
אור ישראל וקודשו הבעש"ט זי"ע אמר לאחד מתלמידיו, שכשיעבור בעיר פלונית, 
ימסור פריסת שלום בשמו, להחסיד רבי בער, שנמצא בעיר ההיא. בהגיעו לאותה 
היתה  למי  יודעים  אם  העיר,  אנשי  את  ושאל  רבו,  שליחות  לקיים  נזדרז  העיר, 
כוונת רבו הקדוש. המה הראו לו על גביר העיר, שנקרא בשם זה. אבל בדברו עמו 
מלים ספורות, הבין כי לא עליו היתה כוונת רבו הקדוש. אכן, חיפש ודיבר עם כל 
האנשים שנקראו בשם זה, ולא נרגעה רוחו, עד שלבסוף אמרו לו אולי הכוונה על 
מלמד תינוקות אחד הנמצא בקצה העיר, אשר לומד עם כמה בני עניים. באותו 
איך שהמלמד מסביר  לפני החלון הפתוח, שמע  ובעמדו  חודש  היה ראש  היום, 
ר"ח.  בכל  הנאמרת  ק"ד(  )תהלים  נפשי  ברכי  מהפרק  פסוקים,  כמה  לתלמידיו 
בהגיעו אל הפסוק "מה רבו מעשיך ה', כולם בחכמה עשית, מלאה הארץ קנינך", 
הסביר: שלכאורה פסוק זה אין כאן מקומו, דמקומו היה צריך להיות או בראש 
הדברים לפני שמתחיל לספר כל נפלאות ה' ובריאת מעשה בראשית, או 
בסופו, אך לא באמצע? אמנם הענין הוא כי דוד המלך, בשוררו ובחושבו 

נפלאותיו יתברך, בא לכלל התלהבות גדולה כל כך, שלא היה יכול להמשיך לפרט 
פירוט מעשיו, ונתן קולו בדבר הכולל את הכל: "מה רבו מעשיך ה' וגו'". בזה נתן 
ביטוי להתפעלות לבו היוקד מאהבת השי"ת, ואח"כ המשיך הלאה בפירוט מעשי 
ה'. בשמעו דברים נפלאים אלו מפי המלמד הבין השליח כי אכן על זה היה כוונת 
הבעש"ט הק' ומסר לו פריסת שלום מרבו לר' בער, אשר ברבות הימים נתפרסם 

כממלא מקום רבו הקדוש ה"ה המגיד ממזריטש זצוק"ל. 

באלים  כמכה  "מי  הפסוק  כוונת  זצ"ל  משינאווא  יחזקאל  ר'  הגה"ק  פי'  עפי"ז 
ונסי  זה היה צריך להיות אחר פירוט כל הגבורות  )בשירת הים(. הרי פסוק  ה'" 
השי"ת שעשה במצרים ועל הים. אלא יש לבאר, שבני ישראל אמרו את השירה 
בהתלהבות ודבקות של שמחה, עד שלא יכלו להמשיך שירתם ואמרו "מי כמכה 
ה'  כמוכה  מי  קדמוך  בשירה  רוממך  "ידידים  בפיוט  שנאמר  הוא  ה'".   באלים 
באלים", מה פירוש "בשירה קדמוך?" אלא שמרוב התלהבותם טרם שסיימו את 

תאור מעשיו של הקב''ה פצחו בשירה ושבחו "מי כמכה באלים ה'".

ביוֹם, שליבשה נהפכו מעמקי הים, שירה חדשה שבחו ישראל 
עד  ומתרגש  מתפעל  האדם  נפלא  נס  )כשמתרחש  הגאולים. 
שהשירים הישנים לא טובים בשבילו והוא מחבר שירה חדשה(.

השלמים  ישראל  ופסיעות  המצרים,  את  בחכמה  הטבעת 
באמונתם, יפו בהליכתם במנעלים ביבשה בתוך הים. 

