ֵס ֶדר ִ ּב ְר ַּכת ָה ִא ָיל ֹנות
דיני ברכת האילנות עיקרי דינים ,מלוקט משו"ע ופוסקים:
היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח ,אומר :בא"י אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות
טובות ליהנות בהם בני אדם( .שו"ע או"ח סימן רכו)
וה"ה בחודש אחר ,כל שרואה הלבלוב פעם ראשון מברך.

(משנה ברורה סימן רכו ס"ק א' בשם אחרונים)

ודוקא פרח ,הא עלים לחודיה לא .ואף בפרח ,דוקא באילני מאכל שמזה הפרח עתיד להתגדל פרי ,אבל אילני סרק לא.

(שם

ס"ק ב' בשם אחרונים)

ואם עבר ובירך על אילני סרק ,כשרואה אח"כ שוב אילנות העושים פירות המלבלבים ,לא יחזור לברך.

(חזו"ע הלכות ברכות עמ'

תמח)

מנהג נאה נוהגים בא"י ובפרט בעיה"ק ירושלים ת"ו ,שבחודש ניסן [שעל פי רוב אז הוא זמן הלבלוב] הולכים במנין
עשרה וברוב עם לשדות וגינות ופרדסים ,ומדקדקים לראות שם שתי אילנות של מאכל (מלבד שקדים) בעצם פריחתם
ולבלובם .ומברכים עליהם ברכת האילנות בשמחה עצומה ובכוונת הלב ובהודיה רבה .ואחר הברכה אומרים תפילות
ובקשות ומזמורים ופסוקים כנדפס ,ואומרים קדיש לעילוי הנשמות ובפרט המגולגלים בצומח ,ויש נוהגים להפריש צדקה.
ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנה; ואם איחר לברך עד אחר שגדלו פירות לא יברך עוד.
אבל קודם שגדלו הפירות יוכל לברך ואפילו לא בירך בשעת ראיה ראשונה.

(שו"ע שם)

(משנה ברורה שם ס"ק ה בשם תשובת מהרי"ל סי' קמ"ג)

לשם יחוד
(נוסח ה"לשם יחוד" מספר "לשון חכמים" חלק א' לרבי יוסף חיים בעל הבן איש חי)

ׁ יִ חוּד ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ו ׁ ְּש ִכינְ ֵּת ּהּ ִ ,ב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימוּ ,ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחילוּ ,לְ יַ ֲח ָדא ׁ ֵשם י"ה ְ ּבו"הּ ְ ,ביִ חו ָּדא ׁ ְשלִ ים
ְל ֵשם
ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ְּב ׁ ֵשם ָּכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת רוּחוֹ ת וּנְ ׁ ָשמוֹ ת ַה ִּמ ְתיַ ֲח ִסים ֶאל ׁ ָש ְר ׁ ֵשי נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו רו ֵּחנ ּו וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵתנוּ,
יאה יְ ִצ ָירה ֲעשִׂ ָ ּיה.
יאה יְ ִצ ָירה ֲעשִׂ ָ ּיה ו ִּמ ָּכל ּ ִפ ְר ֵטי ֲא ִצילוּת ְ ּב ִר ָ
יהם ,וְ ַה ְּקרוֹ ִבים לָ ֶהם ׁ ֶש ִּמ ְּכלָ לוּת ֲא ִצילוּת ְ ּב ִר ָ
ו ַּמלְ בּ ו ׁ ֵּש ֶ
ִה ְ ּננִ י מו ָּכן ו ְּמזֻ ָּמן לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ִ ּב ְר ַּכת ָה ִאילָ נוֹ ת ׁ ֶש ִּת ְּקנ ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זַ "ל לִ ְר ִא ַ ּית ִא ָּלנֵ י ִד ְמלַ ְבלְ ֵבי ,וְ יַ ֲעלֶ ה לְ ָפנֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה
יה ,וְ ִת ְהיֶ ה ֲח ׁשו ָּבה
ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוְּּ ,כ ִאלּ ּו ִּכ ַּונְ נ ּו ְ ּב ָכל ַה ַּכ ָּונוֹ ת ָה ְראוּיוֹ ת לְ ַכ ֵּון ַ ּב ְ ּב ָר ָכה ַה ּזֹאת וְ סוֹ דוֹ ֶת ָ
ו ְּמ ֻק ֶ ּבלֶ ת ו ְּרצוּיָ ה לְ ָפנֶ ָ
יך ְ ּב ָר ָכה זוֹ  ,לְ ָב ֵרר וּלְ ַה ֲעלוֹ ת ַעל יָ ָד ּה ָּכל נִ יצוֹ ֵצי ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ַה ְּמע ָֹר ִבים ַ ּב ּצוֹ ֵמ ַח ,וְ ָכל נְ ָפ ׁשוֹ ת

