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ר"ֹל מינן בר המגפה ֹלזמן משמרה סִדר
הסוִד ִדרך עֹל מיוסִדת

שמו מרבן גִדוֹל האֹלֱקי, המֱקובֹל הֱקִדוש, הגאון חֱקרו וגם הכינו

זי"ע זצוֱקֹלֹלה"ה וויטאֹלמוהר"ר שמואֹל
זי"ע מו"ה הגִדוֹל, הנשר האֹלֱקי, המֱקובֹל הגה"ֱק וויטאֹלבן חיים

הֱקִדושה יִדו כתיבת מהעתֱק ֹלראשונה מועתֱק
החִדש ישראֹל חמִדת סיִדור מתוך

בעז”ה הימים בֱקרב ֹלאורה ֹלצאת הנועִד

הציבור ֹלתועֹלת ֹלאור יצא מוגה, בֹלתי ראשונה, עריכה
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  סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

  מיוסדת על דרך הסוד

  

  הקדמ"ה

  

  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  אמר

  י"ן כנזכר אצלנו.דהיה

  עליו תענית מאתמול, ויכניס עמו עשרה מתענים, ואם יהיו תלמידי חכמים מה טוב ומה נעים, ויכוונוויקבל 

לבם לאביהם שבשמים, ויעשו כולם אגודה אחת בלב אחד להתפלל בעד כל ישראל אחיהם, וגם ויקבל 

וזה לשונו: "אמר רבי פנחס, זמנא חדא  ב)(ק, שהם שלוחי כל ישראל, וכמו שמצינו בספר הזוהר בפרשת וירא 

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 

עותא בהו דכולהו ידכרון ליה לטב ועוד בעידנא דיערע מותנא בבני אינשא קרבנין די מני משה ושני ליביה ור

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".

  בי אחא דאזיל לכפר טרשא וכו', וציוה אותם ואמר להם ואמרו ברעותכתיב מעשה דר (שם קא, א)תמן ועוד 

נפשיכון ענינא דקטורת בסומין וכו', וכד תסיימו אמרו אילין פסוקייא בקל תקיף תלת זמנין: 'ויאמר ועוד 

תבטל עבדו וא ,יג)־(במדבר יז, יאמשה אל אהרן קח את המחתה' וכו', 'ויקח אהרן' וכו', 'ויעמוד בין המתים' וכו' 

  מותנא מנייהו".

  פאים והיודעים לידע מה טיבה, אם הוא כשאר חולאי הגוףוכי ענין חולי המגפה בר מינן נלאו כל הר ודע,

כי תחילתה הוא על ידי מזיקים מחמת עיפוש  ,הגופניים, או אם הוא על ידי מזיקים, והכל אמת הוא ודע,

  .יהאויר, ואחר שהכו את האדם נעשת ההכאה כמו חולי גופנ

  ת נמרצות כדי לרצץ מוחי הקליפות]ו[קמתי ונתעוררתי ותכנתי הסדר הזה, ובו פסוקים מסוגלים וכונולכן 

והמזיקים והרוחות המשוטטות בעולם והם הסיגים של המלכים דמיתו כמבואר ענינם בספר הזוהר, ולכן 

הגוף, נמצא הסדר הזה מרפה מצלאין על החולים בחולאי  ןוגם אצלנו ועיין שם באורך. ואחר כך אנו מתפללי

אמן כן  ,ומדבר וממגפה ,לנפש ומרפא לגוף, וחפץ ה' בידינו יצלח, כיי"ר, ויצל את ישראל מכל צרה וצוקה

יהי רצון.
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כנגד גזעי נשמות של ישראל שהם  ת"ר,לכל, המתפלל יתעטף בציצית כשר, ויכוין למספרו שהוא קודם 

מאות אלף, והשאר הם ענפים ולא גזעים. ויעשה אגודה אחת, ויכוין בזה גם בשני השיני"ן של  ששקודם 

זה יכוין  קש"ר, ואחר שנתכון לעשות קש"רהתפילן שהם שש מאות כאמור. ויכוין שעולים בגימטריא 

ה שלישי בתפילין של ראש, והרי הם שלש קש"רשני בתפילין דיד, ואחר כך יתכוין לעשות  קשרלעשות 

  קשרים כנגד אברהם יצחק יעקב, וכנגד כהנים לוים וישראלים, וכנגד נפש רוח ונשמה, ובתלתא הויא חזקה.

  הרי הם ד',ויש בקשר של ראש צורת  י',ויש בקשר של יד צורת  ת"ר, היא בגימטריא ציציתיכוין כי עוד 

'וראיתם אותם וזכרתם את כל מצות : (במדבר טו, לט)ולכן רמז הכתוב  תרי"ד.תרי"ג מצות עם כולל הם עוד 

  ה'' וכו'.

  דאגדתא דבראשית בכתיבת יד, זה לשונו: "טוב הוא לומר שלשה מזמורים אלו, ואמרו חז"לובספרא 

: 'תפלה למשה )תהלים מזמור צ(שלשה תפלות הם, של מש"ה ושל דו"ד ושל משי"ח, במשה כתיב ובספרא 

: 'תפלה לעני )מזמור קב(תפלה לדוד הטה ה' אזניך' וכו', במשיח כתיב : ')מזמור פו(איש האלהים' וכו'. בדוד כתיב 

הנה 'דאתייא עם מש"ה  ,לע"דראה . ונ": 'ותפלת ישרים רצונו' וכו')משלי טו, ח(כי יעטוף' וכו', הדא הוא דכתיב 

ולכן טוב הוא לומר אלו  .וכו' 'עני רוכב על חמור' :(שם) וכתיב ביה ,והוא המשיח, (זכריה ט, ט) וכו' 'מלכך יבא לך

תפלה 'ומזמור פ"ו והוא  ,וכו' 'תפלה למשה'והם מזמור צ' והוא  ,השלשה מזמורים קודם התפלה כסדר חז"ל

  וכו'. 'תפלה לעני כי יעטוף'ומזמור ק"ב והוא  ,וכו' 'לדוד הטה ה' אזנך

  ויכוין במזמור ,ולכן יתחיל במזמור פ"ו ,אלו גם בדרך הסוד לתקן סדר אחד במזמורים ,לע"דראה נועוד 

רמז למש"ה אלהים ראיתי עולים מן הארץ. ולהיות בבריאה דלה ועניה צועקת  ,הזה הוא מדת המלכותועוד 

  .דודה ומתפללת ואומרת כסדר הזה אל

  י ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתהְלָדִוד ַהֵּטה ְיהָֹוה ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני. ָׁשְמָרה ַנְפִׁש ְּתִפָּלה 
י ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך. ָחֵּנִני ֲאדָֹני ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום. ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדֹנָ ְּתִפָּלה 

קְֹרֶאיָך. ַהֲאִזיָנה ְיהָֹוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא. ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל 
ם ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ַּתֲחנּונֹוָתי. ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאּךָ ִּכי ַתֲעֵנִני. ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים ֲאדָֹני ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשיָך. ָּכל ּגֹויִ 

ְּבדּו ִלְׁשֶמָך. ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְועֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך. הֹוֵרִני ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויכַ 
ה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם. ְיהָֹוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך. אֹוְדָך ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָד 

דֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה. ֱאֹלִהים ֵזִדים ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי ִּכי ַחְסְּדָך ּגָ 
ְּזָך ְּתָנה  ְוֹלא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם. ְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ע;

  ִני ְוִנַחְמָּתִני.ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך. ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשְנַאי ְוֵיבֹׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיהָֹוה ֲעַזְרַּת 

  ואתה אדנ"י א"ל רחו"ם וחנו"ם אר"ך אפי"ם ור"ב ,לדוד הטה ידו"ד אזנך ענני כי עני ואביון אני וכו'תפלה 

חס"ד ואמ"ת שתא תיקונין דנוקבא. פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך. עשה עמי ה תפל

ושאר  ,אות לטובה ויראו שונאי ויבושו. כי אתה ה' עזרתני ונחמתני. ויכוין שיש במזמור הזה חמשה הויו"ת

 ,ועמו נעשים ששה ,דוהחמשה הויות האלו הם כנגד חמשה חסדים הניתנין ביסו" ,השמות הם אדנ"י אלהי"ם

ששה פעמים  ןכם וכו'. ויש במזמור הזה ג 'ואתה אדני אל רחום וחנון'בפסוק  כרוהם ששה תיקונין דילה הנז

ונמצא  ,לצורך המלכו"ת ןכם ג ,ועם היסו"ד הם ששה ,אדנ"י כנגד חמשה גבורות המתפשטות ביסוד

  ה חסדים וחמשה גבורות כנודע.ששמשפשטין בה חמ
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  הנה חמש הויו"ת ,הנה עין ה' אל יראיו. והכונה הוא :בסוד ,עי"ן בגימטריאחמשה הויו"ת הנז' הם והנה 

אשה יראת ' :)משלי לא, ל( בסוד ,משם ידוד נמשך אל יריאיו והיא מדת המלכו"ת עין בגימטריאשהם והנה 

שהם שית  ,וכו' 'רחום וחנוןואתה אדנ"י אל ' :הנז' הם זולת העקרי הנז' בפסוק אדנ"י. וחמשה 'ה' היא תתהלל

  .כרתיקונין דיליה כנז

  והנה שם' :(בראשית כט, ב) בסוד ,כדי לרמוז בית דין של שלשה ,נרמז במזמור הזה שלשה שמות אלהי"םוגם 

  .'שה עדרי צאן רובצים עליהשלוגם 

אלהים שלישי  ,אלהים שני ירמוז לגבור"ה ,והם בינה הנקראת אלהי"ם חיים ,אלהי"םירמוז לשלשה עוד 

  .(*) הזוהר פרכנודע מס ,ירמוז להו"ד יוצרנועוד 

מ"ה והשני הוא שם  ,והוא מילוי של ע"ב ,מ"ו בגימטריאהעולה  אלה"יירמוז בזה המזמור בשני פעמים גם 

  מ"ו.והוא  ,עם הכוללגם 

נמצינו למדין שהמזמור הזה כולו  .עם הכולל ידו"ד אדנ"יכמנין  ,צ"בהם  מ"ו אם יצרף יחד שני פעמיםעוד 

