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ְקנּו ֲחָכֵמינּו ִהְנִני  ִתּ ת ָהִאיָלנֹות ֶשׁ ְרַכּ ן ְלַקֵיּם ִמְצַות ִבּ מּוָכן ּוְמֻזָמּ
ִריְך  ְבּ א  קּוְדָשׁ ִיחּוד  ם  ְלֵשׁ ִדְמַלְבְלֵבי,  ִאיָלֵני  ִלְרִאַית  ז"ל, 
ִיחּוָדא  ְבּ ו'ה  ְבּ יה'  ם  ֵשׁ ְלַיֵחד  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ִבּ יּה  ִכיְנֵתּ ּוְשׁ הּוא 
ה ָיֵדינּו  ָרֵאל. ִויִהי נֹוַעם ְיָי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ִלים ְבּ ְשׁ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂ

ָהעֹוָלם, ָּברּוְך  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ַאָּתה 
ֶׁשּלֹא ִחֵּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, ּוָבָרא 
בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵליָהנֹות 

ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם:
יר  ית ְיָי ֵנֵלְך: עְֹמדֹות ִשׁ אְֹמִרים ִלי, ֵבּ י ְבּ ַמְחִתּ ֲעלֹות ְלָדִוד, ָשׂ ַהַמּ

ִעיר  ְכּ נּוָיה,  ַהְבּ ַלִים  ְירּוָשׁ ָלִים:  ְירּוָשׁ ָעַרִיְך  ְשׁ ִבּ ַרְגֵלינּו,  ָהיּו 
ָרֵאל,  ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיְשׂ ָבִטים ִשׁ ם ָעלּו ְשׁ ָשּׁ ו: ֶשׁ ּה ַיְחָדּ ָרה ָלּ ֻחְבּ ֶשׁ
ְסאֹות ְלֵבית  ט, ִכּ ָפּ בּו ִכְסאֹות ְלִמְשׁ ה ָיְשׁ ָמּ י ָשׁ ם ְיָי: ִכּ ְלהֹודֹות ְלֵשׁ
ֵחיֵלְך,  ְבּ לֹום  ָשׁ ְיִהי  אֲֹהָבִיְך:  ָליּו  ִיְשׁ ָלִים,  ְירּוָשׁ לֹום  ְשׁ ֲאלּו  ַשׁ ִוד:  ָדּ
ְך:  ָבּ לֹום  ָשׁ א  ָנּ ָרה  ֲאַדְבּ ְוֵרָעי,  ַאַחי  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ְבּ ְלָוה  ַשׁ

ה טֹוב ָלְך: ית ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ֲאַבְקָשׁ ְלַמַען ֵבּ

יר  יָך ִשׁ ֶפּ ַכּ ְיִגיַע  ְדָרָכיו:  ִבּ ַההֵֹלְך  ְיָי,  ְיֵרא  ל  ָכּ ֵרי  ַאְשׁ ֲעלֹות,  ַהַמּ
ֵתי  ַיְרְכּ ִרָיּה ְבּ ֶגֶפן פֹּ ָך ְכּ ְתּ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ֶאְשׁ י ֹתאֵכל, ַאְשׁ ִכּ
ְיבַֹרְך  ֵכן  ִכי  ה  ִהֵנּ ְלָחֶנָך:  ְלֻשׁ ָסִביב  ֵזיִתים  ִתֵלי  ְשׁ ִכּ ֶניָך  ָבּ ֵביֶתָך, 
ל ְיֵמי ַחֶיּיָך:  ָלִים כֹּ טּוב ְירּוָשׁ ּיֹון, ּוְרֵאה ְבּ ֶבר ְיֵרא ְיָי: ְיָבֶרְכָך ְיָי ִמִצּ ָגּ

ָרֵאל: לֹום ַעל ִיְשׂ ּוְרֵאה  ָבִנים ְלָבֶניָך, ָשׁ
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אְֹרֶריָך  )יסוד(  ִאֶּמָך  ְּבֵני  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )הוד(  ְלַאֶחיָך  )נצח(  ְגִביר 
ְוֶהְגיֹון  ִפי  | ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )מלכות(:   ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך  ָארּור 
ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  | נַֹעם  ִויִהי  ְוֹגֲאִלי:   צּוִרי  ְיָי  ְלָפֶניָך  ִלִּבי 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

