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  הנהגות ערב ראש השנה
 

 

 תענית ערב ראש השנה 

 ב"ס תקפא 'סע "שו
 וכן, ימים העשרה מתענה אחד שכל נהגו והמדקדקים: הגה. ה"ר ערב להתענות נוהגים

 ערב אפילו, ויחל בהם קורין ואין ,להשלים צריכין אין התעניות אלו וכל. לעשות נכון
. לאכול יכולים ,ה"ר בערב מילה ברית חל ואם ',ב סעיף ב"תקס 'סי ל"וע, השנה ראש

 הנוהגים העמים חקות משום השחר עלות קודם השנה ראש בערב לאכול נוהגין ורבים
 . נהגו שכן אחר תנאי בלא לאכול ויכולין חגיהם בערב להתענות

, הגלכולי עלמא אין זו מדינא אלא מנ, מ"הרבו הראשונים למצוא סמך למנהג הזה ומ
משמע , אלו שמתענים) א אלו יחידים"לדעת הרד(אף שמוזכר בירושלמי שהגדולים 

, השנה ראש ערב להתענות נוהגין"בפרי עץ חיים מובא בהקדמה ש . לא המון העם
  ."נדרים להתרת, ח"ת של קדושה עדה ומתקבצת

 שלא יכנס ליום טוב כשהוא  הסכימו שאין להשלים]א"מט, הלבוש, א"מ [והאחרונים
  .מעונה

שהכיר את רבינו רבי חיים ] בהגהותיו על הלבוש[ל "שרבי אברהם אזולאי זצ, אף
אחרי שערב , מתנגד למנהג הזה, ואדרבה, פ הסוד"א אינו מביא שום רמז ע"וויטאל זיע

כבר הביא , מ"מ, אין להתענות, וככל ערבי יום טוב, ראש השנה הוא ערב יום טוב
ובעיקר מי שרוצה להשיג איזו ,  בחודש אלולא שיש מצוה להתענות"ו זיע"מוהרח
  . אף שאינו מדובר דווקא בערב ראש השנה, השגה

כל עוד שאינו , המתענה בערב ראש השנה תפילתו מקובלת, ומנסיון אנשי מעשה
   . חוטא באותו יום

 

  : בענין השינה בראש השנה
ום ראש ל שאין ליישן בי"ששמעתי ממורי ז) ו בשער התפלה"דברי מוהרח(ד "נלע

ל "ד כי שמעתי גם כן ממורי ז"האמנם נלע. ה"ולכן אין ראוי ליישן ביום ר(...) השנה 
שכל אדם ולא רק מפורסמים , משמע מלשון רבים[ יכוליןומאד ואילך , אלא עד חצי היוםשאין זה 

  . ליישן כי כבר נתעורר זעיר אפין על ידי התקיעות דמיושב ובמוסף]א"זית. במעשהם
ו "ל מוהרח"עכ. ל שאחר חצי היום שכב על מיטתו ויישן"ראיתי למורי זואני זוכר ש

  .ל"ז
 



  סדר המקווה
  

 :ל"ז ו"למוהרח ק"כתי התפלה שער לשון

 אמרו כך כי שבתות בערבי כמו טובים ימים בערבי הטבילה ענין
 פעם לטבול צריך כי לרמוז(...) ברגל עצמו לטהר אדם חייב :ל"רז

 יכוין שנית וטבילה ,החול קליפות גדיב נפשו מעל להפשיט ראשונה
 ן"יודי במילוי ה"יהו שם סוד שהוא הרגל קדושת עליו להמשיך

 ן"יודי במילוי ה"אהי ושם ב"ע העולה ) י"ה ו"וי י"ה ד"יו(
 .ל"רג בגמטריא ושניהם א"קס העולה  )י"ה ד"יו י"ה ף"אל(

  
 דמילוי ה"אהי שם היא המקוה בחינת כי הטבילה בענין תכוין גם

 העולה ) ה"ה ד"יו ה"ה ף"אל(  ן"ההי
 .ל"עכ .ה"מקו 'בגמט

  ה'מקו
 ה"ה ד"וי ה"ה ף"לא'  גמט 
 החול קליפות בגדי נפשו מעל להפשיט :ראשונה טבילה

 ל"הרג קדושת עליו להמשיך :שנית טבילה

 'גמט ל"רג

 י"ה ו"יו י"ה ד"וי

 י"ה ד"וי י"ה ף"לא
  



  לבטל גזרות רעות וקשותלהמתיק ו

  א" בעל שם טוב זיע מרבי ישראל
  

' בינה'לשלב שם התעוררות הגבורות שבספירה 
ה דההין עם שם מקור הגבורות שהוא "בשם אהי

  : ] י- דנ'עולם א'יבור ל'תה ג'ת א"ר[א "אגל
  

   א ה"ה ל ד"יו  גה"ה א ף"אל
  

ה "עם שם אהי] א"אגל[ד "והוא גם כן שם אל
  הפשוט

  ה"דילהאא



   אחות קטנה 
  

ר אברהם אלנאקר "כמוהרעם פירוש אחות קטנה 
 ).ל"א זצוק"בן דורו ועמיתו של החיד(מטוניס 

  

ויש , שנתעמטה בגלות, ונקראת קטנה, היא כנסת ישראל חֹות ְקַטּנָהָא 

י "ופירש רש. שמפרשים שהמלאכים אומרים יש אומה אחת שאין לה ארץ וזכותה ארורה
 .ובו תידבק) די לי אני לדודי ודו–' ה(הקטנה שמקטנת עצמה רוצה להתחבר לדודה 

ִפּלֹוֶתיהָ  ִהּלֹוֶתיהָ  .דבק לתפילותיה עֹוְרָכה  ּתְ ֵאל   ְועֹוָנה ּתְ
ָנה. למכאוביה  ָנא ְרָפא ָנא ְלַמֲחלֹוֶתיהָ  ְכֶלה ׁשָ שבעת ובעונה  ּתִ

הפיוט (שמטעם זה אין קוראים אותה , תחל שנה מבורכת, ומכאן ואילך, המָש העריב ִש , הזאת
היום הראשון ולכן ראוי שמזל (ראש חודש תשרי אינו אלא יום אחד ש' בליל ב) אחות קטנה

והיינו טעמא שקורין . ודוק) אב"ז. ולכן שרים אחות קטנה, עם ישראל יעלה מעלה מעלה
שהוא ראש השנה לפירות ) חג שבועות(לפני עצרת , )ספר ויקרא(קללות שבתורה כוהנים 

 ).ה"מגילה ל' מס. (קודם ראש השנה) יםספר דבר(שבמשנה תורה ) אלו הקללות(ושל , האילן

   :ְוִקְללֹוֶתיהָ 

ְקָרֶאהבְּ  ים ְלָך ּתִ י . קוראה  ֹנַעם ִמּלִ יר ְוִהּלּוִלים ּכִ ְוׁשִ

ָזִרים אֹוְכִלים   ַעד ָמה ַתְעִלים ֵעיְנָך ְוִתְרֶאה  ְלָך ָנֶאה
ָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ   ַנֲחלֹוֶתיהָ  ְכֶלה ׁשָ      :ּתִ

מי -כ, פזרו  ָזרוּ  .אומות העולם שנדמו לאריה יֹותֵעה ֶאת ֹצאְנָך ֲאָר ְר 

אֹוְמִרים  .ולזרותם בארצות ֹפְך ֲחרֹוְנָך ּבְ והוא לשון גלוי , עד היסוד  ָערוּ ּוׁשְ



ומיושבת על כנה אשר נטעה ) בושם(היא כנסת ישראל המבוסמת  ְוַכּנַת .וחרבן) גלות(

ְרצוּ  .ימינך ולקטו כמו אריתי מורי   ְוָארוּ  .)'קהלת י(ופורץ גדר : מן ְיִמיְנָך ּפָ

ִאירּו עֹוְללֹוֶתיהָ  ).שיר השירים( הלקט שאחר הבציר כמו הלא   לֹא ִהׁשְ

ָנה  .ורמז על גלות ישראל ויהודה אהלה ואהליבה, ישאירו עוללות ְכֶלה ׁשָ ּתִ
     :ְוִקְללֹוֶתיהָ 

ךָ מָ  ּתְ ֲעֶלה ּבִ ן שנאמר כעני, הגלות  ִמּבֹור .כמו בית יהודה, קהלתך ָתי ּתַ

ֶלא )'זכריה ט. (שלחתי אסיריך מבור ית ּכֶ  )אב"ז. אסור בבית כלא. (סוהר ּוִמּבֵ

ּבֹר ׁשְ ּה ּתִ ִגּבֹור  ֻעּלָ ֵצאְתָך ּכְ ְלָהֵתם   ְוַתְפִליא ֶפֶלא ּבְ
ה ָנה . שכלוה בגזירות ושמדות ואין שלום  ְמַכלֹוֶתיהָ  ְוַכּלֵ ְכֶלה ׁשָ ּתִ

   :ְוִקְללֹוֶתיהָ 

ּלוֹ  )'מלאכי ג(מן קבענוך המעשר , מונה גזלומ יָלּה ָקְבעוּ חֵ    ַהּגֹוי ּכֻ

ְבעּו ּוָבְזזּו ִאיׁש לוֹ  ּה ָקְרעּו ּוְבָכל ֹזאת   ְוטּוָבּה ׂשָ ְוִלּבָ
ךָ   לֹא ָנעּו . פירוש שלא נטתה בדרכיה מעבודתך, דבק למעגלותיה ִמּמְ

לֹוֶתיהָ  ָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ   ַמְעּגְ ְכֶלה ׁשָ      :ּתִ

ַבת . זמיר שלה–א "ק בהמפי ִמיָרהּ זְ  יר .בוטל ׁשָ ְגּבִ ָקּה ּתַ   ְוֶחׁשְ

  ּדֹוָדּה ְוַתֲעִביר .עד שתחפץ להתקרב לדודה ַלְחּפֹץ ִקְרַבת

ּה ְוָתִסיר ֲאַבת ַנְפׁשָ ב ּדַ לא (ולא אבה : כמו' ותפנה לבקש וכו ִמּלֵ

ׁש  )'ו' שמואל ב. ('דוד להסיר אליו את ארון ה)  אב"ז. רצון/היה חשק  ְלַבּקֵ



לּולֹוֶתיהָ  ְכֶלה . 'על שם שנאמר אהבת כלולתיך וכו  ַאֲהַבת ּכְ ּתִ
ָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ       :ׁשָ

ַנַחת ִלְנֵוה ִרְבָצהּ  .נחה אותה ֵחָה נְ  זמן רב  ַרב ִנְזַנַחת  ּבְ

. כשהוציאה פרחים ְוִהיא ְכפֹוַרַחת  ִמּדֹוד ֶחְפָצהּ  .נתרחקה

אפשר שרמז לבית ראשון ובית ו, פתח הסמדר ועודו בוסר  ִנּצָּה ָעְלָתה 

לֹוֶתיהָ . שני ּכְ ילּו ַאׁשְ ' ש במס"לא הגיע זמנה ליגאל כמ  לֹא ִהְבׁשִ

ָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ  .לסברת רבי ירמיה בר אבא, ד"חולין צ ְכֶלה ׁשָ      :ּתִ

י ׁשֹדחִ  ַמר. ושלל) לבזות(בזה  ְזקּו ְוִגילּו ּכִ  ְלצּור הֹוִחילוּ   ּגָ
ִריתֹו . לשון תקווה ַמרּבְ ֹסּלּו   ָלֶכם ְוַתֲעלּו ְלִצּיֹון ְוָאַמר  ׁשָ

ֵחל  .דרכי ציון  ְמִסּלֹוֶתיהָ  .הרימו מכשול מן הדרך   ֹסּלוּ  לשון  ּתָ
תחילה כמו תחל לזנות לדעת המפרשים שמראשית השנה תהיה מבורכת 

ָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה .'ה    :ׁשָ



שחרית , תפילת ערבית
  ומנחה 

   ותפילת הפרנסה
  

  

        יאהדונהייאהדונהייאהדונהייאהדונהי

        יהוהיהוהיהוהיהוה
 

ָפַתי ,כותהיא המל ָנידאֲ   תפתחת הנרמז במלת "י הת"הם הנצח והוד הנפתחים ע ׂשְ

ח ְפּתָ  כותשהיא המל ּוִפי י פתיחת השפתים אלו משפיעים בעולם הבריאה ואז"וע. ּתִ

יד ,הנקרא פה  ז תוכל הבריאה לעלות אל עולם" מן האצילות לבריאה ועיתהלתך ותמשיך תגיד ַיּגִ

הִ  האצילות ֶתךָ ּתְ    :ּלָ
  

   'כנז' בברוך אתה ה' א הנז"ן בני או"עם זו' וצריך לכוין שנפשותינו ורוחינו ונשמותינו עולים יחד ומצטרפי
  

רּוךְ  ה"ו  הברכיים1כנגד 'ה לגבי' ו  בלבד ותכוין להורידתכרע גופך  ה"י לכרוע עתה הראשצריך  ּבָ
]åøá"èîâ ê 'éø"é å"éøä ÷éúîäì á"èîâ àåäù å 'ò äøåáâ"åé é"ä ã"éå é"ä å"â é"éå ô" úåéúåà á

ðãà íù éåìîã"ìà êë é"ìã ó"åð ú"åé ï"ã[ ה  ה הראשונ:הםוזקיפות ' הנה עתה צריך לזקוף ב ַאּתָ

                                                           

1
 .ולא לכרוע את הברכיים אלא לכרוע את גופו בשתיים עד שראשו יגיע לגבול הברכיים 



 הוָ הֹ יְ  י"ה זקיפת הראש' הב,]'éø úåéúåà àåäù"å ,ä úåàù 'ø àåä 'éå[ ו"ה זקיפת הגוף
ש "ש ביחוד ק"ד מ"ע' יתה על קדוש הכ עצמינו למ"ועתה צריכין לכוין למסור עתה ג  יאהדונהי

וזה נרמז באומרו אלקינו ואלקי אבותינו כי אנו מוסרים נפשינו עליו לסיבת היותינו מאמינים כי הוא 

 ֱאלֵהינוּ ' אלקינו מיוחד אלינו ואנחנו עבדיו וברואיו מוסרים נפשותינו על יחוד קדוש שמו ית

ֱאלֵהי . )חסד( ַאְבָרָהם אב לאבהן ֱאלֵהי ֵואלֵהי ֲאבוֵתינוּ 
דול ָהֵאל. )תפארת( ֵואלֵהי ַיֲעקב )גבורה( ִיְצָחק סד 'כנגד אברהם בחינת ח ַהּגָ

ּבור כמה'ונעשה ח פארת ונעשה 'כנגד יעקב בחינת ת ְוַהּנוָרא ינה'בורה ונעשה ב'כנגד יצחק בחינת ג ַהּגִ

א " דזוד'הצח 'נ ומתקן את מוציא וממציא ומגדל' מלשון ויגמול שקדים פי ּגוֵמל. ֵאל ֶעְליון .עת'ד

 קונה ,ומרלצה גם הוא קונה הכל ר קוֵנה. ֲחָסִדים טוִבים  ונעשים עתה שניהם חסדים טובים

ּוֵמִביא . ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות ַהּכל א הנקרא כל" דז2סוד'ומתקן את הי
ְלַמַען  ֵניֶהםִלְבֵני בְ  'שכל לשון גאולה הוא ביסוד הנה הוא ביסוד הנקבה כנז 'יסוד דנוק ּגוֵאל
מו מיתות בית דין ' ולקבל עליך ד' באומרך באהבה תכווין למסור עצמך על קידוש ה ׁשְ

ַאֲהָבה .ש"כנזכר לעיל בק  החסד כנודע נמצא שכל זה פירהסיא  כי בהיותינו עתה בברכת אבות שה:רושפי ּבְ

  : בסוד ואהבת חסד' י החסד הנקרא אהב"התיקון נעשה ע

  
אפילו לא עקר : הגה. אין מחזירין אותו, ומי כמוך, ם לא אמר זכרנוא ה"תקפב ס' ע ס"שו

נמי דינא הכי , ובספר, וכתוב: רק שסיים אותה ברכה והוא הדין אם לא אמר, רגליו עדיין
  ). טור(
  

והכוונה הוא כמו שהמלך העליון חפץ בחיים ומושך משם משך החיים לצורך עצמו כך ימשיך משם 
זכרנו לחיים מלך חפץ סד ביסוד שמשם נשמתינו להמשיך לנו משם חיים וזהו חיים לנשמתינו ויתגלה ח

שהיא בינה '  הכתיבדבסוכ אנו מתפללים להמשיך משם חיים לגופינו " וכל זה בסוד הנשמות אשר בנו ואחבחיים

י "היה עלהחיות הנפשות בגויתינו וגם זה י' הכתי' התעבות הדברים כדמיו' וזהו ענין הכתי. גופא דחכמה עילאה
 חיצוניותו להחיות הגוף דספר החיים כנודע אלא שזה בסוד פנימיות לחיי הנשמות וזהו בסו' היסוד הנק

כ ביסוד ומפני "נמשך מבינה ויורד לחסד ומתגלה ג' הגו' והנה חיות הנשמה נמשך מחכמה לבינה היורד לחסד ומתגלה ביסוד וחיו
  :ם חיים שהיא בינה כנודעשחיות הגוף נמשך מבינה אנו אומרים למענך אלקי

ת שיהיה מתגלה חסד עליון לא לצורך נשמות "ואנו מתפללים לשי. יםִיָזְכֵרנּו ְלחַ 

 לצורך המלאכים שהוא לצורך לתת להם חיים ינהובכמה כדרך הזווג אלא לצורך חיים כדרך זווג ח

ֶמֶלְך  וזהו' נז חיי המלך כאחיים למלך ונקרת ב חיים כי מהם תוצאו"חו' נק'  ולפי.נצחיים לבד
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 .י"ראשי תיבות נה) בחינה זכר דזעיר אנפין(סוד דדכורא 'י-וד'ה-צח'שהוא נ 



חַ  ֵסֶפר חַ . יםִיָחֵפץ ּבַ ְתֵבנּו ּבְ ְלַמֲעָנְך . יםִיּכָ
  :יםִיֱאלִהים חַ 

   
 לחיים זכרנו מגן בברכת תיקנו פירוש. 'וכו זכירה לשון נופל בחיים כי זכרנו מגן בברכת להוסיף ותיקנו

 אנו השנה ובראש חיים באברהם כתוב כאילו והוי באברהם זכירה וכתיב זכירה לשון נופל שבחיים מפני
 במלת החיים על להתפלל תיקנו אברהם ברכת שהיא מגן בברכת לפיכך החיים על להתפלל צריכין
 ובשוב) כז יח יחזקאל (דכתיב זכירה לשון נופל בחיים כי ש"ומ (...) :לחיים זכרנו אומרים אנו ולכן זכירה
 ביה כתיב כאילו דהוי מרשעתו ערש שובבו  מקרא מייתי הכי  ומשום.יחיה נפשו את' וגו מרשעתו רשע

 אשר פשעיו דכל מקרא כתוב שהיה מצאתי מוגה ובספר יחיה נפשו את ביה וכתיב צדקותיו לו תזכרנה
  .ב "תקפ'  מרן בית יוסף  ס:יחיה עשה אשר בצדקתו לו יזכרו לא עשה

  
יעַ  גד כריעת גוף כנ: שהוא החסד ּוָמֵגן בכח החסד הנקרא ישועות ֶמֶלְך עוזֵר ּומוׁשִ

רּוךְ  ה"ו ה ה"י כריעת ראש כנגד ּבָ  י"ה  וזקיפת ראש כנגדו"הזקיפת גוף כנגד  ַאּתָ
   :ַאְבָרָהם כי על ידו ומסודו יורדים הברכות למטה ָמֵגן יאהדונהי הוָ הֹ יְ 

  
ה גִּ 'אַ  ה. דָני'עוָלם אֲ 'ּבור לְ 'ּתָ יעַ . ְמַחּיֶה ֵמִתים ַאּתָ  :ַרב ְלהוׁשִ

ל   :מוִריד ַהּטָ
ל חַ  ֶחֶסדְמַכְלּכֵ ים. יים ּבְ ַרֲחִמים ַרּבִ . ְמַחּיֶה ֵמִתים ּבְ

יר ֲאסּוִרים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים . ּוַמּתִ
ֵני ָעָפר3ּוְמַקּיֵם ֱאמּוָנתו ַעל . 4 ִליׁשֵ ִמי ָכמוָך ּבַ

בּורות ה .  ּוִמי דוֶמה ָלךְ 5ּגְ ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ
  : ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה

                                                           

3
 .אמונת תחיית המתים 
4

  .אלו שמתו 
5

  . ברכת תחיית המתים סמוכה לגבורות גשמים–תענית ' דמס' עיין פרק א 



ובתפלת מוסף תאמר אב הרחמים נחה וערבית תאמר אב הרחמן בתפלות שחרית ומ
 עוד שמעתי מפי מגידי אמת מן החברים שלנו שאמר להם כ"יוה' וגם זה נוהג בתפי

 והדבר מבואר כי במנחה דשבת יש יאמר אב הרחמים  במנחה של יום שבתל שגם"מוז
ה "י זלהגם מצאתי כתוב במחזור של מור. עליה דומיא דתפלת המוסף והוא פשוט

 כמו במוסף וכן שמעתי כ יאמר אב הרחמים"גם בתפלת נעילה ביוהשעשה הגהה כי 
   : כשהיה מתפלל6מפיו

תיקוני דיקנא דכהנא רבא ' תיבות והם כנגד הארת ח' יש בו ח' והנה נוסח זה של מי כמוך אב הרחמן כו
ל אב הרחמן שהוא " צשובהתי מי' ודע כי בכל י.  (...)כ"ג ביוה"בגדי כהונה אל הכה' אשר כנגדם הם ח

  ל אב הרחמים"כ ושבת שבנתים צ"ה ויוה"א אבל בתפלות המוספין דר"בז
  

 למי שייך קרא דהאי סובר שהוא נראה. המה בשר כי ויזכור כנגד תיבות שמנה בו יש כמוך מי ש"ומ
 הם עובטב המה בשר יצוריו כי שזוכר מפני כלומר ברחמים] לחיים [יצוריו זוכר הרחמן אב כמוך

  . בית יוסף:עליהם מרחם לפיכך חוטאים

  
לכן נזכר בברכת , וכוונה ברכה זאת היא לפי שביום ראש השנה אז הוא דין גלגול הנשמות לחזור לעולם

  .תחיית המתים
  

שהם יצורי קדם  8הם הנשמות ָכמוָך ָאב ָהַרְחָמן זוֵכר ְיצּוָריו 7ִמי 

ַרֲחִמים ְלַחייםכי לא נפקד כהיום הזה    :החיות בגלגולל ּבְ
ה  בתחיית אמתים שהיא דוגמת גלגול נשמות כי הכל אחד9שאנו מאמינים ְוֶנֱאָמן  ַאּתָ

ה  :ְלַהֲחיות ֵמִתים רּוְך ַאּתָ  10להסיר יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ

ִתים )ניקוד אלהים(ִה -י ֱיהׂו"ו ה"י וא"ד ה"הכעס יכוין יו    :ְמַחּיֶה ַהּמֵ
  

                                                           

6
 י הקדוש היה חזן"משמע שהאר, ובהיותה תפילת לחש 
7

גם הם בחשבון אב ' בתפלת המוספין כנז' אותם אב הרחמן למתקם בסוד רחמים וגם אב הרחמים הנז'  ואנו קוראי
ש זוכר יצוריו "ז וזמ"ה נידונין כל הנשמות העתידות לחזור בגלגול בעוה"ואמנם כונת ברכה זו היא כי ביום ר. הרחמן

שזוכר אותם ברחמיו ' ש זכרנו לחיים אלא זוכר יצוריו הם הנשמות הנז"ד מ" לחיים ולא אמר זוכר אותנו עברחמים
ש בתפלת המוסף בזכרונות אתה זוכר מעשה עולם "וזמ. ז בסוד חזרתם בגלגול"להחזירם לחיים ולחיותם בעוה' ית

ז בסוד "הנשמות האלו שחוזרים לחיות בעוהי גלגול "והנה ע' מי לא נפקד כיום הזה כו' ופוקד כל יצורי קדם וכו
ש אחריו ונאמן אתה להחיות מתים "ל וזמ"כ נתאמת אצלנו כי גם יהיה תחית המתים אל הגופים לעת"הגלגול מזה ג

לחיים שתחזור הנשמה בגלגול מזה נודע כי נאמן אתה להחיות . בגוף ונפש כי בראותנו אותך זוכר יצוריך ברחמים
ת ברחמים "גם ר. 'בברכת תחית המתים כי כולו דוגמא א'  לסיבה זו נתקן תיקון מי כמוך וכווגם. מתים בגוף ונפש

ת "גם ר. 'גבו' מעין ברכה זו הנק' גבו' ב שהוא בחי"ת יצוריו ברחמים לחיים הוא שם בן מ"גם ר' ב נתי"לחיים הם ל
. ו"ק למוהרח"ים לחיים ככתוב בכתיואומרים ברחמ. ד" ע:ט שערי בינה"ט והם מ"זוכר יצוריו ברחמים לחיים הם מ

  .אב"ז
8

 .א אזולאי"פ כנף רננים למוהר"ע 
9

 .א אזולאי"פ כנף רננים למוהר"ע 
10

 . ח"ץ דל"קיצור לרי 



   :תפילת שחרית ומנחה בחזרת העמידה 
 ופרשוהו 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' סוקשנצטוינו בפ'  אשהעצות תחלה תכוין לקיים מ  .א

 . בסוד קדושת נקדישך ונעריצךברךמ שנתחייבנו לקדש שמו ית"אמור בר' בזוהר פ
 ה העליונה רמז בזה שצריך האדם לכוין כי בהמשיכו הקדוש',בתוך בני ישראל'ש "וז

 ,ברך ויתקדש האדם מקדושתו ית,כ"ושה ההיא ג הקדנת שתמשך עליו בחיברךאליו ית
ה " וזש, שהם יתקדשו והוא יתקדש עמהם בתוכם'ונקדשתי בתוך בני ישראל'וזהו 

  .מ"בר'  כנז'והתקדשתם והייתם קדושים'
פסיעות לפניו במקום שהיה ' צריך האדם לחזור ולפסוע ג' ץ אל נקדישך וכו"ובהגיע הש  .ב

  . ניו בכונה גמורהעומד בהיותו מתפלל בלחש ויסתום עי
ורגליהם רגל ' של נקדישך בסוד הגם תזהר בתכלית הזהירות לכוין הרגלים בעת הקדוש  .ג

   . ירמוז ששני הרגלים יהיו כדמות רגל אחד בלבד',ישרה
 מלה במלה מן נקדישך ונעריצך עד סיום ,הץ כל סדר הקדוש"גם צריך שתאמר עם הש  .ד

 ,בקול רם ונעריצך צריך שתאמר אותם תיבות של נקדישך'  ואמנם ב, כולההכל הקדוש
'  והנה ענין הנז.ק תאמר אותם בלחש עם השליח ציבור"ושאר התיבות עד עניית קק

 כת זה נזכר בתוספתא דמס,שהוא לומר נקדישך ונעריצך בקול רם בלבד והשאר בלחש
 .פאה

  

ְך ְוַנֲעִריָצךְ  יׁשָ ְרֵפי קֶדׁש . ַנְקּדִ יַח סוד ׂשַ נוַעם ׂשִ ּכְ
לְּ  הַהְמׁשַ ָ ים ְלָך ְקֻדׁשּ תּוב ַעל ַיד ְנִביָאךְ . ׁשִ . ְוֵכן ּכָ

יהיו בקול רם ובעינים ' ק וכו"ואחר כך כשתענה קק .ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר

במדרש תנחומא ' ק נז"והענין של הדילוג באומרו קק :ת"סגורות ובדילוג כלפי מעלה כמשי
ל לעוף האדם על " אלא מכאן תקנו חז)'ג( יעופף )'ב( בכנפים וכי )'א( יעופףל בשתים "צו וז' בפ

עלינו וכבר ' שנמשיכ' מקדושתו ית' שנקבל הקדוש .כ"ק ע"ץ אומר קק"רגליו בשעה שהש
ס "הזאת היא באומרו מלא כל הארץ כבודו כנודע שה'  כי מקום קבלתו אל הקדושבארנת

ותכוין כי  .ְצָבאות היהו ָקדוׁש , ָקדושׁ ,ָקדושׁ : 'המלכו

י אמנו ולכן צריך שתכוין לכלול עצמך תוך המלכות " עהואנו מקבלים הקדוש'  המלכואנו בני

ְמלא ָכל ָהָאֶרץ   הנמשכת עליה וזה תכוין באומרךתהלקבל מקדוש
בודו ִחים ְואוְמִרים :ּכְ ּבְ ָתם ְמׁשַ    : ְלֻעּמָ

  
בוד  רּוְך ּכְ קומו יהוהּבָ תּוב  :ִמּמְ ְך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשָ

  :ֵלאמר 
ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר  יהוהלְך ִימְ 

  :ַהְללּוָיהּ 
  

 , ולומר שלוםשה אחר הקדותפסיעו' גם בענין מה שנוהגים קצת בני אדם לפסוע לאחוריהם ג
 וגם היה שותק , אלא שהיה נשאר עומד במקומו עד נפילת אפים,ל נוהג כך כלל"לא היה מורי ז

  .במקומו שהוא עומד לוולא היה אומר שלום ואפי



ְמָך ָקדושׁ  ה ָקדוׁש ְוׁשִ ָכל יום . ַאּתָ ים ּבְ ּוְקדוׁשִ
ָלה   :ְיַהְללּוָך ּסֶ

  
י הּוא ְלַבּדו ָמרום  ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵאל ּכִ

  : ְוָקדושׁ 
  

ךָ  ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך יהוה ֱאלֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ   : ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
  

ן  .י"ב.רצונו לעשות אחת אגודה כולם שוויע הכל על אותו שממליכין מלכות ּוְבֵכן ּתֵ
ָך יהוה ֱאלֵהינוּ  ְחּדְ הדינים שהם נקבות ולכן לא הוזכר בברכה ' כי בהם בחי ּפַ

זו עולם היצירה אלא בריאה ועשיה לבדם והוא אומרו על כל מעשיך ואימתך על כל מה 

יךָ .שבראת ל ַמֲעׂשֶ ָראתָ  ְוֵאיָמְתךָ . ַעל ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ  .ַעל ּכָ
ל  :גם אומרו ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ְוִייָראּוָך ּכָ

ים ֲעׂשִ רּוִאים. ַהּמַ ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ְוֵיָעׂשּו . ְוִיׁשְ
ה אֲ  ָלם ֲאֻגּדָ ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ) ו"לפי מוהרש ֶאָחת( ָחתּכֻ

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ַדְענּו יהוה  ל" זו"שער התפלה למוהרח. 'כמו'ואין לומר מילת  ּבְ ּיָ ׁשֶ
ַהשִּׁ  ָיְדָך ּוְגבּוָרה ן ְלָפֶניָך עׄ וׄ ְלטֱאלֵהינּו ׁשֶ ז ּבְ

יִמיֶנךָ  ָראתָ . ּבִ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ְמָך נוָרא ַעל ּכָ   :ְוׁשִ
  

