
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 נוסח עדות המזרח -ברכת מעין שלוש 

ה  רּוְך ַאתָּ עֹולָּם אלוקינו, 'הבָּ  ,ֶמֶלְך הָּ

 
 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

לָּה ְחיָּה ְוַעל ַהַכְלכָּ י ַעל ַהמִּ ֵעץ ַהֶגֶפן ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפרִּ י הָּ ֵעץ ְוַעל ְפרִּ  ַעל הָּ

 
ְריָּּה וְ  פִּ ְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול מִּ יתָּ ְוהִּ צִּ ה ֶשרָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ּהְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ וּּובָּ ְְׂבֹוַע מִּ . לִּ

ְך אלוקינו 'הַרֵחם  ְשַכן ְכבֹודָּ ּיֹון מִּ ְך ְוַעל ַהר צִּ ירָּ ם עִּ ַליִּ ְך ְוַעל ְירּושָּ ֵאל ַעמָּ ְְׂרָּ ֵלינּו ְוַעל יִּ ְך. עָּ חָּ ְזבָּ לְָּך. ְוַעל מִּ . ְוַעל ֵהיכָּ
ֵמינּו ה ְביָּ ְמֵהרָּ יר ַהּקֶדש בִּ ם עִּ ַליִּ ּה. ּוְבֵנה ְירּושָּ ְר . ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּ נָּּה ּוְנבָּ ְניָּ הְוְְַׂמֵחנּו ְבבִּ ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ְקֻדשָּ ֶליהָּ בִּ ְך עָּ  .כָּ

 
ים -בשבת  עֹולָּמִּ ה ְלַחֵּיי הָּ ת ּוְמנּוחָּ יֵלנּו עֹולָּם ֶשֻכּלֹו ַשבָּ ן הּוא ַיְנחִּ ַרֲחמָּ  :הָּ

ה -בראש חודש  כָּ ְברָּ ה ְולִּ ֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדש ַהֶזה ְלטֹובָּ ן הּוא ְיַחֵדש עָּ ַרֲחמָּ  :הָּ

ן הּוא ְיַזֵכנּו -בסוכות  ַרֲחמָּ ן הָּ ְויָּתָּ  :ֵליֵשב ְבֻסַכת עֹורֹו ֶשל לִּ

לֹום -במועדים  אֵתנּו ְלשָּ ְקרָּ ים לִּ אִּ ים ַהבָּ ים ֲאֵחרִּ יֵענּו ְלמֹוֲעדִּ ן הּוא ַיגִּ ַרֲחמָּ  :הָּ

יֵלנּו ְליֹום ֶשֻכּלֹו טֹוב -ליום טוב  ן הּוא ַיְנחִּ ַרֲחמָּ  :הָּ

 
יב ַלכל ְונֹוֶדה ְלָך  ה טֹוב ּוֵמטִּ י ַאתָּ ָאֶרץ( אלוקינו 'ה)כִּ  ַעל הָּ

 
 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

לָּה ְחיָּה ְוַעל ַהַכְלכָּ ֶפן .ְוַעל ַהמִּ י ַהגָּ  .ְוַעל ַהֵפרֹות .ְוַעל ְפרִּ

 י"על של א י"על של א י"על של א

ּה לָּתָּ ּה ְוַעל ַכְלכָּ ְחיָּתָּ י ַגְפנָּּה .ְוַעל מִּ  .ְוַעל ֵפרֹוֶתיהָּ  .ְוַעל ְפרִּ

ה  רּוְך ַאתָּ ָאֶרץ, 'הבָּ  ַעל הָּ

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן 

ְחיָּה ֶפן .ְוַעל ַהמִּ י ַהגָּ  .ְוַעל ַהֵפרֹות .ְוַעל ְפרִּ

 י"על של א י"על של א י"על של א

ּה ְחיָּתָּ י ַגְפנָּּה .ְוַעל מִּ  .ְוַעל ֵפרֹוֶתיהָּ  .ְוַעל ְפרִּ

 

 נוסח עדות המזרח -ברכת בורא נפשות 

ה  רּוְך ַאתָּ עֹולָּם אלוקינו 'הבָּ ן ֶמֶלְך הָּ שֹות ַרבֹות ְוֶחְסרֹונָּ ֶהם בֹוֵרא ְנפָּ אתָּ ְלַהֲחיֹות בָּ רָּ ל ַמה ֶשבָּ  ַעל כָּ

י ל חָּ ים. ֶנֶפש כָּ עֹולָּמִּ רּוְך ַחי הָּ  :בָּ
 

 סימון בברכת מעין שלוש משימה
כל אחד מהדברים אכילת החלקים שנאמרים לאחר בצבעים שונים את  - מרקר לפי האופן הבא -

