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סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן
מיוסדת על דרך הסוד
הקדמ"ה
אמר הצעיר שמואל ,בתחלת הכל צריך המתפלל להקדים תפלה לצרה ,ואחר כך צריך לטהר עצמו מכל
אמר טומאה ,ובפרט מטומאת קרי ,ויטבול ממנה ,ויכוין בכונות הטבילה להטהר במי מקוה ,והוא :אהי"ה
דהיהי"ן כנזכר אצלנו.
ויקבל עליו תענית מאתמול ,ויכניס עמו עשרה מתענים ,ואם יהיו תלמידי חכמים מה טוב ומה נעים ,ויכוונו
ויקבל לבם לאביהם שבשמים ,ויעשו כולם אגודה אחת בלב אחד להתפלל בעד כל ישראל אחיהם ,וגם
שהם שלוחי כל ישראל ,וכמו שמצינו בספר הזוהר בפרשת וירא )ק ,ב( וזה לשונו" :אמר רבי פנחס ,זמנא חדא
הוינא אזיל בארחא ,וערעית ביה באליהו זכור לטוב ,אמינא ליה לימא לי מר מלה דמעלא לברייתא ,אמר לי
קיים גדר קב"ה ועאלו קמיה כל אילון מלאכייא דממנן לאדכרא חובי דבר נש די בעידנא דידכרון בני נשא
קרבנין די מני משה ושני ליביה ורעותא בהו דכולהו ידכרון ליה לטב ועוד בעידנא דיערע מותנא בבני אינשא
קיימא אתגזר וכרוזא אתעבד על כל חילא דשמייא דאי יעלון בנוהי בארעא בבתי מדרשות וימרון ברעות
נפשא ולבא ענינא דקטורות בוסמין דהוה להו לישראל דיתבטל מותנא מניהו".
ועוד תמן )שם קא ,א( כתיב מעשה דרבי אחא דאזיל לכפר טרשא וכו' ,וציוה אותם ואמר להם ואמרו ברעות
ועוד נפשיכון ענינא דקטורת בסומין וכו' ,וכד תסיימו אמרו אילין פסוקייא בקל תקיף תלת זמנין' :ויאמר
משה אל אהרן קח את המחתה' וכו'' ,ויקח אהרן' וכו'' ,ויעמוד בין המתים' וכו' )במדבר יז ,יא־יג( ,עבדו ואתבטל
מותנא מנייהו".
ודע ,כי ענין חולי המגפה בר מינן נלאו כל הרופאים והיודעים לידע מה טיבה ,אם הוא כשאר חולאי הגוף
ודע ,הגופניים ,או אם הוא על ידי מזיקים ,והכל אמת הוא ,כי תחילתה הוא על ידי מזיקים מחמת עיפוש
האויר ,ואחר שהכו את האדם נעשת ההכאה כמו חולי גופני.
ולכן קמתי ונתעוררתי ותכנתי הסדר הזה ,ובו פסוקים מסוגלים וכונ]ו[ת נמרצות כדי לרצץ מוחי הקליפות
ולכן והמזיקים והרוחות המשוטטות בעולם והם הסיגים של המלכים דמיתו כמבואר ענינם בספר הזוהר,
וגם אצלנו ועיין שם באורך .ואחר כך אנו מתפללין מצלאין על החולים בחולאי הגוף ,נמצא הסדר הזה מרפה
לנפש ומרפא לגוף ,וחפץ ה' בידינו יצלח ,כיי"ר ,ויצל את ישראל מכל צרה וצוקה ,ומדבר וממגפה ,אמן כן
יהי רצון.
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קודם לכל ,המתפלל יתעטף בציצית כשר ,ויכוין למספרו שהוא ת"ר ,כנגד גזעי נשמות של ישראל שהם
קודם שש מאות אלף ,והשאר הם ענפים ולא גזעים .ויעשה אגודה אחת ,ויכוין בזה גם בשני השיני"ן של
התפילן שהם שש מאות כאמור .ויכוין שעולים בגימטריא קש"ר ,ואחר שנתכון לעשות קש"ר זה יכוין
לעשות קשר שני בתפילין דיד ,ואחר כך יתכוין לעשות קש"ר שלישי בתפילין של ראש ,והרי הם שלשה
קשרים כנגד אברהם יצחק יעקב ,וכנגד כהנים לוים וישראלים ,וכנגד נפש רוח ונשמה ,ובתלתא הויא חזקה.
עוד יכוין כי ציצית היא בגימטריא ת"ר ,ויש בקשר של יד צורת י' ,ויש בקשר של ראש צורת ד' ,הרי הם
עוד תרי"ג מצות עם כולל הם תרי"ד .ולכן רמז הכתוב )במדבר טו ,לט(' :וראיתם אותם וזכרתם את כל מצות
ה'' וכו'.
ובספרא דאגדתא דבראשית בכתיבת יד ,זה לשונו" :טוב הוא לומר שלשה מזמורים אלו ,ואמרו חז"ל
ובספרא שלשה תפלות הם ,של מש"ה ושל דו"ד ושל משי"ח ,במשה כתיב )תהלים מזמור צ(' :תפלה למשה
איש האלהים' וכו' .בדוד כתיב )מזמור פו(' :תפלה לדוד הטה ה' אזניך' וכו' ,במשיח כתיב )מזמור קב(' :תפלה לעני
כי יעטוף' וכו' ,הדא הוא דכתיב )משלי טו ,ח(' :ותפלת ישרים רצונו' וכו'" .ונראה לע"ד ,דאתייא עם מש"ה 'הנה
מלכך יבא לך' וכו' )זכריה ט ,ט( ,והוא המשיח ,וכתיב ביה )שם(' :עני רוכב על חמור' וכו' .ולכן טוב הוא לומר אלו
השלשה מזמורים קודם התפלה כסדר חז"ל ,והם מזמור צ' והוא 'תפלה למשה' וכו' ,ומזמור פ"ו והוא 'תפלה
לדוד הטה ה' אזנך' וכו' ,ומזמור ק"ב והוא 'תפלה לעני כי יעטוף' וכו'.
ועוד נראה לע"ד ,לתקן סדר אחד במזמורים אלו גם בדרך הסוד ,ולכן יתחיל במזמור פ"ו ,ויכוין במזמור
ועוד הזה הוא מדת המלכות ,רמז למש"ה אלהים ראיתי עולים מן הארץ .ולהיות בבריאה דלה ועניה צועקת
אל דודה ומתפללת ואומרת כסדר הזה.
הֹוׁשע ַע ְב ְּד" ַא ָּתה
ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הֹוָ ה ָאזְ נְ " ֲענֵ נִ י ִּכי ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ יָׁ .ש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ִּכי ָח ִסיד ָאנִ י ַ
ּבֹוט ַח ֵאלֶ י"ָ .חּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ִּכי ֵאלֶ י" ֶא ְק ָרא ָּכל ַהּיֹוםַׂ .ש ֵּמ ַח נֶ ֶפׁש ַע ְב ֶּד" ִּכי ֵאלֶ י" ֲאדֹנָ י
הי ַה ְֵּת ִפּלָ ה ֱא ַ
נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשאִּ .כי ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ ָכל ק ְֹר ֶאי"ַ .ה ֲאזִ ינָ ה יְ הֹוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול
הים ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ְּכ ַמ ֲע ֶׂשי"ָּ .כל ּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָיתנּונֹותיְּ .ביֹום ָצ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּךָ ִּכי ַת ֲענֵ נִ יֵ .אין ָּכמֹו" ָב ֱא ִ
ַּת ֲח ָ
הֹורנִ י
הים לְ ַב ֶּד"ֵ .יָ בֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ י" ֲאדֹנָ י וִ ַיכ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמ"ִּ .כי גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ַא ָּתה ֱא ִ
הי ְּב ָכל לְ ָב ִבי וַ ֲא ַכ ְּב ָדה ִׁש ְמ" לְ עֹולָ ם.אֹוד" ֲאדֹנָ י ֱא ַ
יְ הֹוָ ה ַּד ְר ֶּכ" ֲא ַהּלֵ ַּ 6ב ֲא ִמ ֶּת" יַ ֵחד לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמ"ְ .
הים זֵ ִדים ָקמּו ָעלַ י וַ ֲע ַדת ָע ִר ִיצים ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשיִּכי ַח ְס ְּד" ּגָ דֹול ָעלָ י וְ ִה ַּצלְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיָ הֱ .א ִ
וְ -א ָׂשמּו" לְ נֶ גְ ָּדם .וְ ַא ָּתה ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרַ 6א ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתְּ .פנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה ;עּזְ "
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ִּכי ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֲעזַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י.
הֹוׁש ָיעה לְ ֶבן ֲא ָמ ֶת"ֲ .ע ֵׂשה ִע ִּמי אֹות לְ ָ
לְ ַע ְב ֶּד" וְ ִ
תפלה לדוד הטה ידו"ד אזנך ענני כי עני ואביון אני וכו' ,ואתה אדנ"י א"ל רחו"ם וחנו"ם אר"ך אפי"ם ור"ב
תפלה חס"ד ואמ"ת שתא תיקונין דנוקבא .פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך .עשה עמי
אות לטובה ויראו שונאי ויבושו .כי אתה ה' עזרתני ונחמתני .ויכוין שיש במזמור הזה חמשה הויו"ת ,ושאר
השמות הם אדנ"י אלהי"ם ,והחמשה הויות האלו הם כנגד חמשה חסדים הניתנין ביסו"ד ,ועמו נעשים ששה,
והם ששה תיקונין דילה הנזכר בפסוק 'ואתה אדני אל רחום וחנון' וכו' .ויש במזמור הזה גם כן ששה פעמים
אדנ"י כנגד חמשה גבורות המתפשטות ביסוד ,ועם היסו"ד הם ששה ,גם כן לצורך המלכו"ת ,ונמצא
שמשפשטין בה חמשה חסדים וחמשה גבורות כנודע.

ד
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והנה חמשה הויו"ת הנז' הם בגימטריא עי"ן ,בסוד :הנה עין ה' אל יראיו .והכונה הוא ,הנה חמש הויו"ת
והנה שהם בגימטריא עין משם ידוד נמשך אל יריאיו והיא מדת המלכו"ת ,בסוד )משלי לא ,ל(' :אשה יראת
ה' היא תתהלל' .וחמשה אדנ"י הנז' הם זולת העקרי הנז' בפסוק' :ואתה אדנ"י אל רחום וחנון' וכו' ,שהם שית
תיקונין דיליה כנזכר.
וגם נרמז במזמור הזה שלשה שמות אלהי"ם ,כדי לרמוז בית דין של שלשה ,בסוד )בראשית כט ,ב(' :והנה שם
וגם שלשה עדרי צאן רובצים עליה'.
עוד ירמוז לשלשה אלהי"ם ,והם בינה הנקראת אלהי"ם חיים ,אלהים שני ירמוז לגבור"ה ,אלהים שלישי
עוד ירמוז להו"ד יוצרנו ,כנודע מספר הזוהר )*(.
גם ירמוז בזה המזמור בשני פעמים אלה"י העולה בגימטריא מ"ו ,והוא מילוי של ע"ב ,והשני הוא שם מ"ה
גם עם הכולל ,והוא מ"ו.
עוד אם יצרף יחד שני פעמים מ"ו הם צ"ב ,כמנין ידו"ד אדנ"י עם הכולל .נמצינו למדין שהמזמור הזה כולו
עוד מדבר בתיקון המלכו"ת מהיותה נקודה להעשות פרצוף ,בסוד )בראשית ב ,כב(' :ויבן ה' אלהים את הצלע'
וכו' ,וע"ש.
ואחר כך יאמר מזמור יז ,וכונתו הוא גם כן מדת המלכות אחר שנעשת פרצוף ,ואז נקראת צדק ,ומזדוגת
ואחר עם מדת היסו"ד.
ויאמר:
ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הֹוָ ה ֶצ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפּלָ ִתי ְּב-א ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמהִ .מּלְ ָפנֶ י" ִמ ְׁש ָּפ ִטי
יׁש ִריםָּ .ב ַחנְ ָּת לִ ִּבי ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה ְצ ַר ְפ ַּתנִ י ַבל ִּת ְמ ָצא זַ ּמ ִֹתי ַּבל יַ ֲע ָבר ִּפי.
ְּת ִפּלָ ה יֵ ֵצא ֵעינֶ י" ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ ָ
לֹותי" ַּבל נָ מֹוּטּו ְפ ָע ָמיֲ .אנִ י
לִ ְפ ;עּלֹות ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתי" ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי ָא ְרחֹות ָּפ ִריץָּ .תמֲֹ 6א ;ׁש ַרי ְּב ַמ ְעּגְ ֶ
קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ".
חֹוסים ִמ ִּמ ְת ְ
מֹוׁש ַיע ִ
אתי" ִכי ַת ֲענֵ נִ י ֵאל ַהט ָאזְ נְ " לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתיַ .ה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדי" ִ
ְק ָר ִ
ָׁש ְמ ֵרנִ י ְּכ ִאיׁשֹון ַּבת ָעיִ ן ְּב ֵצל ְּכנָ ֶפי" ַּת ְס ִּת ֵירנִ יִ .מ ְּפנֵ י ְר ָׁש ִעים זּו ַׁשּדּונִ י אֹיְ ַבי ְּבנֶ ֶפׁש יַ ִּקיפּו ָעלָ יֶ .חלְ ָּבמֹו
ָּסגְ רּו ִּפימֹו ִּד ְּברּו ְבגֵ אּותַ .א ;ּׁש ֵרינּו ַע ָּתה ְס ָבבּונּו ֵעינֵ י ֶהם יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות ָּב ָא ֶרץִּ .ד ְמיֹנֹו ְּכ ַא ְריֵ ה יִ ְכסֹוף לִ ְטרֹף
קּומה יְ הֹוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ַה ְכ ִר ֵיעהּו ַּפּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע ַח ְר ֶּב"ִ .מ ְמ ִתים יָ ְד"
וְ ִכ ְכ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִריםָ .
יְ הֹוָ ה ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם ַּב ַחּיִ ים ְּוצפּונְ " ְּת ַמּלֵ א ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם לְ עֹולְ לֵ ֶיהםֲ .אנִ י
ְּב ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ י" ֶא ְׂש ְּב ָעה ְב ָה ִקיץ ְּתמּונָ ֶת".
ואחר כך יאמר מזמור פ"ה ,וכונתו הארוכה נתבארה למעלה בסדר משמרת השמים וע"ש ,וגם יכוין בו אל
ואחר זיוג ת"ת עם מלכות.
אתם
את ֲעוֹן ַע ֶּמ" ִּכ ִּס ָית ָכל ַח ָּט ָ
לַ ְמנַ ֵּצ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹורָ .ר ִצ ָית יְ הֹוָ ה ַא ְר ֶצ" ַׁש ְב ָּת ְׁש ִבית יַ ֲעקֹב .נָ ָׂש ָ
הי יִ ְׁש ֵענּו וְ ָה ֵפר ַּכ ַע ְס" ִע ָּמנּו.ׁשּובנּו ֱא ֵ
יבֹות ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפ"ֵ .
לַ ְמנַ ֵּצ ַח ֶסלָ הָ .א ַס ְפ ָּת ָכל ֶע ְב ָר ֶת" ֱה ִׁש ָ
ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף ָּבנּו ִּת ְמׁשַֹ 6א ְּפ" לְ דֹר וָ דֹרַ .ה-א ַא ָּתה ָּתׁשּוב ְּת ַחּיֵ נּו וְ ַע ְּמ" יִ ְׂש ְמחּו ָבַ .6ה ְר ֵאנּו יְ הֹוָ ה ַח ְס ֶּד"
וְ יֶ ְׁש ֲע" ִּת ֶּתן לָ נּוֶ .א ְׁש ְמ ָעה ַמה יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל יְ הֹוָ ה ִּכי יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל ַעּמֹו וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו לְ ִכ ְסלָ ה.
ַאָ 6קרֹוב לִ ֵיר ָאיו יִ ְׁשעֹו לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְר ֵצנּוֶ .ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו ֶצ ֶדק וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּוֱ .א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּת ְצ ָמח
וְ ֶצ ֶדק ִמ ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקףּ .גַ ם יְ הֹוָ ה יִ ֵּתן ַהּטֹוב וְ ַא ְר ֵצנּו ִּת ֵּתן יְ בּולָ ּהֶ .צ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ  6וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְּ 6פ ָע ָמיו.

סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

ה

ויאמר' :למנצח לבני קרח מזמור' וכו' )מזמור מז(
נֹורא ֶמלֶ 6
א-הים ְּבקֹול ִרּנָ הִּ .כי יְ הֹוָ ה ֶעלְ יֹון ָ
לַ ְמנַ ֵּצ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹורָּ .כל ָה ַע ִּמים ִּת ְקעּו ָכף ָה ִריעּו לֵ ִ
לַ ְמנַ ֵּצ ַח ּגָ דֹול ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ .יַ ְד ֵּבר ַע ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו ּולְ ;א ִּמים ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו .יִ ְב ַחר לָ נּו ֶאת נַ ֲחלָ ֵתנּו ֶאת ּגְ אֹון
הים זַ ֵּמרּו זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ֵּכנּו זַ ֵּמרּו.ׁשֹופר .זַ ְּמרּו ֱא ִ
רּועה יְ הֹוָ ה ְּבקֹול ָ
הים ִּב ְת ָיַ ֲעקֹב ֲא ֶׁשר ָא ֵהב ֶסלָ הָ .עלָ ה ֱא ִ
הים יָ ַׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ָק ְדׁשֹו .נְ ִד ֵיבי ַע ִּמיםהים ַעל ּגֹויִ ם ֱא ִהים זַ ְּמרּו ַמ ְׂש ִּכילָ .מלַ ֱ 6א ִִּכי ֶמלֶ ָּ 6כל ָה ָא ֶרץ ֱא ִ
א-הים ָמגִ ּנֵ י ֶא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲעלָ ה.
הי ַא ְב ָר ָהם ִּכי לֵ ִנֶ ֱא ָספּו ַעם ֱא ֵ