כל שיראה את ישראל בגאולה, משוררים בבית המקדש )בית 
המקדש נקרא ההוד )ברכות נח.( היות ובו מודים להשם( יאמר 

– אין כאלוקי ישראל. ואויבינו נשפטים.

עמך  את  ותלקט  ישראל,  שארית  על  תרים  הגאולה  דגלי 
הפזורים בין האומות, כמלקט שבלים הפזורות.

ובסמוך  בגוף,  חותם  שהיא  המילה  בברית  הבאים  ישראל 
ללידתם נמולים לכבודך.

ציצית.  ישימו  כסותם  כנפי  ועל  העמים,  לכל  התפילין  הראה 
של  מלכו  חותם  הם  שגם  הברית  אצל  וציצית  תפילין  )סמך 

עולם עלינו(

רבש''ע הבט! לכבוד מי עושים ישראל סימנים אלו, למי חותמים 
ברית בגופם ושמים ציצית.

לגרשה,  תוסיף  ואל  לקדשה,  שנית  שוב  ממך  אנו  מבקשים 
והחזר מלכותה ונסו הצרות והקשיים. 

ואמרו  לפניך,  בשירה ששרו  רוממוך,  ידידים  סוף  ים  בקריעת 
מי כמוכה. 

בס"ד

חּו ְגאּוִלים: בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ כּו ְמצּוִלים. שִׁ ה ֶנֶהפְּ שָׁ יוֹם ְלַיבָּ

ָעִלים.  נְּ ית. ָיפּו בַּ ת ֲעָנִמית. ּוַפֲעֵמי ׁשּוַלמִּ ַתְרִמית. ַרְגֵלי בַּ ְעתָּ בְּ ִהְטבַּ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ שִׁ

ֵא-ל ְיׁשּורּון. ְואוְֹיֵבינּו ְפִליִלים. ֵבית הוִֹדי ְיׁשְֹררּון. ֵאין כָּ ְוָכל רוֵֹאי ְיׁשּורּון. בְּ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ  שִׁ

ִלים. בֳּ ט שִׁ ְמַלקֵּ ט ִנְפָזִרים. כִּ ָאִרים. ּוְתַלקֵּ שְׁ ִרים. ַעל ַהנִּ ן תָּ ָגַלי כֵּ דְּ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ  שִׁ

ה ִנּמוִֹלים. ְמָך. ֵהמָּ ֶטן ְלשִׁ ְבִרית חוָֹתְמָך. ּוִמבֶּ ָך. בִּ ִאים ִעמְּ ַהבָּ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ  שִׁ

ְנֵפי ְכסּוָתם. ַיֲעשֹּו ְגִדיִלים. ַהְרֵאה אוֹתוָֹתם. ְלָכל רוֵֹאי אוָֹתם. ְוַעל כַּ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ  שִׁ

ִתיִלים. ר ָנא ְדַבר ֱאֶמת. ְלִמי ַהחוֶֹתֶמת. ּוְלִמי ַהפְּ ֶמת. ַהכֶּ ְלִמי זֹאת ִנְרשֶׁ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ  שִׁ

ָלִלים. ּה. ְוָנסּו ַהצְּ ְמשָׁ ּה. ְוַהֲעֵלה אוֹר שִׁ ּה. ְוַאל ּתוִֹסיף ְלָגְרשָׁ שָׁ ִנית ְלַקדְּ ְוׁשּוב שֵׁ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ  שִׁ

ֵאִלים.  מּוָך. ִמי ָכמוָֹכה. ְידָֹוד בָּ יָרה ִקדְּ שִׁ ְיִדיִדים רוְֹממּוָך. בְּ
חּו ְגאּוִלים בְּ ה שִׁ יָרה ֲחָדשָׁ שִׁ

ה ִלְבֵני ְבֵניֶהם: ִנים ְוָתִביא ְגֻאלָּ יַע בָּ ְגַלל ָאבוֹת ּתוֹשִׁ בִּ
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ם ַלְיָי.  רּוִכים ַאתֶּ תוְֹך ֱאמּוַני. בְּ ְמָך בְּ נוֶֹדה ְלשִׁ
באור: בתוך אמוני  - בתוך בני ישראל המאמינים בה'. 

