ָי ִאיר נֵ ִרי
לקט ברכות
בהדלקת האש

ע"פ פסקיו והוראותיו של מרן
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן

יו"ל ע"י
ארגון "אור ההלכה" להפצת מסורת חכמי תימן
בעריכת הצב"י מאיר ליאור לוי יצ"ו
טלפון02-6420535 :
דוא"לor@shtaygen.co.il :
© כל הזכיות שמורות
כסלו ה'תשע"ד ב'שכ"ה לשטרות

הדלקת נרות שבת
קודם ההדלקה תברך .וטוב לתת תחילה כמה פרוטות לצדקה.

ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר
דליק נֵ ר ׁ ֶש ַּל ּ ׁ ַש ָ ּבת:
ִק ְּד ׁ ָשנוּ ְב ִמצו ָׄתיוְ ,ו ִצוָּ נוּ ְל ַה ִ
אחר ההדלקה תאמר בקשה זו

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ "יָ ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ָ ,ה ֵאל
יך ַו ֲח ָס ֶד ָ
ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ִ ּג ּבוֹ ר ְו ַהנּ וֹ ָראֶ ׁ ,ש ְ ּברוֹ ב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָּתחוֹ ן
ישי ְ(ו ַעל ָא ִבי ְו ַעל ִא ִּמי) ְ(ו ַעל
תר ֵחם ָע ַלי ְו ַעל ִא ׁ ִ
ְו ָתחוֹ ס וּ ַ
ָ ּבנַ י ְו ַעל ְ ּבנוֹ ַתי) ְו ַעל ָּכל יִ שׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָךְ ,ו ַתעזְ ֵרנוּ ַל ֲעשׂ וֹ ת
ְרצוֹ נֶ ָך .וּ תזַ ֵּכנִ י ְל ָבנִ ים וּ בנֵ י ָבנִ ים ֲח ָכ ִמים וּ נבוֹ נִ יםְ ,מ ִא ִירים
ַ ּב ּתוֹ ָרה וּ ַב ִּמצווֹ תּ ִ ,בזכוּ ת ַה ָ
דל ַקת נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ
ראי ֱאל ִֹהים,
צוה ְותוֹ ָרה אוֹ רְ .ויִ היוּ יִ ֵ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ָמר ִּכי נֵ ר ִמ ָ
נשי ֱא ֶמת ,זֶ ַרע ק ֶֹד ׁשְּ ,ד ֵב ִקים ְ ּב ִמצווֹ ֶת ָ
ישי
יךְ .וגַ ם ְל ִא ׁ ִ
ַא ׁ ֵ
צל ָחה ְ ּב ָכל
(פלוני בן פלוני) ִּת ׁש ַלח ְ ּב ָר ָכה ְר ָו ָחה ְו ַה ָ
תס ְ ּי ֵעהוּ ַ ּב ֲעבוֹ ָד ְת ָך ְויִ ָ
ַמ ֲע ׁ ֵשה יָ ָדיו ,וּ ַ
רא ֶת ָךְ ,ו ַת ׁש ֵּכן ֵ ּבינֵ ינוּ
וע ֵתנוּ  ,וּ ִמ ָּכל
מעה יְ "יָ ְּת ִפ ָּל ֵתנוּ ְו ַה ֲאזִ ינָ ה ְל ׁ ַש ָ
ׁ ְש ִכינָ ֶת ָךִ ׁ .ש ָ
ילנוּ ְ ,ו ֶתן ָלֽנוּ אוֹ ֶרך יָ ִמים וּ ׁשנוֹ ת ַח ִ ּיים
ָצ ָרה ְויָ גוֹ ן ַּת ִ ּצ ֵ
תמ ֵּלא ָּכל ִמ ׁש ֲאלוֹ ת ִל ֵ ּבנוּ ְו ֵלב ָּכל יִ ׁש ָר ֵאל
טוֹ ִבים .וּ ַ
ְלטוֹ ָבה (כאן יכולה להוסיף בקשות כרצונה)ּ ִ ,בזכוּ ת
ִא ּמוֹ ֵתינוּ ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ָשׂ ָרה ְו ִר ָ
בקה ְו ָר ֵחל ְו ֵל ָאהְ ,ו ָה ֵאר נֵ ֵרנוּ
כבה ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדּ ָ .ברוּ ך ְמ ַק ֵּד ׁש ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת:
ׁ ֶש ּל ֹא יִ ֶ ּ
בימים-טובים ,מנהגינו שאין מדליקין נרות מיוחדים לכבוד היום ,ואין
מברכין ,כמו שפסק מהרי"ץ בפעולת צדיק חלק ג' סימן ע"ר שיש בזה
חשש ברכה לבטלה .וביום הכפורים יש הנוהגים להדליק ,אבל ללא ברכה.
לפיכך ,יום טוב או יום הכפורים שחלו בשבת ,כשמדליקין הנרות אין
מזכירין בברכה אלא להדליק נר שלשבת בלבד ,ללא הוספה.
(עיין קידושים והבדלות דף י"ב-י"ד ,ושלחן ערוך המקוצר סימן נ"ז
סעיף י"ח ,ובספר נר יום טוב המיוחד לבירור ענין זה).
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סדר ההבדלה במוצאי שבת
אוחז הכוס בימינו והבשמים בשמאלו ואומר