 'ויבן ה' אלהים את הצלע' :(בראשית ב, כב) בסוד ,מדבר בתיקון המלכו"ת מהיותה נקודה להעשות פרצוףעוד 

  וע"ש. ,וכו'

ומזדוגת  ,צדקואז נקראת  ,מדת המלכות אחר שנעשת פרצוף ןכם וכונתו הוא ג ,יאמר מזמור יז ךכר ואח

  עם מדת היסו"ד.ר ואח

  :ויאמר

  ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי. ְלָדִוד ִׁשְמָעה ְיהָֹוה ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבֹלא ִׂשְפֵתי ִמְרָמהְּתִפָּלה 
. ַּבל ַיֲעָבר ִּפי ָּבַחְנָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל ִּתְמָצא ַזּמִֹתי. ֵיֵצא ֵעיֶניָך ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִריםְּתִפָּלה 

ּלֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ ַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי. ִלְפע; ֲאִני . ָּתמְֹך ֲאׁש;
. ים ִמִּמְתקֹוְמִמים ִּביִמיֶנָךַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִס . ְקָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנָך ִלי ְׁשַמע ִאְמָרִתי

ֶחְלָּבמֹו . ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני אְֹיַבי ְּבֶנֶפׁש ַיִּקיפּו ָעָלי. ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעִין ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני
ֵרינּו ַעָּתה ְסָבבּונּו ֵעיֵני. ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף . ֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות ָּבָאֶרץַאּׁש;
ִמְמִתים ָיְדָך . קּוָמה ְיהָֹוה ַקְּדָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּבָך. ְוִכְכִפיר יֵֹׁשב ְּבִמְסָּתִרים

ֲאִני . ְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהםְיהָֹוה ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחִּיים ּוְצפּו
  .ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך

  וגם יכוין בו אל ,וכונתו הארוכה נתבארה למעלה בסדר משמרת השמים וע"ש ,יאמר מזמור פ"ה ךכר ואח

  זיוג ת"ת עם מלכות.ר ואח

  ָנָׂשאָת ֲעוֹן ַעֶּמָך ִּכִּסיָת ָכל ַחָּטאָתם. ַיֲעקֹב ָרִציָת ְיהָֹוה ַאְרֶצָך ַׁשְבָּת ְׁשִבית. ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹורַלְמַנֵּצַח 
. ִעָּמנּוׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוָהֵפר ַּכַעְסָך . ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך. ֶסָלהַלְמַנֵּצַח 

ַהְרֵאנּו ְיהָֹוה ַחְסֶּדָך . ַהֹלא ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחֵּינּו ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך. ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף ָּבנּו ִּתְמׁשְֹך ַאְּפָך ְלדֹר ָוֹדר
. ְוֶאל ֲחִסיָדיו ְוַאל ָיׁשּובּו ְלִכְסָלהֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל ְיהָֹוה ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל ַעּמֹו . ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן ָלנּו

ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו. ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו ִלְׁשּכֹן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו
  .ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו. ן ְיבּוָלּהַּגם ְיהָֹוה ִיֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּת . ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף



  ה
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

 (מזמור מז) וכו' 'ח לבני קרח מזמורצלמנ' :ויאמר

  ִּכי ְיהָֹוה ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך. ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף ָהִריעּו ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה. ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹורַלְמַנֵּצַח 
ִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו. ָּגדֹול ַעל ָּכל ָהָאֶרץַלְמַנֵּצַח  ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ְּגאֹון . ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו ּוְלא;

. ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו. ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ְיהָֹוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר. ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָאֵהב ֶסָלה
ְנִדיֵבי ַעִּמים . ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. ִּכי ֶמֶלְך ָּכל ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל

  .ֶנֱאָספּו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִּכי ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני ֶאֶרץ ְמאֹד ַנֲעָלה

  ,וגם כן יכוין בו אל זיוג יותר עליון בסוד הדע"ת שהוא מרע"ה עם אימא עלאה ,צ'יאמר מזמור  ךכר ואח

  והוא זיוג לא"ה פרצוף אימ"א עלאה. ,משה זכה לבינ"ה (*)הזוהר  פרבס איתאשה בסוד מר ואח

  :ויאמר

ָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ. ָודֹר ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹרְּתִפָּלה    ְּבֶטֶרם ָהִרים י;
ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים . ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם. ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאלְּתִפָּלה 

ַּבּבֶֹקר ָיִציץ . ם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלףְזַרְמָּת . ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעבֹר ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה
ֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך. ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו. ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש . ַׁשָּת ֲעוֹנֵֹתינּו ְלֶנְגֶּדָך ֲעל;

ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים . נּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגהִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִּכִּלי
ָפה ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע . ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך. ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנע;

ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל . ׁשּוָבה ְיהָֹוה ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך. ָמהְוָנִביא ְלַבב ָחכְ 
ם ִויִהי נַֹע . ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה. ָיֵמינּו

  .ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו

  וע"ש. ,שהוא כנגד המשיח ,כמ"ש למעלה ק"ביאמר מזמור  ךכר ואח

  :ויאמר

  ַאל ַּתְסֵּתר. ְתִפָּלִתי ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹואְיהָֹוה ִׁשְמָעה . ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ְיהָֹוה ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹוְּתִפָּלה 
ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי . ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר ִלי ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִניְּתִפָּלה 

ָּדִמיִתי . ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי. ִּתי ֵמֲאכֹל ַלְחִמיהּוָּכה ָכֵעֶׂשב ַוִּיַבׁש ִלִּבי ִּכי ָׁשַכְח . ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו
ָּכל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי . ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג. ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות

ַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם. ִּבי ִנְׁשָּבעּו ָיַמי . ִמְּפֵני ַזַעְמָך ְוִקְצֶּפָך ִּכי ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִליֵכִני. ָאָכְלִּתי ְוִׁשּק;
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת . ְוַאָּתה ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר. ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש

ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה ְוָכל ַמְלֵכי . ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו. ֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעדלְ 
. ְּתִפָּלָתםָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְוֹלא ָבָזה ֶאת . ִּכי ָבָנה ְיהָֹוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו. ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך

יט. ִּכי ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו ְיהָֹוה ִמָּׁשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִּב . ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה
ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ַיְחָּדו . םְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיהָֹוה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשלִָ . ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה

אַֹמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים . ִקַּצר ָיָמי ִעָּנה ַבֶּדֶרְך ּכִֹחי. ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת ְיהָֹוה
ָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ֵהָּמה יֹאֵבדּו . ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָׁשָמִים. ְׁשנֹוֶתיָך ְוַאָּתה ַתֲעמֹד ְוכ;

  .נּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹוןְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹו. ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא ִיָּתּמּו. ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו



 ו
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

  אחד הרומז לאב"א ואימ"א ורי הם עשר ספירות שלמות י"הושם  ,כי יש במזמור הזה שמנה הויו"תויכוין 

  המוריקות שפע למלך המשיח שבב"א.ויכוין 

  להתחיל כדי להעלות התפלות בסוד הקדיש הנקרא קדי"שויאמר  ,וילבש תפילין ,יתעטף בציצית ךכר ואח

  המחבר כל העולמות ומקשר אותם יחד עולם בעולם. ,מכון הר ציוןר ואח

  :ונדכה ויאמר בלב נשבר

א ֶחְטאֹו ְמַקֵּבל ַהְּתִפּלֹות ,ָעִני ְׁשַפל ָּכל ַהְּׁשָפִליםֲעֵנה    ְוַצֵּוה ָּכל ,ְוַהֲאֵרְך ָנא ְּבַרֲחֶמיָך ְׁשנֹוָתיו. ְושָֹ
 ַהְמַקֵּבל ָּכלְוָהֵאל . ְלָפֶניָך ְּכָקְרָּבנֹות ְועֹולֹות ,ְוַתְחׁשֹב ָּכל ְּתִפּלֹוָתיו ְקטֶֹרת. ְׁשֵאלֹוָתיו ְלַמְּלאֹותֲעֵנה 

  .ְׁשַמע קֹוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹות ,ַהְּתִפּלֹות

  :ויאמר בבכיה ובתחנה

  ְסַלח ,ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך ,ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך. ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו ,ְלַחּלֹות ָּפֶניָךָאָתאנּו 
ָּגב , ָאיֹם ְונֹוָרא ,ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה .ָלנּו ַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָךָלנּו. ּוְׁשַלח ָאָתאנּו  ָאיֹם ְונֹוָרא. ִמשְֹ

  וכו'. ְסַלח ָלנּו. ּוְׁשַלח ָלנּו ַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך ,ְבִׁשְמָך ִנְקָרא ,ְּתָחֵּננּו ,ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה. ְּתַחֵּיינּו

ה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמָך. ִמָּמְך.ָׁשַאְלנּו ַחִּיים    ֵואֹלֵהי ָאָּנא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ִּכי ְמקֹור ַחִּיים ִעָּמְך. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעשֵֹ
ָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם, ֲאבֹוֵתינּוַחִּיים  ְוָרָעב ֶּדֶבר ְוֶחֶרב  ,ָהֵסר ִמֶּמּנּו ּוִמָּבֵּתינּו ּוִמָּבֵּתי ָכל ַעְּמָך ֵּבית ִישְֹ

ָטן ְוֵיֶצר ָהָרע ְוחֹוָלִאים ָרִעים ְוֵחיָמה ְוֶקֶצףְוַאף ל ְמַחֵּב ּו ּוְׁשִבי ּוִבָּזה ּוַמְׁשִחית ּוַמֵּגָפה ָרִעים.  ּוִמְקִרים ְושָֹ
  .ֵמַעָּמָך ,ְוַצר