 .שמתחייבים עליהם בברכת מעין שלוש
 .י"הקף את כל החלקים שנאמרים כשמקור הגידול של אותם דברים הוא א -



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 נוסח אשכנז – ברכת מעין שלוש

ה  רּוְך ַאתָּ עֹולָּם אלוקינו, 'הבָּ  ,ֶמֶלְך הָּ

 
 המיניםעל פירות משבעת  על היין על חמשת מיני דגן

לָּה ְחיָּה ְוַעל ַהַכְלכָּ י ַהֶגֶפן ַעל ַהמִּ ֵעץ ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפרִּ י הָּ ֵעץ ְוַעל ְפרִּ  ַעל הָּ

 
ְריָּּה וְ  פִּ ְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול מִּ יתָּ ְוהִּ צִּ ה ֶשרָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ּהְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ וּּובָּ ְְׂבֹוַע מִּ . לִּ

ְשַכן ְכבֹודֶ  אלוקינו 'ה( נָּא)ַרֵחם  ּיֹון מִּ יֶרָך ְוַעל צִּ ם עִּ ַליִּ ֵאל ַעֶמָך ְוַעל ְירּושָּ ְְׂרָּ ְזְבֶחָך. ָךַעל יִּ ֶלָך. ְוַעל מִּ ּוְבֵנה . ְוַעל ֵהיכָּ
ֵמינּו ה ְביָּ ְמֵהרָּ יר ַהּקֶדש בִּ ם עִּ ַליִּ ּה. ְירּושָּ ֶרְכָך . ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּ ּה ּוְנבָּ וּּובָּ ְְַׂבע מִּ ְרּיָּּה ְונִּ פִּ נָּּה ְוֹנאַכל מִּ ְניָּ ְוְְַׂמֵחנּו ְבבִּ

ה ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ְקֻדשָּ ֶליהָּ בִּ  .עָּ

 
ת ַהֶזה ּוְרֵצה: בשבת יֵצנּו ְביֹום ַהַשבָּ  :ְוַהֲחלִּ

ה ְביֹום ֹראש ַהֹחֶדש ַהֶזה: ח"בר ְכֵרנּו ְלטֹובָּ  :ְוזָּ

רֹון ַהֶזה: ה"בר כָּ ה ְביֹום ַהזִּ ְכֵרנּו ְלטֹובָּ  :ְוזָּ

ְמֵחנּו ְביֹום ַחג : ט"ביו  :ַהֶזה( פלוני)ְוֹשַ

ה  י ַאתָּ ָאֶרץ 'הכִּ יב ַלכל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל הָּ  טֹוב ּוֵמטִּ

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

ְחיָּה י ַהֶגֶפן .ְוַעל ַהמִּ  .ְוַעל ַהֵפרֹות .ְוַעל ְפרִּ

 י"על של א י"על של א י"על של א

ּה ְחיָּתָּ י ַגְפנָּּה .ְוַעל מִּ  .ְוַעל ֵפרֹוֶתיהָּ  .ְוַעל ְפרִּ

ה  רּוְך ַאתָּ ָאֶרץ, 'הבָּ  ַעל הָּ

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

ְחיָּה י ַהֶגֶפן .ְוַעל ַהמִּ  .ְוַעל ַהֵפרֹות .ְוַעל ְפרִּ

 י"על של א י"על של א י"על של א

ּה ְחיָּתָּ י ַגְפנָּּה .ְוַעל מִּ  ְוַעל ֵפרֹוֶתיהָּ  .ְוַעל ְפרִּ

 
 נוסח אשכנז -ברכת בורא נפשות 

ה  רּוְך ַאתָּ עֹולָּם אלוקינו 'הבָּ ן ֶמֶלְך הָּ שֹות ַרבֹות ְוֶחְסרֹונָּ י בֹוֵרא ְנפָּ ל חָּ ֶהם ֶנֶפש כָּ א ְלַהֲחיֹות בָּ רָּ ל ַמה ֶשבָּ  .ַעל כָּ

ים עֹולָּמִּ רּוְך ֵחי הָּ  :בָּ

 משימה סימון בברכת מעין שלוש
כל אחד מהדברים אכילת בצבעים שונים את החלקים שנאמרים לאחר  -מרקר לפי האופן הבא  -

 .שמתחייבים עליהם בברכת מעין שלוש
 .י"הקף את כל החלקים שנאמרים כשמקור הגידול של אותם דברים הוא א -


