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“בדיבורי הצדיק שם קבור וטמון החיות שלו ,וזה
הלומד בהכנסו עם החיות ומוחין שלו לתוך החיות
והמוחין של הצדיק שטמן בדבריו ונקרא בחינה זו
השטחות על קברי הצדיקים שהן דברים שלומד
ומזכיר היום הלומד ולכך מחיה מוחין של אותו
הצדיק”.
מתוך הסה”ק מאור עינים  -מסכת שבת
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כל הזכויות שמורות

סגולת חי בר יוחאי

הסגולה להגנה ולהצלחה

חי בר יוחאי

מי ילך ויבטל הגזירה?
ילך רבי שמעון בר יוחאי שהוא
מלומד בניסים
מעילה יז.
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ישועות בלי די
עם

חי בר יוחאי
אם מצאתם את עצמכם חוזרים ומבקשים ,מתחננים לאבינו
שבשמים זמן רב על ענין של ישועה או הצלחה שלה אתם
מייחלים .מנסים את כל הסגולות הידועות ולא מרגישים
שתפלתכם מתקבלת ונענית .ובקצרה  -הכל חסום.

יתכן,
יתכן שישנה גזירה " -דין" וצריך לטפל בשורש הענין.
נלך ונצעד רק בעקבות דברי חז"ל הברורים.

על מי העידו חז"ל כי בכוחו לבטל גזירות?
מיהו שחז"ל אמרו עליו שהוא מלומד בניסים?
מיהו שיכול לפטור את כל העולם מן הדין – והיאך ניתן
ל'החיות' את כוחו על פי חז"ל?
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ובעיקר  -מיהו שחי מחי בר יוחאי?
ומי אמר שבמיוחד כעת צריך להפיץ אותה בכלל ישראל?
פה תוכלו ללמוד על כך וגם להעזר בכוחו הרב ! ! !
מי עומד מאחורי הענין? ומהו המקור?
מה ארויח אם אומר שלושים יום רצופים לקט זה?
למי זה מתאים? ולמה דוקא שלושים יום?
כאשר הצגנו את העניין לצדיק המקובל

רבי דוד אבוחצירא שליט”א,
מיד עם ראותו את הדבר פנה בהתלהבות מופלאה ונדירה
ביותר ואמר:
כל עם ישראל צריך את ההגנה הזאת מאוד כעת.
חשוב מאוד להפיץ זאת כעת בזמן זה בכל עם ישראל.
וברך בחום רב והארת פנים גדולה ביותר שנצליח בהפצת
הענין החשוב לכל כלל ישראל ,כן הוסיף כי התורמים
להוצאת מהדורה יזכו לברכה אישית.
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מהו הרווח לאומר את הלקט הזה של דברי תורתו של רבי שמעון בר
יוחאי במשך שלושים יום רצופים?

שלושים יום רצופים הוא פרק הזמן המשמש ליצירת
קביעות בהלכה[ .לענין מזוזה ,חיובי צדקה ,ועוד] ולעניינינו,
באמירת שלושים יום רצופים מדברי תורתו של רבי שמעון
בר יוחאי מתחברים בקביעות עם כוחו הרב.

למי זה מתאים?
לכל לגברים ,נשים ,וילדים
כפי שהתבטאו גדולי ישראל מה הקב”ה לכל אף רשב”י לכל.

ומהו הענין ב-ח”י מימרות דוקא?
התשובה לכך היא שמצינו כבר בקדמונים שנהגו לסדר
לימוד של ח”י פרקים/דפים ליום במשניות ,גמרא וזוה”ק
ככוח סגולי.
כן ניתן לצרף להסבר ענין הח”י את דברי רשב”י עצמו לטעם שתקנו
בתפילות ח”י ברכות דווקא כמובא בתנחומא וירא א’.
ולרמז על פירוש רש" על "שפתותיו דובבות" כאילו הוא חי.
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והשאלה המתבקשת  -מה זה נותן לי ?
לשם כך נביא את דברי רבי חיים פאלג’י זצוקללה”ה בספרו
זכירה לחיים [דף יד] אשר מדייק מתוך דברי רשב”י בזוהר
הקודש כי הלמד בקביעות בדברי תורתו של רשב”י מובטח
לו שרשב”י יגן עליו.
[ומקור לזה במסכת בבא מציעא דף פה’ ע”ב .וכה מובא שם:
מעשה בתלמיד חכם שהתעוור לפתע ,אשר ניגש למקום קבורת רבי חייא
ואמר כי הינו לומד והוגה בתורתו בקביעות ומיד נתרפא].
ענין זה נמצא במיוחד אצל רבי שמעון בר יוחאי אשר הוא עצמו ביקש
“למדו תורתי”  -גיטין סז .וכוחו רב לביטול גזירות כמובא במעילה יז .מי ילך
ויבטל הגזירה ילך רבי שמעון בר יוחאי שהוא מלומד בניסים .וגדול הוא
כוחו של רשב”י כפי שרבו רבי עקיבא העיד עליו “דייך שאני ובוראך מכירין
את כוחך” (ירושלמי סנהדרין פ”א ה”ב ).ומדבריו של רשב”י שאמר “כל
תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר” .נשמע
כן על פי ספר חסידים סימן רכ”ד שהנפטרים מתפללים וממליצים טובה
בשמים על האומרים משמועתם.