ואחר כך יאמר מזמור צ' ,וגם כן יכוין בו אל זיוג יותר עליון בסוד הדע"ת שהוא מרע"ה עם אימא עלאה,
ואחר בסוד מה שאיתא בספר הזוהר )*( משה זכה לבינ"ה ,והוא זיוג לא"ה פרצוף אימ"א עלאה.
ויאמר:
הים ַאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָהיִ ָית ּלָ נּו ְּבדֹר וָ דֹרְּ .ב ֶט ֶרם ָה ִרים י; ּלָ דּו וַ ְּתחֹולֵ ל ֶא ֶרץְּת ִפּלָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא ִ
ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדםִּ .כי ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים
ְּת ִפּלָ ה וְ ֵת ֵבל ֵּומעֹולָ ם ַעד עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאלָּ .ת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּד ָּכא וַ ּת ֶ
מּורה ַבּלָ יְ לָ ה .זְ ַר ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה יִ ְהיּו ַּבּב ֶֹקר ֶּכ ָח ִציר יַ ֲח-ףַּ .בּב ֶֹקר יָ ִציץ
ְּב ֵעינֶ י" ְּכיֹום ֶא ְתמֹול ִּכי יַ ֲעבֹר וְ ַא ְׁש ָ
וְ ָחלָ ף לָ ֶע ֶרב יְ מֹולֵ ל וְ יָ ֵבׁשִּ .כי ָכלִ ינּו ְב ַא ֶּפ" ַּוב ֲח ָמ ְת" נִ ְב ָהלְ נּוַׁ .ש ָּת ֲעוֹנ ֵֹתינּו לְ נֶ גְ ֶּד" ֲעל; ֵמנּו לִ ְמאֹור ָּפנֶ י".
נֹותינּו ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת ְׁשמֹונִ ים
ִּכי ָכל יָ ֵמינּו ָּפנּו ְב ֶע ְב ָר ֶת" ִּכּלִ ינּו ָׁשנֵ ינּו ְכמֹו ֶהגֶ ה .יְ ֵמי ְׁש ֵ
הֹודע
יֹוד ַע עֹז ַא ֶּפ" ְּוכיִ ְר ָא ְת" ֶע ְב ָר ֶת" .לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ֵּכן ַ
ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן ִּכי גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ;ע ָפהִ .מי ֵ
ׁשּובה יְ הֹוָ ה ַעד ָמ ָתי וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדי"ַׂ .ש ְּב ֵענּו ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּד" ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ְּב ָכל
וְ נָ ִביא לְ ַבב ָח ְכ ָמהָ .
יָ ֵמינּוַׂ .ש ְּמ ֵחנּו ִּכימֹות ִעּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו ָר ָעה .יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדי" ָפ ֳעלֶ " וַ ֲה ָד ְר" ַעל ְּבנֵ ֶיהם .וִ ִיהי נ ַֹעם
הינּו ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו.ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
ואחר כך יאמר מזמור ק"ב כמ"ש למעלה ,שהוא כנגד המשיח ,וע"ש.
ויאמר:
ְּת ִפּלָ ה לְ ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף וְ לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה יִ ְׁשּפִֹׂ 6שיחֹו .יְ הֹוָ ה ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ ָע ִתי ֵאלֶ י" ָתבֹואַ .אל ַּת ְס ֵּתר
מֹותי
ְּת ִפּלָ ה ָּפנֶ י" ִמ ֶּמּנִ י ְּביֹום ַצר לִ י ַה ֵּטה ֵאלַ י ָאזְ נֶ " ְּביֹום ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר ֲענֵ נִ יִּ .כי ָכלּו ְב ָע ָׁשן יָ ָמי וְ ַע ְצ ַ
הּוּכה ָכ ֵע ֶׂשב וַ ּיִ ַבׁש לִ ִּבי ִּכי ָׁש ַכ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמיִ .מּקֹול ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂש ִריָּ .ד ִמ ִיתי
מֹוקד נִ ָחרּוָ .
ְּכ ֵ
ּבֹודד ַעל ּגָ גָּ .כל ַהּיֹום ֵח ְרפּונִ י אֹויְ ָבי ְמהֹולָ לַ י
לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ְּככֹוס ֳח ָרבֹותָׁ .ש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה ְּכ ִצּפֹור ֵ
אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ ֵיכנִ י .יָ ַמי
ִּבי נִ ְׁש ָּבעּוִּ .כי ֵא ֶפר ַּכּלֶ ֶחם ָא ָכלְ ִּתי וְ ִׁש ;ּקוַ י ִּב ְב ִכי ָמ ָס ְכ ִּתיִ .מ ְּפנֵ י זַ ַע ְמ" וְ ִק ְצ ֶּפ" ִּכי נְ ָׂש ַ
ְּכ ֵצל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ָּכ ֵע ֶׂשב ִא ָיבׁש .וְ ַא ָּתה יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב וְ זִ ְכ ְר" לְ דֹר וָ דֹרַ .א ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת
מֹועדִּ .כי ָרצּו ֲע ָב ֶדי" ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת ֲע ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו .וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הֹוָ ה וְ ָכל ַמלְ ֵכי
לְ ֶחנְ נָ ּה ִּכי ָבא ֵ
בֹוד"ִּ .כי ָבנָ ה יְ הֹוָ ה ִצּיֹון נִ ְר ָאה ִּב ְכבֹודֹוָּ .פנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָה ַע ְר ָער וְ -א ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם.
ָה ָא ֶרץ ֶאת ְּכ ֶ
ִּת ָּכ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּהִּ .כי ִה ְׁש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו יְ הֹוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִּביט.
ירּוׁש ִָלםְּ .ב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְח ָּדו
מּותה .לְ ַס ֵּפר ְּב ִצּיֹון ֵׁשם יְ הֹוָ ה ְּות ִהּלָ תֹו ִּב ָ
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאנְ ַקת ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְת ָ
ּדֹורים
ַּומ ְמלָ כֹות לַ ֲעבֹד ֶאת יְ הֹוָ הִ .עּנָ ה ַב ֶּד ֶרּ 6כ ִֹחי ִק ַּצר יָ ָמי .א ַֹמר ֵאלִ י ַאל ַּת ֲעלֵ נִ י ַּב ֲח ִצי יָ ָמי ְּבדֹור ִ
ֹאבדּו וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד וְ ;כּלָ ם ַּכ ֶּבגֶ ד יִ ְבלּו ַּכּלְ בּוׁש
נֹותי" .לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֶדי" ָׁש ָמיִ םֵ .ה ָּמה י ֵ
ְׁש ֶ
נֹותי" -א יִ ָּתּמּוְּ .בנֵ י ֲע ָב ֶדי" יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְר ָעם לְ ָפנֶ י" יִ ּכֹון.
ּוׁש ֶ
ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲח-פּו .וְ ַא ָּתה הּוא ְ

ו
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ויכוין כי יש במזמור הזה שמנה הויו"ת ,ושם י"ה אחד הרומז לאב"א ואימ"א ורי הם עשר ספירות שלמות
ויכוין המוריקות שפע למלך המשיח שבב"א.
ואחר כך יתעטף בציצית ,וילבש תפילין ,ויאמר קדי"ש להתחיל כדי להעלות התפלות בסוד הקדיש הנקרא
ואחר מכון הר ציון ,המחבר כל העולמות ומקשר אותם יחד עולם בעולם.
ויאמר בלב נשבר ונדכה:
נֹותיו ,וְ ַצּוֵ ה ּכָ ל
ֲענֵ ה ָענִ י ְׁש ַפל ָּכל ַה ְּׁש ָפלִ ים ,וְ ָשֹא ֶח ְטאֹו ְמ ַק ֵּבל ַה ְּת ִפּלֹות .וְ ַה ֲא ֵר 6נָ א ְּב ַר ֲח ֶמי" ְׁש ָ
ּלֹותיו ְקט ֶֹרת ,לְ ָפנֶ י" ְּכ ָק ְר ָּבנֹות וְ עֹולֹות .וְ ָה ֵאל ַה ְמ ַק ֵּבל ָּכל
לֹותיו לְ ַמּלְ אֹות .וְ ַת ְחׁשֹב ָּכל ְּת ִפ ָ
ֲענֵ ה ְׁש ֵא ָ
ַה ְּת ִפּלֹותְׁ ,ש ַמע קֹולִ י ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ַמע ְּבקֹולֹות.
ויאמר בבכיה ובתחנה:
יׁשנּו ,נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵיבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ י"ְ ,סלַ ח
ָא ָתאנּו לְ ַחּלֹות ָּפנֶ י"ִּ ,כי ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ י" .נָ א ַאל ְּת ִב ֵ
נֹוראִ .מ ְשֹּגָ ב
נֹוראָ ,איֹם וְ ָ
ּוׁשלַ ח לָ נּו ַר ֲח ִמים ִמ ְּמעֹונֶ "ָ .א ָתאנּו לְ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמ" ַּכ ָּפ ָרהָ ,איֹם וְ ָ
ָא ָתאנּו לָ נּוְ .
ּוׁשלַ ח לָ נּו ַר ֲח ִמים ִמ ְּמעֹונֶ " וכו'.
לְ ִעּתֹות ַּב ָּצ ָרהְּ .ת ַחּיֵ ינּוְּ ,ת ָחּנֵ נּוְ ,ב ִׁש ְמ" נִ ְק ָראְ ,סלַ ח לָ נּוְ .
א-הי
הינּו וֵ ֵַחּיִ ים ָׁש ַאלְ נּו ִמ ָּמִּ .6כי ְמקֹור ַחּיִ ים ִע ָּמְ .6צ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ֲע ֵשֹה ִע ָּמנּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמ"ָ .אּנָ א יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
בֹותינּוָ ,ה ֵסר ִמ ֶּמּנּו ִּומ ָּב ֵּתינּו ִּומ ָּב ֵּתי ָכל ַע ְּמ" ֵּבית יִ ְשֹ ָר ֵאל ְּב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֵהםֶּ ,ד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב
ַחּיִ ים ֲא ֵ
ּוׁש ִבי ִּובּזָ ה ַּומ ְׁש ִחית ַּומּגֵ ָפה ּו ְמ ַח ֵּבל וְ ַאף וְ ֶק ֶצף וְ ֵח ָימה וְ ָשֹ ָטן וְ יֵ ֶצר ָה ָרע וְ חֹולָ ִאים ָר ִעים ִּומ ְק ִרים ָר ִעים.
ְ
וְ ַצרֵ ,מ ַע ָּמ".
א-הי
הינּו וֵ ֵַר ֲח ִמים ִּב ַּק ְׁשנּו ִמ ָּמִּ .6כי ַר ִּבים ַר ֲח ִמים ִע ָּמְ .6צ ָד ָקה ֲע ֵשֹה ִע ָּמנּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמ"ָ .אּנָ א יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
בֹותינּוָ ,ה ֵסר ִמ ֶּמּנּו ִּומ ָּב ֵּתינּוִּ .ומ ָּב ֵּתי ָכל ַע ְּמ" ֵּבית יִ ְשֹ ָר ֵאל ְּב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֵהםֶּ :ד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב
ַר ֲח ִמים ֲא ֵ
ּוׁש ִבי ִּובּזָ ה ַּומּגֵ ָפה ַּומ ְׁש ִחית ּו ְמ ַח ֵּבל וְ ַאף וְ ֶק ֶצף וְ ֵח ָימה וכו' כנ"ל.
ְ
ואחר כך יאמר סליחה ידוד אלה"י הצבאות יושב הכרובים וכו'
ׁשֹוב ִביםּ .גְ ׁשּו נָ א ֵאלַ י ִּב ְד ָב ִרים ֲע ֵר ִבים.
רּוביםָּ .ב ִט ָית לְ ַע ְּמ" ׁשּובּו ָּבנִ ים ָ
יֹוׁשב ַה ְּכ ִ
הי ַה ְּצ ָבאֹות ֵיְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יְ הֹוָ ה ִּד ְרׁשּונִ י וִ ְחיּו יָ ִמים ַר ִּביםֲ .ה-א ְד ָב ֶרי" לְ עֹולָ ם נִ ָּצ ִביםָּ .ובם ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁש ָענִ ים וְ נִ ְק ָר ִבים .זָ ְכ ֵרנּו לְ ַחּיִ ים
ׁשּוטה לְ ַק ֵּבל ָׁש ִביםִּ .כי -א ַת ְחּפֹץ
ּטֹובים .יְ ִמינְ " ְּפ ָ
טֹוביםָ .חּנֵ נּו ַּב ֲח ָס ֶדי" ָה ַר ִּבים .טֹוב ַא ָּתה לָ ָר ִעים וְ לַ ִ
ִ
רּובים .נַ ֵּקנּו ֵמ ֵח ְטא ִּומ ָּכל
ְּב ִמ ַיתת ַחּיָ ִבים .לָ ֵכן ֲאנַ ְחנּו ַמ ְׁש ִּכ ִימים ַּומ ֲע ִר ִיביםֶ .מלֶ ְ 6מ ;הּלָ ל ְּב ַמ ֲחנֹות ְּכ ִ
ׁשּובה ַּבל יִ ְהיּו ְמ ;ׁשּלָ ִבים.
צּוביםִּ .פ ְת ֵחי ְת ָ
צּורים ַה ֲח ִ
ּיּוביםְ .סלַ ח לָ נּו ִּכי ְפ ָׁש ֵעינּו ְמ ;ר ִּביםֲ .ענֵ נּו לְ ַמ ַען ִ
ִח ִ
חֹוצב לְ ָה ִביםְ .ר ֵצנּו ְּכעֹולֹות ָּפ ִרים ְּוכ ָשֹ ִביםַׁ .ש ְבנּו ֵאלֶ י"
קֹותינּו לְ ָפנֶ י" יִ ְהיּו נִ ְק ָר ִביםָ .ק ְר ֵבנּו ֵאלֶ י" ֵ
ַצ ֲע ֵ
רֹומיםֵ .אל ֶמלֶ 6
ׁשֹוכן ְמ ִ
טּוחים ַעל ַר ֲח ֶמי" ָה ַר ִּביםַ .ר ֵחם ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינּו צּור ֵ
מּוכים ְּב ִ
נְ ָע ִרים וְ ָשֹ ִביםְּ .ת ִ
יֹוׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ַר ֲח ִמים.
ֵ
ׁשּוע ְת" ָאבֹות ָּובנִ יםָ ,ה ֲענִ ּיִ ים וְ ָה ֶא ְביֹונִ ים.
הּודה ְּבד ַֹחק ְּוב ַצ ַערֲ ,היִ ְׁש ַאג ַא ְריֵ ה ַבּיַ ַערְ .מ ַקּוִ ים יְ ָ
ֵׁש ֶבט יְ ָ
יֹוׁשב
ֵׁש ֶבט ֲעמֹד ַּב ֶּפ ֶרץ ַּבל נִ ְהיֶ ה לִ ְשֹחֹק ,לָ ָמה יְ הֹוָ ה ַּת ֲעמֹד ְּב ָרחֹוק .יֹונָ ְת" ַעד ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת ִהּגִ ָיעהֵ ,
יׁשן.
עּורה לָ ָּמה ִת ָ
הֹופ ָיעהָ .ה ָבה ּלָ נּו ֶעזְ ַרת ִמ ָּצרֲ ,היַ ד יְ הֹוָ ה ִּת ְק ָצרַ .ח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ְבגָ לּות יָ ָׁשןָ ,
רּובים ִ
ַה ְּכ ִ
מּודה ,יִ ְשֹ ַמח ַהר ִצּיֹון ָּתגֵ לְ נָ ה ְבנֹות
זְ כֹר ָּבנֶ י" ְּב ֶא ֶרץ -א לָ ֶהם ,וְ זָ ר -א יִ ְק ַרב ֲאלֵ ֶיהםֵ .קץ ַהּנֶ ְח ָּתם ּגַ ּלֵ ה לְ גַ לְ ָ
יֹוׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ַר ֲח ִמים.
רֹומיםֶ ,אל ֶמלֶ ֵ 6
הּודהַׁ .שוְ ָע ֵתנּו ַּת ֲעלֶ ה לִ ְׁש ֵמי ְמ ִ
יְ ָ
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ז

ואחר כך:
מֹוחל ֲעוֹנֹות ַעּמֹו ַמ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה
יֹוׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ַר ֲח ִמים ִּומ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּותֵ .
ֵאל ֶמלֶ ֵ 6
ּגֹומלֵ .אל
רּוח- .א ְכ ָר ָע ָתם לָ ֶהם ֵ
ֹוׁש ִעים .עֹו ֶשֹה ְצ ָדקֹות ִעם ָּכל ָּב ָשֹר וְ ַ
ֵאל ְמ ִחילָ ה לַ ַח ָּט ִאיםְּ .וסלִ ָיחה לַ ּפ ְ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדם .וְ ֵכן
לֹומר ִמּדֹות ְׁשׁ-ש ֶע ְשֹ ֵרה .זְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשׁ-ש ֶע ְשֹ ֵרהְּ .כמֹו ֶׁש ַ
הֹור ָתנּו ַ
ֵ
תֹור ָת .6וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם .וַ ּיִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה .וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר.
ָּכתּוב ְּב ָ
ויאמר:
ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ַׁשוְ ַעת ַע ֶּמ"ַ ,אל ְּת ִׁש ֵיבם ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ י"ּ ,וזְ כֹור לָ ֶהם ְּב ִרית נֶ ֱא ָמנֶ י"ָ ,אבֹות ְׁשָׁ -שה ִּכי ְּב"
ַק ֵּבל ָּב ָטחּוּ ,ו ְבקֹו ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נחמוָּ ,כ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ גַ ם נִ ְסלָ חּו.
ויעבור ידוד על פניו ,ויכוין ע"ב רי"ו י"ג מכילן דרחמי
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה )א( ֵאל )ב( ַרחּום )ג( וְ ַחּנּון )ד( ֶא ֶר) 6ה( ַא ַּפיִ ם )ו( וְ ַרב ֶח ֶסד
וַ ּיַ ֲעבֹר )ז( וֶ ֱא ֶמת) .ח( נ ֵֹצר ֶח ֶסד )ט( לָ ֲאלָ ִפים )י( נֹ ֵשֹא ָעוֹן )יא( וָ ֶפ ַׁשע )יב( וְ ַח ָּט ָאה )יג( וְ נַ ֵּקה.

חסד א'
ואחר כך יאמר פסוק )תהלים נט ,יז(:
וַ ֲאנִ י ָא ִׁשיר ;עּזֶ " וַ ֲא ַרּנֵ ן לַ ּב ֶֹקר ַח ְס ֶּד" ִּכי ָהיִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב לִ י ָּומנֹוס ְּביֹום ַצר לִ י.
לִ י ַצר ְּביֹום ָּומנֹוס לִ י ִמ ְׂשּגָ ב ָהיִ ָית ִּכי ַח ְס ֶּד" לַ ּב ֶֹקר וַ ֲא ַרּנֵ ן ;עּזֶ " ָא ִׁשיר וַ ֲאנִ י.
ויאמר זה הפסוק ישר והפוך שלשה פעמים כך ,כי יש בו סוד גדול.
ואחר כך יאמר אלו הפסוקים:
יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הֹוָ ה ִּכי ִעם יְ הֹוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה ִעּמֹו ְפדּות )תהלים קל ,ז( .וְ ֶח ֶסד יְ הֹוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ ַעד עֹולָ ם
יַ ֵחל ַעל יְ ֵר ָאיו וְ ִצ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י ָבנִ ים )שם קג ,יז(ָ .אגִ ילָ ה וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּד" ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית ֶאת ָענְ יִ י יָ ַד ְע ָּת
ְּב ָצרֹות נַ ְפ ִׁשי )שם לא ,ח( .יְ הֹוָ ה ּב ֶֹקר ִּת ְׁש ַמע קֹולִ י ּב ֶֹקר ֶא ֱע ָר 6לְ " וַ ֲא ַצ ֶּפה )שם ה ,ד(ַ .ח ְס ֵדי יְ הֹוָ ה ִּכי -א
ָת ְמנּו ִּכי -א ָכלּו ַר ֲח ָמיו )איכה ג ,כב(.
ואחר כך יאמר מזמור סז ,והוא במדת החסד' ,למנצח בנגינות מזמור שיר' וכו' עד 'אפסי ארץ'.
הים יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְר ֵכנּו יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה .לָ ַד ַעת ָּב ָא ֶרץ ַּד ְר ֶּכ" ְּב ָכל ּגֹויִ םלַ ְמנַ ֵּצ ַח ִּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מֹור ִׁשירֶ .א ִ
הים יֹודּו" ַע ִּמים ;ּכּלָ ם .יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו לְ ;א ִּמים ִּכי ִת ְׁשּפֹט ַע ִּמים ִמיׁשֹרׁשּוע ֶת" .יֹודּו" ַע ִּמים ֱא ִ
לַ ְמנַ ֵּצ ַח יְ ָ
היםהים יֹודּו" ַע ִּמים ;ּכּלָ םֶ .א ֶרץ נָ ְתנָ ה יְ בּולָ ּה יְ ָב ְר ֵכנּו ֱא ִּולְ ;א ִּמים ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה .יֹודּו" ַע ִּמים ֱא ִ
הים וְ יִ ְיראּו אֹותֹו ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ.הינּו .יְ ָב ְר ֵכנּו ֱא ֱִא ֵ
ויכוין במזמור הזה שיש בו שבעה פסוקים כנגד שבעה קני המנורה .וכנגדם למעלה הם חג"ת נהי"ם .וגם
ויכוין יש בו תשעה וארבעים תיבות כנגד מ"ט שערי בינ"ה ,המריקים שפע לשבעה קני המנורה הנז' ,והם
שבעה פעמים שבעה .וגם אם תמנה כל האותיות של השבעה הפסוקים האלו הם בגימטריא ע"ב .וגם אם
תמנה כל האותיות של שבעה הפסוקים הנז' הם ע"ב רי"ו.

