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  : ריטב"א הלכות ברכות, פרק ששי )סעיף י"ד(  22  מקור 

 נוסח שום ברכה מדבריהם הוא, וכל מה שלא אמרו ]אין[ קפידא בשינוי תיבה, אם שינה בתיבות
 או הוסיף אין להקפיד, ובלבד שלא יעשה כן לכתחילה דרך קבע. שאם לא היה יוצא, היה להם
 לחכמים לכתוב נוסח הברכות, ולתת חשבון לתיבות. ומה שאמרו: "מקום שאמרו להאריך אינו
 רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך" – באו לומר שאין לו רשות לעשות כן לכתחילה דרך קבע.
 אבל אם עשה כן – יצא. ומפני זה נהגו לומר פיוטים באמצע ברכות של קריאת שמע ותפילה, ולא
 מיחו חכמים בדבר. ולפיכך אם קיצר דרך עראי בשלש ברכות של ברכת המזון, מכיון שחתם כראו

בכל אחת מהן והזכיר מה שחייב להזכיר מן התורה – יצא. וזהמעשה של מנימין רעיא. 

  : ערוך השולחן אורח חיים, סימן קיט סעיף ב  23  מקור 

. אבל , כשצריך לזה  ודע דזה דבר פשוט שלא התירו חז"ל להוסיף בשמונה עשרה אלא במקרה
כנסת אנשי  כלפי  וחוצפא  יתירה  העזה  א  הו עשרה  נה  בשמו ות  תמידי קבועה  תפילה  ף   להוסי
. ובכן יש לצעוק על המדפיסים  הגדולה. ועל זה יודה כל תלמיד חכם, וכל אשר יראת ה' בקרבו
' חטאתי וכו', אתה הוא הזן ומפרנס  שהוסיפו בסידורים בשמע קולנו תפילה קבועה: "אנא ה
. ולבי עלי דוי על המעשה  וכו'." ורבים מעמי הארץ אומרים זה תמיד ככל תפילת שמונה עשרה
נו הרבים , אלא שבעונותי בדור שלפנינו זה אחד מגדולי הדור  על  . ושמעתי שכבר הרעיש   הזה
 אימסר עלמא בידא דטיפשאי. והמדפיסים עושים כרצונם, ואין בידינו למחות. וזה שהביאו מזוהר
 שטוב לשאול על מזונותיו תמיד אפילו הוא עשיר, או להתודות על חטאיו ]מג"א סק"א[, זהו ודאי
. ואם ירצה יכול לומר . אבל לא לעשות נוסחא קבוע בתוך תפילות אנשי כנסת הגדולה  כן הוא
 אותם אחר התפילה ואחר "יהיו לרצון", ומי ימחה בידו? וכבר אמרו בגמרא דאחר התפילה יכול

לומר אפילו כסדר של יום הכיפורים.

  : ברכות דף ט"ז ע"ב, י"ז ע"א   24  מקור 

  יהי רצון מלפניך ה' אלהינו, שתשכן בפורינו אהבהרבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה אמר הכי:
 ואחוה ושלום וריעות, ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופנו אחרית ותקוה, ותשים חלקנו בגן
 עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך, ותבוא לפניך

 . נפשנו לטובה יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי:קורת  ' אלהינו,רבי  ה   יהי רצון מלפניך 
, ותתאזר , ותתעטף בחסידותך , ותתכסה בעזך , ותתלבש ברחמיך  שתציץ בבשתנו ותביט ברעתנו

  יהי רצוןרבי זירא בתר דמסיים צלותיה אמר הכי:בחנינותך, ותבוא לפניך מדת טובך וענותנותך. 
  יהירבי חייא בתר דמצלי אמר הכי:מלפניך ה' אלהינו, שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו. 

 . עינינו יחשכו  ואל  ו  לבנ ידוה  , ואל  , שתהא תורתך אומנותנו ' אלהינו ה מלפניך  ן   רב בתררצו
  יהי רצון מלפניך ה' אלהינו, שתתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים שלצלותיה אמר הכי:

 טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חלוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים
 שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, חיים

  יהי רצון מלפניך ה' אלהינורבי בתר צלותיה אמר הכי:שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה. 
 ואלהי אבותינו, שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע ומפגע רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן
 רע, ומשטן המשחית, ומדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית. ואף על

 . ' אלהינו,רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי:גב דקיימי קצוצי עליה דרבי   יהי רצון מלפניך ה
 שתשים שלום ]י"ז ע"א[ בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, ובין התלמידים העוסקים בתורתך,
 בין עוסקין לשמה בין עוסקין שלא לשמה. וכל העוסקין שלא לשמה, יהי רצון שיהו עוסקין לשמה.

, שתעמידנו בקרן אורה ואלרבי אלכסנדרי בתר צלותיה אמר הכי:   יהי רצון מלפניך ה' אלהינו
 איכא דאמרי: הא רב המנונא מצלי לה,תעמידנו בקרן חשכה, ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו. 

  רבון העולמים! גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומיורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי:
 מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות. יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך

  אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאלורבא בתר צלותיה אמר הכי:בלבב שלם. 
 לא נוצרתי. עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. יהי רצון
, אבל לא על ידי , ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים ' אלהי שלא אחטא עוד  מלפניך ה

 . . והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי  מר בריה דרבינא כי הוהיסורין וחלאים רעים
! נצור לשוני מרע, ושפתותי מדבר מרמה. ולמקללי נפשי תדום,מסיים צלותיה אמר הכי:   אלהי

. ותצילני מפגע רע, מיצר הרע  ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח לבי בתורתך, ובמצותיך תרדוף נפשי
 ומאשה רעה, ומכל רעות המתרגשות לבא בעולם. וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל

 רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא,מחשבותם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. 
  רבון העולמים, גלוי לפניך, בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריבבתר דמצלי אמר הכי:

 קרבן, ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו; ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי.
יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט – כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח, ותרצני.




