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  . הקדוש ה``המובאת בספר השל, ן קודם הזיווג``תפילת הרמביש האומרים 

שתתן לי זרע חדש , זכרנו יברך` למען שמך הגדול היוצא מפסוק ה, יהי רצון מלפניך צור כל העולמים צדיק בכל הדורות

ותברכני בשמך ותברך את ביתי , וראוי לחיות ולהתקיים בלי עון ואשמה, רצוי והגון טוב ויפה מתוקן ומקובל, זרע קודש
  .ואדע כי שלום אהלי, בזכרים

 
אתחזק , וטהר גופי וקדש נפשי ומחשבותי ושכלי ודעתי ויתר הרגשותי, שך זרעי וכל מעייני ממקור ישראלותמשוך מ

ותשלים זרעי ויבנה ויחיה ויצטייר , כדי שאשלים רצונך, ואתאמץ ואתלבש ברוחך הטובה הזכה והנדיבה בכוונת תחינתי
ל הנאותיי כדי להשלימו ולקיימו ולהעמידו בטעם בחן ותכונן כ. וימשך ויותך ויעמוד במקום הצלחתו, ויעשה באמת ויושר

  .בחסד בכח בבריאות באומץ ובחוזק ובתוקף בגבורה
 

, ותרחם עליו בהעשותו בהתרקמו בהתמתחו בהתלבשו והציגתו על בוריו על מכונו בהוייתו ובבריאתו ביצירתו בעשייתו
בריו לא נזק ולא חסרון לא פגע ולא מקרה לא חולי ולא ולא יהא בו ולא באחד מא, בקרביו וביצוריו, בנפשו ברוחו ובנשמתו

ותברכני אני וביתי וזרעי בכל . ולא יחסר כל טוב כל ימי חייו, לא חלי ולא רפיון, מדוה לא כאב ולא צער לא נגע ולא מחלה
, צת תחתותברכנו ברכות שמים מעל ברכות תהום רוב, דבר המשלים דעתנו ושכלנו והרגשותנו לעשות כל מעשים לרצונך

  .אמן נצח סלה, ומברכותיך יבורך בית עבדך לעולם
  
  : וראוי ליתן צדקה מקודם, בהתעוררות לב ובטהרת נשמה לאחר תיקון המעשים בכל ליל טבילה וואשתיאמרו הבעל ך כ
  

ִ%נְא�ת ֶ)ֶ'א יְַרִ%יֵצנִי ) ב: (א ֶאְחָסררִֹעי   'הִמזְמ�ר ְלָדוִד ) א( .תהלים פרק כגמזמור י לומר את ``תלמידי הארעוד כתבו 

ַ+ם ִ.י ֵאֵל/ ְ%ֵגיא ַצְלָמוֶת  א ִאיָרא ָרע ִ.י ַאָ-ה ִעָ,ִדי ) ד: (נְַפִ'י יְ'�ֵבב יַנְֵחנִי ְבַמְעְ+ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְ'מ�) ג: (ַעל ֵמי ְמנֻח�ת יְנֲַהֵלנִי
ַא/ ט�ב וֶָחֶסד יְִרְ)פ1נִי ָ.ל ) ו: (ַ-ֲערֹ/ ְלָפנַי ֻ'ְלָחן נֶֶגד צְֹרָרי ִ)2ַנְָ- ַב2ֶֶמן רֹאִ'י .�ִסי ְרוָיָה) ה: (נֲַחֻמנִיִ'ְבְט0 1ִמְ'ַענְֶ-0 ֵהָ,ה יְ 

  :ְלאֶֹר/ יִָמים 'הְ%ֵבית 3ָי וְַ'ְבִ-י יְֵמי חַ 

   !לרבי נחמן מברסלב ) מאיזרע של קי(הריון לה לוסג ����

  .קנא) לרבי נחמן מברסלב(ן "ליקוטי מוהר

  .)ח''ְ%ִמְדַ%ר כ('' ְדֵ'יֶכם1ְבָראֵ'י חָ ''ָרַ'ת ֶ'3אְמר1 ְ'נֵיֶהם ָהִאי' וְִאְ'-� קֶדם ַה116ִג 5ָ  ְסֻג4ָה ְלֶזַרע ֶ'ל ַק3ָָמא

  .''1ְבָראֵ'י ָחְדֵ'יֶכם''ת ַחס וְָ'ל�ם יאְמר1 7ז ַ+ם ֵ.ן ָהִאי' וְָהִא2ָה 5ָָר'ַ , ְ.ֶ'ַהִ-ינ�ק ח�ֶלה וְֵכן

ֹ  -את העניין ' מסביר רבינו הק ו וְַע3ֵן זַהר ''זַהר וַיְִחי רל(ָחֵסר וָאו ַ+ם ֵ.ן  וְֵכן ַ.4ת מֶ'ה ,רת ָחֵסר וָאו ֶ'ה1א ַהִח13ת ֶ'ל ָ.ל ָ)ָברִ.י ְמא

ֹ  ,)ד''5ִנְָחס רנ עיין זוהר (רת ָחֵסר וָאו ֶ'ה1א 8ְסָ.ָרה ְלַרְביֵי ַחס וְָ'ל�ם וְָכל זֶה ה1א ס�ד 5ְִגיַמת ַה4ְָבנָה ֶ'ִ,2ָם נְִמָ'ך ְ%ִחינַת ְמא

ל ''ו ְמַרֵ,ז ַעל ֶחְסר�ן ַהִח13ת ַ.9ַ ''וְַעל ֵ.ן ֶחְסר�ן ַה1ָא) עיין זוהר בראשית רנו(13ת ֶ'ל ָ.ל ָ)ָבר ו ה1א ַהחִ ''ִ.י ַה1ָא ,)בראשית יט ולג לד

ִ.י 7ז ִהִ+יָעה ְלַתְכִלית  ,עַ ַחס וְָ'ל�ם 1 ְברא' חֶֹד' ַמְתֶחֶלת ַה4ְָבנָה ְלִהְתַמ4את 1ְלִהְתַ-ֵ:ן ַ.3ָד1, 1ִמ2ָם נְִמָ'ך ִמיַתת ַהָ%נִים ְקַט9ִים

   .ַה5ְָגם וְַהִחָ;ר�ן וֲַאזַי ֵ-ֶכף ַמְתִחיל ַהִ-:1ן וְַהִ,14י

ה ִ.י ֲאזַי ַמְתֶחֶלת ֶ'ה1א ְ%ִחינַת ַה4ְָבנָ , ת ָראֵ'י ֵ-ב�ת ַ.5ָָרה ְלָכל -�ְלד�ָתם ֶ'ְ%רא' חֶֹד' נְִתַ-ֵ:ן וְנְִמָ-ק ְ%ִחינַת ַ.4ת מֶ'הלוְֶזה1 כ

ל ֶ'9ְִמָ'ך ַ.5ָָרה 1ְסִליָחה וְַהְמָ-ָקה ַעל ָ.ל -�ְלד�ָתם ֶ'ל יְִ>ָרֵאל ֶ'3ְִהיֶה ''ַ.9ַ , ַ.5ָָרה ְלָכל -�ְלד�ָתם, ל ַ.4ת מֶ'ה''ְלִהְתַמ4את ַ.9ַ 

   .נְִמָ'ך ֲעֵליֶהם ַח3ִים ט�ִבים וֲַאֻרִ.ים

  . ל''ְסֻג4ָה ְלָבנִים ַ.9ַ '', 1ְבָראֵ'י ָחְדֵ'יֶכם''ָרַ'ת 5ָ וְַעל ֵ�ן 

  .כח-במדבר פרק, פרשת ובראשי חודשיכם ����

: ד�ֶאת ְ%נֵי יְִ>ָרֵאל ו7ְַמְרָ- ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָ%נִי ַלְחִמי ְלִא2ַי ֵריַח נִיחִֹחי ִ-ְ'ְמר1 ְלַהְקִריב ִלי ְ%מ�עֲ ַצו   }ב{: ֶאל מֶֹ'ה 4ֵאמֹר 'הוַיְַדֵ%ר   }א{

ֶב> ֶאָחד ַ-ֲעֶ>ה ַב%ֶֹקר ֶאת ַה.ֶ  }ד{: ְ.ָבִ>ים ְ%נֵי ָ'נָה ְתִמיִמם ְ'נַיִם ַל3�ם עָֹלה ָתִמיד 'ה7ַמְרָ- ָלֶהם ֶזה ָהִא2ֶה ֲאֶ'ר ַ-ְקִריב1 לַ וְ   }ג{

עַֹלת ָ-ִמיד ָהֲעֻ>יָה  }ו{: ָלה ְ%ֶ'ֶמן ָ.ִתית ְרִביִעת ַהִהיןוֲַעִ>יִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְלִמנְָחה ְ%ל1  }ה{: וְֵאת ַהֶ.ֶב> ַה2ֵנִי ַ-ֲעֶ>ה ֵ%ין ָהַעְרָ%יִם

וְֵאת ַהֶ.ֶב> ַה2ֵנִי ַ-ֲעֶ>ה ֵ%ין   }ח{: 'הוְנְִס.� ְרִביִעת ַהִהין ַלֶ.ֶב> ָהֶאָחד ַ%:ֶֹד' ַהֵ;/ נֶֶס/ ֵ'ָכר לַ   }ז{: 'הְ%ַהר ִסינַי ְלֵריַח נִיחַֹח ִא2ֶה לַ 

1ְבי�ם ַה%ָ2ַת ְ'נֵי ְכָבִ>ים ְ%נֵי ָ'נָה ְ-ִמיִמם 1ְ'נֵי ֶעְ>רֹנִים סֶֹלת  }ט{: 'הָהַעְרָ%יִם ְ.ִמנְַחת ַה%ֶֹקר 1ְכנְִס.� ַ-ֲעֶ>ה ִא2ֵה ֵריַח נִיחַֹח לַ 

5ִָרים ְ%נֵי ָבָקר  'הַ-ְקִריב1 עָֹלה לַ  1ְבָראֵ'י ָחְדֵ'יֶכם  }יא{: עַֹלת ַ'ַ%ת ְ%ַ'ַ%-� ַעל עַֹלת ַהָ-ִמיד וְנְִסָ.=  }י{: ִמנְָחה ְ%ל1ָלה ַב2ֶֶמן וְנְִס.�

1ְ' ָ'ה ֶעְ>רֹנִים סֶֹלת ִמנְָחה ְ%ל1ָלה ַב2ֶֶמן ַל5ָר ָהֶאָחד 1ְ'נֵי ֶעְ>רֹנִים סֶֹלת   }יב{: ְ'נַיִם ו8ְיִל ֶאָחד ְ.ָבִ>ים ְ%נֵי ָ'נָה ִ'ְבָעה ְ-ִמיִמם

וְנְִסֵ.יֶהם  }יד{: 'הוְִעָ<רֹן ִעָ<ר�ן סֶֹלת ִמנְָחה ְ%ל1ָלה ַב2ֶֶמן ַלֶ.ֶב> ָהֶאָחד עָֹלה ֵריַח נִיחַֹח ִא2ֶה לַ   }יג{: ִמנְָחה ְ%ל1ָלה ַב2ֶֶמן ָל8יִל ָהֶאָחד

1ְ>ִעיר ִע6ִים ֶאָחד   }טו{: ֵ'י ַה2ָנָהֲחִצי ַהִהין יְִהיֶה ַל5ָר 1ְ'ִליִ'ת ַהִהין ָל8יִל 1ְרִביִעת ַהִהין ַלֶ.ֶב> יָיִן זֹאת עַֹלת חֶֹד' ְ%ָחְד'� ְלָחדְ 

 :ַעל עַֹלת ַהָ-ִמיד יֵָעֶ>ה וְנְִס.� 'הְלַחָ?את לַ 


