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  סדר תפילת הדרך      
  
  
  

  היוצא מחוץ לעיר יאמר נוסח תפילת הדרך
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּתֹוִליֵכנּו , יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יהוה יאהדונהי ֱא
ְוַתִּגיֵענּו , )ְוִתְסְמֵכנּו ְלָׁשלֹום(, ְלָׁשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָׁשלֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלָׁשלֹום

זור מיד אומר אם דעתו לח(, ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִים ּוְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום
ְוַתִּציֵלנּו ִמַּכף ָּכל אֹויֵב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ) ְוַתְחזִיֵרנּו ְלָׁשלֹום

ְוִתְּתנֵנּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד , ּוִמָּכל ִמינֵי ֻּפְרָענֻּיֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ַּבֶּדֶר
  .ִּכי אל ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּון ַאָּתה, רֵֹאינּוּוְלַרֲחִמים ְּבֵעינֶי ּוְבֵעינֵי ָכל 

  
  

  :ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה )יאהדונהייהוה (ָּברּו ַאָּתה 
  
  

  :ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָל ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְדָרֶכי
  :יהוה יְִׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

ִהיםְויֲַעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו וַ    .ּיְִפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא
ִהים זֶה: ַוּיֹאֶמר יֲַעקֹב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם   ,ַמֲחנֵה ֱא

  .ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחנָיִם
  
  

  :ְויְִׁשְמֶר יאהדונהייְָבֶרְכ יהוה 
  :ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ יאהדונהייֵָאר יהוה 

  .יו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹוםָּפנָ יאהדונהי יִָּׂשא יהוה 
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  ברכת האילנותסדר      
  

  
  

  יבדקו שיש באילנות פרחיםראשית כל . 
 ין ללא ברכה לפני שיערכו את סדר ברכת יטלו ידים לסרוג

 .האילנות
  לשם יחוד'יאמרו את מזמורי התהילים הבאים לפני אמירת נוסח' 

  
  

  ט"מזמור כ
~~~~~~~  

  
  ָּכבֹוד ָועֹז׃ בּו ַליהוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַליהוהִמזְמֹור ְלָדִוד הָ 

  קֶֹדׁש׃ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוה ְּבַהְדַרת  ְּכבֹוד ְׁשמֹו ָהבּו ַליהוה
  ַמיִם ַרִּבים׃ם ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יהוה ַעל ַהָּמיִ קֹול יהוה ַעל 

  ֶּבָהָדר׃ קֹול יהוה ַּבּכַֹח קֹול יהוה
ֹ  קֹול יהוה   ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹון׃ַויְַׁשֵּבר יהוה ֶאת ֵבר ֲאָרזִים ׁש

  ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו־ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ֶבן־ְרֵאִמים׃
  חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש׃ קֹול יהוה

  ִמְדַּבר ָקֵדׁש׃ קֹול יהוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יהוה
  ֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכבֹוד׃יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוּיֱֶחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהיָכל קֹול יהוה

  ֶמֶל ְלעֹוָלם׃ יהוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יהוה
  ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום׃ְלַעּמֹו יִֵּתן יהוה יְָבֵר ֶאת עֹז  יהוה
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  ב"מזמור קכ

~~~~~~~~  
  

׃ ְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי ֵּבית יהוהִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשמַ    נֵֵל
  יּו ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְרּוָׁשָלִם׃עְֹמדֹות הָ 

  יְרּוָׁשַלִם ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּלּה יְַחָּדו׃
  ׃ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יהוה ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי־יָּה ֵעדּות

  ִּכי ָׁשָּמה יְָׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִויד׃
׃   ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום יְרּוָׁשָלִם יְִׁשָליּו אֲֹהָביִ

׃   יְִהי־ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתיִ
׃   ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה־ּנָא ָׁשלֹום ָּב

׃ ְלַמַען ֵּבית־יהוה ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל   ֱא
  
  

  ח"מזמור קמ
~~~~~~~~  

  
  ִמן ַהָּׁשַמיִם ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים ת יהוהיָּה ַהְללּו אֶ ַהְללּו

  ַהְללּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאיו
  ַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש ְויֵָרַח ַהְללּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי אֹור

  ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמיִם ְוַהַּמיִם ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמיִם
  א ִצָּוה ְונְִבָראּוִּכי הּו יְַהְללּו ֶאת ֵׁשם יהוה

א יֲַעבֹור   ַוּיֲַעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק נַָתן ְו
  ִמן ָהָאֶרץ ַּתּנִינִים ְוָכל ְּתהֹמֹות ַהְללּו ֶאת יהוה

  ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה עָֹׂשה ְדָברֹו
  ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרזִים

  ל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכנָףַהַחּיָה ְוכָ 
  ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ

  ַּבחּוִרים ְוגַם ְּבתּולֹות זְֵקנִים ִעם נְָעִרים
  ִּכי נְִׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמיִם יְַהְללּו ֶאת ֵׁשם יהוה
  ָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּויָּהַוּיֶָרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתהִ 
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  :נוסח לשם יחוד לפני הברכה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו , ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְשִכינְֵּתּה
, א“ו אֹות הֵ “אא ְּבאֹות וָ “ד אֹות הֵ “ְליֲַחָדא ֵׁשם אֹות יּו, ּוְדִחילּו

רּוחֹות , ּוְבֵׁשם ּכל־ַהּנְָפׁשֹות, ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל־יְִׂשָרֵאל
ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ָׁשְרֵׁשי נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם , ּונְָׁשמֹות

, ה ֲעִׂשּיָהֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִצירָ , ְוַהְּקרֹוִבים ָלֶהם
ֲהֵרי ֲאנְַחנּו מּוָכנִים , ּוִמָּכל־ִּפְרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

ל ַעל ְרִאּיַת ִאיָלנֵי “ּוְמזָֻּמנִים ְלַקּיֵם ִמְצַות ַהְּבָרָכה ֶׁשִּתְקנּו ֲחָכִמים זַ 
ֵהי ֲאבֹותֵ , ִדְמַלְבְלֵבי ֵהינּו ֵוא ְּכִאּלּו ִּכַּונְנּו , ינּוְויֲַעֶלה ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְוִתְהיֶה , ּבָכל־ַהַּכָּונֹות ָהְֽראּויֹות ְלַכֵּון ַּבְּבָרָכה ַהּזֹאת ְוסֹודֹוֶתיהָ 
ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַעל יָָדּה , ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ְּבָרָכה זֹו
רּוחֹות , ְוָכל־נְָפׁשֹות, חַ ָּכל־נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּמעָֹרִבים ַּבּצֹומֵ 

ּוְבַחְסּד ַהָּגדֹול , ְוַאָּתה ָהֵאל ְּבִמַּדת טּוב. ַהְמגְֻלָּגלֹות ּבֹו, ּונְָׁשמֹות
, ָּבְֽרֵכם ַטֲהֵרם. ְוַתְׁשִלים ֵּברּוָרם ְוִתּקּונָם, ָּתִאיר ָלֶהם ְּבאֹור ָּפנֶי

ָ , י ִצְדָקֶתַרֲחמֵ    )ג"תר צ"יכוון בט(ְמֵלם ָּתִמיד ְג
  
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו   ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּבזְכּות ַהְּבָרָכה , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְרֵאה ֵריַח ְּבנִי ְּכֵריַח ָׂשֶדה ”: ַהּזֹאת ֲאֶׁשר נְָבֵר יֻקּיַם ָּבנּו ַמֲאַמר  
ְויִֶּתן־ְל ”: תּובַּכּכָ , ּונְַקֵּבל ֶׁשַפע ֶעֶׂשר ַהְּבָרכֹות, “ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו יְהָֹוה  
ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמיִם    ְורֹב ָּדגָן , )בינה(ּוִמְׁשַמּנֵי ָהָאֶרץ ) חכמה(ָהֱא
ְויְִׁשַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמים ) גבורה(יַַעְבדּו ַעִּמים ): חסד(ְוִתירֹׁש ) דעת(  
י ִאֶּמ ְויְִׁשַּתֲחּוּו ְל ְּבנֵ ) הוד(ְלַאֶחי ) נצח(ֱהֵוה גְִביר ) תפארת(  
יְִהיּו ְלָרצֹון ): ַמְלכּות(“ אְֹרֶרי ָארּור ּוְמָבְרֶכי ָּברּו, )יסוד(  
  .יְהָוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי, ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי  

  
  

ֵהינּו ָעֵלינּו נּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדי, ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו, ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנֵהּו
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  ברכת האילנות

~~~~~~~~~~~~~  
 
 יכוון להעלות כל הנשמות אשר נמצאות מגולגלות בצומח ,

מזמורי התהילים וברכות הנהנין , ולתקנם על ידי ברכה זו
  .שיברך

 וכל אחד ישמע ברכת חברו ויענה אמן על ברכת , יברך בקול רם
 ).28עמוד  הסידורהמשך כוונות מטבע הברכה ב( .חברו

  
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ,ּבָ   ,ֱאֹלֵהֽ
לּום עֹוָלמֹו ּכְ ר ּבְ ּלֹא ִחּסֵ ִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות , ׁשֶ ּוָבָרא בֹו ּבְ

ֵני ָאָדםילֵ  ,טֹובֹות ֶהם ּבְ   .ָהנֹות ּבָ
  
  

 לאחר הברכה יאמר בקשה זו: 
 
  

הֵ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשַּתֲעֵלנּו ְּבִׂשְמָחה ,י ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְוָׁשם נְַקּיֵם ִמְצֹות ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ְוָכל , ְוִתָּטֵענּו ִּבגְבּוֵלנּו, ְלַאְרֵצנּו

, ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ִהיא ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב ּוְדַבׁש
ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה : יָנֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהרעֲ , ֶאֶרץ נֲַחֵלי ָמיִם"

ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו , )ז ח, דברים ח" (ֶאֶרץ זֵית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש, ְוגֶֶפן ּוְתֵאנָה ְוִרּמֹון
ל ַחְסְּד ַהגְּדֵ , ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול, ָאּנָא יְהָֹוה: ְּבתֹוָרְת ַעל יְֵדי מֶֹׁשה ַעְבֶּד

, ויקרא כו(ִעָּמנּו ְוַקּיֵם ָלנּו ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי מֶֹׁשה ַעְבֶּד 
: ְונְָתנָה ָהָאֶרץ יְבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה יִֵּתן ִּפְריֹו, ְונַָתִּתי גְִׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם) "ד ה

ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַבע , יִַּׂשיג ֶאת זַָרע ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדיִׁש ֶאת ָּבִציר ּוָבִציר
ְוַקּיֵם ָּבנּו ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי ": ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם

ּוְפִרי , ַּבּיֹום ַההּוא יְִהיֶה ֶצַמח יְהָֹוה ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד) "ב, ד(יְַׁשְעיָה נְִביָא 
ּוָבנּו ) "כא, שם סה(ְונֱֶאַמר ": אֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת יְִׂשָרֵאלָהָאֶרץ ְלגָ

ְוַקּיֵם ָּבנּו ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל ": ְונְָטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ִּפְריָם, ָבִּתים ְויָָׁשבּו
חֹוֵרׁש  ִהּנֵה יִָמים ָּבִאים נְֻאם יְהָֹוה ְונִַּגׁש) "יג יד, ט(יְֵדי ָעמֹוס נְִביֶא 
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ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל ַהְּגָבעֹות , ַּבּקֵֹצר ְודֵֹר ֲענִָבים ְּבמֵֹׁש ַהּזַָרע
, ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי יְִׂשָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים נְַׁשּמֹות ְויָָׁשבּו: ִּתְתמֹוגַגְנָה