ה ִעָּמנּו ַרֲחִמים    ְלַמַען ְׁשֶמָך. ָאָּנא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהיִּבַּקְׁשנּו ִמָּמְך. ִּכי ַרִּבים ַרֲחִמים ִעָּמְך. ְצָדָקה ֲעשֵֹ
ָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם ,ֲאבֹוֵתינּוַרֲחִמים   בֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָע  :ָהֵסר ִמֶּמּנּו ּוִמָּבֵּתינּו. ּוִמָּבֵּתי ָכל ַעְּמָך ֵּבית ִישְֹ

  וכו' כנ"ל. ְוֵחיָמה ְוֶקֶצף ְוַאף ְמַחֵּבלּו ּוְׁשִבי ּוִבָּזה ּוַמֵּגָפה ּוַמְׁשִחית

  יאמר סליחה ידוד אלה"י הצבאות יושב הכרובים וכו' ךכר ואח

  .ֲעֵרִבים ִּבְדָבִרים ֵאַלי ָנא ְּגׁשּו. ׁשֹוָבִבים ָּבִנים ׁשּובּו ְלַעְּמָך ָּבִטיָת . ַהְּכרּוִבים יֹוֵׁשב ַהְּצָבאֹות ֱאֹלֵהי ְיהָֹוה
 ְלַחִּיים ָזְכֵרנּו. ְוִנְקָרִבים ִנְׁשָעִנים ֲאַנְחנּו ּוָבם. ִנָּצִבים ְלעֹוָלם ְדָבֶריָך ֲהֹלא. ַרִּבים ָיִמים ִוְחיּו ִּדְרׁשּוִני ְיהָֹוה
 ַתְחּפֹץ ֹלא ִּכי. ָׁשִבים ְלַקֵּבל ְּפׁשּוָטה ְיִמיְנָך. ְוַלּטֹוִבים ָלָרִעים ַאָּתה טֹוב. ָהַרִּבים ַּבֲחָסֶדיָך ָחֵּננּו. טֹוִבים

ָּלל ֶמֶלְך. ּוַמֲעִריִבים ַמְׁשִּכיִמים ֲאַנְחנּו ָלֵכן. ַחָּיִבים ְּבִמיַתת  ּוִמָּכל ֵמֵחְטא ַנֵּקנּו. ְּכרּוִבים ְּבַמֲחנֹות ְמה;
ִּבים ְפָׁשֵעינּו ִּכי ָלנּו ְסַלח. ִחּיּוִבים ָּלִבים ִיְהיּו ַּבל ְתׁשּוָבה ִּפְתֵחי. ַהֲחצּוִבים צּוִרים ְלַמַען ֲעֵננּו. ְמר;  .ְמׁש;

ִבים ָּפִרים ְּכעֹולֹות ְרֵצנּו. ְלָהִבים חֹוֵצב ֵאֶליָך ָקְרֵבנּו. ִנְקָרִבים ִיְהיּו ְלָפֶניָך ַצֲעקֹוֵתינּו  ֵאֶליָך ַׁשְבנּו. ּוְכשָֹ
ִבים ְנָעִרים  ֶמֶלְך ֵאל. ְמרֹוִמים ׁשֹוֵכן צּור ָעֵלינּו ְּתַרֵחם ַרֵחם. ָהַרִּבים ַרֲחֶמיָך ַעל ְּבטּוִחים ְּתמּוִכים. ְושָֹ
  .ַרֲחִמים ִּכֵּסא ַעל יֹוֵׁשב

  .ְוָהֶאְביֹוִנים ָהֲעִנִּיים ,ּוָבִנים ָאבֹות ְיׁשּוָעְתָך ְמַקִּוים. ַבַּיַער ַאְרֵיה ֲהִיְׁשַאג ,ּוְבַצַער ְּבדַֹחק ְיהּוָדה ֵׁשֶבט
חֹק ִנְהֶיה ַּבל ַּבֶּפֶרץ ֲעמֹד ֵׁשֶבט  יֹוֵׁשב ,ִהִּגיָעה ָמֶות ַׁשֲעֵרי ַעד יֹוָנְתָך. ְּבָרחֹוק ַּתֲעמֹד ְיהָֹוה ָלָמה ,ִלשְֹ

. ִתיָׁשן ָלָּמה עּוָרה ,ָיָׁשן ְבָגלּות ָיֵמינּו ַחֵּדׁש. ִּתְקָצר ְיהָֹוה ֲהַיד ,ִמָּצר ֶעְזַרת ָּלנּו ָהָבה. הֹוִפיָעה ַהְּכרּוִבים
ַמח ,ְלַגְלמּוָדה ַּגֵּלה ַהֶּנְחָּתם ֵקץ. ֲאֵליֶהם ִיְקַרב ֹלא ְוָזר ,ָלֶהם ֹלא ְּבֶאֶרץ ָּבֶניָך ְזכֹר  ְבנֹות ָּתֵגְלָנה ִצּיֹון ַהר ִישְֹ

  .ַרֲחִמים ִּכֵּסא ַעל יֹוֵׁשב ֶמֶלְך ֶאל ,ְמרֹוִמים ִלְׁשֵמי ַּתֲעֶלה ַׁשְוָעֵתנּו. ְיהּוָדה



  ז
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  :ךכר ואח

  ַמְרֶּבה. ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמֲעִביר ַעּמֹו ֲעוֹנֹות מֹוֵחל. ַּבֲחִסידּות ּוִמְתַנֵהג ַרֲחִמים ִּכֵּסא ַעל יֹוֵׁשב ֶמֶלְך ֵאל
ה. ַלּפֹוְׁשִעים ּוְסִליָחה. ַלַחָּטִאים ְמִחיָלה ֵאל ר ָּכל ִעם ְצָדקֹות עֹושֶֹ  ֵאל. ּגֹוֵמל ָלֶהם ְכָרָעָתם ֹלא. ְורּוַח  ָּבשָֹ

ֵרה ְׁשֹלׁש ִמּדֹות לֹוַמר הֹוֵרָתנּו ֵרה ְׁשֹלׁש ְּבִרית ַהּיֹום ָלנּו ְזכֹר. ֶעשְֹ  ְוֵכן. ִמֶּקֶדם ֶלָעָנו ֶׁשהֹוַדְעָּת  ְּכמֹו. ֶעשְֹ
  .ֶנֱאַמר ְוָׁשם. ְיהָֹוה ְּבֵׁשם ַוִּיְקָרא. ָׁשם ִעּמֹו ַוִּיְתַיֵּצב ֶּבָעָנן ְיהָֹוה ַוֵּיֶרד. ְּבתֹוָרָתְך ָּכתּוב

  :ויאמר

  ָךי ְּב ה ּכִ ָׁש ֹלְׁש ת בֹוָא  ,יָךנֶ ָמ ֱא ית נֶ ִר ם ּבְ ֶה ר לָ כֹוזְ ּו ,יָךנֶ ָפ ּלְ ם ִמ יָק ם ֵר יֵב ִׁש ל ְּת ַא  ,ָךֶּמ ת ַע ַע וְ ַׁש ים ִמ ֲח ַר ְּב ל ֵּב ַק 
  .חּולָ ְס ם נִ גַ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  ,ר נחמובֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר קֹוְב ּו ,חּוָט ָּב ל ֵּב ַק 

  מכילן דרחמי רי"ו י"גויכוין ע"ב  ,ויעבור ידוד על פניו

  ֶחֶסד ְוַרב )ו( ַאַּפִים )ה( ֶאֶרְך )ד( ְוַחּנּון )ג( ַרחּום )ב( ֵאל )א( ְיהָֹוה ְיהָֹוה ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיהָֹוה ַוַּיֲעבֹר
א )י( ָלֲאָלִפים )ט( ֶחֶסד נֵֹצר )ח(. ֶוֱאֶמת )ז( ַוַּיֲעבֹר   .ְוַנֵּקה )יג( ְוַחָּטָאה )יב( ָוֶפַׁשע )יא( ָעוֹן נֹשֵֹ

  

  חסד א'

  :(תהלים נט, יז) יאמר פסוק ךכר ואח

ֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִליַוֲאִני ָאִׁשיר    .ע;
ֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ָהִייָת ִּכי ּוָמנֹוס ִלי ִמְׂשָּגב ַצר ְּביֹום ִלי   .ַוֲאִני ָאִׁשיר ע;

  כי יש בו סוד גדול. ,ויאמר זה הפסוק ישר והפוך שלשה פעמים כך

  :יאמר אלו הפסוקים ךכר ואח

  ְוֶחֶסד ְיהָֹוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם. ז)תהלים קל, ( ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִּכי ִעם ְיהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּותַיֵחל 
ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת ָעְנִיי ָיַדְעָּת ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך . יז)שם קג, ( ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִניםַיֵחל 

ַחְסֵדי ְיהָֹוה ִּכי ֹלא . ד)שם ה, ( ְיהָֹוה ֹּבֶקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצֶּפה .ח)שם לא, ( ְּבָצרֹות ַנְפִׁשי
  .(איכה ג, כב) ָתְמנּו ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו

  .'אפסי ארץ'וכו' עד  'ות מזמור שירנלמנצח בנגי' ,והוא במדת החסד ,סזיאמר מזמור  ךכר ואח

  ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך ְּבָכל ּגֹוִים. ֶאֹלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשירַלְמַנֵּצַח 
ָּלםיֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹודּוָך . ְיׁשּוָעֶתָךַלְמַנֵּצַח  ִּמים ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹר . ַעִּמים ּכ; ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלא;

ִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה ָּלם. ּוְלא; ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים . יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעִּמים ּכ;
  .ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים . ֱאֹלֵהינּו

  וגםחג"ת נהי"ם. במזמור הזה שיש בו שבעה פסוקים כנגד שבעה קני המנורה. וכנגדם למעלה הם יכוין ו

והם  ,המריקים שפע לשבעה קני המנורה הנז' ,שערי בינ"ה מ"טיש בו תשעה וארבעים תיבות כנגד יכוין ו

וגם אם  .ע"ב בגימטריאנה כל האותיות של השבעה הפסוקים האלו הם משבעה פעמים שבעה. וגם אם ת

  .ע"ב רי"ותמנה כל האותיות של שבעה הפסוקים הנז' הם 



 ח
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

  וסופי תיבות השלשה פסוקים הראשונים הם ,אל"יבפרטות ר"ת (כנגד) שלשה פסוקים הראשונים הם עוד 

