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ׁשּוב ְיָי ֶאת ֲעלֹות, ְבּ יר ַהַמּ  תהלים קכ”ו ִשׁ
ֵלא ִיָמּ ָאז  ֹחְלִמים:   ְכּ ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת   ִשׁ
ֹיאְמרּו ָאז  ה,  ִרָנּ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ִפּ חֹוק   ְשׂ
ה: ֵאֶלּ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל  ִהְגִדּ   ַבּגֹוִים 
ֵמִחים: ְשׂ ָהִיינּו  נּו  ִעָמּ ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל    ִהְגִדּ
ֶגב: ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו ַכּ   ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ְשׁ
ָהלֹוְך ִיְקֹצרּו:   ה  ִרָנּ ְבּ ִדְמָעה  ְבּ  ַהֹזְּרִעים 
א ָיבֹוא ְך ַהָזַּרע, ֹבּ א ֶמֶשׁ  ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשׂ

ָתיו: א ֲאֻלֹמּ ה ֹנֵשׂ ְבִרָנּ

 סדר הזימון לסעודת חתנים
)שבע ברכות(

מחזיק המזמן כוס יין ואומר:

ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: 
המסובים עונים והמזמן חוזר:

ה ְוַעד עֹוָלם:  ם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָתּ ְיִהי ׁשֵ
המזמן אומר:

יר ָירֹון, ִשׁ ם ְבּ ַוי ָהֵסר ְוַגם ָחרֹון, ְוָאז ִאֵלּ ְדּ
ֵלי ֶצֶדק, ְנֵחנּו ְבַמְעְגּ

ֵני ָאֲהֹרן. ֵני ְיׁשּורּון, ְבּ ת ְבּ ְרַכּ ֵעה ִבּ ְשׁ
ְנָבֵרך ְוַרּבֹוַתי,  ָנן  ְוַרָבּ ָמָרָנן  ְרׁשּות   ִבּ
ָאַכְלנּו ְוֶשׁ ִבְמעֹונֹו  ְמָחה  ׂ ַהִשּ ֶשׁ  ֱאלֵֹהינּו 

לֹו:  ׁ ִמֶשּ
המסובים עונים והמזמן חוזר:

ִבְמעֹונֹו ְמָחה  ׂ ַהִשּ ֶשׁ ֱאלֵֹהינּו  רּוְך   ָבּ
לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ ְוֶשׁ

המזמן אומר:

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ְשׁ ָבּ

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך   ָבּ
ֶחֶסד ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ּלֹו ְבּ  ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ
ר, ָשׂ  ּוְבַרֲחִמים.  הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ
ִמיד דֹול ָתּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ּוְבטּובֹו ַהָגּ  ִכּ
 לא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם
י הּוא ֵאל דֹול:  ִכּ מֹו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ  ָוֶעד. ַבּ
 ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין ָמזֹון
ה רּוְך ַאָתּ ָרא:  ָבּ ר ָבּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ  ְלָכל ְבּ

ְיָי, ַהָזּן ֶאת ַהּכל: 

ָך ְלּ  נֹוֶדה 
ֱאלֵהינּו  ְיָי 
ִהְנַחְלָתּ ֶשׁ  ַעל 
ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו 
טֹוָבה  ֶחְמָדה 
ְוַעל  ּוְרָחָבה, 
ְיָי הֹוֵצאָתנּו   ֶשׁ
ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵהינּו 
ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים 
ֲעָבִדים, ית   ִמֵבּ
ֵרנּו, ְבָשׂ ִבּ ָחַתְמָתּ  ֶשׁ ִריְתָך  ְבּ  ְוַעל 
יָך ֻחֶקּ ְוַעל  נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ֶשׁ ּתֹוָרְתָך   ְוַעל 
ָוֶחֶסד ֵחן  ַחִיּים  ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ  ֶשׁ
ה ָזן ַאָתּ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשׁ חֹוַנְנָתּ  ֶשׁ
ּוְבָכל יֹום  ָכל  ְבּ ִמיד.  ָתּ  ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו 

