בס"ד

ֵס ֶדר ִּב ְר ַּכת הָ ִאילָ נוֹת
(לפני שיברך טוב לומר “לשם יחוד" זה שהובא ב"לשון חכמים" חלק א'):

לְ ׁ ֵשם יִ ח ּוד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְיך הוּא ו ְּשכִ ינְ ֵּת ּהִּ ,ב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחילוּ ,לְ יַ ֲח ָדא ׁ ֵשם אוֹ ת יוּ"ד אוֹ ת ֵה"א ְּבאוֹ ת וָ א"ו אוֹ ת ֵה"אְּ ,ביִ חו ָּדא ׁ ְשלִ ים ְּב ׁ ֵשם ָּכל־
ל־ה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ,רוּחוֹ ת וּנְ ׁ ָשמוֹ תַ ,ה ִּמ ְתיַ ֲח ִסים ֶאל ׁ ָש ְר ׁ ֵשי נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו רו ֵּחנ ּו ונִ ׁ ְש ָמ ֵתנ ּו ו ַּמלְ בּ ו ׁ ֵּש ֶיהם וְ ַה ְּקרוֹ בִ ים לָ ֶהםֶ ׁ ,ש ִּמ ְּכלָ לוּת ֲאצִ ילוּת ְּב ִר ָיאה
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וּבְ ׁ ֵשם כּ ַ
יְ צִ ָירה ֲע ִׂש ָ ּיה ,ו ִּמ ָּכ ּ ִ
ל־פ ְר ֵטי ֲאצִ ילוּת ְּב ִר ָיאה יְ צִ ָירה ֲעשִׂ ָ ּיהֲ ,ה ֵרי ֲאנַ ְחנ ּו מוּכָ נִ ים ו ְּמזֻ ָּמנִ ים לְ ַק ֵ ּים ִמצְ וַ ת ַה ְּב ָרכָ ה ׁ ֶש ִּת ְקנ ּו ֲחכָ ִמים זַ "ל ַעל ְר ִא ַ ּית ִאילָ נֵ י ִד ְמלַ בְ לְ בֵ י,
יה וְ ִת ְהיֶ ה ֲח ׁשוּבָ ה ו ְּמ ֻק ֶּבלֶ ת ו ְּרצוּיָ ה לְ ָפנֶ ָיך
ל־ה ַּכ ָ ּונוֹ ת ָה ְֽראוּיוֹ ת לְ כַ ֵ ּון ַּב ְּב ָרכָ ה ַה ּזֹאת וְ סוֹ דוֹ ֶת ָ,
וְ יַ ֲעלֶ ה לְ ָפנֶ ָיך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוְּּ ,כ ִאלּ ּו ִּכ ַ ּונְ נ ּו בּ כָ ַ
ּבך ,וּבְ ַח ְסדּ ךָ
ְּב ָרכָ ה זוֹ ,לְ בָ ֵרר וּלְ ַה ֲעלוֹ ת ַעל יָ ָד ּה ָּכל־נִ יצוֹ צֵ י ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ַה ְּמע ָֹרבִ ים ַּב ּצוֹ ֵמ ַ,ח וְ כָ ל־נְ ָפ ׁשוֹ ת ,רוּחוֹ ת וּנְ ׁ ָשמוֹ תַ ,ה ְמגֻ לְ ָּגלוֹ ת בּ וֹ .וְ ַא ָּתה ָה ֵאל ְּב ִמדַּ ת טו ָ
ַה ָּגדוֹ ל ָּת ִאיר לָ ֶהם ְּבאוֹ ר ּ ָפנֶ ָיך ,וְ ַת ׁ ְשלִ ים ֵּברו ָּרם וְ ִת ּקוּנָ םָּ .ב ְֽרכֵ ם ַט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמי צִ ְד ָק ֶת ָךָּ ,ת ִמיד ְּג ְמלֵ ם.
