בס"ד

לכל ברכה סגולה מיוחדת :מזונות לשפע בפרנסה טובה ,גפן לזיווג ,עץ לפרי בטן ,אדמה לרפואה ,בשמים ליראת שמיים,
וברכת שהכל לכל הישועות.

"כל העונה 'אמן' בכל כוחו  -פותחים לו שערי גן עדן,
חו ּש ּע ּרים וּּי ֹבא גוֹי צּ ּדיק ֹּש ּמר אּ ּמּנים".
שנאמר (ישעיהו כו ,ב)ּ :פ ּת ּ
הכוונה במילת 'אמן' ' -אל מלך נאמן' ,היינו שבעניית 'אמן' יש ביטוי של אמונה בה' .ומי שלמרות החושך וההסתר שבעולם
הזה ,שומר אמונים לה' ועונה 'אמן' בכל כוחו ,הרי שהוא דבק בה' באמת ,ופותחים לו שערי גן עדן.

רבש"ע בזכות הברכה בורא מיני מזונות ובזכות האמנים אנא תזמין לנו ולכל ישראל כל מחסורינו ומזונותינו תספק כל
צרכינו וצורכי עמך ישראל המרובים במילוי וברוח ,בלי טורח ועמל מרובה ,מתחת ידך הנקייה ולא מתחת ידי בשר ודם
אנא ה' המכין פרנסה לכל בריה ומתקן לבוש לכל נברא הזן את הכול שתתן לנו ולכל ישראל מחייתנו בשפע ובקלות.
ובפרט ל( ...מזכירים שם המבקש ישועה ושם אימו)
דע לך שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד משלו
דע לך שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון של רועה
כמה יפה כמה יפה ונאה
כששומעים השירה שלהם
טוב מאוד להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד את ה'
ומשירת העשבים
מתמלא הלב ומשתוקק
וכשהלב מן השירה מתעורר
ומשתוקק אל ארץ ישראל
אור גדול אזי נמשך והולך
מקדושתה של הארץ
ומשירת העשבים
נעשה ניגון של הלב
(ר' נחמן מברסלב)

רבי נחמן מברסלב היה אומר :דע לך שכל רועה
ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום
שהוא רועה שם .כי כל עשב ועשב יש לו שירה,
ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה.
הוא היה אומר :הלוואי והייתי זוכה לשמוע את כל
השירות והתשבחות של העשבים .איך כל עשב
ועשב אומר שירה לה' יתברך בלי תהייה ובלי שום
מחשבות זרות ,ואינם מצפים לשום גמול .כמה יפה
ונאה ששומעים את השירה שלהם .וטוב מאוד
ביניהם לעבוד את האלוקים ביראה .רבי נחמן
מברסלב היה אומר :דע לך שכל רועה ורועה יש לו
ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה
שם .כי כל עשב ועשב יש לו שירה ,ומשירת
העשבים נעשה ניגון של רועה.
הוא היה אומר :הלוואי והייתי זוכה לשמוע את כל
השירות והתשבחות של העשבים .איך כל עשב
ועשב אומר שירה לה' יתברך בלי תהייה ובלי שום
מחשבות זרות ,ואינם מצפים לשום גמול .כמה יפה
ונאה ששומעים את השירה שלהם .וטוב מאוד
ביניהם לעבוד את האלוקים ביראה.

"ונא אל תצריכנו
ה' אלוקינו
לא לידי מתנת בשר ודם,
ולא לידי הלוואתם
כי אם
לידך המלאה ,הפתוחה,
הקדושה והטהורה.
שלא נבוש ולא נכלם
לעולם ועד!"

רבש" ע בזכות הברכה בורא פרי הגפן ובזכות האמנים אנא שתמציא ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים לכל הרווקים
והרווקות מעמך ישראל את זיווגים זיווג הגון משורש נשמתם בלי מניעות ועיכובים ושית בטלו כל המקטרגים עוד השנה.
ובפרט ל...

רבש"ע בזכות הברכה בורא פרי העץ ובזכות האמנים אנא פקוד בפקודת ישועה ורחמים לכל חשוכי בנים בזרע של
קיימא לעבודתך יתברך ותיתן להם אנשים שלמים בגופם ובנפשם בלי שום מום ושלמים במידות ודעות ושיזכו
לגדלם על התורה והמצוות וישמחו בהם לאורך ימים ושנים .ובפרט ל...

ארץ חמדה טובה ורחבה" ,וזכני לגדל בנים ובני בנים ,חכמים ונבונים ,אוהבי
ה' יראי אלוקים ,אנשי אמת זרע קודש בה' דבקים.
ארץ שלנו ,של אבותינו.
ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים,
ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב..
(ריה"ל)
ובכל מלאכת עבודת הבורא"..

רבש"ע בזכות ברכת בורא פרי האדמה ובזכות האמנים אנא עזור לנו ולכל בריאי עמך בית ישראל שלא נחלה ולא נחטא
ולא נפול למטה חס ושלום ולא נצטרך ללכת לרופאים ולא להתעסק ברפואות ולכל חולי עמך בית ישראל שלח להם
רפואה שלמה במהרה ותצילנו מכל צרה צער דוחק ועוני ומכל דבר רע .בפרט ל...

"ברכנו ה' אלוקינו בכל מעשה ידינו ,ותן טל ומטר על פני האדמה"

רבש"ע בזכות הברכה שהכול נהיה בדברו יהי רצון מלפניך שכל היהודים יתפקדו בכל הישועות תן לנו ברכה והצלחה
סייעתא דשמיא בכל מעשי ידינו כי בך בטחנו שתושיענו.
ובפרט ל..

רבש"ע בזכות הברכה בורא מיני בשמים ובזכות האמנים אנא תן לכל היהודים שיזכו להריח ריח טוב מגן עדן ריח של
קדושה וטהרה אנא עזור לנו לחזור בתשובה שלימה לפניך ולהתמלא ביראת שמים ,אנא עזור לכל היהודים שרחוקים
מדרך התורה שישובו אליך במהרה בשמחה ובפרט ל .....

"ועל ידי זה יושפע שפע רב
בכל העולמות!!!"

שבעז"ה יתקבלו כל תפילותינו ברצון! אמן!

