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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(

ניסן ]שעל פי רוב אז הוא זמן הלבלוב[ הולכים במנין  מנהג נאה נוהגים בא"י ובפרט בעיה"ק ירושלים ת"ו, שבחודש 
עשרה וברוב עם לשדות וגינות ופרדסים, ומדקדקים לראות שם שתי אילנות של מאכל )מלבד שקדים( בעצם פריחתם 
תפילות  אומרים  ואחר הברכה  רבה.  ובהודיה  הלב  ובכוונת  עצומה  האילנות בשמחה  ברכת  עליהם  ומברכים  ולבלובם. 
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. )שו"ע שם(

אבל קודם שגדלו הפירות יוכל לברך ואפילו לא בירך בשעת ראיה ראשונה. )משנה ברורה שם ס"ק ה בשם תשובת מהרי"ל סי' קמ"ג(

ת ָהִאיָלנֹות ְרּכַ ֵסֶדר ּבִ

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

ִלים  ִיחּוָדא ׁשְ ּבְ ו"ה,  ּבְ ם י"ה  ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  ּבִ ּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
ָמֵתנּו,  ְוִנׁשְ רּוֵחנּו  נּו  ַנְפׁשֵ י  ְרׁשֵ ׁשָ ֶאל  ְתַיֲחִסים  ַהּמִ מֹות  ּוְנׁשָ רּוחֹות  ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ם  ּוְבׁשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ

ה.  ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ְרֵטי ֲאִצילּות ּבְ ל ּפִ ה ּוִמּכָ ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ָללּות ֲאִצילּות ּבְ ּכְ ּמִ רֹוִבים ָלֶהם ׁשֶ יֶהם, ְוַהּקְ ּוַמְלּבּוׁשֵ

ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך  ְוַיֲעֶלה  ִדְמַלְבְלֵבי,  ֵני  ִאּלָ ת  ִלְרִאּיַ ַז"ל  ֲחָכֵמינּו  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ָהִאיָלנֹות  ת  ְרּכַ ּבִ ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ִני  ִהּנְ

ֲחׁשּוָבה  ְוִתְהֶיה  ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּזֹאת  ָרָכה  ּבְ ּבַ ן  ְלַכּוֵ ָהְראּויֹות  נֹות  ּוָ ַהּכַ ָכל  ּבְ ְננּו  ּוַ ּכִ ִאּלּו  ּכְ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ְנָפׁשֹות  ְוָכל  ּצֹוֵמַח,  ּבַ עָֹרִבים  ַהּמְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוֵצי  ל  ּכָ ָיָדּה  ַעל  ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  זֹו,  ָרָכה  ּבְ ְלָפֶניָך  ּוְרצּוָיה  ֶלת  ּוְמֻקּבֶ

ִלים  ְוַתׁשְ ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ָלֶהם  ִאיר  ּתָ דֹול  ַהּגָ ָך  ּוְבַחְסּדְ טּוְבָך  ת  ִמּדַ ּבְ ָהֵאל  ה  ְוַאּתָ ּבֹו.  לֹות  ֻגְלּגָ ַהּמְ מֹות  ּוְנׁשָ רּוחֹות 

ְמֵלם". ּגָ ִמיד  ּתָ ִצְדָקְתָך,  ַרֲחֵמי  ַטֲהֵרם,  ְרֵכם  "ּבָ ְוִתּקּוָנם.  רּוָרם  ּבֵ

"ְרֵאה  ַמֲאַמר:  נּו  ּבָ ם  ְיֻקּיַ ְנָבֵרְך,  ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹאת  ָרָכה  ַהּבְ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 
ל  ִמּטַ ָהֱאלִֹהים  ְלָך  ן  "ְוִיּתֶ תּוב:  ּכָ ּכַ ָרכֹות,  ַהּבְ ר  ֶעׂשֶ ַפע  ׁשֶ ל  ּוְנַקּבֵ ְיהָֹוה",  ְרכֹו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ׂשָ ֵריַח  ּכְ ִני  ּבְ ֵריַח 

ֵני  ֲחוּו ְלָך ּבְ ּתַ ְוִיׁשְ ים, ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך  ֲחוּו ְלָך ְלֻאּמִ ּתַ ְוִיׁשְ ים  ָגן ְוִתירֹשׁ. ַיַעְבדּוָך ַעּמִ י ָהָאֶרץ, ְורֹב ּדָ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ַהּשׁ

ְוֹגֲאִלי: צּוִרי  ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך,  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  רּוְך".  ּבָ ּוְמָבְרֶכיָך  ָארּור  ֹאְרֶריָך  ָך,  ִאּמֶ

ּכֹוְנֵנהּו": ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  "ִויִהי 
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ים ׁשְֹכֵני ָעָפר  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵרנּו, ּוְלָכל ַהּצַ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ָהִאיָלנֹות, ְלָכל ַהּצַ ִבְרּכַ ר ַעְצִמי ּבְ ֵ ֲהֵריִני ְמַקּשׁ
נּו  ַרּבֵ ָח'ְכָמה,  ְמ'קֹור  נֹ'ֵבַע  ַנ'ַחל  עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְלַרּבֵ ּוִבְפָרט  ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ

ָאֵמן: ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֵפְיֶגא,  ן  ּבֶ ַנְחָמן 

נוסח הברכה:

בֹו  ּוָבָרא  לּום,  ּכְ עֹוָלמֹו  ּבְ ר  ִחּסַ ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ָאָדם: ֵני  ּבְ ֶהם  ּבָ ֵלָהנֹות(  )נ"א  ְלַהּנֹות  ִרּיֹות טֹובֹות  ּבְ

ם  תֹוָרֶתָך, ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
עֹוָלם יֵמי  ּכִ ָלִם,  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַליהָֹוה  ְוָעְרָבה  ַקְדמֹוִניֹות.  ִנים  ּוְכׁשָ עֹוָלם  יֵמי  ּכִ ִיְרָאה  ּבְ  ַנֲעָבְדָך 

ַקְדֹמִנּיֹת: ִנים  ּוְכׁשָ

ַלִים  ָך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ַרֵחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ
ְוַעל  ֶחָך,  ִמְזּבְ ְוַעל  בֹוֶדָך,  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך, 

ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך. 

ּה,  ְרּיָ ִמּפִ ְונֹאַכל  ִבְנָיָנּה,  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְלתֹוָכּה,  ְוַהֲעֵלנּו 

ּוְבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ִמּטּוָבּה,  ע  ּבַ ְוִנׂשְ

ָך  ׁשְ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ַלִים  ְוִלירּוׁשָ ה,  ִרּנָ ּבְ ִעיְרָך  ְלִצּיֹון  ַוֲהִביֵאנּו 

ְמַחת עֹוָלם: ׂשִ ּבְ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 
ְגבּוֵלנּו,  ּבִ ֵענּו  ְוִתּטָ ְלַאְרֵצנּו,  ְמָחה  ְבׂשִ ֲעֵלנּו  ּתַ ׁשֶ

ִמְצֹות  ְוָכל  רֹות  ּוַמַעׂשְ רּומֹות  ּתְ ִמְצַות  ם  ְנַקּיֵ ם  ְוׁשָ

ֶאֶרץ  ִהיא  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ִהְנַחְלּתָ  ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ לּויֹות  ַהּתְ

ּוְתהֹֹמת  ֲעָינֹת  ָמִים,  ַנֲחֵלי  "ֶאֶרץ  ּוְדָבׁש,  ָחָלב  ָזַבת 

ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  עָֹרה  ּוׂשְ ה  ִחּטָ ֶאֶרץ  ּוָבָהר.  ְקָעה  ּבִ ּבַ יְֹצִאים 

תֹוָרֶתָך  ּבְ יָתנּו  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְדָבׁש",  ֶמן  ׁשֶ ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון, 

ָך: ַעְבּדֶ ה  ֹמשֶׁ ְיֵדי  ַעל 

נּו,  ִעּמָ ָך  ַחְסּדְ ל  ַהְגּדֵ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ְיהָֹוה,  א  ָאּנָ
ְיֵדי  ַעל  נּו  ִהְבַטְחּתָ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ָלנּו  ם  ְוַקּיֵ

ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ם,  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  "ְוָנַתּתִ ָך:  ַעְבּדֶ ה  ֹמשֶׁ

ֶאת  ִיׁש  ּדַ ָלֶכם  יג  ְוִהּשִׂ ְריֹו.  ּפִ ן  ִיּתֵ ֶדה  ַהּשָׂ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה 

ָלׂשַֹבע  ַלְחְמֶכם  ם  ַוֲאַכְלּתֶ ָזַרע,  ֶאת  יג  ַיּשִׂ ּוָבִציר  ִציר  ּבָ

ְמַטר  י  "ְוָנַתּתִ ְוֶנֱאַמר:  ַאְרְצֶכם".  ּבְ ָלֶבַטח  ם  ְבּתֶ ִויׁשַ

ָך  ְוִתירֹשְׁ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה  ִעּתֹו  ּבְ ַאְרְצֶכם 

ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ֵעׂשֶ י  ְוָנַתּתִ ְוִיְצָהֶרָך. 

:" ָבְעּתָ ְוׂשָ

ל  ִמּטַ ָהֱאלִֹהים  ְלָך  ן  "ְוִיּתֶ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ָלנּו  ם  ְוַקּיֵ
ְוִתירֹשׁ".  ָגן  ּדָ ְורֹב  ָהָאֶרץ,  י  ַמּנֵ ּוִמׁשְ ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ּוְפִרי  ַאְדָמְתָך,  ּוְפִרי  ִבְטְנָך,  ִרי  ּפְ רּוְך  "ּבָ ְוֶנֱאַמר: 

ַטְנֲאָך  רּוְך  ּבָ צֹאֶנָך.  רֹות  ּתְ ְוַעׁשְ ֲאָלֶפיָך  ַגר  ׁשְ ָך,  ְבֶהְמּתֶ

ָך": ַאְרּתֶ ּוִמׁשְ

עֹון  ִמּמְ ִקיָפה  "ַהׁשְ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרְחָמן  ְיהָֹוה  א  ָאּנָ
ָרֵאל,  ָך ֶאת ִיׂשְ ַמִים, ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ ָ ָך ִמן ַהּשׁ ָקְדׁשְ

ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלנּו  ה  ָנַתּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ְוֵאת 

ָבר  ַהּדָ נּו ֶאת  ּבָ ם  ְוַקּיֵ ּוְדָבׁש".  ָזַבת ָחָלב  ַלֲאבֵֹתינּו, ֶאֶרץ 

ַההּוא  ּיֹום  "ּבַ ְנִביֶאָך:  ְעָיה  ְיׁשַ ְיֵדי  ַעל  נּו  ִהְבַטְחּתָ ר  ֲאׁשֶ

