רפא צירי\ר' רפאל ענתבי

רוֹפא ֻא ָמּן
ְר ָפא ִצ ִירי ֵאל נֶ ֱא ָמן כִ ּי ַא ָתּה ֵ
ֹאשׁי שׁוּר ַחלְ ִשׁי
תר ִ
ַא ְ ּ
וְ ֵתן כֹ ַּח לְ נַ ְפ ִשׁי
ְפ ַּתח ַש ַׁער ָה ַר ֲח ִמים
ּרוֹמים
ָרם שׁוֹכֵ ן ַב ְּמ ִ
ַעל ַע ְב ָדְּך ִשׂים ַח ְס ָדְּך
ֵאין ְמ ַר ֵחם ִבּלְ ָע ָדְך

ֵאל ַחי ְר ֵצה ְת ִּפלָ ִּתי
חוּשׁה לְ ֶע ְז ָר ִתי
וְ ָ
ִב ְּמ ֵה ָרה ְדּרוֹר ְק ָרא
לְ ַעם ֶבּן ַה ְג ִּב ָירה

ביחד )בלשון נקבה(

לַ ְמנַ ֵצ ַּח ִמ ְזמוֹר לְ ָדוִ ד.
ֹלהי יַ ֲעקֹב.
יַ ַענְ ָך ֲאדֹנָ י ְבּיוֹם ָצ ָרה יְ ַש ֶׂג ְּבָך ֵשׁם ֱא ֵ
וּמ ִצּיּוֹן יִ ְס ָע ֶדָךּ.
יִ ְשׁלַ ח ֶע ְז ְרָך ִמקֹ ֶּדשׁ ִ
שׁנֶ ה ֶסלָ ה.
יִ ְזכֹּר כָ ּל ִמנְ ח ֶֹתָך וְ עוֹלָ ְתָך יְ ַד ְ ּ
יִ ֶתּן לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך וְ כָ ל ֲע ָצ ְתָך יְ ַמלֵ ּא.
ֹלהינוּ נִ ְדגֹּל
וּב ֵשׁם ֱא ֵ
ּישׁוּע ֶתָך ְ
נְ ַרנְ ּנָ ה ִב ָ
לוֹתיָך.
יְ ַמלֵ ּא ֲאדֹנָ י כָ ּל ִמ ְש ֲׁא ֶ

ברכת סיום

ְר ִבּי יִ ְק ֵמל ְבּילכֵ ייר –
הקדוש ברוך הוא ימלא את הזמן הנותר בטוב

בס“ד

חיזוק וברכה לקראת לידה
תדרשי
שלבי ההיריון האחרונים כרוכים בהתרגשות ,ציפייה וחששות מהלא ידוע
המובנה בתהליך הלידה ובגידול התינוק .כדי להשקיט רגשות אלו ולהעניק
את השקט והביטחון שלהם זקוקה האישה ההרה בעת הזו ,ידע אינו מספיק.
בטקס יוצרת קהילת הנשים מעטפת של משען הנסמכת על כוחה של
האמונה ,על ההשגחה העליונה ועל תמיכתן של הנשים ,כמקור לתעצומות
הנפש הנדרשות מהיולדת.
מכינים טס ועליו מפתח ,קערה שקופה עם מים ,נר ,בשמים ואבנים טובות – ארבעת
היסודות :מים ,אש ,אויר ואדמה
הציוד הנדרש :מספריים ,חרוזים וחוט אדום

יעלה יעלה  /ר' ישראל נג'ארה
בּוֹאי לְ ַגנִ ּי
יַ ֲעלָ ה יַ ֲעלָ ה יַ ֲעלָ ה ִ
דוֹדי יָ ִחיש ְצ ָע ָדיו
יָ בוֹא ִ
דוּדיו
ִאם יְ ִד ִידי ָא ְרכוּ נְ ָ
הוּבה
ת ַבּת ֲא ָ
שׁוּבי ֵאלַ יַ ,א ְ ּ
ִ
ּתוּבה
ִהנֵ ּה ִע ֵמְּך זֹאת אוֹת כְ ָ
...
ִח ְז ִקיַ ,ר ְעיָ הִ ,הנֵ ְּך כְ ּיֵ ין ַהטוֹב
וּלְ ָצ ַריִ ְך ֶאכְ רוֹת וְ ֶא ְחטֹב

ֵהנֵ ץ ִרמּוֹן ַגּם ָפ ְּר ָחה ַג ְּפנִ י
וְ יֹאכַ ל ֶאת ְפ ִּרי ְמ ָג ָדיו
יעלה...
ֵאיְך יְ ִח ָידה ֵא ֵשׁב ַעל כַ ּנִ י
שׁוּבה
שׁוּבי ַא ְתּ ,וַ ֲאנִ י ָא ָ
ִ
כִ ּי ְבּתוֹכֵ ְך ֶא ֵתּן ִמ ְשׁכָ ּנִ י יעלה...
כִ ּי ִציץ יִ ְש ִׁעי ַר ֲענָ ן ָרטֹב
וְ ִחישׁ ֶא ְשׁלַ ח לָ ְך ֶאת ְס ָגנִ י

יעלה...

מי שברך

בּוֹרא ְפ ִּרי הגפן
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא ֵ

יאה ,וַ ֲא ִב ַיגיִ ל,
נּב ָ
וּמ ְריָ ם ַה ִ
מּוֹתינוּ ָש ָׂרהִ ,ר ְב ָקהָ ,ר ֵחל ולֵ ָאה ִ
ִמי ֶש ֵׁב ַּרְך ִא ֵ
ּרה ַמּלְ כָ ּה ַבּת ֲא ִב ַ
וא ְס ֵת ַ
יב ֵרְך ֶאת האישה ההרה
יחיִ ל ,ודבורה הנביאה ,הוּא ָ
ֶ
 ........בת  ..........ואת ְפ ִּרי ִב ְּטנָ הּ,
נוּחה .וִ ַ
ַ
בּש ְׂמ ָח ָתהּ
נזכֶ ּה לִ ְראוֹת ִ
וּמ ָ
בּרכָ הִ ,ב ְּב ִריאוּתָ ,שׁלוֹם ְ
וּב ְש ַׁעת ָ
בּמ ָזּל טוֹב ִ
דּשׁנִ ים
וּבשמחת משפחתה ,שיעלו ויצליחו בכל מעשי ידיהם בּע ֶֹשׁר וכָ בוֹדֵ ,
ְ
יהי ָרצוֹן ונ ַ
ֹאמר ָא ֵמן:
ׂיבה ,וכֵ ן ִ
בּש ָ
ַור ֲענַ נִ ּים ינוּבוּן ֵ

חבלי אמהות /חפציבה כהן מונטגיו
וממקום הטבור -
טבור הארץ ,טבור אמי,
נשרכים ארוכים וחמים,
חבלי עולם ,חבלי אמהות,
לקשור מראי קולות מסיני,
קולות שדי במים אדירים.

מי מרה,
ומי טבילה
ומי ורדים
ואור שבת
לשם ייחוד קודשא בריך הוא
ושכינתה
ובגינה השותה והולכת,
רוחפות רוחות שקטות
על מים נסתרים עתיקים,
תבוא אמי,
תפרום סודם.

מדליקים קטורת

גן נָ עוּל ֲאח ִֹתי כַ לָ ּה ַגּל נָ עוּל ַמ ְעיָ ן ָחתוּם.
ְשׁלָ ַחיִ ְך ַפ ְּר ֵדּס ִרמּוֹנִ ים ִעם ְפ ִּרי ְמ ָג ִדים
כְ ָּפ ִרים ִעם-נְ ָר ִדים.
ּל-ע ֵצי לְ בוֹנָ ה
ֲ
ד וְ כַ ְרכֹּם ָקנֶ ה וְ ִקנָ ּמוֹן ִעם כָ
נֵ ְר ְ ּ
אשׁי ְב ָש ִׂמים.
ּל-ר ֵ
מֹר וַ ֲא ָהלוֹת ִעם כָ ָ
ַמ ְעיַ ן ַגּנִ ּים ְב ֵּאר ַמיִ ם ַחיִ ּים וְ נ ְֹזלִ ים ִמן-לְ ָבנוֹן.
יחי ַגנִ ּי יִ ְזּלוּ ְב ָש ָׂמיו
ימן ָה ִפ ִ
וּבוֹאי ֵת ָ
ִ
עוּרי ָצפוֹן
ִ
דוֹדי לְ ַגנּוֹ וְ יֹאכַ ל ְפ ִּרי ְמ ָג ָדיו )שיר השירים ד ,יג-טז(
יָ בֹא ִ
מברכים על הבשמים

ש ֵׂבּי ְב ָּש ִׂמים
בּוֹרא ִע ְ ּ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא ֵ

ידיד נפש  /ר' אלעזר אזכרי
י ְִדיד נֶ ֶפשָׁ ,אב ָה ַר ֲח ָמן
יָ רוּץ ַע ְב ָדְּך כְ ּמוֹ ַאיָ ּל
ידוּתְך
כִ ּי יֶ ְע ַרב לוֹ יְ ִד ָ
ָהדוּר נָ ֶאהִ ,זיו ָהעוֹלָ ם
ָאנָ ּאֵ ,אל נָ אְ ,ר ָפא נָ א לָ הּ
ָאז ִת ְּת ַח ֵזּק וְ ִת ְת ַר ֵפּא

ְמשׁוְֹך ַע ְב ָדְּך ֶאל ְרצוֹנָ ְך
יִ ְש ַׁת ֲּחוֶ ה מוּל ֲה ָד ָרְך
ִמנֹ ֶּפת צוּף וְ כָ ל ַט ַעם
נַ ְפ ִשׁי חוֹלַ ת ַא ֲה ָב ָתְך
ְב ַּה ְראוֹת לָ הּ נ ַֹעם ִזיוָ ְך
וְ ָהיְ ָתה לָ ּהּ ִש ְׂמ ַחת עוֹלָ ם

גזירת החיתולים

נשזור פסוקים וחרוזים לחיזוק ולברכה

הציוד הנדרש :חרוזים ואבנים ,מפתחות קטנים ,חוט אדום ,מספריים ,טוש עמיד,
פסוקים

כעת כל אחת ואחת תבחר פסוק משמעותי עבורה שתרצה לברך בו את
היולדת ,כל אחת תקריא את הפסוק ותכתוב מילה משמעותית ממנה על
חרוז שנשחיל לשרשרת שנעניק ליולדת.
כל אחת קוראת מהחרוז או האבן את הפסוק שכתבה
מוזגים יין לכוסות

בטקס חגיגי נגזר הבד לחיתולים בחברת משפחה וחברות .בגזירה
הראשונה מתכבדת אם לילדים ובת להורים חיים ,והאישה זורקת שקדים
מסוכרים על הבד – סמל לחיים ארוכים ומאושרים.
)בהשראת קהילות איסטנבול ,מרוקו ואלג'יר(
בּוֹרא ְפ ִּרי ָה ֵעץ
ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא ֵ
צדקה  -והדלקת נרות
)לזכר רבי בעל הנס ולבקש לידה קלה(

