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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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סגולת חי בר יוחאי

ישועות  בלי  די
עם

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

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?

ניתן  והיאך   – הדין  מן  העולם  כל  את  לפטור  שיכול  מיהו 
ל'החיות' את כוחו על פי חז"ל?
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סגולת חי בר יוחאי

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,

ונדירה  מיד עם ראותו את הדבר פנה בהתלהבות מופלאה 
ביותר ואמר: 

כל עם ישראל צריך את ההגנה הזאת מאוד  כעת.
חשוב מאוד להפיץ זאת כעת בזמן זה בכל  עם  ישראל.

שנצליח בהפצת  ביותר  גדולה  פנים  והארת  רב  בחום  וברך 
התורמים  כי  הוסיף  כן  ישראל,  כלל  לכל  החשוב  הענין 

להוצאת מהדורה יזכו לברכה אישית.
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סגולת חי בר יוחאי

מהו הרווח לאומר את הלקט הזה של דברי תורתו של רבי שמעון בר 
יוחאי במשך שלושים יום רצופים? 

ליצירת  המשמש  הזמן  פרק  הוא  רצופים  יום  שלושים 
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?
לסדר  שנהגו  בקדמונים  כבר  שמצינו  היא  לכך  התשובה 
וזוה”ק  גמרא  במשניות,  ליום  פרקים/דפים  ח”י  של  לימוד 

ככוח סגולי.
שתקנו  לטעם  עצמו  רשב”י  דברי  את  הח”י  ענין  להסבר  לצרף  ניתן  כן 

בתפילות ח”י ברכות דווקא כמובא בתנחומא וירא א’.
ולרמז על פירוש רש" על "שפתותיו דובבות" כאילו הוא חי. 
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סגולת חי בר יוחאי

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.[
ביקש  עצמו  הוא  אשר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אצל  במיוחד  נמצא  זה  ענין 
“למדו תורתי” - גיטין סז. וכוחו רב לביטול גזירות כמובא במעילה יז. מי ילך 
הוא  וגדול  בניסים.  יוחאי שהוא מלומד  בר  רבי שמעון  ילך  הגזירה  ויבטל 
כוחו של רשב”י כפי שרבו רבי עקיבא העיד עליו “דייך שאני ובוראך מכירין 
“כל  שאמר  רשב”י  של  ומדבריו  ה”ב.(  פ”א  סנהדרין  )ירושלמי  כוחך”   את 
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. 

יוחאי’  בר  ‘חי  סגולת  את  לומר  עליהם  המקבלים 
בקביעות ]ל’ יום[ נזכיר את שמם על קברו של רשב”י.
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סגולת חי בר יוחאי

אבותינו  ואל-הי  אלו-הינו  ה’  מלפניך  רצון  יהי 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  בתורת  לימודינו  שזכות 
ונדבת  הצדקה  להפצת  הלימוד יגן עלינו ויעמוד 
שמעון  רבי  של  וזכותו  כוחו  את  בעדנו  לעורר  לנו 
בר יוחאי להיות שפתותיו דובבות בקבר להתפלל 
כמו  דין,  מכל  בזכותו  שנפטר  עלינו  טוב  ולהמליץ 
מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  “יכול  שאמר 

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.
ולשידוד  גזירות  לביטול  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  וזכותו  כוחו 
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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סגולת חי בר יוחאי

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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סגולת חי בר יוחאי

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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סגולת חי בר יוחאי

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:



12

סגולת חי בר יוחאי

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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סגולת חי בר יוחאי

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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סגולת חי בר יוחאי

כרבי  שיהא  רצון  יהי  רחמים  תבקש  יולדת  שאמו  כל  וברש”י  י”ז  מכות  חז”ל  אמרו 
אצל  “הלכו  ל”א  פ”א  בשהש”ר  כמובא  פקידה  בענין  רשב”י  של  כוחו  וגדול  שמעון, 
רשב”י והתפלל עליהם ונפקדו, ללמדך מה הקב”ה פוקד עקרות אף צדיקים פוקדים 

עקרות”. לפיכך הוספנו תפילה זו.