ְוַקּיֵם ָּבנּו ": ת ְוָאְכלּו ֶאת ְּפִריֶהםְוָעׂשּו גַּנֹו, ְונְָטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת יֵינָם
ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ְּפִרי ָהֵעץ ) "ל, לו(ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי יְֶחזְֵקאל נְִביֶא 

א ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב ַּבּגֹויִם, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְונֱֶאַמר ". ְלַמַען ֲאֶׁשר 
א  ְוַעל ַהּנַַחל) "יב, שם מז( יֲַעֶלה ַעל ְׂשָפתֹו ִמּזֶה ּוִמּזֶה ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל 

א יִּתֹם ִּפְריֹו ָלֳחָדָׁשיו יְַבֵּכר ִּכי ֵמיָמיו ִמן ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה  יִּבֹול ָעֵלהּו ְו
  ":ְוָהיָה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה, יֹוְצִאים

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא . טֹוב ּוֵמיִטיב ִהָּדֵרׁש ָלנּו. ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּוֶמֶל . ֱא

ְּבנֵה ֵביְת . ִּבגְַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ְרצֹונֶ, ׁשּוָבה ָעֵלינּו ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמי
. ַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו, ַהְרֵאנּו ְּבִבנְיָנֹו, ּכֹונֵן ֵּבית ִמְקָּדְׁש ַעל ְמכֹונֹו, ְּכַבְּתִחָּלה

ְלִׁשיָרם , ּוְלִוּיִם ְלדּוָכנָם. ְוָהֵׁשב ּכֲֹהנִים ַלֲעבֹוָדָתם. ֵׁשב ְׁשִכינְָת ְלתֹוכֹוְוהָ 
. ְוָׁשם נֲַעֶלה ְונֵָרֶאה ְונְִׁשַּתֲחֶוה ְלָפנֶי. ְוָהֵׁשב יְִׂשָרֵאל ִלנְֵויֶהם. ּוְלזְִמָרם

ׁש ְּפָעֵמי ְרגֵָלינּו ְּבָכל ָׁשנָה ְוָׁשנָה ָׁשלֹוׁש ) "טז יז, דברים טז(ב ַּכָּכתּו, ְּבָׁש
ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבָחר , ְּפָעִמים ַּבָּׁשנָה יֵָרֶאה ָכל זְכּוְר ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה ֱא

א יֵָרֶאה ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה ֵריָקם, ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות   :ְו
ֶהי ֲאֶׁשר נַָתן ָלּכְ , ִאיׁש ְּכַמְּתנַת יָדֹו ְוִתְמ ַאָּתה הּוא ": ִבְרַּכת יְהָֹוה ֱא

ֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשי ּוִבירּוָׁשַליִם , ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד, יְהָֹוה ֱא
ְלעֹוָלם  יְִמ יְהָֹוה) "י, תהלים קמו(ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁש , ִעיר ִמְקָּדֶׁש

ַהיִ ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּויָּה   ":ֱא
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא . טֹוב ּוֵמיִטיב ִהָּדֵרׁש ָלנּו. ֶמֶל ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו. ֱא
ְּבנֵה ֵביְת . ִּבגְַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ְרצֹונֶ, ׁשּוָבה ָעֵלינּו ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמי

. ַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו, ַהְרֵאנּו ְּבִבנְיָנֹו, ּכֹונֵן ֵּבית ִמְקָּדְׁש ַעל ְמכֹונֹו, ְּכַבְּתִחָּלה
ְלִׁשיָרם , ּוְלִוּיִם ְלדּוָכנָם. ְוָהֵׁשב ּכֲֹהנִים ַלֲעבֹוָדָתם. ְוָהֵׁשב ְׁשִכינְָת ְלתֹוכֹו

. ֶאה ְונְִׁשַּתֲחֶוה ְלָפנֶיְוָׁשם נֲַעֶלה ְונֵרָ . ְוָהֵׁשב יְִׂשָרֵאל ִלנְֵויֶהם. ּוְלזְִמָרם
ׁש ְּפָעֵמי ְרגֵָלינּו ְּבָכל ָׁשנָה ְוָׁשנָה ָׁשלֹוׁש ) "טז יז, דברים טז(ַּכָּכתּוב , ְּבָׁש

ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבָחר , ְּפָעִמים ַּבָּׁשנָה יֵָרֶאה ָכל זְכּוְר ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה ֱא
א יֵָרֶאה ֶאת ְּפנֵי יְהָֹוה ֵריָקם, ֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹותְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהּׁשָ    :ְו

ֶהי ֲאֶׁשר נַָתן ָל, ִאיׁש ְּכַמְּתנַת יָדֹו   ":ְּכִבְרַּכת יְהָֹוה ֱא
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ֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשי ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן , ְוִתְמ ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ֱא
) י, תהלים קמו(ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁש , ירּוָׁשַליִם ִעיר ִמְקָּדֶׁשּובִ , ְּכבֹוֶד

ַהיִ ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּויָּה"   ":יְִמ יְהָֹוה ְלעֹוָלם ֱא
  
  

 יאמר מזמור זה בשמחה גדולה: 
  
  

עְֹמדֹות ָהיּו : ֵּבית יְהָוה נֵלֵ , ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי, ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד
: ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּלּה יְַחָּדו, יְרּוָׁשַליִם ַהְּבנּויָה: ִּבְׁשָעַריִ יְרּוָׁשָליִם, ַרגְֵלינּו

ִּכי ָׁשָּמה : ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יְהָוה, ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי־יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל
יְִׁשָליּו , ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום יְרּוָׁשָליִם: ְסאֹות ְלֵבית ָּדִודּכִ , ָיְֽׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט

, ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי: ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתיִ, יְִהי־ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל: אֲֹהָביִ
ֵהינּו: ֲאַדְּבָרה־ּנָא ָׁשלֹום ָּב   .ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל, ְלַמַען ֵּבית־יְהָוה ֱא

  
  

 שה של עילוי הנשמות כפי שתיקן רבינו יוסף יאמר נוסח הבק
ונכון לאמרה  ).א סימן טז"בספרו לשון חכמים ח ל"חיים זצוק

 . ט לחודש ניסן"מראש חודש ניסן עד כ
  
  

ַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון קֹול רּוחֹות ַהַּצִּדיִקים , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ׁש חֹומֹות ֶׁשל  ַהְמַצְפְצִפים ְּבקֹוָלם , ַּגן ֵעֶדןַהּנְִרִאין ַעל ַּגֵּבי ָׁש

, ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו, ַּכִּצֳּפִרים ְּבָכל ּבֶֹקר ָובֶֹקר
ַּגם ִצּפֹור ) "ד, תהלים פד(ְּכִדְכִתיב , ּוַמֲעִתיִרים ָעֵלינּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ְוִתְהיֶינָה ָאזְנֶי ַקּׁשּובֹות ֲענֵה ֲעִתיָרָתם , ָאּנָא יְהָֹוה". ָמְצָאה ַביִת
, ְוִתְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ. ֲאֵליֶהם ּוְתִפָּלָתם ְׁשֵעה ְבַרֲחִמים

ּוְתַרֲחֵמנּו ּוְתַחּיֵינּו ַחּיִים ֲארּוִכים , ְוַתְּקנֵנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפנֶי
ַחּיִים ֶׁשל , ֶׁשל ְּבָרָכה ַחּיִים, ַחּיִים ֶׁשל ָׁשלֹום, טֹוִבים ּוְמֻתָּקנִים

ַחּיִים ֶׁשּיֵׁש , ַחּיִים ֶׁשל ִחּלּוץ ֲעָצמֹות, ַחּיִים ֶׁשל ַּפְרנָָסה טֹוָבה, טֹוָבה
ַחּיִים ֶׁשל עֶֹׁשר , ַחּיִים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ּבּוָׁשה ּוְכִליָמה, ָּבֶהם יְִרַאת ֵחְטא

ַחּיִים , יְִרַאת ָׁשַמיִםַחּיִים ֶׁשְּתֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה וְ , ְוָכבֹוד
  :ֶׁשְּתַמֵּלא ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוָדְת ּוְליְִרָאֶת
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ַהגְֵּדל נָא ַחְסְּד ַעל נְָפׁשֹות ְורּוחֹות ּונְָׁשמֹות ֶׁשל , ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים

יִָּׁשַמע ְויִָּפֵקד ְויִּזֵָכר ְויֲַעֶלה ְויָבֹוא ְויִַּגיַע ְויֵָרֶאה ְויֵָרֶצה וְ . ַהַּצִּדיִקים
. ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָׁשלֹום, זְִכרֹונָם ְלָפנֶי ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה

, ְוַתְמִּתיק ְּגבּוָרְת ֲעֵליֶהם, ּוְבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַּתגְִּדיל ַחְסְּד ֲעֵליֶהם
ְוִתְפרֹס הֹוְד , ֲח ֲעֵליֶהםְוַתנְִעים נִצְ , ּוְתָפֵאר ִּתְפַאְרְּת ֲעֵליֶהם

ּוְתגֶַּלה ַמְלכּוְת , ְוָתִאיר ְּבִרית ְׁשלֹוָמ ֲעֵליֶהם, ַוֲהָדְר ֲעֵליֶהם
ּוְלֵקץ ַהּיִָמין , ְותֹוִׁשיֵבם ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ּוְבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָנּו. ֲעֵליֶהם

, ר ַהַחּיִים ִּתְצרֹור נְִׁשָמָתםּוִבְצרֹו. ּוִמּנַַחל ֲעָדנֶי ַתְׁשֵקם, ַּתֲעִמיֵדם
ְוִתְפַּתח ָלֶהם ַׁשֲעֵרי . ּוְתַלֶּוה ֲאֵליֶהם ַהָּׁשלֹום. ְוָתִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחָתם

ַׁשֲעֵרי גְִמילּות ֲחָסִדים . ַׁשֲעֵרי ְבֵאר ַמיִם ַחּיִים. אֹור ִׁשְבַעת ַהּיִָמים
. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טֹוב. ֹונִיםַׁשֲעֵרי ֵהיָכלֹות ֶעְלי. ַׁשֲעֵרי ְדרֹור. טֹוִבים

ַׁשֲעֵרי . ַׁשֲעֵרי ֲחָדִרים ְמֵלִאים ָּכל הֹון יָָקר ְונִָעים. ַׁשֲעֵרי זַֹהר ָהָרִקיעַ 
ַׁשֲעֵרי ֶלַקח . ַׁשֲעֵרי ָכבֹוד ִויָקר. ַׁשֲעֵרי יְרּוָׁשַליִם ָהֶעְליֹונָה. טֹוָבה
ַׁשֲעֵרי סֹודֹות . ןַׁשֲעֵרי נַֹעם ָהֶעְליֹו. ַׁשֲעֵרי ֵמַצח ָהָרצֹון. טֹוב