ח
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עוד בפרטות ר"ת )כנגד( שלשה פסוקים הראשונים הם אל"י ,וסופי תיבות השלשה פסוקים הראשונים הם
עוד חכ"ם כמנין אדנ"י ,ושניהם יחד הם בגימטריא ק"ו ,והם ק"ו החיים .והפסוק האמצעי הנה ר"ת וס"ת
שלו הם י"ה.
עוד ר"ת שלשה פסוקים האחרונים הוא יא"י ,כמנין אהי"ה ,וסופי תיבות שלהם הם מו"צ ,והוא אהי"ה
עוד דיודי"ן ,סך כל השמות אשר במזמור הזה הם ע"ב רי"ו אל"י אדנ"י ק"ו י"ה קו"ל אהי"ה אהי"ה ,והם
תשעה שמות .ואם תחבר יחד הארבע העיקרים ,והם אל"י י"ה אהי"ה אדנ"י ,הם בגימטריא קמ"ב ,כמנין ס"ת
של האבות ,שהם מק"ב  -מ"ם דאברהם ,קוף מיצחק ,בית מיעקב )אמ"ה(.
ואחר כך יאמר פזמון' :י"ה איום זכור היום ברית שבעת תמימיך' וכו'.
אּומי"ָ .אב ַר ְח ָמן,
יָ ּה ָאיֹום ,זְ כֹר ַהּיֹוםְּ ,ב ִרית ִׁש ְב ַעת ְּת ִמ ֶימי"ְּ .ב ִרית ֶאזְ ַרחֲ ,א ֶׁשר ָא ָרחְּ ,ב ;חּקֹות ַּדת נְ ֶ
דֹור ֶׁשי".
דּותינּו ְּב ַר ֲח ֶמי" ,זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ"ְ .מחֹולֵ ל ּכֹל ,וְ כֹל יָ כֹלֱ ,היֵ ה נִ ְד ָרׁש לְ ְ
יָ ּה ָק ֵרב זְ ַמןְּ ,פ ֵ
ּדֹופ ֵקי ְדלָ ֶתי"ְּ .ב ַהזְ ִּכ ָירם ,זְ כּות ַא ְב ָר ָהם ,וְ ִצ ְד ַקת ָּכל ֲח ִס ֶידי"ְׁ .ש ֵעה נִ ָיבם,
וְ ִה ָּמ ֵצא ,וְ ִה ְת ַר ֶּצה ,לְ ַעם ְ
ְּב ִה ְת ָק ְר ָבםְּ ,בלּולָ ָבם לְ ַׁש ֲח ֶר" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
ַר ֲח ָמנָ א ָא ֵרים יְ ִמינָ  6וְ ַא ְצ ַמח ;ּפ ְר ָקנָ ְּ ,6ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א יִ ְתּגַ לְ ּגְ לּון ַר ֲח ָמֲ 6עלָ ןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
ואחר כך:
הים ,ב' פעמים .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ,6הים ,יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד .יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ְִׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ  ,6יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,ב' פעמים.
חּוסה
הי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נִ י וכו'ֲ .ענֵ נִ י ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נִ יֲ .ע ֵשֹה לְ ַמ ַען ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ָרח ְּת ִמ ֶימ" ,וְ ֲָענֵ נִ י ֱא ֵ
ּמֹורּיָ הֲ ,ענֵ נּו.
ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ"ְּ .ד ָענֵ י לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ַהר ַה ִ
ויאמר:
ׁשּו ָבה ְׁשבּות ַע ָּמְּ ,6ב ָכל לֵ ב ָׁש ִביםּ .ו ְמ ֵחה ִּפ ְׁש ָעם ְּכמֹו ָענָ ן וְ ָע ִביםָ ,אּנָ א ְר ֵאה ָענְ יָ ם וְ חֹון נְ ֵכ ִאיםִ ,אם
ׁשּו ָבה יַ ּגִ עּו לָ ָא ֶרץ לֶ ָע ָפר ָׁשחּוּ .ו ְבקֹו ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נחמּוָּ ,כ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ גַ ם נִ ְסלָ חּו.
ואומר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה )א( ֵאל )ב( ַרחּום )ג( וְ ַחּנּון )ד( ֶא ֶר) 6ה( ַא ַּפיִ ם )ו( וְ ַרב ֶח ֶסד
וַ ּיַ ֲעבֹר )ז( וֶ ֱא ֶמת) .ח( נ ֵֹצר ֶח ֶסד )ט( לָ ֲאלָ ִפים )י( נֹ ֵשֹא ָעוֹן )יא( וָ ֶפ ַׁשע )יב( וְ ַח ָּט ָאה )יג( וְ נַ ֵּקה.
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ט

גבורה ב'
ואומר:
הי ֶא ְק ָראאתי וַ ּיַ ֲענֵ נִ י )תהלים קכ ,א(ַּ .ב ַּצר לִ י ֶא ְק ָרא יְ הֹוָ ה וְ ֶאל ֱא ַ
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ֶאל יְ הֹוָ ה ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר ִ
אתי ּיָ ּה ָענָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה )תהלים
ִׁשיר וַ ּיִ ְׁש ַמע ֵמ ֵה ָיכלֹו קֹולִ י וְ ַׁשוְ ָע ִתי ְּב ָאזְ נָ יו )שמואל ב כב ,ז(ִ .מן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
יֹוׁש ֵיעם )שם קז ,יג( .וַ ּיַ ְרא ַּב ַּצר לָ ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
קֹות ֶיהם ִ
קיח ,ה( .וַ ּיִ זְ ֲעקּו ֶאל יְ הֹוָ ה ַּב ַּצר לָ ֶהם ִמ ְּמ ;צ ֵ
את וָ ֲא ַחּלְ ֶצּךָ ֶא ֶענְ " ְּב ֵס ֶתר ַר ַעם ֶא ְב ָחנְ " ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה ֶסלָ ה )שם פא ,ח(ְּ .ביֹום ָצ ָר ִתי
)שם קו ,מד(ַּ .ב ָּצ ָרה ָק ָר ָ
ֶא ְק ָר ֶאּךָ ִּכי ַת ֲענֵ נִ י )שם פו ,ז( .יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּו ִעּמֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרה ֲא ַחּלְ ֵצהּו וַ ֲא ַכ ְּב ֵדהּו .א ֶֹר 6יָ ִמים ַא ְׂש ִּב ֵיעהּו
הים ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאריֹוׁש ֵיענִ י )שם נה ,יז(ֱ .א ִ
הים ֶא ְק ָרא וַ יהֹוָ ה ִיׁשּוע ִתי )שם צא ,טו־טז(ֲ .אנִ י ֶאל ֱא ִ
וְ ַא ְר ֵאהּו ִּב ָ
הים ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַאל ִּת ְת ַעּלַ ם ִמ ְּת ִחּנָ ִתיַ .ה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י וַ ֲענֵ נִ י ָא ִריד ְּב ִׂש ִיחיָּפנֶ י" וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה )שם פ ,ד(ַ .ה ֲאזִ ינָ ה ֱא ִ
הים ָחּנֵ נִ י ִּכי ְב" ָח ָסיָ ההים ִרּנָ ִתי ַה ְק ִׁש ָיבה ְּת ִפּלָ ִתי )שם סא ,ב(ָ .חּנֵ נִ י ֱא ִוְ ָא ִה ָימה )שם נה ,ב־ג(ִׁ .ש ְמ ָעה ֱא ִ
א-הים
א-הים ֶעלְ יֹון לָ ֵאל ּג ֵֹמר ָעלָ י )שם נז ,ב־ג(ֵּ .ב ִ
נַ ְפ ִׁשי ְּוב ֵצל ְּכנָ ֶפי" ֶא ְח ֶסה ַעד יַ ֲעבֹר ַהּוֹותֶ .א ְק ָרא לֵ ִ
ָּב ַט ְח ִּתי -א ִא ָירא ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם לִ י )שם נו ,יב(ִּ .כי ִה ַּצלְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת ֲה-א ַרגְ לַ י ִמ ֶּד ִחי לְ ִה ְת ַהּלֵ  6לִ ְפנֵ י
היםהים לָ נּו ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז ֶעזְ ָרה ְב ָצרֹות נִ ְמ ָצא ְמאֹד )שם מו ,ב(ֱ .א ִהים ְּבאֹור ַה ַחּיִ ים )שם שם ,יד(ֱ .א ֱִא ִ
ְּב ִק ְר ָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט יַ ְעזְ ֶר ָה ֱא ִ
הים ָארּום ַּבּגֹויִ ם ָארּוםהים לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר )שם שם ,ו(ַ .ה ְרּפּו ְּודעּו ִּכי ָאנ ִֹכי ֱא ִבֹותינּו ִס ְּפרּו לָ נּו ּפ ַֹעל ָּפ ַעלְ ָּת ִב ֵימ ֶיהם ִּב ֵימי ֶק ֶדם )שם מד ,ב(.
הים ְּב ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמ ְענּו ֲא ֵָּב ָא ֶרץ )שם שם יא(ֱ .א ִ
נֹודה
א-הים ִהּלַ לְ נּו ָכל ַהּיֹום וְ ִׁש ְמ" לְ עֹולָ ם ֶ
הים ַצּוֵ ה יְ ׁשּועֹות יַ ֲעקֹב )שם שם ,ה(ֵּ .ב ִַא ָּתה הּוא ַמלְ ִּכי ֱא ִ
הים ֵאלִ י ַא ָּתה ַא ַׁש ֲח ֶרּךָ ָצ ְמ ָאה לְ " נַ ְפ ִׁשי ָּכ ַמּה לְ " ְב ָׂש ִרי ְּב ֶא ֶרץ ִצּיָ ה וְ ָעיֵ ף ְּבלִ י ָמיִ םֶסלָ ה )שם מד ,ט(ֱ .א ִ
)שם סג ,ב(.
ואחר כך יאמר מזמור ך' למנצח מזמור לדוד יענך ידו"ד ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב וכו' עד יעננו ביום
ואחר קראנו .ויכוין במזמור הזה שיש בו עשרה פסוקים כנגד עשר ספירות בלי מה .גם ר"ת י'ענך י'דוד
ב'יום צ'רה הם יב"ק ,והם ידו"ד אהי"ה אדנ"י .ואחר כך ר"ת ו'אנחנו ק'מנו ו'נתעודד גם כן הוא יב"ק שני.
ואחר כך ר"ת י'עננו ב'יום ק'ראנו הוא יב"ק שלישי ,והם אלהים אדנ"י ,ושלשה פעמים יב"ק הם בגימטריא
של"ו .גם בכללות המזמור יש שבעי"ן תיבין ותוסיף אותם על של"ו ויהיו בגימטריא ת"ו חיים.
הי יַ ֲעקֹב .יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְר" ִמּק ֶֹדׁש ִּומ ִּצּיֹוןלַ ְמנַ ֵּצ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד .יַ ַענְ " יְ הֹוָ ה ְּביֹום ָצ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְב" ֵׁשם ֱא ֵ
לַ ְמנַ ֵּצ ַח יִ ְס ָע ֶדּךָ .יִ זְ ּכֹר ָּכל ִמנְ ח ֶֹת" וְ עֹולָ ְת" יְ ַד ְּׁשנֶ ה ֶסלָ ה .יִ ֶּתן לְ " ִכלְ ָב ֶב" וְ ָכל ֲע ָצ ְת" יְ ַמּלֵ א .נְ ַרּנְ נָ ה
הֹוׁש ַיע יְ הֹוָ ה ְמ ִׁשיחֹו יַ ֲענֵ הּו
לֹותי"ַ .ע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִ
הינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א יְ הֹוָ ה ָּכל ִמ ְׁש ֲא ֶיׁשּוע ֶת" ְּוב ֵׁשם ֱא ֵ
ִּב ָ
הינּו נַ זְ ִּכירֵ .ה ָּמהּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ְּב ֵׁשם יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו ִּבגְ ;ברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹוֵ .אּלֶ ה ָב ֶר ֶכב וְ ֵאּלֶ ה ַב ִ
הֹוׁש ָיעה ַה ֶּמלֶ  6יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו.
עֹודד .יְ הֹוָ ה ִ
ָּכ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו וַ ּנִ ְת ָ
ואחר כך יאמר:
ְּב ִרית נִ ְפ ַקדֲ ,א ֶׁשר נֶ ֱע ַקד ,לְ ַה ֲעלֹות לְ ָפנֶ י"ְּ .כ ֶשֹה נֶ ֱא ַסר ,וְ גַ ם נִ ְמ ָסרֲ ,עשֹוֹת ַהּטֹוב ְּב ֵעינֶ י"ְ .ר ֵצה גִ זְ עֹו,
חֹובםָ ,ענָ ה ָבםֲ ,ע ֵשֹה נָ א לְ ַמ ַען ְׁש ֶמ" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון
ּבֹואם לְ ָפנֶ י" .וְ ִאם ָ
ברית וְ חֹון זַ ְרעֹוְּ ,ב ֵעת ָ
ׁשֹואל ִמ ָּמֶ 6עזְ ָרהֲ .ע ֵק ָדתֹו,
ּגֹואלִ י ,לְ ַעם ֵ
בּורהִּ .תזְ ּכֹר ֵאלִ י ,צּור ֲ
ַע ֶּמ" .זְ כּות יִ ְצ ָחקַּ ,ב ַּׁש ַחקָ ,חתּום ְּב ִמ ַּדת ַהּגְ ָ
וְ ִצ ְד ָקתֹוְ ,מׁשֹו 6לְ ַעם ִּב ְׁש ָמ 6נִ ְק ָראִ .מּנַ ֲחלָ ְת"ְּ ,וסג; ּלָ ְת"- ,א ִת ְכלָ א ַר ֲח ֶמי" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".

י
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בּור ָּתֲ 6עלָ ןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן ְקיָ ֵמיּה ְּדיִ ְצ ָחק ֲע ֵק ָידאְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ּגַ ּלֵ י גְ ְ
יׁשין ִמּנָ ןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
עֹוב ָדא ִּב ִ
הֹוראְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א לָ א ִת ְת ָּפ ַרע ּכְ ְ
ַר ֲח ָמנָ א ִּדינָ ן ַא ֵּפק לִ נְ ָ
ַר ֲח ָמנָ א ְּכ ;בׁש ֶח ְמ ָּתא וְ ָרגְ זָ א ִמּנָ ןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א לָ א ֶת ְע ַּבד ּגְ ִמ ָירא לָ נָ אְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א
חֹובין וְ לַ ֲעוַ ּיִ יןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ּתּוב ֵמ ;רגְ זָ ְּ ,6ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א וְ לָ א נֶ ְה ָּדר ֵר ָיקם
ּוׁשבֹוק לְ ִ
ְמחֹול ְ
ִמן ַק ָּמְּ ,6ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
הינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ  ,6יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ,6ְׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
הים ,ב' פעמים.הים ,יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ְִׁש ַמע יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,ב' פעמים .יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִ
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל
ֲענֵ נּו ַּופ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נּו .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען יִ ְצ ָחק ַע ְב ֶּד" וְ ָ
ַע ֶּמ"ְּ .ד ָענֵ י לְ יִ ְצ ָחק ַעל ּגַ ֵּבי ַמ ְד ְּב ָחאֲ ,ענֵ ינָ ן.
ויאמר:
ָּב ִאים לְ ָפנֶ י" ְּכ ָדל ַעל ֶּדלֶ תּ ,ו ְפ ַתח ְּדלָ ֶתי" ַאל ְּת ִהי נִ נְ ֶעלֶ תֶ ,עזְ ָרה ְּב ָצרֹות ִמ ְּמ" ׁשֹו ֶאלֶ תִ ,מ ְׁש ַּת ֲחוִ ים
ָּב ִאים ַא ַּפיִ ם וְ ַכף ָׁש ָטחּוּ ,ו ְב ָק ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נִ ְמחּו ָּכ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ נָ ם ָסלַ ְח ִּתי.
ואומר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה )א( ֵאל )ב( ַרחּום )ג( וְ ַחּנּון )ד( ֶא ֶר) 6ה( ַא ַּפיִ ם )ו( וְ ַרב ֶח ֶסד
וַ ּיַ ֲעבֹר )ז( וֶ ֱא ֶמת) .ח( נ ֵֹצר ֶח ֶסד )ט( לָ ֲאלָ ִפים )י( נֹ ֵשֹא ָעוֹן )יא( וָ ֶפ ַׁשע )יב( וְ ַח ָּט ָאה )יג( וְ נַ ֵּקה.
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תפארת ג'
ואומר:
ִמי ֵאל ָּכמֹו" נ ֵֹׂשא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר ַעל ֶּפ ַׁשע לִ ְׁש ֵא ִרית נַ ֲחלָ תֹו -א ֶה ֱחזִ יק לָ ַעד ַאּפֹו ּכִ י ָח ֵפץ ֶח ֶסד הּוא )מיכה ז,
אתי ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה לְ ָפנֶ י" וְ ַחּנ ִֹתי ֶאת ֲא ֶׁשר ָאחֹן וְ ִר ַח ְמ ִּתי
טּובי ַעל ָּפנֶ י" וְ ָק ָר ִ
ֹאמר ֲאנִ י ַא ֲע ִביר ָּכל ִ
ִמי יח( .וַ ּי ֶ
ה ֶיכם ֵּוב ַרֶ 6את לַ ְח ְמ" וְ ֶאת ֵמ ֶימי" וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲחלָ הֶאת ֲא ֶׁשר ֲא ַר ֵחם )שמות לג ,יט( .וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֵאת יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
מֹוע
ֹאמר ִאם ָׁש ַ
ִמ ִּק ְר ֶּב"- .א ִת ְהיֶ ה ְמ ַׁש ֵּכלָ ה וַ ֲע ָק ָרה ְּב ַא ְר ֶצ" ֶאת ִמ ְס ַּפר יָ ֶמי" ֲא ַמּלֵ א )שם כג ,כה־כו( .וַ ּי ֶ
הי" וְ ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶׂשה וְ ַה ֲאזַ נְ ָּת לְ ִמ ְצו ָֹתיו וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ָּכל ;ח ָּקיו ָּכל ַה ַּמ ֲחלָ ה ֲא ֶׁשרִּת ְׁש ַמע לְ קֹול יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
הֹוׁש ֵיענּו וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה
ַׂש ְמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַריִ ם -א ָא ִׂשים ָעלֶ י" ּכִ י ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ר ְֹפ ֶא" )שם טו ,כו(ְ .ר ָפ ֵאנּו יְ הֹוָ ה וְ נֵ ָר ֵפאִ ,
ִּכי ְת ִהּלָ ֵתנּו ָא ָּתה.
ואחר כך יאמר מזמור צ"א' :יושב בסתר עליון' וכו' .ויכוין כי' מלאכיו' יצוה' לך' לשמרך' בכל' דרכיך'
ואחר ס"ת יוה"ך כל"ך ,ועם הכולל הם בגימטריא יב"ק ,והם בסוד אל"ף ,עד 'ואראהו ובישועתי'.
הי ֶא ְב ַטח ּבֹוִּ .כי הּוא יַ ִּצילְ "צּוד ִתיֱ ,א ַ
י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹוןְּ ,ב ֵצל ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן .א ַֹמר לַ יהֹוָ ה ַמ ְח ִסי ְּומ ָ
י ֵֹׁשב ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר ַהּוֹותְּ .ב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶס 6לָ  6וְ ַת ַחת ְּכנָ ָפיו ֶּת ְח ֶסהִ ,צּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹו- .א ִת ָירא
יֹומםִ .מ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל יַ ֲהִ ,6-מ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד ָצ ֳה ָריִ ם .יִ ּפֹל ִמ ִּצ ְּד" ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה
ִמ ַּפ ַחד לָ יְ לָ הֵ ,מ ֵחץ יָ עּוף ָ
ש ְמ ָּת
ִמ ִימינֶ "ֵ ,אלֶ י" -א יִ ּגָ ׁשַ .רק ְּב ֵעינֶ י" ַת ִּביט ,וְ ִׁשּל; ַמת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאהִּ .כי ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַמ ְח ִסיֶ ,עלְ יֹון ַ ֹ
ְמעֹונֶ "- .א ְת ;אּנֶ ה ֵאלֶ י" ָר ָעה ,וְ נֶ גַ ע -א יִ ְק ַרב ְּב ָא ֳהלֶ "ִּ .כי ַמלְ ָא ָכיו יְ ַצּוֶ ה ּלָ  ,6לִ ְׁש ָמ ְר" ְּב ָכל ְּד ָר ֶכי"ַ .על
ַּכ ַּפיִ ם יִ ָּשאּונְ "ֶּ ,פן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ לֶ "ַ .על ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרִֹּ ,6ת ְרמֹס ְּכ ִפיר וְ ַתּנִ יןִּ .כי ִבי ָח ַׁשק וָ ֲא ַפּלְ ֵטהּו,
ש ִּב ֵיעהּו,
שּגְ ֵבהּו ִּכי יָ ַדע ְׁש ִמי .יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּו ִעּמֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרהֲ ,א ַחּלְ ֵצהּו וַ ֲא ַכ ְּב ֵדהּו .א ֶֹר 6יָ ִמים ַא ְ ֹ
ֲא ַ ֹ
יׁשּוע ִתי.
וְ ַא ְר ֵאהּו ִּב ָ
ואחר כך יאמר פסוק )בראשית מט ,יח(:
יׁשּוע ְת" ,יְ הֹוָ ה
יׁשּוע ְת" ִקּוִ ִיתי יְ הֹוָ ה ,יְ הֹוָ ה ִקּוִ ִיתי לִ ָ
יׁשּוע ְת" ִקּוִ ִיתי יְ הֹוָ ה ,לִ ָ
יׁשּוע ְת" ִקּוִ ִיתי יְ הֹוָ ה ,לִ ָ
לִ ָ
יׁשּוע ְת" ,שלשה פעמים ]ישר והפוך[.
יׁשּוע ְת" ,יְ הֹוָ ה ִקּוִ ִיתי לִ ָ
לישועתך ִקּוִ ִיתי לִ ָ
ויאמר פסוק )תהלים לב ,ז(:
סֹוב ֵבנִ י ַפּלֵ ט ָרּנֵ י ִּת ְּצ ֵרנִ י ִמ ַּצר לִ י ֵס ֶתר ַא ָּתה.
סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ הֶ ,סלָ ה ְּת ְ
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת ְ
סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ הֶ ,סלָ ה ְּתס ְֹוב ֵבנִ י ַפּלֵ ט ָרּנֵ י ִּת ְּצ ֵרנִ י ִמ ַּצר לִ י ֵס ֶתר
אתה ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת ְ
סֹוב ֵבנִ י ַפּלֵ ט ָרּנֵ י ִּת ְּצ ֵרנִ י ִמ ַּצר לִ י ֵס ֶתר
סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ הֶ ,סלָ ה ְּת ְ
ַא ָּתהַ .א ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת ְ
ַא ָּתה ,ג' פעמים ]ישר והפוך[.
ואחר כך יאמר )שם קו ,ד(:
זָ ְכ ֵרנִ י יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
כֹות ֶרת.
זְ כֹור ָאחּוז ,וְ גַ ם )טרוף( ] ָׁשבּוץ[ָ ,חתּום ְּב ִמ ַּדת ִּת ְפ ֶא ֶרתִ ,מ ַּדת ֱא ֶמתֶּ ,ב ֱא ֶמת ,יְ ;ר ָּׁשה לֹו וְ ֶ
קּוקה ַּב ֲע ֶט ֶרת .הּוא ִאיׁש ָּתםְּ ,ב ִׁש ְמ" נֶ ְח ָּתם,
צּורתֹו ֲח ָ
זְ כֹור ִּת ְפ ַא ְרּתֹו ְּבתּוּמֹוָּ ,ת ִמיד ּבֹו נִ ְק ֶׁש ֶרתְּ .ודמּותֹו וְ ָ
ַשֹ ְמ ִּתי ַעל ֵּכס ַר ֲח ֶמי" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".