שתחונן  אבותינו  ואל-הי  אלו-הינו  ה’  מלפניך  רצון  יהי 
אותנו ותזכנו בזרע של קיימא בריאים ושלמים לעבודתך, 
חכמה  רוח  ה’  רוח  עליו  “ונחה  שכתוב  מקרא  בנו  ויקוים 
ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה’”, ודברי חכמים 
כל  ויהיו  תלד”  יוחאי  בר  שמעון  כרבי  אימיה  דילדיה 
בך  ודבקים  תורתך  באור  מאירים  חכמים  תלמידי  זרענו 
כרבי שמעון בר יוחאי, וזכות אומרנו דברי שמועות מרבי 
שמעון בר יוחאי ונדבת הצדקה להפצת תורתו יעמוד לנו 
בקבר  דובבות  שפתותיו  שיהיו  וזכותו  כוחו  את  לעורר 
מכל  בזכותו  שנפטר  בעדנו  טוב  ולהמליץ  עלינו  להתפלל 
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.



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[
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סגולת "הסנדלר"

ֲאָמַרי  ְלָדִוד:   ִמְזמֹור  ַהְּנִחילֹות  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  ה. 
ַהֲאִזיָנה ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי 
ַמְלִּכי ֵואֹלָהי ִּכי ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל: ְיהָוה ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  ֹלא  ִּכי  ַוֲאַצֶּפה:  ְלָך  ֶאֱעָרְך  ֹּבֶקר  קֹוִלי 
הֹוְלִלים  ִיְתַיְּצבּו  ֹלא  ָרע:  ְיֻגְרָך  ֹלא  ָאָּתה  ֶרַׁשע 
ֹּדְבֵרי  ְּתַאֵּבד  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ָׂשֵנאָת  ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד 
ְּבֹרב  ַוֲאִני  ְיהָוה:  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ָּדִמים  ִאיׁש  ָכָזב 
ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך 
ׁשֹוְרָרי  ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ְיהָוה  ְּבִיְרָאֶתָך: 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר 
ַהּוֹות ֶקֶבר ָּפתּוַח ְּגרֹוָנם ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון: ֱאֹלִהים 
ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם  ְּבֹרב  ִמֹּמֲעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו 
ָמרּו ָבְך: ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרֵּננּו ְוָתֵסְך 
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ְּתָבֵרְך  ַאָּתה  ִּכי  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו:

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ִמיִנית  ַהּׁשְ ַעל  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  ו. 
ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך  ְוַאל  תֹוִכיֵחִני  ְּבַאְּפָך  ַאל  ְיהָוה 
ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ֲעָצָמי: ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמֹאד ְוַאָּתה ְיהָוה ַעד ָמָתי: 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּדָך: 
ָיַגְעִּתי  ָּלְך:  יֹוֶדה  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי 
ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה  ְבָכל  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ְּבָכל  ָעְתָקה  ֵעיִני  ִמַּכַעס  ָעְׁשָׁשה  ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ִּכי  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִמֶּמִּני  צֹוְרָרי: סּורּו 
קֹול ִּבְכִיי: ָׁשַמע ְיהָוה ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: 

ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ח. ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ֲאֹדֵנינּו 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְּתָנה הֹוְדָך ַעל  ְּבָכל  ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְוֹיְנִקים  עֹוְלִלים  ִמִּפי  ָמִים:  ַהּׁשָ
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: ָמה 
ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: ַוְּתַחְּסֵרהּו 
ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: ַּתְמִׁשיֵלהּו 
ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו: ֹצֶנה ַוֲאָלִפים 
ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים  ִצּפֹור  ָׂשָדי:  ַּבֲהמֹות  ְוַגם  ֻּכָּלם 
ֹעֵבר ָאְרחֹות ַיִּמים: ְיהָוה ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך 

