בס"ד

סדר סעודת אמנים



מזֹונֹות
לפני הברכה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות ברכת "בורא מיני מזונות" יושפע
שפע פרנסה טובה בריווח לכל עמך ישראל ובפרט...

בֹורא ִמינֵי מזֹונֹות
עֹולם ֵ
לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָּה ָּ
ַאתה ֲאדֹונָּי ֱא ֵ
ָּברּוך ָּ
לאחר שכולן מברכות ,כל אחת תתפלל תפילה על הפרנסה:
ּופרנַסת ָּכל ַעמ ָּך ֵבית
יתנּו ָּ
ּופרנַסת ֲאנ ֵשי ֵב ֵ
בֹותיֶ ,ש ַתז ִמין ָּפרנַס ֵתנּו ָּ
לֹוקי ֲא ָּ
וא ֵ
אלֹוקי ֶ
ַ
ֶיך ד'
י ִהי ָּרצֹון ִמל ָּפנ ָּ
ּנּוכל
ַחת ולֹא ב ַצ ַער ,ב ֶרוַח ולֹא ב ִצמצּום ,כ ֵדי ֶש ַ
ִיש ָּר ֵאל ִבכ ָּלל .ב ָּכבֹוד ולֹא ב ִבּזּויֶ ,ב ֵה ֵתר ולֹא ב ִאּסּור ,בנ ַ
בֹותינּו ַמן ב ִמד ָּבר ב ֶא ֶרץ ִציָּה ו ָּער ָּבה.
תֹורת ָּך ,כ ֵשם שזַנת ַל ֲא ֵ
לעֹבד ָּך ו ִללמֹוד ַ
יתנּו,
ָּסה לכל ב ִריָּהַ ,ה ַמז ִמין ַמלבּוש לכל ִנב ָּראַ ,הזָּן ֶאת ָּהכלִ .ת ֶתן לנּו ּולכל ֲאנ ֵשי ֵב ֵ
ַאנָּא ד' ָּה ֵמ ִכין ָּפרנ ָּ
בּושה
טֹובה ,שלֹא ִיהיֶה ָּבּה שּום ָּ
ָּסה ָּ
ַאחינּוַ ,פרנ ָּ
ִמח ָּי ֵתנּו ב ֶש ַפע ,שת ַכלכ ֵלנּו ּות ַפרנ ֵסנּו ָּלנּו ּול ָּכל יִ ש ָּר ֵאל ֵ
ירה
ָָּאתםֶ .א ָּלא ליָּד ָּך ַהמ ֵלָאה ו ָּהר ָּח ָּבה ָּה ֲע ִש ָּ
ידי ַהלו ָּ
ָּדם ולֹא ִל ֵ
ידי ַמתנֹות ָּב ָּשר ו ָּ
ימה ונָּא ַאל ַתצ ִרי ֵכנּו ִל ֵ
ּוכ ִל ָּ
ימה.
הֹורה ו ַהת ִמ ָּ
דֹושה ַהט ָּ
תֹורת ָּך ַהק ָּ
נּוכל ַל ֲעסֹוק ב ַ
ָּסה ֶש ָּ
תּוחה ַפרנ ָּ
ו ַהפ ָּ
ָּסב ַעל ֻשל ַח ֶננּו ִעם כֹל בנֵי
תֹורּה ּונ ַקיֵם ַה ִמצוֹות ונ ֵ
ַעסֹק ב ִדב ֵרי ָּ
י ִהי ָּרצֹוןֶ ,ש ִל ֵבנּו יִהיֶה ָּפנּוי ִמ ִטר ָּדה כ ֵדי ֶשּנ ֲ
כּותך
ָּדם ִכי ִאם עֹל ַמל ֶ
ָאדם ולֹא יִ היֶה ָּע ֵלינּו עֹל ָּב ָּשר ו ָּ
יתנּו ב ָּשלֹום ּוב ָּכבֹוד ולֹא ִנצ ָּט ֵרך ל ִהש ַתע ֵבד לשּום ָּ
ֵב ֵ
ַע ִניּות ו ֶאביֹונּות ו ִנז ֶכה ל ַהכ ִניס אֹור ִחים ו ִלגמֹל ֶח ֶסד ִעם
ילנּו ִמכֹל ִמינֵי ַדלּות ו ֲ
ל ַעבד ָּך ב ֵל ָּבב ָּש ֵלםָ .אּנָּא ד' ַה ִצ ֵ
ָאמן.
גּוניםֵ ,
ָאדם ֶש ֵאינָּם ֲה ִ
ָאדם ו ִנז ֶכה ַל ֲעשֹות צ ָּד ָּקה ִעם ִמי ֶשראּויִים ָּלּה וַאל ִנ ָּכ ֵשל ִבבנֵי ָּ
כֹל ָּ