ים. והפסוק האמצעי הנה ר"ת וס"ת יהח ק"ווהם  ,ק"ו בגימטריאושניהם יחד הם  ,אדנ"יכמנין  חכ"םעוד 

  .י"השלו הם 

  אהי"הוהוא  ,צ"מווסופי תיבות שלהם הם  ,אהי"הכמנין  ,יא"יהאחרונים הוא  םר"ת שלשה פסוקיעוד 

והם  ,ה קו"ל אהי"ה אהי"ה"ו י"י ק"י אדנ"ו אל"ב רי"עסך כל השמות אשר במזמור הזה הם  ,דיודי"ןעוד 

כמנין ס"ת  ,קמ"ב בגימטריאהם  ,אל"י י"ה אהי"ה אדנ"יוהם  ,ואם תחבר יחד הארבע העיקרים .תשעה שמות

  ).ה"אמ( בבית מיעק ,קקוף מיצח ,םמ"ם דאברה - מק"בשהם  ,של האבות

  

  .וכו' 'י"ה איום זכור היום ברית שבעת תמימיך' :יאמר פזמון ךכר ואח

ּקֹות ַּדת ְנאּוֶמיָךָאיֹום, ְזכֹר ַהּיֹום, ְּבִרית ִׁשְבַעת ָיּה    ָאב ַרְחָמן,. ְּתִמיֶמיָך. ְּבִרית ֶאְזַרח, ֲאֶׁשר ָאָרח, ְּבח;
ְמחֹוֵלל ּכֹל, ְוכֹל ָיכֹל, ֱהֵיה ִנְדָרׁש ְלדֹוְרֶׁשיָך. . ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך ,ָקֵרב ְזַמן, ְּפדּוֵתינּו ְּבַרֲחֶמיָךָיּה 

ּדֹוְפֵקי ְדָלֶתיָך. ְּבַהְזִּכיָרם, ְזכּות ַאְבָרָהם, ְוִצְדַקת ָּכל ֲחִסיֶדיָך. ְׁשֵעה ִניָבם,  ְוִהָּמֵצא, ְוִהְתַרֶּצה, ְלַעם
  .ְּבִהְתָקְרָבם, ְּבלּוָלָבם ְלַׁשֲחֶרָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך

ְרָקָנְך   .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלןַרֲחָמָנא . ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר, ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ּפ;

  ך:כר ואח

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּוַמע ְׁש    ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך, ב' פעמים. ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים ,ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה ֶאָחד ִישְֹ
עמים. פ' ב, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְך ,ֶמֶלְךְיהָֹוה . ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְךְׁשַמע 

ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ֶאְזָרח ְּתִמיֶמָךי. ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננִ  יֲעֵננִ  .י וכו'ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננִ  יֲעֵננִ  ְוחּוָסה  ,ֲעשֵֹ
ָרֵאל ַעֶּמָך   ּו.ֲעֵננ ,ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיהְּדָעֵני ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו . ַעל ִישְֹ

  :ויאמר

  םִא  ,ְנֵכִאיםן חֹום וְ יָ נְ ה ָע ֵא א ְר ּנָ ָא  ,יםִב ָע ן וְ נָ ָע  מֹום ּכְ ָע ְׁש ה ִּפ ֵח ְמ ּו .יםבִ ָׁש ב ל לֵ כָ ְּב  ,ְךָּמ ת ַע בּוְׁש ה ָב ּוׁש
  .חּולָ ְס ם נִ גַ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  ,ר נחמּובֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר קֹוְב ּו .חּוָׁש ר ָפ ָע ץ לֶ ֶר ָא לָ  עּוּגִ יַ ה ָב ׁשּו

  :ואומר

  ֶחֶסד ְוַרב )ו( ַאַּפִים )ה( ֶאֶרְך )ד( ְוַחּנּון )ג( ַרחּום )ב( ֵאל )א( ְיהָֹוה ְיהָֹוה ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיהָֹוה ַוַּיֲעבֹר
א )י( ָלֲאָלִפים )ט( ֶחֶסד נֵֹצר )ח(. ֶוֱאֶמת )ז( ַוַּיֲעבֹר   .ְוַנֵּקה )יג( ְוַחָּטָאה )יב( ָוֶפַׁשע )יא( ָעוֹן נֹשֵֹ
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  ב' גבורה

  :ואומר

  ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא ְיהָֹוה ְוֶאל ֱאֹלַהי ֶאְקָרא. (תהלים קכ, א) ַהַּמֲעלֹות ֶאל ְיהָֹוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִניִׁשיר 
תהלים ( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה. ז)שמואל ב כב, (יו ְוַׁשְוָעִתי ְּבָאְזנָ ַוִּיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ִׁשיר 

קֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם. ה)קיח,   ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם. (שם קז, יג) ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָֹוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצ;
ְּביֹום ָצָרִתי . ח)שם פא, ( ָרה ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצּךָ ֶאֶעְנָך ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה ֶסָלהַּבָּצ . מד)שם קו, (

 אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו. ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו. ז)שם פו, ( ֶאְקָרֶאּךָ ִּכי ַתֲעֵנִני
ְוָהֵאר  ֱאֹלִהים ֲהִׁשיֵבנּו. יז)שם נה, ( ֲאִני ֶאל ֱאֹלִהים ֶאְקָרא ַויהָֹוה יֹוִׁשיֵעִני .)טז־טום צא, ש( ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי

ַוֲעֵנִני ָאִריד ְּבִׂשיִחי ַהְקִׁשיָבה ִּלי . ַהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים ְּתִפָּלִתי ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתי. ד)שם פ, ( ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה
ָחֵּנִני ֱאֹלִהים ָחֵּנִני ִּכי ְבָך ָחָסָיה . (שם סא, ב) ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים ִרָּנִתי ַהְקִׁשיָבה ְּתִפָּלִתי. ג)־(שם נה, ב ְוָאִהיָמה

ֵּבאֹלִהים . ג)־שם נז, ב( ר ָעָליל ּגֵֹמ ֶאְקָרא ֵלאֹלִהים ֶעְליֹון ָלֵא . ַנְפִׁשי ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר ַהּוֹות
ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֲהֹלא ַרְגַלי ִמֶּדִחי ְלִהְתַהֵּלְך ִלְפֵני . יב)שם נו, ( ָּבַטְחִּתי ֹלא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי

ֱאֹלִהים . (שם מו, ב) ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמאֹד ֱאֹלִהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז. יד)שם שם, ( ֱאֹלִהים ְּבאֹור ַהַחִּיים
ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי ָאנִֹכי ֱאֹלִהים ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום . (שם שם, ו) ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט ַיְעְזֶרָה ֱאֹלִהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר

. ב)שם מד, ( ּו ִסְּפרּו ָלנּו ּפַֹעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהם ִּביֵמי ֶקֶדםֱאֹלִהים ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ֲאבֹוֵתינ. (שם שם יא)ץ ָּבָאֶר 
ְוִׁשְמָך ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֵּבאֹלִהים ִהַּלְלנּו ָכל ַהּיֹום . ה)שם שם, ( ַאָּתה הּוא ַמְלִּכי ֱאֹלִהים ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב

 ָאה ְלָך ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי ָמִיםֱאֹלִהים ֵאִלי ַאָּתה ַאַׁשֲחֶרּךָ ָצְמ . (שם מד, ט) ֶסָלה
  .(שם סג, ב)

  יעקב וכו' עד יעננו ביום ייאמר מזמור ך' למנצח מזמור לדוד יענך ידו"ד ביום צרה ישגבך שם אלה ךכר ואח

גם ר"ת י'ענך י'דוד  מה.ויכוין במזמור הזה שיש בו עשרה פסוקים כנגד עשר ספירות בלי  קראנו.ואחר 

שני.  יב"קהוא  ןכם ר"ת ו'אנחנו ק'מנו ו'נתעודד ג ךכר ואחאדנ"י. והם ידו"ד אהי"ה  ,יב"קב'יום צ'רה הם 

 בגימטריאהם  יב"קושלשה פעמים  ,אלהים אדנ"יוהם  ,ר"ת י'עננו ב'יום ק'ראנו הוא יב"ק שלישי ךכר ואח

  ת"ו חיים. בגימטריאויהיו  של"וגם בכללות המזמור יש שבעי"ן תיבין ותוסיף אותם על  .של"ו

  ִיְׁשַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמִּצּיֹון. ַיַעְנָך ְיהָֹוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב. ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח 
ְנַרְּנָנה . ִיֶּתן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא. ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלהִיְזּכֹר ָּכל . ִיְסָעֶדּךַָלְמַנֵּצַח 

ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהָֹוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו . ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם ֱאֹלֵהינּו ִנְדּגֹל ְיַמֵּלא ְיהָֹוה ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך
רֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹוִמְּׁשֵמי ָק  ֵהָּמה . ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר. ְדׁשֹו ִּבְגב;

  .ְיהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. ָּכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד

  :יאמר ךכר ואח

ה ֶנֱאַסר, ְוַגם ִנְמָסר, ֲעשֹוֹת ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך. ְרֵצה ִגְזעֹו,ְּבִרית    ִנְפַקד, ֲאֶׁשר ֶנֱעַקד, ְלַהֲעלֹות ְלָפֶניָך. ְּכשֶֹ
ה ָנא ְלַמַען ְׁשֶמָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹוית רב ן ְוחֹון ַזְרעֹו, ְּבֵעת ּבֹוָאם ְלָפֶניָך. ְוִאם חֹוָבם, ָעָנה ָבם, ֲעשֵֹ

ָדתֹו, ְזכּות ִיְצָחק, ַּבַּׁשַחק, ָחתּום ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה. ִּתְזּכֹר ֵאִלי, צּור ּגֹוֲאִלי, ְלַעם ׁשֹוֵאל ִמָּמְך ֶעְזָרה. ֲעֵק . ַעֶּמָך
ָּלְתָך, ֹלא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך   .ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָךָזְכֵרנּו . ְוִצְדָקתֹו, ְמׁשֹוְך ְלַעם ִּבְׁשָמְך ִנְקָרא. ִמַּנֲחָלְתָך, ּוְסג;
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  ַרֲחָמָנא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגבּוְרָּתְך ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר, ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדאַרֲחָמָנא 
. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,א ִּביִׁשין ִמָּנןְּכעֹוְבָד ָנא ָלא ִתְתָּפַרע ַרֲחָמ . ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ַאֵּפק ִלְנהֹוָרא ןִּדינָ ַרֲחָמָנא 