ן ךָ  .י"ב.לטובה זכרון מלפניו  לבקשּוְבֵכן ּתֵ בוד ְלַעּמֶ ה . ּכָ ִהּלָ ּתְ
ל שעל "ה מצד הטוב ר"ק ו"שיתן לנו תי'  יתדורשיוה אנו מתפללים שאנו "ביום ר .ִליֵרֶאיךָ 

הפחות אם אין בנו מעשים לקבל הנשמה העליונה מכולם שהיא מן הבריאה לפחות אל יחסר לנו רוח 

צריך  ְוִתְקָוה.ש ותקוה טובה"טוב וזמ' תקוה מצד הקדושה שבהם הנק' ונפש מן יצירה עשיה הנק

ו יתן מקום אל "שלא יהא בה גמגום כלל פן חהאדם לפרש ולבאר בלשון שאלתו בתכלית הביאור עד 

ָבה טוׄ . ל ותקוה טובה לדורשיך ולא ותקוה סתם"המקטרג לקטרג בלשון שאלתו ולכן צ
יךָ  ה ַלְמַיֲחִלים ָלךְ  .ְלדוְרׁשֶ ְמָחה . ּוִפְתחון ּפֶ ׂשִ



ׂשון ְלִעיָר ךְ ְלַאְרצָ  . ךְ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדָ . ךְ  ׂשָ
יֶחךָ ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן י ְמׁשִ ָיֵמינוּ .  ִיׁשַ ְמֵהָרה ּבְ   :ּבִ

   
 למה נוטה זה הארץ מן זדון ממשלת תעביר כי תכלה כעשן הרשעה כל כי שופרות ּוְבֵכן

 הוא' וכו לבדך' יי אתה ותמלוך בה שגומרין ומה חירות של בשופר ובמה כהנים בתורת שמצינו

יִקים  :ית יוסףב. הקדוש המלך בה שחותם לחתימה סמוך חתימה מעין לומר ַצּדִ
ִרים ַיֲעלזוּ  ָמחּו ִויׁשָ ה ָיִגילּו . ִיְראּו ְוִיׂשְ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּבְ

יָה  ץ ּפִ ְקּפָ ןוְ ְועוָלָתּה ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ ְכֶלה 11ָהִרׁשְ  ּתִ
י ַתֲעִביר ֶלת ָזדוׄ  ּכִ   :ן ִמן ָהָאֶרץ ֶמְמׁשֶ

   
ה הּוא יהוה ֱאלֵהינּו ְמֵהָרהְוִתְמלׄ  ל ְך ַאּתָ  ַעל ּכָ

יךָ  ַלִים ִעיָר בִּ . ַמֲעׂשֶ ן ךְ ירּוׁשָ ּכַ ַהר ִצּיון ִמׁשְ  ּוּבְ
בוׄ  ךָ . ךְ ָד ּכְ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ִיְמלְך יהוה ְלעוָלם . ּכַ

  : ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיהּ 
  

שהוא  הַאּתָ שהוא אינו בגדר ומהות גילוי כלל  , קדוש,  ועצמותו יתברך שמו12מהותו שׁ ָקדוׄ 

ֶמךָ הוא גם כן נורא , כח ההתגלות שלו והוא בחינת מלכות דאין סוף ְוֵאין  ְונוָרא ׁשְ
ְלָעֶדיךָ ֱאלוׄ   רק בערך מקור כללות חיות 13כי כל הצמצומים אינם כלל שייכים ּהַ ִמּבַ

ט ְוָהֵאל  .העולמות ּפָ ׁשְ ּמִ ּה יהוה ְצָבאות ּבַ תּוב ַוִיְגּבַ ּכָ ּכַ
ׁש בִּ  דוׁש ִנְקּדַ   : ְצָדָקהַהּקָ

  ; חוזר לראש,  או שהוא מסופק אם הוא בהמלך הקדוש,ואם טעה א"תקפב ס' ע ס"שו
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וכן הדין ; המלך הקדוש אינו צריך לחזור:  נזכר ואמרותוך כדי דיבור, האל הקדוש: אם אמר ב"ס ע"שו
   .בהמלך המשפט

ה  רּוְך ַאּתָ דוׄ  יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ ֶלְך ַהּקָ   :שׁ ַהּמֶ
  
  

 לן דקיימא חדש ראש להזכיר צריך ואין הזה הזכרון יום את לנו ותתן' וכו בחרתנו אתה ואומר
    בית יוסף:):מ (מערבין בכל פרק בסוף אסיקנא הכי. ולכאן לכאן עולה אחד זכרון

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ָאַהְבּתָ אוָתנּו ְוָרִציָת . ַאּתָ
נוּ  ׁשונות . ּבָ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו ְורוַמְמּתָ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ

ִמְצוׄ  ְמָך . ֶתיךָ ּבְ נּו ַלֲעבוָדֶתָך ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ְוֵקַרְבּתָ
דוׁש ָעֵלינּו ָקָראתָ  דול ְוַהּקָ   : ַהּגָ

  

  .בית יוסף: 'ונוהגין בספרד לומר את יום פלוני הזה את יום טוב מקרא קודש הזה וכו

ַאֲהָבה ֶאת יום ן ָלנּו יהוה ֱאלֵהינּו ּבְ ּתֶ ַ ( ַוּתִ ת ַהזֶּה ַהׁשּ ּבָ

רון ַהזֶּה ֶאת יוׄ  )ְוֶאת יום ּכָ  ִמְקָרא קֶדׁש ַהזֶּהטׄוב ם ַהזִּ
לפי   ז"ס ע"שו. אומר זכרון תרועה, אומר יום תרועה מקרא קודש ואם חל בשבת, אם חל בחול

 בשבת( יום בית יוסף: ל"שאין תקיעת שופר דוחה את השבת בגבולין משום גזירה עכ
רּוָעה )ִזְכרון  קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת 14ִמְקָרא )ַאֲהָבהבְּ ( ּתְ

   :ִמְצָרִים
  

יַע ְוֵיָרֶאה  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבוא ְוַיּגִ
ֵקד ְוִיזֵָּכר ִזְכרוֵננּו ְוִזְכרון  ַמע ְוִיּפָ ָ ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשּ

ךְ  ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ  ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו ְוִזְכרון ָמׁשִ
לַ  ךְ ְירּוׁשָ ָרֵאל ִים ִעיר ָקְדׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ  ְוִזְכרון ּכָ

ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
רון ַהזֶּה ּכָ יום ַהזִּ  .ִמְקָרא קֶדׁש ַהזֶּהטׄוב ם יוׄ בְּ . ּבְ
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ּוָפְקֵדנּו בו . ָזְכֵרנּו יהוה ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה
יֵענוּ . ִלְבָרָכה ים טוִביםְוהוׁשִ ְדַבר ְיׁשּוָעה בִּ .  בו ְלַחּיִ

נּו  יֵענּו ַוֲחמׄול ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ
ה י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ   : ּכִ

  
ּלוׄ ְמלוׄ , ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינוּ  ל ָהעוָלם ּכֻ  ְך ַעל ּכָ

ְכבוׄ  יָקָר ְוהִ , ךְ ָד ּבִ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְוהוַפע , ךָ ּנָ
אוׄ  ֲהַדר ּגְ ֵבי ֵתֵבל ַאְרצָ ךְ ן ֻעזָּ ּבַ ל יוׁשְ ְוֵיַדע , ךְ  ַעל ּכָ
עּול ל ּפָ ַעְלּתו, ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ ל ְיצּור, ּכִ י , ְוָיִבין ּכָ ּכִ

ה ְיַצְרּתוׄ  ַאּפוׄ , ַאּתָ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ יהוה . ְויאַמר ּכל ֲאׁשֶ
ָראֵ  ָלהל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותוׄ ֱאלֵהי ִיׂשְ ּכל ָמׁשָ   :  ּבַ

  
ְמנּוָחֵתנוּ לשבת ( נּו  ) ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְרֵצה ָנא ּבִ ׁשֵ ַקּדְ

ִמְצוֶתיךָ  תוָרתָ ּתֵ , ּבְ ֵענּו ִמּטּובךְ , ךְ ן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ  ׂשַ
מֵּ  נּו חַ ׂשַ נוּ ( ַנְפׁשֵ יׁשּוָעתָ ) ִלּבֵ  ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה לשבת (,ךְ ּבִ

ךָ אֱ  ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצון ׁשַ י , לֵהינּו ּבְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל ִיׂשְ ְוָינּוחּו בו ּכָ

ֶמךָ  ֱאֶמת. )ׁשְ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ  כתב. לעד וקיים אמת מלכנו ודברך, ְוַטֵהר ִלּבֵ

] דוד [אמר לפיכך (...)לעולם אחריו הבאים הדורות תרחם אתה כך ברחמים אותו שדנת כשם המרדכי
 והתקנת אחת שעה אפילו חיה לא האילן מן שאכל בשעה הראשון אדם שדנת אלמלא עולם של רבונו
 בכמה הבטחתנו אתה פירוש כתב בו והכל. כאן עד ברחמים בניו את דן שאתה התקנת כך ברחמים עמו

 וקיים אמת דברך כי דברך שתאמת מבקשים אנו ולכך המלוכה לבדך לך שתהיה הגאולה בענין מקומות
 היה לא ]מרוטאנבורג [מ"שהר) שם (בו הכל עוד וכתב .הטעמים שני כתב  אבודרהם דוד רבי והרב עדל

 . בית יוסף:כן נהגו לא והעולם . כאן עד בקידוש ולא ההפטרה בברכות לא לעד וקיים אמת ודברך אומר

נוּ ּוְדָבְרךָ  ם ָלַעד15 ַמְלּכֵ ה  : ֱאֶמת ְוַקּיָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ל ָהָאֶרץ, יאהדונהי הוָ הֹ יְ  שׁ , ֶמֶלְך ַעל ּכָ ת ( ְמַקּדֵ ּבָ ַ ַהׁשּ

ָרֵאל ְויוׄ )וְ  רוׄ  ִיׂשְ ּכָ    :ןם ַהזִּ
  

ֵעה ָתם ׁשְ ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ב . ְרֵצה יהוה ֱאלֵהינּו ּבְ ְוָהׁשֵ
יֶתךָ  ָרֵאל. ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ּבֵ י ִיׂשְ ֵ ָתם. ְוִאׁשּ . ּוְתִפּלָ

ַאֲהָבה ְתַקבֵּ  ָרצוןְמֵהָרה ּבְ ִמיד ֲעבוַדת . ל ּבְ ּוְתִהי ְלָרצון ּתָ
ךָ  ָרֵאל ַעּמֶ   :ִיׂשְ

   
ים ה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחזֶיָנה . ְוַאּתָ ְחּפץ ּבָ ּתַ

ַרֲחִמים ׁשּוְבָך ְלִצּיון ּבְ ׁשּוְבָך : ֵעיֵנינּו ּבְ ְוֶתֱחזֶיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ
ַרֲחִמים ה :ְלִצּיון ּבְ רּוְך ַאּתָ ֲחִזיר , יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ ַהּמַ
ִכיָנתו ְלִצּיון   : ׁשְ

  
ל שאינו קם בתחילת המתים הנה הסוד "ופירשו רז' וגו כל מי שאינו כורע במודים שדרתו נעשה נחש

ש שם והמוחין "י חוליין שבשדרה כמ"במודים הוא סוד המשכת הטיפה דרך ח הוא כי כפיפת הראש
משתחוה וגורם  לכות אילנא דמותא כדי להחיותה ומי שאינוהנקראים חיים הממשיכים לטובת המ הם

מודים הוא בהוד ושם נתבאר כי  וטעם השני כי ברכת. חיות זה להשכינה גם הוא חיה לא יחיה בתחיה
והנה המשתחוה וזוקף גורם העלותה . ח"דרך ע ש שם בספר"יעקב יורד בנצח ורחל עולה בהוד כמ

כ " של הזכר ומי שאינו משתחוה וזוקף נשאר במקום המיתה ועחוליות י"המות לחיים לעומת ח' מבחי
  )ס"לקוטי ש (:ה"גם זה מהרב זלה. בתחיה כי חיה לא יחיה אינו קם

  

  מוִדים ֲאַנְחנּו ָלךְ  ה"ו  והוא קיפול עמוד השדרה כנגד שםכריעת הגוף בשתיים
ה הּוא ַאּתָ ֱאלֵהינּו  ,יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ו"הכנגד שם זקיפת הגוף  ׁשֶ

ֵענּו . ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד צּוֵרנּו צּור ַחיינּו ּוָמֵגן ִיׁשְ
ה הּוא ֶתךָ . ַאּתָ ִהּלָ ר ּתְ ַעל ַחיינּו . ְלדר ָודר נוֶדה ְלָך ּוְנַסּפֵ

ָיֶדךָ  סּוִרים ּבְ קּודות ָלךְ . ַהּמְ מוֵתינּו ַהּפְ יָך . ְוַעל ִנׁשְ ְוַעל ִנּסֶ
נּו ְוַעל ִנפְ  ָכל יום ִעּמָ ּבְ ָכל ֵעתׁשֶ ּבְ . ְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ׁשֶ

י לא ָכלּו ַרֲחֶמיךָ . ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים ַהְמַרֵחם . ַהּטוב ּכִ
ינּו ָלךְ  י ֵמעוָלם ִקּוִ י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך ּכִ  :ּכִ



נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ִמיד ׁשִ א ּתָ ֵ ַרְך ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנׂשּ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ָלהְוכָ . ְלעוָלם ָוֶעד   :ל ַהַחיים יודּוָך ּסֶ

  
ל כי אנחנו נמשלים אל הכותי הזה היודע "ד ששמעתי ממוז"נלע' וכתוב לחיים טובים וכו
ולכן בברכת אבות שאלנו זכרנו לחיים סתם ועתה הוספנו לשאול ' לשאול שאלותיו בהדרג

' א נעשין מוחין לנוק"י דז"הוד ונודע כי נהה' שהיא ספי' והכונה כפי הסוד הוא כי הנה עתה ברכה זו היא בהודא שיהיו טובים
  :ש וכתוב לחיים טובים"ש וזמ"שחרית דחול בברכת אבות בענין גומל חסדים טובים וע' ש בתפי"טובים וכמ' ואז נקר

ֵני בְּ ים טוׄ ב ְלַחיִ ּוְכתוׄ  ל ּבְ   :ִריֶתךָ ִבים ּכָ
  

דול ְמָך ַהּגָ ו "י וי"ד ה"יו(מלוי יודין ב ב"ה דע"תכוין להוי ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ

י טוב. ב" ע'מט בגגדולה וחסדהנקרא גדול מצד החסד הנקרא ) י"ה ֱאֶמת ְלעוָלם ּכִ . ּבֶ
ה  :ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטוב רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְמךָ , יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ת "שם כה ת ְלהודוה ָנאֶ ךָ  ּולְ ַהּטוב ׁשִ

  ::ב שמות דויסע ויבא ויט"קדוש מע' שהוא שם א

 
  .הכהנים נושאים כפיים, בתפילת שחרית

  

לום טוָבה ּוְבָרָכה ַחיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים  ים ׁשָ ׂשִ
ֶאָחד  נּו ּכְ ּלָ ָך ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ֶניָך ָנַתּתָ ָלנוּ  י ְבאור ּפָ ֶניָך ּכִ אור ּפָ ֱאלֵהינּו ּתוָרה , יהוה ּבְ
לום. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְוַחיים ָרָכה ְוׁשָ ְוטוב . ּבְ

רוב עז  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ּבְ
לום   :ְוׁשָ

  
  מוסף ומנחה אומרים, בשחרית

ם ֵבִקים ְוַאּתֶ יֹדָוד ַהּדְ ים ,ֱאלֵֹהיֶכם יאהדונהי ּבַ ֶכם ַחּיִ ּלְ  ּכֻ
ֵצנוּ  ַהּיֹום :ַהּיֹום ַאּמְ ָבְרֵכנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ֵלנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַגּדְ  ַהּיֹום. ּתְ

ֵלנוּ  ַדּגְ ֵרנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַהּדְ ַוֲעֵדנוּ  ַהּיֹום. ּתְ  ַהּיֹום. טֹוב ַוַעד ּתְ
נוּ  ַזּכֵ ינוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַחּיֵ נוּ  ַהּיֹום. ּתְ ָחּנֵ ַטֲהֵר  ַהּיֹום. ּתְ  ַהּיֹום. נוּ ּתְ
ר ֵ ַיׁשּ ֵרנוּ  ַהּיֹום. ָאְרחֹוֵתינוּ  ּתְ ְכּתְ ֶכֶתר ּתִ ם ּבְ  ַהּיֹום. טֹוב ׁשֵ



ֵבנוּ  ַלּבְ ֵטנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַמּלְ ֵאנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַנּשְֹ ַסֲעֵדנוּ  ַהּיֹום. ּתְ . ּתְ
ֵרנוּ  ַהּיֹום ַעּטְ ְפְקֵדנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ים ְבַרֲחֶמיךָ  ּתִ . טֹוִבים ְלַחּיִ
ֵקנוּ  ַהּיֹום ַצּדְ ָקְרֵבנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַרֲחֵמנוּ  ַהּיֹום. ַלֲעבֹוָדֶתךָ  ּתְ . ּתְ
ַמע ַהּיֹום ׁשְ ֵתנוּ  ּתִ ִפּלָ ֵננוּ  ַהּיֹום. ּתְ ּתְ  ּוְלֶחֶסד ְלֵחן ּתִ

ֵבנוּ . ּוְלַרֲחִמים ים ְבַרֲחֶמיךָ  ְוִתְכּתְ   :טֹוִבים ְלַחּיִ
  

לוׄ ּוְבֵסֶפר ַחיִ  ָרָכה ְוׁשָ ה ִויׁשּוָעה בָ ם ּוַפְרָנָסה טוׄ ים ּבְ
ֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו . תבוׄ ת טוׄ ְוֶנָחָמה ּוְגזֵרוׄ  ִנזֵָּכר ְוִנּכָ

ָרֵאל ְלַחיים טוׄ  ָך ִיׂשְ לוׄ ְוָכל ַעּמְ   :םִבים ּוְלׁשָ
  

ה  רּוְך ַאּתָ  ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמוׄ , יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ
לוׄ  ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ   :ם ָאֵמןִיׂשְ

  
י ְלָפֶניךָ ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶ    :צּוִרי ְוגֲאִלי, יהוה. ְגיון ִלּבִ

ר ִמְרָמה. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרע. ֱאלַהי ּבֵ ְפתוַתי ִמּדַ . ְוׂשִ
י ִתּדום ְהֶיה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ָעָפר ַלּכל ּתִ י ּכֶ ַתח . ְוַנְפׁשִ ּפְ

תוָרֶתךָ  י ּבְ י. ִלּבִ ְרּדוף ַנְפׁשִ ִמים ְוָכל ַהקָּ . ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ּתִ
בוָתם. ָעַלי ְלָרָעה ה . ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחׁשְ ֲעׂשֵ
ָמךְ  ה ְלַמַען ְיִמיָנךְ . ְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַען ּתוָרָתךְ . ֲעׂשֵ ה . ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ָתךְ  ָ יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיךָ  .ְלַמַען ְקֻדׁשּ   :הוׁשִ
י ְלָפֶניךָ ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵר  צּוִרי , יהוה. י ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

  :ְוגֲאִלי
אצל פסיעה ואל תרחיב רגליך יותר מכדי שיעור ' כ תפסוע שלשה פסיעות לאחוריך ויהיו פסיע"אח

 ה אין דרך ארץ לעמוד שםהיא כי הנה בתפלת העמידה היית שושבין המזווג חתן וכלה שבעולם האצילות ועתה שהוא עת זיווגם וירידת הטפ' והכונממש ' פסיע
. ביראה ובפחד, והוא כהעבד היוצא מארמון מלכו :ע"ואתה מתרחק מהם שלשה פסיעות כנגד שלשה עולמות בי

  )א דכיא‘הזית(

  



ה א יתירה " עושה השלום במרומיו בה16העמידהל אחר "צ' ימי תשו' בכל י עוׂשֶ
ספר החיים את כל  המלאך שהוא הסופר הכותב בספריאל' ולכוין כי השלום הוא בגי

כ בשאר תפלת השנה שאין אומר אלא עושה שלום "ימי תשובה משא' בני אדם בי

ה הַ  .'במרומיו חסר ה ְמרוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לום  ּבִ ׁשָ
לום ָעֵלינוּ  ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן, ׁשָ ל ַעּמו ִיׂשְ    :ְוַעל ּכָ

  

  

 אחר בהימי תשו בעשרת ןמ שאומרי"ענין א] שער התפלה[ל "י ז"האר
ה ליום הכפורים ולא "ל לא רצה שיאמרו בשבת שבין ר"זרי  מו.העמידה

מ מחול וסלח לכל "א או מ חטאנו לפניך "ה א"ימים טובים של ר' בב
 ועונות ים חטאנותמ שנזכר בהם בחי"נותינו וכיוצא בזה בשאר אועו
  .ה" שאין להזכיר שום חטא ביום רזוהרה"דוים וכנראה מלשון סיוו
אלא , יש לומר אבינו מלכנו אף בשבת תשובה, ל"י ז"לדעת הבית יוסף והאר,  ולכן:א"יתז

  .לגרוע הזכרת עוון וחטא

מ קרע רוע גזר דינינו תכוין "ימי תשובה באמרך א' מ שנתקן אחר העמידה בכל י"ענין א
י שם זה יקרע "ב ותכוין שע"ן והוא שם השני דשם בן מ"ע שט"במלת קרע אל שם קר

  .ל"י ז"האר: זר דיןרוע ג

ה א ָאּתָ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶמךָ  נּו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ נּו ֲעׂשֵ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָנה טוָבה ׁש ָעֵלינּו ׁשָ נּו ַחּדֵ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

זֵרות ָקׁשות ְוָרעות ל ּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּטֵ נּו ּבַ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
בות ׂשְנֵאינוּ ָאִבינוּ  ל ַמְחׁשְ ּטֵ נּו ּבַ   :  ַמְלּכֵ

נּו ָהֵפר ֲעַצת אוְיֵבינוּ    : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ִטין ֵמָעֵלינוּ  ל ַצר ּוַמׂשְ ה ּכָ ּלֵ נּו ּכַ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
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ומות  ולא במקשאחרי העמידהאלא בעושה שלום ' שאין להוסיף ה, ו"ק מוהרח"מבואר בשער התפילה כתי 

  .כי הרי המלאך הזה םועל סוף התפילה ולא בזמנים אחרים שבשאר התפילה, אחרים שמופיע בהם הפסוק הזה



ִבי ּוִבזָּה  ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעה ְוָרָעב ּוׁשְ ּלֵ נּו ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָפה ְוֵיצֶ  ִחית ּוַמּגֵ ֵני ְבִריֶתךָ ּוַמׁשְ   : ר ָהָרע ְוחוָלִאים ָרִעים ִמּבְ

נוּ  ֵלָמה לְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ךָ  ׁשְ   : חוֵלי ַעּמֶ
נּו  ֲחָלֶתךָ ֲעצׄורָאִבינּו ַמְלּכֵ ָפה ִמּנַ   :  ַמּגֵ

י ָעָפר ֲאָנְחנוּ  נּו ָזכּור ּכִ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ינֵ  ַזר ּדִ נּו ְקַרע רוַע ּגְ    )ן"ע שט"יכוין בשם קר( :נוּ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ְטֵרי  ל ׁשִ ים ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ְמחוק ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
  : חובוֵתינוּ 

ֵסֶפר ַחיים טוִבים ְתֵבנּו ּבְ נּו ּכָ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָלה ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ֵסֶפר ּפַ ְתֵבנּו ּבְ נּו ּכָ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ְתֵבנוּ  נּו ּכָ ֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחהָאִבינּו ַמְלּכֵ   :  ּבְ
ה ִויׁשּוָעה ֻאּלָ ֵסֶפר ּגְ ְתֵבנּו ּבְ נּו ּכָ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָפֶניךָ  ִזְכרון טוב ִמּלְ נּו ָזְכֵרנּו ּבְ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָקרוב נּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ּבְ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָרֵאל ַעמֶּ  נּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיׂשְ   : ךָ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
יֶחךָ  נּו ְוָהֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵלָמה ְלָפֶניךָ  ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ַהֲחִזיֵרנּו ּבִ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ַמע קוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ  נּו ׁשְ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה ְלַמֲעָנְך ִאם לא ְלַמֲעֵננוּ  נּו ֲעׂשֵ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

נ יִקים ַוֲחִסיִדיםָאִבינּו ַמְלּכֵ ֵסֶפר ַצּדִ ְתֵבנּו ּבְ   : ּו ּכָ
ִרים ּוְתִמיִמים ֵסֶפר ְיׁשָ ְתֵבנּו ּבְ נּו ּכָ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵתנוּ  ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ּתְ ל ּבְ נּו ַקּבֵ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָפֶניךָ  יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ַאל ּתְ  : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

מבטל קדיש דרבנן או יתום (דוד אורי וישעי לפני עלינו לשבח מזמור לאין לומר 
וכן הוא מנהג הקדמון בין אצל , אלא אחרי עלינו לשבח) הסמוך לעלינו לשבח

 .הספרדים בין אצל האשכנזים
  

 ולא שערים מקורו במקובלים האחרונים' נוסח הנ: שערים שבקדיש ' נוסח נ
 . ל"י ז"מהקדמונים או מהאר



  תפילת הפרנסה
ה חוץ מן "ר ה ועד"מסכת ביצה תנא רב תחליפא אומר כל מזונותיו של אדם קצובין מר

פ "ג' הנה מועד הוא גימ כי' הטעם הוא היות מזונות של האדם כפולים וגו. ט"הוצאות שבת וי
ט "ולכן המכבד י' ד עולה פ"וע כי' פ מ"כ ונעשית ב"של מועד נכפלת אח' ונמצא כי מ' מ

' משנה הרי שמזונותיו כפולים וכן לימוד ל שבת כתיב בקרא בהדיא לחםוב. מזונותיו כפולים
   )ס"לקוטי ש (:ה"מהרב זלה. כפול שהוא' פ ל"הרי ב' ד ס"שלושים ימו

דף (' פ' סהשלם " הפעולות"ל בספרו "ח וויטאל זצוק"לשון קדוש למוהר
  תלמידו הנאמן והמובהק של) ה"שכ

  א"י הקדוש זיע"האר

 של בליל ראשונהיאמר מזמור הזה '  ומלואה וכוהארץ' לדוד מזמור לה
פעם אחת ראש השנה ובליל יום הכיפורים קודם הקדיש בתרא ותקראנו 

  הארץ ומלואה בניקוד זה ' ה של לה"ותכוין בשם ההוי, בלבד

   )הְ וׄ הֶ יְ לְ וגם בניקוד הזה  (הוָ הֶ יְ 

ה הרגיל " שם הויה בפה אלא בכוונה רק ויבטא את ניקוד"אין להוציא את ניקוד שם הוי[
  ].ת"הנרקא בשם אדנו

ולא יחסרו לו כל מזונותיו כל השנה ההיא וזה נקרא שם הפרנסה ואם הוא 
בלילות הנזכרות וזהו סוד ) מגרב(בביתו יאמר אותו אחר קריאת הגבר 

  . ונסיתיו והוא אמת ובחון כל השנים העוברות עלי

 הפעולות כתב יד עד כאן לשונו הטהור של רבינו רבי חיים וויטאל בספר
   .ועל זה אין להוסיף ואין לגרוע. קודשו

, פעמים' לאומרה ג'' תפילת הפרנסה'' למכור את אין שום מקור, ולכן
, לאומרה בכל סוף התפילות ולפתוח כל פעם את דלתות ההיכל, ובכלל

ל תיקן סגולה "י ז"שהאר, אלא. שהוא מנהג מגונה וטורח ציבור חמור
  !בלי תחרות , בצניעות ובהכנעה רבה, לפרנסה לכל אחד ואחד



   קידוש וסדר סימנא מילתא
  .ל"י ז"י בין לדעת האר"בין לדעת השו',  לא צריך לחזור אחרי פרי חדש בליל ב�

  
  קודם יום השישיאם חל בשבת יאמר 

י ִ ׁשּ ִ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם.  יום ַהׁשּ ָ ַוְיַכל ֱאלִהים : ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ
ּיום הַ  הּבַ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ְ ִביִעי . ׁשּ ְ ּיום ַהׁשּ ּבת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

ה ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ִביִעי : ִמּכָ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יום ַהׁשּ
ׁש אתו ָרא ֱאלִהים . ַוְיַקּדֵ ר ּבָ ל ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בו ׁשָ ּכִ

  : ַלֲעׂשות
  

ְמַחְתֶכם ּוְבמוֹ  ֲעֵדיֶכם ּוְביֹום ׂשִ
ם  ֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ּוְבָראׁשֵ

ֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי  ּבַ
ְלֵמיֶכם  ְוָהיוּ  רֹון ִלְפֵני  ׁשַ ָלֶכם ְלִזּכָ

 :ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  

  ְלָחִיים: ַסְבִרי ָמָרָנן 

  

  .ן"ה ב"ג מ"ב ס"ן שבארבע שמות ע"יודי' ט' וימזוג את יין הכוס שמים גמ

ה רּוְך ַאּתָ ֱאלֵהינּו , יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ּבָ
ֶפן, ֶמֶלְך ָהעוָלם ִרי ַהּגֶ   :ּבוֵרא ּפְ

  



ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ל  ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ן ּתֶ ִמְצוָתיו ַוּתִ נּו ּבְ ׁשָ ָוה ָלנּו ְיהֹ  ָלׁשֹון ְוִקּדְ
רֹון ַהזֶּה  ּכָ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהזִּ ֱאלֵֹהינּו ּבְ
רּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש זֵֶכר ִליִציַאת  יֹום ּתְ

נּו ִמְצָרִים ּוְדָבְרָך  ם ָלַעדַמְלּכֵ    :ֱאֶמת ְוַקּיָ
ה  רּוְך ַאּתָ ל  יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ ֶמֶלְך ַעל ּכָ

שׁ  ָרֵאל  ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ְויֹום  )השבת( ִיׂשְ
כָּ    :רֹוןַהזִּ

 )ד"ח שער השבת פי"פע. (ישתה מהקידוש מיושב
  

 ש"אם חל ראש השנה במוצ
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאשׁ על הנר    רּוְך ַאּתָ  :ּבָ

ין אֹור  ין ֹקֶדׁש ְלחֹול ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ין יֹוםְלחׁשֶ  ים ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ת  ְך ּבֵ ַ ין ְקֻדׁשּ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ַהׁשּ

ת ְיֵמי ׁשֶ ִביִעי ִמׁשֵ ְ ְלּתָ ְוֶאת יֹום ַהׁשּ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדׁשּ ּבָ ה  ׁשַ ֲעׂשֶ ַהּמַ
ּתָ  ׁשְ ָראֵ . הִקּדַ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוהִקּדַ תךִהְבּדַ ָ ְקֻדׁשּ ה ְיֹהָוה :ל ּבִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש  יל ּבֵ ְבּדִ   :ַהּמַ
  

בקידוש ליל שני או מניח פרי חדש ואומר שהחיינו ואם אין מצוי פרי חדש : ב"ע ס"שו
ה צריך לברך "של ר' בליל הב :ל"י ז"שער התפלה להאר .עם כל זה יאמר שהחיינו

  . אין צורך לחפש אחר פרי חדש כללוברכת שהחיינו בקידוש של הלילה 
  

ה  רּוְך ַאּתָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך  יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ
ַמן ַהזֶּה יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ   :ָהעֹוָלם ׁשֶ