ְלָגאֹון  ָהָאֶרץ  ּוְפִרי  ּוְלָכבֹוד,  ִלְצִבי  ְיהָֹוה  ֶצַמח  ִיְהֶיה 

ים  ָבּתִ "ּוָבנּו  ְוֶנֱאַמר:  ָרֵאל".  ִיׂשְ ִלְפֵליַטת  ּוְלִתְפֶאֶרת 

ְרָים": ּפִ ְוָאְכלּו  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  בּו,  ְוָיׁשָ

ְנִביֶאָך:  ָעמֹוס  ְיֵדי  ַעל  נּו  ִהְבַטְחּתָ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  נּו  ּבָ ם  ְוַקּיֵ
ּקֵֹצר  ׁש חֹוֵרׁש ּבַ ִאים ְנֻאם ְיהָֹוה, ְוִנּגַ ה ָיִמים ּבָ "ִהּנֵ

ְוָכל  ָעִסיס  ֶהָהִרים  יפּו  ְוִהּטִ ַרע,  ַהּזָ ְך  ֹמשֵׁ ּבְ ֲעָנִבים  ְודֵֹרְך 

ָרֵאל,  ִיׂשְ י  ַעּמִ בּות  ׁשְ ֶאת  י  ְבּתִ ְוׁשַ ְתמֹוַגְגָנה.  ּתִ ָבעֹות  ַהּגְ

ֶאת  תּו  ְוׁשָ ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  בּו,  ְוָיׁשָ ּמֹות  ְנׁשַ ָעִרים  ּוָבנּו 

ַעל  ים  ּוְנַטְעּתִ ִריֶהם.  ּפְ ֶאת  ְוָאְכלּו  ַגּנֹות  ְוָעׂשּו  ֵייָנם, 

י  ָנַתּתִ ר  ֲאׁשֶ ַאְדָמָתם  ֵמַעל  עֹוד  ְתׁשּו  ִיּנָ ְולֹא  ַאְדָמָתם, 

ֱאלֶֹהיָך": ְיהָֹוה  ָאַמר  ָלֶהם, 

תפילה אחרי
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תפילות מהספר הקדוש ליקוטי תפילות

ְנִביֶאָך:  ְיֶחְזֵקאל  ְיֵדי  ַעל  נּו  ִהְבַטְחּתָ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  נּו  ּבָ ם  ְוַקּיֵ

ר  ֲאׁשֶ ְלַמַען  ֶדה,  ַהּשָׂ ּוְתנּוַבת  ָהֵעץ  ִרי  ּפְ ֶאת  יִתי  "ְוִהְרּבֵ

"ְוַעל  ְוֶנֱאַמר:  ּגֹוִים".  ּבַ ָרָעב  ת  ֶחְרּפַ עֹוד  ִתְקחּו  לֹא 

לֹא  ַמֲאָכל  ֵעץ  ל  ּכָ ה  ּוִמּזֶ ה  ִמּזֶ ָפתֹו  ׂשְ ַעל  ַיֲעֶלה  ַחל  ַהּנַ

ֵמיָמיו  י  ּכִ ר  ְיַבּכֵ יו  ָלֳחָדׁשָ ְריֹו  ּפִ ִיּתֹם  ְולֹא  ָעֵלהּו  ִיּבֹול 

ְוָעֵלהּו  ְלַמֲאָכל  ִפְריֹו  ְוָהָיה  יֹוְצִאים,  ה  ֵהּמָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ִמן 

ִלְתרּוָפה":

ל  ָכּ ְוֶאת  ַהזֹּאת  ָנה  ׁ ַהָשּ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָעֵלינּו  ֵרְך  ָבּ
ִלְבָרָכה  ּוָמָטר  ַטל  ְוֵתן  ְלטֹוָבה,  ְתבּוָאָתּה  ִמיֵני 

ִנים  ׁ ָשּ ַכּ ָנֵתנּו  ׁשְ ּוָבֵרְך  ִמּטּוָבּה,  ֵענּו  ּבְ ְוׂשַ ֵני ָהֲאָדָמה,  ְפּ ַעל 

ִלְבָרָכה: ַהּטֹובֹות 

ִעּתֹו  ּבְ ָטר  ְוַהּמָ ם  ׁשֶ ַהּגֶ ן  ְוִתּתֵ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ָכל ֵעת  ָטר ּבְ ָמִים ִמן ַהּמָ ָ ּוִבְזַמּנֹו, ְולֹא ַתְעצֹר ַהּשׁ

י  "ְוָנַתּתִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ לֹו,  ְצִריִכים  ָהעֹוָלם  ׁשֶ

ה  ַחּיָ י  ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ ַמֲחִריד,  ְוֵאין  ם  ַכְבּתֶ ּוׁשְ ָאֶרץ  ּבָ לֹום  ׁשָ

יַח  ּגִ ְוַתׁשְ ַאְרְצֶכם".  ּבְ ַתֲעבֹר  לֹא  ְוֶחֶרב  ָהָאֶרץ,  ִמן  ָרָעה 

ְלטֹוָבה,  ָהָאֶרץ  ִמן  ָהֵאִדים  ל  ּכָ ַיֲעלּו  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