יב
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] ַר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן ְקיָ ֵמיּה ְּדיַ ֲעקֹב ְׁשלֵ ָימאְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ַּכ ְת ִבינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ְד ַר ֲח ֵמיְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
לֹותנָ א ַק ֵּבל ְּב ַר ֲעוָ אְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
לֹותיןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ְצ ָ
]רחמנא ַר ֲח ָמנָ א ְּפ ַתח ְׁש ַמּיָ א לִ ְצ ִ
ַר ֲח ָמנָ א ַר ֵחם ַעל נִ ְׁש ָמ ִתיןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א וְ לָ א נֶ ְה ָּדר ֵר ָיקם ִמן ַק ָּמְּ ,6ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר[.
הים ,ב' פעמים .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ,6הים ,יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד .יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ְִׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
שמע יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,יְ הֹוָ ה ֶמלֶ  ,6יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,ב' פעמים.
] ֲענֵ נּו ֲא ִביר יַ ֲעקֹבֲ ,ענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ַר ֲח ִמיםֲ ,ענֵ נּו .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען יַ ֲעקֹב נֶ ֱענָ ה ְב ;סּלָ ם
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ"ְּ .ד ָענֵ י לְ יַ ֲעקֹב ְּב ֵבית ֵאלֲ ,ענֵ ינָ ן[.
רֹומי" ,וְ ָ
]עננו ִמ ְּמ ֶ
וקודם הוידוי להרב כמה"ר אברהם מונסון זלה"ה ,יאמר:
אתי )חבקוק ג ,ב( .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי וְ נִ ְרּגַ זְ ִּתי ,יֹום ּבֹו ִּת ְפ ְק ֵדנִ י ,זָ ַחלְ ִּתי וְ ַחלְ ִּתי ,יֹום ּבֹו
יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
יְ הֹוָ ה ְּת ִדינֵ נִ יָ ,ה ְׁש ַּפלְ ִּתי וְ נִ ְב ַהלְ ִּתיֶּ ,פן ְּב ַא ְּפ" ַּת ְמ ִע ֵיטנִ י )יואל ב ,יא( .נִ ָּצב לָ ִריב יְ הֹוָ ה )ישעיה ג ,יג( .יְ הֹוָ ה
אתי.
ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
נּוראִ ,מי יַ ֲעמֹד
קּוקין ְּד ָ
בּורה ַּב ֲא ַתר ִּדי זְ ִ
ּנֹורא .יכילך ואתה גְ ;דּלָ ה ּוגְ ָ
יְ הֹוָ ה ִמי -א יִ ָיראִ ,מן ּיֹום ה ִּדין וְ ַה ָ
אתי.
יְ הֹוָ ה ְּבסֹוד יְ הֹוָ ה )על פי ירמיה כג ,יח( .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
יֹוד ֵעי ָדת
עֹומ ִדים ַעל ָמּדֹוןּ ,כִ י ֵכן ְּד ַבר ַה ֶּמלֶ  6לִ ְפנֵ י ָּכל ְ
יֹוׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ִדיןְ ,ס ִב ָיביו ְשֹ ָר ִפים ְ
יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ֵ 6
אתי.
יְ הֹוָ ה וָ ִדין .לְ ַהּגִ יד ִּכי יָ ָׁשר יְ הֹוָ ה )תהלים צב ,טז( .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
יְ הֹוָ ה לִ ְפנֵ י ֵחילֹו ָק ֵרי ְב ַחיִ לָ ,מאן ָּב ֵעי ַסם ַחּיִ ים ,וְ הּוא ֶּבן ָחיִ ל .יָ קּום ְּב ֶט ֶרם יִ ְת ַעּוְ תּו ַאנְ ֵׁשי ֶה ָחיִ ל .וְ יָ ׁשֹב
אתי.
יְ הֹוָ ה ֶאל יְ הֹוָ ה )ישעיה נה ,ז( .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
מֹוצא
פֹוצץ ְסלָ ִעים ְּומ ַׁש ֵּבר ציריםָּ .כל ָ
יׁשין ּובמאמר ִע ִיריןְ .מ ֵ
יְ הֹוָ ה התקיף ַמ ְׁש ִּפיל ֵּומ ִריםְּ .ב ֵמ ַימר ַק ִּד ִ
אתי.
יְ הֹוָ ה ִפי יְ הֹוָ ה )דברים ח ,ג( .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
בּוׁשּה ִּכ ְתלַ ג ִחיּוָ ר ,טֹוב ֵּומ ִטיבָ .כ ְר ָסוָ ן ְר ִמיו ,וְ הּוא יָ ִתיב
ּנֹורא ּו ַמ ְב ִהיל ,יֹום )נורא( ִּדינָ א יָ ִתיב .לְ ֵ
יְ הֹוָ ה ָ
אתי.
יְ הֹוָ ה ָּברּוְּ 6כבֹוד .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
זֹור ַחִ .מי
ּנֹורא וְ נֶ ְעלָ ם ְּכ ֵעין ַה ֶּק ַרחּ .כָ ְר ְסיֵ ּה ְׁש ִב ִיבין ִּדינּור ִּכ ְׂשמ ַֹח וְ יָ ֵר ַחִ .כ ְמקֹום ַא ְבנֵ י ַׁשיִ ׁשָ ,טהֹור ֵ
יְ הֹוָ ה ָ
אתי.
יְ הֹוָ ה יַ ֲעלֶ ה ְב ַהר יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
צֹור ַחֵ .אי 6יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא ֵק ֵר ַחְ .מקֹום לַ ֶה ֶבת
נֹורא ִּכי ַעם ָרם ְּב ַמר ֵ
יְ הֹוָ ה לִ ִּבי ִמּלַ ֲה ֵבי ֵאׁש ִר ְׁש ְּפ" ּב ֵֹור ַחָ .
אתי.
יְ הֹוָ ה ַׁשלְ ֶה ֶבת יָ ּה יְ הֹוָ ה .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
יחֹוחים.
טּוחיםִּ .תּכֹון ְּת ִפּלָ ֵתנּו ְּכ ֵר ַיח נִ ִ
יְ הֹוָ ה ִס ְפ ֵרי ַחּיִ ים ֵּומ ִתים לְ ָפנֶ י" נִ ְפ ָּת ִחיםּ .ו ְב ַח ְס ֵדי ִראׁשֹונִ ים ָאנּו ְּב ִ
אתי.
יְ הֹוָ ה ָּפ ָעלְ " ְּב ֶק ֶרב ָׁשנִ ים ַחּיֵ יהּו יְ הֹוָ ה .יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
ּתֹוד ַיע ְּברֹגֶ ז ַר ֵחם
אתי .יְ הֹוָ ה ָּפ ָעלְ " ְּב ֶק ֶרב ָׁשנִ ים ַחּיֵ יהּו )יְ הֹוָ ה( ְּב ֶק ֶרב ָׁשנִ ים ִ
יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמ ֲע" יָ ֵר ִ
יֹוׁשב
יְ הֹוָ ה ִּתזְ ּכֹור )חבקוק ג ,ב(ְּ .ברֹגֶ ז ַא ֲה ָבה ִּתזְ ּכֹרְּ .ברֹגֶ זֲ ,ע ֵק ָדה ִּתזְ ּכֹרְּ .ברֹגֶ זְּ ,ת ִמימּות ִּתזְ ּכֹרִ .איׁש ָּתם ֵ
א ָֹהלִ ים ִּתזְ ּכֹרַ .ה ֵּבט לַ ְּב ִרית וְ חֹון ַעל ְׁש ֵא ִרית .זְ כֹור ַאל ָּת ֵפר ְּב ִר ְית" ִא ָּתנּוֲ .ענֵ נּו ָב ֵעת ָּובעֹונָ ה ַהּזֹאת.
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בֹותינּוַ .אל ַּת ַעשֹ ִע ָּמנּו ָכלָ ה וכו' .ויאמר וידוי הגדול וכו' .ואחר כך אשמנו באומר ובפועל
א-הי ֲא ֵ
הינּו וֵ ֱֵא ֵ
הינּו וכו' עד וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָׁש ְענּו.ֱא ֵ
הי[ ָּפנַ י ֵאלֶ י" ֵאלֶ י"ִּ .כי ֲעוֹנ ֵֹתינּוהי ּב ְֹׁש ִּתי וְ נִ ְכלַ ְמ ִּתי לְ ָה ִרים )אורך( ] ֱא ַּסֹופר ָא ַמר לְ ָפנֶ י"ֱ ,א ַ
ֶעזְ ָרא ַה ֵ
ֶעזְ ָרא ָרבּו לְ ַמ ְעלָ ה רֹאׁש וְ ַא ְׁש ָמ ֵתנּו גָ ְדלָ ה ַעד לַ ָּׁש ָמיִ ם .וְ ַא ָּתה ֱאל ַֹוּה ְסלִ יחֹות ַחּנּון וְ ַרחּום ֶא ֶרַ 6א ַּפיִ ם
יֹוצ ֵרנּו ,וְ ַאל ַּת ַעשֹ ִע ָּמנּו ָכלָ ה
וְ ַרב ֶח ֶסד וְ -א ֲעזַ ְב ָּתםַ .אל ַּת ַעזְ ֵבנּו ָא ִבינּוַ ,אל ִּת ְּט ֵׁשנּו ַמלְ ֵּכנּו ,וְ ַאל ִּת ְׁש ָּכ ֵחנּו ְ
הינּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנּו ַעל יְ ֵדי יִ ְר ְמיָ ה חֹוזָ ָּ 6כ ָאמּורַּ :בּיָ ִמים ָה ֵהם ָּוב ֵעתלּותנּו .וְ ַקּיֵ ם לָ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְּבגָ ֵ
הּודה וְ -א ִת ָּמ ֶצאינָ הִּ ,כי ֶא ְסלַ ח לַ ֲא ֶׁשר
ַה ִהיא נְ ;אם יְ הֹוָ ה יְ ;ב ַּקׁש ֶאת ֲעוֹן יִ ְשֹ ָר ֵאל וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ֶאת ַחּטֹאת יְ ָ
ֹנֹותינּו ִּכי ֵאל טֹוב וְ ַסּלָ ח
ַא ְׁש ִאיר .וְ ַאל יְ ַע ֵּכב לְ ָפנֶ י" ָּכל ֵח ְטא וְ ָעוֹן ֶאת ְּת ִפּלָ ֵתנּוְּ .ומחֹול ְּוסלַ ח לְ ָכל ֲעו ֵ
ָא ָּתה.
ואומר:
ׁשֹוכן ְמעֹונִ יםִּ ,ב ְב ִכי ֵהם יָ בֹאּו ְּוב ַת ֲחנּונִ יםִ .אם יִ ְהיּו ָּכל ֲח ָט ֵאיכֶ ם ַּכ ָּׁשנִ ים ַּכ ֶּׁשלֶ ג יַ לְ ִּבינּו,
ְׁש ַמע קֹול ַׁשוְ ַעת ֵ
ְׁש ַמע ֵמ ָחלָ ב ַצחּוּ .ו ְב ָק ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נִ ְמחּוָּ ,כ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ נָ ם נִ ְסלָ חּו.
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה )א( ֵאל )ב( ַרחּום )ג( וְ ַחּנּון )ד( ֶא ֶר) 6ה( ַא ַּפיִ ם )ו( וְ ַרב ֶח ֶסד
וַ ּיַ ֲעבֹר )ז( וֶ ֱא ֶמת) .ח( נ ֵֹצר ֶח ֶסד )ט( לָ ֲאלָ ִפים )י( נֹ ֵשֹא ָעוֹן )יא( וָ ֶפ ַׁשע )יב( וְ ַח ָּט ָאה )יג( וְ נַ ֵּקה.
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נצ"ח ד'
ואומר פסוק )שמואל א טו ,כט(:
וְ גַ ם נֵ ַצ"ח יִ ְׂש ָר ֵאל -א יְ ַׁש ֵּקר וְ -א יִ ּנָ ֵחם ִּכי -א ָא ָדם הּוא לְ ִהּנָ ֵחם.
ויאמר בכוונה גדולה מלה במלה ענין פיטום הקטורת:
בֹותינּו לְ ָפנֶ י" ֶאת ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָ םַּ ,כ ֲא ֶׁשר
הינּו ֶׁש ִה ְק ִטירּו ֲא ֵַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
תֹור ָת .6ויכוין למלת את"ה הוא חכמ"ה ,ה' אלהינו
אֹותם ַעל יַ ד ]מ ֶֹׁשה[ נְ ִב ָיאַּ 6כ ָּכתּוב ְּב ָ
ַא ָּתה ִצּוִ ָית ָ
בינ"ה ,שהקטירו אבותיך לפניך חס"ד גבור"ה תפאר"ת.
ויאמר הפסוק הזה:
ּוׁש ֵחלֶ ת וְ ֶחלְ ְּבנָ ה ַס ִּמים ּולְ בֹנָ ה זַ ָּכהַּ .בד ְּב ַבד יִ ְהיֶ ה ,ויאמר
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶאל מ ֶֹׁשה ַקח לְ " ַס ִּמים נָ ָטף ְ
וַ ּי ֶ
ֹאמר הפסוק הזה פעם אחת בשיור כאמור ,ופעם אחת הפוך ,וככה יאמר אותו שלשה פעמים ,וזה סדרו:
וַ ּי ֶ
ֹאמר.
ּוׁש ֵחלֶ ת נָ ָטף ַס ִּמים לְ " ַקח מ ֶֹׁשה ֶאל יְ הֹוָ ה וַ ּי ֶ
יִ ְהיֶ ה ְּב ַבד ַּבד זַ ָּכה ּולְ בֹנָ ה ַס ִּמים וְ ֶחלְ ְּבנָ ה ְ
ואחר כך תאמר גם כן אותיות הפסוק הזה למפרע ,גם כן שלשה פעמים ,ותנקד כל אותיות הפסוק הזה
ואחר כנקודת ארבעה תיבות אלו ככתוב בתורה ,ואלו הם :נָ ָטף ּו ְש ֵחלֶ ת וְ ֶחלְ ְבנָ ה ּולְ בֹנָ ה וזה סדרןָ :היָ ּהיְ
ֵד ֶב ְב ְד ְב ְהכָ ּז ְהנֹ ָבלָ וָ ּמיְ ֵמ ֶס ְהנְ ְבלְ ָחּו ְתָ -ח ָשוָ ְ
פטנ ֶמיְ ְמ ְס 6לָ ;ח ְק הֹ ָש ָמ לָ א ְהוֵ ֶהיְ ְר ְמאיָ ו.
ואחר כך יגמור ויאמר:
רֹוק ַחְ ,מ ;מּלָ ח ָטהֹור ק ֶֹדׁש .וְ ָׁש ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנָ ה ָה ֵדק וְ נָ ַת ָּתה ִמ ֶּמּנָ ה לִ ְפנֵ י
ית א ָֹתּה ְקט ֶֹרת ר ַֹקח ַמ ֲע ֵשֹה ֵ
ש ָ
וְ ָע ִ ֹ
מֹועד ֲא ֶׁשר ִאּוָ ֵעד לְ " ָׁש ָּמה ,ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ִּת ְהיֶ ה לָ ֶכם .וְ נֶ ֱא ַמר וְ ִה ְק ִטיר ָעלָ יו
ית ָה ֵע ;דת ְּבא ֶֹהל ֵ
ש ָ
וְ ָע ִ ֹ
ַא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת ַס ִּמיםַּ ,בּב ֶֹקר ַּבּב ֶֹקר ְּב ֵה ִיטיבֹו ֶאת ַהּנֵ רֹת יַ ְק ִט ֶירּנָ הְּ .וב ַה ֲע-ת ַא ֲהרֹן ֶאת ַהּנֵ רֹת ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם
יַ ְק ִט ֶירּנָ הְ ,קט ֶֹרת ָּת ִמיד לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה לְ דֹר ֵֹת ֶיכם.
ּוׁשמֹונָ ה ָמנִ ים ] ָהיּו ָבּהְׁ .שׁ-ש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים
ָּתנּו ַר ָּבנָ ןִּ :פּטּום ַה ְּקט ֶֹרת ֵּכ ַיצדְׁ .שׁ-ש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים ְ
ׁשה[ ָמנִ יםּוׁש ָ
ָּתנּו ַר ָּבנָ ן :וַ ֲח ִמ ָּׁשה ּכְ ִמנְ יַ ן יְ מֹות ַה ַח ָּמה ָמנֶ ה ְּבכָ ל יֹוםַ .מ ֲח ִציתֹו ַּבּב ֶֹקר ַּומ ֲח ִציתֹו ָּב ֶע ֶרבְ .
ּפּורים ּכְ ֵדי
ּפּוריםַּ ,ומ ֲחזִ ָירן לְ ַמכְ ֶּת ֶׁשת ְּב ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
יְ ֵת ִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם ַמכְ נִ יס ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְמ-א ָח ְפנָ יו ְּביֹום ַהּכִ ִ
לְ ַקּיֵ ם ָּבה ִמצְ וַ ת ַּד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה .וְ ַא ַחד ָע ָ ֹ
ּפֹורן יסו"ד .וְ ַה ֶחלְ ְּבנָ ה
שר ַס ָּמנִ ים ָהיּו ָבּה .וְ ֵאּלּו ֵהםַ :ה ֳּצ ִרי כ"ר .וְ ַה ִּצ ֶ
מלכו"ת .וְ ַהּלְ בֹונָ ה אור מקי"ףִ .מ ְׁש ַקל ִׁש ְב ִעים ִׁש ְב ִעים ָמנֶ ה .מֹור חס"דְּ .וק ִצ ָיעה גבור"ה .וְ ִׁשּבֹולֶ ת נֵ ְר ְּד
ׁשהּלּופה ְׁש ָ
שר חכמ"הִ .ק ָ
ש ְט ְׁשנֵ ים ָע ָ ֹ
שר ָמנֶ ה .קֹו ְ ֹ
שר ִׁש ָּׁשה ָע ָ ֹ
תפאר"ת .וְ כַ ְרּכֹום נצ"חִ .מ ְׁש ַקל ִׁש ָּׁשה ָע ָ ֹ
ּבֹורית ּכַ ְר ִׁשינָ א ִּת ְׁש ָעה ַק ִּבין .יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין ְס ִאין ְּתלָ ת וְ ַק ִּבין ְּתלָ ָתא .וְ ִאם -א ָמ ָצא
בינ"הִ .קּנָ מֹון ִּת ְׁש ָעה הו"דִ .
אֹומר:
רֹובעַ .מ ֲעלֶ ה ָע ָׁשן ּכָ ל ֶׁשהּואִ .ר ִּבי נָ ָתן ַה ַּב ְבלִ י ֵ
דֹומית ַ
יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין ֵמ ִביא ֲח ַמר ִחיוָ ר ַע ִּתיקֶ .מלַ ח ְס ִ
ַאף ִמן ּכִ ַּפת ַהּיַ ְר ֵּדן ּכָ ל ֶׁש ִהיאִ .אם נָ ַתן ָּבּה ְּד ַבׁש ְּפ ָסלָ ּה .וְ ִאם ִח ֵּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ָמנֶ ָיה ַחּיָ ב ִמ ָיתה.
ּבֹורית ַּכ ְר ִׁשינָ א לְ ָמה ִהיא
ּנֹוטף ֵמ ֲע ֵצי ַה ְּק ָטףִ .
אֹומרַ :ה ֳּצ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ א ְׁש ָרף ַה ֵ
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ֵ
ּפֹורן ּכְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא נָ ָאה .יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין לְ ָמה הּוא ָבאּ ,כְ ֵדי לִ ְׁשרֹות ּבֹו ֶאת
ַר ָּבן ָב ָאהְּ ,כ ֵדי לְ יַ ּפֹות ָּבּה ֶאת ַה ִּצ ֶ
ּפֹורן ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ַעּזָ ה .וַ ֲה-א ֵמי ַרגְ לַ יִ ם יָ ִפים לָ ּהֶ ,אּלָ א ֶׁש ֵאין ַמכְ נִ ִיסין ֵמי ַרגְ לַ יִ ם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְּפנֵ י ַהּכָ בֹוד.
ַה ִּצ ֶ
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טו