ְּבָכל ָהָאֶרץ: 

ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  כ. 
ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ֵׁשם  ְיַׂשֶּגְבָך 
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ֶנה  ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: ִיְזֹּכר ָּכל ִמְנֹחֶתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדּׁשְ
ְנַרְּנָנה  ְיַמֵּלא:  ֲעָצְתָך  ְוָכל  ִכְלָבֶבָך  ְלָך  ִיֶּתן  ֶסָלה: 
ָּכל  ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו  ּוְבֵׁשם  ִּביׁשּוָעֶתָך 
ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהָוה ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ֵמי  ִמּׁשְ ַיֲעֵנהּו 
ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ַנְזִּכיר: ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד: 

ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: 

לה. ְלָדִוד ִריָבה ְיהָוה ֶאת ְיִריַבי ְלַחם ֶאת ֹלֲחָמי: 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאֹמר  ֹרְדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  רּוַח  ִלְפֵני  ְּכֹמץ  ִיְהיּו  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי 
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ּדֹוֶחה: ְיִהי ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלּקֹות ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ֹרְדָפם: ִּכי ִחָּנם ָטְמנּו ִלי ַׁשַחת ִרְׁשָּתם ִחָּנם ָחְפרּו 
ֲאֶׁשר  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  ֹלא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  ְלַנְפִׁשי: 
ָטַמן ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל ָּבּה: ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהָוה 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: ָּכל ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי 
ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו: 
ִיְׁשָאלּוִני:  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון 
ַוֲאִני  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני 
ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק ִעֵּניִתי ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי 
ַּכֲאֶבל  ִהְתַהָּלְכִּתי  ִלי  ְּכֵרַע ְּכָאח  ַעל ֵחיִקי ָתׁשּוב: 
ֵאם ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי: ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו 
ְּבַחְנֵפי  ָדּמּו:  ְוֹלא  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְוֹלא  ֵנִכים  ָעַלי 
ִּתְרֶאה  ַּכָּמה  ֲאֹדָני  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחֹרק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי 
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ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי ִמׁשֵֹּאיֶהם ִמְּכִפיִרים ְיִחיָדִתי: אֹוְדָך 
ִלי  ִיְׂשְמחּו  ַאל  ֲאַהְלֶלָּך:   ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ִּכי ֹלא ָׁשלֹום  ָעִין:  ִיְקְרצּו  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי 
ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ  ִרְגֵעי  ְוַעל  ְיַדֵּברּו 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ֶהָאח  ָאְמרּו  ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו 
ֵעיֵנינּו: ָרִאיָתה ְיהָוה ַאל ֶּתֱחַרׁש ֲאֹדָני ֲאל ִּתְרַחק 
ַואֹדָני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  ִמֶּמִּני: 
ִיְׂשְמחּו  ְוַאל  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  ְלִריִבי: 
ֹיאְמרּו  ַאל  ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם  ֹיאְמרּו  ַאל  ִלי: 
ִּבַּלֲענּוהּו: ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי ָרָעִתי ִיְלְּבׁשּו 
ֹבֶׁשת ּוְכִלָּמה ַהַּמְגִּדיִלים ָעָלי: ָיֹרּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  ְוֹיאְמרּו  ִצְדִקי 