ּוְנָדָבה  ָרָכה  ּבְ ֵמי  ׁשְ ּגִ ִמיד  ּתָ ָהֵאִדים  ִמן  ים  ַנֲעׂשִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ִמים  ּדָ ִפיַכת  ִלׁשְ ָהֵאִדים  כּו  ִיְתַהּפְ ְולֹא  ם,  ּוִבְזַמּנָ ם  ִעּתָ ּבְ

ָלה  ְתַקּלְ ּנִ ְללֹוֶתיָה ׁשֶ לֹום, ְותֹוִציא ֶאת ָהֲאָדָמה ִמּקִ ַחס ְוׁשָ

ָללֹות ִלְבָרכֹות:  ל ַהּקְ ֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו ּוַבֲעוֹוֵנינּו, ְוַתֲהֹפְך ּכָ ּבַ

נג( )לקוטי תפילות חלק שני תפילה 

ל  ּוְתַגּדֵ ּוְלׂשַֹבע,  ְוִלְבָרָכה  ים  ְלַחּיִ ִעּתֹו  ּבְ ָטר  ַהּמָ ן  ְוִתּתֵ
ּכַֹח  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִבים  ַוֲעׂשָ ְצָמִחים  ַרֲחֶמיָך  ּבְ

ַרֲחֶמיָך,  יַע ּבְ ּפִ ָרֵאל. ְוַתׁשְ ָך ֵבית ִיׂשְ ֲחלּוֵאי ַעּמְ אֹות ּתַ ְלַרּפְ

ָרִעים  ַהּזְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוָהֱאֶמת  כֹון  ַהּנָ ֶדר  ַהּסֵ יְך  ְוַתְמׁשִ

ָהָראּוי  קֹום  ְוַהּמָ ַמן  ַהּזְ ֵסֶדר  ִפי  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָמִחים  ְוַהּצְ

)שם  ִבְזַמּנֹו:  ּלֹא  ׁשֶ ב  ְוֵעׂשֶ ִרי  ּפְ ׁשּום  ִנְתלֹשׁ  ְולֹא  ָלֶהם, 

תפילה ה(

ָתִמיד  ַעְצֵמנּו  ֹמר  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם 
ְוַגם  ָלה,  ְ ּשׁ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  ִרי  ּפְ ׁשּום  ֶלֱאכֹל  ּלֹא  ׁשֶ

ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ה  ַאּתָ י  ּכִ ּה.  ְזַמּנָ קֶֹדם  ִרי  ּפְ ׁשּום  ִנְתלֹשׁ  ּלֹא  ׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  ְלָהָאָדם  יַע  ְלַהּגִ ּיּוַכל  ׁשֶ ק  ְוַהֶהּזֵ ַהֶהְפֵסד  עֶֹצם 

ֶזה: ְיֵדי  ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ד  ְלַאּבֵ יּוַכל  י  ּכִ ֶזה, 

ה  ִמּזֶ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ָעֵלינּו  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְוָעְזֵרנּו  ָהֲעצּוִמים,  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ

ּוִבְפָרט  ֱהִנין  ַהּנֶ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ָתִמיד  נּו  ְוַזּכֵ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ

ִנְזרֹוק  ְולֹא  ַוֲעצּוָמה,  ְגדֹוָלה  ָנה  ַכּוָ ּבְ רֹות  ַהּפֵ ת  ְרּכַ ּבִ

ר  ּבֵ ִמיד ְלִהְתּגַ ה ּתָ לֹום, ַרק ִנְזּכֶ ינּו ַחס ְוׁשָ ָרָכה ִמּתֹוְך ּפִ ּבְ

ִרי  ּפְ ֵאיֶזה  ֶלֱאכֹל  ְרֶצה  ּנִ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ עֹז  ָכל  ּבְ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ

ָרָכה  ַהּבְ ְלָבֵרְך  ֲהָנָאה,  ֵאיֶזה  ה  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם  ֵלָהנֹות  אֹו 

ָלל  ּכְ נּו  ְלַנְפׁשֵ יק  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָראּוי,  ּכָ ְגדֹוָלה  ָנה  ַכּוָ ּבְ

ה  א ִנְזּכֶ ּנּו, ַרק ַאְדַרּבָ ה ְוֶנֱהֶנה ִמּמֶ ּתֶ ּנֹאַכל ְוִנׁשְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ַחּיּות  נּו  ַנְפׁשֵ ּבְ ּוְלהֹוִסיף  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ

ּנֹאַכל  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְגדֹוָלה  ְוֶהָאָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ּנּו.  ִמּמֶ ְוֶנֱהֶנה  ה  ּתֶ ְוִנׁשְ

ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲהָנאֹוֵתנּו  ְוָכל  ִתּיֹוֵתינּו  ּוׁשְ ֲאִכילֹוֵתינּו 

ְוִנְהֶיה  ָלל,  ּכְ ַהּגּוף  ֲהָנַאת  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד  ְמָך  ְלׁשִ ְגדֹוָלה 

ה: )שם  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ם  ַנְפׁשָ ְלׂשַֹבע  יִקים ָהאֹוְכִלים  ּדִ ַהּצַ ְכַלל  ּבִ

תפילה מד(

דֹול  ּגָ ׂשַֹבע  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָך,  ֵמִאּתְ ָרָכה  ּבְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵמֵעינּו,  ּבְ ִביָעה  ׂשְ ַלח  ְוִתׁשְ עֹוָלם.  ּבָ