  
  



  נטילת ידייםנטילת ידיים

 ליטול רגיל היה ש"והרא; 17תחילה ידיו נוטל הגדול, בסעודה מסובין רבים אם  .א
 . לדבר לאוש להפסיק שלא, באחרונה

  
 וראוי, היד לכף האצבעות חיבור מקום עד א"וי; זרוע של קנה עד היד כל, י"נט שיעור  .ב

אצבעות והכף ' שיעורה כל היד שהוא ה,  נטילת ידים):ד( קסא יסע "שו. הראשון כדעת לנהוג
 .ל"י ז"האר.ב"ל ע"וטעם זה נתבאר אצלינו באדרת נשא דק. עצמה עד פרק הזרוע

  
. הידים ויטמאו ויחזרו לפרק חוץ מים יצאו שלא, למעלה ידיו יהלהגב צריך הנוטל  .ג

ידיך ' י תגביה ב"כ תטול ידיך וצריך שבעת שתנגב ידיך ובשעה שתברך ענ"אח קסב סימן ע"שו
  .ל"י ז"אר :ז מעומד"גם יהיה כ. צדדי ראשך' זקופות למעלה כנגד ראשך מב

  
ולא יהיו יוצאין ובולטין , לפניםתכווין להכניס קשר הזרועות , והנה כאשר תגביה ידיך  .ד

מלכים (וכל אחוריהם ביתה , בסוד, ש בלשון לעז"והם הנקראים קובדו, כמנהגם לאחורי הגוף
ולהעלותם אל מדרגתם , צריך עתה בנטילת ידים להגביהם למעלה כנגד הראש) 'ז' א

 .ל"י ז"אר. שהיו בבחינת רישא הנזכר, הראשונה
  

 יגביה שלא שיזהר רק, דמי דשפיר סופה עד הנטילה תחילתמ משפילן אם ה"וה: הגהם ב"מור
 י"ב (הידים ויטמאו ויחזרו לפרק חוץ המים יצאו דאז, ישפילם כ"ואח אצבעותיו ראשי תחילה

  .הזרוע עם היד חבור מקום עד היד כל נוטל כשאינו והיינו; )חביב בן י"מהר בשם
  

 כ"ואח, שחוצץ דבר וכל לוךהלכ מהם להסיר מהרביעית קצת עליהם שופך ידיו הנוטל  .ה
 לטהר שלישית פעם עליהם שופך כ"ואח, טמאים הם המים אלו וגם שנית פעם עליהם שופך
 בבת רביעית ידיו שתי על שופך, החוצץ ודבר לכלוך בידים אין ואם; הידים גבי שעל המים
 . ע"שו.שניים מים צ"וא, אחת

  
 כ"ואח, הלכלוך להסיר כדי מעט תחילה רוחץ, רבים מים לו היו אם ה"וה: הגהם ב"מור  .ו

 .שלישים מים צ"וא כאחד רביעית שופך
  

 לרחוץ יד 18כ כשתחזור שנית"ואח: פעמים בכל אופן' ל יש לשפוך ב"י ז"ולדעת האר  .ז
 ). עקב' שער המצוות פר. (ד הכוונה הנזכרת ממש"כ תרחוץ שמאלך ע"ואח(...) ימין 

  
 חוץ יגע שלא יזהר, בזו זו ידיו ףשפש אם .בזה זה לשפשפם צריך ידיו הנוטל :ע"שו  .ח

 תחלה תרחוץ ידך :ל"י ז"דברי האר .זו את זו מטמאות שהם מפני, מים בו שנפלו ממקום
 ).עקב' שער המצוות פר(. ותשפשפם, כ תחבר שתיהם יחד"ואח, ואחר כך השמאלית, ימנית
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.כדי לברך המוציא, ות את אשתו שתשב בשלחן בנחתולא ישכח לחכ. וכך נהגו רבים ושלמים   

18
ולא שלושה , ולא אחת, רק פעמיים, לנטילת הסעודה, שיש לשפוך על הידים, הרי מפורש בשער המצוות 

.פעמים  



זו מעומד לפי שהיא לכן תגביה ידיך עד כנגד ראשך וגם לסיבה זו צריך לברך ברכה  :ל"י ז"האר
א ונודע כי עלמא דדכורא כל עובדוי מעומד ולכן עתה אשר כונתך "בסוד המוחין דז' למע

 . להעלות את הנקבה וליחדא עם בעלה צריך שיהיה מעומד
  

ה רּוְך ַאּתָ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך  יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ּבָ
נּו ַעל  ִמְצוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ָהעוָלם ֲאׁשֶ

  :יַלת ָיַדִיםְנטִ 
  )א( קסו סימןע "שו
 וטוב, ליזהר שצריך אומרים ויש, להמוציא נטילה בין מלהפסיק ליזהר צ"שא אומרים יש

  .הפסק מקרי, אמה ב"כ הלוך כדי שהה ואם. 19ליזהר
  

שולי '  וב:ל"י ז"האר :בוצע על שתי ככרות שאוחז שתיהן בידו ובוצע התחתונה :עדר' ס ע"שו
 מצד ימין ופן זה מצד שמאלצדדיו שלהם יהיו פן זה ' פנים מב'  זה בזה ובהלחמים יהיו דבוקים

צדדיו ויהיה כדמיון לחם הפנים ' פנים מב' לחמים נעשו לחם אחד ובו ב' ואז יתראו כאלו הב
ט בוצע על העליונה " ודוקא בלילי שבת אבל ביום השבת או בלילי יו:ם בהגה"מור .שבמקדש

'  ובוצעין על ב:והטעם הוא על דרך הקבלה)  מהלכות חמץ ומצהח"כל בו והגהות מיימוני פ(
  .א אזולאי על הלבוש"מהר. כיכרות כשאר יום טוב

  
 התלויות מצות' י כנגד אצבעות' י בהן שיש, ברכה בשעת הפת על ידיו שתי יתן  .א

 תהילים (לבהמה חציר מצמיח בפסוק תיבות' וי המוציא בברכת תיבות' י יש ולכך בפת
 ארץ בפסוק תיבות' וי) טו, קמה תהילים (ישברו אליך כל עיני בפסוק תיבות' וי) יד, קד

וברצותך  . ע"שו).כח, כז בראשית (לך ויתן בפסוק תיבות' וי) ח, ח דברים (ושעורה חטה
 .ידיך' אמצעים ותחבר שניהם בב' לחמים העליונים שבד' לומר ברכת המוציא אז תקח ב

 .ל"י ז"האר
  

. הבציעה פרוסת בו ללפת ליפתן או מלח לפניו שיביאו יא עד יבצע לא :ע"שו  .ב
 .צריך לטבל פרוסת המוציא במלח, אחר שתבצע הלחם :ל"י ז"דברי האר

  
 

 ואין, בידו פרוסה נוטל והאחד אחד כל לפני פרוסה נותן לח הבוצע: ע"שו  .ג
 לפרוסת רמז) יז, א איכה (בידיה ציון פרשה. (אבל היה (כ"אא האוכל ביד נותן הבוצע

 מהלכות ז"פ ם"רמב בשם ואבודרהם י"ב) (אבילות בשעת בידו שנותנין מוציאה
ותבצע ממנו תחלה שיעור כזית ותאכלנו אתה  : ל"י ז" האר).א"הרשב ותשובות ברכות

' כ תבצע בציעה ב"א ואח"ה שהוא הז"של הוי' ותכוין שהכזית הזה הוא כנגד אות י
' י שהיא בנוק"אחרונה של אדנ' ות יכשיעור כביצה ותתן לאשתך ותכוין שהיא כנגד א
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.אין זה איסור אלא הזהרה, מ"ומ   



' כ תבצע ותתן לשאר בני הסעוד"א ותכוין שיתחברו ויעשו שם יאהדונהי ואח"דז
  .היושבים שם

  
ושנים ) "ג,ד(סוד מה שכתוב במנורת זכריה ) ה"דף קע(כתוב בספר החיזיונות   .ד

 שיעורה ד"כי כל יו, פנחס' כמו שכתוב בריעא מהימנא פר, ן"יודי' הם ב, "זתים עליה
ואפשר לומר ששיעור , ן"יודי' שהם ב, בכוונת הבציעה, ב"ועיין לעיל  אות י.  כזית

,  ד אחד"והכזית שהוא יו, גרם' ונמצא שכביצה שיעורה מ, הכזית הוא חצי ביצה
  .א דכיא‘הזית). ד"יו' גמ(עשרים גרם 

  
רוּ  ּבֵ ה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם בְּ . ֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְיׂשַ   : ִעּתוְוַאּתָ

יַע ְלָכל ַחי ָרצון. ּפוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ  ּבִ   :ּוַמׂשְ
  . ידיו ויברך ברכת המוציא' יקח הלחם בב  .א
, ידיך' והלחם יהא נתון בין ב, תגביה ידיך למעלה במלת המוציא, כשתברך המוציא  .ב

  . של המוציא' ותדקדק בה
'  אות ושל הויה והלחם שביד שמאלך' הוא אות י ותכוין כי הלחם שביד ימינך  .ג

של הארץ תכוין במלכות ' ובה' עילא' המוציא תכוין אל אי של' ותברך אז ברכת המוציא ובה
  ל "ג נימין הנ"שהוא בחינת י' גם במלת לחם תכוין אל הלחם הנז .ת"בת ובמלת לחם תכוין

 החכמהוהוא כנגד '  כנזה"הוי של 'יהלחם הימני שהוא כנגד אות  כ תבצע מן"ואח  .ד
 ותבצע ממנו תחלה שיעור כזית ותאכלנו אתה .זון המעולה מכל השארהמ אשר משם נמשך

   א"הז שהוא ה"הוי של 'ישהכזית הזה הוא כנגד אות  ותכוין
 'יכביצה ותתן לאשתך ותכוין שהיא כנגד אות   כשיעור,שניתכ תבצע בציעה "ואח  .ה

  יאהדונהיא ותכוין שיתחברו ויעשו שם "דז בהבנוק שהיא י"אדנאחרונה של 
  

  .היושבים שםה כ תבצע ותתן לשאר בני הסעוד"ואח

ה  רּוְך ַאּתָ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך , יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ
 ִמן הָ  תפארת ּמוִציא ֶלֶחם אימא עילהא הַ , ָהעוָלם

   :ָאֶרץ מלכות
  

ונעשו שם כמנין לחם  ב אותיות"הויות שבהם י' ב שהם ג"ומה שהיו תחילה מספר י  .ו
והענין הוא  .ם"כאותיות לח ח"אל היסוד נעשים אותיות מלהויות הנה עתה ברדתם ' שהם ג

ח ואז "כמנין מל הויות' כ בחינת ג"הגבורות הנמתקות אשר ביסוד שהם ג' שהם בחינת ג
כי בתחלה היו מרים ' הרויחו הגבו י המיתוק הזה"החסדים וע' י ג"הגבורות ע' מתמתקים יחד ג

  .בסוד הדינים הקשים ועתה נהפכו לטעם המלח
 ).עקב' המצ פ"שע. (ך לטבול הפרוסה במלחצרי  .ז



וכך מנהג ביתי (הרבה נהגו לטבול פרוסת המוציא בראש השנה בדבש או בסוכר , אולם
 מלח גמור 20שהסוכר, בית אברהם' וכך נמצא סמך בספרי הקט). עד אסרו חג דסוכות

ומנהג אשכנז מטבילין פרוסת הבציעה :  א אזולאי על הלבוש "וזה לשון מהר. הוא
  .קודם לכל דבר, בדבש

  
ויכוין כי ,  הטוב והמטיב21וכששותה יין באמצע הסעודה יברך, כ יאכל די צרכו"אח  .א

שממתיקים ) א דכיא‘זית. הוא(ומטיב . א לטוב לו"הטוב לדידיה הם החסדים שמקבל יסוד ז
 .יין כנודע) א דכיא‘זית. בחינת(את הגבורות שהוא סוד 

 

ואחר . והלך לשם ואכל ושתה, עודת אירוסיןה לס"ו זללה" זימנו להרח22פעם אחת  .ב
ואם לא , היום הזה אכלת חצי שרץ אחד: אמר לו הרב). ל"י ז"האר(כך בא וישב לפני הרב 

מיד . אר שםשואראה לך חצי השרץ שנ, תאמין תוציא חצי הגלוסקא ששמרת לאשתך
 לא רצה לילך ,מאותו היום והלאה. הוציאה וחתכה לשנים וראה חצי נמלה נתון בה) ו"מוהרח(

  . לשום סעודה
  

ז "ה טוב לקרוא על השולחן קודם שיטול ידיו למים אחרונים שקודם ברהמ"בליל ר
ה "אותיות הוי' פרקים של משנה ותכוין כי הם ארבעה פרקים כנגד ד' ה שהם ד"ר' מס

ש ושם "ה לקמן וע"שיש אל המלכות ועיין בברכת אבות דתפלת ר' בחי' וכנגד ד
  . ל"הנ'  המל'בחינ' יתבאר ד

  
י "הם סוד ארבעה אותיות של שם אדנ' בחי' א שאלו ד"ל פ"ד ששמעתי ממוז"ונלע

ה על "וכונה זו צריך לכוין בקריאתם בליל ר' ה הנז"פרקים דמסכת ר' וכנגדם הם ד
  . 'וזה פי' ראשי שנים כו' נרמזו במשנה ראשונה שהיא ארבע' בחינות הנז' השלחן וד

  
' י ביחד לכל אחד מד"ה ושם אדנ" לשלב שם הויהטוב הוא, ולכן: א"זית

  : פרקים כדרך זה
  א "י: 'פרק א
  ד "ה: 'פרק ב
  נ "ו: 'פרק ג
  י"ה: 'פרק ד
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.גם נהגו העם ועלי הדס, מחזור בית דין חמווי בשם הלקח טוב בשם המענה אברם   

21
.א"זית.פילו ביחיד מותר לברך ברכת הטוב והמטיבמשמע שא   

22
.י"שבחי האר   



  סדר ראש השנה
 

 . יש להתחיל סדר הסימנים באכילת תפוח בדבש כמנהג הראשונים

, משמע שלנוהגים להתחיל בתפוח בדבש קודם הסעודה) ג"תקפ(הטורמדברי , הנה
להתחיל בפרי להוציא ידי , ולא העיר מרן שום הערה על מנהג זה, כו במנהגםימשי

וגם לא התייחס בכלל לחשש להתחיל בפרי שאינו ממין , חובת ברכת בורא פרי העץ
  ! פירות שנשתבה בם ארץ ישראל ' הז
  
 : הטורל "וז

 ימיית לא אי שתא מסיק אי למידע דבעי מאן רבה אמר:) ה (דכריתות ק"בפ גרסינן"
 ידע נהורא משיך אי זיקא נשיב דלא בביתא שרגא כ"ליה ה"ר שבין יומי עשרה בהדין

 שפיר שמין אי תרנגולא מרבי לא אי עסקיה מצלח אי למידע דבעי ומאן שתא דמשיך
 בריש למיכל רגיל איניש יהא היא מלתא סימנא דאמרת השתא אביי אמר דמצלח ידע

 ירבו רוביא תלתן י"רש פירש רוביא ותמרי סלקי כרתי רוביא קרי אתרוגא שתא
 גדל להיות שממהר מפני קרי' כו יתמו תמרי' כו יסתלקו סלקי' כו יכרתו כרתי זכיותינו

 בתחלת לאכול שרגילין באשכנז כמו מנהגו לפי ומקום מ"כ המנהגים רבו ומזה
 להביא נוהגין א"ובפרובינצ מתוקה שנה עלינו תתחדש לומר בדבש מתוק תפוח הסעודה

 לזנב ולא לראש נהיה לומר והריאה כבש ראש ואוכלין חידוש מיני כל השלחן על
 של לאילו זכר איל ראש לאכול רגיל היה מרוטנבורג מ"והר קלה שהיא לפי והריאה

  .ל"עכ":יצחק
ואין מנהג להתחיל בתמר קיים בכלל , ומכיוון שהבית יוסף הביא מנהג זה כפשוטו

ולא דעות אחרות , רכם של ראשונים כמלאכיםהרי שעדיף לשמור ד, א"בראשונים זיע
  .ל מדור דור"מאוחרות המבוססות על סברות ולא על קבלת רבותינו ז

נים אלא מהגאו, שמקור מנהג להתחיל בתפוח בדבש אינו מראשוני אשכנז, אלא
כתבו  :")ראש השנה' סוף מס (שרובם ככולם היו בבבל המובא בספר האגודה, עצמם

וכן הובא ". ן לאכול דבש ותפוחים מתוקים סימן לשנה מתוקההילכך רגיליהגאונים 
  .5א הערה "שדה יער פ' ועיין ס) ג"שכ' ס(ל והמחזור וטרי "במהרי

  
אף שאין בדרכנו להביא ראיות ומקורות מספר פרי עץ חיים מסיבת בלבול הסדר 

שנהגו "לא אחדל הפעם להביא את לשונו , מ"מ, והדברים ועוד כמה סיבות טובות
שכך מביא , מקור הדברים יותר עתיקים, ואמנם. "שי מעשה לאכול תפוחין בדבשאנ

  : א בהגהותיו על הלבוש"אזולאי זיערבינו רבי אברהם ] ל"י ז"ולא לפי מנהג האר[
כשאוכלין תפוח בדבש ליל ראש השנה צריך לומר תחילה תתחדש עלינו שנה טובה "

, ין להפסיק בין ברכה לאכילה דלכתחילה א , כ מברך בורא פרי העץ"ואחומתוקה 
   ".ז"קס' ח ס"אפילו בדברים שהן מעין דברים שמברכין עליהם כדאיתא באו

כמנהג הקדמון , ח ולא בתמרלהתחיל בתפול "זצוקמבואר שדעת רבי אברהם אזולאי 
  .  ז לברך ואז לאכול"אח, וגם לומר הבקשה, והפשוט

  :ע"הבית יוסף והשווכך מבואר מלשון 



 וכשיאכל  רוביא דהיינו תלתן כרתי סילקא תמרי קראה"יל לאכול בריהא אדם רג
תמרי   יסתלקו אויבינו סלקא' יכרתו שונאי הר שירבו זכיותינו כרתי" יהיאמררוביא 

  א"תקפג ס' ע ס"שו.  יקרע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינוקרא' יתמו שונאי ה
  

  ב"ע ס"שו. ילו של יצחק וזכר לא נהיה לראש ולא לזנבלומר ראש כבש אוכלים
 

  : סדר זה לסימן טובלערוךבשתי הלילות של ראש השנה יש שנהגו 

  

  א"תקפג ס' ע ס"שו
 וכשיאכל  רוביא דהיינו תלתן כרתי סילקא תמרי קראה"יהא אדם רגיל לאכול בר

תמרי   יסתלקו אויבינו סלקא' יכרתו שונאי הר שירבו זכיותינו כרתי"רוביא יאמר יה
  .  יקרע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינוקרא' יתמו שונאי ה

  
  ב"ע ס"שו

  .  וזכר לאילו של יצחקומר נהיה לראש ולא לזנבאוכלים ראש כבש ל
  

  
çåôú  אומרומטביל בדבש יקח תפוח   

ָפֶניָך יהוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָנה טוֹ , ֲאבֹוֵתינוּ  ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ְתַחּדֵ ּתִ ברך מו .ָבה ּוְמתּוָקהׁשֶ

  :כלואו, "בורא פרי העץ"
  
  

éúøë  לוקח כרתי ביד אומר  
ָפֶניָך יהוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

י ָרָעֵתנוּ , ֲאבֹוֵתינוּ  ְרתּו אֹוְיֵבינּו ְוֹשֹוְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקׁשֵ ּכָ ּיִ  .ׁשֶ
  :ואוכל" בורא פרי אדמה"ומברך ברכת 
úòìã   א אזולאי על הלבוש"מהר'' דלו עיני למרום''על שם.  

  

à÷ìñ אומר  



ָפֶניָך יהוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
י , ֲאבֹוֵתינוּ  קּו אֹוְיֶבינּו ְוֹשֹוְנֶאינּו ְוָכל ְמַבְקׁשֵ ּלְ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

  . ָרָעֵתנוּ 
  

 íéøîúאומר  

ָפֶניָך יהוה יאהדונה י ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
י ָרָעֵתנוּ , ֲאבֹוֵתינוּ  ּמּו אֹוְיֶבינּו ְוֹשֹוְנֶאינּו ְוָכל ְמַבְקׁשֵ ּתַ ּיִ   . ׁשֶ

  

 àø÷אומר  

ָפֶניָך יהוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵננוּ , ֲאבֹוֵתינוּ  ַזר ּדִ ְקַרע רֹוַע ּגְ ּתִ   :ׁשֶ

  

íéâã אומר  

ָפנֶ  יָך יהוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְרּבּו ָזִכּיֹוֵתינוּ ִיְפרּו ושֶׁ , ֲאבֹוֵתינוּ    : כדגיםּיִ

  

ùáë ùàø ואם אין לו יקח ראש עוף, יקח ראש כבש  

ָפֶניָך יהוה יאהדונהי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְהֶיה ְלֹראׁש ְולֹא ְלָזָנב, ֲאבֹוֵתינוּ  ּנִ ל  לְ ְוזֵֵכר. ׁשֶ ֵאילֹו ׁשֶ

  .ִיְצָחק
  



        ברכת המזוןברכת המזון
  

 
 

  'א קפא סימן ערוך שולחן  .א

  .חובה, אחרונים מים

   

  .אצבעות של שני פרק עד אלא ליטול צ"א  .ב

עת נטילת  ב.הזוהמא שתרד כדי, למטה אצבעותיו ראשי שישפיל צריך  .ג
  .וישפיל אצבעותיו כלפי מטה, והגודל לבד, יחבר ארבע האצבעות בלבד, מים אחרונים

  . מברך כ"ואח מנגב ם"ולהרמב; נגוב צריכים אינם אחרונים שמים א"י  .ד

צריך לזהר להסיר הסכין על השלחן בעת ברכת , ל שמי שהוא משורש קין"גם א  .ה
  . יען כי כלי זין הם בקין כנודע, ולא יספיק לכסותו בלבד, המזון לגמרי

  : טעמים ' מובא שאין לכסות את הסכינים בשבת מב, י"ו בחש"אולם מדברי מוהרש  .ו
ואין להניף ברזל על המזבח (שאין קרבן יחיד בשבת , כי בשבת השלחן לא נקרא מזבח סתם. 

 .ל כתבו שאין בניין בית המקדש דוחה שבת"חז).  רמז לשלחןף לנימוק הבית יוסף

ואם הוא , אפילו בדברי תורה, והנה אין להפסיק כלל בין מים אחרונים לברכת המזון  .ז
 . יעסוק בתורה קודם שיטול מים אחרונים, ל"ש רז"מכ, ת"רוצה לעסוק בד

ל ובא לפני אדם אחד ואמר לי כי זה לו שני ימים " אחת הייתי לפני מורי ז23פעם  .ח
ואמר לו כי בא לו כאב זה מפני שהפסיק בין , ל"ונסתכל בו מורי ז, שאירע לו כאב חזק בכתפו
ל תכף לנטילה ברכהף "מרו חזועבר על מה שא, בקריאת משניות, מים אחרונים לברכת המזון
ולכן צריך להיזהר שלא . והרגיש בו כאב, ף"ף נהפכו לכת"ולכן תכ, גהיינו נטילת מיים אחרונים

ואם הוא רוצה לעסוק בדברי . אפילו בדברי תורה, להפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון כלל
  . יעסוק בתורה קודם שיטול מים אחרונים, ל"ש רז"תורה כמ

  
' מזמור אלהים יחננו כו, וקים צריכים לאומרם אחר מים אחרונים קודם ברכת המזוןאלו הפס

) השלחן(משם ) הסתרא אחרא(וכדי לסלקו ', בכל עת כו' כ פסוק אברכה את ה"ואח, כולו
בכל עת ' ולכן אומרים זה הפסוק אברכה את ה, בלק' ש בינוקא פ"צריך לומר הב לן ונבריך כמ

, ידבר פי וגומר' כ פסוק תהלת ה"ואח', כ פסוק סוף דבר הכל כו"ואח. ךתמורת הב לן ונברי', כו
כ "ואח', כ יאמר וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה"ואח. כ פסוק ואנחנו נברך יה וגומר"ואח

    .א דכיא‘ד הזית"כ ,אפילו ביחיד, ה לברכת המזון"והיא הזמנה לקב. יאמר ברכת המזון

ָכל ֵעת יהוהֲאָבְרָכה ֶאת  ִפי.ּבְ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ   :  ּתָ
  

. 'כי תחלה תאמר המזמור והפסוקים הנזכרים עד סוף הפסוק ואנחנו נברך יה וגו  .א
  )עקב' המצ פר"שע(
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ָמע ָבר ַהּכל ִנׁשְ ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו . סֹוף ּדָ
מֹור ל ָהָאָדם, ׁשְ י זֶה ּכָ ת : ּכִ ִהּלַ ייהוהּתְ ר ּפִ ל ִויָבֵרךְ .  ְיַדּבֶ  ּכָ

ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ר ׁשֵ ׂשָ ה ְוַעד : ּבָ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ
ר ֵאַלי: עֹוָלם ַהְללּוָיהּ  ר ִלְפֵני , ַוְיַדּבֵ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ  :יהוהזֶה ַהׁשּ

ואם יש . כנזכר בפרשת תרומה, לא יברך ברכת המזון על הכוס, הנה אם הוא יחידי  .ב
כ יברכו "ואח, פ שאין יין"אע, יברכו ברכת הזימון,  ואין שם יין,אנשים שאכלו כאחד' עמו ג

 . ברכת המזון

 : אז תברך ברכת המזון על היין באופן זה , ויש יין' ואם הם ג  .ג

עד , ידיו' שאוחז הכוס בב, כי מלשון ההוא ינוקא דפרשת בלק משמע, ל"מורי ז  .ד
ל שיעמדנו על "ר, ל תיקוניהכדין יתיישב כסא ע', וכשמתחיל ברכה ב. שיגמור ברכה ראשונה

  . אלא כמו שכתוב לעיל, ז לא נהג מורי כן"ועכ. אצבעות יד ימינו' ה
. ממש על גביהם, אצבעותיך הימיניים' כ תטול הכוס בימינך ותעמידנו על ה"ואח  .ה

  )עקב' המצ פר"שע(
  

  :לברכת המזוןה ולאורחיה "מזמין קבאם מברכים בזימון המברך 

ְרׁשּות :המברך אומר אּבִ יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ,  ַמְלּכָ
  ְוַרּבֹוַתי ּוִבְרׁשּוְתֶכם 

  
  :לכוס הברכהה ולאורחיה "מזמין קבאם מברכים בזימון המברך 

לוֹ ) ֱאלֵֹהינוּ : בעשרה (ְנָבֵרך ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   :ׁשֶ
רּוךְ  :המסובים עונים לֹו וּ ) ֱאלֵֹהינוּ : בעשרה (ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   :ְבטּובֹו ָחיינוּ ׁשֶ

  
  

ג זו על החזה "וידיו אסורות זו ע. כבר נתבאר שיברך ברכת המזון בכוונה גמורה  .א
 . ובפרט אם הוא ביחיד, א קאי תמן לקטרגא עליו"לפי שס, ועוצם עיניו אם אין שם כוס

  
דהיינו בכובע שהולך בו , צריך ליזהר שלא לומר ברכת המזון בלתי עטיפת הראש  .ב

  . ש"ה וע"עיא מהימנא רמכזכר בר, נ"לבהכ
ובשמחה יתירה להראות לפניה כנדיבים בעין , ז בעין טובה"ולכן צריך לברך ברהמ  .ג

ואז גם היא נותנת לנו מזונותינו בשמחה ועין טובה כי מן השפע שנמשך . ולא כצרי עין, טובה
ר להשאי, אנו צריכין להמשיך מהם בששת ימי השבוע הראשונים, סעודות ההם' י ג"ע, בשבת

יכוון להמשיך לצורך יום השבת , ימים אחרונים' ובג. מן התוספת הנזכרת של שבת שעברה
ל אשר "ובפרט בשם א, שיכוון האדם בברכת המזון, וזו היא עיקר הכוונה. כנזכר שם, הבא

 . כנזכר' בברכה זו הג

יסגור עיניו ויברך ברכת המזון , ואם אין שם כוס. תתן עיניך בכוס ברכת המזון  .ד
 .ויד ימינו על שמאלו, וישים ידו השמאלי על לבו כנגד החזה, נהבכוו



ובפרט אם הוא (...) א עומד שם לקטרג "ויברך ברכת המזון בכוונה גמורה כי הס  .ה
 כנדיבים 24להראות לפניה, צריך לברך ברכת המזון בעין טובה ובשמחה יתירה, ולכן(...) יחידי 

' המצ פר"שע.  ( לנו מזונותינו בשמחה ובעין טובהואז גם היא נותנת, ולא כצרי עין, בעין טובה
 .)עקב

  
כדי שיאמרו בניו אחריו אות באות מילה ,  ברכת המזון בקול רם25יש לברך

 .במילה
  

ו שלה הפשוט "כ ב דיודין ולמספר"להויה דעז דשבת יכוין קודם שיאמר הברכה "קודם בהמ
  .ס דודי צח ואדום" וזח"צ' ושניהם בגי

  
  ל בזר זהב "י צמח זצ"ן הוא לפי מהרנוסח הברכת המזו

  .המז באותיות קטנות הוא הנוסח השגור בפי כולם"לשון הבר

  

רּוךְ  ה ּבָ ֶאת  אֹוָתנּו וְ  ַהזָּן, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יהוה ַאּתָ
ֶחֶסד ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ֶרַוח ָהעֹוָלם ּכֻ ' גמי נוֵתן הוא. ּוְבַרֲחִמים ּבְ

ר ספירת החסדץ שהוא "אבגית ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . ֶלֶחם ְלָכל ּבָ : ּכִ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון  דֹול ּתָ ּוְבטּובֹו ַהּגָ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד י הּוא. ּתָ צריך להגיה כי הוא , ובאומרך כי הוא זן ומפרנס לכל ּכִ

 בעולם ל שדי"א( ת שבשמות אלו  שפע מעולם האצילו26להמשיך ֵאל. אל זן ומפרנס לכל
שהוא ֵשם עולם ן "מג' כל השמות אלו גי, בעשייהל אדני "א – ביצירה ל יי"א–הבריאה 

 בעלם השני שהוא ל"אושיתפשט משם בחינת שם ,  כנזכרל"אשמות ' הנכלל מג) העליון

 ּוְמַפְרֵנס ָזן ן"ל ז"אוזהו , ן"ז' ה שהוא גי"ל בהוי"ואז יתחברו א, ה"אשר בו שם יהו, יצירה
ְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכל ַלּכל ר  ְוׁשֻ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ְוִהְתִקין ָמזֹון ּוִמְחָיה ְלָכל ּבְ
ָרא ָאמּור ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ּבָ פסוק פותח את ידיך הנה מזמור הזה נתקן  .ּכָ

זמנים ' גבמנחה בכל זמן מ' פ בתפלת השחר ופעם א"פ ביום כנודע בסדר התפלה ב"לאומרו ג
ך והוא שם קדוש "ת פותח את ידיך חת"גם ס יש כוונה בפני עצמה עם היותם דרך אחד' הנז