רוּחוֹ ת וּנְ ׁ ָשמוֹ ת ַה ְּמגֻ לְ ָ ּגלוֹ ת בּ וֹ  .וְ ַא ָּתה ָה ֵאל ְ ּב ִמדַּ ת טו ְּב ָך ו ְּב ַח ְסדְּ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִאיר לָ ֶהם ְ ּבאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יך ,וְ ַת ׁ ְשלִ ים
"ב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָךָּ ,ת ִמיד ָ ּג ְמלֵ ם".
ֵ ּברו ָּרם וְ ִת ּקוּנָ םּ ָ .
ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ִ ּבזְ כוּת ַה ְ ּב ָר ָכה ַה ּזֹאת ֲא ׁ ֶשר נְ ָב ֵר ְך ,יְ ֻק ַ ּים ָ ּבנ ּו ַמ ֲא ַמר"ְ :ר ֵאה
יהי
ִו ִ
יח שָׂ ֶדה ֲא ׁ ֶשר ֵ ּב ְרכוֹ יְ הֹוָ ה" ,וּנְ ַק ֵ ּבל ׁ ֶש ַפע ֶעשֶׂ ר ַה ְ ּב ָרכוֹ תַּ ,כ ָּכתוּב" :וְ יִ ֶּתן לְ ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל
יח ְ ּבנִ י ְּכ ֵר ַ
ֵר ַ
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ ,וְ ר ֹב דָּ גָ ן וְ ִתירֹשׁ .יַ ַע ְבדו ָּך ַע ִּמים וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ָך לְ ֻא ִּמיםֱ ,הוֵ ה גְ ִביר לְ ַא ֶח ָ
יך וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ָך ְ ּבנֵ י
יך ָ ּברו ְּך" .יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִ ּבי לְ ָפנֶ ָ
יך ָארוּר ו ְּמ ָב ְר ֶכ ָ
ִא ֶּמ ָך ,א ְֹר ֶר ָ
יך ,יְ הֹוָ ה צו ִּרי וְ ג ֲֹאלִ י:
יהי נ ַֹעם ֲאד ֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נָ ה ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נֵ ה ּו":
ִ"ו ִ
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ֲה ֵרינִ י ְמ ַק ּ ׁ ֵשר ַע ְצ ִמי ְ ּב ִב ְר ַּכת ָה ִאילָ נוֹ ת ,לְ ָכל ַה ַּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ְ ּבדוֹ ֵרנוּ ,וּלְ ָכל ַה ַּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁש ְֹכנֵ י ָע ָפר
ְקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה ,ו ִּב ְפ ָרט לְ ַר ֵ ּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ַצדִּ יק יְ סוֹ ד עוֹ לָ ם ,נַ ַ'חל נ ֵֹ'ב ַע ְמ'קוֹ ר ָח ְ'כ ָמהַ ,ר ֵּבנ ּו
נַ ְח ָמן ֶּבן ֵפיְ גֶ א ,זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאלָ ,א ֵמן:
נוסח הברכה:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ּלֹא ִח ַּסר ְּבעוֹ ָלמוֹ ְּכל ּוםּ ,ו ָב ָרא בוֹ
ְּב ִריּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְל ַהנּ וֹ ת (נ"א ֵל ָהנוֹ ת) ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם:
ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ִ ּי ָ ּבנֶ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ,וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך ,וְ ׁ ָשם
יְ ִהי
ָ
ימי עוֹ לָ ם
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יוֹ ת .וְ ָע ְר ָבה לַ יהֹוָ ה ִמנְ ַחת יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָּשלָ ִםִּ ,כ ֵ
נַ ֲע ָב ְדך ְ ּביִ ְר ָאה ִּכ ֵ
ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמֹנִ ּי ֹת:

תפילה אחרי
וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך .וְ נָ ַת ִּתי ֵעשֶׂ ב ְ ּבשָׂ ְד ָך לִ ְב ֶה ְמ ֶּת ָך ,וְ ָא ַכלְ ָּת
וְ שָׂ ָב ְע ָּת":

ַר ֵחם נָ א יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְ ַעל יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם
ִע ֶיר ָך ,וְ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך ,וְ ַעל ִמזְ ְ ּב ֶח ָך ,וְ ַעל

יכלֶ ָך .ו ְּבנֵ ה יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ,
ֵה ָ
ֹאכל ִמ ּ ִפ ְר ָ ּי ּה,
וְ ַה ֲעלֵ נ ּו לְ תוֹ ָכ ּה ,וְ שַׂ ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ִבנְ יָ נָ ּה ,וְ נ ַ
יה ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה.
וְ נִ שְׂ ַ ּבע ִמ ּטו ָּב ּה ,וּנְ ָב ֶר ְכ ָך ָעלֶ ָ
יאנ ּו לְ ִצ ּיוֹ ן ִע ְיר ָך ְ ּב ִר ָ ּנה ,וְ לִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם ֵ ּבית ִמ ְקדָּ ׁ ְש ָך
וַ ֲה ִב ֵ

ְו ַק ֵ ּים לָ נ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב" :וְ יִ ֶּתן לְ ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,ו ִּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ ,וְ ר ֹב דָּ גָ ן וְ ִתירֹשׁ".
"ברו ְּך ּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ,ו ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ְת ָך ,ו ְּפ ִרי
וְ נֶ ֱא ַמרּ ָ :
ְב ֶה ְמ ֶּת ָךְ ׁ ,שגַ ר ֲאלָ ֶפ ָ
יך וְ ַע ׁ ְש ְּתרוֹ ת צ ֹאנֶ ָךּ ָ .ברו ְּך ַטנְ ֲא ָך
ו ִּמ ׁ ְש ַא ְר ֶּת ָך":

ְ ּבשִׂ ְמ ַחת עוֹ לָ ם:
ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
יהי
ִו ִ
ׁ ֶש ַּת ֲעלֵ נ ּו ְבשִׂ ְמ ָחה לְ ַא ְר ֵצנוּ ,וְ ִת ּ ָט ֵענ ּו ִ ּבגְ בוּלֵ נוּ,
וְ ׁ ָשם נְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ְּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת וְ ָכל ִמ ְצוֹת
ַה ְּתלוּיוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינוִּ ,היא ֶא ֶרץ
"א ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ םֲ ,עיָ נֹת ו ְּתהֹמֹת
זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ָב ׁשֶ ,
י ְֹצ ִאים ַ ּב ִ ּב ְק ָעה ו ָּב ָהרֶ .א ֶרץ ִח ּ ָטה וּשְׂ ע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ו ְּת ֵאנָ ה
יתנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך
וְ ִר ּמוֹ ןֶ ,א ֶרץ זֵ ית ׁ ֶש ֶמן ו ְּד ָב ׁש"ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ָ
מ ֶשׁה ַע ְבדֶּ ָך:
ַעל יְ ֵדי ֹ
ָא ָּנא יְ הֹוָ ה ,לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ַהגְ דֵּ ל ַח ְסדְּ ָך ִע ָּמנוּ,
וְ ַק ֵ ּים לָ נ ּו ֶאת ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל יְ ֵדי
יכם ְ ּב ִע ָּתם ,וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ
מ ֶשׁה ַע ְבדֶּ ָך" :וְ נָ ַת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמ ֶ
ֹ