אֹומר ָה ֵדק ֵה ֵיטבֵ ,ה ֵיטב ָה ֵדקִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּקֹול יָ ֶפה לַ ְּב ָשֹ ִמים.
ׁשֹוחק ֵ
אֹומרְּ :כ ֶׁשהּוא ֵ
ַּתנְ יָ אִ ,ר ִּבי נָ ָתן ֵ
הּודה :זֶ ה ַה ְּכלָ לִ ,אם ְּכ ִמ ָּד ָתּה
ַּתנְ יָ אִּ ,פ ְּט ָמה לַ ֲח ָצ ִאיןְּ ,כ ֵׁש ָרה .לְ ָׁשלִ יׁש ּולְ ָר ִב ַיע -א ָׁש ַמ ְענּוָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ָ
ְּכ ֵׁש ָרה לַ ֲח ָצ ִאין .אֹו ש ִח ֵּסר ַא ַחת ִמ ָּכל ַס ָמנֶ ָיהַ ,חּיָ ב ִמ ָיתהָּ .תנֵ י ַבר ַק ָּפ ָראַ ,א ַחת לְ ִׁש ִּׁשים אֹו לְ ִׁש ְב ִעים
נֹותן ָּבּה ָק ְרטֹוב ֶא ָחד ֶׁשל ְּד ַבׁש ֵאין
ָׁשנָ ה ָהיְ ָתה ָב ָאה ֶׁשל ִׁש ַיריִ ם לַ ֲח ָצ ִאין .וְ עֹוד ָּתנֵ י ַבר ַק ָּפ ָראִ :אּלּו ָהיָ ה ֵ
ּתֹורה ָא ְמ ָרהִּ :כי כֹל ְשֹאֹר וְ ָכל
ָא ָדם יָ כֹול לַ ֲעמֹוד ִמ ְּפנֵ י ֵר ָיחּה .וְ לָ ָּמה ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ָּבּה ְּד ַבׁשִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
ְּד ַבׁש -א ַת ְק ִטירּו ִמ ֶּמּנּו ִא ֶּׁשה לַ יהֹוָ ה.
הי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה ,יאמר אותו שלשה פעמים .יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹותַ ,א ְׁש ֵרי ָא ָדםיְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּוִ ,מ ְשֹּגַ ב לָ נּו ֱא ֵ
הֹוׁש ָיעהַ ,ה ֶּמלֶ  6יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו ,שלשה פעמים.
יְ הֹוָ ה ּב ֵֹט ַח ָּב ,6שלשה פעמים .יְ הֹוָ ה ִ
ואחר כך יאמר פסוק )בראשית מג ,יא(:
הֹורידּו לָ ִאיׁש
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ִב ֶיהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמּזִ ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ ִּב ְכלֵ ֶיכם וְ ִ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ִמנְ ָחה ְמ ַעט ֳצ ִרי ְּומ ַעט ְּד ַבׁש נְ כֹאת וָ -ט ָּב ְטנִ ים ּו ְׁש ֵק ִדים .ויאמר זה הפסוק שלשה פעמים ,ויכוין
וַ ּי ֶ
בשני שמות קדושים היוצאים מזה הפסוק ,והם שם נעורירו"ן ושם צדנלב"ש בזה האופן כן עשו קחו מזמרת
הארץ בכליכם והורידו מנחה ,הרי נעורירו"ן ,ואחר כך ר"ת צרי דבש נכאת לוט בטנים שקדים הרי צדנלב"ש.
ואחר כך יאמר פסוק:
הֹוׁש ֵיענּו וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה ִּכי ְת ִהּלָ ֵתנּו ָא ָּתה.
ּכִ י ַא ָּתה ָא ִבינּו ּולְ " ְמיַ ֲחלֹות ֵעינֵ ינּוְּ ,כ ִד ְכ ִתיבְ :ר ָפ ֵאנּו יְ הֹוָ ה וְ נֵ ָר ֵפאִ ,
ּכִ י ְּכ ִד ְכ ִתיב )דברים ז ,טו( :וְ ֵה ִסיר יְ הֹוָ ה ִמ ְּמ" ָּכל חֹלִ י וְ ָכל ַמ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶׁשר יָ ַד ְע ָּת -א יְ ִׂש ָימם ָּב6
ּונְ ָתנָ ם ְּב ָכל ׂשנְ ֶאי".
ואחר כך יאמר:
זְ כּות מ ֶֹׁשהַ ,אל ִּתנְ ֶׁשהָ ,חתּום ְּב ִמ ַּדת ַהּנֶ ַצחִּ .בזְ כּותֹו וְ ַענְ וָ תֹו אֹויְ ֵבנּו ְּתנַ ֵּצ ַחְּ .וב ַהר ַהּמֹורִׁ ,שיר ִמזְ מֹור,
רֹומ ֶמ" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
זְ כּות נָ ִׁשיר וְ לַ ְמנַ ֵּצ ַחֵ .אל נֶ ַצח ,לָ נֶ ַצחַ ,ר ֵחם ַעל ַעם ְ
ּתֹורה ְּת ִמ ָימהּ ,ונְ ִע ָימה ,יָ ַרׁש ָענָ יו ְּב ַהר ִסינַ יִ .עם ֵאל ָאיֹוםַ ,א ְר ָּב ִעים יֹוםָ ,ע ַמד ָׁשם ִעם יְ הֹוָ ה .לְ ַק ֵּבל
ָ
תֹורתֹו,
ּתֹורת ֱא ֶמתִ ,הנְ ִחיל לְ ַעם נֶ ֱא ָמנַ יִ .צ ְד ָקתֹו וְ ָ
ּתֹורה ,זַ ָּכה ָּוב ָרהִ ,מ ְּׁש ֵמי ְמעֹונַ יֵ .אל ֱא ֶמתַ ,
ּתֹורה ָ
ָ
זְ כֹור נָ א ִמ ָּׁש ֶמי" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן ְקיָ ֵמיּה ְּדמ ֶֹׁשה נְ ִב ָיאהְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ] ַט ְבוָ ן[ ַסּגִ ָיאן ַאיְ ִיתי ֲעלָ ןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
הים ,ב' פעמים .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ,6הים ,יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד .יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ְִׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,יְ הֹוָ ה ֶמלֶ  ,6יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,ב' פעמים.
ויאמר:
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ"ְּ .ד ָענֵ י לְ מ ֶֹׁשה
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּו .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען מ ֶֹׁשה נְ ִב ָיא ,6וְ ָ
בֹותינּו ַעל יַ ם סּוףֲ ,ענֵ ינָ ן.
ֲענֵ נּו וַ ֲא ֵ

טז
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ויאמר:
צּוקיםַ .ה ְעלֵ ם ִמּבֹור ּגָ לּות ּו ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקיםּ .ו ְקּבֹוץ
ׁשֹופ ִכים לְ " נַ ְפ ָׁשם ֵמרֹב ְמ ִ
צֹוע ִקיםְ .
ַר ֵחם ְּב ַח ְס ֶּד"ַ ,על ַעם ֲ
ַר ֵחם צֹאן ַמ ְר ִע ֶית" ֲא ֶׁשר נִ ְּדחּוּ .ו ְב ָק ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נִ ְמחּוָּ ,כ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ גַ ם נִ ְסלָ חּו.
ואומר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה )א( ֵאל )ב( ַרחּום )ג( וְ ַחּנּון )ד( ֶא ֶר) 6ה( ַא ַּפיִ ם )ו( וְ ַרב ֶח ֶסד
וַ ּיַ ֲעבֹר )ז( וֶ ֱא ֶמת) .ח( נ ֵֹצר ֶח ֶסד )ט( לָ ֲאלָ ִפים )י( נֹ ֵשֹא ָעוֹן )יא( וָ ֶפ ַׁשע )יב( וְ ַח ָּט ָאה )יג( וְ נַ ֵּקה.
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הוד חמישי
ויאמר פסוק:
הים ְצ ָבאֹות ַעד ָמ ַתי ָע ַׁשנְ ָּת ִּב ְת ִפּלַ ת ַע ֶּמ"הֹדּו לַ יהֹוָ ה ִּכי טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו )תהלים קיח ,א( .יְ הֹוָ ה ֱא ִ
הים ְצ ָבאֹות ׁשּוב נָ א ַה ֵּבטהים ְצ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ י" וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה )שם שם ,ח(ֱ .א ִהֹדּו )שם פ ,ה(ֱ .א ִ
הים ְצ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר ָּפנֶ י" וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה )שם שם ,כ(.ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה ְּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת )שם שם ,טו( .יְ הֹוָ ה ֱא ִ
הי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה )שם פד ,ט(.הים ְצ ָבאֹות ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא ֵיְ הֹוָ ה ֱא ִ
מׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ֶאת ַה ַּמ ְח ָּתה וְ ֶתן ָעלֶ ָיה ֵאׁש ֵמ ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ִׂשים ְקטֹ ֶר"ת וְ הֹולֵ ְ 6מ ֵה ָרה ֶאל
ֹאמר ֶ
וַ ּי ֶ
מׁשה
ֹאמר ָה ֵע ָדה וְ ַכ ֵּפר ֲעלֵ ֶיהם ִּכי יָ ָצא ַה ֶּק ֶצף ִמּלִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ֵה ֵחל ַהּנָ גֶ ף .וַ ּיִ ַּקח ַא ֲהרֹן ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ֶ
וַ ּי ֶ
ט ֶרת וַ יְ ַכ ֵּפר ַעל ָה ָעם .וַ ּיַ ֲעמֹד ֵּבין ַה ֵּמ ִתים ֵּובין
וַ ּיָ ָרץ ֶאל ּתֹוַ 6ה ָּק ָהל וְ ִהּנֵ ה ֵה ֵחל ַהּנֶ גֶ ף ָּב ָעם וַ ּיִ ֵּתן ֶאת ַה ְּק ֹ
מֹועד וְ ַה ַּמּגֵ ָפה נֶ ֱע ָצ ָרה )במדבר יז ,יא־טו(.
מׁשה ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַה ַחּיִ ים וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַּמּגֵ ָפה .וַ ּיָ ָׁשב ַא ֲהרֹן ֶאל ֶ
ויאמר הפסוקים האלו שלשה פעמים בכונה עצומה ,ובכל פעם יכוין אל שם טפטפי"ה ,ושהוא רשום בצבע
ויאמר של זהב ,ויוצא מן הפסוקים האלה באותיות אשר רשמתי עליהם ,והם ט' מן מקטור"ת ,פ' מן וכפ"ר,
ט' מן הקטור"ת ,פ מן ויכפ"ר ,י' מן ויעמו"ד ,ה' מן החיי"ם.
ואחר כך יאמר:
הֹוׁש ֵיענּו וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה ִּכי ְת ִהּלָ ֵתנּו ָא ָּתה.
ְר ָפ ֵאנּו יְ הֹוָ ה וְ נֵ ָר ֵפאִ ,
אתי לָ ) 6תהלים מא ,ה(.
ַאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי יְ הֹוָ ה ָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי ִּכי ָח ָט ִ
ואחר כך יאמר )במדבר ו ,כב־כו(:
מׁשה ּלֵ אמֹרַּ .ד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ָּבנָ יו לֵ אמֹר ּכֹה ְת ָב ֲרכּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָאמֹור לָ ֶהם.
וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל ֶ
יְ ָב ֶר ְכ" יְ הֹוָ ה וְ יִ ְׁש ְמ ֶר" .יָ ֵאר יְ הֹוָ ה ָּפנָ יו ֵאלֶ י" וִ ;יחּנֶ ּךָ .יִ ָּׂשא יְ הֹוָ ה ָּפנָ יו ֵאלֶ י" וְ יָ ֵׂשם לְ " ָׁשלֹום.
ויכוין אל ששים אותיות שיש בשלשה פסוקים האלו ,ט"ו אותיות בפסוק של 'יברכך' .ועשרים אותיות של
ויכוין הפסוק השני של יא"ר ,כי מלת 'ויחנך' היא חסרה וא"ו .ועשרים וחמשה אותיות בפסוק השלישי של
יש"א.
גם יכוין אל ארבעה שמות היוצאים מפסוקים הנזכרים בחילוף אתוון ,והם :אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם
גם דיונסי"ן .עוד יכוין לשאר כונות הכתובת אצלנו.
ואחר כך יאמר פסוק )שם שם ,כז(:
וְ ָׂשמּו ֶאת ְׁש ִמי ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ֲא ָב ֲר ֵכם.
ואחר כך יאמר פסוק )ישעיה נז ,יט(:
אתיו.
ָׁשלֹום ָׁשלֹום לָ ָרחֹוק וְ לַ ָּקרֹוב ָא ַמר יְ הֹוָ ה ְּור ָפ ִ
ואחר כך יאמר:
הֹוׁש ָיעה ּנָ א .נֶ ְח ָּתם ְּב ָכבֹודְּ ,ב ִמ ְצנֶ ֶפת נָ ָאה ,לְ ַׁש ֵּמׁש ִּב ְכ ;הּנָ ה.
אֹומ ָרם ִ
ִּבזְ כּות ַא ֲהרֹן ,רֹון יָ רֹוןַ ,ע ָּמְּ 6ב ְ
ּתֹוׁש ַיע לִ זְ ;ע ֶּמ" ,זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
ִּבזְ כּות ִּובזְ כּותֹו ְּוּת ִפּלָ תֹו ִ
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נֹותיו,
ִּבגְ ֵדי ק ֶֹדׁש ,לָ ַקח לְ ַק ֵּדׁש ,לְ ָׁש ֵרת ָּבם לִ ְפנִ ים לִ ְפנַ יּ .ולְ ָב ָׁשםְּ ,בבֹאֹו ָׁשםְּ ,כ ָקדֹוׁש ְּכ ַמלְ ַא 6יְ הֹוָ הְּ .ב ָק ְר ְּב ָ
ּנֹותיו ,זְ כֹור ַהּיֹום לְ ַעם ֱאמּונַ י .וְ ִת ָּט ֵעם ,וְ ַת ְרּגִ ֵיעם,
ּלֹותיו ְּות ִח ָ
עֹולֹותיוָ ,היָ ה ְמ ַכ ֵּפר ַעל ֲעוֹנָ יְּ .ת ִפ ָ
ָ
ִּבגְ ֵדי וְ
דֹומ" ,זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
ְּב ִמ ְק ַּדׁש ֲה ֶ
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּד ַא ֲהרֹן ַּכ ֲהנָ אְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א וְ לָ א ִת ְת ְּפ ַרע ְּכעֹו ָב ָדנָ א ִּבי ִׁשין ִמיּנָ ןְּ ,ב ִדיל
חֹובין וְ לַ ֲעוָ יָ ןְּ ,ב ִדיל
ּוׁשבֹק לְ ִ
ַר ֲח ָמנָ א וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א לָ א ַת ְע ֵּביד ּגְ ִמ ָירא לָ נָ אְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ְמחֹל ְ
וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ּתּוב ֵמ ;רגְ זָ ְּ ,6ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א וְ לָ א נֶ ְה ָּדר ֵר ָיקם ִמן ַק ָּמְּ ,6ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
הים ,ב' פעמים .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ,6הים ,יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד .יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ְִׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,יְ הֹוָ ה ֶמלֶ  ,6יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,ב' פעמים.
]ויאמר[:
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ".
אּורי" וְ ;ת ֶּמי" ,וְ ָ
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּו .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען ַא ֲהרֹן ִּכ ֵהן ְּב ֶ
ֲענֵ נּו ְּד ָענֵ י לְ ַא ֲהרֹן ַּב ַּמ ְח ָּתאֲ ,ענֵ ינָ ן.
ויאמר:
לַ ְמיַ ֲחלִ ים יֶ ַׁשע וְ לָ ְ 6מ ַקּוִ יםֵ ,אין זּולָ ְת" לִ גְ אֹול ,לְ לֵ ב ָּדוִ יםָ .אּנָ א ְׁשלַ ח ִּת ְׁש ִּבי וְ חֹון ֲענָ וִ יםָ .ה ֵאר ֲא ֵפילָ ָתם
לַ ְמיַ ֲחלִ ים וְ ֵהם יִ זְ ָרחּוּ .ו ְב ָק ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נִ ְמחּוָּ ,כ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ גַ ם נִ ְסלָ חּו.
ואומר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה )א( ֵאל )ב( ַרחּום )ג( וְ ַחּנּון )ד( ֶא ֶר) 6ה( ַא ַּפיִ ם )ו( וְ ַרב ֶח ֶסד
וַ ּיַ ֲעבֹר )ז( וֶ ֱא ֶמת) .ח( נ ֵֹצר ֶח ֶסד )ט( לָ ֲאלָ ִפים )י( נֹ ֵשֹא ָעוֹן )יא( וָ ֶפ ַׁשע )יב( וְ ַח ָּט ָאה )יג( וְ נַ ֵּקה.
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יסו"ד ששי בסוד יוס"ף ופנחס
ויאמר פסוק:
י־ב ַר ִּבים ָהיּו ִע ָּמ ִדי )תהלים נה ,יט(ְּ .ופדּויֵ י יְ הֹוָ ה יְ ;ׁשבּון ָּובאּו ִצּיֹון ְּב ִרּנָ ה
ָּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי ִמ ֲּק ָרב־לִ י ִּכ ְ
ֹאׁשם ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה יַ ִּׂשיגּו וְ נָ סּו יָ גֹון וַ ֲאנָ ָֽחה )ישעיה לה ,י( .ר"ת פ"ו כמנין אלהי"ם.
ָּפ ָדה וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם ַעל־ר ָ
ׁשּועה ַהּגְ דֹולָ ה
ֹאמר ָה ָעם ֶאל ָׁשאּול ֲהיֹונָ ָתן יָ מּות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ַהיְ ָ
ואחר כך פסוק שלישי )שמואל א יד ,מה( :וַ ּי ֶ
הים ָע ָׂשה ַהּיֹום ַהּזֶ ה וַ ּיִ ְפּדּוַהּזֹאת ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ָחלִ ילָ ה ַחי יְ הֹוָ ה ִאם יִ ּפֹל ִמ ַּׂש ֲע ַרת רֹאׁשֹו ַא ְר ָצה ִּכי ִעם ֱא ִ
ָה ָעם ֶאת יֹונָ ָתן וְ -א ֵמת - .שלש פדיות.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה )תהלים ל ,יב(ָ .אז ִּת ְׂש ַמח ְּבתּולָ ה ְּב ָמחֹול ַּוב ;ח ִרים
ָה ַפ ְכ ָּת ּוזְ ֵקנִ ים יַ ְח ָּדו וְ ָה ַפ ְכ ִּתי ֶא ְבלָ ם לְ ָׂשׂשֹון וְ נִ ַח ְמ ִּתים וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתים ִמיגֹונָ ם )ירמיה לא ,יב( .וְ -א ָא ָבה יְ הֹוָ ה
הי" )דברים כג,הי" ּלְ " ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָר ָכה ִּכי ֲא ֵה ְב" יְ הֹוָ ה ֱא ֶהי" לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ִּבלְ ָעם וַ ּיַ ֲהפֹ 6יְ הֹוָ ה ֱא ֱֶא ֶ
ו( - .שלש הפוכות.
רּוח לָ ְב ָׁשה ֶאת ֲע ָמ ַׂשי
אתיו )ישעיה נז ,יט( .וְ ַ
ּבֹורא נִ יב ְׂש ָפ ָתיִ ם ָׁשלֹום ָׁשלֹום לָ ָרחֹוק וְ לַ ָּקרֹוב ָא ַמר יְ הֹוָ ה ְּור ָפ ִ
ֵ
הי" וַ יְ ַק ְּבלֵ םיׁשים לְ " ָדוִ יד וְ ִע ְּמ" ֶבן יִ ַׁשי ָׁשלֹום ָׁשלֹום לְ " וְ ָׁשלֹום לְ עֹזְ ֶר" ִּכי ֲעזָ ְר" ֱא ֶ
ּבֹורא רֹאׁש ַה ָּׁשלִ ִ
ֵ
אׁשי ַהּגְ דּוד )דברי הימים א יב ,יט( .וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ּכֹה לֶ ָחי וְ ַא ָּתה ָׁשלֹום ֵּוב ְית" ָׁשלֹום וְ כֹל ֲא ֶׁשר לְ "
ָּדוִ יד וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּב ָר ֵ
ָׁשלֹום )שמואל א כה ,ו(ָּ .ברּוַ 6הּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח ַּביהֹוָ ה וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה ִמ ְב ַטחֹו )ירמיה יז ,ז( .יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן
יְ הֹוָ ה יְ ָב ֵרֶ 6את ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום )תהלים כט ,יא(.
ור"ת חמשה פסוקים האלו הם כ"ו ,כמנין שם ההוי"ה ,וכונת כל הפסוקים האלו הוא בתשעה ספירות של
ור"ת היסו"ד .שלש פדויות בחב"ד ,שלש הפוכות בחג"ת ,שלש שלש שלומות בנה"י .ובפרטות יש בפסוקי
השלומות תשעה פעמים שלו"ם ,כנגד תשעה הספירות של היסוד בעצמו .גם יש בכל הפסוקים האלו עשר"ה
הויות לרמוז אל העשר ספירות.
ויאמר:
יְ הֹוָ ה זְ ָכ ָרנּו יְ ָב ֵר 6יְ ָב ֵרֶ 6את ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל יְ ָב ֵרֶ 6את ֵּבית ַא ֲהרֹן )תהלים קטו ,יב( .וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפלְ גֵ י
יְ הֹוָ ה ָמיִ ם ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו יִ ֵּתן ְּב ִעּתֹו וְ ָעלֵ הּו -א יִ ּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה יַ ְצלִ ַיח )שם א ,ג(ִּ .כי ַא ָּתה ְּת ָב ֵרַ 6צ ִּדיק
יְ הֹוָ ה ַּכ ִּצּנָ ה ָרצֹון ַּת ְע ְט ֶרּנּו )שם ה ,יג(ִּ .כי ַצ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְצ ָדקֹות ָא ֵהב יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו ָפנֵ ימֹו )שם יא ,ז( .נַ ַער ָהיִ ִיתי ּגַ ם
זָ ַקנְ ִּתי וְ -א ָר ִא ִיתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש לָ ֶחם )שם לז ,כה( .יִ ְׂש ַמח ַצ ִּדיק ַּביהֹוָ ה וְ ָח ָסה בֹו וְ יִ ְת ַהלְ לּו ָּכל
יִ ְׁש ֵרי לֵ ב )שם סד ,יא( .אֹור זָ ;ר ַע לַ ַּצ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה )שם צז ,יא(ֵ .עינֵ י יְ הֹוָ ה ֶאל ַצ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶאל
ׁשּועת ַצ ִּד ִיקים ֵמיְ הֹוָ ה ָמעּוּזָ ם
ַׁשוְ ָע ָתם )שם לד ,טז(ַ .צ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ וְ יִ ְׁש ְּכנּו לָ ַעד ָעלֶ ָיה )שם לז ,כט(ְּ .ות ַ
ְּב ֵעת ָצ ָרה )שם שם ,לט(ִׂ .ש ְמחּו ַצ ִּד ִיקים ַּביהֹוָ ה וְ הֹודּו לְ זֵ ֶכר ָק ְדׁשֹו )שם צז ,יב(ַ .אַ 6צ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמ" יֵ ְׁשבּו
יְ ָׁש ִרים ֶאת ָּפנֶ י" )שם קמ ,יד(.
ִׁשיר לַ ַּמ ֲעלֹות ֶא ָּׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי )מזמור קכא ,א( .ר"ת וס"ת ש"י עולמות  -להנחיל אוהבי
ִׁשיר יש )משלי ח ,כא() .ב( ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם יְ הֹוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ .ר"ת וס"ת ע"ץ ,והוא אהי"ה דיודי"ן עם הכולל.
גם יש הוי"ה העולה בגימטריא ע"ץ בהכאה כזה :י' פעמים ה' הם חמשים ,ו' פעמים ה' הם שלשים ,ה' פעמים
ו' הם שלשים ,הרי מאה וששים כמנין ע"ץ ,והוא סוד )משלי ג ,יח(' :עץ חיים ]היא[ למחזיקים בה וכו') .ג( ַאל
יׁשן
יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ " ַאל יָ נּום ׁש ְֹמ ֶר" .ר"ת וס"ת א"ך טוב ,והוא כמנין שם אהי"ה) .ד( ִהּנֵ ה -א יָ נּום וְ -א יִ ָ