וִ ִיהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָיך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ִּבזְ כוּת ַה ְּב ָרכָ ה ַה ּזֹאת ֲא ׁ ֶשר נְ בָ ֵר ְך ֻיק ַ ּים ָּבנ ּו ַמ ֲא ַמר“ְ :ר ֵאה ֵר ַיח ְּבנִ י ְּכ ֵר ַיח ָׂש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ֵּב ְרכוֹ יְ הֹוָ ה" ,וּנְ ַק ֵּבל
ׁ ֶש ַפע ֶע ֶׂשר ַה ְּב ָרכוֹ תַּ ,כ ָּכתוּב“ :וְ יִ ֶּתן־לְ ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם (חכמה) ו ִּמ ׁ ְש ַמ ֵּני ָה ָא ֶרץ (בינה) ,וְ רֹב דָּ גָ ן (דעת) וְ ִתיר ֹׁש (חסד) :יַ ַעבְ דו ָּך ַע ִּמים (גבורה)
י־פי
(מלְ כוּת) :יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵר ִ
וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ָך לְ ֻא ִּמים (תפארת) ֱהוֵ ה גְ בִ יר (נצח) לְ ַא ֶח ָיך (הוד) וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲח ּו ּו לְ ָך ְּבנֵ י ִא ֶּמ ָך (יסוד) ,א ְֹר ֶר ָיך ָארוּר ו ְּמבָ ְרכֶ ָיך ָּברו ְּך " ַ
וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָיך ,יְ הוָ ה צו ִּרי וְ ג ֲֹאלִ י:
וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָעלֵ ינוּ ,ו ַּמ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נָ ה ָעלֵ ינוּ ,ו ַּמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נֵ הוּ:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אלֹהֵ ֽינ ּו ֶמלֶ ְך הָ עוֹלָ םֶ ׁ ,שלּ ֹא ִח ֵּסר ְּבעוֹלָ מ ֹו ְּכל ּום,
ּובָ ָרא ב ֹו ְּב ִריוֹת טוֹבוֹת וְ ִאילָ נוֹת טוֹבוֹת ,לֵ הָ נוֹת ָּבהֶ ם ְּבנֵ י ָא ָדם:
(ואחר הברכה יאמרו בקשה זו):

ל־מצְ וֹ ת ַה ְּתלוּיוֹ ת
יְ הִ י ָרצוֹן ִמ ְּלפָ נֶ ָיך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ַּת ֲעלֵ נ ּו ְּב ִׂש ְמ ָחה לְ ַא ְרצֵ נוּ ,וְ ִת ּ ָט ֵענ ּו ִּבגְ בוּלֵ נוּ ,וְ ׁ ָשם נְ ַק ֵ ּים ִמצְ וַ ת ְּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ַע ְׂשרוֹ ת וכָ ִ
“א ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ םֲ ,עיָ נֹת ו ְּתהֹמֹת יֹצְ ִאים ַּב ִּב ְק ָעה וּבָ ָהרֶ :א ֶרץ ִח ּ ָטה ּו ְׂשע ָֹרה וְ גֶ פֶ ן ו ְּת ֵאנָ ה וְ ִר ּמוֹ ן,
ָּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ִהיא ֶא ֶרץ זָ בַ ת ָחלָ ב ו ְּדבַ ׁשֶ ,
ת־הדָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר
ל־ידי מ ׁ ֶֹשה ַעבְ דֶּ ָךֽ ָ :א ָּנא יְ הֹוָ ה  ,לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ לַ ,הגְ דֵּ ל ַח ְסדְּ ָך ִע ָּמנ ּו וְ ַק ֵ ּים לָ נ ּו ֶא ַ
ֶא ֶרץ־זֵ ית ׁ ֶש ֶמן ו ְּדבָ ׁש"ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר צִ ִ ּו ָיתנ ּו בּ תוֹ ָ ֽר ְת ָך ַע ֵ