יפה ִמ ְּמעוֹ ן
"ה ׁ ְש ִק ָ
ָא ָּנא יְ הֹוָ ה ַר ְח ָמן ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםַ ,
ָק ְד ׁ ְש ָך ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,ו ָּב ֵר ְך ֶאת ַע ְּמ ָך ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל,
וְ ֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ָּתה לָ נ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת
לַ ֲאב ֵֹתינוֶּ ,א ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ָב ׁש" .וְ ַק ֵ ּים ָ ּבנ ּו ֶאת ַהדָּ ָבר
"ב ּיוֹ ם ַההוּא
יא ָךּ ַ :
ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל יְ ֵדי יְ ׁ ַש ְעיָ ה נְ ִב ֶ
יִ ְהיֶ ה ֶצ ַמח יְ הֹוָ ה לִ ְצ ִבי וּלְ ָכבוֹ ד ,ו ְּפ ִרי ָה ָא ֶרץ לְ גָ אוֹ ן
יטת יִ שְׂ ָר ֵאל" .וְ נֶ ֱא ַמר" :ו ָּבנ ּו ָב ִּתים
וּלְ ִת ְפ ֶא ֶרת לִ ְפלֵ ַ
וְ יָ ׁ ָשבוּ ,וְ נָ ְטע ּו ְכ ָר ִמים וְ ָא ְכל ּו ּ ִפ ְריָ ם":
יא ָך:
ְו ַק ֵ ּים ָ ּבנ ּו ֶאת ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל יְ ֵדי ָעמוֹ ס נְ ִב ֶ
"ה ֵ ּנה יָ ִמים ָ ּב ִאים נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ,וְ נִ ַ ּג ׁש חוֹ ֵר ׁש ַ ּב ּק ֵֹצר
ִ
מ ֵשׁ ְך ַה ָ ּז ַרע ,וְ ִה ּ ִטיפ ּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ָכל
וְ ד ֵֹר ְך ֲענָ ִבים ְ ּב ֹ
ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ִּת ְתמוֹ גַ גְ נָ ה .וְ ׁ ַש ְב ִּתי ֶאת ׁ ְשבוּת ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאל,

יְ בוּלָ ּה וְ ֵעץ ַה ּ ָׂש ֶדה יִ ֵּתן ּ ִפ ְריוֹ  .וְ ִה ּ ִׂשיג לָ ֶכם דַּ יִ ׁש ֶאת

ו ָּבנ ּו ָע ִרים נְ ׁ ַש ּמוֹ ת וְ יָ ׁ ָשבוּ ,וְ נָ ְטע ּו ְכ ָר ִמים וְ ׁ ָשת ּו ֶאת
יהם .וּנְ ַט ְע ִּתים ַעל
יֵ ינָ ם ,וְ ָעשׂ ּו גַ נּוֹ ת וְ ָא ְכל ּו ֶאת ּ ְפ ִר ֶ

יש ְב ֶּתם לָ ֶב ַטח ְ ּב ַא ְר ְצ ֶכם" .וְ נֶ ֱא ַמר" :וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר
וִ ׁ ַ
ַא ְר ְצ ֶכם ְ ּב ִע ּתוֹ יוֹ ֶרה ו ַּמלְ קוֹ ׁש ,וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָך וְ ִתיר ֹ ְשׁךָ

ַא ְד ָמ ָתם ,וְ ל ֹא יִ ָ ּנ ְת ׁש ּו עוֹ ד ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ָתם ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי
לָ ֶהםָ ,א ַמר יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך":

ָ ּב ִציר ו ָּב ִציר יַ ּ ִׂשיג ֶאת זָ ַרע ,וַ ֲא ַכלְ ֶּתם לַ ְח ְמ ֶכם לָ שׂ ַֹבע
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וְ ַק ֵ ּים ָ ּבנ ּו ֶאת ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל יְ ֵדי יְ ֶחזְ ֵקאל נְ ִב ֶ ָ
יאךָּ :ב ֵר ְך ָעלֵ ינ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת וְ ֶאת ָּכל
יתי ֶאת ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ ו ְּתנו ַּבת ַה ּ ָׂש ֶדה ,לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר
"וְ ִה ְר ֵ ּב ִ
ִמינֵ י ְתבו ָּא ָת ּה לְ טוֹ ָבה ,וְ ֵתן ַטל ו ָּמ ָטר לִ ְב ָר ָכה
ל ֹא ִת ְקח ּו עוֹ ד ֶח ְר ּ ַפת ָר ָעב ַ ּבגּ וֹ יִ ם" .וְ נֶ ֱא ַמר" :וְ ַעל ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ,וְ שַׂ ְ ּב ֵענ ּו ִמ ּטו ָּב ּה ,ו ָּב ֵר ְך ׁ ְשנָ ֵתנ ּו ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים
ַה ַ ּנ ַחל יַ ֲעלֶ ה ַעל שְׂ ָפתוֹ ִמ ֶ ּזה ו ִּמ ֶ ּזה ָּכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל ל ֹא
ַה ּטוֹ בוֹ ת לִ ְב ָר ָכה:
ימיו
יִ בּ וֹ ל ָעלֵ ה ּו וְ ל ֹא יִ ּתֹם ּ ִפ ְריוֹ לָ ֳח ָד ׁ ָשיו יְ ַב ֵּכר ִּכי ֵמ ָ
ִמן ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ֵה ָּמה יוֹ ְצ ִאים ,וְ ָהיָ ה ִפ ְריוֹ לְ ַמ ֲא ָכל וְ ָעלֵ ה ּו
לִ ְתרו ָּפה":

תפילות מהספר הקדוש ליקוטי תפילות
ְ ּב ָר ָכה ִמ ּתוֹ ְך ּ ִפינ ּו ַחס וְ ׁ ָשלוֹ םַ ,רק נִ זְ ֶּכה ָּת ִמיד לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר
וּלְ ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָכל עֹז ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶצה לֶ ֱאכֹל ֵאיזֶ ה ּ ְפ ִרי
אוֹ לֵ ָהנוֹ ת ֵמ ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ֵאיזֶ ה ֲהנָ ָאה ,לְ ָב ֵר ְך ַה ְ ּב ָר ָכה

ּו ְב ֵכן ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ,וְ ִת ֵּתן ַה ֶ ּג ׁ ֶשם וְ ַה ָּמ ָטר ְ ּב ִע ּתוֹ
ו ִּבזְ ַמנּוֹ  ,וְ ל ֹא ַת ְעצ ֹר ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם ִמן ַה ָּמ ָטר ְ ּב ָכל ֵעת
יכים לוֹ  ,וִ ֻיק ַ ּים ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב" :וְ נָ ַת ִּתי
ׁ ֶש ָהעוֹ לָ ם ְצ ִר ִ

ְ ּב ַכ ָּונָ ה גְ דוֹ לָ ה ָּכ ָראוּיּ ְ ,בא ֶֹפן ׁ ֶשלּ ֹא יַ ִ ּזיק לְ נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ְּכלָ ל

ׁ ָשלוֹ ם ָ ּב ָא ֶרץ ו ׁ ְּש ַכ ְב ֶּתם וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד ,וְ ִה ׁ ְש ַ ּב ִּתי ַח ָ ּיה
יח
ָר ָעה ִמן ָה ָא ֶרץ ,וְ ֶח ֶרב ל ֹא ַת ֲעבֹר ְ ּב ַא ְר ְצ ֶכם" .וְ ַת ׁ ְש ִ ּג ַ
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶשיַ ֲעל ּו ָּכל ָה ֵא ִדים ִמן ָה ָא ֶרץ לְ טוֹ ָבה,