ם  "ַוֲאַכְלּתֶ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ּבַֹע  ְוִלׂשְ ְמַעט  ֶלֱאכֹל 

ָלנּו  ם  ְוַקּיֵ ַאְרְצֶכם".  ּבְ ָלֶבַטח  ם  ְבּתֶ ִויׁשַ ָלׂשַֹבע  ַלְחְמֶכם 

ֻטְמאֹוֵתיֶכם,  ִמּכֹל  ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ "ְוהֹוׁשַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 

ֲעֵליֶכם  ן  ֶאּתֵ ְולֹא  ֹאתֹו,  יִתי  ְוִהְרּבֵ ָגן  ַהּדָ ֶאל  ְוָקָראִתי 

ְלַמַען  ֶדה,  ַהּשָׂ ּוְתנּוַבת  ָהֵעץ  ִרי  ּפְ ֶאת  יִתי  ְוִהְרּבֵ ָרָעב. 

ָלנּו  ם  ְוַקּיֵ ּגֹוִים".  ּבַ ָרָעב  ת  ֶחְרּפַ עֹוד  ִתְקחּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ִרי  ּפְ ּוֵבַרְך  ָך  ְוִהְרּבֶ ּוֵבַרְכָך  "ַוֲאֵהְבָך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 

ַגר  ׁשְ ְוִיְצָהֶרָך  ָך  ְוִתירֹשְׁ ָגְנָך  ּדְ ַאְדָמֶתָך,  ּוְפִרי  ִבְטְנָך 

ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ַעל  צֹאֶנָך,  רֹת  ּתְ ְוַעׁשְ ֲאָלֶפיָך 

ָעָרִיְך,  ׁשְ ִריֵחי  ּבְ ק  ִחּזַ י  "ּכִ ְוֶנֱאַמר:  ָלְך",  ָלֶתת  ַלֲאבֶֹתיָך 

ים  ִחּטִ ֵחֶלב  לֹום,  ׁשָ בּוֵלְך  ּגְ ם  ַהּשָׂ ְך.  ִקְרּבֵ ּבְ ַנִיְך  ּבָ ַרְך  ּבֵ

ם  ְלּתֶ ְוִהּלַ בֹוַע,  ְוׂשָ ָאכֹול  ם  "ַוֲאַכְלּתֶ ְוֶנֱאַמר:  יֵעְך",  ּבִ ַיׂשְ

ְלַהְפִליא,  ֶכם  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהיֶכם  ְיהָֹוה  ם  ׁשֵ ֶאת 

ָאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֶקֶרב  י  ּכִ ם  ִויַדְעּתֶ ְלעֹוָלם.  י  ַעּמִ ֵיבֹשּׁו  ְולֹא 
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י ְלעֹוָלם":  ַוֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאין עֹוד, ְולֹא ֵיבֹשּׁו ַעּמִ

)שם חלק א תפילה לט(

ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ִני  ּוְתַזּכֵ
ֵמֶאֶרץ  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֲאִחיַזת  ל  ּוְתַבּטֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ם  ׁשֵ ַנַען, ַרק ּבְ ם ֶאֶרץ ּכְ ׁשֵ ָרֵאל, ְולֹא ִתְהֶיה ִנְקֵראת ּבְ ִיׂשְ

טֹוָבה  ַפע  ׁשֶ יְך  ְוַתְמׁשִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶאֶרץ 

ּוְתָבֵרְך  ָהֲאָרצֹות,  ְלָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ְגדֹוָלה  ּוְבָרָכה 

ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ָהֲאָדָמה.  ִרי  ּפְ ל  ּכָ ְוֶאת  ָהָאֶרץ  ְיבּול  ֶאת 

ֱאלֵֹהינּו",  ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  "ֶאֶרץ  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

אֹות  ְלַרּפְ ָהָאֶרץ  ְיבּול  ָכל  ּבְ ּכַֹח  ן  ּתֵ ּתִ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך 

ּוִבְפָרט  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵבית  ָך  ַעּמְ ּוַמְכאֹוֵבי  ֲחלּוֵאי  ּתַ ל  ּכָ ֶאת 

ל  ּכָ ְוחֹוְנִטים  ּפֹוְרִחים  ּבֹו  ׁשֶ ִזיו  ֶיַרח  הּוא  ר  ִאּיָ ֹחֶדׁש  ּבְ

ַחס  ַלֲעסֹק  ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָהָאֶרץ,  ְיבּול 

ַרק  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְורֹוְפִאים  אְקטֹוִרים  ּדָ ׁשּום  ִעם  לֹום  ְוׁשָ

אֹות  ֶהם ּכַֹח ְלַרּפְ יַע ּבָ ּפִ ל ְיבּול ָהָאֶרץ, ְוַתׁשְ ָבֵרְך ֶאת ּכָ ּתְ

ְוַתֲעֶלה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵבית  ָך  ַעּמְ ּוַמְכאֹוֵבי  ֲחלּוֵאי  ּתַ ל  ּכָ

ַמְכאֹוֵבינּו  ּוְלָכל  ֲחלּוֵאינּו  ּתַ ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ְמֵהָרה 

ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ְוכּו'(,  )ּוִבְפָרט  ַמּכֹוֵתינּו  ּוְלָכל 

)שם תפילה קז( ה:  ָאּתָ ְוַרֲחָמן 

ִאיר  ּתָ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ין  יׁשִ ַקּדִ ָמִתין  ִנׁשְ ַעל  דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ַהּיֹום 