ואח"כ יברך בשמחה ובכונת הלב: 

ָהעֹוָלם, ָּברּוְך  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ַאָּתה 
ֶׁשּלֹא ִחֵּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, ּוָבָרא 
בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵליָהנֹות 

ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם:
ואחר הברכה יאמר בקשה זו: 

ֶׁשַּתֲעֵלנּו ְיִהי  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון 
ְבִׂשְמָחה ְלַאְרֵצנּו ְוִתָּטֵענּו ִּבְגבּוֵלנּו ְוָׁשם ְנַקֵּים ִמְצַות 
ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ַהְּתלּויֹות  ִמְצו ֹת  ְוָכל  ּוַמַעְׂשרֹות  ְּתרּומֹות 
ַנֲחֵלי  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ֶאֶרץ  ִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ִהיא ֶאֶרץ 
ִחָּטה  ֶאֶרץ  ּוָבָהר,  ַּבִּבְקָעה  יֹוְצִאים  ּוְתהֹומֹות  ֲעָינֹות  ָמִים 
ַּכֲאֶׁשר  ּוְדָבׁש,  ֶׁשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְׂשעָֹרה 

ה ַעְבֶּדָך: ִצִּויָתנּו ְּבתֹוָרְתָך ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ

ֶאת ָאָּנא  ָלנּו  ְוַקֵּים  ִעָּמנּו  ַחְסְּדָך  ַהְגֵּדל  ַהָּגדֹול,  ִׁשְמָך  ְלַמַען  ְיָי 
ְוָנַתִּתי  ַעְבֶּדָך,  ה  מֹׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהְבַטְחָּתנּו  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 
ִּפְריֹו:  ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם 
ַוֲאַכְלֶּתם  ָזַרע  ֶאת  ַיִּׂשיג  ּוָבִציר  ָּבִציר  ֶאת  ַּדִיׁש  ָלֶכם  ְוִהִּׂשיג 
ַהָּדָבר  ָּבנּו ֶאת  ְוַקֵּים  ְּבַאְרְצֶכם:  ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם  ָלׂשַֹבע  ַלְחְמֶכם 
ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל ְיֵדי ְיַׁשְעָיה ְנִביָאְך )ד'( ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח 

וקודם שיברך יאמר בקשה זו שהובאה בלשון חכמים ח"א:

ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְלֵׁשם 
ו"ה  ְּבאֹוִתּיֹות  י"ה  אֹוִתּיֹות  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו  ּוְרִחימּו 
ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהְּנָפׁשֹות רּוחֹות 
ְוִנְׁשָמֵתנּו  רּוֵחנּו  ַנְפֵׁשנּו  ָׁשְרֵׁשי  ֶאל  ַהִּמְתַיֲחִסים  ּוְנָׁשמֹות 
ְּבִריָאה  ֲאִצילּות  ֶׁשִּמְּכָללּות  ָלֶהם  ְוַהְּקרֹוִבים  ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם 
ֲעִׂשָּיה,  ְיִציָרה  ְּבִריָאה  ֲאִצילּות  ְּפָרֵטי  ּוִמָּכל  ֲעִׂשָּיה,  ְיִציָרה 
ֶׁשִּתְּקנּו  ַהְּבָרָכה  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ּוְמֻזָּמִנים  מּוָכִנים  ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי 
ְוַיֲעֶלה  ִדְמַלְבְלֵבי.  ִאיָלֵני  ְרִאַּית  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכִמים 
ַהַּכָּונֹות  ְּבָכל  ִּכַּוּנּו  ְּכִאּלּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך 
ֲחׁשּוָבה  ְוִתְהֶיה  ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּזֹאת  ַּבְּבָרָכה  ְלַכֵּון  ָהְראּויֹות 
ָיָדּה  ַעל  ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  זֹו  ְּבָרָכה  ְלָפֶניָך  ּוְרצּוָיה  ּוְמֻקֶּבֶלת 
ְנָפׁשֹות רּוחֹות  ְוָכל  ַהְּקֻדָּׁשה ַהְמעֹוָרִבים ְּבצֹוֵמַח,  ִנּצֹוֵצי  ָּכל 
ּוְנָׁשמֹות ַהְּמגּוְלָּגִלים ּבֹו, ְוַאָּתה ָהֵאל ְּבִמַּדת טּוְבָך ּוְבַחְסְּדָך 
ְוִתּקּוָנם.  ֵּברּוָרם  ְוַתְׁשִלים  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ָלֶהם  ָּתִאיר  ַהָּגדֹול 

ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם )יכוין ר"ת בט"ר צת"ג(:

ֶׁשִּבְזכּות ִויִהי  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון 
ְרֵאה  ַמֲאָמר  ָּבנּו  ְיֻקַּים  ְנָבֵרְך  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת  ַהְּבָרָכה 
ֶעֶׂשר  ֶׁשַפע  ּוְנַקֵּבל  ְיָי:  ֵּבְרכֹו  ֲאֶׁשר  ָׂשֶדה  ְּכֵריַח  ְּבִני  ֵריַח 
ַהְּבָרכֹות, ַּכָּכתּוב ְוִיֶּתן ְלָך ָהֱאלִֹהים )יכוין להמשיך מן אור א"ס מוחין ושפע( 
ִמַּטל ַהָּׁשַמִים )חכמה( ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ )בינה( ְורֹב ָּדָגן )דעת( ְוִתירֹׁש 
ֱהֵוה  )תפארת(  ְלֻאִּמים  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )גבורה(  ַעִּמים  ַיַעְבדּוָך  )חסד(: 
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ָידֹו,  ְּכַמְּתַנת  ִאיׁש  ֵריָקם:  ְיָי  ְּפֵני  ֶאת   ֵיָרֶאה  ְולֹא 
ְּכִבְרַּכת ְיָי ֱאלֶֹהיָך, ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך: 

ַאָּתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ְוִתְמלֹוְך 
ִעיר  ּוִבירּוָׁשַלִים  ְּכבֹוֶדָך  ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְּבַהר 
ִמְקָּדֶׁשָך ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך ִיְמלְֹך ְיָי | ְלעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך 

ִצּיֹון, ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה:

ַלַּמֲעלֹות. ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים. ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: ִׁשיר 
ַלּמֹוט  ִיֵּתן  ַאל  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  עֵֹׂשה  ְיָי.  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן.  ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  ׁשְֹמֶרָך:   ָינּום  ַאל  ַרְגֶלָך. 
ַהֶּׁשֶמׁש  יֹוָמם  ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיָי  ׁשְֹמֶרָך.  ְיָי  ִיְׂשָרֵאל: 
ֶאת   ִיְׁשמֹר  ָרע.  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך  ְיָי  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה  לֹא 

ַנְפֶׁשָך: ְיָי ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך. ֵמַעָּתה ְוַעד  עֹוָלם:

פתיחת אליהו זכור לטוב

ָעֵלינּו, ִויִהי  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם   |
ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

ַאְנְּת ָּפַתח  ָעְלִמין,  ִרּבֹון  ְוָאַמר:  ְלטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו 
ִעָּלִאין,  ָּכל  ַעל  ִעָּלָאה  ַאְנְּת הּוא  ְּבֻחְׁשָּבן,  ְוָלא  ַחד  הּוא 
ַאְנְּת  ְּכָלל,  ָבְך  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ְסִתיִמין,  ָּכל  ַעל  ְסִתיָמא 
הּוא ְּדַאַּפְקְּת ֶעֶׂשר ִּתּקּוִנין ְוָקֵריָנן לֹון ֶעֶׂשר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְבהֹון 
ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָין ְוָעְלִמין ְּדִאְתַּגְלָין, ּוְבהֹון ִאְתַּכִּסיַאת 
ִמְּבֵני ְנָׁשא, ְוַאְנְּת הּוא ְדָקִׁשיר לֹון ּוְמַיֵחד לֹון, ּוְבִגין ְּדַאְנְּת ִמְּלָגאו 
ֵליּה  ִאְתַחִׁשיב  ֶעֶׂשר  ֵמִאֵּלין  ַחְבֵריּה  ִמן  ַחד  ְּדַאְפִריׁש  ָמאן  ָּכל 
ַחד  ְּכִסְדָרן  ָאְזִלין  ִאּנּון  ְסִפיָרן  ֶעֶׂשר  ְוִאֵּלין  ָּבְך,  ַאְפִריׁש  ְּכִאּלּו 
ַמאן  ְוֵלית  לֹון,  ְּדַאְנִהיג  הּוא  ְוַאְנְּת  ֵּבינֹוִני,  ְוַחד  ָקֵצר  ְוָחד  ָאִריְך 
ְלבּוִׁשין  ִסְטָרא,  ִמָּכל  ְוָלא  ְלַתָּתא  ְוָלא  ְלֵעָּלא  ָלא  ָלְך,  ְּדַאְנִהיג 