קרא:
בשם יְ יָ ֶא ָ
שא .וּ ׁ ֵ
ּכוֹ ס יְ ׁשוּ עוֹ ת ֶא ּ ָ ׂ
סדוֹ :
הוֹ דוּ ַלייָ ִּכי טוֹ בִּ .כי ְלעוֹ ָלם ַח ּ
וּעת ָא ָדם:
ֵ ֽאל יְ יָ ַו ָ ּי ֶאר ָּלנוָּ :ה ָבה ָּלֽנוּ ֶע ָזרת ִמ ָ ּצרְ .ו ׁ ָשוא ְּת ׁש ַ
ֵ ּבאל ִֹהים נַ ֲע ֶשׂ ה ָחיִ לְ .והוּא יָ בוּס ָצ ֵרינוּּ ֵ :באל ִֹהים ֲא ַה ֵּלל ָּד ָבר.
ַ ּבייָ ֲא ַה ֵּלל ָּד ָברּ ֵ :באל ִֹהים ָ ּב ַט ְח ִּתי ל ֹא ִא ָיראַ ,מה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ָא ָדם
קוּמי אוֹ ִרי ִּכי ָבא אוֹ ֵרך .וּכבוֹ ד יְ יָ ָע ַליִ ך זָ ָרחִּ :כי ִה ֵּנה
ִ
ִלי:
ח ֶשׁך יְ ַכ ֶּסה ֶא ֶרץַ .ו ֲע ָר ֶפל ְל ֻא ִּמיםְ .ו ָע ַליִ ך יִ ַזרח יְ יָ  .וּכבוֹ דוֹ
ַה ֹ
רח ְך :ל ֹא
וּמל ִכים ְלנֹגַ ּה זַ ֵ
ָ
ָע ַליִ ך יֵ ָר ֶאהְ :ו ָה ְלכוּ גוֹ יִ ם ְלאוֹ ֵרך.
משךִ ,ו ֵיר ֵחך ל ֹא יֵ ָא ֵסףִּ .כי יְ יָ יִ ְהיֶ ה ָּלך ְלאוֹ ר
יָ בֹא עוֹ ד ׁ ִש ׁ ֵ
בלךַ :אל ִּת ְיר ִאי ּתוֹ ַל ַעת יַ ֲעקֹבְ .מ ֵתי
עוֹ ָלםְ .ו ׁ ָש ְלמוּ יְ ֵמי ֶא ֵ
רתיך נְ ֻאם יְ יָ ְוג ֲֹא ֵלך ְקדוֹ ׁש יִ שׂ ָר ֵאלִ :ה ֵּנה
יִ שׂ ָר ֵאלֲ .אנִ י ֲעזַ ִּ
דוּש ָה ִרים ְו ָתדֹק.
מתיך ְלמוֹ ַרג ָחרוּץ ָח ָד ׁשּ ַ .ב ַעל ּ ִפ ִ
יפ ּיוֹ תָּ .ת ׁ
ַשׂ ִּ
וּגבעוֹ ת ַּכ ּמֹץ ָּתשִׂ יםִּ :ת ֵזרם ְו ַ
ָ
וּסע ָרה ָּת ִפיץ
ָ
ש ֵאם.
רוּח ִּת ּ ָ ׂ
תה ָּללַ :ה ָּקטֹן יִ היֶ ה
א ָֹתםְ .ו ַא ָּתה ָּתגִ יל ַ ּבייָ ִ ּבקדוֹ ׁש יִ שׂ ָר ֵאל ִּת ַ
יש ָּנהְ :ונוֹ ַדע
ָל ֶא ֶלףְ .ו ַה ָ ּצ ִעיר ְלגוֹ י ָעצוּםֲ .אנִ י יְ יָ ְ ּב ִע ָּת ּה ֲא ִח ׁ ֶ
יהם יַ ִּכירוּם.
יהם ְ ּבתוֹ ְך ָה ַע ִּמיםָּ .כל ר ֵֹא ֶ
ַ ּבגּ וֹ יִ ם זַ ְר ָעםְ .ו ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ
פשי ֵ ּבאל ַֹהיִּ ,כי
ִּכי ֵהם זֶ ַרע ֵ ּב ַר ְך יְ יָ  :שׂ וֹ שׂ ָא ִשׂ ישׂ ַ ּבייָ ָּ .תגֵ ל נַ ׁ ִ
ישנִ י ִ ּב ֵגדי יֶ ׁ ַשעְ .מ ִעיל ְצ ָד ָקה יְ ָע ָטנִ יֶּ .כ ָח ָתן יְ ַכ ֵהן ּ ְפ ֵאר.
לב ׁ ַ
ִה ִ ּ
יה
רוּע ָ
מח ּה .וּכגַ ָּנה זֵ ֶ
יהִּ :כי ָכ ָא ֶרץ ּתוֹ ִציא ִצ ָ
עדה ֵכ ֶל ָ
ְו ַכ ַּכ ָּלה ַּת ֶּ
וּתה ָּלה נֶ גֶ ד ָּכל ַהגּ וֹ יִ ם:
יח ְצ ָד ָקה ִ
צמ ַ
יחֵּ .כן ֲאדֹנָ י יֱ ה ִֹוה ,יַ ִ
צמ ַ
ַת ִ
מחה ְו ָשׂ שׂ ֹן ִו ָ
יקרֲ :א ָב ְר ָכה ֶאת יְ יָ
הוּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה ְו ִשׂ ָ
ַל ְ ּי ִ
וּב ְרכוּ ֶאת יְ יָ :
ְ ּב ָכל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ָּלתוֹ ְ ּב ִפיְ :שׂ אוּ יְ ֵד ֶכם ק ֶֹד ׁש ָ