המקבלים עליהם לומר את סגולת ‘חי בר יוחאי’
בקביעות [ל’ יום] נזכיר את שמם על קברו של רשב”י.
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יהי רצון מלפניך ה’ אלו-הינו ואל-הי אבותינו
שזכות לימודינו בתורת רבי שמעון בר יוחאי
ונדבת הצדקה להפצת הלימוד יגן עלינו ויעמוד
לנו לעורר בעדנו את כוחו וזכותו של רבי שמעון
בר יוחאי להיות שפתותיו דובבות בקבר להתפלל
ולהמליץ טוב עלינו שנפטר בזכותו מכל דין ,כמו
שאמר “יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן
הדין” ,ויתמלאו משאלות לבנו לטובה אמן.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי.

אלהא דרבי שמעון בר יוחאי ענני.
אלהא דרבי שמעון בר יוחאי ענני.
אלהא דרבי שמעון בר יוחאי ענני.
כוחו וזכותו של רבי שמעון בר יוחאי לביטול גזירות ולשידוד
הטבע [מעילה יז .מי ילך ויבטל הגזירה ילך רבי שמעון בר יוחאי
שהוא מלומד בניסים] יעמוד לתורמים המסיעים לקיים את דברי
רשב”י אשר ביקש “למדו תורתי”.
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א
אמר רבי שמעון בר יוחאי
יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין.
סוכה מה:

ב
אמר רבי שמעון בר יוחאי
כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה
שפתותיו דובבות בקבר.
יבמות צז.

ג
אמר רבי שמעון בר יוחאי
אם באו יסורים על האדם יעמוד בהן ויקבלן ,למה שאין סוף
למתן שכרן.
תנחומא תצא סי’ ב’

ד
אמר רבי שמעון בר יוחאי
גדול הוא כבוד אב ואם שהעדיפו הקב”ה יותר מכבודו.
ירושלמי פאה פ”א ה”א
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ה
אמר רבי שמעון בר יוחאי
כל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה.
תנחומא ויחי ה’

ו
אמר רבי שמעון בר יוחאי
מאי דכתיב ואני תפילתי לך ה’ עת רצון ,אימתי עת רצון
בשעה שהציבור מתפללין.
ברכות ז:

ז
אמר רבי שמעון בר יוחאי
אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין.
שבת קיח:

ח
אמר רבי שמעון בר יוחאי
בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב”ה ,שבכל מקום
שגלו שכינה עמהן.
מגילה כט.
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ט
אמר רבי שמעון בר יוחאי
אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו,
ומפני מה נענשו ,מפני שיצאו מארץ לחוץ לארץ.
ב”ב צא.

י
אמר רבי שמעון בר יוחאי
למד שנים או שלושה דברים ביום ושנים ושלושה פרקים
בשבת נמצא עשיר לאחר זמן.
ספרי עקב פי’ מ”ח

יא
אמר רבי שמעון בר יוחאי
אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין
מזכירין לו שוב רשעו.
קידושין מ:
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יב
אמר רבי שמעון בר יוחאי
אמר הקב”ה לישראל היו מכבדין את המצות שהן שלוחי
ושלוחו של אדם כמותו אם כבדת אותן כאילו לי כבדתני,
תנחומא ויגש ו’

יג
אמר רבי שמעון בר יוחאי
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים.
ברכות מג:

יד
אמר רבי שמעון בר יוחאי
כל מי שיש לו בן יגע בתורה כאילו לא מת.
בראשית רבה פרק מ”ט ד’
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טו
אמר רבי שמעון בר יוחאי
אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאוד
עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם.
ירושלמי סוף ברכות

טז
אמר רבי שמעון בר יוחאי
גדול השלום שכל הברכות כלולות בו.
ויקרא רבה פרק ט’ ט’

יז
אמר רבי שמעון בר יוחאי
אין לו להקב”ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים.
ברכות לג:

ח”י
אמר רבי שמעון בר יוחאי
מכח הצדקה מתים עתידים לחיות.
פדר”א פל”ג
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אמרו חז”ל מכות י”ז וברש”י כל שאמו יולדת תבקש רחמים יהי רצון שיהא כרבי
שמעון ,וגדול כוחו של רשב”י בענין פקידה כמובא בשהש”ר פ”א ל”א “הלכו אצל
רשב”י והתפלל עליהם ונפקדו ,ללמדך מה הקב”ה פוקד עקרות אף צדיקים פוקדים
עקרות” .לפיכך הוספנו תפילה זו.

יהי רצון מלפניך ה’ אלו-הינו ואל-הי אבותינו שתחונן
אותנו ותזכנו בזרע של קיימא בריאים ושלמים לעבודתך,
ויקוים בנו מקרא שכתוב “ונחה עליו רוח ה’ רוח חכמה
ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה’” ,ודברי חכמים
דילדיה אימיה כרבי שמעון בר יוחאי תלד” ויהיו כל
זרענו תלמידי חכמים מאירים באור תורתך ודבקים בך
כרבי שמעון בר יוחאי ,וזכות אומרנו דברי שמועות מרבי
שמעון בר יוחאי ונדבת הצדקה להפצת תורתו יעמוד לנו
לעורר את כוחו וזכותו שיהיו שפתותיו דובבות בקבר
להתפלל עלינו ולהמליץ טוב בעדנו שנפטר בזכותו מכל
דין כמו שאמר “יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין”.
ויתמלאו משאלות לבנו לטובה אמן.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי.