ַׁשֲעֵרי ְצרֹור . ַׁשֲעֵרי ָּפנִים ְמִאירֹות. ַׁשֲעֵרי ֵעץ ַחּיִים. ָהֲאִצילּות
ַׁשֲעֵרי . ַׁשֲעֵרי ְׁשִביל ָהֶעְליֹון. ַׁשֲעֵרי ָרצֹון. ַׁשֲעֵרי ֵקרּון ָּפנִים. ַהַחּיִים

  :ִתְקָוה טֹוָבה
  

ַוֲחָסֶדי ַעל ָּכל נְָפׁשֹות  חּוס ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ְּבַרֲחֶמי, ָאּנָא יְהָֹוה
, ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם: ְורּוחֹות ּונְָׁשמֹות ֶׁשל יְִׂשָרֵאל ֶׁשּנְִפְטרּו ֵמעֹוָלם ַהּזֶה

). ג"ר צת"בט: יכוין ראשי תיבות(ָּתִמיד ָּגְמֵלם , ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת
ַקּיֵם ָּבֶהם ּותְ . ְמנּוַחת ָׁשלֹום ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח, ְוִתְהיֶה ְמנּוָחָתם ָּכבֹוד

ְונֲָח יְהָֹוה ָּתִמיד ְוִהְׂשִּביַע ) "יא, ישעיה נח(ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב 
ְוָהיִיָת ְּכגַן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמיִם , ְוַעְצמֶֹתי יֲַחִליץ, ְּבַצְחָצחֹות נְַפֶׁש

א יְַכּזְבּו ֵמיָמיו   ":ֲאֶׁשר 
  

ּוְלַמַען ְׁשמֹוֶתי . ְת ַהְּקדֹוָׁשהֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹורָ , ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן
ּוְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם ְויְִצָחק . ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּכתּוִבים ָּבּה ְוָהְרמּוזִים ָּבּה

ְוָתחּוס ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ְּברֹב . ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְויֹוֵסף ְוָדִוד, ְויֲַעקֹב
א ָעְצרּו כַֹח ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ַעל ָּכל ַהּנְָפׁש ֹות ְורּוחֹות ּונְָׁשמֹות ֶׁש

ְוַעל ָּכל נְָפׁשֹות ְורּוחֹות ּונְָׁשמֹות ַהְמגְֻלָּגִלים . ָלבֹוא ֶאל ְמנּוָחָתם
. ּוַבַעל ַחּיִים ְמַדֵּבר, ּוְבַבַעל ַחּיִים ִּבְלִּתי ְמַדֵּבר, ְוצֹוֵמחַ , ְּבדֹוֵמם
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ְּבטּוְב ַהָּגדֹול ַּתְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ַרב , ְוַאָּתה ָהֵאל ַהּנֹוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים
ְוִתֵּתן ָלֶהם ּכַֹח ְוֵעזֶר ְואֶֹמץ ֶׁשּיְִתָּבְררּו . ָלֶהם ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחּיִים

. ּוְבאֹור ָּפנֶי ַּתְׁשִלים ֵּברּוָרם ְוִתּקּונָם ִּבְמֵהָרה. ִויֻתְּקנּו ָּכָראּוי
ְויַַעְמדּו ְמִליֵצי יֶֹׁשר ְלַהְמִליץ טֹוב , ְטֵרגְוַתִּציֵלם ִמָּכל ַצר ְואֹויֵב ּוְמקַ 

ִּכי ֵכן ַּדְרְּכ ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִחּנָם ְּבָכל , ְוַתֲעֶׂשה ִעָּמֶהם ֶחֶסד. ֲעֵליֶהם
  :ּדֹור ָודֹור

  
  
 יאמר הפסוקים ויכוון השמות שבסוגרים במחשבה בלבד.  

  
  )אבגיתצ( :הַּתִּתיר ְצרּורָ . ְּגֻדַּלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )קרעשטנ( :ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַׂשְּגֵבנּו, ַעֶּמ. ַקֵּבל ִרּנַת
  )נגדיכש( :ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )בטרצתג( :ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )קבטנעח( :נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  )יגלפזק( :זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )שקוצית( :יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  ָוֶעד ְלעֹוָלם, ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ָּברּו: ויאמר בלחש

  
  

  :ת ַצִּדיקָאּנָא ַּבֲחָסִדים ְּגדֹוִלים יִָאיר ִּתְפֶארֶ 
  :ִקִּוינּו ָרצֹון ֶעְליֹון ֶׁשל ְטָעִמים נְֻקּדֹות

  :נְַקֶּוה ַּגְדלּות ּדֹוִדים יְֻׁשַלם ֶּכֶתר ֶׁשָּלֶהם
  :ְּבאֹור ִטַּפת ֶרֶחם ַצִּדיק ָּתִמים ַּגְּדֵלנּו
  :ִחִּלינּו ִקִּוינּו ִּבְרַּכת טֹוב נַֹעם ֶעְליֹון

  :ַּלת זִּוּוג ָקדֹוׁשיְִתַמְּתקּו גְבּורֹות ְלעֹוֵרר ְּפעֻ 
  :ְׁשִביל קֶֹדׁש ִויסֹוד ַצִּדיק יְִהיּו ְּתִמיִמים

  
  ְלעֹוָלם ָוֶעד, בֹוד ַמְלכּותֹוֵׁשם ּכְ , ָּברּו: ויאמר בלחש
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 המסוגל הרבה לבירור נצוצי , ל"יאמר פתיחת אליהו הנביא ז
 )ח פרשת בהר סוף ההקדמה"בא(הקדושה 

  
ֵהינ ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו , ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו, ּו ָעֵלינּוִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּכֹונְנֵהּו
  

ִרּבֹון ָעְלִמין ְּדַאנְְּת הּוא ַחד , ָּפַתח ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ְלטֹוב ְוָאַמר
א ְבֻחְשָּבן ְסִתיָמא ַעל ָּכל , ַאנְְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין, ְו

ַאנְְּת הּוא ְּדַאַּפְקְּת ָעָׂשר , ֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב ְּכָלל, יִמיןְסתִ 
ְלַאנְָהגָא ְּבהֹון ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא , ְוָקֵרינָן לֹון ָעָׂשר ְסִפיָרן, ִּתּקּונִין
ְוַאנְְּת הּוא , ּוְבהֹון ִאְתַּכִּסיַאת ִמְּבנֵי נָָׁשא, ְוָעְלִמין ְדִאְתַּגְליָן, ִאְתַּגְליָן

ָּכל ַמאן ְּדַאְפִריׁש ַחד , ּוְבגִין ְּדַאנְְּת ִמְּלגָאו, ּוְמיֵַחד לֹון, ְדָקִׁשיר לֹון
  :ִאְתַחִׁשיב ֵליּה ְּכִאּלּו ַאְפִריׁש ָּב, ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ָעָׂשר

  
ְוַחד , ָקֵצר ְוַחד, ַחד ָאִרי, ְוִאֵּלין ָעָׂשר ְסִפיָרן ִאינּון ַאזְִלין ְּכִסְדָרן

ָלא ְלֵעיָּלא , ְוֵלית ַמאן ְּדַאנְִהיג ָל, ְוַאנְְּת הּוא ְּדַאנְִהיג לֹון, ֵּבינֹונִי
ְּדִמּנַייהּו ַּפְרִחין , ְלבּוִׁשין ַּתַּקנְְּת לֹון, ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא

ְּדִאְתְקִריאּו ּגּוָפא ְלגֵַּבי , ְוַכָּמה גּוִפין ַּתַּקנְְּת לֹון, נְִׁשָמִתין ִלְבנֵי נָָׁשא
ֶחֶסד ְדרֹוָעא , ְוִאְתְקִריאּו ְּבִתּקּונָא ָּדא, ְלבּוִׁשין ִּדְמַכִסין ֲעֵליהֹון

נֶַצח ְוהֹוד ְּתֵרין , ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא, ְּגבּוָרה ְדרֹוָעא ְׂשָמאָלא, יְִמינָא
ְלכּות ֶּפה ּתֹוָרה מַ , יְסֹוד ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש, ׁשֹוִקין

ִּבינָה ִלָּבא , ָחְכָמה מֹוָחא ִאיִהי ַמְחָׁשָבה ִמְּלגָאו: ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקֵרינָן ָלּה
ֵהינּו, ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין , ְוַעל ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב ַהּנְִסָּתרות ַליהָֹוה ֱא

ִּגיד ֵמֵראִׁשית ְוָעֵליּה ִאְתַמר מַ , ֶּכֶתר ֶעְליֹון ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות
א "ואות ה ד"יואות ִמְּלגָאו ִאיהּו , ְוִאיהּו ַקְרַקְפָּתא ִדְתִפֵּלי, ַאֲחִרית
ִאיהּו ַׁשְקיּו ְּדִאיָלנָא , ְּדִאיהּו אַֹרח ֲאִצילּות, א"ואות הו "אואות ו

  :ְקיּוְוִאְתַרֵּבי ְּבַההּוא ׁשַ , ְּכַמּיָא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלנָא, ִּבְדרֹועֹוי ְוַענְּפֹוי
  

ְדַאְׁשֵקי , ְוִסַּבת ַהִּסּבֹות, ַאנְְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלֹות, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים
ְּדִאיִהי , ְוַההּוא נְִביעּו ִאיהּו ְּכנְִׁשְמָתא ְלגּוָפא, ְלִאיָלנָא ְּבַההּוא נְִביעּו

, ְלגָאו ּוְלַברּוְב ֵלית ִּדְמיֹון ְוֵלית ְּדּיּוְקנָא ִמָּכל ַמה דִ , ַחּיִים ְלגּוָפא
ְוַאַּפְקְּת ִמּנְהֹון ִׁשְמָׁשא ְוִסיֲהָרא ְוכֹוְכַבּיָא , ּוָבָראָת ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא

ּוְבַאְרָעא ִאיָלנִין ּוְדָׁשִאין ְוגִּנְָתא ְדֵעֶדן ְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָון ְועֹוִפין , ּוַמּזֵָלי
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ְוֵאי יְִתנֲַהגּון ְּבהֹון , ָּלִאיןְלִאְׁשְּתמוְדָעא ְּבהֹון עִ , ְונּונִין ּוְבנֵי נְָׁשא
ְוֵלית ְּדיַָדע ָּב , ְוֵאי ִאְׁשְּתמֹוְדָען ֵמִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי, ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

ְוַאנְְּת ִאְׁשְּתמֹוָדע ֲאדֹון ַעל , ְּכָלל ּוַבר ִמּנָ ֵלית יִחּוָדא ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי
א ּוְבהֹון ִאְתְקִריאּו , ד ִאית ֵליּה ָׁשם יְִדיעַ ְוָכל ְסִפיָרן ָּכל חַ , ְּכ

, ְּדַאנְְּת הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ְׁשָמָהן, ְוַאנְְּת ֵלית ְל ָׁשם יְִדיעַ , ַמְלָאַכּיָא
ִאְׁשְּתָארּו ֻּכְּלהּו , ְוַכד ַאנְְּת ִּתְסַּתֵּלק ִמנְהֹון, ְוַאנְְּת הּוא ְׁשִלימּו ְּדֻכְלהּו

ַאנְְּת , ַאנְְּת ַחִּכים ְוָלאו ְּבָחְכָמה יְִדיָעא: א נְִׁשְמָתאְׁשָמָהן ְּכגּוָפא ּבְ 
א ִמִּבינָה יְִדיָעא ֵלית ְל ָאָתר יְִדיָעא ֶאָּלא , הּוא ֵמִבין ְו