ִאין ַעל  ִחין ּוְמַצּלְ ּבְ ִרים, ּוְמַצְפְצִפין ּוְמׁשַ ִצּפֳ ין ּכְ ׁשִ ִמְתַחּדְ ּדְ

ל  ּוְתַעּיֵ ְכִניס  ּתַ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ א  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ

ַמר ֲעַלְיהּו ַעִין  ִאּתְ א ּדְ יׁשָ א ַלֲאַתר ַקּדִ יׁשָ ְך ִציְפָרא ַקּדִ ַהּנָ

אמירת  אחר  לומר  תפילה  )מתוך  זּוָלֶתָך:  ֱאלִֹהים  ָרָאָתה  לֹא 

ניסן( הנשיא של אותו היום בימי 

ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ִרּבֹון  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ּוְבֵכן 
מֹות  ֵלא ַרֲחִמים ַעל ִנׁשְ ּמָ ּתִ מֹות, ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ֲאדֹון ּכָ

ְיֵדי  ַעל  ה  ּלָ ְוַהּדַ ה  ָהֲעִנּיָ ָמִתי  ִנׁשְ ַעל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָחָטאִתי  ָך,  ֶנְגּדֶ ִלְפׁשַע  יִתי  ִהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ

ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ַעד  יִתי,  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע  י  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָעִויִתי 

ְוָנָדה,  ָנָעה  הֹוֶלֶכת  ָמִתי  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים 

ֵדִלים  ם ּגְ ָ ּשׁ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ֶדה ַהּקְ ה ִמן ַהּשָׂ ְרׁשָ ְוִנְתַרֲחָקה ְוִנְתּגָ

דֹוׁשֹות: ַהּקְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ

ָמִתי,  ְוִנׁשְ ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ ַעל  ַרֵחם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֲחָמן 
ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  עֶֹצם  יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ

ָמִתי  ה. ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ַעל ִנׁשְ ִנים ַהְרּבֵ ֶזה ָיִמים ְוׁשָ

ָאְזִלין  ּדְ ָהֲעֻרּמֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ְוַעל  ְמֹאד,  גּוָמה  ַהּפְ

ָמה  ֹאַמר  ָמה  אֹוי,  אֹוי  אֹוי  ים.  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ִאין  ַעְרִטּלָ

דֹוִלים  ּגְ ָגִמים  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ה  ֶאְזּכֶ ָמַתי  אֹוי,  אֹוי  אֹוי  ר,  ֲאַדּבֵ

ָמקֹום  י ּבְ י ְוִקְלַקְלּתִ ַגְמּתִ ר ּפָ ה ֲאׁשֶ ֵאּלֶ בֹוִהים ַוֲעצּוִמים ּכָ ּגְ

ָך ֵבית  ל ַעּמְ ּכָ מֹוֵתינּו ְוַעל  ִנׁשְ ְוַרֵחם ַעל  י, ֲחֹמל  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ

ים  ַהַחּיִ ְוַנְפׁשֹות  ְורּוחֹות  מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ִתים: ְוַהּמֵ

ַעל  ֵאּלּו,  ּכָ ֲעׁשּוקֹות  מֹות  ְנׁשָ ַעל  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ַרֵחם 
ֵמאֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּקּון  ִמּתִ ְרחֹוקֹות  מֹות  ְנׁשָ

ִיּסּוִרין  ה  ְוַכּמָ ֲעֵליֶהם,  ָעְברּו  ְלּגּוִלים  ּגִ ה  ְוַכּמָ ִנים,  ׁשָ

ְוִגְלּגּול.  ְלּגּול  ּגִ ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהם  ָעְברּו  ְתָקאֹות  ְוַהְרּפַ ְוָצרֹות 

מֹות  ְנׁשָ ַעל  ּוִבְפָרט  פֹות,  ְוִנְרּדָ ֲעֵיפֹות  מֹות  ְנׁשָ ַעל  ֲחֹמל 

ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ִאין,  ַעְרִטּלָ ָאְזִלין  ּדְ ָהֲעֻרּמֹות 

ָהַרֲחָמנּות  עֶֹצם  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּגּוף,  ׁשּום  ּבְ

ַעל  ֲחֹמל  ְוַצֲעָקָתם,  ְמָעָתם  ּדִ ַעל  ֲחֹמל  ֲעֵליֶהם.  ׁשֶ

ר, ֲחֹמל  ַאְנָחָתם ּוְגִניָחָתם ְוֶאְנָקָתם, ֲחֹמל ַעל ַצֲעָרם ַהּמַ

ּכַֹח  ל  ׁשַ "ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד  ֵבד  ְוַהּכָ ה  ׁשֶ ַהּקָ ִטְלטּוָלם  ַעל 

ַרֲחֶמיָך  ְלַמַען  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ֲעֵליֶהם  ֲחֹמל  ל".  ּבָ ַהּסַ

ֲעֵליֶהם  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָוַדַעת  ּכַֹח  נּו  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ְלַבד,  ים  ָהַרּבִ

ָלֶהם  ְזּכֹר  ּתִ ְוַאל  ְלַמֲעֵננּו,  ְולֹא  ְלַמַעְנָך  ה  ֲעׂשֵ ְוָעֵלינּו, 

ְמֹאד",  ַדּלֹונּו  י  ּכִ ַרֲחֶמיָך  מּונּו  ְיַקּדְ "ַמֵהר  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ְוָלנּו 

ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  נּו  ְוַזּכֵ ָעְננּו,  ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרנּו 

ֱאֶמת: ּבֶ ְלָפֶניָך 

ַאֲהָבה  ּבְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  עֹל  ָעֵלינּו  ל  ְלַקּבֵ נּו  ּוְתַזּכֵ
תֹוָרה  ּבְ ָיֵמינּו  ל  ּכָ ַלֲעסֹק  ה  ְוִנְזּכֶ ִמיד,  ּתָ

ֹאֶפן  ּבְ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלָכל  ים  ְקדֹוׁשִ ְוֵכִלים  ּגּוִפים  ִלְברֹא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

זה  )קטע  ים:  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ְיֵדי  ַעל  ַעְרִטיָלִאין  ָאְזִלין  ּדְ

מתוך התפילה שאחר התיקון הכללי(

נּו  ִתּקּון ַנְפׁשֵ ּיּוַכל ַלֲעסֹק ּבְ י, ׁשֶ ֶדה ֲאִמּתִ ַעל ׂשָ ְוֵתן ָלנּו ּבַ
ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ כַֹח  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָמֵתינּו,  ְוִנׁשְ ְורּוֵחנּו 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ְלַהְכִניס  ִתים,  ְוַהּמֵ ים  ַהַחּיִ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ

ָכל  ּבְ ְוַלֲעסֹק  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶדה  ַהּשָׂ ְלתֹוְך  ִלְפִנים,  ִמחּוץ 

קֹוָתם  ּוְלַהׁשְ ּוְלָנְטָעם  ְלָזְרָעם  ּוְצָרֵכיֶהם,  ּקּוֵניֶהם  ּתִ

ן  ְוִלּתֵ רֹוֵתיֶהם,  ּפֵ ּוְלַהְרּבֹות  ּוְלַהְצִמיָחם,  ָלם  ּוְלַגּדְ

ּלֹא  ׁשֶ ִבים  ְוָהֲעׂשָ ָהִאיָלנֹות  ל  ּכָ ין  ּבֵ ָראּוי  ּכָ ַהְרָחָקה 

ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶאָחד  ַיְכִחיׁשּו 



- 5 -

ה  ִצּיָ ְוֶאֶרץ  ַמִים,  ַלֲאַגם  ר  ִמְדּבָ ם  "ָיׂשֵ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 

ב.  מֹוׁשָ ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים,  ם  ׁשָ ב  ַוּיֹוׁשֶ ָמִים.  ְלֹמָצֵאי 

ְתבּוָאה.  ִרי  ּפְ ֲעׂשּו  ַוּיַ ְכָרִמים,  עּו  ּטְ ַוּיִ דֹות  ׂשָ ְזְרעּו  ַוּיִ

תפילה  )שם  ַיְמִעיט":  לֹא  ם  ּוְבֶהְמּתָ ְמֹאד  ְרּבּו  ַוּיִ ַוְיָבְרֵכם 

סה(

דֹול ְלֵחרּוֵתנּו,  ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּתְ
ין  ִמּבֵ זּוֵרינּו  ּפְ ְוָקֵרב  ֻלּיֹוֵתנּו,  ּגָ ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ

ַיַחד  ֵצנּו  ְוַקּבְ ָאֶרץ,  ֵתי  ְרּכְ ִמּיַ ס  ּנֵ ּכַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ַהּגֹוִים 

ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ ְלַאְרֵצנּו,  ָהָאֶרץ  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה 

ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ִיּתָ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ "ְוָהָיה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 

ֶאֶרץ  ּבְ ִחים  ּדָ ְוַהּנִ ּור  ַאּשׁ ֶאֶרץ  ּבְ ָהֹאְבִדים  ּוָבאּו  דֹול,  ּגָ

ָלִם": )שם  ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֲחוּו ַליהָֹוה ּבְ ּתַ ִמְצָרִים, ְוִהׁשְ

חלק שני תפילה מד(

ְמָחה  ְמָחה, ֵמַהּשִׂ קֹור ַהּשִׂ ְמָחה ִמּמְ יְך ָעֵלינּו ַהּשִׂ ְוַתְמׁשִ
ַעל  ָקרֹוב  ּבְ ָעֵלינּו  ָלבֹוא  ְוַהּמּוֶכֶנת  ָהֲעִתיָדה 

ֵתֵצאּו  ְמָחה  ְבׂשִ י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי 

ה  ִרּנָ ִלְפֵניֶכם  ִיְפְצחּו  ָבעֹות  ְוַהּגְ ֶהָהִרים  ּתּוָבלּון  לֹום  ּוְבׁשָ

ְלָגֳאֵלנּו,  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ָכף".  ִיְמֲחאּו  ֶדה  ַהּשָׂ ֲעֵצי  ְוָכל 

ְמֵהָרה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ַח  ּמֵ ּוְתׂשַ ּוְתַנֵחם 

ְיהָֹוה  ִנַחם  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ ָיֵמינּו,  ּבְ

ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן  ּכְ ָרּה  ִמְדּבָ ם  ׂשֶ ַוּיָ ָחְרבֶֹתיָה,  ל  ּכָ ִנַחם  ִצּיֹון, 

ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה",  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ְיהָֹוה, ׂשָ ּכְ

)שם חלק א תפילה פט( ְוָאֵמן:  ָאֵמן 

ֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה  ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב ִהּדָ
ָעׂשּו ְרצֹוֶנָך.  ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך, ּבִ ֵאֵלינּו ּבַ