יַע ְלָכל . ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ  הפרנסההמכונה בספרי המקובלים שם  ּבִ ּוַמׂשְ
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.בנוקבא העליונה   

25
.דפוס שובי נפשי, ספר החזיונות בנספחים. י"ח' ל ס"ק זצוק"הנהגות הרמ   
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ה : ַחי ָרצֹון רּוְך ַאּתָ ַהזָּן ְבַרֲחָמיו ֶאת , ב דיודין"ההויה היא דע יהוהּבָ
   :ַהּכל

ה ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ יהוהָך  לְּ נֹוֶדה ִהְנַחְלּתָ  ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ
ִרית ְותֹוָרה ַחיים ּוָמזֹון ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ּבְ ַעל . ֶחְמּדָ
ית ֲעָבִדים הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ְוַעל . ׁשֶ

ֵרנוּ  ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ מַּ . ּבְ ּלִ נוּ ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ י  .ְדּתָ ְוַעל ֻחּקֵ

נוּ  הֹוַדְעּתָ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו  .ְרצֹוָנְך ׁשֶ ַאּתָ ְוַעל ָהַחיים ּוָמזֹון ׁשֶ
ִמיד   : ּתָ

ָמְך   ֱאלֵֹהינוּ יהוה ְוַעל ַהּכל ֲאנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ
ָבְעּתָ  ָאמּור ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ עך אל תיבת את שבפסוק בהגי', בברכה ג ּוֵבַרְכּתָ . ּכָ

ומילת את היא המלכות הנקראת . כנודע' אז תמזוג הכוס במים כו, ואכלת ושבעת וברכת את

 ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ יהוהֶאת . ותסתכל במים ההם בעת שתתנם בכוס. כוס
ר ָנַתן ָלךְ  ה : ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ַעל , ג"יכוין אל ס י יהוהּבָ

   :זֹוןָהָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ 

ךְ   ֱאלֵֹהינוּ יהוה ַרֵחם ָרֵאל ַעּמָ ַלִים . ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ ְוַעל ְירּוׁשָ
בֹוָדךְ . ִעיָרךְ  ן ּכְ ּכַ ְוַעל . ְוַעל ְמעֹוָנךְ . ְוַעל ֵהיָכָלךְ  .ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ

ִביָרךְ  ְמָך ָעָליו .ּדְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ינּו ָאבִ . ְוַעל ַהּבַ
ְרְנֵסנוּ . זּוֵננוּ (ְרֵענּו  ֵלנוּ ). ּפַ ְלּכְ ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה . ּכַ

ל ָצרֹוֵתינוּ  ְצִריֵכנּו  ָנא .ִמּכָ נֹות יהוהְוַאל ּתַ  ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמּתְ
ר ָוָדם ׂשָ שמתנתם מעוטה וחרפתם . ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּבָ

לֵ  א ְלָיְדָך ַהּמְ יָרה  . ְוָהְרָחָבה27השָ ּודגְ ָאה הָ מרובה ֶאּלָ ָהֲעׁשִ

תּוָחה עֹוָלם ַהזֶּהְיִהי ָרצֹון  .ְוַהּפְ ּלא ֵנבֹוׁש ּבָ ֵלם ְלעֹוָלם . ׁשֶ ְולֹא ִנּכָ
א ית. ַהּבָ ִוד ּוַמְלכּות ּבֵ ְמֵהָרה  ּדָ ֲחִזיֶרּנָה ִלְמקֹוָמּה ּבִ יָחְך ּתַ ְמׁשִ

  : ְבָיֵמינוּ 
ן הנקרא "הכונה היא כי ימי החול הם במטטרו' כוז שאומרים בה רצה והחליצנו "וענין ברהמ

נעל ולכן אנו אומרים בשבת שיחליצנו מן הנעל הזה שהוא ' ה שהוא נק"בס' חלוץ הנעל כנז
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.המזון לשבתא בנוסח ברכת "ר רבי ישראל בעל שם טוב זיע"ק למו"וכך הוא בסידור כתי   



ל על וביום השביעי נתעלה וישב על "ט השולט בימי החול ויתעלה למעלה בבריאה כנ"מט
  . ן"א מבחינת מטטרוולכן מבחינתך לבדך משגיח עלינו ביום השבת ול' כסא כבודו כו

  
ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום יהוהְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו  ִביִעי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ְ ת . ַהׁשּ ּבָ ַ ַהׁשּ

דֹוׁש ַהזֶּה דֹול ְוַהּקָ דֹול. ַהּגָ י יֹום ּגָ ָפֶניךָ  ּכִ ּבֹות ּבֹו . ְוָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ ִנׁשְ
י ִמְצַות ֻחּקֵ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון. ְרצֹוָנךְ  ְוָננּוַח ּבֹו באהבה ּכְ יֹום  ְוַאל ּתְ ּבְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ . ְמנּוָחֵתנוּ  ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ י ַאָתה  ְוַהְרֵאנּו ּבְ ָעל הוא ּכִ ּבַ
 : ַהְנָחמֹות

יַע ְוֵיָרֶאה ֵיָרֶצה  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבא ַיּגִ
ֵקד ְוִיזֵָּכר ִזְכרוֹ  ַמע ְוִיּפָ ָ ִזְכרֹון . ֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינוּ ְוִיׁשּ

ַלִים ִעיָרךְ  ךְ . ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדָ ן ּדָ יַח ּבֶ ל . ְוִזְכרֹון ָמׁשִ ְוִזְכרֹון ּכָ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְלֵחן ְלֶחֶסד . ַעּמְ

יֹום . ַרֲחִמיםּולְ   . ביום טוב מקרא קודש הזה ַהזֶּההזכרוןּבְ
יֵענוּ ְלַרחֵ  . ָזְכֵרנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוׁשִ

יֵענּו בֹו ְלַחיים טֹוִבים. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְדַבר . ְוהֹוׁשִ ּבִ
נּו ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינוּ . ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים י . חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו ּכִ ְוהֹוׁשִ

י אֵ . ֵאֶליָך ֵעיֵנינוּ  הּכִ   :ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ  ַלִים ִעיָרְך ּבִ ה  :ְוִתְבֶנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ תכוין בהויה  יהוהּבָ

ָלִים ,ה דמילוי אלפין"דמ   ): ָאֵמן :ואומר בלחש (.ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ

רּוךְ  ה ּבָ ָלַעד , ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך , ן"תכוין בהויה דב יהוה ַאּתָ
יֵרנוּ  נּו ַאּדִ נוּ . ּגֹוֲאֵלנוּ . ּבֹוְרֵאנוּ . ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ ְקדֹוׁש . ְקדֹוׁשֵ

ָרֵאל. ַיֲעקב ִטיב ַלּכל. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ . ַהּמֶ
ָכל ּבְ הּוא ייִטיב . הּוא ֵמִטיב ָלנוּ . יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנוּ -ׁשֶ

י "הטבות אלו למתק ולבסם את גבורות שהם ברכה רביעית של ברכת המזון ע' ג.ָלנוּ 

הּוא . הּוא ְגָמָלנוּ . הּוא גֹוְמֵלנוּ    אך טוב וחסד28החסדים הנקרא טוב בסוד
ָלה ְוָכל טֹוב   :ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהּצָ
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.אב"ד הז"כ. אבות והם הכל מכל  כל' הטבות אלו כנגד ג' וג   



א ְכבוֹ  ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ ח : דוֹ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ נּו ְלדֹור ּדֹוִרים: ּבַ ח ּבָ ּבַ ּתַ  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים :הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים ָהַרֲחָמן ַאר ּבָ : ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּפָ
ָכבֹוד ַנַחת ְולֹא ְולֹא ְבִבזּּוי בְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ ר ְולֹא ְבִאּסּור ּבְ ֶהּתֵ

יֵנינוּ : ְבָצַער לֹום ּבֵ ן ׁשָ ָרָכה ְרָוָחה  :ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ ַלח ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ָכל ה ָיֵדינוּ -ְוַהְצָלָחה ּבְ ָרֵכינוּ  :ַמֲעׂשֵ ָהַרֲחָמן  :ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ

לּות ְמֵהָר  ּבֹור עֹול ּגָ אֵרנוּ הּוא ִיׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה  :ה ֵמַעל ַצּוָ
ַאְרֵצנוּ )ל(קֹוְמִמּיּות  ֵלָמה: ּבְ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּוְרפּוַאת הָ  ח ָלנּו : המָ שָ נְ ְרפּוַאת ַהּנֶ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ
ּנּו ָהַרֲחָמן הוּ : ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ א ְיָבֵרְך ּכָ

ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּבִ
ּכל ִמּכל ּכל ֵלָמה. ּבַ ָרָכה ׁשְ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ְוֵכן ְיִהי . ּכֵ

לֹומוֹ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינוּ : ָרצֹון ְונאַמר ָאֵמן ת ׁשְ    : ֻסּכַ
  

ׁש ָעֵלינּו ֶאת   ְלטֹוָבה הזאת השנהָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ
  :ְוִלְבָרָכה

  
  :ויש מוסיפים

ֵסֶפר ַחיים טוִביםתֵ כְ יִ  ָהַרֲחָמן הּוא   : ֵבנּו ּבְ
יִקים ַוֲחִסיִדיםתֵ כְ  יִ ָהַרֲחָמן הּוא ֵסֶפר ַצּדִ   : ֵבנּו ּבְ
ֵסֶפר ְיׁשָ תֵ כְ  יִ ָהַרֲחָמן הּוא   : ִרים ּוְתִמיִמיםֵבנּו ּבְ
ָלה טוָבהתֵ כְ  יִ ָהַרֲחָמן הּוא ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ֵסֶפר ּפַ   : ֵבנּו ּבְ
ה ִויׁשּוָעהתֵ כְ  יִ ָהַרֲחָמן הּוא ֻאּלָ ֵסֶפר ּגְ   : ֵבנּו ּבְ

  

נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל  ִלּבֵ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ
י ֶנֱחטָ  ֵנינּו ְלִבְלּתִ ָמִים-ְוִיְהיּו ָכל. אּפָ ם ׁשָ ינּו ְלׁשֵ   :ַמֲעׂשֵ

ִית ַהזֶּה ברכת האורח ַעל ַהּבַ ְולֹא . לֹא ֵיבֹוׁש ש ויהי רצון. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּבַ
ֵלם עֹוָלם ַהזֶּה לֹא ִיּכָ א וּבָ עֹוָלם ַהּבָ כל ְנָכָסיו ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ֻמְצָלִחים בח יצל וי.לֹא ּבָ



ַבר ֵחְטא .ולא ישלוט שטן במעשי ידיו.ִעירּוְקרֹוִבים לָ  ק ְלָפָניו ׁשּום ּדְ ּקֵ  ְוַאל ִיְזּדַ
ה ְוַעד עֹוָלם. ְוִהְרהּור ָעֹון   : ֵמַעּתָ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ יַח ּוְלִבְנַין ּבֵ ׁשִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחיינּו ִויַזּכֵ
א יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו . ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ  ִמְגּדֹול. ּוְלַחיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ְוֹעׂשֶ

ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבוּ : ַעד עֹוָלם י יי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ּכְ ם : ְודְרׁשֵ ַנַער ָהייִתי ּגַ
יק ֶנֱעָזב י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ׁש ָלֶחם. ָזַקְנּתִ ל ַהּיֹום חֹוֵנן וּ : ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ . ַמְלֶוהּכָ

  : ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה
ְבָעה ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלׂשָ ֶ ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. ַמה ׁשּ ָ ׁשּ ֶ . ּוַמה ׁשּ

ן ִלְפֵניֶהם ַוּיאְכלּו  ּתֵ ִדְכִתיב ַוּיִ הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ּכְ ֶ ּוַמה ׁשּ
ְדַבר  ם לַ : יהוהַוּיֹוִתירּו ּכִ רּוִכים ַאּתֶ ה . יהוהּבְ ַמִים עֹוׂשֵ ׁשָ

ר ִיְבַטח בַּ : ָוָאֶרץ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ :  ִמְבָטחוֹ יהוהְוָהָיה . יהוהּבָ
ןיהוה לֹוםְיָבֵרְך ֶאת יהוה. ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָ כי השביע נפש  :ַעּמֹו ַבׁשּ

  . הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו: שוקקה ונפש רעבה מילא טוב
  . מיויאמר פסוק עושה שלום במרו, ז"בסיום ברהמ

לֹום ע ה ׁשָ  ב"ע' י גי"ו ה"י וי"ד ה"ן כזה יו"ב דיודי"יכוין שם ע ְמרֹוָמיובִּ ֹוׂשֶ
ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ָרֵאל ַעּמוֹ -הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ  ִיׂשְ

  : ָאֵמןְוִאְמרוּ 
  

  ְלָחִיים: ַסְבִרי ָמָרָנן 

ה רּוְך ַאּתָ  ּבוֵרא, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, יהוה ּבָ
ֶפן ִרי ַהּגֶ   :ּפְ

 
י "זר זהב למהר. (יש לברך ברכת הגפן בתחילה, ברכות נישואין לכבור חתן וכלה' אם אומרים ז

  ).'ס מ"ת ס"שו(ע מפאנו "כך גם דעת הרמ). ל"צמח זצוק
 

 



   סדר התקיעות
  כוונות התקיעות לתוקע ולשומע

  בענין התקיעות והוודוי

 

  : ל" זו"שער התפלה למוהרח
 מאמרים חלוקים כי זוהרה"ה נמצאו בס" הוידוי ביום רהאמנם בענין

א נראה " נראה דאסור לפרשא חטאוי בהאי יומא ובמחד ארממאמ
  . להיפך

שלא ישמעו ] בשפתיו29בין[ל היה נוהג להתודות על חטאיו בלחש "זרי ומו
 לא אסר אלא זוהרה" שבסהאחר והיה אומר כי המאמר  . לאזניוםהדברי

  .  ולא בלחשםרל בקו
אמנם אפילו בלחש לא היה נוהג להתודות אלא בעת תקיעת שופר ו

לקטרג ואז דברי הוידוי ח  לפי שאז מתערבב השטן ואינו משגידמיושב
  .לה למעה בהתחברות קול השופר העוללה למעןעולי

  
יש להתוודות בלחש ודווקא בעת תקיעת שופר דמיושב ולא בין סימן לסימן : א"זית

לפי שאז מתערבב השטן : "א "צ ט"הד" הכוונות דרושי רל שער"כפי שכמה הבינו וז
ואינו משגיח לקטרג ואז דברי הוודוי עולים למעלה בהתחברות קול השופר העולה 

ן "פ הר"שלערבב את השטן פירוש ע, והסביר רבי אברהם אזולאי על הלבוש." למעלה
ן היינו יצר דשט?'' אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו ''כדכתיב , להכניע את היצר

א שעל זה יתפלל כל חסיד לגאול נפשו מיצר "ט זיע"ואמר רבי ישראל בעש. כ"ע.הרע
  .הכ"בפרט בראש השנה ויו, הרע
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  .א אזולאי"פ כנף רננים למוהר"ע 



 : בכייה בראש השנה

 כןשל ט ומכ" שהוא יוי"אעפה "ת רול לבכות הרבה בתפל"גם היה נוהג מורי ז  .א
 משום גלות  מסביר שהבכייה הזאת הואל"ט ז"י בעש"ומהר . כ"ת יוהובתפיל

הבכייה שבוכין היא בכייה של , וכדי שידיננו השם יתברך לטובה, השכינה
, כי ראש השנה הוא יום טוב והוא יום שמחה, שמחה על שהחיינו וקיימנו

פ כתר שם "ע. (שהיא על ראש שמחתי, והבכייה הזאת היא לזכור את ירושלים
 )ב"ב ע"ב דכ"טוב ח

  
 נופלת עליו בימים האלו הוא הוראה הכיל כי מי שאין ב"זרי והיה אומר מו  .ב

 . ושלימה]30טובה [הגונהאינה שנשמתו 

 

 הוא לתוואמר כי האדם הנופלת עליו בכיה רבה מאליו בימים האלו בתפי  .ג
  :ואם ביום שני'  אם ביום אההוראה שנידון באותה שעה למעל

  
 ןנידוני ביום ראשון ואז הם דינא קשיא ויש ן נידוניי אדםגם היה אומר כי יש בנ  .ד

 .'ה לרחם עליהם ודן אותם ביום הב"בקשהוא דינא רפיא ורוצה הה "דר' ביום ב
שבראש השנה , ל"י ז"ו בשם האר"כותב מוהרח, כי לכאורה, ביאורוצריך 

 .נידונין רק הצדיקים
  

  

י הקדוש ומהראשונים אלא "אינו מהאר, גם אמירת המזמור למנצח לבני קורח מזמור����
  .ר'ממקור אח
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 .ל"א אזולאי זצוק"כנף רננים למוהר 



  החזן ישירו ביחד והקהל ו

קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ  ִמיַע ְיׁשּוָעה. ּבְ ה . ַיׁשְ ץ ֹשֶ ְלַקּבֵ
ׁשּוָעה בֹוא ֶחְזיֹון ּתְ זּוָרה ּבְ ְתרּוָעה. ּפְ . ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ    :ּבְ
  
קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ  ַמִים. ּבְ ָ ַעל ַהר ַהּקֶֹדׁש . קֹול ִמׁשּ

ַלִים ֵמֹראׁש ְואָ . ְוַעל ְירּוׁשָ ִהי ּכְ ּנַת ְיִמיְנָך ּתְ ז ּכַ
ְתרּוָעה. ְנטּוָעה קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ . ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ    :ּבְ

  
קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ  ה ֵקץ ּוְזַמן. ּבְ ֵעת ִיְתַקע ְוָהַלְך . ְיַגּלֶ

יָמן ַסֲערֹות ּתֵ ָעה. ּבְ ְהֶיה . ּוַמְלכּות ָהִרׁשְ ֲאַזי ּתִ
ְתרּוָעהָעָלה ֱאלִֹהים . ְפרּוָעה קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ . ּבִ    :ּבְ

  
קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ  ְתַקע. ּבְ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּתִ ְנֵוה ִצּיֹון . ּבְ

ְרַקע ַקע. ּתִ ִעיר ִיּבָ ֵתד . ְוַהר ׂשֵ ֵתק ְוָתמּוׁש ַהּיָ ְוִתּנָ
קּוָעה ְתרּוָעה. ַהּתְ קֹול  הוָ הֹ יְ . ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ ּבְ

   :ׁשֹוָפר
  



ל שהיו קוראים הפסוקים "ו זצוק"ם מעדות מוהרח לפסוקים הבאי31סמך
ואין זה . ל"והוא מנהג קדמון הספרדי לפני האריז, האלו קודם תקיעת שופר

  :הסדר הקדמון

ְתרּוָעה קֹול ׁשֹוָפר הוָ הֹ יְ , ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ  :יאהדונהי ּבְ
ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ֶלְך , ּבַ  הוָ הֹ יְ ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ

ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר :הייאהדונ נוּ , ּתִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ י  :ּבַ ּכִ
ָרֵאל הּוא ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעֹקב, ֹחק ְלִיׂשְ ּפָ ים  :ִמׁשְ ל ָהַעּמִ ּכָ

ְקעּו ָכף ה, ּתִ קֹול ִרּנָ , ִמְזמֹור ְלתֹוָדה :ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ּבְ
ל ָהָאֶרץהוָ הֹ יְ ָהִריעּו לַ  יר : יאהדונהי ּכָ ירּו לֹו ׁשִ  ׁשִ

ְתרּוָעה, ָחָדׁש  ן ּבִ  יאהדונהי הוָ הֹ יְ ָהִריעּו לַ  :ֵהיִטיבּו ַנּגֵ
ל ָהָאֶרץ רוּ , ּכָ נּו ְוַזּמֵ ְצחּו ְוַרּנְ  יאהדונהי ֲעֵליֶהם הוָ הֹ יְ וַ  :ּפִ

ָרק ִחּצוֹ  ֹוָפר ִיְתָקעהוִ הׄ ַואֹדָני יֱ , ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ׁשּ ,  ּבַ
יָמן ַסֲערֹות ּתֵ ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחזֵק ְמֹאדַוְיִהי קֹול הַ  :ְוָהַלְך ּבְ , ׁשּ

ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול ה ְיַדּבֵ ּיֹום ַההּוא  :ֹמׁשֶ ְוָהָיה ּבַ
ּור  ֶאֶרץ ַאׁשּ דֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ִיּתָ

ִחים ּדָ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוַהּנִ ֲחוּו לַ , ּבְ ּתַ  יאהדונהי הוָ הֹ יְ ְוִהׁשְ
ַהר ַהּקֶֹדׁש  ָלִיםּבְ ירּוׁשָ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ :ּבִ ל ֹיׁשְ , ּכָ

ָמעוּ  ׁשְ ְראּו ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ   :ּכִ

                                                           

31
  )ה"ה יום ר"ספר החזיונות שנת של( 

 



בקשת רחמים חשובה ליום ראשון של ראש השנה לפני תקיעת שופר 
  .א"ט הקדוש זיע"מהבעש. ולמצוא זכות

 יש לנו הכ ועתה בראש השנה"עשה לנו אב הרחמן שתלויין  עד יו
. מי יחיה ומי ימות, מי ְיָעִני ומי ְיָעֵשר, דיני ממונות ודיני נפשות

  ?היש לנו טענות , ואנחנו עומדין לפני כסא דין ומשפט
  ?צדקה וגמילות חסדים , היש לנו זכיות

כן נבדוק עצמינו באיזה , וכמו שבודקין את העדים בשבע חקירות
ואיזה , ואיזה יום, וכמה בחודש, באיזה שנה באיזה חודש, שבוע
  .כי מודה ועוזב ירוחם, עברנו עבירות, מקום

, כן אב הרחמן. פותחין לזכות, אם נמצאו דברי העדים מכוונים
ָתח לנו לזכות, כ"אעפ, פ שנמצאו דברי המשטינים מכוונים"אע , ּפְ

אבל בקשתינו , אי אפשר, וזה, ואין חולקין על מופלא שבבית דין
כמו , העדים זוממין הסובבים הכסא, שלא תשמע דברי המשטינין

שנאמר וֵעד , לחובה משתקין אותו, וכל שכן. הכ"מ ביו"מליצת הס
  . השטן, בך' ונאמר יגער ה, אחד לא ְיָעֵנה בנפש

נברא האדם יחידי ללמד שכל  המאבד נפש אחד , לפיכך
, וכל המקיים נפש אחד מישראל. כאילו איבד עולם מלא, מישראל

והדין . נבקש רחמים אחד על חבירו, על כן. מלאכאילו קיים עולם 
טרּוהוּ , הוא אם מצאו לו זכות , מעבירין את דינו למחר, ואם לאו, ּפְ

נחפש זכות , ו"אם נגמר הדין ח, ואף. וכן לנו בדיננו בראש השנה
, ונבקשה שיצאו מליצי יושר וינופו בסודרין, על עצמינו ועל חברנו

  .הוא הטלית של ציצית
כי אם קריאת שמע שחרית וערבית ומצוות , ן לנו זכותואפילו אי

שישראל יש להם זכות , כל שכן, טלית של מצווה, ציצית והסודרין
, לקבל עול מלכות שמים, ישראל עמך אשר בך מאמין. גדול מאוד

   .אין לנו אלוה אחר מבלעדיך

א א א """י הקדוש זיעי הקדוש זיעי הקדוש זיע"""אין לומר שום בקשה או יהי רצון אחר שאינם ממקור האראין לומר שום בקשה או יהי רצון אחר שאינם ממקור האראין לומר שום בקשה או יהי רצון אחר שאינם ממקור האר
   יקר תפילות שיש בהן שמות וצירופי שמות יקר תפילות שיש בהן שמות וצירופי שמות יקר תפילות שיש בהן שמות וצירופי שמות ובעובעובע

  



  :אבאר סדרם' ה ובתחי"בענין תקיעות של ר: לשון שער התפלה

 בעת ברכת שופר מיושבפ "ת ג"ת תר"ת תש" תקיעות תשר'ל הנה הם 
   .ת"אחר קריאת ס

   . במלכיות זכרונות שופרותבמוסף בלחש מעומד תקיעות 'ול

  : באופן זהדחזרה וסףשלאחר תפלת מ תתקבל בקדיש תקיעות 'ומ
תקיעות ויחזור '  הרי לפ"ת ג"פ ותר"ת ג"פ תש"ת ג"תשר יתקע לה בתחי

   קולות' מהרי א "ת פ"ת תר"ת תש"תשרלתקוע 
  

   ג" כנגד שם הויה דמילוי סמאה קולותויכוין כי הם 

éåååå"""" ã ã ã ãä"ééééå àààà"""" å å å åä"éééé  
  .'ז הם ק"ג ול"ז והנה ס"ל'  ובאותיות מילויה לבדם שהם בגי

  

 זו היא לצורך עהנה תחלה צריך לכוין כי צורך התקייעות הבענין התק
 הננסרים ביום זה ואנו נקבהוכר  הדינים דז]א"זית. הפרדה שלמה[ נסירת

 והיותם שם מאי עלותם באי"וא כי עי תקיעת שופר וה"ממתקין אותם ע
כ אנו מוציאין " ואח]א"זית. א"התרדמה של ז[ ומיטארבסוד העיבור בזמן הד

  . כ הם מתמתקים"היוצא מתוך השופר ועי' בסוד ההבל הנזאותם לחוץ 

אינם אלא על ידי ' וכלל זה יהיה בידך כי כל כפיית וביטול הדינין והתמתקו
שורשם ממש כי הגבורות והדינין העליונים הנה הם תמיד ממותקים 
ומבוסמים לכן הם עצמם כופים את הדינים הקשים ומבסמים אותם 

י שרשי "ש עתה בעזרת השם איך ע"תמה ממוממתקים אותם ולכן אל ת
  :ומקורי הדין אנו מבסמים וממתקים את הדין

  



  )י"תוי (.א"ט זיע"בקשת רחמים ואזהרה מהציבור על התוקע מהבעש

הקדוש ברוך הוא שלח אותנו   
ואולי מפני , ותעינו מאבינו, להעלות ניצוצות הקדושות

ל אין אנו יכולים להתפל, ששכחנו הדיבור של אבינו
, נשלח אותך בעל תוקע שיעורר רחמים עלינו, בדיבור

, כי כולנו תלויים בך, וראה והזהר, בקול בלא דיבור
  :ךראה אנשים ונשים תלויים ב

   

   ...אאא"""ט הקדוש זיעט הקדוש זיעט הקדוש זיע""" מהבעש מהבעש מהבעשתפילת הציבור על החזן והתוקעתפילת הציבור על החזן והתוקעתפילת הציבור על החזן והתוקע

ְקשּו לש , כי הבל פיכם אין בו חטא, ץ שיחוס עליכם"ּבִ
י להתפלל על פ שאיני כדא"ואע, כלשכן דמעותיכם

כי איני אומר שאני הטוב , כל שכן על אחרים, עצמי
איש טוב נמשל , ואפילו הטוב לא יקרא בצדק, ו"ח

ואף על פי שיש , כשמפשפשים במעשיו, כחדק
צריכים העם לעזור לו מכל , כ"אעפ, במלחמה גיבור

, מכל הצדדים, כן ֲעשּו ֵעזֵר להשליח ציבור, הצדדים
  .יםממזרח וממערב ומצפון ומ



  ה כזה"ן עם שם הוי"ע שט"גם צריך לשלב שם קר

   ההההנווווטההההשה יה יה יה יעוווורההההקיייי 
' ונבאר התקי. וניקודותיו הוא קיבוץ ופתח ושבא פתח וחולם וסגול ושבא וחירק

  :עצמם
  ' ברוך שמווברוך הוא 'הקהל עונה 

  .והתוקע יברך את הברכה באופן שהקהל לא יפסיד שום מילה מהברכה
  

  : וביראה באימה התוקעברךמכ "ואח

ה  רּוְך ַאּתָ  יאהדונהיה וָ הֹ יְ ּבָ
ר  ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאׁשֶ

נּו  ִמְצוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ   ִקּדְ
מוַע קול ׁשוָפר   :ִלׁשְ

  
ה  רּוְך ַאּתָ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם  יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ

ַמן ַהזֶּה יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ   :ׁשֶ



  ת "פ תר"ת וג"פ תש"ת וג"פ תשר"תחבר ג

   קולות דמיושבקולות דמיושב' ' שהם לשהם ל��������
  ע טרמוטין ותכוין"ובהם ר

  

  ..בודה זרהבודה זרהעער של ר של ""י את יצהי את יצה""לבטל עלבטל ע��������
  הנוטהשה יעורהקי

  

ותכוין ותכוין  עם הכולל שטןס כמנין "ש' ו טרמוטין והם בגי"פ ל" שהם ית"תשרפ "והנה הם י
  . אלואלו' ' ן טרמון טרמו""י שטי שט""לבטל את כח השטן המקטרג עלבטל את כח השטן המקטרג ע

  : רים תרועה תקיעהתקיעה שב
  : תקיעה שברים תרועה תקיעה
  : תקיעה שברים תרועה תקיעה

 

  

ע הממונה ע הממונה ""רר' ' ר הנקר הנק""י את כח היצהי את כח היצה""לבטל עלבטל ע' ע טרמו" יש בהם רת"תש' ועשר פ
  .ל"ת כנ" שהם דינין תקיפין תשעשהעשהתתא א על הלאוין מצות לעל הלאוין מצות ל

  : תקיעה שברים תקיעה
 גם ף"א' יה אדני עם הכולל שהם בגימות ש' י ב" וזה עלבטל בהם את חרון אף הגדולותכוין 

לבטל עמהם ף "א' ב והם בגי"ל ומ"ג הרי ט"ה דס"ב אותיות של הוי"ל וגם מ"ט' ו דאלפין שהוא בגי"תכוין ליה

  .האף והחרון

  : תקיעה שברים תקיעה
   :תקיעה שברים תקיעה

ז והם "ת הם כ" תששל' ם כל מספר הטרמו"אנקת' תקיעה אחרונה עם חמש אותיותיה והכולל והם בגי
  .ז אותיות של מילוי המילוי של אהיה"כ

 



ר הממונה לבטל ר הממונה לבטל ""י היצהי היצה""ותכוין לבטל עותכוין לבטל עע טרמוטין "כ ר" יש בהם גת"תר פ"וי
  .ל" והם דינא רפיא כנהמצות עשההמצות עשה

        : : : :  תקיעה תקיעה תקיעה תקיעה . . . . תרועה תרועה תרועה תרועה . . . .תקיעהתקיעהתקיעהתקיעה
        : : : :  תקיעה תקיעה תקיעה תקיעה . . . . תרועה תרועה תרועה תרועה . . . .תקיעהתקיעהתקיעהתקיעה

  : : : : גדולהגדולהגדולהגדולה     תקיעה תקיעה תקיעה תקיעה . . . . תרועה תרועה תרועה תרועה . . . .תקיעהתקיעהתקיעהתקיעה
  

  

  :בקול רםד  ביחץ הקהל"כ יאמר הש"ואח

כּון ֶניָך ְיַהּלֵ אור ּפָ רּוָעה יהוה ּבְ ֵרי ָהָעם יוְדֵעי ּתְ  :ַאׁשְ

ל ַהּיום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומוּ  ְמָך ְיִגילּון ּכָ ׁשִ י ִתְפֶאֶרת : ּבְ ּכִ