ֹאכל וְ נִ ׁ ְש ֶּתה וְ נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֶּמ ּנוַּ ,רק ַא ְד ַר ָ ּבא נִ זְ ֶּכה
ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ּנ ַ
לְ ַה ׁ ְשלִ ים ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ֵתינ ּו וּלְ הוֹ ִסיף ְ ּבנַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַח ּיוּת

ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נַ ֲעשִׂ ים ִמן ָה ֵא ִדים ָּת ִמיד ִ ּג ׁ ְש ֵמי ְ ּב ָר ָכה וּנְ ָד ָבה

ֹאכל
דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה וְ ֶה ָא ָרה גְ דוֹ לָ ה ַעל יְ ֵדי ָּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ּנ ַ
יענ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָּכל
וְ נִ ׁ ְש ֶּתה וְ נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֶּמ ּנוּ .וְ ַת ַעזְ ֵרנ ּו וְ תוֹ ׁ ִש ֵ

יה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְּללָ ה
ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ תוֹ ִציא ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ִמ ִּקלְ לוֹ ֶת ָ
ַ ּב ֲעוֹן ֲאבוֹ ֵתינ ּו ו ַּב ֲעווֹ נֵ ינוּ ,וְ ַת ֲהפ ְֹך ָּכל ַה ְּקלָ לוֹ ת לִ ְב ָרכוֹ ת:

ֲא ִכילוֹ ֵתינ ּו ו ׁ ְּש ִת ּיוֹ ֵתינ ּו וְ ָכל ֲהנָ אוֹ ֵתנ ּו ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה
גְ דוֹ לָ ה לְ ׁ ִש ְמ ָך לְ ַבד ְ ּבלִ י ׁשוּם ֲהנָ ַאת ַהגּ וּף ְּכלָ ל ,וְ נִ ְהיֶ ה

יכת דָּ ִמים
ְ ּב ִע ָּתם ו ִּבזְ ַמ ָ ּנם ,וְ ל ֹא יִ ְת ַה ּ ְפכ ּו ָה ֵא ִדים לִ ׁ ְש ִפ ַ

ִ ּב ְכלַ ל ַה ַּצדִּ ִיקים ָהאוֹ ְכלִ ים לְ שׂ ַֹבע נַ ְפ ׁ ָשם דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה:

(לקוטי תפילות חלק שני תפילה נג)

(שם

תפילה מד)

ְו ִת ֵּתן ַה ָּמ ָטר ְ ּב ִע ּתוֹ לְ ַח ִ ּיים וְ לִ ְב ָר ָכה וּלְ שׂ ַֹבע ,ו ְּתגַ דֵּ ל
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ְצ ָמ ִחים וַ ֲעשָׂ ִבים ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לָ ֶהם ּכ ַֹח
יע ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך,
לְ ַר ּ ְפאוֹ ת ַּת ֲחלו ֵּאי ַע ְּמ ָך ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל .וְ ַת ׁ ְש ּ ִפ ַ

ְו ַת ְמ ׁ ִש ְ
יע שׂ ַֹבע ָ ּגדוֹ ל
יך ָעלֵ ינ ּו ְ ּב ָר ָכה ֵמ ִא ְּת ָך ,וְ ַת ׁ ְש ּ ִפ ַ
יעה ְ ּב ֵמ ֵעינוֶּ ׁ ,ש ִ ּנזְ ֶּכה
ָ ּבעוֹ לָ ם .וְ ִת ׁ ְשלַ ח שְׂ ִב ָ

וְ ַת ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ֵּס ֶדר ַה ָ ּנכוֹ ן וְ ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשל ָּכל ַה ְ ּז ָר ִעים
וְ ַה ְּצ ָמ ִחים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם ְּכ ִפי ֵס ֶדר ַה ְ ּז ַמן וְ ַה ָּמקוֹ ם ָה ָראוּי

לֶ ֱאכֹל ְמ ַעט וְ לִ שְׂ בּ ַֹע ִמ ֶּמ ּנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב" :וַ ֲא ַכלְ ֶּתם
יש ְב ֶּתם לָ ֶב ַטח ְ ּב ַא ְר ְצ ֶכם" .וְ ַק ֵ ּים לָ נ ּו
לַ ְח ְמ ֶכם לָ שׂ ַֹבע וִ ׁ ַ

(שם

יכם,
ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב" :וְ הוֹ ׁ ַש ְע ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמ ּכֹל ֻט ְמאוֹ ֵת ֶ

לָ ֶהם ,וְ ל ֹא נִ ְתלֹשׁ ׁשוּם ּ ְפ ִרי וְ ֵעשֶׂ ב ׁ ֶשלּ ֹא ִבזְ ַמנּוֹ :
תפילה ה)

יכם
יתי אֹתוֹ  ,וְ ל ֹא ֶא ֵּתן ֲעלֵ ֶ
אתי ֶאל ַהדָּ גָ ן וְ ִה ְר ֵ ּב ִ
וְ ָק ָר ִ

יענ ּו ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לִ ׁ ְשמֹר ַע ְצ ֵמנ ּו ָת ִמיד
ְו ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ,וְ הוֹ ׁ ִש ֵ
ׁ ֶשלּ ֹא לֶ ֱאכֹל ׁשוּם ּ ְפ ִרי ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּב ּ ׁ ְשלָ ה ,וְ גַ ם

יתי ֶאת ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ ו ְּתנו ַּבת ַה ּ ָׂש ֶדה ,לְ ַמ ַען
ָר ָעב .וְ ִה ְר ֵ ּב ִ
ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִת ְקח ּו עוֹ ד ֶח ְר ּ ַפת ָר ָעב ַ ּבגּ וֹ יִ ם" .וְ ַק ֵ ּים לָ נ ּו
ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב" :וַ ֲא ֵה ְב ָך ו ֵּב ַר ְכ ָך וְ ִה ְר ֶ ּב ָך ו ֵּב ַר ְך ּ ְפ ִרי

ית לָ נ ּו
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְתלֹשׁ ׁשוּם ּ ְפ ִרי ק ֶֹדם זְ ַמ ָ ּנ ּהִּ .כי ַא ָּתה ִ ּג ִּל ָ
יע לְ ָה ָא ָדם ַעל יְ ֵדי
ע ֶֹצם ַה ֶה ְפ ֵסד וְ ַה ֶה ֵ ּזק ׁ ֶש ּיו ַּכל לְ ַה ִ ּג ַ
זֶ הִּ ,כי יו ַּכל לְ ַא ֵ ּבד ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ַעל יְ ֵדי זֶ ה:

ש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ׁ ְשגַ ר
ִב ְטנְ ָך ו ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ֶת ָך ,דְּ גָ נְ ָך וְ ִתיר ֹ ְ ׁ
ֲאלָ ֶפ ָ
יך וְ ַע ׁ ְש ְּתר ֹת צ ֹאנֶ ָךַ ,על ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע
לַ ֲאב ֶֹת ָ
יחי ׁ ְש ָע ָריִ ְך,
"כי ִח ַ ּזק ְ ּב ִר ֵ
יך לָ ֶתת לָ ְך" ,וְ נֶ ֱא ַמרִּ :
ֵ ּב ַר ְך ָ ּבנַ יִ ְך ְ ּב ִק ְר ֵ ּב ְךַ .ה ּ ָׂשם ְ ּגבוּלֵ ְך ׁ ָשלוֹ םֵ ,חלֶ ב ִח ּ ִטים

ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םַ ,ר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ָש ְמ ֵרנ ּו וְ ַה ִּצילֵ נ ּו ִמ ֶ ּזה
יך ָה ַר ִ ּבים ו ַּב ֲח ָס ֶד ָ
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ֲעצו ִּמים ,וְ ָעזְ ֵרנ ּו
יענ ּו וְ זַ ֵּכנ ּו ָת ִמיד לְ ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ַה ֶ ּנ ֱהנִ ין ו ִּב ְפ ָרט
וְ הוֹ ׁ ִש ֵ

יכם ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה ִע ָּמ ֶכם לְ ַה ְפלִ יא,
ֶאת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹה ֶ

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ֵפרוֹ ת ְ ּב ַכ ָּונָ ה גְ דוֹ לָ ה וַ ֲעצו ָּמה ,וְ ל ֹא נִ זְ רוֹ ק

וְ ל ֹא יֵ בֹשׁ ּו ַע ִּמי לְ עוֹ לָ ם .וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ְב ֶק ֶרב יִ שְׂ ָר ֵאל ָאנִ י

יע ְך" ,וְ נֶ ֱא ַמר" :וַ ֲא ַכלְ ֶּתם ָאכוֹ ל וְ שָׂ בוֹ ַע ,וְ ִה ַּללְ ֶּתם
יַ שְׂ ִ ּב ֵ
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יכם וְ ֵאין עוֹ ד ,וְ ל ֹא יֵ בֹשׁ ּו ַע ִּמי לְ עוֹ לָ ם":
וַ ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹה ֶ

ַה ּ ְפגו ָּמה ְמאֹד ,וְ ַעל ָּכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ָה ֲע ֻר ּמוֹ ת דְּ ָאזְ לִ ין

(שם חלק א תפילה לט)

ַע ְר ִט ָּל ִאין ַ ּב ֲעוֹנוֹ ַתי ָה ַר ִ ּבים .אוֹ י אוֹ י אוֹ יָ ,מה א ַֹמר ָמה

לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָעלַ י וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֶא ֶרץ
ּו ְתזַ ֵּכנִ י
יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ְּת ַב ּ ֵטל ֲא ִחיזַ ת ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ֵמ ֶא ֶרץ

ֲא ַד ֵ ּבר ,אוֹ י אוֹ י אוֹ יָ ,מ ַתי ֶאזְ ֶּכה לְ ַת ֵּקן ּ ְפגָ ִמים ְ ּגדוֹ לִ ים
ְ ּגבוֹ ִהים וַ ֲעצו ִּמים ָּכ ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפגַ ְמ ִּתי וְ ִקלְ ַקלְ ִּתי ְ ּב ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ּ ָפגַ ְמ ִּתיֲ ,חמֹל וְ ַר ֵחם ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו וְ ַעל ָּכל ַע ְּמ ָך ֵבית

יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה נִ ְק ֵראת ְ ּב ׁ ֵשם ֶא ֶרץ ְּכנַ ַעןַ ,רק ְ ּב ׁ ֵשם
ֶא ֶרץ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ,א ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל .וְ ַת ְמ ׁ ִש ְ
יך ׁ ֶש ַפע טוֹ ָבה

יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,על ָּכל נִ ׁ ְשמוֹ ת וְ רוּחוֹ ת וְ נַ ְפ ׁשוֹ ת ַה ַח ִ ּיים
וְ ַה ֵּמ ִתים:

ו ְּב ָר ָכה גְ דוֹ לָ ה ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ָכל ָה ֲא ָרצוֹ ת ,ו ְּת ָב ֵר ְך
ֶאת יְ בוּל ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ָּכל ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה .וִ ֻיק ַ ּים ִמ ְק ָרא

"א ֶרץ נָ ְתנָ ה יְ בוּלָ ּה יְ ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ",
ׁ ֶש ָּכתוּבֶ :
ו ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים ִּת ֵּתן ּכ ַֹח ְ ּב ָכל יְ בוּל ָה ָא ֶרץ לְ ַר ּ ְפאוֹ ת
ֶאת ָּכל ַּת ֲחלו ֵּאי ו ַּמ ְכאוֹ ֵבי ַע ְּמ ָך ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּב ְפ ָרט
ְ ּבח ֶֹד ׁש ִא ָ ּיר הוּא יֶ ַרח זִ יו ׁ ֶשבּ וֹ ּפוֹ ְר ִחים וְ חוֹ נְ ִטים ָּכל
יְ בוּל ָה ָא ֶרץַ ,ר ֵחם ָעלֵ ינ ּו ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְצ ָט ֵר ְך לַ ֲעסֹק ַחס
וְ ׁ ָשלוֹ ם ִעם ׁשוּם דָּ ְ
אקטוֹ ִרים וְ רוֹ ְפ ִאים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ םַ ,רק
יע ָ ּב ֶהם ּכ ַֹח לְ ַר ּ ְפאוֹ ת
ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ָּכל יְ בוּל ָה ָא ֶרץ ,וְ ַת ׁ ְש ּ ִפ ַ
ָּכל ַּת ֲחלו ֵּאי ו ַּמ ְכאוֹ ֵבי ַע ְּמ ָך ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ַת ֲעלֶ ה