רוֹם ְיָי מָּ יר בַּ ְגבּוָרה. ַאדִּ ָרה. ֵא-ל ֶנְאָזר בִּ צָּ ב ְלִעּתוֹת בַּ גָּ ְרׁשּות ֵא-ל ָאיוֹם ְונוָֹרא. ִמשְֹ בִּ
ם ַלְיָי. רּוִכים ַאתֶּ תוְֹך ֱאמּוַני. בְּ ְמָך בְּ נוֶֹדה ְלשִׁ

ה ֶעֶבד ְיָי ה. משֶׁ ה. ִצוָּה ָלנּו מוָֹרשָׁ רּושָׁ ה. ְטהוָֹרה ִהיא ְוַגם פְּ דוֹשָׁ ְרׁשּות ַהּתוָֹרה ַהקְּ בִּ
ם ַלְיָי. רּוִכים ַאתֶּ תוְֹך ֱאמּוַני. בְּ ְמָך בְּ נוֶֹדה ְלשִׁ

ים. ֲאָבְרָכה ֶאת  ְיָי.  ָכל ִאיִּ ים. ֲאהוֶֹדּנּו בְּ ם. ֶאְקָרא ֵלאלֵֹקי ָהִעְבִריִּ ְרׁשּות ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִויִּ בִּ
ם ַלְיָי. רּוִכים ַאתֶּ תוְֹך ֱאמּוַני. בְּ ְמָך בְּ נוֶֹדה ְלשִׁ

א  רּוְך ַהבָּ ַעְצמוַֹתי. בָּ ְותֹאַמְרָנה  ָפַתי.  ּושְֹ י  יר פִּ שִׁ ָחה בְּ ְוַרּבוַֹתי. ֶאְפתְּ ָנן  ְוַרבָּ ָמָרָנן  ְרׁשּות  בִּ
ם  ְיָי.  שֵׁ בְּ

ם ַלְיָי. רּוִכים ַאתֶּ תוְֹך ֱאמּוַני. בְּ ְמָך בְּ נוֶֹדה ְלשִׁ

ּלוֹ: ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבוַֹתי ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵֹקינּו( שֶׁ בִּ
ּלוֹ ּוְבטּובוֹ ָחִיינּו: ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך )בעשרה ֱאלֵֹקינּו( שֶׁ ואומרים המסובים: בָּ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  ֵחן בְּ טּובוֹ בְּ ן ֶאת ָהעוָֹלם כֻּּלוֹ, בְּ ה ְיָי ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. ַהזָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר  דוֹל תָּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ּוְבטּובוֹ ַהגָּ ר כִּ שָֹ הּוא נוֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ
י הּוא ֵא-ל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין  דוֹל. כִּ מוֹ ַהגָּ ֲעבּור שְׁ ָלנּו ָמזוֹן ְלעוָֹלם ָוֶעד. בַּ
ה   רּוְך ַאתָּ יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן. בָּ בִּ ָאמּור ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְֹ ָרא. כָּ ר בָּ ִרּיוָֹתיו ֲאשֶׁ ָמזוֹן ְלָכל בְּ

ן ֶאת ַהּכֹל: ְיָי ַהזָּ

הוֵֹצאָתנּו  ה טוָֹבה ּוְרָחָבה, ְוַעל שֶׁ ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבוֵֹתינּו, ֶאֶרץ ֶחְמדָּ נוֶֹדה ְלָך ְיָי ֱאלֵֹקינּו ַעל שֶׁ
ְוַעל  ֵרנּו,  ְבשָֹ בִּ ָחַתְמתָּ  שֶׁ ִריְתָך  בְּ ְוַעל  ֲעָבִדים,  ית  ִמבֵּ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵֹקינּו  ְיָי 
ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו,  חוַֹנְנתָּ ָוֶחֶסד שֶׁ ֵחן  ים  ַחיִּ ְוַעל  נּו,  הוַֹדְעתָּ יָך שֶׁ ֻחקֶּ ְוַעל  נּו,  ְדתָּ מַּ לִּ ּתוָֹרְתָך שֶׁ