אלהא דרבי שמעון בר יוחאי ענני.
אלהא דרבי שמעון בר יוחאי ענני.
אלהא דרבי שמעון בר יוחאי ענני.
14

סגולת ה"סנדלר"
המקובל הנסתר רבי משה יעקב רביקוב זיע"א
שנתפרסם ע"י החזו"א

יאמר פרקי תהילים אלו ,יפרט בקשתו ויאמר ג"פ סעדני ואושעה
[מובא בהקדמת ספרי ליקוטי רבי משה יעקב]

סגולת "הסנדלר"

ה .לַ ְמנַ ֵּצ ַח ֶאל ַהּנְ ִחילֹות ִמזְ מֹור לְ ָדוִ דֲ :א ָמ ַרי
ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ יַ :ה ְק ִׁש ָיבה לְ קֹול ַׁשוְ ִעי
אֹלהי ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל :יְ הוָ ה ּב ֶֹקר ִּת ְׁש ַמע
ַמלְ ּכִ י וֵ ָ
קֹולִ י ּב ֶֹקר ֶא ֱע ָרְך לְ ָך וַ ֲא ַצ ֶּפהּ :כִ י ֹלא ֵאל ָח ֵפץ
ֶר ַׁשע ָא ָּתה ֹלא יְ גֻ ְרָך ָרעֹ :לא יִ ְתיַ ְּצבּו הֹולְ לִ ים
את ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ןְּ :ת ַא ֵּבד ּד ְֹב ֵרי
לְ נֶ גֶ ד ֵעינֶ יָך ָׂשנֵ ָ
ּומ ְר ָמה יְ ָת ֵעב יְ הוָ ה :וַ ֲאנִ י ְּברֹב
כָ זָ ב ִאיׁש ָּד ִמים ִ
ַח ְס ְּדָך ָאבֹוא ֵב ֶיתָך ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך
ׁשֹור ָרי
ְּביִ ְר ָא ֶתָך :יְ הוָ ה נְ ֵחנִ י ְב ִצ ְד ָק ֶתָך לְ ַמ ַען ְ
ַהיְ ַׁשר לְ ָפנַ י ַּד ְרּכֶ ָךּ :כִ י ֵאין ְּב ִפיהּו נְ כֹונָ ה ִק ְר ָּבם
ֹלהים
תּוח ּגְ רֹונָ ם לְ ׁשֹונָ ם יַ ֲחלִ יקּוןֱ :א ִ
ַהּוֹות ֶק ֶבר ָּפ ַ
צֹות ֶיהם ְּברֹב ִּפ ְׁש ֵע ֶיהם ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י
יִ ְּפלּו ִמּמ ֲֹע ֵ
חֹוסי ָבְך לְ עֹולָ ם יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך
ָמרּו ָבְך :וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל ֵ
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ָעלֵ ימֹו וְ יַ ְעלְ צּו ְבָך א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָךּ :כִ י ַא ָּתה ְּת ָב ֵרְך
ַצ ִּדיק יְ הוָ ה ּכַ ִּצּנָ ה ָרצֹון ַּת ְע ְט ֶרּנּו:
ו .לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ַעל ַה ְׁשּ ִמינִ ית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד:
יְ הוָ ה ַאל ְּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י וְ ַאל ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י:
ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ּכִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְב ֲהלּו
ֲע ָצ ָמי :וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה ְמאֹד וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַעד ָמ ָתי:
הֹוׁש ֵיענִ י לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך:
ׁשּובה יְ הוָ ה ַחּלְ ָצה נַ ְפ ִׁשי ִ
ָ
יֹודה ּלָ ְך :יָ גַ ְע ִּתי
ּכִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת זִ כְ ֶרָך ִּב ְׁשאֹול ִמי ֶ
ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמ ָע ִתי
ַע ְר ִׂשי ַא ְמ ֶסהָ :ע ְׁש ָׁשה ִמּכַ ַעס ֵעינִ י ָע ְת ָקה ְּבכָ ל
צֹור ָרי :סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּכִ י ָׁש ַמע יְ הוָ ה
ְ
קֹול ִּבכְ יִ יָׁ :ש ַמע יְ הוָ ה ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח:
יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל אֹיְ ָבי יָ ֻׁשבּו יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע:
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ח .לַ ְמנַ ֵּצ ַח ַעל ַהּגִ ִּתית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד :יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו
הֹודָך ַעל
ָמה ַא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ְּתנָ ה ְ
ַה ָׁשּ ָמיִ םִ :מ ִּפי עֹולְ לִ ים וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמ ַען
ּומ ְתנַ ֵּקםּ :כִ י ֶא ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך
צֹור ֶריָך לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵ ב ִ
ְ
ַמ ֲע ֵׂשי ֶא ְצ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר ּכֹונָ נְ ָּתהָ :מה
ֱאנֹוׁש ּכִ י ִתזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּובן ָא ָדם ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו :וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו
ֹלהים וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַע ְּט ֵרהּוַּ :ת ְמ ִׁשילֵ הּו
ְּמ ַעט ֵמ ֱא ִ
ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל ַׁש ָּתה ַת ַחת ַרגְ לָ יו :צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים
ּכֻ ּלָ ם וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדיִ :צּפֹור ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם
ע ֵֹבר ָא ְרחֹות יַ ִּמים :יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה ַא ִּדיר ִׁש ְמָך
ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ:
כ .לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד :יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום ָצ ָרה
ֹלהי יַ ֲעקֹב :יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְרָך ִמּק ֶֹדׁש
יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם ֱא ֵ
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ּומ ִּצּיֹון יִ ְס ָע ֶדּךָ :יִ זְ ּכֹר ּכָ ל ִמנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְׁשּנֶ ה
ִ
ֶסלָ ה :יִ ֶּתן לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך וְ כָ ל ֲע ָצ ְתָך יְ ַמּלֵ א :נְ ַרּנְ נָ ה
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכָ ל
יׁשּוע ֶתָך ְּוב ֵׁשם ֱא ֵ
ִּב ָ
הֹוׁש ַיע יְ הוָ ה ְמ ִׁשיחֹו
לֹותיָךַ :ע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י ִ
ִמ ְׁש ֲא ֶ
יַ ֲענֵ הּו ִמ ְׁשּ ֵמי ָק ְדׁשֹו ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹוֵ :אּלֶ ה
