
   
  
 

 Rabbi Maybruch 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ָּברּו ַאָּתה ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם , ְיָי ֱא
הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם , ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו
בֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ּוְבטּו. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ְלָכל ָּבָׂשר
, ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעדָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר  לֹא ָחַסר

ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל , ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול
ּוֵמִטיב ַלֹּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר 

 .ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל.ָּבָרא

ֵהינּו, נֹוֶדה ְּל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ַעל , ְיָי ֱא
ֵהינּו , ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱא

ְוַעל ְּבִריְת , ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
ְוַעל ֻחֶּקי , ְוַעל ּתֹוָרְת ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו, ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו

ְוַעל , ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו, נּוֶׁשהֹוַדְעָּת 
ְּבָכל , ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד

 .יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה

ֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים  ְוַעל ַהֹּכל ְיָי ֱא
, ִיְתָּבַר ִׁשְמ ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, אֹוָת

ֶהי ַעל , ְוָאַכְלָּת ְוָׂשַבְעָּת : ַּכָּכתּוב ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱא
ַעל , ָּברּו ַאָּתה ְייָ . ר ָנַתן ָלָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאּׁשֶ 

 .ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון

 

, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים  ַרֶחם ָנא ֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ ְיָי ֱא
, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד  , ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד ִעיֶר

, ְוַעל ַהַּבִית ַהָגדֹול  ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ ְמִׁשיֶח
ֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו  ָעָליו. ֱא

ֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל  ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱא
ֵהינּו לֹא ִליֵדי  ָצרֹוֵתינּו, ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱא

ם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי ִאם ְלָיְד ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָודָ 
ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשלֹא ֵנבֹוׁש 

 .ְולֹא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּו  ִעיר ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים

 .ַאָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים. ָאֵמן

 

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו,  ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא
ְקדֹוֵׁשנּו , יֹוְצֵרנּו, ֹּגֲאֵלנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ַאִדיֵרנּו, ַמְלֵּכנּו

ַהֶּמֶל ַהּטֹוב , רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרַאל, ַיֲעֹקבְקדֹוׁש 
הּוא , ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, ְוַהֵּמיִטיב ַלֹּכל

, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, ֵמיִטיב
, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד

ֶנָחָמה ַּפְרָנָסה , ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, ְצָלָחהַהָּצָלה ְוהַ 
ּוִמָּכל , ְוָכל טֹוב, ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוַכְלָּכָלה

  .טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו

ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל  
 ַהִּמְלָחמֹות. ֶׁשָעִּׁשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה:

ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה. ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע. ִּביֵמי ָמְרְּדַכי  
ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים. ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן. 
ָׁשה ָעָּׁשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָּׁשר הּוא  ַטף ְוָנִׁשים. ְּביֹום ֶאָחד. ִּבְׁש

ָלָלם ָלבֹוז. ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו. ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוׁשְ 
ְוִקְלַקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו. ַוֲהֵׁשבֹוָת ּלֹו ְּגמּולֹו ְברֹאׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו 

  ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ:

ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל   ְוַעל
ַהִּמְלָחמֹות. ֶׁשָעִּׁשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה:

ָבָניו. ְּכֶׁשָעְמָדה ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּו
ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ ִיְּׁשָרֵאל. ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת 
. ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים. ָעַמְדָּת ָלֶהם  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ

ִנְקָמָתם. ְּבֵעת ָצָרָתם. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם. ָנַקְמָּת ֶאת 
ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ּוְטֵמִאים ְּבַיד  
. ּוְל  ְטהֹוִרים. ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת

. ּוְלַעְּמ ִיְּׁשָרֵאל ָעּׁשִ  יָת ְּתׁשּוָעה ָעִּׁשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ
. ּוִפּנּו  ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. ְוַאַחר ַּכ ָּבאּו ָבֶני ִלְדִביר ֵּביֶת
 . . ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁש . ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁש ֶאת ֵהיָכֶל

  ַהֵּלל ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול:ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּולְ 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה , ֱא

, ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּוְוִיָּׁשַמע 
ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש 
ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶני ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן 