ֶג ֶפן
לפני הברכה:
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות ברכת "בורא פרי הגפן" יזכו כל

הזקוקים לישועה בזיווג הגון ,למצוא זיווגם בנקל במהרה ,בבחינת "ענבי הגפן בענבי
הגפן דבר נאה ומתקבל" ובפרט...

ֶפן
בֹורא פ ִרי ַהג ֶ
עֹולם ֵ
לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָּה ָּ
דֹוני ֱא ֵ
ָאתה ֲא ָּ
ָּברּוך ָּ
לאחר שכולן מברכות ,כל אחת תתפלל תפילה על זיווג:
יוּוגי ָּה ָּראּוי ִלי ִבז ַמּנֹו,
דֹולים ֶאת זִ ִ
עֹולם ֶש ַתמ ִציא ִלי ב ַר ָּח ֵמיך ָּה ַר ִבים ּוב ַח ָּס ֶדיך ַהג ִ
ֶיך ִריבֹונֹו ֶשל ָּ
י ִהי ָּרצֹון ִמל ָּפנ ָּ
יקים וַאנ ֵשי ֱא ֶמת ויִרַאת ֵחטא כמֹו
ֶרע ַצ ִד ִ
תֹורה ּוביִרָאה ִמּז ַ
הֹוליד ַתל ִמיד ָּח ָּכם גָּדֹול ַב ָּ
זִ וּוג ָּהגּון ָּה ָּראּוי ל ִ
יוּוגי –
ּובז ַמּנֹו .ואֹותֹו ִאיש ֶש ַתמ ִציא ִלי לזִ ִ
ֹשה כֹל ֶא ָּחד זִ יוּוגֹו ב ִעתֹו ִ
ַעקֹב ּולמ ֶ
ימנ ָּת לַאב ָּר ָּהם ,ליִ צ ָּחק ,לי ֲ
ֶשזִ ַ
גֹומל ֶח ֶסד
רֹודף צ ָּד ָּקהֵ ,
טֹוביםַ ,ב ַעל ֵחןִ ,איש ַמש ִכיל ,י ֵרא ֱאל ִֹקיםֵ ,
ָּאה ב ַמ ֲע ָּשיוַ ,ב ַעל ַמ ֲע ִשים ִ
י ֵהא ִאיש טֹוב ,נ ֶ
רּוחָּ ,ב ִריא ַב ַעל כ ַֹח וַאל
ולֹא י ֵהא בֹו ֶש ֶמץ פסּול ,מּום ּופגָּם ולֹא י ֵהא ַכ ֲע ָּסן אֹו ַרגזָּן ַרק ַב ַעל ֲענָּוָּה ּונ ִמיכּות ַ
זּוגי ַההֹוגֵן ִלי .י ִהי ָּרצֹון ִאמ ֵרי
יהם ל ַע ֵכב ֶאת ֵבן ִ
בּולֹות ֶ
ֵ
יהם ּוב ַתח
בֹות ֶ
י ַע ֵכב ַאכז ִָּריּות ַהב ִריֹות ושֹונ ִאים ב ַמחש ֵ
ָאמן.
גֹוא ִליֵ ,
ֶיך ד' צּו ִרי ו ֲ
ִפי ו ִהגָּיֹון ִל ִבי ל ָּפנ ָּ

עץ
ֵ
לפני הברכה:
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות ברכת "בורא פרי העץ" יזכו כל
הזקוקים לישועה בזרע של קיימא ,לזרע ברך ה' בנים יראים ושלמים ,ובפרט...