ְוַהְרֵאנּו  ָך ַעל ְמכֹונֹו,  ׁשְ ִמְקּדָ ְוכֹוֵנן  ה  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ֵנה ֵביְתָך  ּבְ

ַלֲעבֹוָדָתם  ּכֲֹהִנים  ב  ְוָהׁשֵ ִתּקּונֹו.  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ִבְנָינֹו  ּבְ

ם  ְוׁשָ ִלְנֵויֶהם.  ָרֵאל  ִיׂשְ ב  ְוָהׁשֵ ּוְלִזְמָרם,  יָרם  ְלׁשִ ם  ּוְלִוּיִ

ְרָגֵלינּו,  ֲעֵמי  ּפַ לֹשׁ  ׁשָ ּבְ ְלָפֶניָך  ֲחֶוה  ּתַ ְוִנׁשְ ְוֵנָרֶאה  ַנֲעֶלה 

ָכל  ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  "ׁשָ תֹוָרֶתָך:  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ

ַחג  ּבְ ִיְבָחר,  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ֱאלֶֹהיָך  ְיהָֹוה  ֵני  ּפְ ֶאת  ְזכּוְרָך 

ּכֹות, ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת  ֻבעֹות, ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות, ּוְבַחג ַהּשׁ ַהּמַ

ְיהָֹוה  ת  ִבְרּכַ ּכְ ָידֹו,  ַנת  ַמּתְ ּכְ ִאיׁש  ֵריָקם.  ְיהָֹוה  ֵני  ּפְ

ָלְך": ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך 

ל  ָך ַעל ּכָ ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְֹך ַאּתָ
ַלִים  ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדָך,  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ּבְ יָך,  ַמֲעׂשֶ

ָך: "ִיְמלְֹך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך, ּכַ ִעיר ָקְדׁשֶ

ַהְללּוָיּה": ָודֹר  ְלדֹר  ִצּיֹון  ֱאלַֹהִיְך 

ְיהָֹוה  ית  ּבֵ ִלי  ֹאְמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ ְלָדִוד  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ
ָלִם:  ְירּוׁשָ ָעַרִיְך  ׁשְ ּבִ ַרְגֵלינּו  ָהיּו  עְֹמדֹות  ֵנֵלְך: 

ָעלּו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ו:  ַיְחּדָ ּה  ּלָ ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ ִעיר  ּכְ נּוָיה  ַהּבְ ַלִם  ְירּוׁשָ

ְיהָֹוה:  ם  ְלׁשֵ ְלהֹדֹות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ ָבִטים  ׁשְ

ִוד:  ּדָ ְלֵבית  ְסאֹות  ּכִ ט  ּפָ ְלִמׁשְ ִכְסאֹות  בּו  ָיׁשְ ה  ּמָ ׁשָ י  ּכִ

ֵחיֵלְך  לֹום ּבְ ָליּו ֹאֲהָבִיְך: ְיִהי ׁשָ ָלִם ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ ׁשַ

לֹום  א ׁשָ ָרה ּנָ ַאְרְמנֹוָתִיְך: ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ ְלָוה ּבְ ׁשַ

ָלְך: ה טֹוב  ֲאַבְקׁשָ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ית  ּבֵ ְלַמַען  ְך:  ּבָ

ְדָרָכיו:  ּבִ ַההֵֹלְך  ְיהָֹוה  ְיֵרא  ל  ּכָ ֵרי  ַאׁשְ ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ
ָך  ּתְ ֶאׁשְ ָלְך:  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ ֹתאֵכל  י  ּכִ יָך  ּפֶ ּכַ ְיִגיַע 

ָסִביב  ֵזיִתים  ִתֵלי  ׁשְ ּכִ ֶניָך  ּבָ ֵביֶתָך  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ה  ּפִֹרּיָ ֶגֶפן  ּכְ

ְיָבֶרְכָך  ְיהָֹוה:  ְיֵרא  ֶבר  ּגָ ְיבַֹרְך  ֵכן  ִכי  ה  ִהּנֵ ְלָחֶנָך:  ְלׁשֻ

ּוְרֵאה  יָך:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ָלִם  ְירּוׁשָ טּוב  ּבְ ּוְרֵאה  ּיֹון  ִמּצִ ְיהָֹוה 

ָרֵאל: ִיׂשְ ַעל  לֹום  ׁשָ ְלָבֶניָך  ָבִנים 

קדיש שלם:

יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה  ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ )אמן(  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדֵ ל  ּדֵ ִיְתּגַ

ָאֵמן: ְוִאְמרּו  ָקִריב.  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ )אמן( 

ַרְך. ִיְתּבָ א  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  א  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ְיֵהא 

ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ )אמן(  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְדֻקְדׁשָ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ

ָאֵמן: ְוִאְמרּו  ָעְלָמא.  ּבְ ֲאִמיָרן  ּדַ ְוֶנֱחָמָתא  ָחָתא  ּבְ ׁשְ ּתֻ יָרָתא  ְוׁשִ ְרָכָתא  ּבִ

ָאֵמן: ְוִאְמרּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ים  ְוַחּיִ א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  א  ַרּבָ ָלָמא  ׁשְ ְיֵהא 

ָאֵמן: ְוִאְמרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ַרֲחָמיו  ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הּוא  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  עֹוׂשֶ