ָעה:  ֵעת ּוְבָכל ָשׁ

ְיָי ַהּכל   ְוַעל 
ֲאַנְחנּו  ֱאלֵהינּו 
ָלְך  מֹוִדים 
אֹוָתְך.  ּוְמָבְרִכים 
ְמָך ִשׁ ַרְך   ִיְתָבּ
ִמיד ָתּ ַחי  ָכל  ִפי   ְבּ
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְוָאַכְלָתּ תּוב.  ָכּ  ַכּ
ּוֵבַרְכָתּ ָבְעָתּ   ְוָשׂ

ר ֲאֶשׁ ַהּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶהיָך  ְיָי   ֶאת 
ה ְיָי. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ  ָנַתן ָלְך: ָבּ

זֹון:  ַהָמּ

ָך. ָרֵאל ַעֶמּ  ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאלֵהינּו ַעל ִיְשׂ
ן ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך.  ַלִים  ְירּוָשׁ  ְוַעל 
יֶחָך. ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ  ְכּ
ְקָרא ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ִית  ַהַבּ  ְוַעל 
ְמָך ָעָליו: ֱאלֵהינּו. ָאִבינּו. ְרֵענּו זּוֵננּו  ִשׁ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו. ְוַהְרַוח ָלנּו ְרְנֵסנּו ְוַכְלְכּ  ַפּ
ְוָנא ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵהינּו   ְיָי 
ַנת ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאלֵהינּו לא ִליֵדי ַמְתּ  ַאל ַתּ
י ִאם ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולא  ָוָדם  ר  ָשׂ  ָבּ
ה דּוָשׁ ַהְגּ תּוָחה.  ַהְפּ ֵלָאה.  ַהְמּ  ְלָיְדָך 
ֵלם ִנָכּ ְולא  ֵנבֹוׁש  ּלא  ֶשׁ  ְוָהְרָחָבה. 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ֲאבֹוֵתינּו. ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  חדש   לראש 

ַמע. ׁ יַע. ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּ  ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִגּ
ְוִזְכרֹון דֹוֵננּו  ּוִפְקּ ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר  ֵקד   ְוִיָפּ
ָך. ִוד ַעְבֶדּ ן ָדּ יַח ֶבּ  ֲאבֹוֵתינּו. ְוִזְכרֹון ָמִשׁ
ל ָך. ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ  ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ
ִלְפֵליָטה ְלָפֶניָך.  ִישָרֵאל.  ית  ֵבּ ָך   ַעְמּ
ְלַחִיּים ּוְלַרֲחִמים.  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן   ְלטֹוָבה. 
יֹום: ֹראׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה. לֹום ְבּ  טֹוִבים ּוְלָשׁ
 ָזְכֵרנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו
טֹוִבים. ְלַחִיּים  בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ  ִלְבָרָכה. 
נּו ְוָחֵנּ חּוס  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה   ּוִבְדַבר 
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. יֵענּו. ִכּ  ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ

ה:  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ִכּ

ְמֵהָרה ִבּ ֶדׁש  ַהֹקּ ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ  ּוְבֵנה 
ְבַרֲחָמיו ּבֹוֵנה  ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ  ְבָיֵמינּו. 

ָלִים: ָאֵמן:  ְירּוָשׁ

ָהעֹוָלם. ֶמֶלְך  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך   ָבּ

יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. נּו. ַאִדּ  ָהֵאל. ָאִבינּו. ַמְלֵכּ

ַיֲעקב. ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוֵשׁ יֹוְצֵרנּו.   ּגֹוֲאֵלנּו. 
ַהּטֹוב ֶלְך  ַהֶמּ ָרֵאל.  ִיְשׂ רֹוֵעה   רֹוֵענּו 
הּוא ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ַלּכל.  ִטיב   ְוַהֵמּ
 ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא
ָלַעד ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא   ְגָמָלנּו 
ַהָצָּלה ּוְלֶרַוח.  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד   ְלֵחן 
ֶנָחָמה. ִויׁשּוָעה.  ָרָכה  ְבּ  ְוַהְצָלָחה. 
ְוַחִיּים ְוַרֲחִמים  ָלה.  ְוַכְלָכּ ְרָנָסה   ַפּ
ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל לֹום ְוָכל טֹוב. ּוִמָכּ  ְוָשׁ