בֹורא פ ִרי ַה ֶעץ
עֹולם ֵ
לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָּה ָּ
ָאתה ֲאדֹונָּי ֱא ֵ
ָּברּוך ָּ
לאחר שכולן מברכות ,כל אחת תתפלל תפילה על הבנים:
ירים
הֹוליד ָּב ִנים מ ִא ִ
ַכ ִני ל ִ
אֹומ ֶרת :ז ֵ
תֹורה ( ִמי ֶש ֵאין ָּלּה י ָּל ִדים ֶ
ירים ַב ָּ
ַכנּו ֶשיִ היּו ָּבנֶינּו מ ִא ִ
עֹולם ,ז ֵ
ִריבֹונֹו ֶשל ָּ
ֻכים
תֹורה ִלש ָּמּה ו ֵתן ָּל ֶהם ַח ִיים ֲאר ִ
גּופם ו ִשכ ָּלםַ ,ב ֲע ֵלי ִמדֹות טֹובֹות ,עֹוס ִקים ַב ָּ
יאים ב ָּ
תֹורה) ויִ היּו ב ִר ִ
ַב ָּ
ילם ֵמ ַעיִן
הּובים ל ַמע ָּלה ונֶח ָּמ ִדים ל ַמ ָּטה ו ַת ִצ ֵ
תֹורה ּוב ָּחכ ָּמה ויִרַאת ָּש ַמיִם ,ויִהיּו ֲא ִ
טֹובים ויִהיּו מ ֵל ִאים ב ָּ
ו ִ
בֹודת ָּך.
יאים ל ֲע ָּ
חּושים ב ִר ִ
ּומכֹל ִמינֵי פֻר ָּענֻיֹות ויִהיּו ָּל ֶהם ִ
ָּה ַרע ִ
יֹותר בטֹוב
ָּמינּו ַעד ִמ ֵלאת ִשב ִעים ָּשנָּה ו ֵ
אֹותי ו ֶאת ַב ֲע ִלי ֶשת ַמ ֵלא ִמס ָּפר י ֵ
ִ
ָּכה
יך ָּה ַר ִבים ז ֶ
ָאּנָּא ב ַר ַח ֶמ ָּ
ַאח ִרים
נֹותי ֶאת ֵבן זּוגָּּה ולֹא יֻדחּו ִלפ ֵני ֲ
ַאחת ִמב ַ
ַדל כֹל ֶא ָּחד ִמ ָּבנַי וכֹל ַ
ַאה ָּבה ו ָּשלֹום ו ִנז ֶכה לג ֵ
ימים ,ב ֲ
ּובּנ ִע ִ
ַ
יחים ִל ֵתן ָּל ֶהם ב ִלי
נּוכל ל ַקיֵם ָּמה ֶש ֲאנַחנּו ַמב ִט ִ
ָּפה .ו ַ
ּומ ָּתן ב ַעיִן י ָּ
מֹוהר ַ
ָּדנּו ִל ֵתן ָּל ֶהם ַ
ּוב ֵרך ַמ ֲע ֵשי י ֵ
ַחס ו ָּשלֹום ָּ
זֹוכים
יקים ִ
ּוב ִנים ַצ ִד ִ
טֹובים ָּ
ּומ ֶהם יֵצאּו ֵפרֹות ִ
ַחת ב ֶרוַח ּוב ִשמ ָּחה ֵ
עּורים בנ ַ
יאם ִעם זִ יוּוגָּם ִבי ֵמי ַהּנ ִ
ֶנ ֶדר ל ַה ִש ֵ
ּומז ִַכים ל ָּכל יִ ש ָּר ֵאל.
ָּדינּו ו ַעל י ֵדי זַר ֵענּו
טֹובה ִבב ִריאֹות ּוב ַהצ ָּל ָּחה וכֹל טּוב ,ולֹא יִת ַח ֵלל ִשמ ָּך ַה ָּדגּול ַעל י ֵ
ּומ ֵלא ִמשָאלֹות ִל ֵבנּו ל ָּ
ַ
ָאמן ֵכן י ִהי
ֶרע זַר ֵענּו ָּת ִמידֵ ,
ָּדינּו ו ַעל י ֵדי זַר ֵענּו וז ַ
תֹורת ָּך ַעל י ֵ
ַדל כבֹוד ִשמ ָּך ַהגָּדֹול ּוכבֹוד ָּ
ַחס ו ָּשלֹום ויִתג ָּ
ָּרצֹון.

א ָּד ָּמה
ֲ
לפני הברכה:
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות ברכת "בורא פרי האדמה" יזכו
כל הזקוקים לרפואה ,ברפואה שלימה ברמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם ,ובפרט...

בֹורא פ ִרי ַה ֲא ָּד ָּמה
עֹולם ֵ
לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָּה ָּ
ָאתה ֲאדֹונָּי ֱא ֵ
ָּברּוך ָּ
לאחר שכולן מברכות ,כל אחת תתפלל תפילה על בריאות:
דֹושים:
בֹותינּו ַהק ִ
ַע ֵשה ל ַמ ַען ֲא ֵ
בֹותינּו ֶש ִתת ַמ ֵלא ַר ֲח ִמים ָּע ֵלינּו ו ֲ
לֹוקי ֲא ֵ
ֶא ֵ
לֹוקינּו ו ֱ
ֶיך ד' ֱא ֵ
י ִהי ָּרצֹון ִמל ָּפנ ָּ
ַעקֹב ,כ ִליל ִתפ ֶא ֶרתּ ,ות ַב ֵטל ֵמ ָּע ֵלינּו כֹל גזֵירֹות ָּקשֹות ו ָּרעֹות.
בּורה ,י ֲ
ֶאזַר ִבג ָּ
ַאב ָּר ָּהםִ ,איש ַה ֶח ֶסד ,יִ צ ָּחק ,נ ֱ
ילנּו
ּומכֹל ַפ ַחדִ ,מכֹל ח ִֹלי ,ו ַת ִצ ֵ
ידנּו ו ִתשמ ֵרנּו ִמכֹל ָּצ ָּרה ִ
יב ֵרינּו ו ִג ֵ
יאים בכֹל ֵא ָּ
ירנּו ו ִנהיֶה ב ִר ִ
יך ַתס ִת ֵ
ָּפ ָּ
ב ֵצל כנ ֶ
ֻש ִבים ב ַד ֲע ֵתנּו ו ִת ֵתן ָּבנּו כ ַֹח
ּומ ִבלבּול ַה ַד ַעת וַאל יִדוֶה ִל ֵבנּו וַאל יַחשכּו ֵעינֵינּו ו ִנהיֶה מי ָּ
ִמכֹל ִמינֵי ִכשּוף ִ
ימיםּ ,וב ָּכל ֲא ֶשר ִנפנֶה נַש ִכיל ּוב ָּכל ֲא ֶשר
נֹותינּו ַבּנ ִע ִ
ָּמינּו ַבטֹוב ּוש ֵ
בֹודת ָּך ּוליִר ֲא ֶת ָּך ו ַת ֲא ִריך י ֵ
ּוב ִריאּות ַל ֲע ָּ
ָאמן ֵכן י ִהי ָּרצֹון.
יחֵ .
ַע ֶשה נַצ ִל ַ
נֲ

ש ַהכל
ֶ
יהי רצון מלפניך שיזכו כל עמך ישראל לכל הישועות ולכל הברכות האמורות בתורה.

עֹולם ֶש ַהכל נִ היָּה ִבד ָּברֹו
לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָּה ָּ
ָאתה ֲאדֹונָּי ֱא ֵ
ָּברּוך ָּ
תפילה על הגאולה:
ָּחיד אֹו ַר ִבים ֵמ ַעמ ָּך ִיש ָּר ֵאלֲ ,א ֶשר
עֹולם ֶשת ַר ֵחם ַעל כֹל ִאיש ו ִא ָּשהָּ ,ק ָּטן וגָּדֹול ,י ִ
ֶיך ִרבֹונֹו ֶשל ָּ
י ִהי ָּרצֹון ִמל ָּפנ ָּ
ַאלנּו ג ֻא ָּלה ש ֵל ָּמה
שּובה ש ֵל ָּמה ו ִתג ֵ
ירם ִבת ָּ
יךַ ,ה ֲחזִ ֶ
כֹות ָּ
ילם ִמ ָּצ ָּר ָּתםַ ,בר ֶכם ִמ ִבר ֶ
ֵהם שרּויִים ב ַצ ַער ָאּנָּא ד' ַה ִצ ֶ
ָארץ ביֹום ַההּוא יִהיֶה ד' ֶא ָּחד ּושמֹו ֶא ָּחד "
ל ַמ ַען ִשמ ָּך ,כמֹו ֶש ָּכתּוב " :ו ָּהיָּה ד' ל ֶמ ֶלך ַעל כֹל ָּה ֶ