רּום ַקְרֵננוּ  ה ּוִבְרצוְנָך ּתָ   :ֻעזָּמו ָאּתָ



  קולות ' ע טרמוטין שיש בל"ור

   במוסף דלחש����

  .גלוי עריות ר של"צהי י"לבטל ע תכוין

  
  

  קולות' ע טרמוטין שיש בל"ור

   דחזרת מוסף ����

  .שפיכות דמים ר של"י את יצה"לבטל ע תכוין

  
  

  ועשר קולות אחרונות שלאחר התפלה 

   בקדיש של תתקבל����
  .ון הרעלשר של "י את היצה"לבטל ע תכוין

  

   ...אאא"""ט הקדוש זיעט הקדוש זיעט הקדוש זיע"""מהבעשמהבעשמהבעשבקשה לשמוע שופר לעתיד לבוא 

עד מתי נאמר ,  אשמעה קול שופר שלעתיד לבואעד מתי אראה נס
ם הכתוב ◌ָ י◌ּ קו◌ְ אימתי אראה שי, אראה נס. בקדושה מתי תמלוך בציון
ְנשֹוא נס הרים תראו וכו אימתי אשמע קול שופר שלעתיד לבוא וקול ', ּכִ

ותקעתם ' כמו שכתוב וביום שמחתכם וגו, של חצוצרות בבית המקדש
. 'רות וקול שופר הריעו לפני המלך הש בחצוצ"ושופר כמ', בחצוצרות וגו

מתי נשָמע תורה חדשה מפי , מתי יבוא משיח מתי יבנה בית המקדש
מתי נשמע שופר של משה מתי . מחיצה לפנים ממלאכי השרת, ה"הקב

  . יבואו האובדים מארץ אשור



   העמידה 32ל לפני"י ז"להאר

לוַתי רבונו של עולם ַמֵלא משאלוַתי לטובה וָהֵפק רצוִני ותן שא
ֵני ביתי , מחילה בחסד מחילה ברחמים, ומחול כל עוונוַתי ועוונות ּבְ

וזׄוכרני ברצון טוב מלפניך ופׄוְקֵדני , וטהרני מהפשעים וחטאים
וזׄוכרני לחיים טובים וארוכים ופרנסה טובה , בפקודת ישועה ורחמים

ועושר וכבוד ואריכות ימים , ולחם לאכול ובגד ללבוש, וכלכלה
נוּ ,  ובמצוֶתיךָ בתורָתךְ  ָעָלה ורפואה לכל מכאובי ִלּבֵ ּותברך , וָהֵפק ּתְ

ל מעלינו . מעשה ידינו אמן וכן יהי רצון וגזור עלינו גזורות טובות ּוַבּטֵ
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה . כל גזרות קשות ורעות

  :צורי וגואלי
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  תפילת חיים ריינר 



   תכוין במוסף דלחשבמוסף דלחשקולות ' ע טרמוטין שיש בל"ור

  .ר של גלוי עריות"י יצה"בטל על

  מוסף ראש השנה מוסף ראש השנה 
  .'ד החילוק הנז"התפלות ממש ע' גם צריך שתזהר בענין סגירת העינים בכל ג  .א

 ו.בלבד בשחרית ובמנחה בעת העמידה תעצום ותסגור עיניךהידים והענין הוא כי ' בענין חיבוק ב  .ב

  

   תכויןדחזרת מוסףדחזרת מוסףקולות ' ע טרמוטין שיש בל"ור

  .שפיכות דמיםר של "יצהי את "לבטל ע

  י"ו ה"י ו"ד ה"יו

  יהוה
 

ָפַתי ,כותהיא המל ָנידאֲ   תפתחת הנרמז במלת "י הת"הם הנצח והוד הנפתחים ע ׂשְ

ח ְפּתָ  כותשהיא המל ּוִפי י פתיחת השפתים אלו משפיעים בעולם הבריאה ואז"וע. ּתִ

יד ,הנקרא פה  וכל הבריאה לעלות אל עולםז ת" מן האצילות לבריאה ועיתהלתך ותמשיך תגיד ַיּגִ

ֶתךָ  האצילות ִהּלָ    :ּתְ
  

   'כנז' בברוך אתה ה' א הנז"ן בני או"עם זו' וצריך לכוין שנפשותינו ורוחינו ונשמותינו עולים יחד ומצטרפי
  



רּוךְ  ה"ו  הברכיים33כנגד 'ה לגבי' ו  בלבד ותכוין להורידתכרע גופך  ה"י לכרוע עתה הראשצריך  ּבָ
]åøá"èîâ ê 'éø"é å"éøä ÷éúîäì á"èîâ àåäù å 'ò äøåáâ"åé é"ä ã"éå é"ä å"â é"éå ô" úåéúåà á

ðãà íù éåìîã"ìà êë é"ìã ó"åð ú"åé ï"ã[ ה  ה הראשונ:הםוזקיפות ' הנה עתה צריך לזקוף ב ַאּתָ

 הוָ הֹ יְ  י"ה זקיפת הראש' הב,]'éø úåéúåà àåäù"å ,ä úåàù 'ø àåä 'éå[ ו"ה זקיפת הגוף
ש "ש ביחוד ק"ד מ"ע' כ עצמינו למיתה על קדוש ה"ועתה צריכין לכוין למסור עתה ג  יאהדונהי

וזה נרמז באומרו אלקינו ואלקי אבותינו כי אנו מוסרים נפשינו עליו לסיבת היותינו מאמינים כי הוא 

 ֱאלֵהינוּ ' אלקינו מיוחד אלינו ואנחנו עבדיו וברואיו מוסרים נפשותינו על יחוד קדוש שמו ית

ֱאלֵהי . )חסד( ַאְבָרָהם אב לאבהן ֱאלֵהי לֵהי ֲאבוֵתינוּ ֵוא
דול ָהֵאל. )תפארת( ֵואלֵהי ַיֲעקב )גבורה( ִיְצָחק סד 'כנגד אברהם בחינת ח ַהּגָ

ּבור כמה'ונעשה ח פארת ונעשה 'כנגד יעקב בחינת ת ְוַהּנוָרא ינה'בורה ונעשה ב'כנגד יצחק בחינת ג ַהּגִ

א " דזוד'הצח 'נמוציא וממציא ומגדל ומתקן את ' מלשון ויגמול שקדים פי ּגוֵמל. ֵאל ֶעְליון .עת'ד

 קונה ,ומרלצה גם הוא קונה הכל ר קוֵנה. ֲחָסִדים טוִבים  ונעשים עתה שניהם חסדים טובים

ּוֵמִביא . ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות ַהּכל א הנקרא כל" דז34סוד'ומתקן את הי
ְלַמַען  ִלְבֵני ְבֵניֶהם 'ביסוד הנה הוא ביסוד הנקבה כנזשכל לשון גאולה הוא  'יסוד דנוק ּגוֵאל
מו מיתות בית דין ' ולקבל עליך ד' באומרך באהבה תכווין למסור עצמך על קידוש ה ׁשְ

ַאֲהָבה .ש"כנזכר לעיל בק  החסד כנודע נמצא שכל זה פירהסיא  כי בהיותינו עתה בברכת אבות שה:רושפי ּבְ

  : בסוד ואהבת חסד' אהבי החסד הנקרא "התיקון נעשה ע

  
אפילו לא עקר : הגה. אין מחזירין אותו, ומי כמוך, אם לא אמר זכרנו ה"תקפב ס' ע ס"שו

נמי דינא הכי , ובספר, וכתוב: רק שסיים אותה ברכה והוא הדין אם לא אמר, רגליו עדיין
  ). טור(
  

 עצמו כך ימשיך משם והכוונה הוא כמו שהמלך העליון חפץ בחיים ומושך משם משך החיים לצורך
זכרנו לחיים מלך חפץ חיים לנשמתינו ויתגלה חסד ביסוד שמשם נשמתינו להמשיך לנו משם חיים וזהו 

שהיא בינה '  הכתיבדבסוכ אנו מתפללים להמשיך משם חיים לגופינו " וכל זה בסוד הנשמות אשר בנו ואחבחיים

י "להחיות הנפשות בגויתינו וגם זה יהיה ע' הכתי' יוהתעבות הדברים כדמ' וזהו ענין הכתי. גופא דחכמה עילאה
 חיצוניותו להחיות הגוף דספר החיים כנודע אלא שזה בסוד פנימיות לחיי הנשמות וזהו בסו' היסוד הנק
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 .ל הברכייםולא לכרוע את הברכיים אלא לכרוע את גופו בשתיים עד שראשו יגיע לגבו 
34

 .י"ראשי תיבות נה) בחינה זכר דזעיר אנפין(סוד דדכורא 'י-וד'ה-צח'שהוא נ 



כ ביסוד ומפני "נמשך מבינה ויורד לחסד ומתגלה ג' הגו' והנה חיות הנשמה נמשך מחכמה לבינה היורד לחסד ומתגלה ביסוד וחיו
  :יות הגוף נמשך מבינה אנו אומרים למענך אלקים חיים שהיא בינה כנודעשח

ת שיהיה מתגלה חסד עליון לא לצורך נשמות "ואנו מתפללים לשי. יםִיָזְכֵרנּו ְלחַ 

 לצורך המלאכים שהוא לצורך לתת להם חיים ינהובכמה כדרך הזווג אלא לצורך חיים כדרך זווג ח

ֶמֶלְך  וזהו'  חיי המלך כנזאחיים למלך ונקרת  כי מהם תוצאוב חיים"חו' נק'  ולפי.נצחיים לבד
חַ  ֵסֶפר חַ . יםִיָחֵפץ ּבַ ְתֵבנּו ּבְ ְלַמֲעָנְך . יםִיּכָ
  :יםִיֱאלִהים חַ 

   
 לחיים זכרנו מגן בברכת תיקנו פירוש. 'וכו זכירה לשון נופל בחיים כי זכרנו מגן בברכת להוסיף ותיקנו

 אנו השנה ובראש חיים באברהם כתוב כאילו והוי באברהם זכירה וכתיב זכירה לשון נופל שבחיים מפני
 במלת החיים על להתפלל תיקנו אברהם ברכת שהיא מגן בברכת לפיכך החיים על להתפלל צריכין
 ובשוב) כז יח יחזקאל (דכתיב זכירה לשון נופל בחיים כי ש"ומ (...) :לחיים זכרנו אומרים אנו ולכן זכירה
 ביה כתיב כאילו דהוי מרשעתו רשע שובבו  מקרא מייתי הכי  ומשום.יחיה נפשו את' וגו מרשעתו רשע

 אשר פשעיו דכל מקרא כתוב שהיה מצאתי מוגה ובספר יחיה נפשו את ביה וכתיב צדקותיו לו תזכרנה
  .ב "תקפ'  מרן בית יוסף  ס:יחיה עשה אשר בצדקתו לו יזכרו לא עשה

  
יעַ  כריעת גוף כנגד : שהוא החסד ּוָמֵגן רא ישועותבכח החסד הנק ֶמֶלְך עוזֵר ּומוׁשִ

רּוךְ  ה"ו ה ה"י כריעת ראש כנגד ּבָ  י"ה  וזקיפת ראש כנגדו"הזקיפת גוף כנגד  ַאּתָ
   :ַאְבָרָהם כי על ידו ומסודו יורדים הברכות למטה  ָמֵגןיאהדונהי הוָ הֹ יְ 

  
ה גִּ 'אַ  ה. דָני'עוָלם אֲ 'ּבור לְ 'ּתָ יעַ ַרב. ְמַחּיֶה ֵמִתים ַאּתָ  : ְלהוׁשִ

ל   :מוִריד ַהּטָ
ֶחֶסד ל ַחיים ּבְ ים. ְמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ . ְמַחּיֶה ֵמִתים ּבְ

יר ֲאסּוִרים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים . ּוַמּתִ
ֵני ָעָפר35ּוְמַקּיֵם ֱאמּוָנתו ַעל . 36 ִליׁשֵ ִמי ָכמוָך ּבַ

                                                           

35
 .אמונת תחיית המתים 
36

  .אלו שמתו 



בּורות  ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶה.  ּוִמי דוֶמה ָלךְ 37ּגְ
  : ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה

ובתפלת מוסף תאמר אב הרחמים בתפלות שחרית ומנחה וערבית תאמר אב הרחמן 
 עוד שמעתי מפי מגידי אמת מן החברים שלנו שאמר להם כ"יוה' וגם זה נוהג בתפי

 והדבר מבואר כי במנחה דשבת יש יאמר אב הרחמים  במנחה של יום שבתל שגם"מוז
ה "גם מצאתי כתוב במחזור של מורי זלה. ף והוא פשוטעליה דומיא דתפלת המוס

 כמו במוסף וכן שמעתי כ יאמר אב הרחמים"גם בתפלת נעילה ביוהשעשה הגהה כי 
   : כשהיה מתפלל38מפיו

תיקוני דיקנא דכהנא רבא ' תיבות והם כנגד הארת ח' יש בו ח' והנה נוסח זה של מי כמוך אב הרחמן כו
ל אב הרחמן שהוא " צשובהתמי י' ודע כי בכל י.  (...)כ"ג ביוה" אל הכהבגדי כהונה' אשר כנגדם הם ח

  ל אב הרחמים"כ ושבת שבנתים צ"ה ויוה"א אבל בתפלות המוספין דר"בז
  

 למי שייך קרא דהאי סובר שהוא נראה. המה בשר כי ויזכור כנגד תיבות שמנה בו יש כמוך מי ש"ומ
 הם ובטבע המה בשר יצוריו כי שזוכר מפני כלומר ברחמים] לחיים [יצוריו זוכר הרחמן אב כמוך

  . בית יוסף:עליהם מרחם לפיכך חוטאים

  
לכן נזכר בברכת , וכוונה ברכה זאת היא לפי שביום ראש השנה אז הוא דין גלגול הנשמות לחזור לעולם

  .תחיית המתים
  

שהם יצורי קדם  40הם הנשמות ָכמוָך ָאב ָהַרְחָמן זוֵכר ְיצּוָריו 39ִמי 

ַרֲחִמים ְלַחיים לא נפקד כהיום הזה כי   :להחיות בגלגול ּבְ
ה  בתחיית אמתים שהיא דוגמת גלגול נשמות כי הכל אחד41שאנו מאמינים ְוֶנֱאָמן  ַאּתָ

ה  :ְלַהֲחיות ֵמִתים רּוְך ַאּתָ  42 להסיריאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ

   :ִתיםְמַחּיֶה ַהמֵּ  )ניקוד אלהים(ִה -י ֱיהׂו"ו ה"י וא"ד ה"הכעס יכוין יו
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 י הקדוש היה חזן"משמע שהאר, ובהיותה תפילת לחש 
39

גם הם בחשבון ' בתפלת המוספין כנז' מתקם בסוד רחמים וגם אב הרחמים הנזאותם אב הרחמן ל'  ואנו קוראי
ש זוכר "ז וזמ"ה נידונין כל הנשמות העתידות לחזור בגלגול בעוה"ואמנם כונת ברכה זו היא כי ביום ר. אב הרחמן

שזוכר אותם ' זש זכרנו לחיים אלא זוכר יצוריו הם הנשמות הנ"ד מ"יצוריו ברחמים לחיים ולא אמר זוכר אותנו ע
ש בתפלת המוסף בזכרונות אתה זוכר "וזמ. ז בסוד חזרתם בגלגול"להחזירם לחיים ולחיותם בעוה' ברחמיו ית

י גלגול הנשמות האלו שחוזרים לחיות "והנה ע' מי לא נפקד כיום הזה כו' מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם וכו
ש אחריו ונאמן אתה "ל וזמ"ה תחית המתים אל הגופים לעתכ נתאמת אצלנו כי גם יהי"ז בסוד הגלגול מזה ג"בעוה

לחיים שתחזור הנשמה בגלגול מזה נודע כי נאמן . להחיות מתים בגוף ונפש כי בראותנו אותך זוכר יצוריך ברחמים
גם . 'בברכת תחית המתים כי כולו דוגמא א' וגם לסיבה זו נתקן תיקון מי כמוך וכו. אתה להחיות מתים בגוף ונפש

' מעין ברכה זו הנק' גבו' ב שהוא בחי"ת יצוריו ברחמים לחיים הוא שם בן מ"גם ר' ב נתי"ת ברחמים לחיים הם ל"ר
ואומרים ברחמים לחיים ככתוב . ד" ע:ט שערי בינה"ט והם מ"ת זוכר יצוריו ברחמים לחיים הם מ"גם ר. 'גבו

  .אב"ז. ו"ק למוהרח"בכתי
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ַרֲחִמים ְלַחייםיםמִ ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרחֲ    : זוֵכר ְיצּוָריו ּבְ

 .כמנהג בני ספרד' א כתר יתנו כו"וכן במוסף לא יאמר נעריצך ונקדישך כמנהג בני אשכנז כ

נּו ְלָך  ֶתר ִיּתְ ֱאלֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמוֵני ַמְעָלה  יהוהּכֶ
ה ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ָך ִיׂשְ ה ְלָך . ִעם ַעּמְ ָ ם ְקֻדׁשּ ּלָ ַיַחד ּכֻ

ָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביָאְך ְוָקָרא זֶה ֶאל  ּדָ ׁשּו ּכַ ּלֵ ְיׁשַ
איך '  איה מקום כבודו כלומריםלכן שואלים המלאכים וכולם תמהים ואו  זֶה ְוָאַמר

ר ותמהים "אמצעיות ואיך עתה פתע פתאום חזרה לעלות בג' דילגה למקום ג' אפשר שהמל
וכיון ' אמצעיו' שהיא בג' כי הם חושבים שאינה יכולה לעלות רק עלייה א' יה כוואומרים א

והנה . שנסתלקה משם אינם יודעים מה נעשה בה כי אינו עולה בדעתם שעלתה עליה שניה
לרמוז אל ' ובעת שאומר איה כו' ק כו"צריך האדם לדלג על רגליו כלפי מעלה בעת שאומר קק

  . א"דז' נוקדילוגים אלו שדילגה רחל ' ב

ְמלא ָכל . ְצָבאות יהוהָקדוׁש . ָקדושׁ . ָקדושׁ 
בודו ְרָתיו ׁשוֲאִלים:ָהָאֶרץ ּכְ בודו ָמֵלא עוָלם ּוְמׁשָ  ַאּיֵה  ּכְ

בודו ְלַהֲעִריצו ִחים ְואוְמִרים: ְמקום ּכְ ּבְ ָתם ְמׁשַ רּוְך  :ְלֻעּמָ ּבָ
בוד  קומו יהוהּכְ ַרֲחָמיו לְ  :ִמּמְ קומו הּוא ִיֶפן ּבְ ַעּמו ִמּמְ

ֲעַמִים  ִמיד אוְמִרים ּפַ ָכל יום ּתָ מו ֶעֶרב ָובֶקר ּבְ ַהְמַיֲחִדים ׁשְ

ַאֲהָבה ָרֵאל :ּבְ ַמע ִיׂשְ הּוא  :ֱאלֵהינּו יי ֶאָחד יהוה. ׁשְ

נוּ . הּוא ָאִבינוּ . ֱאלֵהינוּ  יֵענוּ . הּוא ַמְלּכֵ יֵענּו . הּוא מוׁשִ הּוא יוׁשִ
ִנית ִמיֵענּו בְּ . ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ ל ַחי ֵלאמרְוַיׁשְ ֵהן . ַרֲחָמיו ְלֵעיֵני ּכָ

ית ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ  יהוהֲאִני . ּגָ
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 . ח"ץ דל"קיצור לרי 



תּוב ֵלאמר: ֱאלֵהיֶכם ְך ּכָ ְלעוָלם  יהוהִיְמלְך  :ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשָ
  : ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיהּ 

 לא היה , ולומר שלוםשה אחר הקדותפסיעו' ם לפסוע לאחוריהם גגם בענין מה שנוהגים קצת בני אד
 וגם היה שותק ולא היה אומר , אלא שהיה נשאר עומד במקומו עד נפילת אפים,ל נוהג כך כלל"מורי ז

  . שהוא עומד במקומולושלום ואפי

ְמָך ָקדושׁ  ה ָקדוׁש ְוׁשִ ָכל יום . ַאּתָ ים ּבְ ּוְקדוׁשִ
ָלה   :ְיַהְללּוָך ּסֶ

  
י הּוא ְלַבּדו ָמרום ְלדו ר ָודור ַהְמִליכּו ָלֵאל ּכִ

  : ְוָקדושׁ 
  

ךָ  ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך יהוה ֱאלֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ   : ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
  

ן  .י"ב.רצונו לעשות אחת אגודה כולם ויעשו הכל על אותו שממליכין מלכות ּוְבֵכן ּתֵ
ָך יהוה ֱאלֵהינוּ  ְחּדְ  נקבות ולכן לא הוזכר בברכה הדינים שהם' כי בהם בחי ּפַ

זו עולם היצירה אלא בריאה ועשיה לבדם והוא אומרו על כל מעשיך ואימתך על כל מה 

יךָ .שבראת ל ַמֲעׂשֶ ָראתָ  ְוֵאיָמְתךָ . ַעל ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ  .ַעל ּכָ
ל  :גם אומרו ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ְוִייָראּוָך ּכָ

ים ֲעׂשִ רּוִאיםְויִ . ַהּמַ ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ְוֵיָעׂשּו . ׁשְ
ה אֲ  ָלם ֲאֻגּדָ ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ) ו"לפי מוהרש ֶאָחת( ָחתּכֻ

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ַדְענּו יהוה  ל"ו ז"שער התפלה למוהרח. 'כמו'ואין לומר מילת  ּבְ ּיָ ׁשֶ
ַהשִּׁ  ָיְדָך ּוְגבּוָרה ן ְלָפֶניָך עׄ וׄ ְלטֱאלֵהינּו ׁשֶ ז ּבְ

ָראתָ . יִמיֶנךָ בִּ  ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ְמָך נוָרא ַעל ּכָ   :ְוׁשִ
  



ן ךָ  .י"ב.לטובה זכרון מלפניו  לבקשּוְבֵכן ּתֵ בוד ְלַעּמֶ ה . ּכָ ִהּלָ ּתְ
ל שעל "ה מצד הטוב ר"ק ו"שיתן לנו תי'  יתדורשיוה אנו מתפללים שאנו "ביום ר .ִליֵרֶאיךָ 

שהיא מן הבריאה לפחות אל יחסר לנו רוח הפחות אם אין בנו מעשים לקבל הנשמה העליונה מכולם 

צריך  ְוִתְקָוה.ש ותקוה טובה"טוב וזמ' תקוה מצד הקדושה שבהם הנק' ונפש מן יצירה עשיה הנק

ו יתן מקום אל "האדם לפרש ולבאר בלשון שאלתו בתכלית הביאור עד שלא יהא בה גמגום כלל פן ח

ָבה טוׄ . רשיך ולא ותקוה סתםל ותקוה טובה לדו"המקטרג לקטרג בלשון שאלתו ולכן צ
יךָ  ה ַלְמַיֲחִלים ָלךְ  .ְלדוְרׁשֶ ְמָחה . ּוִפְתחון ּפֶ ׂשִ

ׂשון ְלִעיָר ךְ ְלַאְרצָ  . ךְ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדָ . ךְ  ׂשָ
יֶחךָ  י ְמׁשִ ָיֵמינוּ . ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְמֵהָרה ּבְ   :ּבִ

   
 למה נוטה זה הארץ מן זדון ממשלת בירתע כי תכלה כעשן הרשעה כל כי שופרות ּוְבֵכן

 הוא' וכו לבדך' יי אתה ותמלוך בה שגומרין ומה חירות של בשופר ובמה כהנים בתורת שמצינו

יִקים  :בית יוסף. הקדוש המלך בה שחותם לחתימה סמוך חתימה מעין לומר ַצּדִ
ִרים ַיֲעלזוּ  ָמחּו ִויׁשָ ה ָיגִ . ִיְראּו ְוִיׂשְ ִרּנָ ילּו ַוֲחִסיִדים ּבְ

יָה  ץ ּפִ ְקּפָ ןוְ ְועוָלָתּה ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ ְכֶלה 43ָהִרׁשְ  ּתִ
י ַתֲעִביר ֶלת ָזדוׄ  ּכִ   :ן ִמן ָהָאֶרץ ֶמְמׁשֶ

   
ל ְוִתְמלׄ  ה הּוא יהוה ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ּכָ ְך ַאּתָ

יךָ  ַלִים ִעיָר בִּ . ַמֲעׂשֶ ן ךְ ירּוׁשָ ּכַ ַהר ִצּיון ִמׁשְ  ּוּבְ
בוׄ  כָּ . ךְ ָד ּכְ ךָ ּכַ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ִיְמלְך יהוה ְלעוָלם . תּוב ּבְ

  : ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיהּ 
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השהוא אינו בגדר ומהות גילוי כלל  , קדוש,  ועצמותו יתברך שמו44מהותו שׁ ָקדוׄ  שהוא  ַאּתָ

ֶמךָ הוא גם כן נורא , כח ההתגלות שלו והוא בחינת מלכות דאין סוף ְוֵאין  ְונוָרא ׁשְ
ְלָעֶדיךָ ֱאלוׄ   רק בערך מקור כללות חיות 45כי כל הצמצומים אינם כלל שייכים ּהַ ִמּבַ

ט ְוָהֵאל  .העולמות ּפָ ׁשְ ּמִ ּה יהוה ְצָבאות ּבַ תּוב ַוִיְגּבַ ּכָ ּכַ
ְצָדָקה ׁש ּבִ דוׁש ִנְקּדַ   : ַהּקָ

  ; חוזר לראש,  או שהוא מסופק אם הוא בהמלך הקדוש,ואם טעה א"תקפב ס' ע ס"שו
וכן הדין ; המלך הקדוש אינו צריך לחזור:  נזכר ואמרותוך כדי דיבור, האל הקדוש: אם אמר ב"ס ע"שו

   .בהמלך המשפט

ה  רּוְך ַאּתָ דוׄ יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ ֶלְך ַהּקָ   :שׁ  ַהּמֶ
  
  

 לן דקיימא חדש ראש להזכיר צריך ואין הזה הזכרון יום את לנו ותתן' וכו בחרתנו אתה ואומר
    בית יוסף:):מ (מערבין בכל פרק בסוף אסיקנא הכי. ולכאן לכאן עולה אחד זכרון

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ָאַהְבּתָ אוָתנּו ְוָרִציָת . ַאּתָ
נוּ  נּו . ּבָ ּתָ ׁשְ ׁשונות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ְורוַמְמּתָ

ִמְצוׄ  ְמָך . ֶתיךָ ּבְ נּו ַלֲעבוָדֶתָך ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ְוֵקַרְבּתָ
ד דוׁש ָעֵלינּו ָקָראתָ ַהּגָ   : ול ְוַהּקָ

  

רון  ּכָ ַאֲהָבה ֶאת יום ַהזִּ ן ָלנּו יהוה ֱאלֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
רּוָעה ִמְקָרא קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים ַהזֶּה יום : ּתְ

ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל  ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ּוִמּפְ
כוִלים ַלֲעׂשות חובוֵתינּו ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו יְ 
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 .אב"ז. לאין סוף ברוך הוא ולשמו הגדול 



ְקָרא  ּנִ דוׁש ׁשֶ דול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ּבַ ִחיָרֶתָך ּבַ ֵבית ּבְ ּבְ
ךָ  ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ֵני ַהּיָ ְמָך ָעָליו ִמּפְ   :ׁשִ

ָפֶניָך יהוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי  ְיִהי ָרצון ִמּלְ
ׁשּוב ּוְתַרֵחם עָ  ּתָ ֵלינּו ְוַעל ֲאבוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ

ים ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ל , ִמְקּדָ ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ
בודו   : ּכְ

נוּ  בוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו , ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ּכְ ַגּלֵ
ל ָחי, ְמֵהָרה א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ ְוָקֵרב , ְוהוַפע ְוִהּנָ

ין ַהּגוִים זּוֵרינּו ִמּבֵ ֵתי ּוְנפּוצוֵתינ, ּפְ ְרּכְ ּנֵס ִמּיַ ּו ּכַ
ה: ָאֶרץ ִרּנָ ית , ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְרָך ּבְ ַלִים ּבֵ ְוִלירּוׁשָ

ְמַחת עוָלם ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ה ְלָפֶניָך ֶאת , ִמְקּדָ ם ַנֲעׂשֶ ְוׁשָ
ִסְדָרם ּומּוָסִפים  ִמיִדים ּכְ נות חובוֵתינּו ּתְ ָקְרּבְ

ִהְלָכָתם   :ּכְ

כָּ  ה ְוַנְקִריב  ְוֶאת מּוְסֵפי יום ַהזִּ רון ַהזֶּה ַנֲעׂשֶ
ִמְצַות ְרצוֶנךָ  ַאֲהָבה ּכְ ַתְבּתָ , ְלָפֶניָך ּבְ ּכָ מו ׁשֶ ּכְ

ךָ  ה ַעְבּדֶ תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ י ְכבוֶדָך , ָעֵלינּו ּבְ ִמּפִ
ָאמּור ֶאָחד ַלחֶדׁש ִמְקָרא : ּכָ ִביִעי ּבְ ְ ּוַבחֶדׁש ַהׁשּ

ל ְמֶלאֶכת ֲעבוָד  ה לא ַתֲעׂשּו יום קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם   :ּתְ



ן  ר ּבֶ יֶתם עָלה ְלֵריַח ִניחַח ליהוה ּפַ  ַוֲעׂשִ
ְבָעה  ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּכְ ּבָ

ִמיִמם ה  :ּתְ לׁשָ ר ׁשְ ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ
רִנים ָלָאִיל וְ  ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ רִנים ַלּפָ ֶבׂש ֶעׂשְ רון ַלּכֶ ִעׂשָ

ֵני ְתִמיִדים  ר ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכו ּוׁשְ ְוַיִין ּכְ
ִהְלָכָתם ַבד עַלת ַהחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְועַלת  :ּכְ ִמּלְ

ָטם ְלֵריַח ִניחַח  ּפָ ִמׁשְ יֶהם ּכְ ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסּכֵ ַהּתָ
ה ליהוה ֶ   :ִאׁשּ

   

  מלכויות 

ַח  ּבֵ ה ְליוֵצר ָעֵלינּו ְלׁשַ ֻדּלָ ַלֲאדון ַהּכל ָלֵתת ּגְ
ָמנּו  גוֵיי ָהֲאָרצות ְולא ׂשָ נּו ּכְ ּלא ָעׂשָ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ

חות ָהֲאָדָמה ּפְ ִמׁשְ ֶהם , ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלא ׂשָ ׁשֶ
ָכל ֲהמוָנם ֲחִוים ְלֶהֶבל , ְוגוָרֵלנּו ּכְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ׁשֶ

יעַ  ֲחִוים ֶאל ֵאל לא יוׁשִ ּתַ גם  ַוֲאַנְחנוּ  הפסק ְוָלִריק ּוִמׁשְ

לכם ולא ' בכתר תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם וגו. ישראל כתרים נכתרו' ל בג"ארז
וכתר : לנו משה לנו ולא לגוים משפטים בל ידעום ואסור ללמוד תורה לגוי תורה צוה. לגוים
תוכל  ש לגוי וכתר מלכות כתיב לא"כ אפילו על ישראל ומכ"והזר הקרב יומת נאמר ג כהונה