ֹלהינּו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ֱא ֵ
ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב ִ
עֹודד:
נַ זְ ּכִ ירֵ :ה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו וַ ּנִ ְת ָ
הֹוׁש ָיעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו:
יְ הוָ ה ִ
ֹלח ָמי:
לה .לְ ָדוִ ד ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶאת ֲ
קּומה ְּב ֶעזְ ָר ִתי :וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית
ַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה וְ ָ
ְּוסגֹר לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי יְ ֻׁש ָע ֵתְך ָאנִ י:
יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּכָ לְ מּו ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יַ ְח ְּפרּו
ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה
רּוח ַ
ח ְֹׁש ֵבי ָר ָע ִתי :יִ ְהיּו ּכְ מֹץ לִ ְפנֵ י ַ
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ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה
ּדֹוחה :יְ ִהי ַד ְרּכָ ם ח ֶֹׁשְך וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹות ַ
ֶ
ר ְֹד ָפםּ :כִ י ִחּנָ ם ָט ְמנּו לִ י ַׁש ַחת ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו
ׁשֹואה ֹלא יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו ֲא ֶׁשר
בֹואהּו ָ
לְ נַ ְפ ִׁשיְּ :ת ֵ
ׁשֹואה יִ ָּפל ָּבּה :וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה
ָט ַמן ִּתלְ ּכְ דֹו ְּב ָ
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי
מֹותי ּת ַ
יׁשּועתֹוּ :כָ ל ַע ְצ ַ
ָּת ִׂשיׂש ִּב ָ
כָ מֹוָך ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ִמּגֹזְ לֹו:
יְ קּומּון ֵע ֵדי ָח ָמס ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ַד ְע ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י:
טֹובה ְׁשכֹול לְ נַ ְפ ִׁשי :וַ ֲאנִ י
יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָר ָעה ַּת ַחת ָ
בּוׁשי ָׂשק ִעּנֵ ִיתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי ְּות ִפּלָ ִתי
לֹותם לְ ִ
ַּב ֲח ָ
ַעל ֵח ִיקי ָתׁשּובּ :כְ ֵר ַע ּכְ ָאח לִ י ִה ְת ַהּלָ כְ ִּתי ּכַ ֲא ֶבל
חֹותיְּ :וב ַצלְ ִעי ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו
ֵאם ק ֵֹדר ַׁש ִ
ָעלַ י נֵ כִ ים וְ ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ָק ְרעּו וְ ֹלא ָדּמּוְּ :ב ַחנְ ֵפי
לַ ֲעגֵ י ָמעֹוג ָחרֹק ָעלַ י ִׁשּנֵ ימֹוֲ :אדֹנָ י ּכַ ָּמה ִּת ְר ֶאה
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אֹודָך
ָה ִׁש ָיבה נַ ְפ ִׁשי ִמׁשּ ֵֹא ֶיהם ִמּכְ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתיְ :
ְּב ָק ָהל ָרב ְּב ַעם ָעצּום ֲא ַהלְ לֶ ּךַָ :אל יִ ְׂש ְמחּו לִ י
אֹיְ ַבי ֶׁש ֶקר ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְרצּו ָעיִ ןּ :כִ י ֹלא ָׁשלֹום
יְ ַד ֵּברּו וְ ַעל ִרגְ ֵעי ֶא ֶרץ ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון:
וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ָא ְמרּו ֶה ָאח ֶה ָאח ָר ֲא ָתה
ֵעינֵ ינּוָ :ר ִא ָיתה יְ הוָ ה ַאל ֶּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ֲאל ִּת ְר ַחק
ֹלהי וַ אדֹנָ י
ִמ ֶּמּנִ יָ :ה ִע ָירה וְ ָה ִק ָיצה לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא ַ
ֹלהי וְ ַאל יִ ְׂש ְמחּו
לְ ִר ִיביָׁ :ש ְפ ֵטנִ י כְ ִצ ְד ְקָך יְ הוָ ה ֱא ָ
ֹאמרּו
ֹאמרּו ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו ַאל י ְ
לִ יַ :אל י ְ
ִּבּלַ ֲענּוהּו :יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו
ב ֶֹׁשת ּוכְ לִ ָּמה ַה ַּמגְ ִּדילִ ים ָעלָ י :יָ רֹּנּו וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפ ֵצי
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
ִצ ְד ִקי וְ י ְ
ַע ְבּדֹוּ :ולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה ִצ ְד ֶקָך ּכָ ל ַהּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך:
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לז .לְ ָדוִ ד ַאל ִּת ְת ַחר ַּב ְּמ ֵר ִעים ַאל ְּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי
ַעוְ לָ הּ :כִ י כֶ ָח ִציר ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו ּוכְ יֶ ֶרק ֶּד ֶׁשא
יִ ּבֹולּוןְּ :ב ַטח ַּביהוָ ה וַ ֲע ֵׂשה טֹוב ְׁשכָ ן ֶא ֶרץ ְּור ֵעה
ֱאמּונָ ה :וְ ִה ְת ַעּנַ ג ַעל יְ הוָ ה וְ יִ ֶּתן לְ ָך ִמ ְׁש ֲאֹלת
לִ ֶּבָךּ :גֹול ַעל יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ְּוב ַטח ָעלָ יו וְ הּוא
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך ּכַ ָּצ ֳה ָריִ ם:
הֹוציא כָ אֹור ִצ ְד ֶקָך ִ
יַ ֲע ֶׂשה :וְ ִ
ּדֹום לַ יהוָ ה וְ ִה ְתחֹולֵ ל לֹו ַאל ִּת ְת ַחר ְּב ַמ ְצלִ ַיח
ַּד ְרּכֹו ְּב ִאיׁש ע ֶֹׂשה ְמזִ ּמֹותֶ :ה ֶרף ֵמ ַאף וַ ֲעזֹב ֵח ָמה
ַאל ִּת ְת ַחר ַאְך לְ ָה ֵר ַעּ :כִ י ְמ ֵר ִעים יִ ּכָ ֵרתּון וְ קֹוֵי
יְ הוָ ה ֵה ָּמה יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ :וְ עֹוד ְמ ַעט וְ ֵאין ָר ָׁשע
וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת ַעל ְמקֹומֹו וְ ֵאינֶ ּנּו :וַ ֲענָ וִ ים יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ
וְ ִה ְת ַעּנְ גּו ַעל רֹב ָׁשלֹום :ז ֵֹמם ָר ָׁשע לַ ַּצ ִּדיק וְ ח ֵֹרק
ָעלָ יו ִׁשּנָ יוֲ :אדֹנָ י יִ ְׂש ַחק לֹו ּכִ י ָר ָאה ּכִ י יָ בֹא יֹומֹו:
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ֶח ֶרב ָּפ ְתחּו ְר ָׁש ִעים וְ ָד ְרכּו ַק ְׁש ָּתם לְ ַה ִּפיל ָענִ י
בֹוח יִ ְׁש ֵרי ָד ֶרְךַ :ח ְר ָּבם ָּתבֹוא ְבלִ ָּבם
וְ ֶא ְביֹון לִ ְט ַ