ֵרנּו: ְיַחְסּ

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:
ּוָבָאֶרץ: ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ַרְך  ִיְתָבּ הּוא   ָהַרֲחָמן 
ּדֹוִרים. ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ הּוא   ָהַרֲחָמן 
ְנָצִחים. ּוְלֵנַצח  ָלַעד  נּו  ָבּ ַאר   ְוִיְתָפּ
עֹוָלִמים: ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ָבּ ר   ְוִיְתַהַדּ
ָהַרֲחָמן ָכבֹוד:  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ְוהּוא ַצָוּאֵרנּו  ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ּבר  ִיְשׁ  הּוא 
 יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא
ַהֶזּה ִית  ַבּ ַבּ ה  ְמֻרָבּ ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח   ִיְשׁ
ָהַרֲחָמן ָעָליו:  ָאַכְלנּו  ֶשׁ ֶזה  ְלָחן  ֻשׁ  ְוַעל 
ִביא ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ  הּוא 
ׂשֹורֹות טֹובֹות ר ָלנּו ְבּ ׂ  ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶשּ
 ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת
ֵתנּו ֻאָלּ ית ְצִמיַחת ְגּ ָרֵאל ֵראִשׁ  ְמִדיַנת ִיְשׂ

ָרֵאל:  ְוֶאת ַחָיֵּלי ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיְשׂ

ַעל לֹא ְיבֹוׁש ַבּ  ברכת האורח:  ְיִהי ָרצֹון ֶשׁ
ְלעֹוָלם ֵלם  ִיָכּ ְולֹא  ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ ִית   ַהַבּ
ְוִיְהיּו ְנָכָסיו  ֹכל  ְבּ ְמֹאד  ְוַיְצִליח  א   ַהָבּ
ָלִעיר ּוְקרֹוִבים  ֻמְצָלִחים  ּוְנָכֵסנּו   ְנָכָסיו 
י ָיָדיו ְולֹא ָטן לֹא ְבַמֲעֵשׂ לֹוט ָשׂ  ְוַאל ִיְשׁ
ְלָפָניו לֹא  ק  ֵקּ ִיְזַדּ ְוַאל  ָיֵדינּו  ה   ְבַמֲעֵשׂ
ַבר ִהְרהּור ֵחְטא ְוָעֹון  ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדּ

ה ְוַעד עֹוָלם.  ֵמַעָתּ

מֹוִרי( )ָאִבי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא   ָהַרֲחָמן 
מֹוָרִתי( י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל   ַבּ
יָתם ֵבּ ְוֶאת  אֹוָתם  ַהֶזּה.  ִית  ַהַבּ ֲעַלת   ַבּ
)ואם ָלֶהם.  ר  ֲאֶשׁ ל  ָכּ ְוֶאת  ַזְרָעם   ְוֶאת 
ְיָבֵרְך הּוא  ָהַרֲחָמן  יאמר:  עצמו  שלחן  על   סמוך 
ל ָכּ ְוֶאת  ַזְרִעי  ְוֶאת  י  ִתּ ִאְשׁ ְוֶאת   אֹוִתי 
ָלנּו. ר  ֲאֶשׁ ל  ָכּ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ִלי(,  ר   ֲאֶשׁ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ  ְכּ
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכל. ִמּכל. ּכל. ֵכּ  ְוַיֲעקב, ַבּ
ֵלָמה. ְונאַמר ָאֵמן ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ  :ֻכּ

ְזכּות ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ  ַבּ
ְבָרָכה א  ׂ ְוִנָשּ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ ֵהא  ְתּ  ֶשׁ
ֵענּו. ְוִנְמָצא  ֵמֵאת ְיָי. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאלִהים ְוָאָדם:  ֶכל טֹוב ְבּ ֵחן ְוֵשׂ

ֶאת ָעֵלינּו  ׁש  ְיַחֵדּ הּוא  ָהַרֲחָמן   לר”ח: 
ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: 