ׁש ֶחְמָּתא ְוָרְגָזא ִמָּנן ַרֲחָמָנא . ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ָנא,ַרֲחָמָנא ָלא ֶתְעַּבד ְּגִמיָרא לָ . ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ַרֲחָמָנא ְּכב;
ְגָזְך ַרֲחָמָנא. ַּיֲעבֹרְּבִדיל וַ  ,ק ְלחֹוִבין ְוַלֲעַוִּייןֹול ּוְׁשבֹוְמח ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם . ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר, ּתּוב ֵמר;

  .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר, ִמן ַקָּמְך

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּוְׁשַמע    ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך. ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְך ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך. ְיהָֹוה ֶאָחד ִישְֹ
, ב' פעמים. ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים ,ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהיםעמים. פ' ב, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ָמָלְךְיהָֹוה ְׁשַמע 

ה ְלַמַען ִיְצָחק.  ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּוֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו ָרֵאל ַעְבֶּדָך ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ  ְיהָֹוה ֲעשֵֹ
  .ֲעֵניָנן ,ִיְצָחק ַעל ַּגֵּבי ַמְדְּבָחאְּדָעֵני לְ . ַעֶּמָך

  :ויאמר

  יםוִ ֲח ַּת ְׁש ִמ  ,תלֶ ֶא ֹוׁש ָךְּמ ת ִמ רֹוָצ ה ְּב ָר זְ ֶע  ,תלֶ ֶע נְ י נִ ִה ל ְּת ַא  יָךֶת לָ ח ְּד ַת ְפ ּו ,תלֶ ל ֶּד ל ַע ָד ּכְ  יָךנֶ ָפ לְ ים ִא ָּב 
  י.ִּת ְח לַ ם ָס נָ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  חּוְמ נִ  רבֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר ָק ְב ּו ,חּוָט ָׁש ף כַ ם וְ יִ ַּפ ַא ים ִא ָּב 

  :ואומר

  ֶחֶסד ְוַרב )ו( ַאַּפִים )ה( ֶאֶרְך )ד( ְוַחּנּון )ג( ַרחּום )ב( ֵאל )א( ְיהָֹוה ְיהָֹוה ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיהָֹוה ַוַּיֲעבֹר
א )י( ָלֲאָלִפים )ט( ֶחֶסד נֵֹצר )ח(. ֶוֱאֶמת )ז( ַוַּיֲעבֹר   .ְוַנֵּקה )יג( ְוַחָּטָאה )יב( ָוֶפַׁשע )יא( ָעוֹן נֹשֵֹ
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  תפארת ג'

  :ואומר

  (מיכה ז, ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעוֹן ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּואִמי 

ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיהָֹוה ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר . יח)ִמי 
ֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך וַ  .יט)שמות לג, ( ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם

ַוּיֹאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע . )כו־כהשם כג, ( ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּבַאְרֶצָך ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלאֹלא ִתְהֶיה . ִמִּקְרֶּבָך
ָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר  ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצוָֹתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ח;

הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה  ,ְרָפֵאנּו ְיהָֹוה ְוֵנָרֵפא. כו)שם טו, ( ִני ְיהָֹוה רְֹפֶאָךְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲא  ַׂשְמִּתי
  .ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה

  'ך' דרכיל' בכך' לשמרך' להצו' יולאכי' מיויכוין כ .וכו' 'יושב בסתר עליון' :יאמר מזמור צ"א ךכר ואח

  .'ובישועתי וואראה'עד  ,אל"ףוהם בסוד  ,יב"ק בגימטריאועם הכולל הם  ,יוה"ך כל"ךס"ת ואחר 

  ִּכי הּוא ַיִּציְלָך. ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו ,ר ַליֹהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתיֹאַמ . ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן ,ְּבֵסֶתר ֶעְליֹוןֹיֵׁשב 
ֹלא ִתיָרא . ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו ,ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסהְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך . ַהּוֹותָיקּוׁש ִמֶּדֶבר  ִמַּפחֹיֵׁשב 

ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִיּפֹל ִמִּצְּד . ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים ,ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ַיֲהֹלְך. ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם ,ִמַּפַחד ָלְיָלה
ַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה ,ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט. ׁשֵאֶליָך ֹלא ִיּגָ  ,ִמיִמיֶנָך ְמָּת  ,ִּכי ַאָּתה ְיהָֹוה ַמְחִסי. ְוִׁשּל; ֶעְליֹון ֹשַ
ֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה. ְמעֹוֶנָך ַעל . ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ,ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך. ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך ,ֹלא ְתא;

 ,ִּכי ִבי ָחַׁשק ָוֲאַפְּלֵטהּו. ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין ,ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך. ֶּפן ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך ,ם ִיָּשאּוְנָךיִ ַּכַּפ 
ְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי ִּביֵעהּואֶֹרְך . ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו ,ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה. ֲאֹשַ  ,ָיִמים ַאֹשְ

  .ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי

  :(בראשית מט, יח) יאמר פסוק ךכואחר 

  ְיהָֹוה ,ִליׁשּוָעְתָך ְיהָֹוה ִקִּויִתי ,ְיהָֹוה ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי, ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָֹוה, ִקִּויִתי ְיהָֹוהִליׁשּוָעְתָך 
  .[ישר והפוך] שלשה פעמים ,ִליׁשּוָעְתָך ְיהָֹוה ִקִּויִתי, ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ךתעוישל

  :)תהלים לב, ז( ויאמר פסוק

  .ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ֵּניָר  ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה, ֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָר ַאָּתה 
 ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ֵּניָר  ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה, ֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָר ה תא

 ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ֵּניָר  ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה, ֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָר  .ַאָּתה
  .[ישר והפוך] עמיםג' פ ,ַאָּתה

  :ד)ם קו, ש(יאמר  ךכר ואח

  .ָזְכֵרִני ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך

ָּׁשה לֹו ְוכֹוֶתֶרתִמַּדת ֱאֶמת, ֶּב  ,ְפֶאֶרת, ָחתּום ְּבִמַּדת ִּת ץ]בּוָׁש [ )טרוף(ָאחּוז, ְוַגם ְזכֹור     .ֱאֶמת, ְיר;
ֶנְחָּתם,  ָךְמ ִׁש , ְּב םָּת ָּתִמיד ּבֹו ִנְקֶׁשֶרת. ּוְדמּותֹו ְוצּוָרתֹו ֲחקּוָקה ַּבֲעֶטֶרת. הּוא ִאיׁש  ֹו,ּמּוְּבת ֹוּתְר ִּתְפַא ְזכֹור 
ְמִּת    .ַעל ֵּכס ַרֲחֶמיָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך ישַֹ
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  .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ַרֲחֵמיַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְד  ַרֲחָמָנא .ַּיֲעבֹרְּבִדיל וַ , ְקָיֵמיּה ְּדַיֲעקֹב ְׁשֵליָמא ִאְדַּכר ָלןַרֲחָמָנא [
. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ל ְּבַרֲעָואַרֲחָמָנא ְצלֹוָתָנא ַקֵּב  .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ִלְצלֹוִתין ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיאא נמחר[

  .]ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ִמן ַקָּמְך ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּוְׁשַמע    ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך, ב' פעמים. ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים ,ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה ֶאָחד ִישְֹ
  ב' פעמים. ,ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ָמָלְךְיהָֹוה  ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך ,ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ָמָלְךְיהָֹוה ע מש

ה ְלַמַען ַיֲעקֹב ֶנֱענָ . ֲעֵננּו ,עֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמיםֲעֵננּו ָה  .ֲעֵננּו ,ֲאִביר ַיֲעקֹבֲעֵננּו [ ָּלםְיהָֹוה ֲעשֵֹ   ה ְבס;
  .]ֲעֵניָנן ,ְלַיֲעקֹב ְּבֵבית ֵאלְּדָעֵני  .ָרֵאל ַעֶּמָךְוחּוָסה ַעל ִישְֹ  ,ִמְּמרֹוֶמיָך נונע[

  :יאמר ,וקודם הוידוי להרב כמה"ר אברהם מונסון זלה"ה

  ַחְלִּתי, יֹום ּבֹוָזַחְלִּתי וְ  ,ְזִּתי, יֹום ּבֹו ִּתְפְקֵדִניְוִנְרּגַ ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי . ב)חבקוק ג, ( ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתיְיהָֹוה 
ְיהָֹוה . יג)ישעיה ג, ( ִנָּצב ָלִריב ְיהָֹוה. (יואל ב, יא) ָהְׁשַּפְלִּתי ְוִנְבַהְלִּתי, ֶּפן ְּבַאְּפָך ַּתְמִעיֵטִני ,ְּתִדיֵנִניְיהָֹוה 

  .ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי

ָּלה ּוְגבּוָרה ַּבֲאַתר ִּדי ְזקּוִקין ְּדנּוָרא יכילך ואתה ַהּנֹוָרא.וְ ִּדין הּיֹום ן ִמי ֹלא ִייָרא, ִמ ְיהָֹוה    ִמי ַיֲעמֹד ,ְגד;
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי. פי ירמיה כג, יח)ל (עְּבסֹוד ְיהָֹוה ְיהָֹוה 

ָרִפים עֹוְמִדים ַעל ָמ ְסִב  ,ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִדיןְיהָֹוה    ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ָּכל יֹוְדֵעי ָדת ,ןֹוּדיָביו שְֹ
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי. (תהלים צב, טז)ָוִדין. ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיהָֹוה ְיהָֹוה 