תֹותם ִּת ָׁשּ ַב ְרנָ ה :טֹוב ְמ ַעט לַ ַּצ ִּדיק ֵמ ֲהמֹון
וְ ַק ְׁשּ ָ
ְר ָׁש ִעים ַר ִּביםּ :כִ י זְ רֹועֹות ְר ָׁש ִעים ִּת ָׁשּ ַב ְרנָ ה
ימם
יֹוד ַע יְ הוָ ה יְ ֵמי ְת ִמ ִ
סֹומְך ַצ ִּד ִיקים יְ הוָ הֵ :
וְ ֵ
וְ נַ ֲחלָ ָתם לְ עֹולָ ם ִּת ְהיֶ הֹ :לא יֵ בֹׁשּו ְּב ֵעת ָר ָעה
ֹאבדּו וְ אֹיְ ֵבי
ימי ְר ָעבֹון יִ ְׂש ָּבעּוּ :כִ י ְר ָׁש ִעים י ֵ
ִּוב ֵ
יְ הוָ ה ּכִ ַיקר ּכָ ִרים ּכָ לּו ֶב ָע ָׁשן ּכָ לּו :לֹוֶה ָר ָׁשע וְ ֹלא
נֹותןּ :כִ י ְמב ָֹרכָ יו יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ
יְ ַׁשּלֵ ם וְ ַצ ִּדיק חֹונֵ ן וְ ֵ
ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ּכָ ֵרתּוֵ :מיְ הוָ ה ִמ ְצ ֲע ֵדי גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו
ְ
סֹומְך יָ דֹו :נַ ַער
יּוטל ּכִ י יְ הוָ ה ֵ
יֶ ְח ָּפץּ :כִ י יִ ּפֹל ֹלא ָ
ָהיִ ִיתי ּגַ ם זָ ַקנְ ִּתי וְ ֹלא ָר ִא ִיתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב וְ זַ ְרעֹו
ּומלְ וֶ ה וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָרכָ ה:
ְמ ַב ֶּקׁש לָ ֶחםּ :כָ ל ַהּיֹום חֹונֵ ן ַ
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ּוׁשכֹן לְ עֹולָ םּ :כִ י יְ הוָ ה א ֵֹהב
סּור ֵמ ָרע וַ ֲע ֵׂשה טֹוב ְ
ִמ ְׁש ָּפט וְ ֹלא יַ ֲעזֹב ֶאת ֲח ִס ָידיו לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו
וְ זֶ ַרע ְר ָׁש ִעים נִ כְ ָרתַ :צ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ וְ יִ ְׁשּכְ נּו
לָ ַעד ָעלֶ ָיהִּ :פי ַצ ִּדיק יֶ ְהּגֶ ה ָחכְ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו ְּת ַד ֵּבר
ֹלהיו ְּבלִ ּבֹו ֹלא ִת ְמ ַעד ֲא ֻׁש ָריו:
ּתֹורת ֱא ָ
ִמ ְׁש ָּפטַ :
ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו :יְ הוָ ה ֹלא
צֹופה ָר ָׁשע לַ ַּצ ִּדיק ְ
ֶ
יַ ַעזְ ֶבּנּו ְביָ דֹו וְ ֹלא יַ ְר ִׁש ֶיעּנּו ְּב ִה ָׁשּ ְפטֹוַ :קּוֵה ֶאל
ירֹומ ְמָך לָ ֶר ֶׁשת ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת
ּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו וִ ִ
יְ הוָ ה ְ
ּומ ְת ָע ֶרה
ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאהָ :ר ִא ִיתי ָר ָׁשע ָע ִריץ ִ
ּכְ ֶאזְ ָרח ַר ֲענָ ן :וַ ּיַ ֲעבֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו וְ ֹלא
נִ ְמ ָצאְׁ :ש ָמר ָּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר ּכִ י ַא ֲח ִרית לְ ִאיׁש
ָׁשלֹוםּ :ופ ְֹׁש ִעים נִ ְׁש ְמדּו יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית ְר ָׁש ִעים
ׁשּועת ַצ ִּד ִיקים ֵמיְ הוָ ה ָמעּוּזָ ם ְּב ֵעת
נִ כְ ָר ָתהְּ :ות ַ
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ָצ ָרה :וַ ּיַ ְעזְ ֵרם יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם יְ ַפּלְ ֵטם ֵמ ְר ָׁש ִעים
יֹוׁש ֵיעם ּכִ י ָחסּו בֹו:
וְ ִ
צא .י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון ְּב ֵצל ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן :א ַֹמר
ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹוּ :כִ י הּוא
צּוד ִתי ֱא ַ
ּומ ָ
לַ יהוָ ה ַמ ְח ִסי ְ
יַ ִּצילְ ָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר ַהּוֹותְּ :ב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך
וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה ִצּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹוֹ :לא ִת ָירא
יֹומםִ :מ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך
ִמ ַּפ ַחד לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף ָ
ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ ּפֹל ִמ ִּצ ְּדָך ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה
ימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ֹלא יִ ּגָ ׁשַ :רק ְּב ֵעינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת
ִמ ִ
ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאהּ :כִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי ֶעלְ יֹון ַׂש ְמ ָּת
ְמעֹונֶ ָךֹ :לא ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ֹלא יִ ְק ַרב
ְּב ָא ֳהלֶ ָךּ :כִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ ַצּוֶה ּלָ ְך לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל
ְּד ָרכֶ יָךַ :על ּכַ ַּפיִ ם יִ ָׂשּאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ לֶ ָך:
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ַעל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ יןּ :כִ י ִבי
ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵטהּו ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י יָ ַדע ְׁש ִמי :יִ ְק ָר ֵאנִ י
וְ ֶא ֱענֵ הּו ִעּמֹו ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה ֲא ַחּלְ ֵצהּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו:
יׁשּוע ִתי:
א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּב ֵיעהּו וְ ַא ְר ֵאהּו ִּב ָ
צג .יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר
ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט :נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם
ָא ָּתה :נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות יְ הוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם
יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ םִ :מּקֹלֹות ַמיִ ם ַר ִּבים ַא ִּד ִירים
ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום יְ הוָ הֵ :עד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו
ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים:
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מתוך הספר הנדיר כלי מחזיק ברכה

