
)לפני שיברך טוב לומר “לשם יחוד" זה שהובא ב"לשון חכמים" חלק א':( 

ל־ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ אֹות ָוא"ו אֹות ֵה"א, ּבְ ם אֹות יּו"ד אֹות ֵה"א ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ ּה, ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
ִריָאה  ָללּות ֲאִצילּות ּבְ ּכְ ּמִ רֹוִבים ָלֶהם, ׁשֶ יֶהם ְוַהּקְ ָמֵתנּו ּוַמְלּבּוׁשֵ נּו רּוֵחנּו וִנׁשְ י ַנְפׁשֵ ְרׁשֵ ְתַיֲחִסים ֶאל ׁשָ מֹות, ַהּמִ ָפׁשֹות, רּוחֹות ּוְנׁשָ ם ּכל־ַהּנְ ָרֵאל, ּוְבׁשֵ ִיׂשְ
ת ִאיָלֵני ִדְמַלְבְלֵבי,  ְקנּו ֲחָכִמים ַז"ל ַעל ְרִאּיַ ּתִ ָרָכה ׁשֶ ם ִמְצַות ַהּבְ ִנים ְלַקּיֵ ה, ֲהֵרי ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ּוְמֻזּמָ ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ְרֵטי ֲאִצילּות ּבְ ל־ּפִ ה, ּוִמּכָ ּיָ ְיִציָרה ֲעׂשִ
ְלָפֶניָך  ּוְרצּוָיה  ֶלת  ּוְמֻקּבֶ ֲחׁשּוָבה  ְוִתְהֶיה  ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּזֹאת  ָרָכה  ּבְ ּבַ ן  ְלַכּוֵ ְראּויֹות  ָהֽ נֹות  ּוָ ּבָכל־ַהּכַ ְננּו  ּוַ ּכִ ִאּלּו  ּכְ ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך  ְוַיֲעֶלה 
ת טּובָך, ּוְבַחְסּדָך  ִמּדַ ה ָהֵאל ּבְ לֹות ּבֹו. ְוַאּתָ מֹות, ַהְמֻגְלּגָ ּצֹוֵמחַ, ְוָכל־ְנָפׁשֹות, רּוחֹות ּוְנׁשָ עָֹרִבים ּבַ ה ַהּמְ ָ ֻדּשׁ ל־ִניצֹוֵצי ַהּקְ ָרָכה זֹו, ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַעל ָיָדּה ּכָ ּבְ

ְמֵלם.  ִמיד ּגְ ְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך, ּתָ ֽ רּוָרם ְוִתּקּוָנם. ּבָ ִלים ּבֵ ֶניָך, ְוַתׁשְ אֹור ּפָ ִאיר ָלֶהם ּבְ דֹול ּתָ ַהּגָ

ל  ְרכֹו ְיהָֹוה", ּוְנַקּבֵ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ נּו ַמֲאַמר: “ְרֵאה ֵריַח ּבְ ם ּבָ ר ְנָבֵרְך יֻקּיַ ָרָכה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ְזכּות ַהּבְ ּבִ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ים )גבורה(  ָגן )דעת( ְוִתירֹׁש )חסד(: ַיַעְבדּוָך ַעּמִ י ָהָאֶרץ )בינה(, ְורֹב ּדָ ַמּנֵ ַמִים )חכמה( ּוִמׁשְ ָ ל ַהׁשּ ן־ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמּטַ תּוב: “ְוִיּתֶ ּכָ ָרכֹות, ּכַ ר ַהּבְ ַפע ֶעׂשֶ ׁשֶ
רּוְך" )ַמְלכּות(: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  ָך )יסוד(, אְֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך ּבָ ֵני ִאּמֶ ֲחּוּו ְלָך ּבְ ּתַ ים )תפארת( ֱהֵוה ְגִביר )נצח( ְלַאֶחיָך )הוד( ְוִיׁשְ ֲחוּו ְלָך ְלֻאּמִ ּתַ ְוִיׁשְ

י ְלָפֶניָך, ְיהָוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי:  ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ

לּום,  עֹוָלמֹו ּכְ ר ּבְ ּלֹא ִחּסֵ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֵני ָאָדם:  ֶהם ּבְ ִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ּבָ ּוָבָרא בֹו ּבְ

)ואחר הברכה יאמרו בקשה זו:( 

לּויֹות  רֹות וָכל־ִמְצֹות ַהּתְ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ם ִמְצַות ּתְ ם ְנַקּיֵ ְגבּוֵלנּו, ְוׁשָ ֵענּו ּבִ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו, ְוִתּטָ ׂשִ ֲעֵלנּו ּבְ ּתַ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
עָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון,  ה ּוׂשְ ְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחּטָ ּבִ ר ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, “ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ּבַ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבָ
ר  ָבר ֲאׁשֶ ם ָלנּו ֶאת־ַהּדָ נּו ְוַקּיֵ ָך ִעּמָ ל ַחְסּדְ דֹול, ַהְגּדֵ ְמָך ַהּגָ א ְיהָֹוה , ְלַמַען ׁשִ ּנָ ָך: ָאֽ ה ַעְבּדֶ ְתָך ַעל־יֵדי מֹׁשֶ יָתנּו ּבתֹוָרֽ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ֶמן ּוְדָבׁש", ּכַ ֶאֶרץ־ֵזית ׁשֶ
יג ֶאת־ָזַרע,  ִ ִציר ּוָבִציר ַיׂשּ ִיׁש ֶאת־ּבָ יג ָלֶכם ּדַ ִ ְריֹו: ְוִהׂשּ ן ּפִ ֶדה ִיּתֵ ָ ם, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהׂשּ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ ָך: “ְוָנַתּתִ ה ַעְבּדֶ נּו ַעל־יֵדי מֹׁשֶ ִהְבַטְחּתָ
ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ְיהָוה ִלְצִבי  ְעָיה ְנִביָאְך: “ּבַ נּו ַעל־ְיֵדי ְיׁשַ ר ִהְבַטְחּתָ ָבר ֲאׁשֶ נּו ֶאת־ַהּדָ ם ּבָ ַאְרְצֶכם": ְוַקּיֵ ם ָלֶבַטח ּבְ ְבּתֶ ם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויׁשַ ַוֲאַכְלּתֶ
נּו ַעל־יֵדי  ר ִהְבַטְחּתָ נּו ֲאׁשֶ ם ּבָ ְרָים": ְוַקּיֵ בּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו ּפִ ים ְוָיׁשָ ָרֵאל": ְוֶנֱאַמר: “ּוָבנּו ָבּתִ ּוְלָכבֹוד, ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיׂשְ
י  ְבּתִ ְוׁשַ ְתמֹוַגְגָנה:  ּתִ ָבעֹות  ְוָכל־ַהּגְ ָעִסיס  ֶהָהִרים  יפּו  ְוִהּטִ ַרע,  ַהּזָ ְך  מֹׁשֵ ּבְ ֲעָנִבים  ְודֵֹרְך  ּקֵֹצר  ּבַ ׁש חֹוֵרׁש  ְוִנּגַ ְנֻאם־ְיהָוה  ִאים  ּבָ ָיִמים  ה  “ִהּנֵ ְנִביֶאָך:  ָעמֹוס 
נּו ַעל־ְיֵדי  ר ִהְבַטְחּתָ נּו ֲאׁשֶ ם ּבָ ִריֶהם": ְוַקּיֵ תּו ֶאת־ֵייָנם, ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת־ּפְ בּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוׁשָ ּמֹות ְוָיׁשָ ָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנׁשַ י ִיׂשְ בּות ַעּמִ ֶאת־ׁשְ
ה  ָפתֹו ִמּזֶ ַחל ַיֲעֶלה ַעל־ׂשְ ּגֹוִים". ְוֶנֱאַמר: “ְוַעל־ַהּנַ ת ָרָעב ּבַ ר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרּפַ ֶדה, ְלַמַען ֲאׁשֶ ָ ִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהׂשּ יִתי ֶאת־ּפְ ְיֶחְזֵקאל ְנִביֶאָך: “ְוִהְרּבֵ