ת־בצִ יר וּבָ צִ יר יַ ּ ִ ׂשיג ֶאת־זָ ַרע,
ל־ידי מ ׁ ֶֹשה ַעבְ דֶּ ָך“ :וְ נָ ַת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּב ִע ָּתם ,וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְ בוּלָ ּה וְ ֵעץ ַה ּ ָ ׂש ֶדה יִ ֵּתן ּ ִפ ְריוֹ  :וְ ִה ּ ִ ׂשיג לָ כֶ ם דַּ יִ ׁש ֶא ָּ
ִהבְ ַט ְח ָּתנ ּו ַע ֵ
ְ
“ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה צֶ ַמח יְ הוָ ה לִ צְ בִ י
ת־הדָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר ִהבְ ַט ְח ָּתנ ּו ַעל־יְ ֵדי יְ ׁ ַש ְעיָ ה נְ בִ ָיאךַּ :
ישבְ ֶּתם לָ בֶ ַטח ְּב ַא ְרצְ כֶ ם" :וְ ַק ֵ ּים ָּבנ ּו ֶא ַ
וַ ֲאכַ לְ ֶּתם לַ ְח ְמכֶ ם לָ ׂשֹבַ ע וִ ׁ ַ
ל־ידי
וּלְ כָ בוֹ ד ,וּפְ ִרי ָה ָא ֶרץ לְ גָ אוֹ ן וּלְ ִתפְ ֶא ֶרת לִ פְ לֵ ַיטת יִ ְׂש ָר ֵאל" :וְ נֶ ֱא ַמר“ :וּבָ נ ּו בָ ִּתים וְ יָ ׁ ָשבוּ ,וְ נָ ְטע ּו כְ ָר ִמים וְ ָאכְ ל ּו ּ ִפ ְריָ ם" :וְ ַק ֵ ּים ָּבנ ּו ֲא ׁ ֶשר ִהבְ ַט ְח ָּתנ ּו ַע ֵ
ל־ה ְּגבָ עוֹ ת ִּת ְתמוֹ גַ גְ נָ ה :וְ ׁ ַשבְ ִּתי
“ה ֵּנה יָ ִמים ָּב ִאים נְ ֻאם־יְ הוָ ה וְ נִ ַּג ׁש חוֹ ֵר ׁש ַּב ּקֹצֵ ר וְ ד ֵֹר ְך ֲענָ בִ ים ְּבמ ׁ ֵֹש ְך ַה ָ ּז ַרע ,וְ ִה ּ ִטיפ ּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ כָ ַ
ָעמוֹ ס נְ בִ ֶיא ָךִ :
ת־פ ִר ֶיהם" :וְ ַק ֵ ּים ָּבנ ּו ֲא ׁ ֶשר ִהבְ ַט ְח ָּתנ ּו ַעל־יְ ֵדי
ת־שבוּת ַע ִּמי יִ ְׂש ָר ֵאל וּבָ נ ּו ָע ִרים נְ ׁ ַש ּמוֹ ת וְ יָ ׁ ָשבוּ ,וְ נָ ְטע ּו כְ ָר ִמים וְ ׁ ָשת ּו ֶאת־יֵ ינָ ם ,וְ ָע ׂש ּו גַ נּוֹ ת וְ ָאכְ ל ּו ֶא ּ ְ
ֶא ׁ ְ
ָ
ל־ה ַּנ ַחל יַ ֲעלֶ ה ַעל־ ְׂשפָ תוֹ ִמ ֶ ּזה
ת־פ ִרי ָה ֵעץ ו ְּתנוּבַ ת ַה ּ ָ ׂש ֶדה ,לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר לֹא ִת ְקח ּו עוֹ ד ֶח ְר ּ ַפת ָר ָעב ַּבגּ וֹ יִ ם" .וְ נֶ ֱא ַמר“ :וְ ַע ַ
יְ ֶחזְ ֵקאל נְ בִ ֶיאך“ :וְ ִה ְר ֵּב ִיתי ֶא ּ ְ
ן־ה ִּמ ְקדָּ ׁש ֵה ָּמה יוֹ צְ ִאים ,וְ ָהיָ ה פִ ְריוֹ לְ ַמ ֲאכָ ל וְ ָעלֵ ה ּו לִ ְתרוּפָ ה":
ץ־מ ֲאכָ ל לֹא־יִ בּ וֹ ל ָעלֵ ה ּו וְ לֹא־יִ ּתֹם ּ ִפ ְריוֹ לָ ֳח ָד ׁ ָשיו יְ בַ ֵּכר ִּכי ֵמ ָימיו ִמ ַ
ל־ע ַ
ו ִּמ ֶ ּזה ָּכ ֵ
ָ
ָ
ָ
ְ
ֱאלֹהֵ ינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,מלֶ ך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ,טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב ִהדָּ ֵר ׁש לָ נוּׁ ,שוּבָ ה ָעלֵ ינ ּו ַּב ֲהמוֹ ן ַר ֲח ֶמיךִּ ,בגְ לַ ל ָאבוֹ ת ׁ ֶש ָע ׂש ּו ְרצוֹ נֶ ךְּ ,בנֵ ה בֵ ְיתך כּ בַ ְּת ִח ָּלה,