יַח ַהָמִשׁ ִלימֹות  נּו  ְיַזֵכּ הּוא   ָהַרֲחָמן 
יל )ביום שיש בו מוסף א: ַמְגִדּ  ּוְלַחֵיּי ָהעֹוָלם ַהָבּ
ה ֶחֶסד ְוֹעֶשׂ ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול(   אומר 
ה יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶשׂ  ִלְמִשׁ
לֹום ָעֵלינּו ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ  ָשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ִיְשׂ ְוַעל ָכּ

ַמְחסֹור ֵאין  י  ִכּ יו  ְקדֹוָשׁ ְיָי  ֶאת   ְיראּו 
י ְיָי ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁ  ִליֵרָאיו: ְכּ
י י טֹוב ִכּ  לא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליי ִכּ
יַע ִבּ  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ
ר ִיְבַטח ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ  ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ
ַגם ָהִייִתי  ַנַער  ִמְבַטחֹו:  ְיָי  ְוָהָיה  יי   ַבּ
ְוַזְרעֹו ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולא  י   ָזַקְנִתּ
ְיָבֵרְך ְיָי  ן  ִיֵתּ ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו  ׁש ָלֶחם:   ְמַבֶקּ

לֹום:  ׁ ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ

סדר שבע ברכות
בין אחר  יין  כוס  מעבירים  המזון,  ברכת  סיום   לאחר 
ששה מהמסובים, וכל אחד מביניהם מברך לפי הסדר:

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ָרא ִלְכבֹודֹו. ל ָבּ ַהֹכּ ֶשׁ

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
יֹוֵצר ָהָאָדם.

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך   ָבּ
ֶצֶלם ְבּ ַצְלמֹו,  ְבּ ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר  ר   ֲאֶשׁ
ְנַין ִבּ ּנּו  ִמֶמּ לֹו  ְוִהְתִקין  ְבִניתֹו,  ַתּ מּות   ְדּ
ה ְיָי, יֹוֵצר ָהָאָדם.  רּוְך ַאָתּ ֲעֵדי ַעד.  ָבּ

יׂש ְוָתֵגל ֲעָקָרה,  ִשׂ ׂשֹוׂש ָתּ
ְמָחה.  ִשׂ ֶניָה ְלתֹוָכּה ְבּ ִקּבּוץ ָבּ ְבּ

ָבֶניָה. ְבּ ִצּיֹון  ַח  ֵמּ ְמַשׂ ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ

ח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים,  ַמּ ַשׁ ֵמַח ְתּ  ַשׂ
ֶדם.  ַגן ֵעֶדן ִמֶקּ ֲחָך ְיִציְרָך ְבּ ֵמּ ַשׂ ְכּ

ה. ְוַכָלּ ָחָתן  ַח  ֵמּ ְמַשׂ ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ה, ְוַכָלּ ָחָתן  ְמָחה  ְוִשׂ ׂשֹון  ָשׂ ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ
יָצה ְוֶחְדָוה, ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ה ִדּ יָלה ִרָנּ  ִגּ
ַמע ׁ לֹום ְוֵרעּות. ְמֵהָרה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִיָשּ  ְוָשׁ
קֹול ַלִים,  ְירּוָשׁ ּוְבחּוצֹות  ְיהּוָדה  ָעֵרי   ְבּ
ה ָלּ ְמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכּ ׂשֹון ְוקֹול ִשׂ  ,ָשׂ

ָתם,  קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפּ
ה ְנִגיָנָתם.  ֵתּ ְשׁ ּוְנָעִרים ִמִמּ

ה. ָלּ ַח ֶהָחָתן ִעם ַהַכּ ֵמּ ה ְיָי, ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ָבּ

כאן נוטל המזמן שוב את הכוס הראשון ומברך: 

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ִרי ַהָגֶפן.  ּבֹוֵרא ְפּ

והמזמן, שלישי,  לכוס  מתוכם  מוזגים  הכוסות,  שתי  בין   מערבבים 
החתן, והכלה שותים.

מזל טוב
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