כ
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ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל .ר"ת וס"ת ל"ה ,ועם הכולל לא"ה .ואם תחבר אותה עם פסוק הבא אחריו ,והוא) :ה( יְ הֹוָ ה
ֵ
ׁש ְֹמ ֶר" יְ הֹוָ ה ִצּלְ " ַעל יַ ד יְ ִמינֶ " .ור"ת וס"ת הם ל' ועם ל"ה הנזכר הוא שם לל"ה ,והוא אחד משמות שם ב"ן
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש -א יַ ֶּכ ָּכה וְ יָ ֵר ַח ַּבּלָ יְ לָ ה .ר"ת וס"ת י"ך ,הם ל' ,ועם שם י"ה
ע"ב ,והוא בגימטריא אדנ"י) .ו( ָ
הנזכר בפסוק הקודם הם מ"ה ,והם הוי"ה דמילוי אלפי"ן מ"ה) .ז( יְ הֹוָ ה יִ ְׁש ָמ ְר" ִמ ָּכל ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁש".
ּובֹוא" ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם .ר"ת וס"ת הם י"ם ,ועם שם י"ה הקודם בפסוק נעשים
את" ֶ
)ח( יְ הֹוָ ה יִ ְׁש ָמר ֵצ ְ
ס"ה ,ועם ל' הקודם בפסוק האחד נעשים צ"ה ,ועם הכולל לכולם נעשים צ"ו ,כמנין א"ל אדנ"י.
ואחר כך יאמר )במדבר כה ,י־יג(:
מׁשה ּלֵ אמֹרִּ .פינְ ָחס ֶּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֵה ִׁשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶאל ֶ
תֹוכם וְ -א ִכּלִ ִיתי ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִקנְ ָא ִתי .ר"ת שני פסוקים האלו הם ו"פ,
וַ יְ ַד ֵּבר ְּב ַקנְ אֹו ֶאת ִקנְ ָא ִתי ְּב ָ
כמנין אלהי"ם .לָ ֵכן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לֹו ֶאת ְּב ִר ִיתי ָׁשלֹום .וְ ָהיְ ָתה ּלֹו ּולְ זַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו ְּב ִרית ְּכ ;הּנַ ת עֹולָ ם ַּת ַחת
א-היו וַ יְ ַכ ֵּפר ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .וָ ֶא ְּתנָ ה ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם נְ ;תנִ ים לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו ִמּתֹוְּ 6בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲא ֶׁשר ִקּנֵ א לֵ ָ
מֹועד ּולְ ַכ ֵּפר ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ -א יִ ְהיֶ ה ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נֶ גֶ ף ְּבגֶ ֶׁשת
לַ ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבא ֶֹהל ֵ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ַהּק ֶֹדׁש )במדבר ח ,יט(.
ואחר כך יאמר:
לּוכה ,לֹו נִ גְ לָ ה ָּכל ָסתּוםִּ .ובזְ כּותֹו,
זְ כּות נִ ְׁש ַמרּ ,ו ְּב ִרית ָׁש ַמרְּ ,ב ִמ ַּדת ַהיְ סֹוד ָחתּום .לִ ְמ 6-זָ ָכהִּ ,וב ְמ ָ
רֹוכב ֲע ָרבֹות ,זְ כֹור
זְ כּות לְ ;א ָּמתֹוּ ,גַ ּלֵ ה ֵקץ ֶה ָסתּום .וְ ִת ְרּדֹוף ,וְ גַ ם ַת ֲהדֹוף לְ ּתֹו ִעים יְ ִסיתּום .זְ כּות ָאבֹותֵ ,
רֹומ ֶמ" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
ַהּיֹום לְ ְ
יחֹוחיְּ ,ת ִפּלַ ת ַעם ְמ ;ק ָּד ֶׁש"ְּ .וב ִריתֹו,
יֹוסףֱ ,היֵ ה ְמ ַא ֵּסף ,נַ ֲחלָ ְת" ְּב ֵבית ָק ְד ֶׁש"ְּ .ור ֵצה ֵאל ַחיְּ ,בנִ ַ
ִּבזְ כּות ֵ
הֹוׁש ָיעה נָ א ,וְ ַר ֵחם נָ א,
ִּבזְ כּות ּוזְ כּותֹו ,זְ כֹור לְ ַעם ְמקֹו ָד ֶׁש"ָ .ח ְת ֵמם לְ גִ ילָ ה ,וְ ָצ ֲהלָ ה ,וְ ַק ְּב ֵצם לְ ִמגְ ָר ֶׁש"ִ .
ִּבזְ כּותֹו לְ ;א ֶּמי" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
ויאמר עוד:
זְ כּות ִּפינְ ָחסַ ,ה ְּמי; ָחס ,לְ ִמ ַּדת ַצ ִּדיק יְ סֹוד עֹולָ ם .לִ ְב ִרית ִקּנֵ א ,וַ יְ ַפּלֵ ל ִעם קֹונֶ הַ ,ה ֵּמ ִביא ְּב ִמ ְׁש ָּפט ַעל ָּכל
זְ כּות נֶ ֱעלָ ם .וַ ֵּת ָע ַצרִ ,מ ְׁשלַ ַחת ַצר ,וְ הּוא נִ ְת ַּב ַּצרְּ ,ברּום עֹולָ םֲ .הגַ ם ֲהלֹוםְּ ,ב ִרית ָׁשלֹוםַ ,חּיִ ים וְ ֵעלֹום,
לִ ְכ ;הּנַ ת עֹולָ םִּ .ובזְ כּותֹו ,לַ ֲע ָדתֹוָ ,ק ֵרב ֵקץ יְ ִמינֶ " .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
יחֹוחיֵ ,חלֶ ף ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ֶּׁש" .וְ ֶשֹה
ִּבזְ כּות ְמ ַקּנֵ אֱ ,היֵ ה עֹונֶ ה ,לְ ַׁשוְ ַעת עם ְמ ;ק ָּד ֶׁשי"ְ .ר ֵצה ֵאל ַחיְּ ,בנִ ַ
הֹוׁש ָיעה
יֹובילּו ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁש"ֲ .חתֹום לְ גִ ילָ ה ,וְ ַצ ֲהלָ ה ,וְ ַק ְּב ֵצם לְ ִמגְ ָר ֶׁשי"ִ .
ּמֹוראִ ,
זּורהַׁ ,שי לַ ָ
ִּבזְ כּות ְּפ ָ
נָ א ,וְ ַר ֵחם נָ א ,לְ ַכּנָ ה ֲא ֶׁשר נָ ְט ָעה יְ ִמינֶ " .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
יֹוסף ַצ ִּד ָיקאְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹורַ .ר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן ְקיָ ֵמיּה ְּד ִפינְ ָחס ַקּנָ ָאהְּ ,ב ִדיל
כּותּה ְּד ֵ
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן זְ ֵ
יׁש ֵרי ְּות ִמ ֵימיְּ ,ב ִדיל
ַר ֲח ָמנָ א וַ ּיַ ֲעבֹורַ .ר ֲח ָמנָ א ֲחׁשֹוב ֲעלָ ן ַט ְבוָ ןְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹורַ .ר ֲח ָמנָ א ּכַ ְת ִבינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ִד ָ
וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ּכַ ְת ִבינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ְד ַפ ְרנָ ָסי ְּומזֹונֵ יְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ֲע ֵביד ִע ָּמנָ א ָא ָתאן לְ ַטבְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
הים ,ב' פעמים .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ,6הים ,יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד .יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ְִׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,יְ הֹוָ ה ֶמלֶ  ,6יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,ב' פעמים.
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כא

