
#17 5781 Pray it Forward  ויקהל פקודי

שמות פרשת פקודי פרק לט פסוק מג
וַּיְַ֨רא מֹׁשֶ֜ה אֶת־ּכָל־הַּמְלָאכָ֗ה וְהִּנֵה֙ עָׂשּ֣ו אֹתָּ֔ה ּכַאֲׁשֶ֛ר צִּוָ֥ה יְֹקוָ֖ק ּכֵ֣ן עָׂשּ֑ו וַיְבֶָ֥רְ אֹתָ֖ם מֹׁשֶֽה:

A Blessing for This Moment & Building
רש"י שמות פרשת פקודי פרק לט פסוק מג

 ויברך אותם משה - אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, (תהלים צ (מג)
 יז) ויהימ נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו וגו', והוא אחד מאחד עשר מזמורים

 :שבתפלה למשה

A Blessing for Future Moments and THE Building
ילקוט שמעוני תורה פרשת פקודי רמז תיח

ד"א וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך אותם 
משה [לט, מג] מה היא הברכה שברכן אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה 

ידיכם, ר"מ אומר כך ברכן ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם וגו' אמר להם כשם 
שנתעסקתם במלאכת המשכן ושרתה השכינה במעשה ידיכם כן תזכו ותבנו לפניו 

בית הבחירה ותשרה שכינה במעשה ידיכם. והם אומרים ויהי נועם ה' אלהינו, 

דברים פרשת דברים פרק א פסוק יא
 :יְֹקוָ֞ק אֱֹלהֵ֣י אֲבֹֽותֵכֶ֗ם יֹסֵ֧ף עֲלֵיכֶ֛ם ּכָכֶ֖ם אֶ֣לֶף ּפְעָמִ֑ים וִיבֵָרְ֣ אֶתְכֶ֔ם ּכַאֲׁשֶ֖ר ּדִּבֶ֥ר לָכֶֽם

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה ח
הלכה ח

 דבר אחר וירא משה את המלאכה והנה עשו אותה ויברך אותם משה מה היה ברכה
 שברכן אומר להם תשרה שכינה על מעשה ידיכם ר' מאיר אומר כך ברכן י"י אלהי

 אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים אמר להם כשם שנתעסקתם במלאכת משכן
 ושרת שכינה על מעשה ידיכם כך תזכו ותבנו לפניו בית הבחירה ותשרה שכינה על

 :'מעשה ידיכם והן אומרים ויהי נועם י"י אלהינו עלינו וגו

Pray It Forward Applications (see Pininei Tefilla)
מחזור ספרד לחג הפסח - סדר הגדה של פסח: 

הִּגִיעָנּו  ּבָרּוְ אַּתָה יְ אֱֹל-ינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, אֲׁשֶר ּגְאָלָנּו וְגָאַל אֶת אֲבֹותֵינּו מִּמִצְַריִם, וְ
-וָה אֱֹל-ינּו וֵאל-י אֲבֹותֵינּו יַּגִיעֵנּו לְמֹועֲִדים  הַּלַיְלָה הַּזֶה לֶאֱכָל ּבֹו מַּצָה ּומָרֹור. ּכֵן יְהֹ

 וְלְִרגָלִים אֲחִֵרים הַּבָאִים לְִקָראתֵנּו לְׁשָלֹום, שְֹמֵחִים ּבְבִנְיַן עִיֶרָ, וְשָֹשִֹים ּבַעֲבֹוָדתֶָ, וְנֹאכַל
:ׁשָם מִן הַּזְבָחִים ּומִן הַּפְסָחִים (במוצ"ש אומרים

 מִן הַּפְסָחִים ּומִן הַּזְבָחִים) אֲׁשֶר יַּגִיעַ ּדָמָם עַל ִקיר מִזְּבַחֲָ לְָרצֹון וְנֹוֶדה לְָ ׁשִיר חָָדׁש עַל
:ּגְאֻּלָתֵנּו וְעַל ּפְדּות נַפְׁשֵנּו
:ּבָרּוְ אַּתָה ּגָאַל יִשְָֹראֵל
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 :סדור תפלה נוסח אשכנז - סדר עמידה
:מודים דרבנן

 מֹוִדים אֲנַחְנּו לְָ. ׁשָאַּתָה הּוא..… אֱֹלהֵי כָל ּבָשָֹר. יֹוצְֵרנּו יֹוצֵר ּבְֵראׁשִית. ּבְָרכֹות וְהֹוָדאֹות
 לְׁשִמְָ הַּגָדֹול וְהַּקָדֹוׁש. עַל ׁשֶהֶחֱיִיתָנּו וְִקּיַמְּתָנּו. ּכֵן ּתְחַּיֵנּו ּותְַקּיְמֵנּו. וְתֶאֱסֹוף ּגָלֻּיֹותֵינּו
 לְחַצְרֹות ָקְדׁשֶָ. לִׁשְמֹור חֻּקֶיָ. וְלַעֲשֹֹות ְרצֹונֶָ. ּולְעָבְְדָ ּבְלֵבָב ׁשָלֵם. עַל ׁשֶאֲנַחְנּו מֹוִדים

-ל הַהֹוָדאֹות :לְָ. ּבָרּוְ אֵ

 :סדור תפלה נוסח אשכנז - סדר תפילת שחרית שבת - נשמת
 מִּמִצְַריִם ּגְאַלְּתָנּו יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו. ּומִּבֵית עֲבִָדים ּפְִדיתָנּו. ּבְָרעָב זַנְּתָנּו. ּובְשָֹבָע ּכִלְּכַלְּתָנּו.

:מֵחֶֶרב הִּצַלְּתָנּו. ּומִּדֶבֶר מִּלַטְּתָנּו. ּומֵחֳלָיִם ָרעִים וְנֶאֱמָנִים ּדִּלִיתָנּו
-וָה אֱֹל-ינּו לָנֶצַח :עַד הֵּנָה עֲזָרּונּו ַרחֲמֶיָ. וְֹלא עֲזָבּונּו חֲסֶָדיָ וְאַל ּתִּטְׁשֵנּו יְ

Limitations

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כח עמוד ב
 לא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה! - אמר לו: שאני אומר מצות אינו עובר עליהן
 אלא בזמנן. מתיב רב שמן בר אבא: מנין לכהן שעולה לדוכן, שלא יאמר: הואיל ונתנה
 לי תורה רשות לברך את ישראל - אוסיף ברכה אחת משלי, כגון ה' אלהי אבותכם יסף

 עליכם - תלמוד לומר לא תספו על הדבר. והא הכא, כיון דבריך ליה - עברה ליה זמניה,
 - !וקתני דעבר! - הכא במאי עסקינן - בדלא סיים. - והתניא: סיים

משנה ברורה סימן קכח ס"ק קד
 כהן אינו וכו' - לשון הגמרא שלא יאמר הואיל ונתנה תורה רשות לברך אוסיף (קד)
 ברכה אחת משלי כגון ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים וגו' ת"ל לא
 תוסיפו ומסיק שם הגמרא דאפילו כבר סיים כל ברכותיו ג"כ עובר בלאו וכ"ש אם

 הוסיפה באמצע הברכות. ודוקא להוסיף פסוק אחר אסור אבל לומר ברכת כהנים כמה
 פעמים אינו משום בל תוסיף דלא שייך בל תוסיף בעשיית המצוה שתי פעמים

 :[אחרונים]