ּוְלַאְחזָָאה לֹון ֵאי ִאְתנְִהיג , ְלִאְׁשְּתמוְדָעא תֹוקָּפ ְוֵחיָל ִלְבנֵי נָָׂשא
ְּכפּום עֹוָבֵדיהון ִּדְבנֵי , ְּדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ֵמיָעְלָמא ְּבִדינָא ּוְבַרחֲ 

ֶצֶדק ַמְלכּוָתא , ִמְׁשָּפט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּדין ִאיהּו ְּגבּוָרה, נָָׁשא
ּכָֹּלא , ִהין ֶצֶדק אֹות ְּבִרית, מֹאזְנֵי ֶצֶדק ְּתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ַקִּדיָׁשא

ֲאָבל ָלאו ְּדִאית ָל ֶצֶדק יְִדיָעא ְּדִאיהּו , נְִהיג ָעְלָמאְלַאְחזָָאה ֵאי ִאתְ 
: ְוָלאו ִמָּכל ִאֵּלין ִמּדֹות ְּכָלל, ְוָלאו ִמְׁשָּפט יְִדיָעא ְּדִאיהּו ַרֲחֵמי, ִּדין

ְּדָהא ְרׁשּוָתא ִאית ָל , קּום ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְויְִתַחְּדׁשּון ִמִּלין ַעל יְָד
ַמה ְּדָלא ִאְתיְִהב , ְלַגָּלָאה ָרזִין ְטִמיִרין ַעל יְָד) א אתיהב ְל"נ(

  :ְרׁשּו ְלגַָּלָאה ָלׂשּום ַּבר נָׁש ַעד ְּכַען
  

ִעָּלִאין ', ְל יְהָֹוה ַהְּגדֹוָלה ְוַהְּגבּוָרה ְוכּו, ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר
, ֵהיְמנָא ִאְּתָערּו ִמְּׁשנְַתכֹוןְוַרְעיָא מְ , ִׁשְמעּו ִאינּון ְדִמיִכין ְּדֶחְברון

ִאֵּלין ִאינּון ַצִּדיַקּיָא ְּדִאינּון ִמִּסְטָרא , ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ׁשֹוְכנֵי ָעָפר
ּוְבגִין ָּדא , ְוָלאו ִאינּון ֵמִתים, ְּדַהִהיא ְּדִאְתַמר ָּבּה ֲאנִי יְֵׁשנָה ְוִלִּבי ֵער

ַאנְְּת ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו , ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא', גוִאְתַמר ְּבהֹון ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו וְ 
ְּדַעד ְּכַען , ְּדִאיִהי יְְׁשנָּה ְּבגָלּוָתא, ְוַרּנְנּו ְלִאְּתָערּוָתא ִּדְׁשִכינְָּתא

ִמּיַד יְִהיַבת ְׁשִכינְָּתא ְּתָלת : ַצִּדיַקּיָא ֻּכְּלהּו ְדִמיִכין וִשינְָּתא ְּבחֹוֵריהֹון
ְּדָהא , ְויֵיָמא ֵליּה קּום ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא, ְעיָא ְמֵהיְמנָאָקִלין ְלגֵַּבי רַ 

ְויִיָמא , ֲעָל ִאְתַמר קֹול דוִדי ּדֹוֵפק ְלגַָּבאי ְּבַאְרַּבע ַאְתָון ִּדיֵליּה
, ְּדָהא ָּתם ֲעֹונֵ ַּבת ִצּיֹון, ִּפְתֵחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעיִָתי יֹונִָתי ַתָּמִתי, ְּבהֹון

ֶאָּלא ָאַמר , ַמאי נְִמָלא ַטל, רֹאִׁשי נְִמָלא ַטלׁשֶ : ְלַהגְלֹוֵתא יֹוִסיף 
ַאנְְּת ָחַׁשְבְּת ְּדִמּיוָמא ְדִאְתָחַרב ֵּבי ַמְקְּדָׁשא , קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ְּדָלא ָאעְלנָא ָּכל , ָלאו ֲהִכי, ְוָעאְלנָא ְביִּׁשּוָבא, ְּדָעאְלנָא ְּבֵביָתא ִדיִלי
א "ה, ֶׁשרֹאִׁשי נְִמָלא ַטל, ֲהֵרי ְל ִסיָמנָא ,זְִמנָא ְּדַאנְְּת ְּבגָלּוָתא

ְוָדא ִאיהּו , ל"ְׁשִלימּו ִדיָלּה ְוַחּיִים ִדיָלּה ִאיהּו ט, ְׁשִכינְָּתא ְּבגָלּוָתא
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א ִאיִהי ְׁשִכינְָּתא "ה) ָאַבל אות( .ו"ואות ואא "האות ד "יואות 
ִּדְסִליקּו , ו"אואות וא "ואות הד "יואות ֶאָּלא , ל"ְּדָלא מֻחְשַּבן ט

ְּדִאיִהי ַמְליָא ִלְׁשִכינְָּתא ִמּנְִביעּו ְדָכל ְמקֹוִרין , ל"ַאְתָון ְלֻחְׁשָּבן ט
ַעד ָּכאן ָרזָא , ַוֲאָבָהן ַקִּדיִׁשין ַעֵּמיּה, ִמּיַד ָקם ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא, ִעָּלִאין

  :ָּברּו יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ְדיִחּוָדא
  
  

  לעילוי נשמות הנפטרים נתינת צדקהתפילה טרם  
  )41בעמוד י הסוד "סדר כוונות נתינת הצדקה עפ(      

  
  ל"לחן הטהור לרבי אהרון ראטה זצמתוך הספר שו

  ~ א"דף קיג ע~ 
  

ן  ויכוו(ריש  פרוטות  הללו  לצדקה הריני  מזמין את  ידי  להפ
שיהיו ידיו מרכבה לבחינת ידיים הקדושות העליונות ויסתלקו 

הם כל מיני זוהמא וכל הקליפה אשר החשיך על עצמו בסיבת מ
ְויְִקחּו ִלי ְּתרּוָמה "כמו שציוונו הבורא ברוך הוא ) ל"עוונותיו רח

וכדי לקיים מצוות ) ב, שמות כה" (ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר יְִּדֶבּנּו ִלּבֹו
ֶ ּוְלֶאבְ "עשה  " יֹנְ ְּבַאְרֶצָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת יְָד ְלָאִחי ַלֲענִּי

כדי שבכוח זו הפרשה אוכל לקיים מצוותיו ) יא, דברים טו(
שהוא מורה על , )ט, דברים כח" (ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו"יתברך שצוונו 

מצוות צדקה וגמילות חסדים כדי לקיים מצוותיו יתברך שציוונו 
א "ומצוות לא תעשה , )י, דברים טו" (נָתֹון ִּתֵּתן לֹו" יֵַרע ְו

ויקרא " (ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"ולקיים מצוות עשה , )שם" (ְלָבְב
יתגלגלו , ובכח פתיחת ידינו לצדקה והנתינה לעניים ).יח, יט

עלינו רחמיך המרובים וחסדיך העצומים שאין להם סוף ותכפר 
לנו על כל חטאתינו שחטאנו ועווינו ופשענו לפניך אנחנו 

ופתח לנו ברוב רחמיך כל השערים , גוליםואבותינו בכל הגל
והפתחים מהעולמות העליונים הקדושים והנוראים וכל האורות 
הקדושות הטמורות והגנוזות אשר מתפתחים בכוח מצוות 

ותשפיע לנו ולכל ישראל שפע , הפתיחות ידים והנתינה לצדקה
קדושה וטהרה ודעת נכון לעבודתך ויראתך ושפע ישועה 

כדי שיהא לנו לב רחב ופנוי , סה והרחבהשפע פרנ, ורחמים
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ְוָהיָה "ויקוים בנו מה שכתוב , לעבוד אותך בלב טוב ובשמחה
  ).יז, ישעיה לב" (ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום

  
 ועוד יאמר: 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יאהדונהיויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה  ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיֲַעֶלה , ֱא

גולגלות מְחנּו נֹותנים ְלעילוי הנשמות הֶׁשֲאנַ  ְלָרצֹון צדקה זו
ָהֵאל ַהָּגדֹול , ּוִבזְכּות צדקה זו. פ"וכן לעילוי נְִׁשַמת פב, בצומח

ֶׁשִּתְצרֹר נְִׁשָמָתם ִּבְצרֹור , ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו
, ם ְוַהֲחִסיִדים יְסֹוֵדי עֹוָלםַהַחּיִים ְוָתִׂשים ְמִחָצָתם ִּבְמִחיַצת ַהַּצִּדיִקי

ְוִתֵּתן ָלהם ְמַהְּלִכים ֵּבין , ָהעֹוְמִדים ְלָפנֶי ְונֱֶהנִים ִמּזִיו אֹור ָּפנֶי
ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְוִתְמֶחה ְוִתְמחֹק ָּכל ַמה . ָהעֹוְמִדים ְלָפנֶי

א ִּכְרצֹונֶאֹו ָעׂשו ּדָ , ֶׁשָחָטאו ְועְותו ּוָפְׁשעּו ְלָפנֶי   . ָבר ֶׁש
  

ֶאָּלא ָּכל ַהִּמְצֹות , ְוַאל ִּתזְּכֹר ָלהם ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ָוֶפַׁשע ַוֲעֵבָרה
, ַתְרִּגיַע ְּבֵחֶלק ַהּיֹוְׁשִבים ְּבגַן ֵעֶדן ְורּוחם. ִּתזְּכֹר ָלהם ְלטֹוָבה ֶׁשָעׂשו

, יב ְּבָכבֹוד ְמנּוָחָתםִקים ְוָתׁשִ ִּתְתַעֵּדן ַּבּטֹוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדי נְִׁשָמָתםוְ 
 ְוַעל ִמְׁשָּכָבם, לֹוםַהּׁשָ  ְויְִלֶוה ֵאֶליהם. ִמין ַּתֲעמֹוד ְלגֹוָרָלםּוְלֵקץ ַהּיָ 

  ".ם יָנּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתםיָבֹא ָׁשלֹו: "ְּכִּדְכִתיב, יָבֹא ָׁשלֹום
ְכַלל ָהַרֲחִמים ּבִ  ָרֵאל ַהּׁשֹוְכבים ִעָּמהםְּבנֹות יִׂשְ הם ְוָכל ְּבני ו

  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְוַהְּסִליחֹות
  

  :צּוִרי ְוגֹוֲאִלי יאהדונהייֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְ
  

ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלזַּכֹות ֶאת , ַרִּבי ֲחנַנְיָא ֶּבן ֲעַקְׁשיָא אֹוֵמר
ָרֵאל ְֹ ָחֵפץ ְלַמַען ' ֶׁשּנֱֶאַמר ה, יָכ ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹותְלפִ , יִש

  ).משנה טז, מסכת מכות פרק ג: (ִצְדקֹו יַגְִּדיל ּתֹוָרה ְויְַאִּדיר
  
  25בעמוד  'על ישראל'יאמר קדיש. 
  לאמר את תיקון הנפטרים הקצר שתיקון  טוב ונכוןאם ירצה

 -בספרו מנחת יהודה  ל כפי שסידר הרב"הרב יהודה פתיה זצוק
  :והמובא להלן, הרוחות מספרות
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  סדר תיקון הנפטרים הקצר
  
  

ֱאלֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבוֵתינּו ְלָפנֶי ֶאת ְקטֶרת ַהַּסִּמים ִּבזְַמן  יהוהַאָּתה הּוא 
ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אוָתם ַעל יַד מֶׁשה נְִביָא ַּכָּכתּוב 

  :ְּבתוָרָת
  

ֶאל מֶׁשה ַקח ְל ַסִּמים נָָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבנָה ַסִּמים ּוְלבנָה  יהוהַוּיאֶמר 
ְמֻמָּלח ָטהור . ְוָעִׂשיָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעֵׂשה רוֵקחַ : ַּבד ְּבַבד יְִהיֶה. זַָּכה

ָהֵעֻדת ְּבאֶהל מוֵעד ֲאֶׁשר  ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמּנָה ָהֵדק ְונַָתָּתה ִמֶּמּנָה ִלְפנֵי: קֶדׁש
ְונֱֶאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן : קֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהיֶה ָלֶכם. ִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה

ּוְבַהֲעלת ַאֲהרן : ַּבּבֶקר ַּבּבֶקר ְּבֵהיִטיבו ֶאת ַהּנֵרת יְַקִטיֶרּנָה. ְקטֶרת ַסִּמים
  :ְלדרֵתיֶכם יהוהְקטֶרת ָּתִמיד ִלְפנֵי ֶרּנָה ֶאת ַהּנֵרת ֵּבין ָהַעְרַּביִם יְַקִטי

   
ְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמונָה ָמנִים ָהיּו . ָּתנּו ַרָּבנָן ִּפּטּום ַהְּקטֶרת ֵּכיַצד

. ְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמנְיַן יְמות ַהַחָּמה ָמנֶה ְּבָכל יום. ָבּה
ּוְׁשלָׁשה ָמנִים יְֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכנִיס ּכֵהן . ֶעֶרבַמֲחִציתו ַּבּבֶקר ּוַמֲחִציתו ּבָ 

ּוַמֲחזִיָרן ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב . ָּגדול ְונוֵטל ֵמֶהם ְמלא ָחְפנָיו ְּביום ַהִּכּפּוִרים
. ְוַאַחד ָעָׂשר ַסָּמנִים ָהיּו ָבּה .יום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ְלַקּיֵם ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה

ִמְׁשַקל . ְוַהְּלבונָה) ד. (ְוַהֶחְלְּבנָה) ג. (ְוַהִּצּפוֶרן) ב. (ַהֳּצִרי) א: (ֵאּלּו ֵהןוְ 
) ח. (ְוִׁשּבוֶלת נְֵרּדְ ) ז. (ּוְקִציָעה) ו. (מור) ה. (ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמנֶה

) י. (רקוְׂשְט ְׁשנֵים ָעׂשָ ) ט. (ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמנֶה. ְוַכְרּכום
יֵין . ּבוִרית ַּכְרִׁשינָא ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ִקּנָמון ִּתְׁשָעה) יא. (ִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה

ְוִאם לא ָמָצא יֵין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר . ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא
  .ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. ֶמַלח ְסדוִמית רוַבע. ִחיָור ַעִּתיק

  
ִאם נַָתן ָּבּה ְּדַבׁש . ַאף ִּכַּפת ַהּיְַרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא: ִרִּבי נָָתן ַהַּבְבִלי אוֵמר

  :ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶיָה ַחּיָב ִמיָתה. ְּפָסָלּה
  

 .ַהֳּצִרי ֵאינו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף: ַרָּבן ִׁשְמעון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אוֵמר
ּבוִרית ַּכְרִׁשינָא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְּכֵדי ְלַׁשּפות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא 

יֵין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרות ּבו ֶאת ַהִּצּפוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא . נָָאה
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י ַרגְַליִם ַּבִּמְקָּדׁש ַוֲהלא ֵמי ַרגְַליִם יִָפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכנִיִסין מֵ . ַעּזָה
  :ִמְּפנֵי ַהָּכבוד

  
ִמְּפנֵי . ֵהיֵטב ָהֵדק. ְּכֶׁשהּוא ׁשוֵחק אוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב: ַּתנְיָא ִרִּבי נָָתן אוֵמר

ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביַע לא . ִּפְּטָמה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה. ֶׁשַהּקול יֶָפה ַלְּבָׂשִמים
ְוִאם ִחֵּסר . ה זֶה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאיןָאַמר ִרִּבי יְהּודָ . ָׁשַמְענּו

  :ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמנֶיָה ַחּיָב ִמיָתה
  

ַאַחת ְלִׁשִּׁשים או ְלִׁשְבִעים ָׁשנָה ָהיְָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַריִם : ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא
  .ַלֲחָצִאין

  
ן ָּבּה ָקְרטוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם יָכול ְועוד ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהיָה נותֵ 

ִמְּפנֵי ֶׁשַהּתוָרה ָאְמָרה ?  ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבש .ַלֲעמוד ִמְּפנֵי ֵריָחּה
  :יהוהְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה לַ ִּכי כל ְׂשאר ְוָכל ְּדַבׁש לא תַ 

  
ַאְׁשֵרי  .ְצָבאות יהוה: יֲַעקב ֶסָלהב ָלנּו ֱאלֵהי ִמְׂשּגַ . ְצָבאות ִעָּמנּו יהוה

  : ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביום ָקְרֵאנּו. הוִׁשיָעה יהוה: ָאָדם ּבֵטַח ָּב
  :ִּכיֵמי עוָלם ּוְכָׁשנִים ַקְדמנִּיות. ִמנְַחת יְהּוָדה ִוירּוָׁשָליִם יהוהְוָעְרָבה לַ 

  
  

י  ֵל֥ינּו ּוַמעֲ | ִויִה֤ ינּו ָע֫ ֵה֗ ַעם ֲאדָֹנ֥י ֱא ֹ֤ ינּו נ ֵד֗ ה יָ֝ ינּו ּֽוַמֲעֵׂש֥ ֵדינּו ּכֹונְָנ֥ה ָעֵל֑ ה יָ֭ ֵׂש֣
  :   ּכֹונְֵנֽהּו

  
י יְִתלֹוָנֽן ַּד֗ ֶתר ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥ל ַׁש֝ ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹ֭ יהָוה: י ֽ֭ ר ַל י  )יאהדונהי( אַֹמ֗ ַמְחִס֣

י ֶאְבַטח ַה֗ י ֱא֝ ח יָ֗קּוׁש: ּֽבֹו-ּוְמצּוָדִת֑ ִּצֽיְל ִמַּפ֥ י ֣הּוא יַ֭ ֶבר ַהּֽוֹות ִּכ֤ : ִמֶּד֥
ה ֲאִמּֽתֹו-ָיֶ֣ס ָל֭ ְוַתַֽחת| ְּבֶאְבָר֨תֹו  ה ִצָּנ֖ה ְוֽסֵֹחָר֣ יו ֶּתְחֶס֑ יָרא -א: ְּכנָָפ֣ ִת֭

ץ יָ֥עּוף יֹוָמֽם ֵח֗ יְָלה ֵמ֝ ַחד ָל֑ יִם: ִמַּפ֣ ֶטב יָׁ֥שּוד ָצֳהָרֽ ֶּק֗ ֑ ִמ֝ ֶפל יֲַה ֹ֣ ֶּדֶבר ָּבא : ִמ֭
 ֨ ל ִמִּצְּד ֹ֤ לֶ | יִּפ א יִָּגֽׁשֶא֗ ֣ י  ֶל֗ ה ִמיִמיֶנ֑ ֵא֝ יט : ף ּוְרָבָב֥ ק ְּבֵעיֶנ֣י ַתִּב֑ ַר֭

ים ִּתְרֶאֽה ת ְרָׁשִע֣ ה-ִּכֽי: ְוִׁשֻּלַמ֖ ה יְהָו֣ ְמָּת ) יאהדונהי( ַאָּת֣ ְל֗יֹון ַׂש֣ י ֶע֝ ַמְחִס֑
ֽ א-ֽא: ְמעֹוֶנ גַע  נֶ֗ ה ְו֝ י ָרָע֑ ֽ-ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל֣ ב ְּבָאֳהֶל ְלָאָכי יּכִ֣ : יְִקַר֥ -היְַצּוֶ  וַמ֭

ְׁשָמרְ ) "יִַוהְ  יבותתופי ן סויכו( ּלָ֑   יבותתופי יכוין ס: (ְּדָרֶכֽי-לְּבכָ  ֗ ִל֝
יִם יִָּׂש֑אּונְ ֶּפן-ַעל) "ִכלְ  ֽ-ַּכַּפ֥ ֶבן ַרגְֶל ף ָּבֶא֣ ֹ֖ ֹ֑ -ַעל: ִּתּג ֶתן ִּתְדר ַחל ָוֶפ֣ ַׁש֣

יר ְוַתִּנֽין ס ְּכִפ֣ ֹ֖ יי ּכִ֤ : ִּתְרמ ַׁשק ַוֲאַפּלְ  ִב֣ הּו ) טֵ "ִביְ : ן בשםיכו(הּו ֵט֑ ָח֭ ַׂשְּגֵב֗ ֲא֝
ע ְׁשִמֽי-ִּכֽי נִי :יַָד֥ הּו ִעּֽמֹו| יְִקָרֵא֨ הּו ַוֲֽאַכְּבֵדֽהּו-ְוֶֽאֱענֵ֗ ַחְּלֵצ֗ ה ֲא֝ י ְבָצָר֑ ֶר :ָאנִֹכ֥ ֹ֣ א

הּו ִּבֽיׁשּוָעִתֽי ַאְרֵא֗ הּו ְו֝ ִמים ַאְׂשִּביֵע֑   : יָ֭
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  )אבג יתצ: יכוון(ֻדַּלת יְִמינֶ ַּתִּתיר ְצרּוָרה         ָאּנָא ְּבכַֹח ּגְ 
  

  )קרע שטן: יכוון(ַקֵּבל ִרּנַת ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא           
  

  )נגד יכש: יכוון(נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם        
  

  )בטר צתג: יכוון(ִמיד ָּגְמֵלם   ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת ּתָ 
  

  )חקב טנע: יכוון(ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְב נֵַהל ֲעָדֶת          
  

  )יגל פזק: יכוון(יִָחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמ ְּפנֵה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת          
  

  )שקו צית :יכוון(ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות 
  
  

  : ) יאמר בלחש את הפסוק(      
  ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד 

  
  

ּוַמֲעֵׂשה . ִויִהי נַעם ֲאדנָי ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו : יאמר פעמיים את הפסוק הבא
  :                    ונְנֵהּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכ. יֵָדינּו ּכונְנָה ָעֵלינּו

  
  :ךוימשי

  
ִרּבון ָעְלִמין ְּדַאנְְּת הּוא ָחד ְוָלא  :ָּפַתח ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ְלטוב ְוָאַמר

ַאנְְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין ְסִתיָמא ַעל ָּכל ְסִתיִמין ֵלית . ְּבֻחְׁשָּבן
ּקּונִין ְוָקֵרינָן לון ֶעֶׂשר ַאנְְּת הּוא ְּדַאַּפְקְּת ֶעֶׂשר ּתִ . ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב ְּכָלל

ּוְבהון . ְסִפיָרן ְלַאנְָהגָא ְבהון ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְליָן ְוָעְלִמין ְּדִאְתַּגְליָן
ּוְבגִין ְּדַאנְְּת . ְוַאנְְּת הּוא ְדָקִׁשיר לון ּוְמיֵַחד לון. ִאְתַּכִּסיַאת ִמְּבנֵי נָָׁשא

ִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ֶעֶׂשר ִאְתַחִׁשיב ֵליּה ְּכִאּלּו ִמְּלגָאו ָּכל ָמאן ְּדַאפְ 
ְוִאֵּלין ֶעֶׂשר ְסִפיָרן ִאּנּון ַאזְִלין ְּכִסְדָרן ַחד ָאִרי ְוָחד ָקֵצר . ַאְפִריׁש ָּב
ְוָלא ְוֵלית ָמאן ְּדַאנְִהיג ָל ָלא ְלֵעיָּלא . ְוַאנְְּת הּוא ְּדַאנְִהיג לון. ְוַחד ֵּבינונִי

ְלבּוִׁשין ַּתַּקנְְּת לון ְּדִמּנַיְהּו ַפְרִחין נְִׁשָמִתין ִלְבנֵי . ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא
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ְוַכָּמה גּוִפין ַּתַּקנְְּת לון ְּדִאְתְקִריאּו גּוָפא ְלגֵַּבי ְלבּוִׁשין ִּדְמַכְסיָן . נָָׁשא
ְּגבּוָרה ְדרוָעא . וָעא יְִמינָאֶחֶסד ְּדר. ֲעֵליהון ְוִאְתְקִריאּו ְּבִתּקּונָא ָדא

יְסוד ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא אות . נֶַצח ְוהוד ְּתֵרין ׁשוִקין. ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא. ְׂשָמאָלא
ָחְכָמה מוָחא ִאיִהי . ַמְלכּות ֶּפה ּתוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקֵרינָן ָלּה. ְּבִרית קֶדׁש

ְוַעל ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב . ֵּלב ֵמִביןִּבינָה ִלָּבא ּוָבּה הַ . ַמֲחָׁשָבה ִמְּלגָאו
ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמִּגיד . ֶּכֶתר ֶעְליון ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות. ֱאלֵהינּו' ַהּנְִסָּתרות לה

ד אות "ִמְּלגָאו ִאיהּו אות יו. ְוִאיהּו ַקְרַקְפָּתא ִדְתִפֵּלי. ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית
ִאיהּו ַׁשְקיּו ְּדִאיָלנָא . אַרח ֲאִצילּות א ְּדִאיהּו"ו ְואות הֵ "א אות ָוא"הֵ 

  : ְּכַמּיָא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלנָא ְוִאְתַרֵּבי ְּבַההּוא ַׁשְקיּו. ִּבְדרועוי ְוַענְּפוי
  
  

ִרּבון ָעְלִמין ַאנְְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלות ְוִסַּבת ַהִּסּבות ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלנָא ְּבַההּוא 
ּוָב ֵלית . יעּו ִאיהּו ְּכנְִׁשְמָתא ְלגּוָפא ְּדִאיהּו ַחּיִים ְלגּוָפאְוַההּוא נְבִ . נְִביעּו

ּוָבָראָת ְׁשַמּיָא . ִמָּכל ַמה ִדְלגָאו ּוְלַבר) ְּדגּוָפא(ִּדְמיון ְוֵלית ִּדּיּוְקנָא 
ִאיָלנִין ּוְבַאְרָעא . ְוַאַּפְקְּת ִמּנְהון ִׁשְמָׁשא ְוִסיֲהָרא ְוכוְכַבּיָא ּוַמּזֵָלי. ְוַאְרָעא

. ּוְדָׁשִאין ְוגִּנְָתא ְדֵעֶדן ְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָון ְועוִפין ְונּונִין ּוְבִעיִרין ּוְבנֵי נָָׁשא
ְוֵאי . ְלִאְׁשְּתמוְדָעא ְּבהון ִעָּלִאין ְוֵאי יְִתנֲַהגּון ְּבהון ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

ּוַבר ִמּנָ ֵלית יִחּוָדא . ע ָּב ְּכָללִאְׁשְּתמוְדָען ֵמִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי ְוֵלית ְּדיָדַ 
ְוָכל ְסִפיָרן ָּכל ַחד ִאית . ְוַאנְְּת ִאְׁשְּתמוָדע ָאדון ַעל ּכָּלא. ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי
ְוַאנְְּת ֵלית ָל ֵׁשם יְִדיַע ְּדַאנְְּת . ּוְבהון ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכּיָא. ֵליּה ֵׁשם יְִדיעַ 
. ְוַכד ַאנְְּת ִּתְסַּתָּלק ִמּנְהון. ְׁשָמָהן ְוַאנְְּת הּוא ְׁשִלימּו ְּדֻכְלהּו הּוא ְמַמֵּלא ָּכל

ַאנְְּת ַחִּכים ְוָלאו ְּבָחְכָמה . ִאְׁשְּתָארּו ֻּכְּלהּו ְׁשָמָהן ְּכגּוָפא ְבָלא נְִׁשָמָתא
ֶאָּלא . יָעאֵלית ָל ֲאָתר יְדִ . ַאנְְּת הּוא ֵמִבין ְוָלאו ִמִּבינָה יְִדיָעא. יְִדיָעא

ּוְלַאְחזָָאה לון ֵאי ִאְתנְִהיג ָעְלָמא . ְלִאְׁשְּתמוְדָעא ֻּתְקָפ ְוֵחיָל ִלְבנֵי נָָׁשא
ִּדין ִאיהּו . ְבִדינָא ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְּכפּום עוָבֵדיהון ִּדְבנֵי נָָׁשא

ֶדק ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא מאזְנֵי ֶצֶדק צֶ . ִמְׁשָּפט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. גְבּוָרה
ּכָּלא ְלַאְחזָָאה ֵאי ִאְתנְִהיג . ִהין ֶצֶדק אות ְּבִרית. ְּתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוט

ְוָלאו ִמְׁשָּפט יְִדיָעא . ֲאָבל ָלאו ְּדִאית ָל ֶצֶדק יְִדיָעא ְּדִאיהּו ִדין. ָעְלָמא
קּום ִרִּבי ִׁשְמעון ְויְִתַחְּדׁשּון . ּדות ְּכָללְוָלאו ִמָּכל ִאֵּלין מִ . ְדִאיהּו ַרֲחֵמי
ְדָהא ְרׁשּוָתא ִאית ָל ְלגַָּלָאה ָרזִין ְטִמיִרין ַעל יְָד ַמה ְדָלא . ִמִּלין ַעל יְָד

  .ִאְתיְִהיב ְרׁשּו ְלגַָּלָאה ְלׁשּום ַּבר נָׁש ַעד ְּכָען
  

ִעָּלִאין ְׁשָמעּו . 'ָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוכּוַהְּגדֻ ' ְל ה: ָקם ִרִּבי ִׁשְמעון ָּפַתח ְוָאַמר
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ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו . ִאּנּון ְּדִמיִכין ְּדֶחְברון ְוַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ִאְּתָערּו ִמְּׁשנְַתכון
ִאֵּלין ִאּנּון ַצִּדיַקּיָא ְּדִאּנּון ִמִּסְטָרא ְדַההּוא ְּדִאְתַמר ָּבּה ֲאנִי . ׁשוְכנֵי ָעָפר

. 'ּוְבגִין ָּדא ִאְתַמר ְבהון ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ְוכּו. ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים. ִּבי ֵעריְֵׁשנָה ְולִ 
ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ַאנְְּת ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ְלִאְּתָערּוָתא ִּדְׁשִכינְָּתא ְּדִאיִהי 

ִמּיָד . ְוִׁשנְָּתא ְבחוֵריהוןְּדַעד ְּכַען ַצִּדיַקּיָא ֻּכְּלהּו ְדִמיִכין . יְֵׁשנָה ְבגָלּוָתא
  : יִָהיַבת ְׁשִכינְָּתא ְּתַלת ָקִלין ְלגֵַּבי ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ְויִיָמא ֵליּה

  
  

ְדָהא ֲעָל ִאְתַמר קול ּדוִדי דוֵפק ְלגַָּבאי ְּבַאְרָּבע  -קּום ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא 
ְדָהא ַּתם . ְעיִָתי יונִָתי ַתָּמִתיְויִיָמא ְבהון ִּפְתִחי ִלי ֲאחוִתי רַ . ַאְתָון ִּדיֵליּה

 -? ַמאי נְִמָלא ָטל. ֶׁשראִׁשי נְִמָלא ָטל. ֲעונֵ ַּבת ִצּיון לא יוִסיף ְלַהגְלוֵת
ַאנְְּת ָחַׁשְבְּת ְּדִמּיוָמא ְדִאְתָחַרב ֵּבי ַמְקְּדָׁשא , ֶאָּלא ָאַמר ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ְּדָלא ָעאְלנָא ָּכל זְִמנָא , ָלאו ֲהִכי, ְלנָא ְביִּׁשּוָבאְּדָעאְלנָא ְּבֵביָתא ִדיִלי ְוָעא
א ְׁשִכינְָתא "הֵ , ֶׁשראִׁשי נְִמָלא ָטל: ֲהֵרי ָל ִסיָמנָא. ְּדַאנְְּת ְּבגָלּוָתא

ד אות "ְוָדא ִאיהּו אות יו. ְׁשִלימּו ִדיָלּה ְוַחּיִים ִּדיָלּה ִאיהּו ַטל. ְּבגָלּוָתא
ֶאָּלא אות , ל"א ִאיִהי ְׁשִכינְָּתא ְדָלא ֵמֻחְׁשָּבן ט"הֵ ְואות  .ו"א אות ָוא"הֵ 
ְּדִאיִהי ַמְליָא . ל"ו ִּדְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחְׁשָּבן טָ "א ְואות ָוא"ד אות הֵ "יו

ִמּיַד ָקם ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ַוֲאָבָהן . ִלְׁשִכינְָּתא ִמּנְִביעּו ְּדָכל ְמקוִרין ִעָּלִאין
  : ְלעוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ָּברּו ה. ַעד ָּכאן ָרזָא ְדיִחּוָדא .ַקִּדיִׁשין ִעֵּמיּה

  
  יאמר את הבקשה לאחר התיקון המסודרת בעמוד הבא
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  יהי רצון לעילוי נשמות הערטילאיןנוסח 
  ב''סימן פ' הרוחות מספרות – מנחת יהודה'ספר 

  
הי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה הינו וא , והסליחותאב הרחמים , א

ועל כל נפשות , שתרחם על עמך ישראל, המרחם על כל העולמות
, בצומחוהמגולגלים בדומם ו, רוחות ונשמות הרשעים הנדונים בגיהנם

נפשות רוחות ונשמות הועל כל  ,ובחי בלתי מדבר ובחי מדבר
וההולכים מדחי אל דחי ביד מלאכי , הערטילאין המשוטטים בעולם

  . עלַ ונקלעים בכף הקַ , חבלה
  

יכול ו(ת \בת פלוני\ת בן\ובכללם תרחם על נפש רוח ונשמה של פלוני
  ).להוסיף שמות נוספים אם רוצה

  
והקל את העונש המוטל , יהמו נא רחמיך עליהם, אל מלא רחמים

ועוו , ואף על פי שחטאו, כי אתה הוא בעל הרחמים והסליחות, עליהם
רוחם , שי נפשםובשור, ופגמו בעולמות העליונים, ופשעו לפניך