ְמ ֵה ָרה ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָכל ַּת ֲחלו ֵּאינ ּו וּלְ ָכל ַמ ְכאוֹ ֵבינ ּו
וּלְ ָכל ַמ ּכוֹ ֵתינ ּו (ו ִּב ְפ ָרט וְ כוּ')ִּ ,כי ֵאל ֶמלֶ ְך רוֹ ֵפא נֶ ֱא ָמן
וְ ַר ֲח ָמן ָא ָּתה:

(שם תפילה קז)

ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה ֱאל ַֹהי וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתיֶ ׁ ,ש ָּת ִאיר
יְ ִהי
ָ
ישין
ַה ּיוֹ ם ְ ּב ַח ְסדְּ ך ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל נִ ׁ ְש ָמ ִתין ַקדִּ ׁ ִ
דְּ ִמ ְת ַחדְּ ׁ ִשין ְּכ ִצ ּ ֳפ ִרים ,ו ְּמ ַצ ְפ ְצ ִפין ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ו ְּמ ַצ ְּל ִאין ַעל
ישא יִ שְׂ ָר ֵאלִ .רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םַּ ,ת ְכנִ יס ו ְּת ַע ֵ ּיל
ַע ָּמא ַקדִּ ׁ ָ
ישא דְּ ִא ְּת ַמר ֲעלַ יְ ה ּו ַעיִ ן
ישא לַ ֲא ַתר ַקדִּ ׁ ָ
יפ ָרא ַקדִּ ׁ ָ
ַה ָ ּנ ְך ִצ ְ
ל ֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹהים זוּלָ ֶת ָך:

ַר ֵחם ָמלֵ א ַר ֲח ִמים ַעל נְ ׁ ָשמוֹ ת ֲע ׁשוּקוֹ ת ָּכ ֵאלּ וַּ ,על
נְ ׁ ָשמוֹ ת ְרחוֹ קוֹ ת ִמ ִּת ּקוּן זֶ ה ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֵמאוֹ ת
יהם ,וְ ַכ ָּמה יִ ּסו ִּרין
ׁ ָשנִ ים ,וְ ַכ ָּמה ִ ּגלְ גּ וּלִ ים ָע ְבר ּו ֲעלֵ ֶ
יהם ְ ּב ָכל ִ ּגלְ גּ וּל וְ גִ לְ גּ וּל.
וְ ָצרוֹ ת וְ ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ָע ְבר ּו ֲעלֵ ֶ
ֲחמֹל ַעל נְ ׁ ָשמוֹ ת ֲעיֵ פוֹ ת וְ נִ ְרדָּ פוֹ ת ,ו ִּב ְפ ָרט ַעל נְ ׁ ָשמוֹ ת
ָה ֲע ֻר ּמוֹ ת דְּ ָאזְ לִ ין ַע ְר ִט ָּל ִאיןֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְתלַ ֵ ּב ׁש
ְ ּב ׁשוּם גּ וּףֲ ,א ׁ ֶשר ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ע ֶֹצם ָה ַר ֲח ָמנוּת
יהםֲ .חמֹל ַעל דִּ ְמ ָע ָתם וְ ַצ ֲע ָק ָתםֲ ,חמֹל ַעל
ׁ ֶש ֲעלֵ ֶ
יח ָתם וְ ֶאנְ ָק ָתםֲ ,חמֹל ַעל ַצ ֲע ָרם ַה ַּמרֲ ,חמֹל
ַאנְ ָח ָתם וּגְ נִ ָ
"כ ׁ ַשל ּכ ַֹח
ַעל ִטלְ טוּלָ ם ַה ָּק ׁ ֶשה וְ ַה ָּכ ֵבד ְמאֹד ֲא ׁ ֶשר ָּ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך ,לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמיךָ
ַה ַּס ָ ּבל"ֲ .חמֹל ֲעלֵ ֶ
יהם
ָה ַר ִ ּבים לְ ַבדִּ ,כי ֵאין ָ ּבנ ּו ּכ ַֹח וָ ַד ַעת לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֲעלֵ ֶ
וְ ָעלֵ ינוֲּ ,עשֵׂ ה לְ ַמ ַענְ ָך וְ ל ֹא לְ ַמ ֲענֵ נוּ ,וְ ַאל ִּתזְ ּכֹר לָ ֶהם
"מ ֵהר יְ ַקדְּ מוּנ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ִּכי ַדלּ וֹ נ ּו ְמאֹד",
וְ לָ נ ּו ֲעוֹנוֹ ֵתינוַּ ,

ָעזְ ֵרנ ּו ִּכי ָעלֶ ָ
יך נִ ׁ ְש ָענְ נוּ ,וְ זַ ֵּכנ ּו לָ ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה
לְ ָפנֶ ָ
יך ֶ ּב ֱא ֶמת:
ּו ְתזַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּבל ָעלֵ ינ ּו עֹל ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ַא ֲה ָבה
ָּת ִמיד ,וְ נִ זְ ֶּכה לַ ֲעסֹק ָּכל יָ ֵמינ ּו ְ ּבתוֹ ָרה

(מתוך תפילה לומר אחר אמירת

הנשיא של אותו היום בימי ניסן)

ו ְּת ִפ ָּלה ו ַּמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים ֶ ּב ֱא ֶמת ו ְּבלֵ ב ׁ ָשלֵ םּ ְ ,בא ֶֹפן

אתי לְ ָפנֶ ָ
יך ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםִ ,רבּ וֹ ן ָּכל ַה ַּמ ֲעשִׂ ים
ּו ְב ֵכן ָ ּב ִ
ֲאדוֹ ן ָּכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תֶ ׁ ,ש ִּת ָּמלֵ א ַר ֲח ִמים ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ת
יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּב ְפ ָרט ַעל נִ ׁ ְש ָמ ִתי ָה ֲענִ ָ ּיה וְ ַהדַּ ָּלה ַעל יְ ֵדי
אתי
יתי לִ ְפ ׁש ַע נֶ גְ דֶּ ָךָ ,ח ָט ִ
ַמ ֲעשַׂ י ָה ָר ִעיםֲ ,א ׁ ֶשר ִה ְר ֵ ּב ִ

ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לִ ְבר ֹא גּ ו ִּפים וְ ֵכלִ ים ְקדוֹ ׁ ִשים לְ ָכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת
דְּ ָאזְ לִ ין ַע ְר ִטילָ ִאין ַעל יְ ֵדי ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים:

(קטע זה

מתוך התפילה שאחר התיקון הכללי)