וכתר תורה . אהרן והנה בכתר מלכות זכה בו דוד וכתר כהונה זכה בו. לתת עליך איש נכרי
א "החשוב אינו ראוי כ מונח לכל מי שזוכה בו ושמא תאמר שהוא פחותה מכולם כי הדבר

מכתר מלכות ' גדול מכולם אפי לחשובים לזה אמר בי מלכים ימלוכו וכיון שכתר תורה הוא
ג למלך כי המלך הוא גדול "גדול והכ מכתר כהונה שהרי הסגן נתנו לכהןש שהוא גדול "מכ
שנאמר יקרה היא מפנינים דפשיטא דיקרה היא  ה"ג ע"ח קודם לכ"מ אמרו ממזר ת"ג ומ"מכ

אלא ודאי הוא להודיענו שהוא גדול על מעלת התורה  מאבנים טובות ומה בא להשמיענו בזה
יודין לכן ' אחת רק מפנינים בב' מדלא אמר בפנים ביהנכנס לפנים ו ג"שבו אף שהוא ממזר מכ

 ג כי אין אחר נכנס לשם כי אם הוא בלבד וגם הדיוק דקרינן"ולפנים וזה הוא הכ אמר לפני
והיינו  מפנינים משמע מלשונו שהוא כהן הגדול הלובש חושן ואפוד שהם אבנים יקרות



ֲחִוים ּומוִדים ּכוְרִעים ּומִ  )ס"לקוטי ש (ל"ו ז"גם זה מהרח. מפנינים ּתַ ׁשְ
רּוְך הּוא דוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ , ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ב ְיָקרו  ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ ּומוׁשַ הּוא נוֶטה ׁשָ ׁשֶ
ָגְבֵהי ְמרוִמים הּוא  ִכיַנת ֻעזּו ּבְ ַעל ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ ּבַ

כָּ : ֱאלֵהינּו ֵאין עוד נּו ֶאֶפס זּוָלתו ּכַ תּוב ֱאֶמת ַמְלּכֵ
י יהוה  בָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ תוָרתו ְוָיַדְעּתָ ַהּיום ַוֲהׁשֵ ּבְ
ַחת  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ הּוא ָהֱאלִהים ּבַ

  :ֵאין עוד
  

ו "ל ומוהרח"י ז"ד שבו השתמשו אז האר"יש שנהגו להוציא תפילה זו המובא בסידור רפ
  .א"זיע

ענה לשון אוחילה לאל אחלה פניו אשאלה ממנו מ
אשר בקהל עם אשיר עוזו אביעה רננות בעד מפעליו 
ככתוב לאדם מערכי לב ומיהוה לשון יהוה שפתי 
תפתח ופי יגיד תהלתך ונאמר יהיו לרצון אמרי פי 

  :והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי
  

ָך יהוה ֱאלֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה  ה ּלְ ן ְנַקּוֶ ַעל ּכֵ
ִתְפֶאֶרת ֻעזֶָּך ְלהַ  ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ּבְ ֲעִביר ּגִ

ַמְלכּות  ן עוָלם ּבְ ֵרתּון ְלַתּקֵ רות ִיּכָ ְוָהֱאִליִלים ּכָ
י ּדַ ֶמָך ְלַהְפנות ֵאֶליָך , ׁשַ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ ְוָכל ּבְ

ֵעי ָאֶרץ ל ִרׁשְ י ְלָך , ּכָ ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ַיּכִ
שָּׁ  ֶרְך ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ ל ָלׁשוןּתִ ְלָפֶניָך יהוה , ַבע ּכָ

נּו  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו ְוִלְכבוד ׁשִ



ם  לּו ֻכּלָ הנה כבר ידעת סוד  .מסכת אבות כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאִויַקּבְ

 ש התנא כל"וז. סוף הוא נתקן עד שסוף' גילגולי האדם ואיך שהוא מתגלגל מדומם לצומח וגו
בזמן מרובה אבל סופם הוא להמנות עם  רק שזה יתקן עצמו בזמן מועט וזה' ישראל וגו

מטריח את עצמו עם רשעים כאלו תקנם בא בעל  ה כביכול"הצדיקים ומשום טעם זה שהקב
כלומר אחר מיתוק עוונם ולמה כן בשביל ' צדיקים לעולם וגו המשנה לתרץ שנאמר ועמך כולם

מהר .  והם רושם אור עצמותיו וכל הנופח מעצמו הוא נופחנצחיי שהם נצר מטעי שהוא

ֶאת על ַמְלכּוֶתָך ְוִתְמלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה  )ס"לקוטי ש(:ה"זל
ָך ִהיא ּוְלעוְלֵמי ַעד : ְלעוָלם ָוֶעד ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ּכִ

ָכבוד ְמלְך ּבְ תוָרֶתךָ . ּתִ תּוב ּבְ ּכָ  יהוה ִיְמלְך ּכַ
ַיֲעקב ְולא ָרָאה ְוֶנֱאַמר : ְלעָלם ָוֶעד יט ָאֶון ּבְ לא ִהּבִ

ָרֵאל יהוה ֱאלָהיו ִעּמו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבו ִיׂשְ : ָעָמל ּבְ
י ָעם  ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי ִביׁשֻ

ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ   : ַיַחד ׁשִ

לּוָכה  י ליהוה ַהּמְ תּוב ֵלאמר ּכִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
ל ּגוִיםּומׁשֵ ְוֶנֱאַמר יהוה ָמָלְך ּגֵאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש :  ּבַ

ּמוט ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכון ּתֵ ְוֶנֱאַמר : יהוה עז ִהְתַאזָּר ַאף ּתִ
ְתֵחי עוָלם ְוָיבוא  אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ׂשְ

בוד בוד יהוה ִעזּּוז ְוִגּבור : ֶמֶלְך ַהּכָ ִמי זֶה ֶמֶלְך ַהּכָ
בּ  יֶכם: ור ִמְלָחָמהיהוה ּגִ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ח אין "ת ׂשְ

ח עוסקים בתורה "הענין כי בעולם שלאחר המיתה ת .ב"ז ולא בעוה"להם מנוחה לא בעוה
ה בכל יום ויום עולה ומשיג יותר כי "לישיבה כי אפילו מרע ועולין ממדרגה למדרגה ומישיבה

ל לעסוק בתורה במה "יצא אדם לפעלו רס "סוף כך תורתו אין לה סוף וז ת אין לו"כמו שהשי
 ל לעסוק בתורה במה שפעל"ז יוצא תחלה לפעלו ר"ז כי כשיצא האדם מעוה"בעוה שפעל

לערב כי  ז הדומה"ל שיגמור העוה"כ לעבודתו שהוא עובד שם וטורח עדי ערב ר"ז ואח"בעוה
נה יש תורה וה. מדריגתו להם מנוחה ומלאה הארץ דעה כל אחד לפי' לעתיד אחר התחיה יהי



ה "ח מצות עשה ושס"יש בה רמ ס כי התורה"ע ובסוד עצמו יש בו פרד"באצילות וכן בבי
ג מצות "בו כל התרי' הוא בכל פרצוף יהי כ"ת שהם כנגד האיברים והגידים שבאדם וא"מצות ל

בוד )ס"לקוטי ש (:והבן זה ְתֵחי עוָלם ְוָיבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ : ּוׂשְ
בוד יהוה ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך ִמי הּוא זֶה ֶמֶלךְ   ַהּכָ

בוד ֶסָלה   :ַהּכָ

תּוב ֵלאמר ּכה ָאַמר  ִביִאים ּכָ  ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
ָרֵאל ְוגֲאלו יהוה ְצָבאות ֲאִני ִראׁשון  יהוה ֶמֶלְך ִיׂשְ

ְלָעַדי ֵאין ֱאלִהים ְוֶנֱאַמר ְוָעלּו : ַוֲאִני ַאֲחרון ּוִמּבַ
ַהר ִצּיון ִעים ּבְ ו ְוָהְיָתה מוׁשִ ּפט ֶאת ַהר ֵעׂשָ  ִלׁשְ

לּוָכה ל : ליהוה ַהּמְ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
מו ֶאָחד ּיום ַההּוא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁשְ  :ָהָאֶרץ ּבַ

באחרית הימים ' ל כתב הרוצה לדעת מה יהי"ן ז"הנה הרמב. לישראל אמר הילל אין משיח

 'ימי בראשית מה שנברא בהם ובאלף הז' ם יבין כל הדברים מזהנקרא אלף שני ובכל יום ויום

הימים הוא  ויכולו השמים בסוד ונמקו כל צבא השמים וזה הוא טעות הילל כי חשב שאחרית
. 'הזיווג והמנוחה בו תהי אינו בכלל הימים אבל הוא טעות מפורסם כי עיקר' ויום הז' אלף הו

ג שם טומאה כי מלת להם "בטומאה וי  להם שםי בר אבא מלמד שמסר"אר: ל"ו ז"ז מהרח"ג

 :)ס"לקוטי ש. (ה"מרב זלה. מתנות שנתן להם מתנת וזהו' הכוללים גי' שמות הטומאה עם ג

ָרֵאל יהוה  ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאמר ׁשְ ּוְבתוָרְתָך ּכָ
  : ֱאלֵהינּו יהוה ֶאָחד

ּלוׄ ְמלוׄ , ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינוּ  ל ָהעוָלם ּכֻ  ְך ַעל ּכָ
ְכבוׄ  יָקָר , ךְ ָד ּבִ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְוהוַפע , ךָ ְוִהּנָ

אוׄ  ֲהַדר ּגְ ֵבי ֵתֵבל ַאְרצָ ךְ ן ֻעזָּ ּבַ ל יוׁשְ ְוֵיַדע , ךְ  ַעל ּכָ
עּול ל ּפָ ַעְלּתו, ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ ל ְיצּור, ּכִ י , ְוָיִבין ּכָ ּכִ



ה ְיַצְרּתוׄ  ַאּפוׄ , ַאּתָ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ה יהו. ְויאַמר ּכל ֲאׁשֶ
ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותוׄ  ָלהֱאלֵהי ִיׂשְ ּכל ָמׁשָ   :  ּבַ

  
ְמנּוָחֵתנוּ לשבת ( נּו ) ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְרֵצה ָנא ּבִ ׁשֵ  ַקּדְ

ִמְצוֶתיךָ  תוָרתָ ּתֵ , ּבְ ֵענּו ִמּטּובךְ , ךְ ן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ מֵּ ׂשַ  חַ  ׂשַ
נּו  נוּ (ַנְפׁשֵ יׁשּוָעתָ ) ִלּבֵ ְנִחיֵלנּו יהוה ֱאלֵהינּו  ְוהַ לשבת (,ךְ ּבִ

ךָ  ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצון ׁשַ ֶמךָ , ּבְ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל ִיׂשְ . )ְוָינּוחּו בו ּכָ
ֱאֶמת ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ  כשם המרדכי כתב. לעד וקיים אמת מלכנו ודברך ,ְוַטֵהר ִלּבֵ

 עולם של רבונו] דוד [אמר לפיכך.) (..לעולם אחריו הבאים הדורות תרחם אתה כך ברחמים אותו שדנת
 כך ברחמים עמו והתקנת אחת שעה אפילו חיה לא האילן מן שאכל בשעה הראשון אדם שדנת אלמלא
 בענין מקומות בכמה הבטחתנו אתה פירוש כתב בו והכל. כאן עד ברחמים בניו את דן שאתה התקנת
 רבי והרב לעד וקיים אמת דברך יכ דברך שתאמת מבקשים אנו ולכך המלוכה לבדך לך שתהיה הגאולה

 ודברך אומר היה לא ]מרוטאנבורג [מ"שהר) שם (בו הכל עוד וכתב .הטעמים שני כתב  אבודרהם דוד
    . בית יוסף:כן נהגו לא והעולם . כאן עד בקידוש ולא ההפטרה בברכות לא לעד וקיים אמת

נוּ  ּוְדָבְרךָ  ם ָלַעד46ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ :  ֱאֶמת ְוַקּיָ , ה יהוהּבָ
ל ָהָאֶרץ שׁ , ֶמֶלְך ַעל ּכָ ת וְ ( ְמַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ְויוׄ )ַהׁשּ ם  ִיׂשְ

רוׄ  ּכָ    :ןַהזִּ
  

  .ת"ת תר"ת תש"תשר :ותוקעים

א "מהר. אף כשמתפללים בלחש' היום הרת עולם'ובני ספרד נוהגים לומר 
  .אזולאי

ה לפי שנברא העולם ביום הזה לכן נעשה בכל שנה באלו "כי בר ַהּיום

ַהּיום , ֲהַרת עוָלם ם ככל מה שהיה בעת שנברא העולםהימי
ל ְיצּוֵרי עוָלִמים ט ּכָ ּפָ ׁשְ ּמִ ָבִנים ִאם , ַיֲעִמיד ּבַ ִאם ּכְ

ֲעָבִדים ִנים, ּכַ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ָבִנים ַרֲחֵמנּו ּכְ , ִאם ּכְ

                                                           

46
 .א אזולאי על הלבוש"מנהג בני ספרד מהר 



נּו  ָחּנֵ ּתְ ֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְלָך ְתלּויות ַעד ׁשֶ ְוִאם ּכַ
ֵטנּו ָאיום ָקדושׁ ְותוִציא ָכאור מִ  ּפָ   : ׁשְ

  
  זיכרונות 

ל ְיצּוֵרי ֶקֶדם ה עוָלם ּופוֵקד ּכָ ה זוֵכר ַמֲעׂשֵ מסכת  ַאּתָ

 ה נעשה ענין הנסירה שהיא יציאת"כבר ידעת כי בר. ה"ספרים נפתחין בר' השנה ג ראש

הנזכרים בספר  ספרים' ונכנסין שנית בסוד השופר והנה אלו הם הג' א לנוק"המוחין מן הז
ה מן האמא לזעיר והבן "בר חכמה בינה ודעת שנפתחים' ר והם בחי"ר וספו"ר וספ"צירה ספי

על הלבנה וכדי להשלימה מוסיפים  א ימים היתירים שנת החמה"סוד י: ה"ו זלה"ממהרח. זה
ומתלבשת בתוך הקליפות בסוד ומלכותו בכל  הנה כבר ידעת כי השכינה נכנסת. א יום"י

ת אינו "א יתירים כי הת"כ יש לחמה י"הקטרת וע א סממני" י'א בחי"והנה הם י. משלה
אחרונה והגרוע ' הגיד הנשה שהוא הבחי' אך בבחי. חלילה מתלבש בקליפות כמו המלכות

עצם הלוז שהיא גיד ' באב אך בחי' ט' בדכורא דקליפה שהוא בחי כ ניצוץ"שבו כי יש ג
ום כפורים לכן אינו שולט שם המות שאינה נהנה מאכילה ושתיה כלל סוד י שבעורף נגד הלוז

זכה ואז  לבונה' ד ימים דלבנה כי אותו יום היא בסוד בחי"בשנ' כ אפי"ולכן אין השטן בי בלוז
ח "שנים בסוד הכ ח"גם ענין מהלך מחזור החמה שהוא בכ: ה"ו זל"גם זה ממהרח. תש כוחו

הזכר אבל המהלך הלבנה ' בבחי ח אמה"אורך יריעות המשכן כ' כ הי"ה וע"אותיות דמילוי דמ
גם זה . ס גדול מסוד העיבור"וז' במספר ט"ה י"ט שנה בסוד חוה מילוי דמ"מחזור שלה י

ֲעלּומות ַוֲהמון  )ס"לקוטי ש (ה"ו זל"ממהרח ל ּתַ ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ
ית ֵראׁשִ ּבְ ּמִ רות ׁשֶ א , ִנְסּתָ ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ י ֵאין ׁשִ ּכִ

ר, ְכבוֶדךָ  ֶגד ֵעיֶניךָ ְוֵאין ִנְסּתָ ה זוֵכר ֶאת :  ִמּנֶ ַאּתָ
ְפָעל ל ַהּמִ ךָ , ּכָ ל ַהְיצּור לא ִנְכַחד ִמּמֶ ַהּכל : ְוַגם ּכָ

יט ַעד  לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵהינּו צוֶפה ּוַמּבִ ּגָ
ל ַהּדורות ל   סוף ּכָ ֵקד ּכָ רון ְלִהּפָ י ָתִביא חק ִזּכָ ּכִ

ִרּיות ְלִהזֵָּכר ַמֲעשִׂ , רּוַח ָוָנֶפשׁ  ים ַוֲהמון ּבְ ים ַרּבִ
ְכִלית זאת הוָדְעּתָ : ְלֵאין ּתַ ית ּכָ ָפִנים , ֵמֵראׁשִ ּוִמּלְ



ִליתָ  לפני מיתתך ושאלו ' א אומר שוב יום א"תנן התם ר זֶה ַהּיום, אוָתּה ּגִ

 לשדד' ל אין מזל לישראל הביאור הוא אשר ביד ה"הנה נודע שעם היות שארז ,'תלמידיו וגו

יום הוא בודאי  לפני מיתתך כי אותו' ז יש לכל אדם ואדם מזל וזהו יום א" ועכהמערכה והמזל
דמנא ידע איזה יום הוא ' וגו לפני מיתתו כי אי אפשר לו שימות באותו יום ושאלו תלמידיו

שזה היה היום ההוא שהרי לא מת  היום אפשר הוא כי מאחר שלא מת. ותירץ ישוב היום

יָך  )ס"לקוטי ש (:ה"ו זלה"הרחגם זה מ. 'ושמא מחר ימות וגו ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ּתְ
רון ְליום ִראׁשון ט , ִזּכָ ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חק ְלִיׂשְ ּכִ

ִדינות ּבו ֵיָאֵמר: ֵלאלֵהי ַיֲעקב ֵאיזו ַלֶחֶרב , ְוַעל ַהּמְ
לום ָ ַבע, ְוֵאיזו ַלׁשּ ּוְבִרּיות ּבו , ֵאיזו ָלָרָעב ְוֵאיזו ָלׂשּ

יָר  ֵקדּו ְלַהְזּכִ ֶותִיּפָ ים ְוַלּמָ של אדם מעידה  חזקיה אומר נשמתו'  רם ְלַחּיִ

ש והנפש החוטאת היא תמות כי "כמ נ ומה שחוטא האדם הוא הנפש מצדה"כי הנה יש באדם נר' פי. בו
לתורה כי מי שיש בו תורה אינו חוטא ובפרט מי  הרוח והנשמה אינם חוטאים לפי שהרוח הוא רמז

כ אי אפשר לו לחטוא "הרומז לנשמה שהיא עליונה יותר בודאי וע שיראת חטאו קודמת לחכמתו שהיא
יהיה  מעידה עליו כי הנפש היא החוטא בעצמו והרוח אינו יכול להעיד לפי שלפעמים ולכן אמר נשמתו

אינה נכנסת בגוף של האדם  איזה חכם ויחטא אבל מי הוא זה ודאי שיכול להעיד היא הנשמה כי הנשמה
כי זו היא השוכבת ' משוכבת חיקך שמור וגו מו צל אחד המקיפתו ולכן אמררק היא עומדת מבחוץ כ

ש שמור פתחי פיך כי האחרים הם "היא שיכולה להעיד ולא זולתה וז כ זו"בחיקך ואינה נכנסת בפנים וע

ז "ג .א הנשמה"הגוף ואין שייך לומר פתחי פיך כי אינם רואים ושומעים שום דבר כ עומדים בתוך
וצריך . 'לפניו וגו  אמרו בשעת פטירתו של האדם לבית עולמו כל מעשיו הם נפטרים:ל"ו ז"ממוהרח
אבל במעשיו . שנפטר ומת מן העולם ש מעשיו נפטרים והלא אין שייך פטירה אלא באדם"להבין מ

מאותו עבירה עצמה נעשה ' כשהאדם חוטא ועושה עבירה א האיך שייך לפניו פטירה והענין הוא כי הנה
האדם החיצון הזה הנברא מצד העבירה מי בראו האדם שחטא הוא שבראו וזה  כ"יצון ואממנה אדם ח

והמצות שכרם  והנה נודע כאשר האדם בזה העולם בעודנו חי הוא עושה מצות ועבירות: מעשיו הוא
כ נמצא המצוה אשר שכרה "וא א באותו העולם בגיהנם"ב וגם מהעבירות אינם נפרעים ממנו כ"בעוה

ז נקרא חי "ב והעבירה הוא להיפך שבעוה"לעוה ז כי שכרה מוצנע" הבא נקרא מתה בעוהמזומן לעולם
ש מעשיו "ב נקרא מת שנפרעין שם ממנו אבל המצוה נקרא שם חי וז"ובעוה ז"כי אין נפרעין ממנה בעוה

כל אנשי  ש לדעת"כ עמו וז"כי אלו המעשים שעשה נבראו מהם בני אדם החיצונים והם מתים ג נפטרין
מעשה ידיו ממש מצד  שהו האנשים הנעשים ממעשיו הרעים ונעשים אנשים רעים וזהו מעשהומע

ַהּיום ַהזֶּה, :)ס"לקוטי ש(: ה"מהרב זלה. העבירות שעשה , ִמי לא ִנְפַקד ּכְ
א ל ַהְיצּור ְלָפֶניָך ּבָ י ֵזֶכר ּכָ ה ִאיׁש , ּכִ ַמֲעׂשֵ

תו ַוֲעִלילות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר בו, ּוְפֻקּדָ ת ָאָדם ַמְחׁשְ



ּלא : ְוַתְחּבּולוָתיו ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאישׁ  ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ַאׁשְ
ךְ  ץ ּבָ ֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאּמֶ ּכָ יָך ְלעוָלם , ִיׁשְ י דוְרׁשֶ ּכִ

ךְ  ל ַהחוִסים ּבָ ְלמּו ָלֶנַצח ּכָ לּו ְולא ִיּכָ ׁשֵ י , לא ִיּכָ ּכִ
ה דו א ְוַאּתָ ים ְלָפֶניָך ּבָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ה זֵֶכר ּכָ ֵרׁש ַמֲעׂשֵ

ם ַאֲהָבה ָזַכְרּתָ : ֻכּלָ ְדַבר , ְוַגם ֶאת נַח ּבְ ְפְקֵדהּו ּבִ ַוּתִ
ֵחת  ּבּול ְלׁשַ ֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהּמַ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּבַ

ֵני רַע ַמַעְלֵליֶהם ר ִמּפְ ׂשָ ל ּבָ א , ּכָ ן ִזְכרונו ּבָ ַעל ּכֵ
ַעפְ  ֵבל ְלָפֶניָך יהוה ֱאלֵהינּו ְלַהְרּבות ַזְרעו ּכְ רות ּתֵ

ם חול ַהּיָ ְזּכר . ְוֶצֱאָצָאיו ּכְ תוָרֶתָך ַוּיִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ֵהָמה  ל ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ֱאלִהים ֶאת נַח ְוֵאת ּכָ
ֲעֵבר ֱאלִהים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ  ָבה ַוּיַ ּתֵ ר ִאּתו ּבַ ֲאׁשֶ

ִים ׁשּכּו ַהּמָ ַמע ֱאלִהים ֶאת ַנֲאָקתָ : ַוּיָ ׁשְ ם ְוֶנֱאַמר ַוּיִ
ִריתו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק  ְזּכר ֱאלִהים ֶאת ּבְ ַוּיִ

ִריִתי ַיֲעקוב ְוַאף : ְוֶאת ַיֲעקב י ֶאת ּבְ ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכר  ֶאת ּבְ ּבְ

  : ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכר

ה לְ  תּוב ֵלאמר זֵֶכר ָעׂשָ ָך ּכָ ִנְפְלאָתיו ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
ְוֶנֱאַמר ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכר : ַחּנּון ְוַרחּום יהוה

ִריתו ֵחם : ְלעוָלם ּבְ ּנָ ִריתו ַוּיִ ְזּכר ָלֶהם ּבְ ְוֶנֱאַמר ַוּיִ
רב ֲחָסָדיו   : ּכְ



  
תּוב ֵלאמר ָהלְך  ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ

ַלִים ֵלאמר כּ  ה ָאַמר יהוה ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ
ְך  לּולָתִיְך ֶלְכּתֵ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ ָזַכְרּתִ

ֶאֶרץ לא ְזרּוָעה ר ּבְ ְדּבָ ּמִ י : ַאֲחַרי ּבַ ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ
יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימוִתי ָלְך  ִריִתי אוָתְך ּבִ ֲאִני ֶאת ּבְ

ִרית עוָלם יר ִלי ֶאפְ : ּבְ ַרִים ִאם ֶיֶלד ְוֶנֱאַמר ֲהֵבן ַיּקִ
ֶרּנּו עוד ַעל  ִרי ּבו ָזכר ֶאְזּכְ י ַדּבְ י ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים ּכִ ׁשַ
ן ָהמּו ֵמַעי לו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם יהוה   : ּכֵ

  
רון טוב ְלָפֶניָך  ִזּכָ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ָזְכֵרנּו ּבְ

ֵמי  ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמׁשּ ְפֻקּדַ ֵמי ֶקֶדם ּוָפְקֵדנּו ּבִ ׁשְ
ּוְזָכר ָלנּו יהוה ֱאלֵהינּו ַאֲהַבת ַהַקְדמוִנים ֶאת 
ְעּתָ  ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהׁשְּ ַהּבְ

ה ַהר ַהּמִרּיָ ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך , ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ
נו ַעל  ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ ֲעֵקָדה ׁשֶ

י ּבֵ ֵלָבב ּגַ ַח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ְזּבֵ  ַהּמִ
ֵלם ַעְסָך ֵמָעֵלינּו ְוָיגולּו , ׁשָ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ ּכֵ

דול ָיׁשּוב ֲחרון , ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדוֶתיךָ  ּוְבטּוְבָך ַהּגָ
ֲחָלֶתךָ  ָך ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרְצָך ּוִמּנַ ָך ֵמַעּמְ ם ָלנּו ְוַקיֶּ , ַאּפְ



תוָרֶתָך ַעל  נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ יהוה ֱאלֵהינּו ֶאת ַהּדָ
ָאמּור י ְכבוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ י ָלֶהם : ְיֵדי מׁשֶ ְוָזַכְרּתִ

ר הוֵצאִתי אָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִרית ִראׁשִנים ֲאׁשֶ  ּבְ
י : ְלֵעיֵני ַהּגוִים ִלְהיות ָלֶהם ֵלאלִהים ֲאִני יהוה ּכִ

ְכָחה זוכֵ  ה הּוא ֵמעוָלם ְוֵאין ׁשִ חות ַאּתָ ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ ר ּכָ
א מה שאומר במוסף ועקידת יצחק היום לזרעו תזכור , ְכבוֶדךָ  ִלְפֵני ִכּסֵ

ל שזו הנוסחא היא האמיתית לומר לזרעו ולא כדברי הנוסחא האחרת לזרע "שמעתי בשם מוז

ְזּכרַהּיום ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק  :יעקב ה : ְלַזְרעו ּתִ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִרית   :יהוה זוֵכר ַהּבְ

  .ת"ת תר"ת תש"תשר :ותוקעים

ל ְיצּוֵרי , ַהּיום ֲהַרת עוָלם ט ּכָ ּפָ ׁשְ ּמִ ַהּיום ַיֲעִמיד ּבַ
ֲעָבִדים, עוָלִמים ָבִנים ִאם ּכַ ָבִנים , ִאם ּכְ ִאם ּכְ

ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ֲעָבִדים ֵעיֵנינּו , ַרֲחֵמנּו ּכְ ְוִאם ּכַ
ֵטנּו ְלָך ְתלוּ  ּפָ ָחּנֵנּו ְותוִציא ָכאור ִמׁשְ ּתְ יות ַעד ׁשֶ

  : ָאיום ָקדושׁ 

  
  שופרות 

ר  ָך ְלַדּבֵ בוֶדָך ַעל ַעם ָקְדׁשְ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליָת ּבַ ַאּתָ
ם ם קוֶלָך ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם , ִעּמָ ַמְעּתָ ַמִים ִהׁשְ ָ ִמן ַהׁשּ

י טַהר ּלֵ ַעְרּפְ ּלו ָחל ִמפָּ , ּבְ ם ָהעוָלם ּכֻ ֶניָך ּוְבִרּיות ּגַ



נּו ַעל ַהר  לוְתָך ַמְלּכֵ ִהּגָ ּךָ ּבְ ית ָחְרדּו ִמּמֶ ֵראׁשִ ּבְ
ָך ּתוָרה ּוִמְצוׄ  ד ְלַעּמְ ִמיֵעם ֶאת ִסיַני ְלַלּמֵ ׁשְ ת ַוּתַ

ֲהבות ֵאשׁ  ָך ִמּלַ רות ָקְדׁשְ קולות , הוד קוֶלָך ְוִדּבְ ּבְ
ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת ּוְבקול ׁשוָפר ֲעֵליֶהם 

  . ָפְעּתָ הו
  

ְהיות  י ּבִ ִליׁשִ ְ תוָרֶתָך ַוְיִהי ַבּיום ַהׁשּ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ֵבד ַעל ָהָהר ְוקל  ַהּבֶקר ַוְיִהי קולות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ
ֲחֶנה ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ : ׁשָפר ָחָזק ְמאד ַוּיֶ

ה  ָפר הוֵלְך ְוָחזֵק ְמאד מׁשֶ ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי קול ַהׁשּ
ְוֶנֱאַמר ְוָכל ָהָעם : ְבקול ר ְוָהֱאלִהים ַיֲעֶנּנוּ ְיַדבֵּ 

ָפר  יִדם ְוֵאת קול ַהׁשּ ּפִ רִאים ֶאת ַהּקולות ְוֶאת ַהּלַ
ַעְמדּו ֵמָרחק ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ַוּיַ   : ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ

תּוב ֵלאמר ָעָלה ֱאלִהים  ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
קול שׁ  ְתרּוָעה יהוה ּבְ ֲחצְצרות : וָפרּבִ ְוֶנֱאַמר ּבַ

ֶלְך יהוה ְקעּו : ְוקול ׁשוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ ְוֶנֱאַמר ּתִ
נוּ  ֶסה ְליום ַחּגֵ ּכֶ ָרֵאל : ַבחֶדׁש ׁשוָפר ּבַ י חק ְלִיׂשְ ּכִ

ט ֵלאלֵהי ַיֲעקב ּפָ ְוֶנֱאַמר ַהְללּוָיּה ַהְללּו : הּוא ִמׁשְ
ְרִקיַע ֻעזּ  ָקְדׁשו ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּוהּו : וֵאל ּבְ

רב ּגְֻדלו ֵתַקע : ִבְגבּורוָתיו ַהְללּוהּו ּכְ ַהְללּוהּו ּבְ



ֵנֶבל ְוִכּנור תף ּוָמחול : ׁשוָפר ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ּבְ
ב ים ְוֻעּגָ ִמּנִ ַמע : ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ ַהְללּוהּו ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה הַ  : ַהְללּוהּו ּבְ ָמה ּתְ ׁשָ ל ָיּה ּכל ַהּנְ ּלֵ
  : ַהְללּוָיהּ 

תּוב ֵלאמר ִביִאים ּכָ ֵבי , ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ ל יׁשְ ּכָ
ְראּו ְוִכְתקַע  ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵתֵבל ְוׁשְכֵני ָאֶרץ ּכִ
ָמעוּ  ׁשְ   : ׁשוָפר ּתִ

דול ּוָבאּו  ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיום ַההּוא ִיּתָ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ּבַ
ֶאֶרץ אַ  ֶאֶרץ ִמְצָרִים ָהאְבִדים ּבְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ׁשּ