ַעְבּדֹו: ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך ָּכל ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 
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ְּבֹעֵׂשי  ְּתַקֵּנא  ַאל  ַּבְּמֵרִעים  ִּתְתַחר  ַאל  ְלָדִוד  לז. 
ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי  ַעְוָלה: 
ַוֲעֵׂשה טֹוב ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה  ִיּבֹולּון: ְּבַטח ַּביהָוה 
ִמְׁשֲאֹלת  ְלָך  ְוִיֶּתן  ְיהָוה  ַעל  ְוִהְתַעַּנג  ֱאמּוָנה: 
ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  ַעל  ּגֹול  ִלֶּבָך: 
ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך  ָכאֹור  ְוהֹוִציא  ַיֲעֶׂשה: 
ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר  ַאל  לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ּדֹום 
ַּדְרּכֹו ְּבִאיׁש ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעֹזב ֵחָמה 
ְוקֵֹוי  ִיָּכֵרתּון  ְמֵרִעים  ִּכי  ְלָהֵרַע:  ַאְך  ִּתְתַחר  ַאל 
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  ָאֶרץ:  ִייְרׁשּו  ֵהָּמה  ְיהָוה 
ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל ֹרב ָׁשלֹום: ֹזֵמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק 
ָעָליו ִׁשָּניו: ֲאֹדָני ִיְׂשַחק לֹו ִּכי ָרָאה ִּכי ָיֹבא יֹומֹו: 
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ָעִני  ְלַהִּפיל  ַקְׁשָּתם  ְוָדְרכּו  ְרָׁשִעים  ָּפְתחּו  ֶחֶרב 
ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם  ָדֶרְך:  ִיְׁשֵרי  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ֵמֲהמֹון  ַלַּצִּדיק  ְמַעט  טֹוב  ַבְרָנה:  ִּתּׁשָ תֹוָתם  ְוַקּׁשְ
ַבְרָנה  ִּתּׁשָ ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות  ִּכי  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים 
ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה  יֹוֵדַע  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים  ְוסֹוֵמְך 
ָרָעה  ְּבֵעת  ֵיֹבׁשּו  ֹלא  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם 
ְוֹאְיֵבי  ֹיאֵבדּו  ְרָׁשִעים  ִּכי  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי 
ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: לֶֹוה ָרָׁשע ְוֹלא 
ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן: ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו: ֵמְיהָוה ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו 
ֶיְחָּפץ: ִּכי ִיֹּפל ֹלא יּוָטל ִּכי ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: ַנַער 
ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  ְוֹלא  ָזַקְנִּתי  ַּגם  ָהִייִתי 
ְמַבֶּקׁש ָלֶחם: ָּכל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: 
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סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ּוְׁשֹכן ְלעֹוָלם: ִּכי ְיהָוה ֹאֵהב 
ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֲחִסיָדיו  ֶאת  ַיֲעֹזב  ְוֹלא  ִמְׁשָּפט 
ְוֶזַרע ְרָׁשִעים ִנְכָרת: ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו 
ָלַעד ָעֶליָה: ִּפי ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  ֹלא  ְּבִלּבֹו  ֱאֹלָהיו  ּתֹוַרת  ִמְׁשָּפט: 
ֹלא  ְיהָוה  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה 
ֶאל  ַקֵּוה  ְפטֹו:  ְּבִהּׁשָ ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְוֹלא  ְבָידֹו  ַיַעְזֶבּנּו 
ְּבִהָּכֵרת  ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ  ִוירֹוִמְמָך  ַּדְרּכֹו  ְיהָוה ּוְׁשֹמר 
ּוִמְתָעֶרה  ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים 
ְוֹלא  ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח 
ְלִאיׁש  ַאֲחִרית  ִּכי  ָיָׁשר  ּוְרֵאה  ָּתם  ְׁשָמר  ִנְמָצא: 
ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים  ָׁשלֹום: 
ְּבֵעת  ָמעּוָּזם  ֵמְיהָוה  ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת  ִנְכָרָתה: 
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ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם  ָצָרה: 
ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

ֹאַמר  ִיְתלֹוָנן:  ַׁשַּדי  ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  ֹיֵׁשב  צא. 
ַליהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו: ִּכי הּוא 
ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: ֹלא ִתיָרא 
ִמַּפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך 
ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב 
ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך ֹלא ִיָּגׁש: ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת 
ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת 
ִיְקַרב  ֹלא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  ֹלא  ְמעֹוֶנָך: 
ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  ְּבָאֳהֶלָך: 
ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  אּוְנָך  ִיּׂשָ ַּכַּפִים  ַעל  ְּדָרֶכיָך: 
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ִבי  ִּכי  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרֹמס  ִּתְדֹרְך  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל 
ִיְקָרֵאִני  ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו 

ֹאֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

צג. ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר 
ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט: ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם 
קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ָאָּתה: 
ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  ִמֹּקלֹות  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות  ִיְׂשאּו 
ֶנֶאְמנּו  ֵעֹדֶתיָך  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי 

ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים:



27

סגולת
רבי ישראל נג'ארה
וברכת המזון בכתיבה אשורית



28

סגולת רבי ישראל נג'ארה תלמיד האר"י

מתוך הספר הנדיר  כלי  מחזיק  ברכה
והוא סגולה להצלחה בכל כהבטחתו: 

קודם  אשר  בדורנו,  אשר  צדקניות  לנשים  יכונו  "אחלי 
סכינים  כגון  לסעודה  הצריכים  הכלים  בשולחן  שישימו 
אשר  זה  ברכה  כלי  ישימו  יפות,  ומפות  וכפות  וקערות 
ברכה  ולהניח  הכבוד  כבוד לאלוקי  לתת  חמדה  כלי  הוא 

אל ביתם לתת להם אחרית ותקוה. 

אם  ושמורה  בכל  ערוכה  הברכה  בזאת  נא  ויבחנוני 
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 
ושבע  למעלה  אחת  יאמר  לו  להטיב  יתברך  מאתו  צוה 
שפתותיו  ומגדף,  כמחרף  אלא  מתכוון  יהיה  ולא  למטה, 

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.

אחד  מפי  מסודרת  הלזו  הברכה  בהיות  הנה 
והוא  מאלו הקדושים היה ראוי לחלוק לה כבוד, 
לאומרה בנעימה קדושה. כל שכן היותה נאמרת 
ומפי  הנביאים,  כל  אדון  משה  מפי  נבואה  ברוח 
אשר  ישראל  זמירות  נעים  ומפי  תלמידו,  יהושע 
ליושב  תהלות  בספר  ולהודות  להלל  הפליא 

תהלות ישראל. 

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

אותיות מחכימות ומעוררות כונת הלב.
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"המברך על מזונו ממשיך כח העושר".
מפיו  שמוציא  השולחן  שעל  בברכות  שיתבונן  האדם  "צריך 
המאכל  תאוות  לצד  ולא  השי"ת  לתאוות  ליבו  שימשיך  כדי 
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 
הזה  הטוב  במעשה  זוכים  אנו  בו,  כלולות  הטובות  שכל  אליו 

להמשיך עלינו מברכותיו".
החינוך מצות ברכת המזון- ת"ל

"מצות עשה מן התורה לברך אחר המזון מפני שאז הוא שעת 
ממי  הברכה  ולקבל  להמשיך  ופלא  בהפלא  הנפלא  הכושר 

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'
יהא  לא  גם  יותר.  לכוין  שיוכל  כדי  שמברך,  בשעה  לישב  צריך 
מיסב שהוא דרך גאוה, אלא ישב באימה. צריך שישמיע לאזניו מה 

שמוציא בשפתיו.
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אחד  מפי  מסודרת  הלזו  הברכה  "בהיות 
לה  לחלוק  ראוי  היה  הקדושים  מאלו 

כבוד, והוא לאומרה בנעימה קדושה".

"והעיקר הגדול שכונת הלב תלוי בו הוא 
המכתב  כי  הכתב.  מתוך  אותה  לומר 

יעורר הכונה מאוד".

נדירה  ברכה  של  הזדמנות  לפניך 
התורה  מן  עשה  מצוות  שהיא 

כתקיעת שופר ואכילת מצה
נוסחה על ידי משה  רבינו
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ברוך  אתה  יהוה אלהינו  מלך  העולם 
בחן,  בטובו,  כולו   העולם   את  הזן  
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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אחד  מפי  מסודרת  הלזו  הברכה  "בהיות 
לה  לחלוק  ראוי  היה  הקדושים  מאלו 

כבוד, והוא לאומרה בנעימה קדושה".