ברי ָמ ָרנַ ן ,והשומעים עונים ְל ַחיֵ י.
ַס ֵ

ומברך ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלם,
(א ֵמן)
ּבוֹ ֵרא ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפןָ :
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מעביר הבשמים ליד ימין והכוס לשמאל ומברך

ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםּ ,בוֹ ֵרא ֲע ֵצי
(א ֵמן)
(או ִע ְשׂ ֵ ּבי) (או ִמינֵ י) ְב ָשׂ ִמיםָ :
מניח הבשמים ומברך בעוד הכוס ביד שמאל

אדם:
ָ
ּד ָבר.
ָא ָדם
ִה ֵּנה
בוֹ דוֹ
 :ל ֹא
לאוֹ ר
ְמ ֵתי
ִה ֵּנה
תדֹק.
תפיץ
ִ
יהיֶ ה
נוֹ ַדע
רוּם.
יִּ ,כי
פאר.
ֵ
יה
וּע ָ
ֶ
גוֹ יִ ם:
את יְ יָ
ת יְ יָ :

ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםּ ,בוֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי
(א ֵמן)
ָה ֵא ׁשָ :
מחזיר הכוס ליד ימין ומברך

בדיל ֵ ּבין
ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםַ ,ה ַּמ ִּ
ח ֶשׁך וּ ֵבין יִ שׂ ָר ֵאל ַלגּ וֹ יִ ם
ק ֶֹד ׁש ְלחוֹ ל וּ ֵבין אוֹ ר ַל ֹ
יעי ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ הּ ָ .ברוּ ך
וּ ֵבין יוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
(א ֵמן)
בדיל ֵ ּבין ק ֶֹד ׁש ְלחוֹ לָ :
ַא ָּתה יְ יָ ַ ,ה ַּמ ִּ

סדר הדלקת נרות חנוכה
ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר
ִק ְּד ׁ ָשנוּ ְב ִמצו ָֹתיוְ ,ו ִצוָּ נוּ ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ׁ ֶש ַּל ֲחנֻ ָּכה:
(א ֵמן)
ָ

ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ָע ָשׂ ה
(א ֵמן)
נִ ִּסים ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ּ ַ ,ב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְ ּז ָמן ַה ֶ ּזהָ :
מליל שני ואילך אינו מברך שהחיינו.

ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ נוּ
(א ֵמן)
יענוּ ַל ְ ּז ָמן ַה ֶ ּזהָ :
ְו ִק ְ ּי ָמנוּ ְו ִה ִ ּג ָ
לאחר שהדליק נר אחד ,בעודו עסוק בהדלקת שאר הנרות ,אומר

ַה ֵּנרוֹ ת ַה ַּללוּ ָ ֽאנוּ ַמ ְד ִל ִ
יקיןַ ,על ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת ְו ַעל ַה ִּנ ִּסים ְו ַעל
ית ִעם ֲאבוֹ ֵתינוּ ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּז ָמן ַה ֶּזהַ ,על־
פלאוֹ תֶ ׁ ,ש ָעשִׂ ָ
ַה ִּנ ָ
יְ ֵדי כ ֲֹהנֶ ָ
יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםְ .ו ָכל ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכהַ ,ה ֵּנרוֹ ת ַה ַּללוּ ק ֶֹד ׁש
לבדְּ .כ ֵדי
ֵהםְ ,ו ֵאין ָלֽנוּ ְר ׁשוּת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהןֵ ,א ָלא ִלראוֹ ָתן ִ ּב ָ
יך ְו ַעל יְ ׁשוּעוֹ ֶת ָ
יך ְו ַעל נִ ֶּס ָ
פלאוֹ ֶת ָ
יך:
ְלהוֹ דוֹ ת ִל ׁש ֶמ ָךַ ,על נִ ְ
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יש נוהגים להוסיף ולומר מזמור זה:

ִמזמוֹ רִ ׁ ,שיר ֲחנֻ ַּכת ַה ַ ּביִ ת ְל ָד ִודֲ :ארוֹ ִמ ָ
יתנִ יְ .ול ֹא־
מך יְ יָ ִּכי ִד ִּל ָ
עתי ֵא ֶל ָ
ית
רפ ֵאנִ יְ :יֽיָ ֶ ,ה ֱע ִל ָ
יך ַו ִּת ּ ָ
חת אֹיְ ַבי ִלי :יְ יָ ֱאל ָֹהיִ ׁ .שוַּ ִּ
ִשׂ ַּמ ָּ
רדי־בוֹ ר :זַ ְּמרוּ ַלייָ ֲח ִס ָידיו,
יתנִ י ִ ֽמ ָ ּי ִ
פשיִ .ח ִ ּי ַ
ן־שאוֹ ל נַ ׁ ִ
ִמ ׁ ְ
דשוֹ ִּ :כי ֶרגַ ע ְ ּב ַא ּפוֹ ַ ,ח ִ ּיים ִ ּברצוֹ נוֹ ּ ָ .ב ֶע ֶרב יָ ִלין
ְוהוֹ דוּ ְלזֵ ֶכר ָק ׁ
ל־א ּמוֹ ט ְלעוֹ ָלם:
לויּ ַ .ב ֶ
רתי ְב ׁ ַש ִ
ֶ ּב ִכיְ ,ו ַל ּב ֶֹקר ִר ָּנהַ :ו ֲאנִ י ָא ַמ ִּ
רת ָפנֶ ָ
בהל:
יתי נִ ָ
יך ָהיִ ִ
דתה ְ ֽל ַה ִ
סת ָּ
ררי עֹזִ .ה ַּ
ְיֽיָ ּ ִ ,ברצוֹ נְ ָך ֶה ֱע ַמ ָּ
ֵא ֶל ָ
דתי ֶאל
ל־אדֹנָ י ֶא ַ
קראְ .ו ֶא ֲ
יך יְ יָ ֶא ָ
ה־ב ַצע ְ ּב ָד ִמי ְ ּב ִר ִּ
תח ָּנןַ :מ ֶ ּ
ׁ ָש ַחתֲ .היוֹ ְד ָך ָע ָפרֲ ,היַ ִ ּגיד ֲא ִמ ֶּת ָךְ ׁ :ש ַמע יְ יָ ְו ָח ֵּננִ י .יְ יָ ֱ ,הֽיֵ ה עֹזֵ ר
מחה:
חת ַשׂ ִּקיַ ,ו ְּת ַא ְּז ֵרנִ י ִשׂ ָ
כת ִמ ּ ְ
ספ ִדיְ ,ל ָמחוֹ ל ִליִ ּ .פ ַּת ָּ
ִליָ :ה ַפ ָּ
ְל ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ָ
רך ָכבוֹ דְ ,ול ֹא יִ ּדֹם .יְ יָ ֱאל ַֹהיְ ,לעוֹ ָלם אוֹ ֶד ָּך:

סדר בדיקת ושריפת חמץ
אור לי"ד בניסן מיד לאחר תפילת ערבית ,לא יעשה שום מלאכה ולא יאכל ולא
ילמוד ,אלא ימהר בזריזות לבדוק את כל הבית וכל המקומות שדרך להכניס בהן
חמץ .והבדיקה תהיה בנר של־שעוה ,וקודם שיבדוק ,יברך:

ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר
ִק ְּד ׁ ָשנוּ ְב ִמ ְצו ָֹתיוְ ,ו ִצוָּ נוּ ַעל ֵ ּבעוּ ר ָח ֵמץ:
ולא יפסיק בדברים שאינם מענייני הבדיקה עד שיגמור לבדוק .ואחר שהשלים
לבדוק ,ישמור את החמץ שמצא עד למחר .וצריך לבטל החמץ .ועיקר הביטול
הוא בלב ,שיגמור בליבו שכל חמץ שברשותו הרי הוא כאילו אינו ,ושאינ ּו חשוב
כלום ,והרי הוא כמו עפר וכדבר שאין בו צורך כלל .וכן צריך לומר גם בפיו:

דלא
יה וּ ָ
רשוּ ִתיְּ ,ד ָלא ֲחזֵ ֵ
יכא ִב ׁ
ָּכל ֲח ִמ ָירא ְּד ִא ָּ
ית ּ
רעא:
פרא ְּד ַא ָ
הוי ְ ּב ִטיל ַו ֲח ׁ ִשיב ְּכ ַע ָ
יהִ ,ל ֵ
ִב ַ
יע ֵּ
רת ּ
וביום י"ד אחר ארבע שעות עד סוף שעה חמישית,
שורף החמץ ולאחר מכן מבטל ואומר:

דלא
יה וּ ָ
רשוּ ִתיַּ ,ד ֲחזֵ ֵ
יכא ִב ׁ
ָּכל ֲח ִמ ָירא ְּד ִא ָּ
ית ּ
הוי ְ ּב ִטיל
יהִ ,ל ֵ
דלא ִב ַ
יה וּ ָ
יה ְּד ִב ַ
ֲחזֵ ֵ
יע ֵּ
יע ֵּ
רת ּ
רת ּ
ית ּ
רעא:
פרא ְּד ַא ָ
ַו ֲח ׁ ִשיב ְּכ ַע ָ
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ול ֹא־
ית
על ָ
ִ
ָידיו,
יָ ִלין
וֹ ָלם:
בהל:
ָ
תי ֶאל
ה עֹזֵ ר
מחה:
ָ
ך:

סדר הפרשת חלה
קודם ההפרשה תברך

ָ ּברוּ ך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר
יש* ַח ָּלה:
ִק ְּד ׁ ָשנוּ ְב ִמצוֹ ָתיוְ ,ו ִצוָּ נוּ ְל ַה ְפ ִר ׁ
ואז תפריד בידה חתיכה מן העיסה  56גרם כשיעור ביצה ,ותאמר:

"ה ֵרי זוֹ ַח ָּלה":
ֲ
ולאחר מכן תעטוף החלה בנייר כסף ותשרפנה בנפרד (ולא תחת סיר או בתוך
תבנית בתנור) .ובשעת הדוחק כשאי אפשר לשרפה ,יש לקברה או לעטפה
בנייר ולהניחה באשפה .וראוי שתשטוף אחר־כך ידה במים או תקנחנה.
וטוב שתתפלל בשעה שהמצוה בידה

כל ולא
יס בהן

השלים
ביטול
חשוב
בפיו:

ָלא
א:

א
טיל

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
צוה ׁ ֶש ְּל־
יך יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ַה ִּמ ָ
יה
יה ְ ּב ָכל ּ ְפ ָר ֶט ָ
מת ָ
ַה ָ
פר ׁ ַשת ַח ָּלהֵּ ,ת ָח ׁ ֵשב ְּכ ִא ּל ּו ִק ַּי ִּ
רבן
יהְ .ו ֵת ָח ׁ ֵשב ֲה ָר ַמת ַה ַח ָּלה ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ִר ָ
ְו ִדקדּ ו ֶּק ָ
ימהְּ ,כמוֹ ַה ָּק ָ ּ
זב ַחֶ ׁ ,ש ִּנ ַ
תק ַ ּבל ְ ּב ָרצוֹ ן .וּכמוֹ ׁ ֶש ְּל ָפנִ ים ָהיְ ָתה
ׁ ֶש ֻה ָ
קרב ַעל ַה ִּמ ֵ ּ
ַה ַח ָּלה נְ תוּנָ ה ַל ּכ ֵֹהן ְו ָהיְ ָתה זוֹ ְל ַכ ּ ָפ ַרת ֲעוֹנוֹ תָּ ,כ ְך ִּתהיֶ ה
דתי ֵמ ָח ָד ׁש נְ ִק ָּיה ֵמ ֵחטא
ְל ַכ ּ ָפ ָרה ַל ֲעוֹנוֹ ַתיְ ,ו ָאז ֶאהיֶ ה ְּכ ִא ּל ּו נֻ ַּל ִּ
צות ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ְו ַה ָּי ִמים ַה ּטוֹ ִבים ִעם
ְו ָעוֹן ְ[ואו ַּכל ְל ַק ֵּים ִמ ַ
יל ֵדינוּ)ִ ,להיוֹ ת נִ ּזוֹ נִ ים ִמ ְּק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ָּי ִמים ָה ֵא ֶּלה].
עלי ִ(ו ָ
ַ ּב ִ
יל ֵדינוּ) נִ ּזוֹ נִ ים
(אנַ חנ ּו ִו ָ
צות ַח ָּלה נִ היֶ ה ֲ
־מ ַ
ו ֵּמ ַה ׁש ּ ָפ ָע ָת ּה ׁ ֶש ְּל ִ
־ה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ,וּברוֹ ב ַר ֲח ָמיו ַו ֲח ָס ָדיו,
ָּת ִמיד ִמ ָּי ָדיו ׁ ֶש ְּל ַ
וּברוֹ ב ַא ֲה ָבהְ ,ו ׁ ֶש ִּת ַ
צות ַח ָּלה ְּכ ִא ּל ּו נָ ַת ִּתי ַמ ֲע ֵׂשר**.
תק ֵ ּבל ִמ ַ
ְ
ְ(ויִ הי ּו יְ ָל ֵדינ ּו ַצדִּ ִ
תב ַרך).
יקים ְויִ ֵ
ראי ׁ ָש ַמיִ םְ ,ויוֹ ְד ֵעי ׁ ְשמוֹ יִ ָ ּ
צות ַח ָּלה ְ ּב ָכל ֵלבָּ ,כך יִ תעוֹ ְרר ּו ַר ֲח ֵמי
ּכשם ׁ ֶש ִהנְ נִ י ְמ ַק ֶּי ֶמת ִמ ַ
ו ֵׁ
מרנִ י ִמצַּ ַער ו ִּמ ַּמכאוֹ ִבים ָּכל ַה ָּי ִמים.
ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ְל ׁ ָש ֵ
מה ָרה ְביָ ֵמינוָּ ,א ֵמן:
ְו ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּי ָ ּבנֶ ה ֵ ּבית ַה ִּמקדָּ ׁש ִ ּב ֵ

פר ׁ ַשת ַח ָּלה:
* וכשמפרישה לאחרים [ברשותם] נוסח הברכה הואַ :על ַה ָ
** כאן רמוז שורש מצות חלה על פי הנסתר שהיא כנגד המדה העשירית,
מלכות ,שכינה ,כמבואר ברמב"ן פרשת בראשית ,וברבינו בחיי ,ושפתי כהן
פרשת שלח לך ,ובתשובותי עולת יצחק חלק ג' הרחבתי בזה .יב"ן.
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