 :ַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹוםּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים לְ 
  ַהֶזה  ַהֹחֶדׁש   רֹאׁש : חודש  בראש 

  ַהֶזה  ַהֻּסּכֹות  ַחג: בסוכות 
  ַהֶזה  ַהַּמּצֹות   ַחג : בפסח
    ַהֶזה  ַהָּׁשבּועֹות ַחג :  בשבועות 

  ַהֶזה  ָהֲעֶצֶרת  ַחג  ַהְּׁשִמיִני: עצרת בשמיני 
ַהֶזה   ַהִּזָּכרֹון : השנה בראש   

ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָּפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה  ֱא
בֹו ְלַחִּיים ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו, 

  :ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶלי ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה



 
 
 

 Rabbi Maybruch 

   ברכה מעין שלוש (ַעל ַהִמְחָיה)
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם   ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱא

 

 ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן :על היין מברך
 ; ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ: המיניםעל פירות משבעת 

 ;ַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה: על מזונות
  ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן: על מזונות ויין ביחד 

ִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת וְ 
ֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ) ָנא(ַרֵחם  ,ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה ְיָי ֱא

ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר , ְּכבֹוֶד ְוַעל ִמְזְּבֶח ְוַעל ֵהיָכֶל
 ְונֹאַכל ִמִּפְרָּיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכ ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה

 ; ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה :בשבת
 ; ֹוָבה ְּביֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶּזהְוָזְכֵרנּו ְלט :בראש חודש
 ; ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה :בראש השנה

  ַהֶּזה) פלוני(ְוַׂשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג  :ביום טוב
  

 ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְל ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל

 :ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן, ְּפִרי ַהֶּגֶפן :על יין
 : ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהֵּפרֹות, ַהֵּפרֹות :על פירות

 :ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה, ַהִמְחָיה :על מזונות
ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל , ַהִּמְחָיה ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן :ביחדעל מזונות ויין 

 :ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן

 .הּוא ִיְמלֹו ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָהַרֲחָמן

 

 .הּוא ִיְתָּבַר ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ָהַרֲחָמן

 

הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו   ָהַרֲחָמן
ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי  

 .עֹוָלִמים

 

 .הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד ָהַרֲחָמן

 

הּוא ִיְׁשּבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַּצָּואֵרנּו ְוהּוא   ָהַרֲחָמן
 .ת ְלַאְרֵצנּויֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּו

 

הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה,   ָהַרֲחָמן
 ְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.  ְוַעל ׁשֻ 

  

הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור   ָהַרֲחָמן
ַלּטֹוב, ִויַבֵּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות  

 .ְוֶנָחמֹות
 

 .הּוא ְיָבֵר ֶאת ָּכל ַהְּמֻסִּבין ַּכאן ָהַרֲחָמן
ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו  אֹוָתנּו ְוֶאת  

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַּבֹּכל, ִמֹּכל, ֹּכל, ֵּכן ְיָבֵר  
 .ָאֵמן: אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה. ְונֹאַמר

ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ַּבָמרֹום 
לֹום. ְוִנָׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ְלִמְׁשֶמֶרת ׁשָ 

ִהים  ֵהי ִיְׁשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱא ֵמֱא

 .ְוָאָדם

 :ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה :לראש חדש
 :ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלתָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת  :לסוכות

הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם  ָהַרֲחָמן

 .ַהָּבא
ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות )לֹוְגדִמ   , או בחגראש חודש ,(בשבתַמְגִּדיל 

ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֹעֶׂשה 
ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ָׁשלֹום 

 .ִיְׂשָרַאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן

ֶאת ְיָי ְקֹדָׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְיראּו 
ְוֹדְרֵׁשי ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, 

 , הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד
ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי, 
ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי, ְולֹא ָרִאיִתי 

ִּדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ְיָי צַ 

.ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום
  

 

 ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות

ֵהינּו  ְייָ  ָּברּו ַאָּתה ֱא
ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות , ֶמֶל ָהעֹוָלם

ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ָּכל ַמה 
ֶּׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם 

ָּברּו ֵחי . ָחי ֶנֶפׁש ָּכל
 ָהעֹוָלִמים