והוא סגולה להצלחה בכל כהבטחתו:
"אחלי יכונו לנשים צדקניות אשר בדורנו ,אשר קודם
שישימו בשולחן הכלים הצריכים לסעודה כגון סכינים
וקערות וכפות ומפות יפות ,ישימו כלי ברכה זה אשר
הוא כלי חמדה לתת כבוד לאלוקי הכבוד ולהניח ברכה
אל ביתם לתת להם אחרית ותקוה.

ויבחנוני נא בזאת הברכה ערוכה בכל ושמורה אם
לא יפתח להם האל יתברך את ארובות שמיו להריק
להם ברכה עד שיבלו שפתותיהם מלומר די”.
"יושב אדם על שולחנו אוכל ושותה בשובה ונחת ,ודובר
דברי התול ושחוק ודברים הבאים שלא מחמת הסעודה
כי אם דברי הבאי ,וכשיבוא להשלים נפשו בברכה אשר
צוה מאתו יתברך להטיב לו יאמר אחת למעלה ושבע
למטה ,ולא יהיה מתכוון אלא כמחרף ומגדף ,שפתותיו
דא לדא נקשן כעובר על הגחלים".
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ראוי לשים לב כי אבות העולם תקנו ברכה זו .משה רבינו
עליו השלם תקן ברכה ראשונה ,יהושע בן נון תקן ברכה
שניה ,דוד ושלמה תקנו ברכת בונה ירושלים ,רבן גמליאל
ובית דינו תקנו הטוב והמטיב.
הנה בהיות הברכה הלזו מסודרת מפי אחד
מאלו הקדושים היה ראוי לחלוק לה כבוד ,והוא
לאומרה בנעימה קדושה .כל שכן היותה נאמרת
ברוח נבואה מפי משה אדון כל הנביאים ,ומפי
יהושע תלמידו ,ומפי נעים זמירות ישראל אשר
הפליא להלל ולהודות בספר תהלות ליושב
תהלות ישראל.