ֲענֵ נּו ָא ִבינּוֲ ,ענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָהעֹולֶ ה ְּב ֵעת ַר ֲח ִמיםֲ ,ענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַרחּום וְ ַחנּוןֲ ,ענֵ נּוֲ .אדֹנָ י ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמ"
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ" .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה
יֹוסף ַצ ִּד ֶיק" ,וְ ָ
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ" .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען זְ כּות ֵ
ֲענֵ נּו וְ ָ
יֹוסף ְּב ֵבית ֲא ִס ֵיריֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ִפינְ ָחס
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ"ְּ .ד ָענֵ י לְ ֵ
לְ ַמ ַען ִּפינְ ָחס זַ ִ 6קּנֵ א לִ ְׁש ֶמ" ,וְ ָ
ַּבּגִ לְ ּגָ לֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ַצ ִּד ֵיקי ּולְ ֲח ִס ֵידי ּולְ ְת ִמ ֵימי ִּדי ְּב ָכל ָּדר וְ ָדרֲ ,ענֵ ינָ ן.
ויאמר אם ירצה 'דעני לעניי ענינין' וכו' עד 'דעני למרדכי ואסתר בשושן הבירה ,ענינן':
ְּד ָענֵ י לַ ֲענִ ּיֵ יֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לַ ֲע ִׁש ֵיקיֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לִ ְת ִב ֵירי לִ ָּבאֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ִׁש ְפלֵ י ַד ְע ָּתאֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י
ּמֹורּיָ הֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ יִ ְצ ָחק ַעל ּגַ ֵּבי ַמ ְד ְּב ָחא,
רּוחאֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ַהר ַה ִ
ְּד ָענֵ י לְ ַמ ִּכ ֵיכי ָ
בֹותינּו ַעל יַ ם סּוף,
יֹוסף ְּב ֵבית ֲא ִס ֵיריֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ מ ֶֹׁשה וַ ֲא ֵ
ֲענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ יַ ֲעקֹב ְּב ֵבית ֵאלֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ֵ
יהֹוׁש ַע ַּבּגִ לְ ּגָ לֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י
ֲענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ַא ֲהרֹן ַּב ַּמ ְח ָּתאֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ִפינְ ָחס ַּב ִּׁש ִּטיםֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לִ ;
ירּוׁשלַ יִ םֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י
מּואל ַּב ִּמ ְצ ָּפהֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ָדוִ ד וְ לִ ְׁש-מֹה ְּבנֹו ִּב ָ
לְ ֵעלִ י ָּב ָר ָמהֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לִ ְׁש ֵ
יׁשע ִּב ִיריחֹוֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ִחזְ ִקּיָ הּו ַּב ֲחלֹותֹוֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ יֹונָ ה
לְ ֵאלִ ּיָ הּו ְּב ַהר ַה ַּכ ְר ֶמלֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לֶ ֱאלִ ָ
נּורא יָ ִק ְד ָּתאֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ָדנִ ּיֵ אל ְּבג; ָּבא
יׁש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ְּבגֹו ַאּתּון ָ
ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדגָ הֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לַ ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
קֹורא ַּב ָּצ ָרהֲ ,ענֵ ינָ ן.
צֹועק וְ ֵ
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירהֲ ,ענֵ ינָ ןְ .ד ָענֵ י לְ ָכל ֵ
ְד ַא ְריָ וָ ָתאֲ ,ענֵ ינָ ןְּ .ד ָענֵ י לְ ָמ ְר ְּד ַכי וְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ַ
ַר ֲח ָמנָ א ֲענֵ ינָ ןַ ,ר ֲח ָמנָ א ְׁשזִ יבַ ,ר ֲח ָמנָ א ְּפרֹקַ ,ר ֲח ָמנָ א ְּד ִא ְת ְמלֵ י ַר ֲח ִמיםַ ,ר ֵחם ָעלָ נָ א וְ ַעל נַ ְפ ָׁשנָ א ,וְ ַעל ָּכל
ַר ֲח ָמנָ א ִאיׁש ֵב ָיתנָ א ,וְ ַעל ָּכל יִ ְשֹ ָר ֵאל ָא ָחנָ א ,וְ ַעל ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ָׁשרּוי ְב ַצ ַערֵּ ,בין ְּביַ ד יִ ְשֹ ָר ֵאלֵּ ,בין ְּביַ ד
ּפֹור ֵשֹי יַ ִּמים ִהגִ ָיעם לִ ְמחֹוז ֶח ְפ ָצם לְ ָׁשלֹום.
ָה ;אּמֹות ,וְ ַעל ָּכל הֹולְ ֵכי ְד ָר ִכים ,וְ ַעל ָּכל ְ
וְ ָה ֵסר ִמ ֶּמּנּו ַמ ַּכת ַה ָּמוֶ ת וְ ַה ֶּד ֶבר ַּומּגֵ ָפה וְ ָכל ִמינֵ י חֹולָ ִאים ִּומ ְק ִרים ָר ִעים ,וְ ַה ִּצילֵ נּו ִמּיַ ד ָּכל ִמינֵ י ַמזִ ִיקי"ם
נֹוק ִבי"ן ועלעולי"ן ּו ְמ ַח ְּבלִ י"ן ּו ְמ ַק ְט ִריגִ י"ן,
כּורי"ן וְ ְ
רּוחי"ן וְ לִ ילִ י"ן וְ ִס ְט ִרי"ןְ ,מ ַס ֲא ִבי"ן ְּד ִ
והסר וְ ֵׁש ִדי"ם וְ ִ
רּוחנִ ּיִ יםַ ,הּגֹויִ ם וְ ַהיִ ְשֹ ְר ֵאלִ ים ,וְ ַאל ִּת ְמ ְס ֵרנּו ְּביָ ָדם ,וְ ַאל ַת ְׁשלִ ָיטם
ּטּומ ָאה ָה ַא ְר ִצּיִ ים וְ ָה ָ
ּו ֵמ ֶע ֶשֹ"ר ִּכּתֹות ַה ְ
ּוׁשלַ ח
הֹוצ ֵיאם ִמגְ בּולֵ נּו ִּומ ָּב ֵתינּוִּ ,ומ ָּב ֵּתי ָכל ַע ְּמ" ֵּבית יִ ְשֹ ָר ֵאל ְּב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֵהםְ ,
ָּבנּו ,וְ ַה ְר ִח ֵיקם ֵמ ָעלֵ ינּו ,וְ ִ
אֹותנּו ,וְ יַ ְעזְ רּונּו וִ יסֹו ְב ֶבנּו וְ יִ ְס ֶמכּונּו וְ יְ נַ ְטרּונּוּ ,ו ְב ֶא ְב ָרם יְ סֹו ְבבּונּו,
ַמלְ ֲא ֵכי ַר ֲח ֶמי" ּו ְמ ָׁש ְר ֶתי" ֶׁשיְ סֹו ְבבּו ָ
ְּכ ִד ְכ ִתיב )תהלים צא ,ד־ה(ְּ :ב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶס 6לָ  6וְ ַת ַחת ְּכנָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה ִצּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹו- ,א ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד לָ יְ לָ ה
הֹורא ַא ְּפ ִקּנָ ןְּ ,ב ִדיל ְׁש ָמַ 6ר ָּבא.
ׁשֹוכא לִ נְ ָ
יֹומםֵּ .ומ ֲח ָ
ֵמ ֵחץ יָ עּוף ָ
ויאמר אם רוצה איזו בקשה ,כמו 'אליך ה' אקרא משגב לעתות בצרה' וכו' .עוד' :שבט יהודה בדוחק ובצער'
ויאמר וכו'' .אל מלך' וכו'.
צּוקיםַ .ה ְעלֵ ם ִמּבֹור ּגָ לּות ּו ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקיםּ .ו ְקּבֹוץ
ׁשֹופ ִכים לְ " נַ ְפ ָׁשם ֵמרֹב ְמ ִ
צֹוע ִקיםְ .
ַר ֵחם ְּב ַח ְס ֶּד"ַ ,על ַעם ֲ
ַר ֵחם צֹאן ַמ ְר ִע ֶית" ֲא ֶׁשר נִ ְּדחּוּ .ו ְב ָק ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נִ ְמחּוָּ ,כ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ גַ ם נִ ְסלָ חּו.
ובית זה נכתב למעלה בויעבור חמשי ,לכן אמור בית זה במקומו.
חֹובם לְ ַמ ֲענֶ י"ָּ .ת ִכין לִ ָּבם וְ גַ ם ַּת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ "ַ .ק ֵּבץ ֶשֹה ְפזּו ָרה ְּופקֹוד צֹאנֶ " .וְ ָעלּו ֶאל ַהר
ְמ ֵחה ַהּיֹום ָ
מחה ִצּיֹון וְ ָׁשם יִ זְ ְּבחּוּ .ו ְב ָק ְר ֲא" וַ ּיַ ֲעבֹור נִ ְמחּוָּ ,כ ָעב ְּפ ָׁש ֶעי" וְ גַ ם נִ ְסלָ חּו.
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה )א( ֵאל )ב( ַרחּום )ג( וְ ַחּנּון )ד( ֶא ֶר) 6ה( ַא ַּפיִ ם )ו( וְ ַרב ֶח ֶסד
וַ ּיַ ֲעבֹר )ז( וֶ ֱא ֶמת) .ח( נ ֵֹצר ֶח ֶסד )ט( לָ ֲאלָ ִפים )י( נֹ ֵשֹא ָעוֹן )יא( וָ ֶפ ַׁשע )יב( וְ ַח ָּט ָאה )יג( וְ נַ ֵּקה.

סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

כב

מלכות שביע"י
בסוד דו"ד ושלמ"ה
ויאמר פסוק:
ּוביַ ד ָא ָדם ַאל ֶאּפֹלָ ה )שמואל ב
ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ּגָ ד ַצר לִ י ְמאֹד ,נִ ְּפלָ ה ּנָ א ְביַ ד יְ הֹוָ ה ִּכי ַר ִּבים ַר ֲח ָמיוְ ,
וַ ּי ֶ
ּוׁשלָ ִמים ,וַ ּיֵ ָע ֵתר יְ הֹוָ ה לָ ָא ֶרץ וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַּמּגֵ ָפה ֵמ ַעל
ויאמר כד ,יד( .וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ָּדוִ ד ִמזְ ֵּב ַח לַ יהֹוָ ה וַ ּיַ ַעל עֹלֹות ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל )שם שם ,כה(.
ואחר כך יאמר פסוקים אלו )שמות לז ,יז־כד( ,והם מסוגלים מאד
וַ ּיַ ַעׂש ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה זָ ָהב ָטהֹור ִמ ְק ָׁשה ָע ָׂשה ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה יְ ֵר ָכּה וְ ָקנָ ּה ּגְ ִב ֶיע ָיה ַּכ ְפּת ֶֹר ָיה ְּופ ָר ֶח ָיה ִמ ֶּמּנָ ה
לׁשה ְקנֵ י ְמנ ָֹרה ִמ ִּצ ָּדּה ַה ֵּׁשנִ י.
ּוׁש ָ
לׁשה ְקנֵ י ְמנ ָֹרה ִמ ִּצ ָּדּה ָה ֶא ָחד ְ
ויעש ָהיּו .וְ ִׁש ָּׁשה ָקנִ ים י ְֹצ ִאים ִמ ִּצ ֶּד ָיה ְׁש ָ
לׁשה גְ ִב ִעים ְמ ;ׁש ָּק ִדים ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד ַּכ ְפּתֹר וָ ָפ ַרח
ּוׁש ָ
לׁשה גְ ִב ִעים ְמ ;ׁש ָּק ִדים ַּב ָּקנֶ ה ָה ֶא ָחד ַּכ ְפּתֹר וָ ֶפ ַרח ְ
ְׁש ָ
ֵּכן לְ ֵׁש ֶׁשת ַה ָּקנִ ים ַהּי ְֹצ ִאים ִמן ַה ְּמנ ָֹרהַּ .וב ְּמנ ָֹרה ַא ְר ָּב ָעה גְ ִב ִעים ְמ ;ׁש ָּק ִדים ַּכ ְפּת ֶֹר ָיה ְּופ ָר ֶח ָיה .וְ ַכ ְפּתֹר
ַּת ַחת ְׁשנֵ י ַה ָּקנִ ים ִמ ֶּמּנָ ה וְ ַכ ְפּתֹר ַּת ַחת ְׁשנֵ י ַה ָּקנִ ים ִמ ֶּמּנָ ה וְ ַכ ְפּתֹר ַּת ַחת ְׁשנֵ י ַה ָּקנִ ים ִמ ֶּמּנָ ה לְ ֵׁש ֶׁשת ַה ָּקנִ ים
ַהּי ְֹצ ִאים ִמ ֶּמּנָ הַּ .כ ְפּת ֵֹר ֶיהם ְּוקנ ָֹתם ִמ ֶּמּנָ ה ָהיּו ;ּכּלָ ּה ִמ ְק ָׁשה ַא ַחת זָ ָהב ָטהֹור .וַ ּיַ ַעׂש ֶאת נֵ ר ֶֹת ָיה ִׁש ְב ָעה
ַּומלְ ָק ֶח ָיה ַּומ ְחּת ֶֹת ָיה זָ ָהב ָטהֹורִּ .כ ָּכר זָ ָהב ָטהֹור ָע ָׂשה א ָֹתּה וְ ֵאת ָּכל ֵּכלֶ ָיה.
ותכוין כי ר"ת וס"ת של פרשה זו הם אותיות ו"ה ,ו' מן ויע"ש ,ה' מן כלי"ה ,והם בגימטריא י"א ,וסודם
ותכוין הוא להכניע ולבטל כח האחד עשר כחות הקליפה הנקראים אחד עשר יום מחורב ,והם כנגד י"א
ארורים הנזכרים בפרשת כי תבא .והם כנגד אחד עשר סימני הקטורות אשר בקדושה.
והנה נודע כי אין ראוי להפריד שם ההוי"ה ,ולכן צריך לחבר עם אותיות ו"ה אותיות י"ה הקודמות אליהם,
והנה ולכן צריך לסמוך לפרשה זאת פסוק אחד שאמר חזקיהו ע"ה בחלותו ,ויחי מחליו .ומתחיל באות י'
ומסיים באות ה' ,והוא שם י"ה ומתחבר עם אותיות ו"ה הנזכר ,ונעשת ידו"ד שלמה ,והוא פסוק )ישעיה לח ,כ(:
ינֹותי נְ נַ ּגֵ ן ָּכל יְ ֵמי ַחּיֵ ינּו ַעל ֵּבית יְ הֹוָ ה.
הֹוׁש ֵיענִ י ּונְ גִ ַ
יְ הֹוָ ה לְ ִ
ואחר כך כשתסיים לעשות ולגמור ההוי"ה הנזכר ,תחזור ותאמר הפסוק הנזכר ,והוא:
ינֹותי נְ נַ ּגֵ ן ָּכל יְ ֵמי ַחּיֵ ינּו ַעל ֵּבית יְ הֹוָ ה.
הֹוׁש ֵיענִ י ּונְ גִ ַ
יְ הֹוָ ה לְ ִ
ותכף יסמוך לפסוק הזה פסוק אחד ,והוא פסוק )במדבר ח ,ד(:
וְ זֶ ה ַמ ֲע ֵׂשה ַה ְּמנ ָֹרה ִמ ְק ָׁשה זָ ָהב ַעד יְ ֵר ָכּה ַעד ִּפ ְר ָחּה ִמ ְק ָׁשה ִהוא
מׁשה ֵּכן ָע ָׂשה ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה.
ַּכ ַּמ ְר ֶאה ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאה יְ הֹוָ ה ֶאת ֶ
והנה ר"ת וס"ת של פסוק זה הוא שם ו"ה ,ועם שם י"ה היוצא מפסוק 'ידו"ד להושיעני' וכו' ,נעשה הוי"ה
והנה אחרת שלמה.
ודע ,כי בשם י"ה היוצא מפסוק' :ידו"ד להושיעני' וכו' ,בו נתכוין חזקיהו המלך בחלותו ,וסודו על דבר הוא
ודע ,מה שנאמר )ישעיה לח ,יא(' :אמרתי לא אראה י"ה י"ה בארץ החיים' וכו' ,ועל שם י"ה הנזכר נתכון חזקיהו
המלך ע"ה.
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כג

ודע ,כי הפסוקים האלו כולם הם מסוגלים לזמן המגפה בר מינן ,בין ליחיד ובין לצבור .ולכן מה טוב ומה
ודע ,נעים היה אם יהיה שהות ביום לומר הפסוקים האלו שבעה פעמים ,כנגד שבעה קני המנורה ,הנזכרים
פה בחיבורינו זה.
וגם טוב לאדם לאמור אותם בכל יום בבקר ,בכל זמן המגפה אחר תפלתו .ואם יהיה לי פנאי ,אסדר גם כן
וגם סדר לכל יחיד ויחיד מה שיאמר בכל יום ויום בתפלתו ,כל זמן המשך ימי המגפה ,ויוע]י[ל לאדם מאד.
ואחר כך יאמר פסוק )תהלים לב ,ז(:
סֹוב ֵבנִ י ַפּלֵ ט ָרּנֵ י ִּת ְּצ ֵרנִ י ִמ ַּצר לִ י ֵס ֶתר ַא ָּתה.
סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ הֶ .סלָ ה ְּת ְ
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת ְ
סֹוב ֵבנִ י ַפּלֵ ט ָרּנֵ י ִּת ְּצ ֵרנִ י ִמ ַּצר לִ י ֵס ֶתר ַא ָּתה.
סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ הֶ .סלָ ה ְּת ְ
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת ְ
סֹוב ֵבנִ י ַפּלֵ ט ָרּנֵ י ִּת ְּצ ֵרנִ י ִמ ַּצר לִ י ֵס ֶתר ַא ָּתה.
סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ הֶ .סלָ ה ְּת ְ
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת ְ
ג' פעמים ,ישר והפוך ,והוא מסוגל מאד ,כנזכר בספר הזוהר בפרשת ]וישלח )ח"א קעח ,ב־קעט ,א([ ,וע"ש.
ואחר כך יאמר תיקון שם בן מ"ב המעלה התפלות כולם ,והוא:
רּורה ,ויכוין אל שם זה אבגית"ץַ .ק ֵּבל ִרּנַ תַ .ע ֶּמ"ַ ,שֹּגְ ֵבנּוַ .ט ֲה ֵרנּו
ָאּנָ "א ְּבכ ַֹחּ .גְ דּולַ ת יְ ִמינֶ "ַּ .ת ִּתיר ְצ ָ
חּוד"ְּ .כ ָב ַבת ָׁש ְמ ֵרם ,נג"ד יכ"שָּ .ב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרם.
ּדֹור ֵׁשי יִ ֶ
נֹורא ,ויכוין בשם זה קר"ע שט"ן .נָ א גִ ּבֹורְ .
אנ"א ָ
טּוב" .נַ ֵהל ֲע ָד ֶת" ,חק"ב טנ"ע .יָ ִחיד ּגֵ ֶאה.
ַר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶת"ָּ .ת ִמיד ּגָ ְמלֵ ם ,בט"ר צת"גָ .ח ִסין ָקדֹוׁשְּ .ברֹוב ְ
יֹוד ַע ַּת ֲעלּומֹות ,שקוצי"ת.
ּוׁש ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנּוֵ .
זֹוכ ֵרי ְק ;ד ָּׁש ֶת" ,יג"ל פז"קַׁ .שוְ ָע ֵתנּו ַק ֵּבלְ .
לְ ַע ְּמ" ְּפנֵ הְ .
אחר כך יאמר זאת הסליחה:
ְּב ִה ְת ַע ֵּטף ָעלַ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הֹוָ ה זָ ָכ ְר ִּתי וַ ָּתבֹוא ֵאלֶ י" ְּת ִפּלָ ִתי ֶאל ֵה ַיכל ָק ְד ֶׁש" )יונה ב ,ח( .מלת היכ"ל
בהתעטף רומזת לשם אדנ"י ,גם ר"ת וס"ת כ"ב כנגד כ"ב אותיות שבתורה .גם ר"ת ב'התעטף ע'לי הוא
הי ִׁשּוַ ְע ִּתי ֵאלֶ י" וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י )תהלים ל ,ג(ְּ .ת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הֹוָ ה ָאזְ נְ " ֲענֵ נִ י ִּכי ָענִ י וְ ֶא ְביֹוןשם ע"ב .יְ הֹוָ ה ֱא ָ
ָאנִ י )שם פו ,א( .ר"ת של שלשה הפסוקים :בי"ת.
ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הֹוָ ה ֶצ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפּלָ ִתי ְּב-א ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה )תהלים יז ,א(ְּ .ת ִפּלָ ה
תפלה לַ ֲח ַבּקּוק ַהּנָ ִביא ַעל ִׁשגְ יֹנֹות )חבקוק ג ,א(ְּ .ת ִפּלָ ה לְ ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף וְ לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה יִ ְׁשּפִֹׂ 6שיחֹו
ִּ .כי ׁש ֵֹמ ַע
ִּ .כי -א ָבזָ ה וְ -א ִׁש ַּקץ ֱענּות ָענִ י וְ -א ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו ָׁש ֵמ ַע
ַּ .ת ֲאוַ ת ֲענָ וִ ים ָׁש ַמ ְע ָּת יְ הֹוָ ה ָּת ִכין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ "
ֶאל ֶא ְביֹונִ ים יְ הֹוָ ה וְ ֶאת ֲא ִס ָיריו -א ָבזָ ה
ּתֹוׁשב ְּכ ָכל
ִׁ .ש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי יְ הֹוָ ה וְ ַׁשוְ ָע ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֶאל ִּד ְמ ָע ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש ִּכי גֵ ר ָאנ ִֹכי ִע ָּמָ 6
 .יְ הֹוָ ה ָּפ ָעלְ "
ְׁ .ש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ י" ְּבנָ ְׂש ִאי יָ ַדי ֶאל ְּד ִביר ָק ְד ֶׁש"
בֹותי
ֲא ָ
א-הי
ַ .ה ְק ִׁש ָיבה לְ קֹול ַׁשוְ ִעי ַמלְ ִּכי וֵ ָ
ְּב ֶק ֶרב ָׁשנִ ים ַחּיֵ יהּו ְּב ֶק ֶרב ָׁשנִ ים ּתֹו ִד ַיע ְּברֹגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכֹור
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמ" ַעל ַח ְס ְּד" וְ ַעל ֲא ִמ ֶּת" ִּכי
ֶ .א ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵה ַיכל ָק ְד ְׁש" וְ ֶ
ִּכי ֵאלֶ י" ֶא ְת ַּפּלָ ל
ּוׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי
הי ִצ ְד ִקי ַּב ָּצר ִה ְר ַח ְב ָּת ּלִ י ָחּנֵ נִ י ְְּ .ב ָק ְר ִאי ֲענֵ נִ י ֱא ֵ
ִהגְ ַּדלְ ָּת ַעל ָּכל ִׁש ְמ" ִא ְמ ָר ֶת"
 .וַ ֲאנִ י ָּת ִמיד
הי ַאל ְּת ַא ַחר .וַ ֲאנִ י ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י יַ ֲח ָׁשב לִ י ֶעזְ ָר ִתי ְּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה ֱא ַ
.
 .וַ ֲאנִ י ֵאלֶ י" יְ הֹוָ ה ִׁשּוַ ְע ִּתי ַּובּב ֶֹקר ְּת ִפּלָ ִתי ְת ַק ְּד ֶמּךָ
ֲאיַ ֵחל וְ הֹו ַס ְפ ִּתי ַעל ָּכל ְּת ִהּלָ ֶת"
 .וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי
וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי ִמּנֶ גֶ ד ֵעינֶ י" ָא ֵכן ָׁש ַמ ְע ָּת קֹול ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ י"
הים ְּב ָרב ַח ְס ֶּד" ֲענֵ נִ י ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁש ֶע"לְ " יְ הֹוָ ה ֵעת ָרצֹון ֱא ִ
.