ְיָי ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיְׂשָרֵאל: 
ְוַקֵּים  ִּפְרָים:  ְוָאְכלּו  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  ְוָיָׁשבּו  ָבִּתים  ּוָבנּו  )ס"ה(  ְוֶנֱאַמר 
ָּבִאים  ָיִמים  ִהֵּנה  )ט'(,  ְנִביֶאָך  ָעמֹוס  ְיֵדי  ַעל  ִהְבַטְחָּתנּו  ֲאֶׁשר  ָּבנּו 
ְוִהִּטיפּו  ַהָּזַרע  ְך  ְּבמֹׁשֵ ֲעָנִבים  ְודֵֹרְך  ַּבּקֵֹצר  חֹוֵרׁש  ְוִנַּגׁש  ְיָי  ְנֻאם 
ַעִּמי  ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות  ַהְּגָבעֹות ִּתְתמֹוַגְגָנה:  ְוָכל  ָעִסיס  ֶהָהִרים 
ֵייָנם  ֶאת  ְוָׁשתּו  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  ְוָיָׁשבּו  ְנַׁשּמֹות  ָעִרים  ּוָבנּו  ִיְׂשָרֵאל 
ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת ְּפִריֶהם: ְוַקֶּים ָּבנּו ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל ְיֵדי 
ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאְך )ל"ו( ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ְּפִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְלַמַען 
ֲאֶׁשר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב ַּבּגֹוִים: ְוֶנֱאַמר ְוַעל ַהַּנַחל ַיֲעֶלה 
ַעל ְׂשָפתֹו ִמֶּזה | ּוִמֶּזה | ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל לֹא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא ִיּתֹם 
ְוָהָיה  יֹוְצִאים  ֵהָּמה  ַהִּמְקָּדׁש  ִמן  ֵמיָמיו  ִּכי  ְיַבֵּכר  ָלֳחָדָׁשיו  ִּפְריֹו 

ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה:

ַרֵחם ֱאלֵֹהינּו  ַרֲחָמן,  ֶמֶלְך  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי 
ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה 
ְרצֹוֶנָך.  ֶׁשָעׂשּו  ָאבֹות  ִּבְגַלל  ַרֲחֶמיָך,  ַּבֲהמֹון  ָעֵלינּו 
ְּבֵנה ֵביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה. ּכֹוֵנן ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ַעל ְמכֹונֹו, 
ְׁשִכיָנְתָך  ְוָהֵׁשב  ְּבִתּקּונֹו,  ַׂשְּמֵחנּו  ְּבִבְנָינֹו,  ַהְרֵאנּו 
ְלדּוָכָנם  ּוְלִוִּים  ַלֲעבֹוָדָתם,  ּכֲֹהִנים  ְוָהֵׁשב  ְלתֹוכֹו. 
ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם, ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם, ְוָׁשם ַנֲעֶלה 
ְרָגֵלינּו ְּבָכל   ַּפֲעֵמי  ְלָפֶניָך ְּבָׁשלׁש  ְוִנְׁשַּתֲחֶוה  ְוֵנָרֶאה 
ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים | ַּבָּׁשָנה 
ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני | ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ִיְבָחר, ְּבַחג ַהַּמּצֹות, ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות, ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות, 