  ְוהּוא ֶּבן ָחִיל. ָיקּום ְּבֶטֶרם ִיְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל. ְוָיׁשֹב, םיָמאן ָּבֵעי ַסם ַחּיִ  ,ִלְפֵני ֵחילֹו ָקֵרי ְבַחִילְיהָֹוה 
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי. (ישעיה נה, ז)ֶאל ְיהָֹוה ְיהָֹוה 

  . ָּכל מֹוָצאציריםִעיִרין. ְמפֹוֵצץ ְסָלִעים ּוְמַׁשֵּבר  מאמרִּדיִׁשין ּובַמְׁשִּפיל ּוֵמִרים. ְּבֵמיַמר ַק  התקיףְיהָֹוה 
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי. (דברים ח, ג)ִפי ְיהָֹוה ְיהָֹוה 

  הּוא ָיִתיבוְ  ,ָכְרָסָון ְרִמיו, טֹוב ּוֵמִטיב. ָּוריְלבּוֵׁשּה ִּכְתַלג ִח יב. ִת יָ ִּדיָנא ם (נורא) יֹו ,ילִה ְב ַמ ּו אּנֹוָר ְיהָֹוה 
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי. ָּברּוְך ְּכבֹודְיהָֹוה 

  ִמי .זֹוֵרַח  ָטהֹור ְמקֹום ַאְבֵני ַׁשִיׁש,כִ  .ִּכְׂשמַֹח ְוָיֵרַח  ָּכְרְסֵיּה ְׁשִביִבין ִּדינּור. ּנֹוָרא ְוֶנְעָלם ְּכֵעין ַהֶּקַרחְיהָֹוה 
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתיַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָֹוה 

  ַלֶהֶבת ְמקֹוםַעם ָרם ְּבַמר צֹוֵרַח. ֵאיְך ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ֵקֵרַח. ִּכי ִלִּבי ִמַּלֲהֵבי ֵאׁש ִרְׁשְּפָך ּבֹוֵרַח. נֹוָרא ְיהָֹוה 
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי. ַׁשְלֶהֶבת ָיּה ְיהָֹוהְיהָֹוה 

  נּו ְּבטּוִחים. ִּתּכֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְּכֵריַח ִניחֹוִחים.ְבַחְסֵדי ִראׁשֹוִנים ָא ּוִסְפֵרי ַחִּיים ּוֵמִתים ְלָפֶניָך ִנְפָּתִחים. ְיהָֹוה 
  .ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי. ָּפָעְלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ְיהָֹוהְיהָֹוה 

  ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ּתֹוִדיַע ְּברֶֹגז ַרֵחם) ְיהָֹוה(ָּפָעְלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו  ְיהָֹוה .ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתיְיהָֹוה 
ִאיׁש ָּתם יֹוֵׁשב . ְּברֶֹגז, ֲעֵקָדה ִּתְזּכֹר. ְּברֶֹגז, ְּתִמימּות ִּתְזּכֹר .ְּברֶֹגז ַאֲהָבה ִּתְזּכֹר .(חבקוק ג, ב) ִּתְזּכֹורְיהָֹוה 
  .ֲעֵננּו ָבֵעת ּוָבעֹוָנה ַהּזֹאת .ְזכֹור ַאל ָּתֵפר ְּבִריְתָך ִאָּתנּו. ְׁשֵאִרית ְוחֹון ַעל ַהֵּבט ַלְּבִרית .ִּתְזּכֹר אָֹהִלים
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  אשמנו באומר ובפועל ךכר ואח ויאמר וידוי הגדול וכו'.וכו'.  ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַאל ַּתַעשֹ ִעָּמנּו ָכָלהֱאֹלֵהינּו 

  .ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּווכו' עד ֱאֹלֵהינּו 

  ֵאֶליָך. ִּכי ֲעוֹנֵֹתינּו ָּפַני ֵאֶליָך ]ֱאֹלַהי(אורך) [ַהּסֹוֵפר ָאַמר ְלָפֶניָך, ֱאֹלַהי ּבְֹׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ֶעְזָרא 
ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַאָּתה ֱאלֹוַּה . ָרבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד ַלָּׁשָמִיםֶעְזָרא 

ְוַאל ַּתַעשֹ ִעָּמנּו ָכָלה  ,ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו יֹוְצֵרנּו ,ַאל ִּתְּטֵׁשנּו ַמְלֵּכנּו ,ַאל ַּתַעְזֵבנּו ָאִבינּו. ְוַרב ֶחֶסד ְוֹלא ֲעַזְבָּתם
ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת  :ִהְבַטְחָּתנּו ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיה חֹוָזְך ָּכָאמּורְּבָגלּוֵתנּו. ְוַקֵּים ָלנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁש 

ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְוֹלא ִתָּמֶצאיָנה, ִּכי ֶאְסַלח ַלֲאֶׁש  ַּקׁש ֶאת ֲעוֹן ִישְֹ ם ְיהָֹוה ְיב; ר ַהִהיא ְנא;
ָעוֹן ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו. ּוְמחֹול ּוְסַלח ְלָכל ֲעוֹנֹוֵתינּו ִּכי ֵאל טֹוב ְוַסָּלח ַאְׁשִאיר. ְוַאל ְיַעֵּכב ְלָפֶניָך ָּכל ֵחְטא וְ 

  .ָאָּתה

  :ואומר

  ,ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּוָּכל ִאם ִיְהיּו . אּו ּוְבַתֲחנּוִניםָיבֹ ֵהם ִּבְבִכי  ,ְמעֹוִנים קֹול ַׁשְוַעת ׁשֹוֵכןְׁשַמע 
  .חּולָ ְס נִ  םנָ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  ,חּוְמ נִ  רבֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר ָק ְב ּו. ַצחּו ֵמָחָלבְׁשַמע 

  ֶחֶסד ְוַרב )ו( ַאַּפִים )ה( ֶאֶרְך )ד( ְוַחּנּון )ג( ַרחּום )ב( ֵאל )א( ְיהָֹוה ְיהָֹוה ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיהָֹוה ַוַּיֲעבֹר
א )י( ָלֲאָלִפים )ט( ֶחֶסד נֵֹצר )ח(. ֶוֱאֶמת )ז( ַוַּיֲעבֹר   .ְוַנֵּקה )יג( ְוַחָּטָאה )יב( ָוֶפַׁשע )יא( ָעוֹן נֹשֵֹ
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  נצ"ח ד'

  :(שמואל א טו, כט)ואומר פסוק 

  .ח ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְיַׁשֵּקר ְוֹלא ִיָּנֵחם ִּכי ֹלא ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם"ְוַגם ֵנַצ 

  :תבמלה ענין פיטום הקטורויאמר בכוונה גדולה מלה 

  ַּכֲאֶׁשר ,הּוא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּיםַאָּתה 
ה' אלהינו  ,הוא חכמ"הויכוין למלת את"ה  .ְנִביָאְך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָתְך ]מֶֹׁשה[ִצִּויָת אֹוָתם ַעל ַיד ַאָּתה 

  שהקטירו אבותיך לפניך חס"ד גבור"ה תפאר"ת. ,בינ"ה

  :ויאמר הפסוק הזה

  ויאמר ,ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה. ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיהַוֹּיאֶמר 

 :וזה סדרו ,וככה יאמר אותו שלשה פעמים ,ופעם אחת הפוך ,הפסוק הזה פעם אחת בשיור כאמורַוֹּיאֶמר 

  .ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַקח ּוְׁשֵחֶלת ָנָטף ַסִּמים ְלָך ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה

  ותנקד כל אותיות הפסוק הזה ,שלשה פעמים ןכם ג ,אותיות הפסוק הזה למפרע ןכם תאמר ג ךכר ואח

 יְ ּהיָ ָה  :וזה סדרן ּוְלבָֹנהה נָ ְב לְ ֶח ת וְ לֶ ֵח ְש ף ּוָט נָ  :ואלו הם ,כנקודת ארבעה תיבות אלו ככתוב בתורהואחר 
  .ואיָ ְמ ְר  יְ ֶה וֵ א ְה לָ  ָמ ָש הֹ ְק ח;  לָ ְך ְס ְמ יְ נ ֶמ פְט  וָ ָש ָח ֹלְת  ּוָח לְ ְב נְ ְה  ֶס ֵמ יְ ּמ וָ לָ ָב נְֹה  ּזכָ ְה  ְב ְד  ְב ֶב ֵד 

  :יגמור ויאמר ךכר ואח

יָת  ה רֹוֵקַח ְוָעֹשִ ָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש ,אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעשֵֹ   ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני. ְממ;
יָת  ת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמהְוָעֹשִ ְוִהְקִטיר ָעָליו ְוֶנֱאַמר . קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם ,ָהֵעד;

ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהַעְרַּבִים . ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה ,ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים
  .ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלדֹרֵֹתיֶכם ,ַיְקִטיֶרָּנה

  ָהיּו ָבּה. ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים[ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ֵּכיַצד. ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים  :ָּתנּו ַרָּבָנן
ָמִנים  ]ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָמֶנה ְּבָכל יֹום. ַמֲחִציתֹו ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציתֹו ָּבֶעֶרב. ּוְׁשֹלָׁשה :ָּתנּו ַרָּבָנן

ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי  ,ְיֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ֹּכֵהן ָּגדֹול ְמֹלא ָחְפָניו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ר ַסָּמִנים ָהיּו ָבּה. ְוֵאּלּו ֵה ָּבה ְלַקֵּים   . ְוַהֶחְלְּבָנהיסו"ד . ְוַהִּצּפֹוֶרןכ"ר ַהֳּצִרים: ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה. ְוַאַחד ָעֹשָ

 . ְוִׁשּבֹוֶלת ֵנְרְּד גבור"ה . ּוְקִציָעהחס"ד . ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה. מֹוראור מקי"ף . ְוַהְּלבֹוָנהמלכו"ת
ְט ְׁשֵנים ָעֹשָ נצ"ח . ְוַכְרּכֹוםתפאר"ת ר ָמֶנה. קֹוֹשְ ר ִׁשָּׁשה ָעֹשָ  . ִקּלּוָפה ְׁשֹלָׁשהחכמ"ה ר. ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעֹשָ

. ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנא ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא. ְוִאם ֹלא ָמָצא הו"ד . ִקָּנמֹון ִּתְׁשָעהבינ"ה
 :ָּכל ֶׁשהּוא. ִרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ַמֲעֶלה ָעָׁשן