כד
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ואחר כך יאמר:
ירֹותיו ,יְ הֹודּון לָ ְּ 6ב ָכל ֵּת ֵבל .לָ  6נִ ְמ ַׁשח ,וְ נֶ גְ ָּד6
ירֹותיוּ ,וזְ ִמ ָ
זְ כֹור ֶסגֶ ןֲ ,א ֶׁשר נִ ּגֵ ןֲ ,עלֵ י ָעשֹוֹר וְ גַ ם נֶ ֶבלְּ .ב ִׁש ָ
הֹוׁש ָיעּה ,לְ ַה ְרּגִ ָיעּה,
קֹור ָאה ,לְ " נַ ֲחלָ ה וְ גַ ם ֶח ֶבל .לְ ִ
זכור ַׁשח ,נְ שֹוֹא לָ  6עֹול וְ גַ ם ֶס ֶבלְּ .פ ֵדה נְ ֵכ ָאהְ ,מ ָ
רֹומ" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
ִּתּגָ לֶ ה ִמ ְּמ ֶ
כּות"ְּ .ת ַר ֵחם ,וְ גַ ם ְּתנַ ֵחםַ ,ע ְּמ" וְ נַ ֲחלָ ֶת"ִּ .בזְ כּותֹו ַה ְר ֵאה ,לְ ַעם
ִּבזְ כּות ָּדוִ דִ ,איׁש יְ ִדיד ,נֶ ְח ָּתם ְּבכֶ ֶתר ַמלְ ֶ
בזכות נִ ְכ ֶאהִּ ,בנְ יַ ן ֵּב ְית" ּונְ וָ ֶת"ּ .וזְ כּות ָאבֹותֵ ,מ ֲע ָרבֹות ,זְ כֹור נָ א לַ ֲע ָד ֶת" .וְ נַ ְּטלֵ ם ,וְ נַ ְּשֹ ֵאםִּ ,בזְ כּות
ִׁש ְב ָעה ְּת ִמ ֶימי" .זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
גֹור ַׁשיִּ .ובזְ כּותֹוֱ ,אסֹוף נִ ְדחֹו,
חֹוטר ,לְ ַק ֵּבץ ֶאת ְמ ָ
הינּו ,זְ כּות ָּדוִ ד ְּבנֹו יִ ַׁשיִּ .ומּגִ זְ עֹו ְּת ַצו ֶזְ כֹור לָ נּוֱ ,א ֵ
כּות" ,וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ַֹותי ,זָ ְכ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמ".
זכור וְ ֶאת ָּבנַ י וְ ֶאת נָ ַׁשי .וְ נָ גִ ילָ ה ְּב ַמלְ ֶ
לֹותּה ִּד ְׁש-מֹה ַמלְ ָּכא,
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּד ָדוִ ד ַמלְ ָּכא ְמ ִׁש ָיחאְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ִא ְד ַּכר לָ ן ְצ ֵ
הֹוראְּ ,ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ִּדינָ א ְד ַחּיֵ י ּגְ זֹר ֲעלָ ןְּ ,ב ִדיל
רחמנא ְּב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א ִּדין ַא ֵּפיק לִ נְ ָ
וַ ּיַ ֲעבֹרַ .ר ֲח ָמנָ א וְ לָ א נֶ ְה ָּדר ֵר ָיקם ִמן ַק ָּמְּ ,6ב ִדיל וַ ּיַ ֲעבֹר.
הים ,ב' פעמים .יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ,6הים ,יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד .יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ְִׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,יְ הֹוָ ה ֶמלֶ  ,6יְ הֹוָ ה ָמלָ  ,6יְ הֹוָ ה יִ ְמ 6-לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ,ב' פעמים.
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ" .יְ הֹוָ ה
הי ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבהֲ ,ענֵ נּו .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמ" וְ ֲָענֵ נּו ָמגֵ ן ָּדוִ דֲ ,ענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֱא ֵ
חּוסה
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ" .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען ֶמלֶ ְׁ 6ש-מֹה ָּבנָ ה ַּביִ ת לִ ְׁש ֶמ" וְ ָ
שה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמ" וְ ָ
עננו ֲע ֵ ֹ
חּוסה
גּור ִׁשים ּו ְמטּולְ ָטלִ ים ַעל ְק ;ד ַּׁשת ְׁש ֶמ" וְ ָ
רּופים ּו ְמ ָ
ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ" .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען ֲהרּוגִ ים ּו ְשֹ ִ
חּוסה ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ"ְּ .ד ָענֵ י לְ ָדוִ ד וְ לִ ְׁש-מֹה ְּבנֹו
ַעל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַע ֶּמ" .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשֹה לְ ַמ ַען ַא ְר ְצ" וְ נַ ֲחלָ ְת" וְ ָ
ירּוׁשלַ יִ םֲ ,ענֵ ינָ ן.
ִּב ָ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,אל ְּת ַא ְּב ֵדנּוהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְׁ ,ש ַמע קֹולֵ נּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֶאת ָּכל ְּת ִפּלָ ֵתנּוֱ .א ֱֵא ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְּ ] ,ב ִר ְית"[הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,א ֵּבד ָּכל ַה ָּק ִמים ָעלֵ ינּו לְ ָר ָעהֱ .א ֵלּותנּוֱ .א ֵ
אלהינו ְּבא ֶֹרּ 6גָ ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַּ ,ב ְּשֹ ֵרנּו ְּבשֹוֹרֹותהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םּ ,ו ָּב ֵרֶ 6את לַ ְח ֵמנּו וְ ֶאת ֵמ ֵימינּוֱ .א ֵזְ כֹר וְ ַאל ִּת ְׁש ָּכ ֵחנּוֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םּ ,גְ זֹר ָעלֵ ינּו ּגְ זֵ רֹותהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַּ ,ב ֵּטל ֵמ ָעלֵ ינּו ָּכל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹותֱ .א ֵטֹובֹותֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְּ ,ד ַר ְׁשנּו" ִה ָּמ ֵצא לָ נּו.כּות" ָעלֵ ינּו ְמ ֵה ָרהֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םּ ,גַ ּלֵ ה ְּכבֹוד ַמלְ ְטֹובֹותֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֵ ,ה ָע ֵתר לָ נּו ַהּיֹום ְּוב ָכל יֹום וָ יֹום ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּו.הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְּ ,דרֹׁש ָּד ֵמינּו ִמּיַ ד ָק ֵּמינּוֱ .א ֱֵא ֵ
יׁשנּו ִמ ִּשֹ ְב ֵרנּו ,וְ נִ ְק ָרא
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ַאל ְּת ִב ֵׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ י"ֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,ה ֲחזִ ֵירנּו ִּב ְת ֱָא ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֲ ,חמֹל ָעלֵ ינּוהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,זָ כְ ֵרנּו ְּבזִ ְכרֹון טֹוב ִמּלְ ָפנֶ י" ,זַ ֵּכנּו ְּב ִדינֵ נּוֱ .א ֵוְ ַא ָּתה ַת ֲענֵ נּוֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,ט ֲה ֵרנּו ֵמ ֲעוֹנֵ ינּוַ ,ט ֲה ֵרנּוהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,חּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּוֱ .א ֵוְ ַעל ַט ֵּפינּו וְ ַעל עֹולָ לֵ ינּוֱ .א ֵ
ּכֹוב ֵׁשנּוָּ ,כלָ ה ַאל
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְּ ,כבֹׁש ֶאת ְהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,יֶ ֱהמּו נָ א ַר ֲח ֶמי" ָעלֵ ינּוֱ .א ֵאֹותינּוֱ .א ֵ
ִמ ;ּט ְמ ֵ
לֹוח ֵצינּו ,לְ ַחם
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,לְ ַחץ ֶאת ֲהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,לְ ַמ ֲענָ ֲ 6ע ֵשֹה ִאם -א לְ ַמ ֲענֵ נּוֱ .א ֵַּת ַעשֹ ִע ָּמנּוֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,נְ קֹם ֶאתבֹוד ֶת"ֱ .א ֵ
טֹובה לַ ֲע ָ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,מּלֵ א ִמ ְׁש ֲאלֹות לִ ֵּבנּו לְ ָלֹוח ֵמינּוֱ .א ֵ
ֶאת ֲ
הינּוּנֹופלֶ תֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְ ,סמֶֹ 6את ;ס ַּכת ָּדוִ ד ַה ֶהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְ ,סמֶֹ 6את נְ ִפילָ ֵתנּוֱ .א ֵנִ ְק ָמ ֵתנּוֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְּ ,פ ֵדנּוהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֲ ,ענֵ נּו ְּביֹום ָק ְר ֵאנּוַ ,עּנֵ ה ְמ ַעּנֵ נּוֱ .א ֵֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֲ ,ענֵ ה ֶאת ֲע ִת ָיר ֵתנּוֱ .א ֵ
ׁשּועֹותי".
ֶ
כֹותי"ַ ,צּוֵ ה ִא ָּתנּו יְ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,צּוֵ ה ִא ָּתנּו ִּב ְר ִֶמ ֵידי ָכל אֹויְ ֵבינּוְּ ,פ ֵדנּו ִמ ֵידי יִ ְצ ֵרנּו ָה ַרעֱ .א ֵ
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כה

הינּוהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םָ ,ק ֵרב לָ נּו ֵקץ ַהּגְ ;אּלָ הֱ .א ֵהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םַ ,צ ְּד ֵקנּו ְּב ִמ ְׁש ָּפ ֶטי"ַ ) ,צ ְּד ֵקנּו ְּב ִדינֵ נּו(ֱ .א ֱֵא ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םִ ,ר ָיבה ִר ֵיבנּו ּוגְ ָאלֵ נּוְ ,ר ֵאה ָּב ֳענִ יבֹוד ֶת"ֱ .א ֵ
ׁשּועהָ ,ק ְר ֵבנּו לַ ֲע ָ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םָ ,ק ֵרב לָ נּו יֹום ַהיְ ָ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם,הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְ ,ר ָפא ָּכל חֹולֵ י ַע ְּמ" יִ ְשֹ ָר ֵאלְ ,ר ֵאה ְּבד ַֹחק ַה ָּׁש ָעהֱ .א ֵַע ְּמ" יִ ְשֹ ָר ֵאלֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם,נֹותינּוֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םִׁ ,שית ָׁשלֹום ֵּבינֵ ינּוִׁ ,שית ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ ְֵׁש ֵעה ֶאת ַׁשוְ ָע ֵתנּוֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֵּ ,תן ַטל ָּומ ָטרהינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֵּ ,תן ָׁשלֹום ַּב ַּמלְ כּותֱ .א ֵֵּתן ָׁשלֹום ָּב ָא ֶרץֵּ ,תן ָשֹ ָבע ָּבעֹולָ םֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֵּ ,תן לֶ ֶחם לְ ִפיּזֹור ַע וְ לֶ ֶחם לָ אֹוכֵ לֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֵּ ,תן זֶ ַרע לַ ֵלִ ְב ָר ָכה ְּב ִעּתֹו ָּב ָא ֶרץֱ .א ֵ
הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֲ ,ע ֵשֹה ִע ָּמנּו אֹות לְ טֹו ָבה,הינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םִּ ,תּכֹון ְּת ִפּלָ ֵתנּו ְקט ֶֹרת לְ ָפנֶ י"ֱ .א ֵַה ָּטף לָ ש ַֹבעֱ .א ֵ
יׁשּועהֲ ,ע ֵשֹה ִע ָּמנּו אֹות לְ ַר ֲח ִמים .יִ ְראּו שֹוֹנְ ֵאינּו וְ יֵ בֹוׁשּו ,יֶ ֱחזּו אֹויְ ֵבינּו וְ יִ ָּכלְ מּוִּ ,כי
ֲע ֵשֹה ִע ָּמנּו אֹות לִ ָ
ַא ָּתה יְ הֹוָ ה יאהדונהי ֲעזַ ְר ָּתנּו וְ נִ ַח ְמ ָּתנּו.
ואומר פסוק )ישעיה נד ,יז(:
יּוצר ָעלַ יִ - 6א יִ ְצלָ ח וְ ָכל לָ ׁשֹון ָּתקּום ִא ָּת 6לַ ִּמ ְׁש ָּפט ַּת ְר ִׁש ִיעי זֹאת נַ ֲחלַ ת ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה וְ ִצ ְד ָק ָתם
ָּכל ְּכלִ י ַ
כל ֵמ ִא ִּתי נְ ;אם יְ הֹוָ ה ,שלשה פעמים כנ"ל.
ויאמר )שמואל א ב ,י(:
יְ הֹוָ ה יֵ ַחּתּו ְמ ִר ָיביו ָעלָ יו ַּב ָּׁש ַמיִ ם יַ ְר ֵעם יְ הֹוָ ה יָ ִדין ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ וְ יִ ֶּתן עֹז לְ ַמלְ ּכֹו וְ יָ ֵרם ֶק ֶרן ְמ ִׁשיחֹו
שלשה פעמים.
ויאמר )ישעיה לג ,כב(:
יֹוׁש ֵיענּו ,שלשה פעמים.
ִּכי יְ הֹוָ ה ׁש ְֹפ ֵטנּו יְ הֹוָ ה ְמח ְֹק ֵקנּו יְ הֹוָ ה ַמלְ ֵּכנּו הּוא ִ
ואחר כך אומר קדיש:
כּותיּה .וְ יַ ְצ ַמח ;ּפ ְר ָקנֵ יּה .וִ ָיק ֵרב
עּותיּה .וְ יַ ְמלִ יַ 6מלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבאְּ .ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא ִּכ ְר ֵ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכֹל ֵּבית יִ ְשֹ ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן .יְ ֵהא
יתגדל ְמ ִׁש ֵיחיּהְּ .ב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשֹא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה
ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר 6לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַר .6וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמיּה ְּד ;ק ְד ָׁשא ְּב ִרי 6הּוא .לְ ֵעיּלָ א ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתאִׁ .ש ָיר ָתאִּ .ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן
ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
ואומר:
ֵּת ָענּו וְ ֵת ָע ְתרּו ְּב ַר ֲח ִמים ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םְּ .ת ;ק ַּבל ַצ ֲע ַק ְת ֶכםִּ .ת ָּׁש ַמע ְּת ִפּלַ ְת ֶכם ְּב ָרצֹון .וְ יֵ ָענֶ ה קֹול ֲע ִת ַיר ְת ֶכם.
הינּו לָ נּו ּולְ ָכל יִ ְשֹ ָר ֵאל ַא ֵחינּו ְּב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֵהם )יכוין שהם חמישים כנגד חמישים שעריתענו וְ יִ ְפ ַּתח יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
אֹורהַׁ .ש ֲע ֵרי ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ הַׁ .ש ֲע ֵרי ְּב ָר ָכהַׁ .ש ֲע ֵרי ֵּבית ִמ ְק ָּדׁשֹוַׁ .ש ֲע ֵרי גְ ;אּלָ הַׁ .ש ֲע ֵרי גִ ילָ ה.
בינה(ַׁ :ש ֲע ֵרי ָ
ַׁש ֲע ֵרי ִד ָיצהַׁ .ש ֲע ֵרי ֵד ָעה וְ ַה ְשֹ ֵּכלַׁ .ש ֲע ֵרי הֹוד וְ ָה ָדרַׁ .ש ֲע ֵרי ַה ְצלָ ָחה וְ ַה ְרוָ ָחהַׁ .ש ֲע ֵרי וַ ַעד טֹובַׁ .ש ֲע ֵרי
טֹובים.
וָ ִתיקּותַׁ .ש ֲע ֵרי זָ ִכּיֹותַׁ .ש ֲע ֵרי זְ ִריזּותַׁ .ש ֲע ֵרי ֶח ְדוָ הַׁ .ש ֲע ֵרי ָח ְכ ָמהַׁ .ש ֲע ֵרי ֵחן וָ ֶח ֶסדַׁ .ש ֲע ֵרי ַחּיִ ים ִ
ׁשּועהַׁ .ש ֲע ֵרי ַכ ָּפ ָרהַׁ .ש ֲע ֵרי ַכלְ ָּכלָ הַׁ .ש ֲע ֵרי ָכבֹודַׁ .ש ֲע ֵרי
ַׁש ֲע ֵרי ָט ֳה ָרהַׁ .ש ֲע ֵרי ַטל ָּומ ָטר לִ ְב ָר ָכהַׁ .ש ֲע ֵרי יְ ָ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּהַׁ .ש ֲע ֵרי לֵ ב טֹובַׁ .ש ֲע ֵרי ָמזֹוןַׁ .ש ֲע ֵרי ְמ ִחילָ הַׁ .ש ֲע ֵרי נֶ ָח ָמהַׁ .ש ֲע ֵרי נְ ִעימּותַׁ .ש ֲע ֵרי
לִ ּמּוד ָ
טֹובהַׁ .ש ֲע ֵרי
ּתֹורתֹוַׁ .ש ֲע ֵרי ְסלִ ָיחהַׁ .ש ֲע ֵרי ֶעזְ ָרהַׁ .ש ֲע ֵרי ְפדּותַׁ .ש ֲע ֵרי ִּפ ְריָ ה וְ ִר ְביָ הַׁ .ש ֲע ֵרי ַפ ְרנָ ָסה ָ
סֹודֹות ָ
פּואה ְׁשלֵ ָמה.
קֹומ ִמּיּותַׁ .ש ֲע ֵרי ִקּבּול ְּת ִפּלֹותַׁ .ש ֲע ֵרי ִקּבּוץ ּגָ ל; ּיֹותַׁ .ש ֲע ֵרי ְר ָ
ְצ ָד ָקהַׁ .ש ֲע ֵרי ָצ ֳהלָ הַׁ .ש ֲע ֵרי ְ

כו
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ׁשּועהַׁ .ש ֲע ֵרי
תֹורהַׁ .ש ֲע ֵרי ְת ִפּלָ הַׁ .ש ֲע ֵרי ְת ָ
ַׁש ֲע ֵרי ַר ֲח ִמיםַׁ .ש ֲע ֵרי ָרצֹוןַׁ .ש ֲע ֵרי ָׁשלֹוםַׁ .ש ֲע ֵרי ַׁשלְ וָ הַׁ .ש ֲע ֵרי ָ
בֹות ֶכם י ֵֹסף
הי ֲא ֵשנְ ָאה וְ ַת ְחרּות .וִ ַיקּיֵ ם ָּב ֶכם ִמ ְק ָרא ֶׁש ָּכתּוב :יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּתֹוכ ֶכם ִקנְ ָאה וְ ִ ֹ
ׁשּובה .וְ יָ ִסיר ִמ ְ
ְת ָ
טֹובים .וְ ֵכן יְ ִהי
ֲעלֵ ֶיכם ָּכ ֶכם ֶאלֶ ף ְּפ ָע ִמים ,וִ ָיב ֵרֶ 6א ְת ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ ֶכם .וְ יַ ְח ָּת ְמכֶ ם ָה ֵאל ְּב ֵס ֶפר ַחּיִ ים ִ
ֹאמר ָא ֵמן.
ָרצֹון ,וְ נ ַ
עּותהֹון ְּד ָכל ֵּבית יִ ְשֹ ָר ֵאלֳ .ק ָדם ֲאבּונָ א ְד ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ַא ְר ָעא,
לֹותהֹון ָּוב ְ
עּותנָ א ִעם ְצ ְ
לֹותנָ א ָּוב ָ
ִּת ְת ַק ַּבל ְצ ָ
פּואה ּוגְ ;אּלָ ה
יׁשּועה וְ נֶ ָח ָמה וְ ֵׁשיזָ ָבא ְּור ָ
תתקבל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן .יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ אַ .חּיִ ים וְ ָשֹ ָבע וִ ָ
רֹומיו .הּוא ְּב ַר ֲח ָמיו
ְּוסלִ ָיחה וְ ַכ ָּפ ָרה וְ ֶרוַ ח וְ ַה ָּצלָ ה .לָ נּו ּולְ ָכל ַעּמֹו יִ ְשֹ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן .עֹו ֶשֹה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
יַ ֲע ֶשֹה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו .וְ ַעל ָּכל ַעּמֹו יִ ְשֹ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
אתי" יְ הֹוָ הֲ .אדֹנָ י ִׁש ְמ ָעה ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ י" ַק ;ּׁשבֹות לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ יִ .אם
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
שיר ֲעוֹנֹות ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ ֲעמֹדִּ .כי ִע ְּמ" ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמ ַען ִּתּוָ ֵראִ .קּוִ ִיתי יְ הֹוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי וְ לִ ְד ָברֹו
הֹוחלְ ִּתי .נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר .יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הֹוָ ה ִּכי ִעם יְ הֹוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה
ָ
ִעּמֹו ְפדּות .וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל ֲעוֹנ ָֹתיו.
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