ה יֹוְצִאים, ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה":  ׁש ֵהּמָ ְקּדָ י ֵמיָמיו ִמן־ַהּמִ ר ּכִ יו ְיַבּכֵ ְריֹו ָלֳחָדׁשָ ל־ֵעץ־ַמֲאָכל לֹא־ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא־ִיּתֹם ּפִ ה ּכָ ּוִמּזֶ

ה,  ִחּלָ ֵנה ֵביְתָך ּכַבּתְ ָעׂשּו ְרצֹוֶנָך, ּבְ ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך, ּבִ ֵרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה ָעֵלינּו ּבַ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב ִהּדָ
ב  יָרם ּוְלִזְמָרם, ְוָהׁשֵ ם ְלדּוָכָנם, ְלׁשִ ב ּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם, ּוְלִוּיִ ִכיָנְֽתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהׁשֵ ב ׁשְ ִתּקּונֹו, ְוָהׁשֵ ֵחנּו ּבְ ּמְ ִבְנָינֹו, ׂשַ ָך ַעל ְמכֹונֹו, ַהְרֵאנּו ּבְ ׁשְ ֽ ית־ִמְקּדָ ּכֹוֵנן ּבֵ
ֵני  ָנה ֵיָרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאת־ּפְ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹוׁש ּפְ תּוב: “ׁשָ ּכָ ָנה, ּכַ ָנה ְוׁשָ ָכל־ׁשָ ָעֵמי ְרָגֵלינּו ּבְ לֹׁש ּפְ ׁשָ ֲחֶוה ְלָפֶניָך, ּבְ ּתַ ם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנׁשְ ָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ְוׁשָ ִיׂשְ
ת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך  ִבְרּכַ ַנת ָידֹו, ּכְ ַמּתְ ֵני ְיהָוה ֵריָקם: ִאיׁש ּכְ ּכֹות, ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת־ּפְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ ר ִיְבָחר, ּבְ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבַ

ר ָנַתן־ָלְך":  ֲאׁשֶ

ַלִים ִעיר  בֹוֶדָך, ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך, ּבָ ל־ַמֲעׂשֶ ה הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ַעל ּכָ ְוִתְמלְֹך ַאּתָ
ָך: “ִיְמלְֹך ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה":  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך, ּכַ ׁשֶ ִמְקּדָ

ָהיּו  עְֹמדֹות  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ית  ּבֵ ִלי,  אְֹמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ ְלָדִוד,  ֲעלוֹת  ַהּמַ יר  ׁשִ
ו:  ּה ַיְחּדָ ָרה־ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה, ּכְ ַלִים ַהּבְ ָלִים: ְירּוׁשָ ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ַרְגֵלינּו, ּבִ

ְיהָוה:  ם  ְלׁשֵ ְלהֹדֹות  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְבֵטי־ָיּה ֵעדּות  ׁשִ ָבִטים  ָעלּו ׁשְ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ
ֲאלּו  ׁשַ ִוד:  ּדָ ְלֵבית  ְסאֹות  ּכִ ט,  ּפָ ְלִמׁשְ ִכְסאֹות  בּו  ָיֽׁשְ ה  ּמָ ׁשָ י  ּכִ

ְלָוה  ׁשַ ֵחיֵלְך,  ּבְ לֹום  ְיִהי־ׁשָ אֲֹהָבִיְך:  ָליּו  ִיׁשְ ָלִים,  ְירּוׁשָ לֹום  ׁשְ
ְלַמַען  ְך:  ּבָ לֹום  ׁשָ א  ָרה־ּנָ ֲאַדּבְ ְוֵרָעי,  ַאַחי  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ

ה טֹוב ָלְך:  ית־ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ֲאַבְקׁשָ ּבֵ

בס"ד

ת ָהִאיָלנֹות ְרּכַ ֵסֶדר ּבִ