ָעה: ָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל שָׁ ִמיד, בְּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָֹתנּו תָּ ַאתָּ ָמזוֹן שָׁ

ִמיד  ל ַחי תָּ ִפי כָּ ְמָך בְּ ַרְך שִׁ ְוַעל ַהּכֹל ְיָי ֱאלֵֹקינּו ֲאַנְחנּו מוִֹדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אוָֹתְך, ִיְתבָּ
ר ָנַתן  , ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ְיָי ֱאלֶֹקיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאשֶׁ ָבְעתָּ תּוב, ְוָאַכְלתָּ ְושָֹ כָּ ְלעוָֹלם ָוֶעד. כַּ

זוֹן: ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ רּוְך ַאתָּ ָלְך. בָּ

בוֶֹדָך, ְוַעל  ן כְּ כַּ ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיוֹן ִמשְׁ ָך, ְוַעל ְירּושָׁ ָרֵאל ַעמֶּ ַרֵחם ָנא ְיָי ֱאלֵֹקינּו, ַעל ִישְֹ
ְמָך ָעָליו. ֱאלֵֹקינּו, ָאִבינּו,  ְקָרא שִׁ נִּ דוֹׁש שֶׁ דוֹל ְוַהקָּ ִית ַהגָּ יֶחָך, ְוַעל ַהבַּ ִוד ְמשִׁ ית דָּ ַמְלכּות בֵּ
ל ָצרוֵֹתינּו. ְוָנא,  ֵלנּו, ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹקינּו ְמֵהָרה ִמכָּ ְרְנֵסנּו, ְוַכְלכְּ ְרֵענּו, זּוֵננּו, פַּ
ְלָיְדָך  ִאם  י  כִּ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם,  ר  שָֹ בָּ ַנת  ַמתְּ ִליֵדי  לֹא  ֱאלֵֹקינּו  ְיָי  ְצִריֵכנּו  תַּ ַאל 

ֵלם ְלעוָֹלם ָוֶעד: ּלֹא ֵנבוֹׁש ְולֹא ִנכָּ ה ְוָהְרָחָבה, שֶׁ דוֹשָׁ תּוָחה, ַהקְּ ֵלָאה, ַהפְּ ַהמְּ

י  ה, כִּ דוֹׁש ַהזֶּ דוֹל ְוַהקָּ ת ַהגָּ בָּ ִביִעי, ַהשַּׁ ִמְצוֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יוֹם ַהשְּׁ בשבת: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאלֵֹקינּו בְּ
ִמְצַות ְרצוֶֹנָך, ּוִבְרצוְֹנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי  ַאֲהָבה כְּ ת ּבוֹ ְוָלנּוַח ּבוֹ בְּ בָּ דוֹל ְוָקדוֹׁש הּוא ְלָפֶניָך, ִלשְׁ יוֹם ֶזה גָּ
ֶנָחַמת ִצּיוֹן ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין  יוֹם ְמנּוָחֵתנּו, ְוַהְרֵאנּו  ְיָי ֱאלֵֹקינּו בְּ ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגוֹן ַוֲאָנָחה בְּ ֱאלֵֹקינּו, שֶׁ

ַעל ַהְיׁשּועוֹת ּוַבַעל ַהנֶָּחמוֹת: ה הּוא בַּ י ַאתָּ ָך, כִּ ַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ְירּושָׁ