ָלִים ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶדׁש ּבִ ֲחוּו ליהוה ּבְ ּתַ   : ְוִהׁשְ
ָרק ִחּצו ַואדָני  ְוֶנֱאַמר ויהוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ

יָמן ַסֲערות ּתֵ וָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ ׁשּ יהוה : יֱהִוה ּבַ
גֵ , ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליֶהם ן ּתָ ָרֵאל ּכֵ ָך ִיׂשְ ן ַעל ַעּמְ

לוֶמךָ  ׁשְ   : ּבִ

דול  ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ּתְ
זּוֵרינּו  ֻלּיוֵתינּו ְוָקֵרב ּפְ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ ְלֵחרּוֵתנּו ְוׂשָ
ֵתי ָאֶרץ ְרּכְ ּנֵס ִמּיַ ין ַהּגוִים ּוְנפּוצוֵתינּו ּכַ , ִמּבֵ

ית ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְרָך בְּ  ַלִים ּבֵ ה ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ
ה ְלָפֶניָך ֶאת  ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עוָלם ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ִמְקּדָ



תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי  ה ָעֵלינּו ּבְ ְמֻצּוָ נות חובוֵתינּו ּכִ ָקְרּבְ
ָאמּור י ְכבוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ ְמַחְתֶכם : מׁשֶ ּוְביום ׂשִ

י י ָחְדׁשֵ ֲחצְצרת ּוְבמוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעּתֶ
רון  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ַעל עולֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

ה ׁשוֵמַע  :ִלְפֵני ֱאלֵהיֶכם ֲאִני יהוה ֱאלֵהיֶכם י ַאּתָ ּכִ
ךְ  רּוָעה ְוֵאין ּדוֶמה ּלָ רּוְך : קול ׁשוָפר ּוַמֲאִזין ּתְ ּבָ

רּוַעת ַעּמו יִ  ה יהוה ׁשוֵמַע קול ּתְ ָרֵאל ַאּתָ ׂשְ
ַרֲחִמים   : ּבְ

  .ת"ת תר"ת תש"תשר :ותוקעים

ל ְיצּוֵרי , ַהּיום ֲהַרת עוָלם ט ּכָ ּפָ ׁשְ ּמִ ַהּיום ַיֲעִמיד ּבַ
ֲעָבִדים, עוָלִמים ָבִנים ִאם ּכַ ָבִנים , ִאם ּכְ ִאם ּכְ

ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ֲעָבִדים ֵעיֵנינּו , ַרֲחֵמנּו ּכְ ְוִאם ּכַ
ּתְ  ֵטנּו ְלָך ְתלּויות ַעד ׁשֶ ּפָ ָחּנֵנּו ְותוִציא ָכאור ִמׁשְ

  : ָאיום ָקדושׁ 

ֵעה ָתם ׁשְ ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ב . ְרֵצה יהוה ֱאלֵהינּו ּבְ ְוָהׁשֵ
יֶתךָ  ָרֵאל. ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ּבֵ י ִיׂשְ ֵ ָתם. ְוִאׁשּ . ּוְתִפּלָ
ָרצון ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ מִ . ְמֵהָרה ּבְ יד ֲעבוַדת ּוְתִהי ְלָרצון ּתָ

ךָ  ָרֵאל ַעּמֶ   :ִיׂשְ
   

ים ה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחזֶיָנה . ְוַאּתָ ְחּפץ ּבָ ּתַ
ַרֲחִמים ׁשּוְבָך ְלִצּיון ּבְ ׁשּוְבָך : ֵעיֵנינּו ּבְ ְוֶתֱחזֶיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ



ַרֲחִמים ה :ְלִצּיון ּבְ רּוְך ַאּתָ ֲחִזיר , יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ ַהּמַ
  : ִכיָנתו ְלִצּיוןשְׁ 

  
ל שאינו קם בתחילת המתים הנה הסוד "ופירשו רז' וגו כל מי שאינו כורע במודים שדרתו נעשה נחש

ש שם והמוחין "י חוליין שבשדרה כמ"במודים הוא סוד המשכת הטיפה דרך ח הוא כי כפיפת הראש
משתחוה וגורם  שאינוהנקראים חיים הממשיכים לטובת המלכות אילנא דמותא כדי להחיותה ומי  הם

מודים הוא בהוד ושם נתבאר כי  וטעם השני כי ברכת. חיות זה להשכינה גם הוא חיה לא יחיה בתחיה
והנה המשתחוה וזוקף גורם העלותה . ח"דרך ע ש שם בספר"יעקב יורד בנצח ורחל עולה בהוד כמ

כ "שאר במקום המיתה ועחוליות של הזכר ומי שאינו משתחוה וזוקף נ י"המות לחיים לעומת ח' מבחי
  )ס"לקוטי ש (:ה"גם זה מהרב זלה. בתחיה כי חיה לא יחיה אינו קם

  

  מוִדים ֲאַנְחנּו ָלךְ  ה"ו  והוא קיפול עמוד השדרה כנגד שםכריעת הגוף בשתיים
ה הּוא ַאּתָ ֱאלֵהינּו  ,יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ו"הכנגד שם זקיפת הגוף  ׁשֶ

ֵענּו .ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד  צּוֵרנּו צּור ַחיינּו ּוָמֵגן ִיׁשְ
ה הּוא ֶתךָ . ַאּתָ ִהּלָ ר ּתְ ַעל ַחיינּו . ְלדר ָודר נוֶדה ְלָך ּוְנַסּפֵ

ָיֶדךָ  סּוִרים ּבְ קּודות ָלךְ . ַהּמְ מוֵתינּו ַהּפְ יָך . ְוַעל ִנׁשְ ְוַעל ִנּסֶ
ָכל עֵ  ּבְ נּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ׁשֶ ָכל יום ִעּמָ ּבְ . תׁשֶ

י לא ָכלּו ַרֲחֶמיךָ . ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים ַהְמַרֵחם . ַהּטוב ּכִ
ינּו ָלךְ  י ֵמעוָלם ִקּוִ י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך ּכִ  :ּכִ

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ִמיד ׁשִ א ּתָ ֵ ַרְך ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנׂשּ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ָלה. ְלעוָלם ָוֶעד   :ְוָכל ַהַחיים יודּוָך ּסֶ

  
ל כי אנחנו נמשלים אל הכותי הזה היודע "ד ששמעתי ממוז"נלע'  לחיים טובים וכווכתוב

ולכן בברכת אבות שאלנו זכרנו לחיים סתם ועתה הוספנו לשאול ' לשאול שאלותיו בהדרג
' ן לנוקא נעשין מוחי"י דז"ההוד ונודע כי נה' שהיא ספי' והכונה כפי הסוד הוא כי הנה עתה ברכה זו היא בהודא שיהיו טובים

  :ש וכתוב לחיים טובים"ש וזמ"שחרית דחול בברכת אבות בענין גומל חסדים טובים וע' ש בתפי"טובים וכמ' ואז נקר

ֵני בְּ ים טוׄ ב ְלַחיִ ּוְכתוׄ  ל ּבְ   :ִריֶתךָ ִבים ּכָ
  

דול ְמָך ַהּגָ ו "י וי"ד ה"יו(ב במלוי יודין "ה דע"תכוין להוי ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ

י טוב. ב" ע'מט בגגדולה וחסדקרא גדול מצד החסד הנקרא הנ) י"ה ֱאֶמת ְלעוָלם ּכִ . ּבֶ
ה  :ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטוב רּוְך ַאּתָ ּבָ



ְמךָ , יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ת "שם כה ת ְלהודוה ָנאֶ ךָ  ּולְ ַהּטוב ׁשִ

  ::ב שמות דויסע ויבא ויט"קדוש מע' שהוא שם א

 
  .הכהנים נושאים כפיים, שחריתבתפילת 

  

לום טוָבה ּוְבָרָכה ַחיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים  ים ׁשָ ׂשִ
ֶאָחד  נּו ּכְ ּלָ ָך ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ֶניָך ָנַתּתָ ָלנּו  י ְבאור ּפָ ֶניָך ּכִ אור ּפָ ֱאלֵהינּו ּתוָרה , יהוהּבְ
לום. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְוַחיים ָרָכה ְוׁשָ ְוטוב . ּבְ

רוב עז  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ּבְ
לום   :ְוׁשָ

  
  מוסף ומנחה אומרים, בשחרית

ם ֵבִקים ְוַאּתֶ יֹדָוד ַהּדְ ים, ֱאלֵֹהיֶכם יאהדונהי ּבַ ֶכם ַחּיִ ּלְ  ּכֻ
ֵצנוּ  םַהּיוֹ  :ַהּיֹום ַאּמְ ָבְרֵכנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ֵלנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַגּדְ  ַהּיֹום. ּתְ

ֵלנוּ  ַדּגְ ֵרנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַהּדְ ַוֲעֵדנוּ  ַהּיֹום. ּתְ  ַהּיֹום. טֹוב ַוַעד ּתְ
נוּ  ַזּכֵ ינוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַחּיֵ נוּ  ַהּיֹום. ּתְ ָחּנֵ ַטֲהֵרנוּ  ַהּיֹום. ּתְ  ַהּיֹום. ּתְ
ר ֵ ַיׁשּ ֵרנוּ  ַהּיֹום. ינוּ ָאְרחֹותֵ  ּתְ ְכּתְ ֶכֶתר ּתִ ם ּבְ  ַהּיֹום. טֹוב ׁשֵ

ֵבנוּ  ַלּבְ ֵטנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַמּלְ ֵאנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ַנּשְֹ ַסֲעֵדנוּ  ַהּיֹום. ּתְ . ּתְ
ֵרנוּ  ַהּיֹום ַעּטְ ְפְקֵדנוּ  ַהּיֹום. ּתְ ים ְבַרֲחֶמיךָ  ּתִ . טֹוִבים ְלַחּיִ
ֵקנוּ  ַהּיֹום ַצּדְ ָקְרֵבנ ַהּיֹום. ּתְ ַרֲחֵמנוּ  ַהּיֹום. ַלֲעבֹוָדֶתךָ  וּ ּתְ . ּתְ
ַמע ַהּיֹום ׁשְ ֵתנוּ  ּתִ ִפּלָ ֵננוּ  ַהּיֹום. ּתְ ּתְ  ּוְלֶחֶסד ְלֵחן ּתִ

ֵבנוּ . ּוְלַרֲחִמים ים ְבַרֲחֶמיךָ  ְוִתְכּתְ   :טֹוִבים ְלַחּיִ
  

לוׄ ּוְבֵסֶפר ַחיִ  ָרָכה ְוׁשָ ָבה ִויׁשּוָעה ם ּוַפְרָנָסה טוׄ ים ּבְ
ֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו . תבוׄ  טוׄ תְוֶנָחָמה ּוְגזֵרוׄ  ִנזֵָּכר ְוִנּכָ

ָרֵאל ְלַחיים טוׄ  ָך ִיׂשְ לוׄ ְוָכל ַעּמְ   :םִבים ּוְלׁשָ
  



ה  רּוְך ַאּתָ  ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמוׄ , יאהדונהי הוָ הֹ יְ ּבָ
לוׄ  ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ   :ם ָאֵמןִיׂשְ

  
י ְלָפֶניךָ    :ִרי ְוגֲאִליצוּ , יהוה. ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

ר ִמְרָמה. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרע. ֱאלַהי ּבֵ ְפתוַתי ִמּדַ . ְוׂשִ
י ִתּדום ְהֶיה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ָעָפר ַלּכל ּתִ י ּכֶ ַתח . ְוַנְפׁשִ ּפְ

תוָרֶתךָ  י ּבְ י. ִלּבִ ְרּדוף ַנְפׁשִ ִמים . ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ּתִ ְוָכל ַהּקָ
בוָתםְמֵהָרה ָהֵפר. ָעַלי ְלָרָעה ה .  ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחׁשְ ֲעׂשֵ
ָמךְ  ה ְלַמַען ְיִמיָנךְ . ְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַען ּתוָרָתךְ . ֲעׂשֵ ה . ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ָתךְ  ָ יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיךָ  .ְלַמַען ְקֻדׁשּ   :הוׁשִ
י ְלָפֶניךָ  צּוִרי , יהוה .ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

  :ְוגֲאִלי
אצל פסיעה ואל תרחיב רגליך יותר מכדי שיעור ' כ תפסוע שלשה פסיעות לאחוריך ויהיו פסיע"אח

 היא כי הנה בתפלת העמידה היית שושבין המזווג חתן וכלה שבעולם האצילות ועתה שהוא עת זיווגם וירידת הטפה אין דרך ארץ לעמוד שם' והכונממש ' פסיע
. ביראה ובפחד, והוא כהעבד היוצא מארמון מלכו :ע" מהם שלשה פסיעות כנגד שלשה עולמות ביואתה מתרחק

  )א דכיא‘הזית(

  
ה א יתירה " עושה השלום במרומיו בה47העמידהל אחר "צ' ימי תשו' בכל י עוׂשֶ

 המלאך שהוא הסופר הכותב בספר החיים את כל ספריאל' ולכוין כי השלום הוא בגי
כ בשאר תפלת השנה שאין אומר אלא עושה שלום "שובה משאימי ת' בני אדם בי

ה הַ  .'במרומיו חסר ה ְמרוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לום  ּבִ ׁשָ
לום ָעֵלינוּ  ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן, ׁשָ ל ַעּמו ִיׂשְ    :ְוַעל ּכָ

  סדר תשליך
  ט"י בעש"ל ולר"י ז"להאר

                                                           

47
ומות  ולא במקשאחרי העמידהלום אלא בעושה ש' שאין להוסיף ה, ו"ק מוהרח"מבואר בשער התפילה כתי 

  .כי הרי המלאך הזה םועל סוף התפילה ולא בזמנים אחרים שבשאר התפילה, אחרים שמופיע בהם הפסוק הזה



  א"זיע

פ לכפול "וגירסו ג, ו"למהרח התפילה נפלה טעות בעותקי שער: נוסח התשליך
ולא שלושה , שלשה פסוקיםו כתב "ק של מוהרח"בכתי, אמנם. ל כמוך-הפסוק מי א

 .)פ"ג (פעמים
   

ה אחר תפלת המנחה מעט קודם שקיעת "ענין המנהג שנהגו האשכנזים לילך ביום ראשון דר
ה הוא מנהג יפה החמה אצל הים הגדול או אצל מעיין או באר מים חיים וקורים אותו תשליך הנ

ויותר טוב הוא אם יהיה חוץ לעיר ויעמוד על שפת הים או על שפת הבאר או המעיין ויקרא 
ג "י' שאלו הם בחימיכה המורשתי ' שבסו' תתן אמת ליעקב כו' פ של מי אל כמוך כו"שם ג

   .א"תיקוני דיקנא עילאה דא

  
כל תיבה ולכוון ,  הפסוקים מי אל כמוך48עיקר התשליך הוא לומר שלושה

  ).ה"הכ דרושי ר"שע. (ג מידות"כנגד י

מֹוךָ  א ָעֹון .אל ִמי ֵאל ּכָ ע .רחום ֹנֹשֵ ׁשַ  .וחנון ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ
ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ  י  .אפיםלֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו  .ארך ִלׁשְ ּכִ
ׁש  .ואמת ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ  .ורב חסד ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ִיְכּבֹ

ִליְך  .דנוצר חס ֲעֹוֹנֵתינוּ  כו כל חטאותיך ועוונותיך וגם שיושלָ ְוַתׁשְ
כי לסיבה זו הוצרך לאומרו , המקטרג העליון יושלך במצולות הים העליון

ל ַחּטֹאָתם. על הים או על המים חיים) התשליך( ְמֻצלֹות ָים ּכָ  ּבִ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב .לאלפים ּתֵ  ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם .נושא עון ּתִ

ר ִנשְׁ  .ופשע ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ֲאׁשֶ  ִמיֵמי ֶקֶדם .וחטאהּבַ
  :ונקה

  

ט הקדוש "להסתופף תחת כנפי השכינה כעבד עובד אדונו מהבעש
  .א"זיע

ָעלונו"ואעפ והרי כתיב ,  אדונים זולתך◌ּ כ עבדים אנחנו כמו שכתוב ּבְ
לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצך אליך מעם אדוניו עמך : בתורתך
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אמנם מובא בפירוש בכתב יד קודשו . פעמים' פ כוונתם ג"טעות נפלה בכתבי יד ובדפוסים וגרסו ג 

ואשריו הרב דניאל רימרר בשביל העבודה . ח" עיין תפילת חיים רימר דרפ !!!פסוקים' ו ג"מוהרח
 .אב"ז. ישלם לו כל משאלות לבו לטובה' ה. הנפלאה



כמו , והרי אנחנו ָנסים היום אליך, לא תוננו, ובטוב ל' ישב בקרבך וכו
לא תסגירנו , לפני כסא כבודך, אליך אנוס לעזרה, עוזי ומנוסי' שכתוב ה

  :לאדון הצר השר הסורר
  

קנה אותנו ואת אדמתינו , הנה אנחנו עומדים לפניך ולפני כסא כבודך
אוי לבנים שגלו מעל שלחן , אנא שלחן אבינו. בלחם ונהיה עבדים לך

נחפשה דרכינו ונחקורה ' צדיק מה נתאונן וכו' וודאי ה, כ"אעפ, אביהם
  .  ונשובה

דכמו , לבי לא אחריש כי קול שופר שמעה נפשי, קירות לבי הומה לי
וקול , כך בעולם עליון בשופר גדול ִיַתָקע, שבעולם הזה תוקעין בשופר

ועתה לא , לפנים היו נביאים השכם ושלוח, זה השופר שמעה נפשי
שבר על שבר , שמעה נפשי תרועת מלחמה, שאר כי אם קול שופרנ

אלו , כי גדול כים ִשְבֵרךְ , לא די לנו בשבר חרבן בית המקדש, נקרא
שודד אהלי רגע , פטאום, כי שודדה כל הארץ, ת◌ּ גזרות רעות ועניו

שהיה , כמו לפנים בארץ הקדושה, אין אדם בטוח בחייו ועושרו. יריעוָתי
  . הולכי דרכים ועוברי ימים, ובפרט, איש תחת ָגְפנוֹ 

  
מצולות ים כי ' ר באדם ושולטין עליו סמאל ונחש הנק"הנה כאשר מתגרה היצה' הנז' וזה היחו

' וצריך תמיד לכוין בזה השם שנכתו. ה"בס' כנז' ת דכורא ונוק"ל מו"מצולות הם אותיות צ
א ישלטו עליו מצולות ים כ ל"ובפרט בעת שהאדם עוסק בתורה אל יליז מעיניו שם הזה ועי

' שמו' דע כי שורש כל הדינים והגבו הם ב. 'ר וזה ענין השם הנז"ולא יתגרה בו היצה. 'הנז
ך והם "זכרים ונקבות והזכרים הם ארבעה אותיות מנצפ' בחי' הם ב' אלקים אדני כי גם הגבו

ש "נו וער והם שם אדני כמבואר אצלי"נע' ה דינים שהם בגי"שם אלקים והנקבות הם שכ
ג תיקוני "של י' והנה אלו הם השרשים של מצולות הדינין ואלו הם סוד התיקון הט. היטב

ג מידות של רחמים ושם ביארנו כי הם "כמבואר בכוונת ויעבור וי' דיקנא הנרמז במלת לאלפי
ג הנקרא מזלא "הי' אל התי' הח' ענין אותם השערות דלא תליין והם עומדים באמצע בין התי

ג מידות שהזכיר מיכה המורשתי באמרו "מצולות ים העליונים בסוד הי' והם נקר' ותתאעילאה 
' שמות אלו של שם אלקים ואדני הם בגי' והנה ב. 'ותשליך במצולות ים כו' מי אל כמוך כו

א "הם קס' אותיו' א ועם י"קנ' ה במילוי ההין שעולה בגי"א ומקורם ושרשם הוא שם אהי"קס
שמות ' על שם ג' לאלפי' הט' זה התי' א גם נק"קס'  גם מלת אלפים הוא בגי'שמות הנז' כמנין ב

וענין מה שצריך לכוין . 'ה אלקים אדני וזהו מלת לאלפי"המתחילין באות אלף והם אהי' הנז
' שם הויה במילוי יודין שהוא בגי' נוצר חסד שהו' הנק' הח' הוא להמשיך מן המזל העליון תי

ה "הנקרא לאלפים שהוא שם אהי' הט' שיך ותשפיע הארה אל התיב וממנו תמ"חסד כמנין ע
א כמנין לאלפים ואז תכוין להמתיק עם "הוא קס' אותיו' א ועם י"קנ' במילוי ההין אשר הוא בגי

כ ותשליך "לאלפים ועי' כ בגי"והם ג' י הנקרא מצולות ים כנז"שמות אלקים אדנ' זה את ב
ואז אותם החטאות שחטא . ל"כ של מי אל כמוך כנ"ג' הט' במצולות ים כל חטאתם שהוא התי

כי ממש ' קנה לו קטיגר א' ל כל העובר עבירה א"האדם ועשה אותם מעשה ממש כנודע משז
חטאתם ' הנק' י אותם החטאות כנודע ואלו הקטיגורי"ע' נבראים מלאכים רעים וקטיגורי

' כבר נמתק שרשם שהם בים דסמאל ונחש ואינם עולים משם לפי ש' יורדים ונשלכים במצולו
יתערבו ' ונודע כי מוכרח הוא שבאותם הקטיגורי. שמות אלקים ואדני ואינם משפיעים בהם



ג "הי' בסוד טוב ברע בכח החטא שחוטא האדם ולכן בהגיעך אל תי' הקדוש' עמהם נצוצו
 ג מידות של ויעבור וגם הוא"ל בסוד י"ה במילוי יודין כנ"שהוא ונקה אשר הוא שם של אהי

א אז תכוין להעלות אותם הניצוצות של קדושה ולבררם ולנקותם משם ולהוציאם "קס' עול
י שם זה של אהיה דיודין וזהו מלת ונקה לשון ניקוי ותמיד יהיו בין עיניך סדר השמות האלו "ע

ר מתגרה בך ובפרט "ובפרט בעת שתעסוק בתורה תכוונם תמיד במחשבתך אם תראה שהיצה
טיפות ניצוצות הקדושה שנשפעו ונתערבו ' ז לבטלה שהוא תי"ש' אם האדם עושה תי

  :מתגרים באדם מאד' בקליפות כי אז החיצוני
  
  

  :תענית עשרת ימי תשובה
' ל שאם האדם יתענה בז"ר משה גאלאנטי ששמע ממוז"ל ה"ת א"והוא בעשרת י' עוד יחוד ג

ל כל העונות שחטא כל בהם תשובה גמורה כל יום מהם מכפר ע' כ ויעש"ה ליוה"ימים שבין ר
של השבוע והתענה ' ביום א' ימי תשובה הנז' של ז' כיצד הרי שחל יום א. ימיו ביום שכיוצא בו

שבכל ' בו ועשה תשובה בו הנה הוא מכפר על כל עבירות שעשה האיש ההוא בכל ימיו ביום א
עונותיו הימים ההם יתכפרו לו כל ' ואם התענה ועשה תשובה בכל ז. שבוע מכל ימי חייו

  :שעשה כל ימיו
  

ימים רצופים ' פעמים בכל שנה ג' ל כי העושים ד"ד אני חיים כי גם אני שמעתי ממוז"גם נלע
ז בתמוז אף אם לא "כ וקודם עשרה בטבת וקודם י"ה וקודם יוה"הם ולילותיהן שהם קודם ר

 מספיק רק אבל אינו. א בשנה בכל ימיו יספיק ואין צריך לעשותה בכל שנה ושנה"עשאה רק פ
  :ב אינו נמחל בזה"ז לסיבת עונותיו אבל עונש עוה"לבטל מעליו מה שנגזר עליו לבא בעוה

  
פ "מורה חטאים המתענה ד' ל הנק"אליעזר מגרמיזא ז' התשובה שחיבר הרב ר' מה שכתוב בס

י רצופים בכל פעם מהם מתכפרים כל עונותיו כך הוא האמת "זמני התקופות ג' בכל שנה בד
רים אלו צריכים ביאור והוא כי אין זה מספיק רק למחול ולכפר להעביר מעליו אמנם דב

ז לסיבת עונותיו אבל עיקר עונש עונותיו והוא מה "היסורים שהם עתידים לבא עליו בעוה
אחרים ' אמנם צריך לתי' י התעניות הנז"שעתיד ליענש בגיהנם אחר פטירתו אין זה נמחל ע

  : כאשר ביארנו בספרינו אלה
  
  

שיתענה , שמי שאינו יכול להתענות על כל עוון ועוון שעשה, ל"ועיין מה שסידר רבי יהודה פתייה זצ
ויטבול במקווה , )שפיכות דמים: דוגמא(ויכלל בו כל העבירות של אותו סוג , לפחות צום כיום הכיפורים

  .ויעשה סעודה מפסקת ועין במנחת יהודה

 



  קצת בירור הלכה
  

 להתעטף 'לברך כ"ואח אשור את קודם לעטוף יש
 :  'בציצית

 

  ומקורותומקורות  ברורברור
  

 : הטלית ברכת

  .ע"והשו ל"האריז לדעת והוא, כ"אח ולברך הראש את לעטוף יש
  

  א סעיף ח סימן ציצית הלכות חיים אורח ערוך שולחן
   .מעומד ויברך בציצית יתעטף

  
   ח סימן חיים אורח יוסף בית

 לשעבר דעל:) ז פסחים (לן דקיימא יוןדכ הקשה ל"ז אבוהב י"מהר הגדול ורבינו
 מצוה על יברך היאך לעשייתן עובר עליהן מברך המצות דכל) שם (לן וקיימא משמע

 מברכין שיש) י' סי ל"מהרי' תשו (מולין י"מהר בשם) כח' סי (האגור כתב וכן על זו
 נוסח כי עיטוף בו יש אם לחוש ואין חיים באורח משמע וכן להתעטף קטן טלית על

 משמע חיים שבאורח שכתב ומה ל"עכ רבות וכהנה בסוכה לישב כמו היא ברכהה
 בחלוקו ציצית לו יש שאם בסמוך שכתב ממה הוא להתעטף קטן טלית על שמברכין

   :בציצית להתעטף ויברך' וכו מיד ללבשו יכול
  

   ח סימן חיים אורח יוסף בית
 תפלת בפרק יונה ר"ה כתב לעשייתן עובר לברך שצריך:) ז פסחים (לן דקיימא ג"ואע

 ותפילין שציצית זמן שכל שמאחר הדרך תפלת גבי) משעה ה"ד: כ ברכות (השחר
 הוי מקום מכל שעבר ממה לעשייתן עובר שאינו פ"אע המצוה מקיים הוא עליו הם

   :כ"אח שמקיים מה לעשייתן עובר

 

 כןו. כ"אח ולברך קודם להתעטף שיש, )א"ס ח"ס (הטהור בשולחנו מרן פסק �
 וכך. )סופר החיים וכף ברורה משנה עיין( מרן פשט את אחרונים הפוסקים רוב הבינו
. לברך ז"ואח ראשו לעטוף כל קודם שיש, התפלה בשער המובא הקדוש י"האר פסק
 ולא קטן טלית על אלא חל זה שאין ל"ז י"האר מדברי לדייק אפשר, אמנם. להלן עיין

  .גדול
 בציצית להתעטף ומברך ראשו] קטן טלית[ בו עטףמ היה'': תמיד עולת לשון והנה
 כעטיפת שתהיה צריך העיטוף אופן והנה[...]  'וכו ראשו מעל שומטו כ"ואח

 בטלית ראשם מעטפים שהם והמוסתערבים אשכנז בני שנוהגין וכמו ישמעאלים
' א לצד כולם הציציות ומחזירים וצוארם גרונם סביב הטלית של השני קצה וכורכים

  .ל"עכ. קטן בטלית ובין גדול בטלית בין הוא זה וענין. ה"ב כוונתו בראשנ וכמו
  



 לט סוכה (והתוספות) ג"ה ט"פ ברכות (הירושלמי דעת את הביאו הפוסקים וכבר
' ג נתיב (מועד אוהל, )'ח' ס (הטור,)ג"ל' ס ג"פ סוכה (ש"והרא) א"ע' צ ויבמות

 קטן וטלית: "ל"וז כד סימן רועז האור דרשות, ג"שי' ס זרוע והאור, )ציצית להלכות
 החזן ועומד: "ל"וז ה סימן הכלבו וגם." להתעטף מברך והיה בו מתעטף ם"הר היה

 קטן ץ"תשב". בציצית להתעטף ו"אקב ה"אמ' ה אתה ברוך ומברך בציצית ומתעטף
 בלקט המובא מרוטנבורג ם"מהר של מנהגו וכך', ד ענין' ח עמוד היושר לקט, ב"קל' ס

 ט"פ סד', א סימן וויטרי ומחזור ,ז"כ עשין ג"סמ, ט"כ' ס האגור וכן, ד"ע יב"ע הושר
) שסא' ס ציצית הלכות (הרוקח על הנשענים אחרונים פוסקים ועיין. י"תק וסד

 טליתו כשלוקח: "שסא סימן הרוקח ל"וז, להתעטף ואז לברך, בטלית להחזיק
  ". בציצית להתעטף ו"אקב ה"מ אלהינו י"בא אומר בו להתעטף

: ל"וז עצמו ברוקח כ"ממש הפוך, הסידור על הרוקח בפירוש מופיע כי, קשה אמנם
  ."'וכו, להתעטף מברכין כך ואחר (...) כשמתעטפין אומרין היו הראשונים ודורות"

 להתעטף כל קודם שיש) תרצא סימן לולב הלכות - ב"ח( ה"הראבי בדברי מפורש גם
  :  ל"וז לברך כ"ואח

 מפי מרדכי ברבי יצחק רבי מורי מפרש. לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל"
 מצוה היא אם, המעשה שמקיים בשעה מלברך למעט בא לא עובר דהאי א"יב רבינו
, היום כל) בה לישב (שמצותה ציצית מצות כגון, עשייה בשעת לברך שהות בה שיש

 כל בה שבלי שמצותה סוכה ישיבת או, היום כל אותו נוטלין שהיו לולב נטילת נמי אי
, שנתעטף קודם בתחלה הציצית על לברך צריך שאין. הרבה בהם וכיוצא, היום

 להתעטף שמתחילין עושים אדם בני רוב וכן, לברך יכול שמתעטף בשעה דאפילו
  .שם עיין". מברכין)ו (הראש על ולהניח

 לברך כדי, מתחילה בראשו מתעטף לכך:  "ל"וז י"ק סימן מינץ ם"מהר ת"שו
" הראש על יעטפנו ברכה בשעת "היא שדעתו [ה"מ' ס הדשן תרומת םג". להתעטף

 ז"הט, )שם (ע"השו, )שם (יוסף הבית, ]העיטוף התחלת היא' ברכה שעת'ש ומפרש
 א"ח (מרדכי דברי) ו"פ' ס (יעקב בית ת"שו, )'ח' ס (אלפנדרי אהרן יד, )ב"סק ג"תרמ(

  ). א"ס
  

 המתכסה 'גירסו ס"הש ואף, וניםהראש שרוב הרי, הרוקח לשון פשוט על סמכו ואם
. ולברך להתעטף יש עלמא ולכולי', בציצית להתעטף מברך) המתעטף או (בטליתו