ְו ֵתן לָ נ ּו ַ ּב ַעל שָׂ ֶדה ֲא ִמ ִּתיֶ ׁ ,ש ּיו ַּכל לַ ֲעסֹק ְ ּב ִת ּקוּן נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו
וְ רו ֵּחנ ּו וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ כ ַֹח לְ ַת ֵּקן ָּכל

יתי ו ָּפ ׁ ַש ְע ִּתי וְ ָה ַרע ְ ּב ֵעינֶ ָ
יתיַ ,עד ֲא ׁ ֶשר זֶ ה
יך ָעשִׂ ִ
ָעוִ ִ

יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים ַה ְר ֵ ּבה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ָמ ִתי הוֹ לֶ ֶכת נָ ָעה וְ נָ ָדה,

ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַח ִ ּיים וְ ַה ֵּמ ִתים ,לְ ַה ְכנִ יס ָּכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת
ִמחוּץ לִ ְפנִ ים ,לְ תוֹ ְך ַה ּ ָׂש ֶדה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ לַ ֲעסֹק ְ ּב ָכל

וְ נִ ְת ַר ֲח ָקה וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ִמן ַה ּ ָׂש ֶדה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָשם ְ ּג ֵדלִ ים
ָּכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת:

יהם ,לְ זָ ְר ָעם וּלְ נָ ְט ָעם וּלְ ַה ׁ ְשקוֹ ָתם
יהם ו ְּצ ָר ֵכ ֶ
ִּת ּקוּנֵ ֶ

ַר ֲח ָמן ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםַ ,ר ֵחם ַעל נַ ְפ ׁ ִשי וְ רו ִּחי וְ נִ ׁ ְש ָמ ִתי,
יהם
ִּכי ַא ָּתה לְ ַבד יוֹ ֵד ַע ע ֶֹצם ָה ַר ֲח ָמנוּת ׁ ֶש ֲעלֵ ֶ
יך וְ ַר ֲח ֶמ ָ
זֶ ה יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים ַה ְר ֵ ּבה .יֶ ֱהמ ּו ֵמ ֶע ָ
יך ַעל נִ ׁ ְש ָמ ִתי

יהם ,וְ לִ ֵּתן
יחם ,וּלְ ַה ְרבּ וֹ ת ּ ֵפרוֹ ֵת ֶ
וּלְ גַ דְּ לָ ם וּלְ ַה ְצ ִמ ָ
ַה ְר ָח ָקה ָּכ ָראוּי ֵ ּבין ָּכל ָה ִאילָ נוֹ ת וְ ָה ֲעשָׂ ִבים ׁ ֶשלּ ֹא
יַ ְכ ִח ׁ
יש ּו ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברוֹ ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם .וִ ֻיק ַ ּים ְמ ֵה ָרה
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ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב" :יָ שֵׂ ם ִמ ְד ָ ּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם ,וְ ֶא ֶרץ ִצ ָ ּיה
לְ מ ָֹצ ֵאי ָמיִ ם .וַ ּיוֹ ׁ ֶשב ׁ ָשם ְר ֵע ִבים ,וַ יְ כוֹ נְ נ ּו ִעיר מוֹ ׁ ָשב.
וַ ִ ּיזְ ְרע ּו שָׂ דוֹ ת וַ ִ ּי ּ ְטע ּו ְכ ָר ִמים ,וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו ּ ְפ ִרי ְתבו ָּאה.
וַ יְ ָב ְר ֵכם וַ ִ ּי ְרבּ ּו ְמאֹד ו ְּב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמ ִעיט"( :שם תפילה

ְ ּב ִבנְ יָ נוֹ וְ שַׂ ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ִת ּקוּנוֹ  .וְ ָה ׁ ֵשב ּכ ֲֹהנִ ים לַ ֲעבוֹ ָד ָתם
יהם .וְ ׁ ָשם
וּלְ וִ ִ ּים לְ ׁ ִש ָירם וּלְ זִ ְמ ָרם ,וְ ָה ׁ ֵשב יִ שְׂ ָר ֵאל לִ נְ וֵ ֶ
נַ ֲעלֶ ה וְ נֵ ָר ֶאה וְ נִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לְ ָפנֶ ָ
יך ְ ּב ׁ ָשלֹשׁ ּ ַפ ֲע ֵמי ְרגָ לֵ ינוּ,
"שלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה יֵ ָר ֶאה ָכל
ַּכ ָּכתוּב ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָךָ ׁ :
זְ כו ְּר ָך ֶאת ּ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ָחרּ ְ ,ב ַחג
ַה ַּמ ּצוֹ ת ,ו ְּב ַחג ַה ּ ׁ ָש ֻבעוֹ ת ,ו ְּב ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ,וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה ֶאת

סה)

ֱאל ֹ ֵהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוְּּ ,ת ַקע ְ ּב ׁשוֹ ָפר ָ ּגדוֹ ל לְ ֵחרו ֵּתנוּ,
וְ שָׂ א נֵ ס לְ ַק ֵ ּבץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ֵתנוּ ,וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵ ּבין
ַהגּ וֹ יִ ם וּנְ פוּצוֹ ֵתינ ּו ַּכ ֵ ּנס ִמ ַ ּי ְר ְּכ ֵתי ָא ֶרץ ,וְ ַק ְ ּב ֵצנ ּו יַ ַחד

ּ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֵר ָיקםִ .א ׁ
יש ְּכ ַמ ְּתנַ ת יָ דוֹ ְּ ,כ ִב ְר ַּכת יְ הֹוָ ה
ְ
ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ך":
ְו ִת ְמל ֹ ְך ַא ָּתה הוּא יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ְמ ֵה ָרה לְ ַבדֶּ ָך ַעל ָּכל
ַמ ֲעשֶׂ ָ
יךּ ְ ,ב ַהר ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך ,ו ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם

ְמ ֵה ָרה ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ לְ ַא ְר ֵצנוּ ,וִ ֻיק ַ ּים ְמ ֵה ָרה
ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב" :וְ ָהיָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ָּת ַקע ְ ּב ׁשוֹ ָפר
ָ ּגדוֹ ל ,ו ָּבא ּו ָהא ְֹב ִדים ְ ּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁשוּר וְ ַה ִ ּנדָּ ִחים ְ ּב ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם ,וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ יהֹוָ ה ְ ּב ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּבירו ׁ ָּשלָ ִם":

ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךַּ ,כ ָּכתוּב ְ ּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך" :יִ ְמל ְֹך יְ הֹוָ ה לְ עוֹ לָ ם
ֱאל ַֹהיִ ְך ִצ ּיוֹ ן לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לוּיָ ּה":