ית־מ ְקדָּ ֽ ׁ ְש ָך ַעל ְמכוֹ נוֹ ַ ,ה ְר ֵאנ ּו ְּבבִ נְ יָ נוֹ ַׂ ,ש ְּמ ֵחנ ּו ְּב ִת ּקוּנוֹ  ,וְ ָה ׁ ֵשב ׁ ְשכִ ינָ ְֽת ָך לְ תוֹ כוֹ  ,וְ ָה ׁ ֵשב כּ ֲֹהנִ ים לַ ֲעבוֹ ָד ָתם ,וּלְ וִ ִ ּים לְ דוּכָ נָ ם ,לְ ׁ ִש ָירם וּלְ זִ ְמ ָרם ,וְ ָה ׁ ֵשב
כּ וֹ נֵ ן ֵּב ִ
ָ
ָ
ּ
ּ
ּ
ת־פנֵ י
“שלוֹ ׁש ְפ ָע ִמים ַּב ׁ ּ ָשנָ ה יֵ ָר ֶאה כָ ל־זְ כו ְּרך ֶא ְ
ל־שנָ ה וְ ׁ ָשנָ הַּ ,כ ָּכתוּבָ ׁ :
יִ ְׂש ָר ֵאל לִ נְ וֵ ֶיהם .וְ ׁ ָשם נַ ֲעלֶ ה וְ נֵ ָר ֶאה וְ נִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לְ פָ נֶ יךְּ ,ב ׁ ָשל ֹׁש ְפ ָע ֵמי ְרגָ לֵ ינ ּו ְּבכָ ׁ ָ
ת־פנֵ י יְ הוָ ה ֵר ָיקםִ :א ׁיש ְּכ ַמ ְּתנַ ת יָ דוֹ ְּ ,כבִ ְר ַּכת יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך
יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך ַּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ָחרְּ ,ב ַחג ַה ַּמ ּצוֹ ת וּבְ ַחג ַה ׁ ּ ָשבֻ עוֹ ת וּבְ ַחג ַה ֻּסכּ וֹ ת ,וְ לֹא יֵ ָר ֶאה ֶא ּ ְ
ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן־לָ ְך":
ל־מ ֲע ֶׂש ָיךָּ ,ב ַהר צִ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך ,וּבִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר
וְ ִת ְמל ְֹך ַא ָּתה הוּא יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ְמ ֵה ָרה ַעל ָּכ ַ
ְ
ִמ ְקדָּ ׁ ֶש ָךַּ ,כ ָּכתוּב ְּב ִדבְ ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך“ :יִ ְמל ְֹך יְ הוָ ה לְ עוֹ לָ ם ֱאל ַֹהיִ ך צִ ּיוֹ ן לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לוּיָ ּה":
ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹת לְ ָדוִ דָׂ ,ש ַמ ְח ִּתי ְּבא ְֹמ ִרים לִ יֵּ ,בית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך :ע ְֹמדוֹ ת ָהי ּו
ה־ל ּה יַ ְחדָּ ו:
ַרגְ לֵ ינוִּּ ,ב ׁ ְש ָע ַריִ ְך יְ רו ׁ ָּשלָ יִ ם :יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ַה ְּבנוּיָ הְּ ,כ ִעיר ׁ ֶש ֻח ְּב ָר ָּ
ׁ ֶש ׁ ּ ָשם ָעל ּו ׁ ְשבָ ִטים ׁ ִשבְ ֵטי־יָ ּה ֵעדוּת לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ הֹדוֹ ת לְ ׁ ֵשם יְ הוָ ה:
ִּכי ׁ ָש ָּמה יָ ׁ ְֽשב ּו כִ ְסאוֹ ת לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כ ְסאוֹ ת לְ בֵ ית דָּ וִ דַ ׁ :ש ֲאל ּו
י־שלוֹ ם ְּב ֵחילֵ ְךַ ׁ ,שלְ וָ ה
ׁ ְשלוֹ ם יְ רו ׁ ָּשלָ יִ ם ,יִ ׁ ְשלָ י ּו א ֲֹהבָ יִ ְך :יְ ִה ׁ ָ
ְּב ַא ְר ְמנוֹ ָתיִ ְך :לְ ַמ ַען ַא ַחי וְ ֵר ָעיֲ ,א ַד ְּב ָרה־ ָּנא ׁ ָשלוֹ ם ָּב ְך :לְ ַמ ַען
ֵּבית־יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהינוֲּ ,אבַ ְק ׁ ָשה טוֹ ב לָ ְך:

