
 

 מג"ע של א"ש עם ריח טוב -סעודת אמנים
 

 :לכל ברכה סגולה מיוחדת

 , לפרי בטןעץ  ,לזיווג, גפן  טובה לשפע בפרנסהמזונות 
 .הישועות לכלברכת שהכל ו ליראת שמיים, בשמים לרפואהאדמה 

 
י -"כל העונה 'אמן' בכל כחו  ָערִּ ְ ּ ש  ְתחו יק פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר )ישעיהו כו, ב(: ּפִּ ֵֹמר ם ְויָבֹא גֹוי ַצּדִּ ש 

ים 'אל מלך נאמן', היינו שבעניית 'אמן' יש ביטוי של אמונה בה'. ומי שלמרות  -". הכוונה במילת 'אמן' ֱאֻמנִּ
החושך וההסתר שבעולם הזה, שומר אמונים לה' ועונה 'אמן' בכל כוחו, הרי שהוא דבק בה' באמת, ופותחים לו 

  שערי גן עדן.
את השמות אומר כל  וכולם עונים "אמן"  קוראים יחד את הסגולה הקשורה לברכה. בקול רםקוראים המזון על את הברכה 
 .בלחשאיש לעצמו 

  
 מזונות' אל' מלך העולם בורא מיני הברוך אתה 

אנא תזמין לנו ולכל ישראל  רבש"ע בזכות הברכה בורא מיני מזונות ובזכות האמנים
המרובים במילוי וברוח,  פק כל צרכינו וצורכי עמך ישראלכל מחסורינו ומזונותינו תס

אנא ה' המכין  בלי טורח ועמל מרובה ,מתחת ידך הנקייה ולא מתחת ידי בשר ודם
 לבוש לכל נברא הזן את הכול שתתן לנו ולכל ישראל ומתקןפרנסה לכל בריה 

 רינה בת איילת (: לדוגמא ושם אימוישועה  שם המבקש)מזכירים  בפרט ל...ו מחייתנו בשפע ובקלות
 

 גפן' אל' מלך העולם בורא פרי הברוך אתה 
שתמציא ברחמיך הרבים ובחסדיך  רבש"ע בזכות הברכה בורא פרי הגפן ובזכות האמנים אנא

זיווג הגון משורש נשמתם בלי מניעות  הגדולים לכל הרווקים והרווקות מעמך ישראל את זיווגים
 ...ובפרט ל ועיכובים ושיתבטלו כל המקטרגים עוד השנה

 
 

  העץ' אל' מלך העולם בורא פרי הברוך אתה 
לכל  פקוד בפקודת ישועה ורחמים אנארבש"ע בזכות הברכה בורא פרי העץ ובזכות האמנים 

שלמים בגופם ובנפשם בלי  אנשים  ותיתן להם  לעבודתך יתברךקיימא  של  חשוכי בנים בזרע
וישמחו בהם לאורך ימים  והמצוות לגדלם על התורה   במידות ודעות ושיזכו שום מום ושלמים 

 ובפרט ל... ושנים
 

 דמההא' אל' מלך העולם בורא פרי הברוך אתה 
עזור לנו ולכל בריאי עמך בית  רבש"ע בזכות ברכת בורא פרי האדמה ובזכות האמנים אנא

נצטרך ללכת לרופאים ולא  ישראל שלא נחלה ולא נחטא ולא נפול למטה חס ושלום ולא
במהרה ותצילנו מכל  פואות ולכל חולי עמך בית ישראל שלח להם רפואה שלמהלהתעסק בר

 ל... בפרט. צרה צער דוחק ועוני ומכל דבר רע
  

 נהיה בדברו שהכול' אל' מלך העולם הברוך אתה 
 הישועותהיהודים יתפקדו בכל  שכל מלפניך רצוןזכות הברכה שהכול נהיה בדברו יהי רבש"ע ב
 ידינו כי בך בטחנו שתושיענו ברכה והצלחה סעייתא דשמייא בכל מעשיתן לנו 
 ..ובפרט ל
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