 כפשט סוברים רבוותא הנך שכל או, אחרת הרוקח דברי את לפרש יש או, ולכן
 וממשיכה, בינה לשכוי הנותן ברכת יברך התרנגול קול ששמע שאחרי, הגמרא
  .  בציצית להתעטף יברך] ראשו [כשיתכסה, שוניםהרא רוב העתיקו וכן, הגמרא

  
 בן הג"הר מיהו': ל"וז) 'ג אות סוף' ח' ס (שכתב תמוהים סופר החיים כף הגאון ודברי

 בו תעטף הברכה סיום אחר ל"וז כתב' ה אות בראשית' פ' א שנה' בה ו"נר חי איש
 ץ"יכב אל בית חסידי אמנם, ל"עכ ל"ז י"האר דברי אלא לנו דאין (...) בלבד ראשך

 זה דבר דאין משום ציבור השלמי ש"כמ נוהגים ל"ז י"האר דברי פ"ע ההוכלים
  . החיים הכף ל"עכ. 'וכו הכוונות בשער ש"כיעו ל"ז י"האר בדברי בהדיא מפורש

  
 ד"י דף( התפלה בשער מפורש לשון והנה למעלה תמיד עולת לשון הבאנו כבר, והרי

  : ל"וז ל"זצוק ו"למוהרח ק"כתי) א"ט



 י"האר [ל"ז מורי אבל. קטן בטלית כ"מש הראש עטיפת ענין נודע הגדול הטלית ובענין'
 הטבילה מבית או המרחץ מבית יוצא כשהיה ביום קטן טלית לובש כשהיה] ל"ז

 ומברך ממש ראשו את בו לעטף נוהג היה, בזה וכיוצא המרחץ ומבית
 ומורידו בתוכו ראשו ומכניס ראשו מעל שומטו היה כ"ואח בציצית להתעטף

  ' .לבישתו כדרך גופו על למטה כתיפיו שני על
  

   ? ע"השו מרן כדברי, ועוד, ל"ז י"האר בדברי מפורש מקור שאין לומר ואיך
 זה דין הביא, ע"השו שמרן הרי', לעשייתן עובר 'בענין אחרונים פוסקים שהרבו ומה

 שולחנו מהתחלת אהבי לא ומדוע) תפילין הלכות (ה"כ בסימן רק) חעשייתן עובר(
   ? ציצית בדין או ידים נטילת בדין הטהור

  
 יוסף דוד לרב (יוסף אוצרות הרב שאלת, דעתי מקוצר הבנתי לא, הכותב הקטן ואני

 נתבאר שלא) ח"ה ג"פ ציצית הלכות (ם"הרמב בלשון שהסתפק  א"כ' ס) א"שליט
 ראשו לע הטלית שיניח קודם, שיתעטף קודם שמברך שכתב במה ם"הרמב בדברי

, ם"להרמב כי, הברכה ולא, העיטוף באופן אלא אינה זאת ושאלה. שיניח אחרי או
 מברך ביום בה שמתעטף זמן וכל: ם"הרמב ל"וז העיטוף קודם לברכך שיש ברור
 ם"הרמב דברי שפירש משנה הכסף ועיין. ם"הרמב ל"עכ. שיתעטף קודם עליה

 רבינו, זאת ובכל. באריכות שם עיין, לעשייתן עובר" : שיתעטף קודם עליה מברך"
 חש שלא, משמע. העטיפה קודם לברך שיש ם"הרמב דברי הביא לא יוסף הבית
, העיטוף בשעת או אחרי אלא, העיטוף קודם לברך עליו והחונים ם"הרמב לדעת

  . כך שקנטו הראשונים ושאר הירושלמי לשון כפשט
  
  

  : סיכום
  

, בלבד הראש עיטוף אחר לכןו, קטן כטלית גדול טלית עטיפת אופן, כן אם
 קדוש, ל"ז י"והאר ע"השו כדברי הגוף שאר על לשומטו ואז לברך יש

  .להם יאמר
  



 בנוסח' בשמו קראו' לה הודו'ל' שאמר ברוך 'קדימת טעם
 : ט"בעש ישראל רבי

  ומקורותומקורות  ברורברור
  

  
 י"הר סידור. א"זיע הקדוש י"האר משל שונה קצת א"זיע טוב ש"הריב תפילת סדר

 לו שנגלה מה פ"ע הוספות כמה ט"הבעש והוסיף, אשכנז נוסח על מבוסס ט"הבעש
 לפי הזמירות סדר את שמר טוב ש"הריב, אמנם. ל"ז י"מהאר ומעט, השילוני מאחיה

  . בשמו קראו' לה להודו שאמר ברוך לקדם והוא המקורי אשכנז מנהג
 הוא' בשמו קראו' לה הודו'ש לנו מגלה ל"ז י"האר רבו בשם הפלה בשער ו"מוהרח
 ברוך 'מן אלא היצירה לעולם כניסה ואין, היצירה לעולם העשייה מעולם עלייה

  . בעשייה נמצא'' לה הודו 'ועדיין. 'שאמר
 ברוך 'אחרי אותו אומרים לכן, היצירה מן' לה הודו שכבר היא אשכנז מנהג וסברת
 ברוך קודם הודו לומר הספרדים כמנהג בזה נהג ל"ז י"האר, מקום מכל. 'שאמר
  . שאמר

, ל"ז י"האר בדרך לנקוט ולא אשכנז בנוסח להמשיך ט"הבעש בחירת פירוש, ד"ולענ
 אשכנז שבסדור, והוא, ל"ז י"האר בתקופת אשכנז בנוסח אז היה שלא משנוי נובע
. ספרד בנוסח מלך' ה הזכרת נמצא כן, אמנם. שאמר ברוך קודם מלך' ה מופיע אינו

 או: מהן ואחת. ט"הבעש סידור הדפיסו שלא על גדול קלקול שנגרם, להעיר יש[
 כזה סידור שהדפסת או, אותו מדפיסים ואינם ט"הבעש של המקורי סידור שאינו
 לא שעדיין חבל וכמה. ספרד נוסח סידורי כל קריסת יגרום, ט"מהבעש באמת שהוא

 זאת ובכל, ופסקיו הנהגותיו כל עם ט"הבעש סידור להדפיס כדי גברא חד עמד
 ט"הבעש תורת ואיה. החסידית השקפה של ומחקרים ליקוטים מיני כל מדפיסים
 קודם מלך' ה אומר היה ט"שהבעש נכון ואם].  ?נצטדק ומה נאמר מה ? האמיתית

 שכבר הרי, אשכנז כמנהג שאמר ברוך אחרי' לה הודו אומר שהיה אף, שאמר ברוך
 א"ס דף (התפלה בשער ל"ז י"האר כדברי, ליצירה העשייה עולם תקון כל את העלה

 צריך' וכו למלך' ה והיה' וכו מלך' ה של אלו פסוקים' ב: "ל"וז) הדף בסוף א"ט
 ואבא אריך הכוללות דעשיה עולם כל של ספירות' הי סוד הם כי מעומד לאומרם

 לעולם העשייה מעולם עולים, מלך' ה אמירת י"ע, כן אם. כ"ע". ונוקביה וזעיר ואימא
  . היצירה

 ברוך קודם אמר אם הנמנע מן אינו שאמר ברוך אחרי' לה ודוה שאמירת נמצא
  . למלך' ה והיה ופסוק מלך' ה  פסוק, שאמר

 אף, אשכנז נוסח כדרך ללכת מניעה אין, ל"ז רבו בשם ו"מוהרח שמלשון, לציין יש
 התרחק שמהם, אחרים מנהגים כמו ודלא. הספרדים כנוסח בזה העדיף ל"ז י"שהאר

  ).בקדיש לעמוד כמו (עליהם תגר קרא ףא ולפעמים ל"ז י"האר
  

  : לשבת אפשר ומתי בקדיש לעמוד יש אם
  



  ומקורותומקורות  ברורברור
 כי לי ואמר, הקדיש של רבה שמיה יהא אמן בענית מעומד קם היה לא ל"ז מורי

 מתלמוד ואינו מוטעה הוא מעומד לקום שצריך ממנו דמשמע בירושלמי' הנז הלשון
 דברי בתוך כ"אח הדפיסו והאחרונים היתה חכם איזה הגהת אלא עצמו ירושלמי

  .הירושלמי
 בקדיש וכן דמנחה או דערבית או דשחרית העמידה דאחר בקדיש כשהיה אמנם

 כ"ואח הקדיש ענית וגומר מעומד נשאר היה אז להיכל ת"ס חזרת אחר של תתקבל
  . הכ"שע לשון כ"ע. יושב היה

  
 מורי גם: שלום אהבת פוסלד ד"פק דף התפלה בשער נמצא ל"ז י"האר דברי ביאור

 אחר או או העמידה אחרי הנאמרים הקדישים בשאר או הקדיש בזה נוהג היה ל"ז
 שיענה עד לישב שלא נוהג  היה ואז עומדין העם כל שאז למקומו תורה ספר חזרת

 בשאר שכן מכל ,יושב היה כ"ואח בעלמא דאמירן עד מעומד' וכו רבא שמיה יהא אמן
  .ל"עכ. 'וכו רבא שמיה יהא אמן  לענות ומדמע קם היה שלא קדישים

  
 את לחכות בלי, לשבת ואז בעלמא עד לענות יש ל"ז י"האר שלדעת נמצא

  :ץ"הש של רבא שמיה יהא אמן עניית סוף
  



 :וברכה ברכה כל על שמו וברוך הוא ברוך לענות חייב
 

  ומקורוומקורו  ברורברור
 וברוך הוא ברוך אומר מקום בכל שומע שאדם ברכה כל על: ד"קכ' ס ע"שו

  ". שמו
  

 הקהל עניית ענין":ל"ז י"האר רבו בשם ל"וז ו"למוהרח ק"כתי התפלה שער לשון
 שמזכיר בעת שמו וברוך הוא ברוך ציבור שליח מפי הברכות השומעים

  ". הברכה של ה"הוי שם
  

 מפי ברכה כל חתימת אחר הקהל שעונין אמן כוונת: "ו"למוהרש הכוונות שער לשון
 של אמן ואם והנהנין המצות ברכת של אמן אם אמן בעניית מדרגות יש כי ודע ץ"הש

 לכולם כולל ענין נבאר ובתחילה הקדישין של אמן ואם והתפלה העמידה ברכות
  .  לכולם הכוללת הכונה היא וזו שביניהם' החילוקי נבאר כ"ואח
 בין הציבור חובת ידי שמוציא בין ללמדנו צ"הש מפי' ברכו' השומעי הקהל ענית ענין

  .שלא
 ברכות של אמן ואם והנהנין המצות ברכת של אמן אם אמן בעניית מדרגות יש כי ודע

  ". הקדישין של אמן ואם והתפלה העמידה
  

 על ואמן שמו וברוך הוא ברוך לענות יש, ל"ז י"שלהאר ברור ו"מוהרח לשונות' מב
 מפי רכהב כל חתימת אחר הקהל שעונין''כ רק אמן לענות שייך לא כי, ברכה כל

 ברוך  לענות שיש  ע"השו מרן דין מחזק, ולכן. וברכה ברכה כל אחרי ולא'', ץ"הש
 בעניית שונות כוונות מסביר ו"שמוהרח, בפרט. וברכה ברכה כל על שמו וברוך הוא
 ואם והתפלה העמידה ברכות של אמן ואם והנהנין המצות ברכת של אמן אם'' [אמן
 כוונת כי, יחידה אלא אינה שמו וברוך הוא ברוך כוונת, אמנם] ''הקדישין של אמן

 .דכיא א"זית. שונה אינה וברכה ברכה כל על ענייתו

  
, ל"זצ) ישראל סבא הנהגותיו ספר (אבוחצירא ישראל רבי, הזאת הסוגיא לסיים �

 לשון הנה כי, בזה צדק, ד"ולענ. ל"ז י"האר בכתבי ש"וב ה"בר עניית סמך מסמיך
 הטור ולשון ע"השו מרן כלשון נקט והוא. ברור ל"ז י"האר רבו פ"ע ו"מוהרח

 הוא ברוך לענות יש, ולכן. לא או חובה ידי שיוצא ברכה בין הבדיל ולא, כפשוטם
  . ץ"הש מפי וחומר קל, חברו מפי ששומעים ברכה כל על שמו וברוך

 שאינה מברכה יותר חובה ידי שיוצא ברכה על אמן לענות שחייב, ע"בשו הוא וכך
 מכל אחת מברך מישראל אחד השומע: מרן לשון והוא, חובה ידי השומע את מוציא

 באותה חייב שאינו פ"ע אף, סופה ועד מתחלתה כולה שמע שלא פ"אע, הברכות
  . אמן  אחריו לענות חייב, ברכה

  ב"ס רטו' ס הפירות ברכת ע"שו
  
  : ברור ד"קכ' בס ע"השו מרן שלשון, ועוד �



  . שמו וברוך הוא ברוך: אומר ,מקום בכל שומע שאדם ברכה כל על
 ובכוונה, יצאו שלא אותם בין, תפלה ידי שיצאו אותם בין, ברכה כל אחר, אמן: ויענו

' ס תפלה הלכות ע"שו. בזה מאמין ואני, המברך שבירך הברכה היא אמת: בלבו שיכוין
 ו"וס ה"ס קכד
    ?ברכה כל כוונת ומה

   ! יצאו שלא ותםא בין, תפלה ידי שיצאו אותם בין: ע"השו עונה
  
  

  . שמו וברוך הוא ברוך שאומר פוסק אלא מנהג מביא אינו ע"השו שמרן כתבתי וכבר
 ראיה י"ע אפילו, ראשון פוסק על לחלוק אחרון לפוסק סמך שום אין, מ"ומ

 בעל יעקב רבי ונכדו, ש"הרא ובנו, יחיאל רבינו, והלוא). ב"ח יצחק עין (ס"מהמש
 ברוך  לענות האומרים ראשונים אלו, המוסר ספר ובעל, ע"השו מלכא ומרן, הטורים

  !דבריהם את שדוחה אחר ראשון ואין, שמו וברוך הוא

  
 בהלות ע"בשו מופיע שמן וברוך הוא ברוך עניית שדין, טענו ח"ת שכמה מה על �

 בברכות רק אלא שמו וברוך הוא ברוך לענות שאין, זה על סברה ובנו, ץ"הש חזרת
 וזו. הגמרא כלימוד ע"השו לומדים שכנראה, בסבלנות להם תלענו יש, ץ"הש חזרת
 שספר] ? !מה משום בדפוסים מופיעה שאינה בהקדמתו כתב מרן כי [גדולה טעות

 עיין. למעשה הלכה, פסוקות הכלות ספר והוא, יוסף הבית קצור הוא הוא ע"שו
  ). שם

 ואמן ופהחט אמן דין: נשאלת שאלה, ח"ת אותם דעת את מקבלים שאם הרי, מ"מ
 חזרת בהלכות רק מופיע זה שדין מכיוון, ץ"הש חזרת לברכות רק מיוחס יתומה

 ). ו"רט' ס (לברכות אמן עניית בהלכות ולא) ז"ס ד"קכ' ס (ץ"הש

 עניית' ודין שמו וברוך הוא ברוך 'שדין יבין] ו"ס ד"קכ' ס [ע"השו בדברי המעיין גם �
 בכל שומע שאדם ברכה כל על: "ל"זו' ו-ו ה"בס ע"השו שכתב, אחד דין הם', אמן'

 ידי שיצאו אותם בין ברכה כל אחר אמן יענוו .שמו וברוך הוא ברוך אומר מקום
 המברך שבירך הברכה  היא אמת בלבו שיכוין ובכוונה יצאו שלא אותם בין תפלה

 אמן עניית ודין שמ"הוב ברוך שדין עצמו ע"בשו שמפורש כך". בזה מאמין ואני
 שיצאו אותם בין ברכה כל אחר הוא הפירוש', מקום בכל 'לענות שי ואם. מקושרים

  .  ע"השו הוא המחבר מרן כלשון, יצאו שלא אותם בין תפלה ידי
  

  : סיכום
 בברכות בין, מקום ובכל וברכה ברכה כל על ואמן שמו וברוך הוא ברוך לענות יש. 'א

, ל"ז י"והאר ע"השו מרן כלשון הדין מן, ח"י יוצא שאינו בברכות בין חובתו ידי שיוצא
  .א"זיע הקדושים הראשונים לפי המקורי והספרדי האשכנזי המנהג וכפי

  
 מקור להם שאין אחרונים י"ע וגרמה שנה 350 מלפני כבר קיימת זו שמחלוקת אף: 'ב

 מנהג על וארץ שמים להרחיש חבל כמה הרי, סברא י"ע אלא, כלל בראשונים
 בין שווא מחלוקת ליצור ולא הדין את טלקש בא שהמנהג, כמלאכים הראשונים
  . שונות מעדות הפוסקים

  



 מנהג לבטל שלמות לקהילות ולגרום, עדות בין מחלוקת לגרום הוא נורא דבר: 'ג
, ובעיקר, מנהג אותו את מקיימים היו הקהילות כשרוב, ובמיוחד, בקדמונים המוסמך

 גרועה יותר דבר ואין. נוסח אותו או הנהגה אותה נוהגים ביחד אשכנזים וגם כשספרדים
' וה, ישראל קהילות לכל השווא ומסורתם הקדמונים תורת ולרמוס העם את מלחלק

  . יכפר



 נברך''ב אלא' ונבריך לן הב 'בנוסח הזימון את להתחיל אין
  :''משלו שאכלנו

  ומקורותומקורות  ברורברור
  

  
. בזימון יםחייב, כאחת שאכלו' ג: "כותב', א אות) ה"קצב' ס (זימון דיני יוסף בילקוט

  . 'קדישא עילאה למלכא ונבריך לן הב' :אומר מהם' וא
 בחולין וכן, .)קג (פסחים בגמרא משמע כך''ש, במקורותיו א"שליט המחבר והביא

, ונבריך לן הב:      " ל"וז) שם (בחולין י"מרש סמיכות והביא. הקדוש בזוהר וכן:) פו(
  . כ"ע". המזון לברכת כוס ְמזוגׁ 

  
  : ברור וצריך

  
, רב של תלמידיו אלו (שאוכלים' ב רק ישנם, פסחים' במס המובא במעשה  .א

, אותם משמש שהיה סבא ייבא לרב אומרים, זאת ובכל, )חננאל ורב ברונא רב
 הזמנה שהיא, "ונבריך לן הב "לו ואמרו.  המזון ברכת עליו שיברכו כדי כוס להביא

 ואם! ' ג ולא', ב רק היותםב יזמינו איך, שהרי, המזון לברכת הזמנה ואינה, לכוס
' הג שאין ע"השו לנו פסק כבר, אליהם להצטרף יכול היה סבא ייבא רב שהרי, תאמר

 גם, והרי). א"ס ז"קצ ע"שו" (ונבריך לן הב "אמרו כבר ביחד שאכלו' הב אם, מצטרף
 אין, "ונבריך לן הב "ואמרו ביחד שאכלו ששנים, א"זיע המחבר כותב, זה' בס ע"בשו

 ברכת לזימון קשור" ונבריך לן הב "אמירה שאין, מבואר. לזימון מצטרף הבא' הג
 שברכת אומרים שיש, א"ס ב"קפ' ס ע"בשו מזה וראייה. הכוס לזימון אלא המזון
 . בו והכל והטור, פסחים על התוספות לדעת, ביחיד אף כוס טעונה המזון

, ונבריך לן הב: "ל"וז הקדוש י"רש ופירש, מעשה אותו מובא) ב"ע ו"פ (חולין ובגמרא
 הזמנה אלא ונבריך לן הב שאין, י"רש בדברי מפורש, הרי". המזון לברכת כוס ְמזוגׁ 

  . סעודה באותה לאכול' ב רק בהיותם זימון זימנו שלא אף, המזון ברכת לכוס
 שנטל כיון והלכך - ברכה ידים לנטילת תכף: א"ע מב ברכות תוספות [  הראשונים רוב וכבר

. נטילה בלא' אפי ונבריך לן הב אמר אם הדין והוא שיברך עד לאכול אסור סעודה לאחר ונהבאחר ידיו
 דמי ידיו כנטל ונברך לן הב אמר ואי. ברכה ידים לנטילת תיכף :א"ע מב ברכות ש"הרא תוספות

 ברכת ם"ופרשב דמברכיתו עד למשתי לכו אסור ונבריך לן הב דאמריתו כיון פסחים בערבי כדאמרינן
. א"ל'  ו' ס ברכות שב"הרא וגם ,.פרשתיו ושם ג"בפה מפרשים ויש, בחולין י"פרש וכך ןהמזו
 קלח רמז מברכין כיצד פרק ברכות' מס מרדכי). שם (יונה רבינו וכך, ב"ע' ל ברכות ף"הרי

 הב אמר אם הדין והוא מזונו על שיברך עד כלום יאכל לא באחרונה סעודה לאחר ידיו שנטל כיון: ל"וז
' ס קטן ץ"תשב. 'ז חלק ז"ט נתיב ירוחם ברבינו וכך: לקמן כדאמר נטילה בלא אפילו בריךונ לן

.] ועוד אפיקומן הלכות האגור. ואחריה הסעודה בתוך הדברים ברכת בענין האבודרהם. ב"שכ
 ואינו, הסעודה לסיום סימן היא) 'נברך לן הב 'או(' ונבריך לן הב 'שאמירת הסכימו

 זאת ואמירה, )רבו בשם נסים רבינו עיין. עלמא לכולי לא (לולאכו לשתות כבר יכול
   ! אחרונים מים לנטילת שווה



 ברכה מזקיק אינו הדעת היסח דהא: " )ט"קע (היא אחרת יוסף הבית דעת אמנם
 לן דקיימא דכיון משום שהטעם לי נראה אלא שנתבאר כמו שאכל מה על אחרונה

 התחיל כאילו הוי לברכה מזומן להיות דיכ ידיו שנטל כיון ברכה ידים לנטילת תיכף
 כאן שאין ונברך לן בהב כן שאין מה כלל ושתייה באכילה להפסיק ואסור בברכה כבר
 ".הדעת היסח של טעם אלא

 בשיחה אפילו להפסיק ואסור המזון לברכת תיכף אחרונים מים, י"הב לפי, כן אם
 הכרזה שהיא' ונבריך לן הב 'האומר כן שאין מה, )א"ע ב"מ ברכות מס בשם י"ב(

 הזמנה אינה אך, המזון ברכת לכוס הזמנה והיא) השתייה או (הסעודה להפסקת
', ונבריך לן הב 'שאמרו אחרי בשיחה להפסיק אסור היה אם, שהרי. המזון לברכת

 סבא ייבא לרב ואמרו והוסיפו,  המזון ברכת מלברך נמלכו רב של תלמידיו שני איך
 ולא, הסעודה להמשך לשתיה כוס לנו הביא, פירוש', תיונש לן הב':  אותם המשמש

 אחרי בשיחה להפסיק שמותר, כורחך על ? בהתחלה כאמרי המזון ברכת כוס
 אחרונים למים קודמת' ונבריך לן הב 'שאמירת כורחך ועל', ונבריך לן הב 'אמירת
  .בברכות כדאיתא אחריה להפסיק שאסור

  
  
 נטילת קודם המזון ברכת לכוס מנההז אלא אינה' ונבריך לן הב'ש מכיוון  .ב

 ואסור, דעת הסיח היא עלמא שלכולי אלא, בשיחה להפסיק אפשר, אחרונים מים
 ברכת לזימון שייכת" ונבריך לן הב "אמירת איך: נשאלה והשאלה. ז"אח יין לשתות

 תיכף אחרונים מים: "ל"רז אמרו וכבר ? אחרונים למים קודמת שהיא אחרי, המזון
 מאה לפני עד שנדפסו הסידורים שבכל, גדולה ראייה ועוד)". מזוןה ברכת (ברכה

 היו פה בעל ורק. המשנה כנוסח" משלו שאכלו נברך"ב התחיל הזימון נוסח, שנה
 . 'וכו ברשות מוסיפים

 חנה קרית ת"בשו וראה. שמענו ולא ראינו לא, נברך)ו (לן הב או, ונבריך לן הב, אבל
 והתיישב, מדבדו ל"זצ סקאלי הכהן דוד לרבי ))שם(וסףי בילקוט המובא(' ל' ס ב"ח דוד

 אלא. בדבר הכריע ולא, פירושים כמה שהביא,  ריה'אלג שבמזרח ווהראן בעיר
 יהודה רבי, ריה'דאלג דאתרא מרא דברי את הביא שלא, ל"זצ הגאון מדברי שתמהני

 סדפו, ענינים ועוד (המזון לברכת פירוש, ליהודה וזאת שבספרו, ל"זצ עאייש
 והכי, אחרונים למים הזמנה אלא אינה" ונבריך לן הב "שאמירת הסביר) זולצבאך
 הינה) בלק' בפ כנוסח(' ונבריך לן הב 'דאמירת, הקדוש הזוהר שדעת מיכוון, מסתבר

 ומובא.    המזון ברכת לכוס הזמנה גם הינה' משלו שאכלנו נברך'ש אלא, הזמנה
 של כוס': ל"וז' א אות המזון ברכת יניבד, הזוהר ומנהגי הלכות על שכר יש בספר
 של כוס: "הזהר לשון וזה ף"ר עמוד תרומה' בפ כתב שכן בשלשה אלא אינו ברכה
 של כוס שאין מבואר הרי': ל"וז שכר יש בעל ומסיים".  'וכו בתלת אלא הוי לא ברכה
  . 'שלמעלה ברכה של בכוס המאירים עליונים האבות כנגד בשלשה אלא ברכה

  
  
 שיאמר: ל"וז,  דברים' פ בריש הזוהר פי שעל, ב"קצ' ס אברהם גןבמ מובא  .ג

 לן הב לומר סמכו הרבה, מזה. ל"עכ. הזמנה בעי דקדושה מילי כל כי ונברך לן הב
 י"האר כתבי את א"המ לרבינו היה שלא להזכיר יש, אמנם.המזון ברכת בזימון ונבריך

 העתקות, ניירות ר"התיי שהם, הכוונות) סדר או (ספר ורק, האמיתיים ל"ז



 ק"ס א"ער' ס א"המ שכתב במה, לזה וראייה.  הלוי בנימין רבי בידי שהיו המשובשות
 ש"ע (ולהבדלה היום לקידוש הכוס מאותו שישייר  גדול כוס על לקדש וטוב: ה"כ
 ד"רס דף (התפלה בשער ו"מוהרח שכתב ממה ההיפך ממש והוא. ל"עכ): ב"מה ג"כ
 שבת בליל במקומו השולחן להניח נוהג היה ל"ז מורי: "ל"וז) השולחן ענין ב"ט

 מניח והיה. עליו מונח המזון ברכת ושל הקדוש של וכוס השולחן על פרוסה והמפה
 שבת ליל ברכת שם להשאיר כדי !] המזון ברכת של [ההוא בכןוס יין טיפות כלשהו

 .הט"עכל. 'וכו

 

 לכוס הזמנה יאה' משלו שאכלנו נברך'ש, )בלק' פר (הקדוש בזוהר מבואר  .ד
, זימון וחל, ביחד שאכלו' בג רק המזון ברכת כוס על לזמן שיש או, הרי.  המזון ברכת

 לזמן שאין כך, ביחיד המזון ברכת לברך שאין או, הכוס על הזמנה היא' נברך 'ואז
 . המזון ברכת לכוס הזמנה בכך ואין', משלו שאכלנו נברך'ב

. הזוהר לדעת' ונבריך לן הב 'הזמנה מטרת היא מה לתרץ יש, השני כביאור, כן ואם
 נברך, 'אולם. המזון ברכת לכוס הזמנה היא' נבריך הב'ש, הסולם בפירוש מבואר והרי

  . הגפן פרי בורא לברכת הזמנה היא' משלו שאכלנו
 שאכלנו נברך 'ולא' ונבריך לן הב 'לא ביחיד לומר אין, הזוהר דברי לפי, לכאורה

 לברך ליחיד ואין. המזון ברכת של היין ולברכת לכוס תהזמנו אלו ששתיהם', משלו
  . הזוהר לדברי המזון ברכת על היין על

 לינוקא" ונבריך הב ,אמרו האכילה שאחרי יבין, בלק' פ הזוהר בדברי המעיין, ובאמת
 יהודה רבי, ח"ת שני היו שגם ועוד, אחרונים מים נטלו לא ועדיין) שם עיין, לילד(

 הגמרא שדברי, כך. שבגמרא למעשה דמי והוא, לזמן שלישי היה ולא, יצחק ורבי
  : והוא, הזוהר פ"ע מבוארים

, ה"ע סבא ייבא רב להם ענה, יין לשתות ורצו המזון ברכת מלברך שנמלכו שאף
 לן הב "כשאמרתם, דעת הסיח י"ע מלשתות ידיכם את משכתם כבר כי, אסור

 ייבא שרב, כוונתם את לנו ומגלה הזוהר ובא. המזון ברכת לכוס הזמנה שהיא" ונבריך
 ורצו נמלכו ולכן [סתם יין לכוס הזמנה אינה" ונבריך לן הב "שהזמנת להם גילה סבא

 ואלו.  דווקא המזון ברכת לכוס מיוחדת הזמנה אלא, ]נוסף יין כוס לשתות להמשיך
  .חיים אלהים דברי ואלו

  
 אברכה 'פסוקיםה' ד את לומר יש, ל"ז י"האר לדברי כי. קשה עדיין, אמנם  .ה

, ]תפלה בשער ו"מוהרח של ק"בכתי כדאיתא [אחרונים מים אחרי' וגו' ' ה את
, והרי.  'ונבריך לן הב 'תמורת הוא' ה את אברכה 'שפסוק, המצוות בשער ומבואר
 לן הב 'יאמר, המזון ברכת כוס על המברך שיחיד, ס"הש כדעת ל"ז י"האר שדעת
 . וחולין בפסחים כדאיתא' ונבריך

 מתבטלת הרי, המזון בברכת יין כוס על לברך ליחיד אין הזוהר שלפי שמיכוון, אאל
 ושאר'' ה את אברכה 'פסוק לומר ל"ז י"האר תיקן, ולכן. 'ונבריך לן הב 'אמירת

 הזמנה כאן ואין, ביחיד המזון ברכת למברך אף', ונבריך לן הב 'תמורת, הפסוקים
' ונבריך לן הב 'לומר שיש חיים עץ בפרי שמובא ואף. הקדוש הזוהר כדברי  לכוס
 בשער כן אינו] דבריו לפי אחרונים למים הזמנה היא ולכאורה [אחרונים מים קודם

  . לומר יש' וגו אברכה 'פסוקים ורק, לגמרי' ונבריך לן הב 'אמירת ביטול שיש, המצוות
  



 אמירת, ע"והשו הראשונים, הזוהר לדעת בין, ס"הש לדעת שבין, האמור מכל יוצא
 הזימון מנוסח ואינו, המזון ברכת לכוס אלא המזון לברכת הזמנה אינה" ונבריך לן הב"

  . כלל בעשרה או' בג
 או' בג בין ביחיד בין, הפסוקים ושאר' ' ה את אברכה 'לומר ל"ז י"האר תיקן, ולכן

 לכוס הזמנה  שאין מורה והוא, "ונבריך לן הב "במקום, אחרונים מים אחרי עשרה
  .'בג אלא ביחיד

 
  