ַמע,  ְוִישָּׁ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע,  ְוַיגִּ ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  טובים:  וימים  חודש  בראש 
ַלִים ִעיר  ָך, ְוִזְכרוֹן ְירּושָׁ ִוד ַעְבדֶּ ן דָּ יַח בֶּ ֵכר ִזְכרוֵֹננּו ּוִפְקדוֵֹננּו, ְוִזְכרוֹן ֲאבוֵֹתינּו ְוִזְכרוֹן ָמשִׁ ֵקד ְוִיזָּ ְוִיפָּ
ים טוִֹבים  ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה, ְלטוָֹבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִּ ית ִישְֹ ָך בֵּ ל ַעמְּ ָך, ְוִזְכרוֹן כָּ ָקְדשֶׁ
ה:  ָזְכֵרנּו ְיָי  ּכוֹת ַהזֶּ בּועוֹת ַהזֶּה/ַחג ַהסֻּ צוֹת ַהזֶּה/ַחג ַהשָּׁ יוֹם: רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה/ַחג ַהמַּ לוֹם, בְּ ּוְלשָׁ
ים טוִֹבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס  יֵענּו בוֹ ְלַחיִּ ֱאלֵֹקינּו ּבוֹ ְלטוָֹבה, ּוָפְקֵדנּו בוֹ ִלְבָרָכה, ְוהוֹשִׁ

ה: י ֵא-ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאתָּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו כִּ יֵענּו, כִּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוֹשִׁ ְוָחנֵּ

ָלִים, ָאֵמן: ה ְיָי ּבוֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּושָׁ רּוְך ַאתָּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. בָּ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש בִּ ּוְבֵנה ְירּושָׁ

יֵרנּו, ּבוְֹרֵאנּו, ּגוֲֹאֵלנּו, יוְֹצֵרנּו,  נּו, ַאדִּ ה ְיָי ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. ָהֵא-ל, ָאִבינּו, ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ָכל יוֹם ָויוֹם  בְּ ִטיב ַלּכֹל. שֶׁ ֶלְך ַהּטוֹב ְוַהמֵּ ָרֵאל, ַהמֶּ נּו ְקדוֹׁש ַיֲעקֹב, רוֵֹענּו רוֵֹעה ִישְֹ ְקדוֹשֵׁ
ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן  ְגָמָלנּו הּוא גוְֹמֵלנּו הּוא  ָלנּו. הּוא  ֵייִטיב  הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא 
ָלה, ְוַרֲחִמים  ְרָנָסה ְוַכְלכָּ ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, פַּ ָלה ְוַהְצָלָחה, בְּ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהצָּ

ֵרנּו: ל טּוב ְלעוָֹלם ַאל ְיַחסְּ לוֹם ְוָכל טוֹב. ּוִמכָּ ים ְושָׁ ְוַחיִּ

ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  שָּׁ בַּ ַרְך  ִיְתבָּ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָוֶעד:  ְלעוָֹלם  ָעֵלינּו  ִיְמלְֹך  הּוא  ָהַרֲחָמן 