, ברחמיך הרבים, הלא אין מעצור לפניך לתקן פגם שלהם, ונשמתם
ותשליך , ותמחֹק את שטרי חובם מעליהם ,בחסדיך הפשוטיםו

  .כל חטֹאתםאת במצולות ים 
  

הי אבותינו' ובכן יהי רצון מלפניך ה הינו וא שתקבל ברחמים , א
רוח ונשמה של  על נפש, וברצון את תפילתנו שאנחנו מתפללים לפניך

  ). ת\בת פלוני\ת בן\ופלוני(ת \בת פלוני\ת בן\אמתך פלוני\עבדך
  

ומחה והעבר , תםולעוונו םסלח נא לחטאת, ב הרחמים והסליחותאנא א
  . מנגד עיניך כגודל חסדיך הםאת כל פשעי

  
להיענש  יםלהיות מחויב, דין וחשבון הםואף על פי שיש עדיין עלי
ד של חס הםהחסד לתת עלי' לך ההלא , בעונשים קלים או חמורים

  . הםמעלי םותקרע את רוע גזר דינ, חינם
  

לזכור בזכרון , ויעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה  לפניך שיח שפתותינו
בת \ת בן\פלוני ווהמעשים הטובים שעש, ות והזכויותטוב את כל המצו
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עם ולצרפם , בחיים םבהיות) ויכול להוסיף שמות נוספים(ת \פלוני
ולהשפיע חסד וחמלה להמשיך  ,ילתנו שאנחנו מתפללים לפניךתפ

ם להושיעם ולהרגיעם מכל מחבלי, םונשמת םרוח םוחנינה לנפש
כפי העונשים אשר , םלדונ הםומשחיתים ומקטרגים הממונים עלי

  .הםהושתו עלי
   

 העוו ואשר חטא, הםופשעי םעוונות םעוד חטאות הםולא יזכרו ל
הן על ידי , ואים ולעוונות ולפשעים שעשנא לחט ושא. לפניך וופשע

, חלוק ומלבוש הםותתקן ל. לאחרים לחטוא מווהן שגר, םצמע
בבחינת עוד  וולא יהי, םונשמת םרוח םנפשבהם  להתלבש ולהתכסות

יבוא שלום ינוחו : ככתוב מנוחה ושלוה והשקט הםויהיו ל. היַ רֵ עֶ וְ  םרֹועֵ 
כבוד בעולם  םותהיה מנוחת. ר פני מלך עולםאֹור ּבְ אֹולַ , על משכבותם

ותהיה חשובה ורצויה  ,עם הצדיקים והחסידים שבגן עדן, ןהעליו
על  כריח קטורת הסמים הנקטר בהיכלַ , ומקובלת לפניך תפילתנו

ֹ . נויבֵ שִ ל תְ ם ַאיקַ רֵ , ומלפניך מלכנו, מזבח הזהב  מְ ננו למען שִ עָ ננו וַ ח
  ):יכוון שם זה במחשבה בלבד: (הקדוש

  
  אארארית

  
  :הרמוז בראשי תיבות

  
  . שמותינואעביר  תכבושו  יוגזך  רת  אחמיך  רנא  א  

  
  ויגולו רחמיך על מדותיך. ים אתהכי אל שומע תפילות ותחנונ

  
  בראש חודש ידלג הקטע אם אומר את סדר ברכת האילנות

 .'וימשיך ושמע את תפילתנו וכוהבא 
  

  : עבדך כאמורהכתובים על ידי משה , ג מדות''בזכרנו לפניך י
  

, מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו .ֵאל ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתנֵַהג ַּבֲחִסידּות
עֹוֵׂשה  .ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים, ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון

הֹוֵריָתנּו לֹוַמר !  ֵאל .ֵמלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹו, ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוחַ 
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ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת , זְכֹור ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלֹוׁש־ֶעְׂשֵרה, ִמּדֹות ְׁשלֹוׁש־ֶעְׂשֵרה
ַוּיֵֶרד יְהָוה ֶּבָענָן ַוּיְִתיֵַּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוּיְִקָרא  :ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרָת, ֶלָענָו ִמֶּקֶדם
  : ְוָׁשם נֱֶאַמר )ה, לדשמות . (ְבֵׁשם יְהָוה

  
  )יפסיק לרגע(| יְהָוה : ַעל ָּפנָיו ַוּיְִקָרא יהוהַוּיֲַעבֹר 

נֵֹצר ) ו, שמות לד. (יְהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
  )ז, שמות לד( .ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְונֵַּקה ןֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעו ֹ

  
  .כי אתה שומע תפילת כל פה ילתנופושמע את ת

  .ברוך שומע תפילת עמו ישראל ברחמים
  

  :צּוִרי ְוגֹוֲאִלי יאהדונהייֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְ
  

ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלזַּכֹות ֶאת , ַרִּבי ֲחנַנְיָא ֶּבן ֲעַקְׁשיָא אֹוֵמר
ָרֵאל ְֹ ָחֵפץ ְלַמַען ' ֶׁשּנֱֶאַמר ה, ְלִפיָכ ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, יִש

  ).משנה טז, מסכת מכות פרק ג: (ִצְדקֹו יַגְִּדיל ּתֹוָרה ְויְַאִּדיר
  
 בעמוד הבא קדיש על ישראל ויאמר. 
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  'על ישראל'קדיש 
  

  )עונים אמן(  .אְׁשֵמּה ַרּבָ ) יפסיק מעט(  יְִתַּגדל ְויְִתַקַּדׁש
  

  ַמְלכּוֵתּה ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵּה ִויָקֵרב  ְויְַמִלי  ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה
  )עונים אמן(ְמִׁשיֵחה 

  
ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב , ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל  ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי

  .ְוִאְמרּו ָאֵמן
ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְתָּבַר ויְִׁשַּתַּבח יְֵהא ְׁשֵמּה 

ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא   ְויְִתנֵַּׂשא ְויְִתַהָּדר ְויְִתַעֶּלה ְויְִתַהָּלל, ְויְִתָּפַאר ְויְִתרֹוַמם
   .ְּבִרי הּוא

  
ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא  ְונֶָחָמָתא  תְׁשְּבָחָתא  ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא  ְלֵעָּלא

  .ְוִאְמרּו ָאֵמן
  

. ַעל יְִׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבנָן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון
, ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר  ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַריְָתא ַקִּדְׁשָּתא ִּדי ְבַאְתָרא

ִמן ֳקָדם   ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי  ִחּנָא  ָלָמא ַרָּבאׁשְ   יְֵהא ָלנָא ּוְלהֹון ּוְלכֹון
  ָמאֵרי ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן

  
יְֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא חּיִים ְוָׁשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא 

ָכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ּוְרפּוָאה ּוגְֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵרַוח ְוַהָּצָלה ָלנּו ּולְ 
   .ְוִאְמרּו ָאֵמן

  
  יֲַעֶׂשה ָׁשלֹו ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְּבַרֲחָמיו  עֹוֶׂשה ָׁשלֹום

   .ָאֵמן  יְִׂשָרֵאל ְוִאְמרּו
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  ת הנפטריםולעילוי נשמראשונות ואחרונות יברך ברכות 
  )46עמוד סדר הברכות עם כוונות מטבע ברכה (
    
  

 :ברכות ראשונות~ 
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמינֵי ְמזֹונֹות יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה    :ֱא
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה    :ֱא
  

  אם רוצה לשתות משקה שברכתו שהכל לא יברך עליו כיוון
בורא פרי הגפן יברך ואם לא ברך . ופטר אותו בברכת הגפן

 .שהכל נהיה בדברו על המשקה
  

הינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶׁשַהּכֹל נְִהיָה ִּבְדָברֹו יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה    ֱא
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה    ֱא
  

הינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה    ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֱא
  

הינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם בורא עצי ְּבָׂשִמים יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה    ֱא
  

הינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם בורא ִעֱשֵבי ְּבָׂשִמים יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה    ֱא
  
  
  :ברכות אחרונות~ 
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, יְהָֹוהָּברּו ַאָּתה  , ּבֹותּבֹוֵרא נְָפׁשֹות רַ , ֱא
ִוְֶחְסרֹונָן ַעל ָּכל ַמה ֶׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם נֶֶפׁש ָּכל ָחי ָּברּו ַחי 

  .ָהעֹוָלִמים
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  'מעין שלוש'ברכת 
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם   ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ֱא
   

  :ַעל ַהִמְחיָה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה :אכל מזונות
  :ֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפןַעל ַהּגֶ : מיץ ענבים \שתה יין 

  :ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ :אכל פירות משבעת המינים
   :יין ופירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל ביחד, על מזונות

ַעל ַהִּמְחיָה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ָהֵעץ ְוַעל 
  :ְּפִרי ָהֵעץ

  
נּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ּתְ  ):וימשיך(

ַרֵחם , ֶׁשָרִציָת ְוִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְריָּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה
ֵהינּו ַעל יְִׂשָרֵאל ַעֶּמ ְוַעל יְרּוָׁשַליִם ִעיֶר ְוַעל ִצּיֹון ) נָא( יְהָֹוה ֱא

ּוְבנֵה יְרּוָׁשַליִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש , ְוַעל ִמזְְּבֶח ְוַעל ֵהיָכֶל ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד
ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבנְיָנָּה ְונֹאַכל ִמִּפְרּיָּה 

  :ְונְִׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּונְָבֶרְכ ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה
  

  :ה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהּזֶהּוְרצֵ  :בשבת יוסיף
  
  ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְל ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ):וימשיך(
  

   – על של ארץ ישראל אומר
  

  :ִמְחיָָתּה ְוַעל ַּכְלָּכָלָתּה - )קמח של הארץ(מזונות 
  :ְּפִרי ַּגְפנָּה -מיץ ענבים  \גפן 

  :ֵּפרֹוֶתיהָ  - תבחה בהם ארץ ישראלפירות שהש
ִמְחיָָתּה ְוַעל  -על מזונות יין ופירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל 

  :ְוַעל ֵּפרֹוֶתיהָ : ְוַעל ְּפִרי ַּגְפנָּה: ַּכְלָּכָלָתּה
  

  :ל יאמרואם הם לא של ארץ ישרא
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  :ַהִּמְחיָה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה - מזונות

  :ֶפןְּפִרי ַהּגֶ  - מיץ ענבים \יין 
  :ַהֵּפרֹות - פירות מהסוגים שהשתבחה בהם ארץ ישראל

 -  י"על מזונות יין ופירות מסוגי השפירות שהשתבחה בהם א
  :ְוַעל ַהֵּפרֹות: ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן :ַהִּמְחיָה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

  
  ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל, ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה  ):וימשיך(
   

  :ִמְחיָָתּה ְוַעל ַּכְלָּכָלָתּה - )קמח של הארץ(מזונות 
  :ְּפִרי ַּגְפנָּה -מיץ ענבים  \גפן 

  :ֵּפרֹוֶתיהָ  - פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל
ִמְחיָָתּה ְוַעל  -על מזונות יין ופירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל 

  :ְוַעל ֵּפרֹוֶתיהָ : ְוַעל ְּפִרי ַּגְפנָּה: ַּכְלָּכָלָתּה
  

  :שראל יאמרואם הם לא של ארץ י
  

  :ַהִּמְחיָה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה - מזונות
  :ְּפִרי ַהֶּגֶפן - מיץ ענבים \יין 

  :ַהֵּפרֹות - פירות מהסוגים שהשתבחה בהם ארץ ישראל
 -  י"על מזונות יין ופירות מסוגי השפירות שהשתבחה בהם א

  :רֹותְוַעל ַהּפֵ : ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן :ַהִּמְחיָה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה
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  המזוןברכת סדר 
  

  ִןַהָּמזֹות ִּבְרּכַ ם ַאֲחרֹונִים ַמיִ ר ְלַאחַ  יְָבֵר הַּכֵּביצָ ל ׁשֶ ת ְּבַכּמּום ֶלחֶ ל ָאכַ ם א: 
  

  . החֹובָ ם ַאֲחרֹונִים ַמיִ  :רְויֹאמַ ו ֶאְצְּבעֹוָתיי ְּבִקְׁשרֵ  םַאֲחרֹונִים ַמיִ ל יִּטֹו
  

  :רְויֹאמַ  יְַמִׁשי
  

ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּו יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה: ַלְמנֵַּצח ִּבנְגִינֹת ִמזְמֹור ִׁשיר ָלַדַעת : ֱא
ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם: ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ ְּבָכל ּגֹויִם יְׁשּוָעֶת יְִׂשְמחּו : יֹודּו ַעִּמים ֱא

יֹודּו ַעִּמים : נּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹור ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתנְֵחם ֶסָלהִויַרּנְ 
ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלם ֵהינּו: ֱא ִהים ֱא יְָבְרֵכנּו : ֶאֶרץ נְָתנָה יְבּוָלּה יְָבְרֵכנּו ֱא

ִהים ְויִיְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ   :ֱא
  

ִהיע ׁשָ רָ ם דָ אָ ק לֶ חֵ ה זֶ  :ריֹאמַ  א ְלִסְטרָ ז ֶרמֶ , ר"ַאחֵ  :תֵּתבֹוי ָראׁשֵ ן ִויַכּוֵ , םֵמֱא
  .אַאֲחרָ 

  
ִהים : ה ֶאת יְהָֹוה ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפיֲאָבְרכָ  סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱא

ְּתִהַּלת יְהָֹוה יְַדֵּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם : יְָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹר ִּכי זֶה ָּכל ָהָאָדם
ַויְַדֵּבר ֵאַלי זֶה :  יָה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּויָּהַוֲאנְַחנּו נְָברֵ : ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  :ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפנֵי יְהָֹוה
  
  )אם המסובים שלושה או יותר חייבים לזמן ככתוב כאן(

  .ַהב ָלן ְונְִבִרי ְלַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא: ויאמר המזמן
  

  .שמים: והמסובים עונים
  

: בעשרה ויותר(ׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא וברשותכם נְָבֵר ִּברְ : ואומר המזמן
  .ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו) אלהינו

  
  .ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו) אלהינו: בעשרה ויותר(ָּברּו : והמסובים עונים

  
ֵהינּו(ָּברּו : והמסובים עונים   ּוְבטּובֹו ָחיִינּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו) ֱא

  
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו ָהֵאל ַהּזָן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו , ֱא

בֹו ּוְבטּו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר. ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ְּבֵריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרִּבים
א ָחַסר ָלנּו ְוַאל יְֶחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי הּוא ֵאל זָן . ַהָּגדֹול ָּתִמיד 
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ּוְמַפְרנֵס ַלּכֹל ְוֻׁשְלָחנֹו ָערּו ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחיָה ּוָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא 
י "י שהוא מספר יאהדונה"ת פא"ר. (ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָד .ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור

ַאָּתה  ָּברּו: ְלָכל ַחי ָרצֹון) ך"כמספר חת(ּוַמְׂשִּביַע ) ך"ת חת"וס, ל"ומספר סא
  :ַהּזָן ֶאת ַהּכֹל, יְהָֹוה

  
ֵהינּו ַעל ֶׁשִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרחָ  נֹוֶדה ָבה ְּבִרית ְל יְהָֹוה ֱא

ְוַעל . ַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים. ְותֹוָרה ַחּיִים ּוָמזֹון
ְוַעל . ְוַעל ֻחֵּקי ְרצֹונָ ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ּתֹוָרְת ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו. ְּבִריְת ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו

  :ַאָּתה זָן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּוַחּיִים ּוָמזֹון ׁשֶ 
  

ֵהינּו ֲאנְַחנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים ֶאת ְׁשָמ ָּכָאמּור ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעּתָ  ַהּכֹל ַעל . יְהָֹוה ֱא
ֶהי ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר נַָתן ָלּוֵבַרכְ  ַעל , ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו: ָּת ֶאת יְהָֹוה ֱא

  :ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון
  

ֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל יְִׂשָרֵאל ַעָּמ ַרֵחם ְוַעל ַהר ִצּיֹון . ְוַעל יְרּוָׁשַליִם ִעיָר. יְהָֹוה ֱא
ְוַעל ַהַּביִת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש . ְוַעל ְּדִביָר. ְוַעל ְמעֹונָ. ֵהיָכָל ְוַעל. ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָד

ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה , ַהְרִויֵחנּו. ַּכְלְּכֵלנּו. ַּפְרנְֵסנּו. ָאִבינּו ְרֵענּו זּונֵנּו. ֶׁשּנְִקָרא ִׁשְמ ָעָליו
ֵהינּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר ָוָדם ְונָא ַאל ַּתְצִריֵכנּו יְהָֹוה. ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו א ִליֵדי . ֱא ְו

א נֵבֹוׁש . ָהֲעִׁשיָרה ְוַהְּפתּוָחה. ֶאָּלא ְליְָד ַהְּמֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ַהְלָוָאָתם יְִהי ָרצֹון ֶׁש
א נִָּכֵלם ְלעֹוָלם ַהָּבא. ָּבעֹוָלם ַהּזֶה זִיֶרּנָה ִלְמקֹוָמּה ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָח ַּתחֲ . ְו

  :ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו
  

  : ולחול המועד לראש חדש
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יֲַעֶלה ְויָבֹא ְויִַּגיַע ְויֵָרֶאה ְויֵָרֶצה ְויִָּׁשַמע ְויִָּפקֵ  ֵהינּו ֵוא ד ְויִּזֵָכר ֱא
. ְוזְִכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבָּד. זְִכרֹון יְרּוָׁשַליִם ִעיָר. זְִכרֹונֵנּו ְוזְִכרֹון ֲאבֹוֵתינּו

ְלַחּיִים . ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְוזְִכרֹון ָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל ְלָפנֶי ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה
  : ְּביֹום .טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום

  
  : רֹאׁש חֶֹדׁש ַהּזֶה –בראש חודש 

  : ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶהיֹום ּבְ  ,ַחג ַהַּמּצֹות ַהּזֶה –פסח פ "חוהמב
  

ֵהינּו ּבֹו ְלטֹו. ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו . ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ָבהזְָכֵרנּו יְהָֹוה ֱא
. חּוס ְוָחּנֵנּו ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ִּבְדַבר יְׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחּיִים טֹוִבים

  :ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה. ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶלי ֵעינֵינּו
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ואומר (ּבֹונֵה יְרּוָׁשָליִם , ַאָּתה יְהָֹוה ָּברּו: ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו ְוִתְבנֶה יְרּוָׁשַליִם ִעיָר
  ):ָאֵמן –בלחש 

  
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ָּברּו . ּבֹוְרֵאנּו. ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאִּדיֵרנּו. ַאָּתה יְהָֹוה ֱא

. ַהֶּמֶל ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל. רֹוֵעה יְִׂשָרֵאל רֹוֵענּו. ְקדֹוׁש יֲַעקֹב. ְקדֹוֵׁשנּו. ּגֹוֲאֵלנּו
הּוא . הּוא גְָמָלנּו. הּוא יֵיִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו

  :הּוא יִגְְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה ְוָכל טֹוב. גֹוְמֵלנּו
  

ָהַרֲחָמן : ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ: ָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹוָהַרחֲ 
ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּפַאר : ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו יִָרים: הּוא יְִׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים

א ְבִאּסּור ְּבנַַחת ָהַרֲחָמן הּוא יְפַ : ָּבנּו ָלנֶַצח נְָצִחים א ְבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְו ְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד ְו
א ְבַצַער ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַלח ְּבָרָכה ְרָוָחה : ָהַרֲחָמן הּוא יִֵּתן ָׁשלֹום ֵּבינֵינּו: ְו

ן הּוא יְִׁשּבֹור ָהַרֲחמָ : ָהַרֲחָמן הּוא יְַצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו: ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו
: ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: עֹול ָּגלּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּו

ָהַרֲחָמן הּוא יְִפַּתח : ָהַרֲחָמן הּוא יְִרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהּנֶֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף
ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵר ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְּכמֹו : ָלנּו ֶאת יָדֹו ָהְרָחָבה

ֵּכן יְָבֵר אֹוָתנּו יַַחד ְּבָרָכה . ֶׁשּנְִתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל
  :יְִפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹוָהַרֲחָמן הּוא : ְוֵכן יְִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן. ְׁשֵלָמה

  
ָהַרֲחָמן הּוא יְַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהּזֶה ְלטֹוָבה  –בראש חודש מוסיפים 

  :ְוִלְבָרָכה
ָמן הּוא יִַּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ָהַרחֲ  –במועדים וחגים מוסיפים 

  :ְלָׁשלֹום
  

. ָהַרֲחָמן הּוא יִַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהיֶה יְִרָאתֹו ַעל ָּפנֵינּו ְלִבְלִּתי נֱֶחָטא
  :ְויְִהיּו ָכל ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמיִם

  
ָהַרֲחָמן הּוא יְַחּיֵינּו ִויזֵַּכנּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבנְיַן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחּיֵי 

) ִמגְּדֹול: וכן במוצאי שבת אומרים, ביום שמתפללים מוסף(ַמגְִּדיל . ָהעֹוָלם ַהָּבא
. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו: ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלזְַרעֹו ַעד עֹוָלם. ּכֹויְׁשּועֹות ַמלְ 

א יְַחְסרּו ָכל טֹוב א ָרִאיִתי ַצִּדיק נֱֶעזָב: ְודְֹרֵׁשי יְהָֹוה  . נַַער ָהיִיִתי ּגַם זַָקנְִּתי ְו
ַמה ֶׁשָאַכְלנּו יְִהיֶה : ְוזְַרעֹו ִלְבָרָכה. הָּכל ַהּיֹום חֹונֵן ּוַמְלוֶ : ְוזְַרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם

ּוַמה ֶׁשהֹוַתְרנּו יְִהיֶה ִלְבָרָכה ְּכִדְכִתיב ַוּיִֵּתן . ּוַמה ֶׁשָּׁשִתינּו יְִהיֶה ִלְרפּוָאה. ְלָׂשְבָעה
: יִם ָוָאֶרץעֹוֵׂשה ָׁשמַ . ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליהָֹוה: ִלְפנֵיֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ִּכְדַבר יְהָֹוה

יְהָֹוה יְָבֵר . יְהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן: ְוָהיָה יְהָֹוה ִמְבָטחֹו. ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר יְִבַטח ַּביהָֹוה
עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל : ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום
  :ְמרּו ָאֵמןַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ְואִ 