והעיקר הגדול שכונת הלב תלוי בו הוא לומר אותה
מתוך הכתב ,כי המכתב יעורר הכונה מאוד.
אותיות מחכימות ומעוררות כונת הלב.

29

לקט מעניני ברכת המזון
"המברך על מזונו ממשיך כח העושר".
"צריך האדם שיתבונן בברכות שעל השולחן שמוציא מפיו
כדי שימשיך ליבו לתאוות השי"ת ולא לצד תאוות המאכל
והמשתה .וצריך שיזכור העיקר במקום שהוא סיבה שישכחנו
והוא מקום סעודה".
כד הקמח לרבינו בחיי אות ברכה

"מקובל אני מרבותי שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין
לו בכבוד כל ימיו".
"ומתוך התעוררות הטוב הזה בנפשנו ויחוד מחשבתנו להודות
אליו שכל הטובות כלולות בו ,אנו זוכים במעשה הטוב הזה
להמשיך עלינו מברכותיו".
החינוך מצות ברכת המזון -ת"ל

"מצות עשה מן התורה לברך אחר המזון מפני שאז הוא שעת
הכושר הנפלא בהפלא ופלא להמשיך ולקבל הברכה ממי
שהברכות בידו להשפיע על עצמו ועל כל העולם".
שער התפילה לבעל ה"באר מים חיים" שער ח' ספ"ה.
או"ח סי' קפ"ג ס"ק ט' וסי' קפ"ה ס"ק ב'

צריך לישב בשעה שמברך ,כדי שיוכל לכוין יותר .גם לא יהא
מיסב שהוא דרך גאוה ,אלא ישב באימה .צריך שישמיע לאזניו מה
שמוציא בשפתיו.
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"בהיות הברכה הלזו מסודרת מפי אחד
מאלו הקדושים היה ראוי לחלוק לה
כבוד ,והוא לאומרה בנעימה קדושה".
"והעיקר הגדול שכונת הלב תלוי בו הוא
לומר אותה מתוך הכתב .כי המכתב
יעורר הכונה מאוד".

לפניך הזדמנות של ברכה נדירה
שהיא מצוות עשה מן התורה
כתקיעת שופר ואכילת מצה

נוסחה על ידי משה רבינו
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ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
הזן את העולם כולו בטובו ,בחן,
בחסד ,וברחמים .הוא נותן לחם לכל
בשר ,כי לעולם חסדו .ובטובו הגדול
תמיד לא חסר לנו ,ואל יחסר לנו
מזון לעולם ועד ,בעבור שמו הגדול.
כי הוא אל זן ומפרנס לכל ומטיב
לכל ,ומכין מזון לכל בריותיו אשר
ברא ,כאמור פותח את ידך ומשביע
לכל חי רצון ,ברוך אתה יהוה הזן
את הכל
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"בהיות הברכה הלזו מסודרת מפי אחד
מאלו הקדושים היה ראוי לחלוק לה
כבוד ,והוא לאומרה בנעימה קדושה".
"והעיקר הגדול שכונת הלב תלוי בו הוא
לומר אותה מתוך הכתב .כי המכתב
יעורר הכונה מאוד".