נּו ָלַעד ּוְלעוְֹלֵמי  ר בָּ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתַהדַּ ַאר בָּ ח ְלדוֹר ּדוִֹרים. ְוִיְתפָּ בַּ תַּ הּוא ִישְׁ
ְוהּוא  ַצוָּאֵרנּו  ֵמַעל  נּו  ֻעלֵּ ּבֹר  ִישְׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבוֹד:  בְּ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  עוָֹלִמים: 
ְלָחן  ה ְוַעל שֻׁ ִית ַהזֶּ בַּ ה בַּ ָרָכה ְמֻרבָּ ַלח ָלנּו בְּ יוִֹליֵכנּו קוְֹמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ
ָלנּו  ר  ִויַבשֶּ ַלּטוֹב  ָזכּור  ִביא  ַהנָּ ֵאִליָּהּו  ֶאת  ָלנּו  ַלח  ִישְׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָעָליו:  ָאַכְלנּו  שֶׁ ֶזה 
ה,  ַהזֶּ ִית  ַהבַּ ַעל  בַּ )ָאִבי מוִֹרי(  ְיָבֵרְך ֶאת  ָהַרֲחָמן הּוא  ְוֶנָחמוֹת:  ְיׁשּועוֹת  שֹוֹרוֹת טוֹבוֹת  בְּ
יָתם  י ְוֶאת ַזְרִעי( אוָֹתם ְוֶאת בֵּ תִּ ה, )אוִֹתי ְוֶאת ִאשְׁ ִית ַהזֶּ ֲעַלת ַהבַּ י מוָֹרִתי( בַּ ְוֶאת )ִאמִּ
ְרכּו ֲאבוֵֹתינּו ַאְבָרָהם  ְתבָּ נִּ מוֹ שֶׁ ר ָלנּו. כְּ ל ֲאשֶׁ ר ָלֶהם. אוָֹתנּו ְוֶאת כָּ ל ֲאשֶׁ ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת כָּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן:   ְבָרָכה שְׁ נּו ַיַחד בִּ ן ְיָבֵרְך אוָֹתנּו כֻּלָּ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל כֵּ ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב בַּ
א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ּוְצָדָקה  לוֹם. ְוִנשָּ ֶמֶרת שָׁ ֵהא ְלִמשְׁ תְּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות שֶׁ רוֹם ְיַלמְּ מָּ בַּ

ֵעיֵני ֱאלִֹקים ְוָאָדם:  ֶכל טוֹב בְּ ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְושֵֹ ֵמֱאלֵֹקי ִישְׁ

בברית מילה אומרים כאן הרחמן:
ברכה להורי הרך הנימול

ִמיִני ָוָהְלָאה  מוֹ, ִמּיוֹם ַהשְּׁ כוֹ ּוְלַחכְּ לוֹ ּוְלַחנְּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֲאִבי ַהיֶֶּלד ְוִאּמוֹ, ְוִיְזּכּו ְלַגדְּ
ֵיָרֶצה ָדמוֹ, ִויִהי ְיָי ֱאלָֹקיו ִעּמוֹ. אמן:

ברכה לסנדק 
ֳעלוֹ  פָּ ם  לֵּ ִוישַׁ ִגיָלה,  בְּ ֶצֶדק  ַלֲעשֹוֹת  שֹ  שָֹ ר  ֲאשֶׁ יָלה,  ַהמִּ ִרית  בְּ ַעל  בַּ ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ֵנהּו ְלַמְעָלה ְלָמְעָלה. אמן: פּוָלה, ְוִיתְּ כְֻּרּתוֹ כְּ ּוַמשְֹ

ברכה לרך הנימול
ֵני  ה ִלְראוֹת פְּ מוָֹנה, ְוִיְהיּו ָיָדיו ְוִלּבוֹ ָלֵא-ל ֱאמּוָנה, ְוִיְזכֶּ ּמוֹל ִלשְׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ַרְך ַהנִּ

ָנה.  אמן: שָּׁ ָעִמים בַּ לׁש פְּ ִכיָנה, שָׁ ַהשְּׁ

ברכה למוהל
ָבב  ְוַרְך ַהלֵּ יָלה, ִאיׁש ַהיֵָּרא  ֵמי ַהמִּ ּוָפַרע ּוָמַצץ דְּ ר ָהָעְרָלה,  שַֹ ל בְּ ְיָבֵרְך ַהמָּ ָהַרֲחָמן הּוא 

ה ָלּה.  אמן: ה לֹא ַיֲעשֶֹ ָלׁש ֵאלֶּ ֲעבוָֹדתוֹ ְפסּוָלה. ִאם שְׁ

בקשה על המשיח 
שֹוֹרוֹת  ר בְּ ִמים, ְלַבשֵּ ְזכּות ֲחַתן ַלּמּולוֹת דָּ ִמים, בִּ יחוֹ הוֵֹלְך תָּ ַלח ָלנּו ְמשִׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ

ים. אמן: ין ָהַעמִּ ר ּוְמפָֹרד בֵּ טוֹבוֹת ְוִנחּוִמים, ְלַעם ֶאָחד ְמֻפזָּ

בקשה על אליהו הנביא
ֶמׁש  שֶּׁ כַּ ְסאוֹ  כִּ הּוַכן  ַעד  ְלֵעילוֹם,  ח  ֻלקַּ ר  ֲאשֶׁ ֶצֶדק  ּכֵֹהן  ָלנּו  ַלח  ִישְׁ הּוא  ָהַרֲחָמן 
לוֹם.                                                                                                                                     ְוַהשָּׁ ים  ַהַחיִּ ִאּתוֹ  ָהְיָתה  ִריִתי  בְּ ְגלוֹם,  ַויִּ ְרּתוֹ  ַאדַּ בְּ ָניו  פָּ ַויֶָּלט  ְוָיֲהלוֹם, 

 אמן:   

ת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּי ָהעוָֹלִמים:   בָּ כֻּּלוֹ שַׁ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליוֹם שֶׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכה: לראש חדש - ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחדֵּ

ה ֶחֶסד  א: ִמְגּדוֹל ְיׁשּועוֹת ַמְלּכוֹ ְועֹשֶֹ יַח ּוְלַחיֵּי ָהעוָֹלם ַהבָּ שִׁ נּו ִלימוֹת ַהמָּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזכֵּ
ל  לוֹם ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ה שָׁ ְמרוָֹמיו הּוא ַיֲעשֶֹ לוֹם בִּ ה שָׁ יחוֹ ְלָדִוד ּוְלַזְרעוֹ ַעד עוָֹלם: עֹשֶֹ ִלְמשִׁ
ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ִפיִרים  כְּ ִליֵרָאיו:  ַמְחסוֹר  ֵאין  י  כִּ יו  ְקדוֹשָׁ ְיָי  ֶאת  ְיראּו  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָרֵאל  ִישְֹ
יַע  בִּ י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ: ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְֹ י טוֹב כִּ י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טוֹב: הוֹדּו ַלְיָי כִּ ְודוְֹרשֵׁ
י ְולֹא  ְיָי ִמְבַטחוֹ: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנתִּ ְוָהָיה  ְיָי  ר ִיְבַטח בַּ ֶבר ֲאשֶׁ רּוְך ַהגֶּ ְלָכל ַחי ָרצוֹן: בָּ

לוֹם:  ן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ ׁש ָלֶחם: ְיָי עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעוֹ ְמַבקֶּ ָרִאיִתי ַצדִּ

ברכת המזון
לסעודת ברית מילה זימון לברית מילה:

באורים לברכות הרחמן: 
– מצוות בין אדם למקום קרויות צדק.  לעשות צדק  בעל ברית – הסנדק נקרא בעל ברית. 
משכורתו כפולה – העושה מצווה בשמחה יש לו שכר כפול. שלש אלה – מילה פריעה ומציצה. 
עלה   - לעילום  לקח  הברית.  ידי  על  בהקב''ה  שנתחתן  חתן  נקרא  התינוק   - למולות  חתן 
השמימה ונעלם. עד הוכן כסאו - עד שיוכן כסאו של מלך המשיח. כשמש ויהלום - יאיר כמו 
השמש. וילט פניו באדרתו – זכה שנראה אליו ה' וכיסה את פניו בבגדו. ויגלום – כרך אדרתו 

ובקע מי הירדן. החיים והשלום – לתת לזרעו חיים ושלום. 

ַרּבוַֹתי ְנָבֵרְך:
ה ְוַעד עוָֹלם ם ְיהָֹוה ְמבָֹרְך ֵמַעתָּ ְיִהי שֵׁ

בית ראובן
מדריך מקיף לקנית בית
מתוך רוגע שמחה והודיה

פירות הילולים
לגלות את 

החסדים שבפירות

ונטעתם
מצוות נטיעת אילנות

בארץ ישראל. 

לכו נרננה
השמחה בארץ ישראל

טובה הארץ מאוד מאוד
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