"והעיקר הגדול שכונת הלב תלוי בו הוא 
המכתב  כי  הכתב.  מתוך  אותה  לומר 

יעורר הכונה מאוד".

נדירה  ברכה  של  הזדמנות  לפניך 
התורה  מן  עשה  מצוות  שהיא 

כתקיעת שופר ואכילת מצה
נוסחה על ידי יהושע בן נון
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שהנחלת  על  אלהינו  יהוה  לך  נודה 
לאבותינו ארץ  חמדה  טובה  ורחבה, ועל 
מצרים,  מארץ  אלהינו  יהוה  שהוצאתנו 
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.

לך,  מודים  אנחנו  אלהינו  יהוה  הכל  ועל 
ומברכים   אותך, יתברך שמך בפי כל חי 
ושבעת  ואכלת  ככתוב  ועד.  לעולם  תמיד 
וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטובה 
על הארץ  יהוה  ברוך אתה  לך.  נתן  אשר 

ועל  המזון.
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אחד  מפי  מסודרת  הלזו  הברכה  "בהיות 
לה  לחלוק  ראוי  היה  הקדושים  מאלו 

כבוד, והוא לאומרה בנעימה קדושה".

"והעיקר הגדול שכונת הלב תלוי בו הוא 
המכתב  כי  הכתב.  מתוך  אותה  לומר 

יעורר הכונה מאוד".

נדירה  ברכה  של  הזדמנות  לפניך 
התורה  מן  עשה  מצוות  שהיא 

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, 
והרויחנו,  וכלכלנו,  פרנסנו,  זוננו,  רענו, 
מכל  מהרה  אלהינו  יהוה  לנו  והרוח 
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.

ובמצות  במצותיך,   אלהינו  יהוה  והחליצנו  רצה  בשבת: 
גדול  זה  יום  כי  הזה,  והקדוש  הגדול  השבת  השביעי  יום 
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 
ובעל  הישועות  בעל  הוא  אתה  כי  קדשך,  עיר  ירושלים 

הנחמות
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בימינו,  במהרה  הקדש  עיר  ירושלים  ובנה 
ברוך  אתה  יהוה בונה ברחמיו ירושלים, אמן.

אם שכח רצה בשבת ונזכר לפני שהתחיל ברכה רביעית אומר זה:
שבתות  נתן  אשר  העולם  מלך  אלוהינו  יהוה  אתה  ברוך 
אתה  ברוך  ולברית.  לאות  באהבה,  ישראל  לעמו  למנוחה 

יהוה  מקדש השבת

אבינו,    האל,  העולם  מלך  אלהינו  יהוה  אתה   ברוך  
יוצרנו, קדושנו קדוש  מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, 
והמטיב לכל  יעקב, רוענו רועה ישראל, המלך הטוב 
לנו.  ייטיב  ויום הוא הטיב, הוא מטיב, הוא  יום  שבכל 
הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד, לחן, לחסד   
וישועה,  ברכה  והצלחה,  הצלה  לרווח,  ולרחמים, 
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.
זה  שלחן  ועל  הזה  בבית  מרובה  ברכה  לנו  ישלח  הוא  הרחמן 

שאכלנו עליו.
לנו  ויבשר  לטוב  זכור  הנביא  אליהו  את  לנו  ישלח  הוא  הרחמן 

בשורות טובות ישועות  ונחמות.

מורתי  אמי  ואת  הזה,  הבית  בעל  מורי  אבי  את  יברך  הוא  הרחמן 
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 
יחד  כלנו  אותנו  יברך  כן  כל,  מכל,   בכל,   ויעקב  יצחק  אברהם 

בברכה שלמה, ונאמר  אמן.

זכות שתהא למשמרת שלום,  ועלינו  ילמדו עליהם  במרום 
חן  ונמצא  ישענו,  מאלהי  וצדקה  יהוה   מאת  ברכה  ונשא 

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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