לפניך הזדמנות של ברכה נדירה
שהיא מצוות עשה מן התורה
כתקיעת שופר ואכילת מצה

נוסחה על ידי יהושע בן נון
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נודה לך יהוה אלהינו על שהנחלת
לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ,ועל
שהוצאתנו יהוה אלהינו מארץ מצרים,
ופדיתנו מבית עבדים ,ועל בריתך שחתמת
בבשרנו ,ועל תורתך שלמדתנו ,ועל חקיך
שהודעתנו ,ועל חיים חן וחסד שחוננתנו,
ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו
תמיד ,בכל יום ,ובכל עת ,ובכל שעה.
ועל הכל יהוה אלהינו אנחנו מודים לך,
ומברכים אותך ,יתברך שמך בפי כל חי
תמיד לעולם ועד .ככתוב ואכלת ושבעת
וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטובה
אשר נתן לך .ברוך אתה יהוה על הארץ
ועל המזון.
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"בהיות הברכה הלזו מסודרת מפי אחד
מאלו הקדושים היה ראוי לחלוק לה
כבוד ,והוא לאומרה בנעימה קדושה".
"והעיקר הגדול שכונת הלב תלוי בו הוא
לומר אותה מתוך הכתב .כי המכתב
יעורר הכונה מאוד".

לפניך הזדמנות של ברכה נדירה
שהיא מצוות עשה מן התורה
כתקיעת שופר ואכילת מצה

נוסחה על ידי דוד ושלמה
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רחם נא יהוה אלהינו על ישראל עמך ,ועל
ירושלים עירך ,ועל ציון משכן כבודך ,ועל
מלכות בית דוד משיחך ,ועל הבית הגדול
והקדוש שנקרא שמך עליו אלהינו ,אבינו,
רענו ,זוננו ,פרנסנו ,וכלכלנו ,והרויחנו,
והרוח לנו יהוה אלהינו מהרה מכל
צרותינו ,ונא אל תצריכנו יהוה אלהינו לא
לידי מתנת בשר ודם ,ולא לידי הלואתם,
כי אם לידך המלאה ,הפתוחה ,הקדושה,
והרחבה ,שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד.
בשבת :רצה והחליצנו יהוה אלהינו במצותיך ,ובמצות
יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה ,כי יום זה גדול
וקדוש הוא לפניך ,לשבות בו ולנוח בו באהבה כמצות רצונך.
וברצונך הניח לנו יהוה אלהינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה
ביום מנוחתנו ,והראנו יהוה אלהינו בנחמת ציון עירך ,ובבנין
ירושלים עיר קדשך ,כי אתה הוא בעל הישועות ובעל
הנחמות
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ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו,
ברוך אתה יהוה בונה ברחמיו ירושלים ,אמן.
אם שכח רצה בשבת ונזכר לפני שהתחיל ברכה רביעית אומר זה:

ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן שבתות
למנוחה לעמו ישראל באהבה ,לאות ולברית .ברוך אתה
יהוה מקדש השבת

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם האל ,אבינו,
מלכנו ,אדירנו ,בוראנו ,גואלנו ,יוצרנו ,קדושנו קדוש
יעקב ,רוענו רועה ישראל ,המלך הטוב והמטיב לכל
שבכל יום ויום הוא הטיב ,הוא מטיב ,הוא ייטיב לנו.
הוא גמלנו ,הוא גומלנו ,הוא יגמלנו לעד ,לחן ,לחסד
ולרחמים ,לרווח ,הצלה והצלחה ,ברכה וישועה,
נחמה ,פרנסה וכלכלה ,רחמים ,וחיים ,ושלום ,וכל טוב,
ומכל טוב לעולם אל יחסרנו.
האוכל על שולחן אחר אומר:

יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ,ולא יכלם לעולם
הבא ,ויצליח מאד בכל מעשיו .ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים
וקרובים לעיר ,ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ולא במעשה
ידינו ,ואל יזדקק לא לפניו ולא לפנינו שום דבר הרהור חטא
ועבירה ועוון מעתה ועד עולם.
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הרחמן הוא ימלוך עלינו לעולם ועד.
הרחמן הוא יתברך בשמים ובארץ.
הרחמן הוא ישתבח לדור דורים ,ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים,
ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים.
הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד.
הרחמן הוא ישבור עול הגוים מעל צוארנו ,והוא יוליכנו קוממיות
לארצנו.
הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל שלחן זה
שאכלנו עליו.
הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו
בשורות טובות ישועות ונחמות.
הרחמן הוא יברך את אבי מורי בעל הבית הזה ,ואת אמי מורתי
בעלת הבית הזה ,אותם ,ואת ביתם ,ואת זרעם ,ואת כל אשר להם.
הרחמן הוא יברך אותי ,ואת אשתי ,ואת זרעי ,ואת כל אשר לי[ ,ואת
כל המסובין כאן] .אותנו ואת כל אשר לנו,כמו שנתברכו אבותינו
אברהם יצחק ויעקב בכל ,מכל ,כל ,כן יברך אותנו כלנו יחד
בברכה שלמה ,ונאמר אמן.

במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום,
ונשא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישענו ,ונמצא חן
ושכל טוב בעיני אלהים ואדם.
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בשבת :הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים.

הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא.
מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם.
עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ,ואמרו
אמן.

יראו את יהוה קדושיו כי אין מחסור ליראיו,
כפירים רשו ורעבו ,ודורשי יהוה לא יחסרו כל טוב.
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו.
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון.
ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו.
נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם.
יהוה עוז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום.
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רבי שמעון בר יוחאי
לביטול גזירות ולשידוד הטבע
יעמוד לתורמים המסיעים לקיים
את דברי רשב”י אשר ביקש “למדו
תורתי”.
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