(שם

חלק שני תפילה מד)

ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת לְ ָדוִ ד שָׂ ַמ ְח ִּתי ְ ּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵ ּבית יְ הֹוָ ה
נֵ לֵ ְך :ע ְֹמדוֹ ת ָהי ּו ַרגְ לֵ ינ ּו ִ ּב ׁ ְש ָע ַריִ ְך יְ רו ׁ ָּשלָ ִם:

ְו ַת ְמ ׁ ִש ְ
יך ָעלֵ ינ ּו ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ִמ ְּמקוֹ ר ַה ּ ִׂש ְמ ָחהֵ ,מ ַה ּ ִׂש ְמ ָחה
ָה ֲע ִת ָידה וְ ַה ּמו ֶּכנֶ ת לָ בוֹ א ָעלֵ ינ ּו ְ ּב ָקרוֹ ב ַעל
"כי ְבשִׂ ְמ ָחה ֵת ֵצא ּו
יְ ֵדי ְמ ׁ ִש ַ
יח ִצ ְד ֵקנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ :
יכם ִר ָ ּנה
ו ְּב ׁ ָשלוֹ ם ּתו ָּבלוּן ֶה ָה ִרים וְ ַה ְ ּג ָבעוֹ ת יִ ְפ ְצח ּו לִ ְפנֵ ֶ
וְ ָכל ֲע ֵצי ַה ּ ָׂש ֶדה יִ ְמ ֲחא ּו ָכף" .ו ְּת ַמ ֵהר וְ ָת ִח ׁ
יש לְ גָ ֳאלֵ נוּ,
ו ְּתנַ ֵחם ו ְּתשַׂ ֵּמ ַח אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת ָּכל ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ְמ ֵה ָרה

יְ רו ׁ ָּשלַ ִם ַה ְ ּבנוּיָ ה ְּכ ִעיר ׁ ֶש ֻח ְ ּב ָרה ָּל ּה יַ ְחדָּ וֶ ׁ :ש ּ ׁ ָשם ָעל ּו
ׁ ְש ָב ִטים ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּה ֵעדוּת לְ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ הֹדוֹ ת לְ ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה:
ִּכי ׁ ָש ָּמה יָ ׁ ְשב ּו ִכ ְסאוֹ ת לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִּכ ְסאוֹ ת לְ ֵבית דָּ וִ ד:
ׁ ַש ֲאל ּו ׁ ְשלוֹ ם יְ רו ׁ ָּשלָ ִם יִ ׁ ְשלָ י ּו א ֲֹה ָביִ ְך :יְ ִהי ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ֵחילֵ ְך
ׁ ַשלְ וָ ה ְ ּב ַא ְר ְמנוֹ ָתיִ ְך :לְ ַמ ַען ַא ַחי וְ ֵר ָעי ֲא ַד ְ ּב ָרה ָ ּנא ׁ ָשלוֹ ם
ָ ּב ְך :לְ ַמ ַען ֵ ּבית יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֲא ַב ְק ׁ ָשה טוֹ ב לָ ְך:

"כי נִ ַחם יְ הֹוָ ה
ְ ּביָ ֵמינוּ ,וִ ֻיק ַ ּים ְמ ֵה ָרה ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּבִּ :
יה ,וַ ָ ּישֶׂ ם ִמ ְד ָ ּב ָר ּה ְּכ ֵע ֶדן וְ ַע ְר ָב ָת ּה
ִצ ּיוֹ ן ,נִ ַחם ָּכל ָח ְרב ֶֹת ָ
ְּכגַ ן יְ הֹוָ ה ,שָׂ שׂ וֹ ן וְ שִׂ ְמ ָחה יִ ָּמ ֵצא ָב ּה ּתוֹ ָדה וְ קוֹ ל זִ ְמ ָרה",
ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:

ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ַא ׁ ְש ֵרי ָּכל יְ ֵרא יְ הֹוָ ה ַההֹלֵ ְך ִ ּב ְד ָר ָכיו:
ֹאכל ַא ׁ ְש ֶר ָ
יע ַּכ ּ ֶפ ָ
יך וְ טוֹ ב לָ ְךֶ :א ׁ ְש ְּת ָך
יך ִּכי ת ֵ
יְ גִ ַ

(שם חלק א תפילה פט)

ית ָך ָ ּבנֶ ָ
יתים ָס ִביב
יך ִּכ ׁ ְש ִתלֵ י זֵ ִ
ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹר ָ ּיה ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
לְ ׁ ֻשלְ ָחנֶ ָךִ :ה ֵ ּנה ִכי ֵכן יְ ב ַֹר ְך ָ ּג ֶבר יְ ֵרא יְ הֹוָ ה :יְ ָב ֶר ְכךָ

ֶמ ֶל ְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ,טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב ִהדָּ ֶר ׁש לָ נוּׁ .שו ָּבה
ֵאלֵ ינ ּו ַ ּב ֲהמוֹ ן ַר ֲח ֶמ ָ
יךּ ִ ,בגְ לַ ל ָאבוֹ ת ׁ ֶש ָעשׂ ּו ְרצוֹ נֶ ָך.

יְ הֹוָ ה ִמ ִּצ ּיוֹ ן ו ְּר ֵאה ְ ּבטוּב יְ רו ׁ ָּשלָ ִם ּכֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יך :ו ְּר ֵאה
ָבנִ ים לְ ָבנֶ ָ
יך ׁ ָשלוֹ ם ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל:

ית ָך ְּכ ַב ְּת ִח ָּלה וְ כוֹ נֵ ן ִמ ְקדָּ ׁ ְש ָך ַעל ְמכוֹ נוֹ  ,וְ ַה ְר ֵאנ ּו
ְ ּבנֵ ה ֵב ְ

קדיש שלם:
יִ ְת ַ ּגדֵּ ל וְ יִ ְת ַקדֵּ ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא( .אמן) ְ ּב ָעלְ ָמא דִּ י ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּה וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה.
יך ַמלְ כו ֵּת ּה וְ יַ ְצ ַמח ּפו ְּר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
(אמן) ְ ּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
וְ יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵׂשא וְ יִ ְת ַהדָּ ר וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְד ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא( .אמן) לְ ֵע ָּלא ִמן ָּכל
ִ ּב ְר ָכ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְ ּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא דַּ ֲא ִמ ָירן ְ ּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָ ּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
עוֹ שֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו הוּא יַ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ַר ֲח ָמיו ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
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