  .ָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתהִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא. ִאם ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה. ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַס ִמן ַאף 

  ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף. ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנא ְלָמה ִהיא :ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמרַרָּבן 
ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת  ,ּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבאיַ ְּכֵדי לְ  ,ָבָאהַרָּבן 

  .ִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹודֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּב  ,ָלּה םה. ַוֲהֹלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפיא ַעּזָ ִהיֶׁש  ִמְּפֵניַהִּצּפֹוֶרן 
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ִמים ,ֵהיֵטב ָהֵדק ,ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב :ִרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ,ַּתְנָיא   .ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה ַלְּבשָֹ
ִאם ְּכִמָּדָתּה  ,ֶזה ַהְּכָלל :ְּכֵׁשָרה. ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביַע ֹלא ָׁשַמְענּו. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה ,ִּפְּטָמה ַלֲחָצִאין ,ַּתְנָיא

ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים  ,ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא. ַחָּיב ִמיָתה ,ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָמֶניָה ש אֹוְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין. 
ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ֶאָחד ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב  :ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא

אֹר ְוָכל  :י ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרהִמְּפנֵ  ,ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמְּפֵני ֵריָחּה. ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש ִּכי כֹל שְֹ
  .ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליהָֹוה

ַּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה ,ְצָבאֹות ִעָּמנּוְיהָֹוה    ַאְׁשֵרי ָאָדם ,ְיהָֹוה ְצָבאֹותיאמר אותו שלשה פעמים. , ִמשְֹ
  שלשה פעמים. ,ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו ,ְיהָֹוה הֹוִׁשיָעה .שלשה פעמים, ּבֵֹטַח ָּבְךְיהָֹוה 

  :(בראשית מג, יא) יאמר פסוק ךכר ואח

  ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁשַוֹּיאֶמר 
ויכוין  ,ויאמר זה הפסוק שלשה פעמים. ְׁשֵקִדיםֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת ָוֹלט ָּבְטִנים ּוִמְנָחה ְמַעט ַוֹּיאֶמר 

 תרמזמו קח שון עכבזה האופן  לב"שנצדושם  נעורירו"ןוהם שם  ,בשני שמות קדושים היוצאים מזה הפסוק

  צדנלב"ש.הרי  קדיםש טניםב וטל כאתנ בשד ירצר"ת  ךכר ואח ,ן"ורירוענהרי  ,חהנמ הורידוו כםיבכל ץרהא

  :יאמר פסוק ךכר ואח

  .הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה ,ְרָפֵאנּו ְיהָֹוה ְוֵנָרֵפא :ְּכִדְכִתיב ,ְמַיֲחלֹות ֵעיֵנינּו ַאָּתה ָאִבינּו ּוְלָךִּכי 

ְך ְוֵהִסיר ְיהָֹוה ִמְּמָך ָּכל חִֹלי ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ֹלא ְיִׂשיָמם ָּב  :)טו(דברים ז,  ְּכִדְכִתיבִּכי 
  .ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְנֶאיָך

  :יאמר ךכר ואח

  ּוְבַהר ַהּמֹור, ִׁשיר ִמְזמֹור,מֶֹׁשה, ַאל ִּתְנֶׁשה, ָחתּום ְּבִמַּדת ַהֶּנַצח. ִּבְזכּותֹו ְוַעְנָותֹו אֹוְיֵבנּו ְּתַנֵּצַח. ְזכּות 
  .ַעם רֹוְמֶמָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָךל ַע ָנִׁשיר ְוַלְמַנֵּצַח. ֵאל ֶנַצח, ָלֶנַצח, ַרֵחם ְזכּות 

ְּתִמיָמה, ּוְנִעיָמה, ָיַרׁש ָעָניו ְּבַהר ִסיַני. ִעם ֵאל ָאיֹום, ַאְרָּבִעים יֹום, ָעַמד ָׁשם ִעם ְיהָֹוה. ְלַקֵּבל ּתֹוָרה 
ּתֹוָרה, ַזָּכה ּוָבָרה, ִמְּׁשֵמי ְמעֹוַני. ֵאל ֱאֶמת, ּתֹוַרת ֱאֶמת, ִהְנִחיל ְלַעם ֶנֱאָמַני. ִצְדָקתֹו ְותֹוָרתֹו, ּתֹוָרה 
  .ֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָךִמָּׁשֶמיָך. ָזכְ  ְזכֹור ָנא

  .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר, ַסִּגיָאן ַאְייִתי ֲעָלן] ַטְבָון[ ַרֲחָמָנא .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר, ן ְקָיֵמיּה ְּדמֶֹׁשה ְנִביָאהִאְדַּכר לָ ַרֲחָמָנא 

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּוְׁשַמע    ,ְיהָֹוה ֶמֶלְךעמים. פ' ב, ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים ,ָהֱאֹלִהיםְיהָֹוה הּוא . ֶאָחדְיהָֹוה  ִישְֹ
  .ב' פעמים, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְך ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְךְׁשַמע 

  :ויאמר

ה ְלַמַען מֶֹׁשה ְנִביָאְך .ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּוֲעֵננּו  ָרֵאל ַעֶּמָך, ְיהָֹוה ֲעשֵֹ   ְּדָעֵני ְלמֶֹׁשה. ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ
  .ֲעֵניָנן ,ַוֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוףֲעֵננּו 
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  :ויאמר

  ץּבֹוְק ּו .ִמַּמֲעַמִּקיםּו ַהְעֵלם ִמּבֹור ָּגלּות .ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפָׁשם ֵמרֹב ְמצּוִקים .ְּבַחְסֶּדָך, ַעל ַעם צֹוֲעִקיםַרֵחם 
  .חּולָ ְס נִ  םגַ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  ,חּוְמ נִ  רבֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר ָק ְב ּו .צֹאן ַמְרִעיֶתָך ֲאֶׁשר ִנְּדחּוַרֵחם 

  :ואומר

  ֶחֶסד ְוַרב )ו( ַאַּפִים )ה( ֶאֶרְך )ד( ְוַחּנּון )ג( ַרחּום )ב( ֵאל )א( ְיהָֹוה ְיהָֹוה ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיהָֹוה ַוַּיֲעבֹר
א )י( ָלֲאָלִפים )ט( ֶחֶסד נֵֹצר )ח(. ֶוֱאֶמת )ז( ַוַּיֲעבֹר   .ְוַנֵּקה )יג( ְוַחָּטָאה )יב( ָוֶפַׁשע )יא( ָעוֹן נֹשֵֹ
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  הוד חמישי

  :ויאמר פסוק

  ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת ַעֶּמָךְיהָֹוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות  .(תהלים קיח, א) ַליהָֹוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוֹהדּו 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט . ח)שם שם, ( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה .ה)שם פ, (ֹהדּו 

. כ)שם שם, ( ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו. טו)שם שם, ( ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפקֹד ֶּגֶפן זֹאת
  .ט)שם פד, ( ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

  ֶאלת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה "ֶר טֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְק ַוֹּיאֶמר 
ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה . ר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ֵהֵחל ַהָּנֶגףֵּפ ָהֵעָדה ְוַכ ַוֹּיאֶמר 

ֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ּיַ וַ . ר ַעל ָהָעםֵּפ ֶרת ַוְיַכ טֹ ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוְך ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּק 
 .טו)־(במדבר יז, יא ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה .ַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפהַה 

  ושהוא רשום בצבע ,טפטפי"הובכל פעם יכוין אל שם  ,הפסוקים האלו שלשה פעמים בכונה עצומהויאמר 

 ,מן וכפ"רפ'  ,מן מקטור"ת ט'והם  ,הפסוקים האלה באותיות אשר רשמתי עליהם ויוצא מן ,זהבשל ויאמר 

  .ם"מן החיי ה' ,מן ויעמו"ד י' ,ר"מן ויכפפ  ,מן הקטור"ת ט'

  :יאמר ךכר ואח

  .הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה ,ְרָפֵאנּו ְיהָֹוה ְוֵנָרֵפא
  .ה)תהלים מא, ( ָאה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְךְיהָֹוה ָחֵּנִני ְרָפ ַאִני ָאַמְרִּתי 

  :כו)־(במדבר ו, כב יאמר ךכר ואח

. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם .ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר 
ֶּנּךָ. ְוִיְׁשְמֶרָךְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה    .ִיָּׂשא ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום. ָיֵאר ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך ִויח;

  . ועשרים אותיות של'יברכך'יות בפסוק של תט"ו או ,אל ששים אותיות שיש בשלשה פסוקים האלוויכוין 

ה אותיות בפסוק השלישי של שמועשרים וח .היא חסרה וא"ו 'ויחנך'כי מלת  ,הפסוק השני של יא"רויכוין 

  יש"א.

  אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם :והם ,בחילוף אתוון כריםיכוין אל ארבעה שמות היוצאים מפסוקים הנזגם 

  עוד יכוין לשאר כונות הכתובת אצלנו. .דיונסי"ןגם 

  :(שם שם, כז)פסוק  יאמר ךכר ואח

  .ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכםי ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבנֵ 

  :(ישעיה נז, יט)פסוק  יאמר ךכר ואח

  יו.ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ְיהָֹוה ּוְרָפאִת 

  :יאמר ךכר ואח

ָּנה.ַאֲהרֹן, רֹון ָירֹון, ַעָּמְך ְּבאֹוְמָרם הֹוִׁשיָעה ָּנא. ֶנְחָּתם ְּבָכבֹוד, ְּבִמְצֶנֶפת ָנָאה, ִּבְזכּות    ְלַׁשֵּמׁש ִּבְכה;
ֶּמָךִּבְזכּות    .ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך ,ּוִבְזכּותֹו ּוְּתִפָּלתֹו ּתֹוִׁשיַע ִלְזע;



 יח
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

  ְּבָקְרְּבנֹוָתיו,קֶֹדׁש, ָלַקח ְלַקֵּדׁש, ְלָׁשֵרת ָּבם ִלְפִנים ִלְפַני. ּוְלָבָׁשם, ְּבבֹאֹו ָׁשם, ְּכָקדֹוׁש ְּכַמְלַאְך ְיהָֹוה. ִּבְגֵדי 
ִּגיֵעם, ְועֹולֹוָתיו, ָהָיה ְמַכֵּפר ַעל ֲעוָֹני. ְּתִפּלֹוָתיו ּוְתִחּנֹוָתיו, ְזכֹור ַהּיֹום ְלַעם ֱאמּוַני. ְוִתָּטֵעם, ְוַתְר ִּבְגֵדי 

  .ֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָךָזכְ  ,ְּבִמְקַּדׁש ֲהדֹוֶמָך

  ְּבִדיל ,ןיּנָ ין ִמ ִׁש יא ִּב נָ ָד ָב עֹוע ּכְ ַר ְּפ ְת א ִת לָ וְ ַרֲחָמָנא  .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ֲהרֹן ַּכֲהָנאִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַא ַרֲחָמָנא 
ְּבִדיל  ,ַרֲחָמָנא ְמחֹל ּוְׁשבֹק ְלחֹוִבין ְוַלֲעָוָין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,אנָ ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא לָ  אלָ  ַרֲחָמָנא. ַוַּיֲעבֹרַרֲחָמָנא 

ְגָזְך. ַוַּיֲעבֹר   .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמר;

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּוְׁשַמע    ,ְיהָֹוה ֶמֶלְךעמים. פ' ב, ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים ,ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים. ֶאָחדְיהָֹוה  ִישְֹ
  .ב' פעמים, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְך ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ָמָלְךְיהָֹוה ְׁשַמע 

  ]:ויאמר[

ה ְלַמַען  .ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּוֲעֵננּו  ֶּמיָךְיהָֹוה ֲעשֵֹ ָרֵאל ַעֶּמָך ,ַאֲהרֹן ִּכֵהן ְּבאּוֶריָך ְות;   .ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ
  .ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְלַאֲהרֹן ַּבַּמְחָּתאֲעֵננּו 

  :אמריו

  םָת ילָ ֵפ ר ֲא ֵא ים. ָה וִ נָ ן ֲע חֹוי וְ ִּב ְׁש ח ִּת לַ ְׁש א ּנָ ים. ָא וִ ב ָּד לֵ לְ  ,לאֹוגְ לִ  ָךְת לָ ין זּוֵא  ,יםּוִ ַק ְמ  ְךלָ ע וְ ַׁש יֶ  ַלְמַיֲחִלים
  .חּולָ ְס נִ  םגַ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  ,חּוְמ נִ  רבֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר ָק ְב ּו .חּוָר זְ ם יִ ֵה וְ ַלְמַיֲחִלים 

  :ואומר

  ֶחֶסד ְוַרב )ו( ַאַּפִים )ה( ֶאֶרְך )ד( ְוַחּנּון )ג( ַרחּום )ב( ֵאל )א( ְיהָֹוה ְיהָֹוה ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיהָֹוה ַוַּיֲעבֹר
א )י( ָלֲאָלִפים )ט( ֶחֶסד נֵֹצר )ח(. ֶוֱאֶמת )ז( ַוַּיֲעבֹר   .ְוַנֵּקה )יג( ְוַחָּטָאה )יב( ָוֶפַׁשע )יא( ָעוֹן נֹשֵֹ



 יט
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

 שי בסוד יוס"ף ופנחסיסו"ד ש

  :ויאמר פסוק

ב. (תהלים נה, יט) ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמֲּקָרב־ִלי ִּכי־ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדיָּפָדה    הְּבִרּנָ  ִצּיֹוןאּו ּוָב ּון ּוְפדּוֵיי ְיהָֹוה ְיׁש;
ה ְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגם ָׂשׂשֹון ְוִׂש ַחת עֹוָלם ַעל־רֹאָׁש ְוִׂשְמ ָּפָדה  . אלהי"םכמנין  פ"ור"ת  .)ישעיה לה, י(ֹון ַוֲאָנחָֽ

ָעָׂשה ַהְיׁשּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ָׁשאּול ֲהיֹוָנָתן ָימּות ֲאֶׁשר  :(שמואל א יד, מה) פסוק שלישי ךכר ואח
ְפּדּו ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל ָחִליָלה ַחי ְיהָֹוה ִאם ִיּפֹל ִמַּׂשֲעַרת רֹאׁשֹו ַאְרָצה ִּכי ִעם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ַהּיֹום ַהֶּזה ַוּיִ 

  שלש פדיות. -. ָהָעם ֶאת יֹוָנָתן ְוֹלא ֵמת

ִרים. (תהלים ל, יב)ִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂש ָהַפְכָּת    ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבח;
ְוֹלא ָאָבה ְיהָֹוה . (ירמיה לא, יב)ּוְזֵקִנים ַיְחָּדו ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם ָהַפְכָּת 

(דברים כג,  ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפְֹך ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ְּלָך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְבָך ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך

  שלש הפוכות. -. ו)

  ְורּוַח ָלְבָׁשה ֶאת ֲעָמַׂשי. (ישעיה נז, יט)אִתיו ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ְיהָֹוה ּוְרָפ ּבֹוֵרא 
ְּבֵלם רֹאׁש ַהָּׁשִליִׁשים ְלָך ָדִויד ְוִעְּמָך ֶבן ִיַׁשי ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְלָך ְוָׁשלֹום ְלעְֹזֶרָך ִּכי ֲעָזְרָך ֱאֹלֶהיָך ַוְיַק ּבֹוֵרא 

ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך  .(דברי הימים א יב, יט)ָּדִויד ַוִּיְּתֵנם ְּבָראֵׁשי ַהְּגדּוד 
ְיהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן . (ירמיה יז, ז)ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו  .(שמואל א כה, ו)ָׁשלֹום 

 .(תהלים כט, יא)ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום 

  וכונת כל הפסוקים האלו הוא בתשעה ספירות של ,ההוי"הכמנין שם  ,כ"וחמשה פסוקים האלו הם ור"ת 

ובפרטות יש בפסוקי  .בנה"ישלש שלש שלומות  ,בחג"תשלש הפוכות  ,בחב"דהיסו"ד. שלש פדויות ור"ת 

יש בכל הפסוקים האלו עשר"ה  גם כנגד תשעה הספירות של היסוד בעצמו. ,שלו"םהשלומות תשעה פעמים 

  הויות לרמוז אל העשר ספירות.

  :ויאמר

  ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפְלֵגי .יב)תהלים קטו, ( ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹןְיהָֹוה 
ִּכי ַאָּתה ְּתָבֵרְך ַצִּדיק . ג)שם א, ( ֹלא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח ָמִים ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו ְיהָֹוה 

ַנַער ָהִייִתי ַּגם . ז)שם יא, ( ִּכי ַצִּדיק ְיהָֹוה ְצָדקֹות ָאֵהב ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. (שם ה, יג) ְיהָֹוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו
ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּביהָֹוה ְוָחָסה בֹו ְוִיְתַהְללּו ָּכל . (שם לז, כה) ִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחםָזַקְנִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצ 

ַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה .(שם סד, יא) ִיְׁשֵרי ֵלב ֵעיֵני ְיהָֹוה ֶאל ַצִּדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל  .יא)שם צז, ( אֹור ָזר;
ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיהָֹוה ָמעּוָּזם . כט)שם לז, ( ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה . טז)שם לד, ( ַׁשְוָעָתם

בּו ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁש  .יב)שם צז, ( ֹוִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָֹוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁש. לט)שם שם, ( ְּבֵעת ָצָרה
  .יד)שם קמ, ( ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך

  להנחיל אוהבי -עולמות  ש"יר"ת וס"ת . (מזמור קכא, א) ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִריִׁשיר 

 והוא אהי"ה דיודי"ן עם הכולל. ,ע"ץר"ת וס"ת . ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ (ב). (משלי ח, כא) ישִׁשיר 

פעמים  ה' ,הם שלשים ה' פעמים ו' ,הם חמשים ה'פעמים  י' :בהכאה כזה ע"ץהעולה בגימטריא  הוי"הגם יש 

ַאל  (ג)וכו'.  'עץ חיים [היא] למחזיקים בה :יח)משלי ג, ( והוא סוד ,ע"ץהרי מאה וששים כמנין  ,הם שלשים ו'
 ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן (ד) .אהי"הוהוא כמנין שם  ,טובא"ך ר"ת וס"ת . ָינּום ׁשְֹמֶרָךִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל 
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ְיהָֹוה  (ה) :והוא ,ואם תחבר אותה עם פסוק הבא אחריו .לא"הועם הכולל  ,ל"ה. ר"ת וס"ת ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל
והוא אחד משמות שם ב"ן  ,לל"ההוא שם  כרהנזל"ה ועם  ל'. ור"ת וס"ת הם ׁשְֹמֶרָך ְיהָֹוה ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך

 י"הועם שם  ,ל'הם  ,י"ךר"ת וס"ת  .יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה (ו) .אדנ"י בגימטריאוהוא , ע"ב

. ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָךְיהָֹוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע  (ז) .מ"הוהם הוי"ה דמילוי אלפי"ן  ,מ"הבפסוק הקודם הם  כרהנז

הקודם בפסוק נעשים  י"הועם שם  ,י"םר"ת וס"ת הם . ְיהָֹוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם (ח)

  .א"ל אדנ"יכמנין  ,צ"ום הכולל לכולם נעשים עו, צ"ההקודם בפסוק האחד נעשים  ל'ועם  ,ס"ה

  :)יג־יבמדבר כה, ( יאמר ךכר ואח

  ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר 
 ,ו"פר"ת שני פסוקים האלו הם . ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם ְוֹלא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתיַוְיַדֵּבר 

ַּנת עֹוָלם ַּתַחת  .ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום .ם"אלהיכמנין  ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכה;
ִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו . ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאֹלָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנת;

ף ְּבֶגֶׁשת ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנגֶ 
  .יט)במדבר ח, ( ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש

  :יאמר ךכר ואח

  ָׁשַמר, ְּבִמַּדת ַהְיסֹוד ָחתּום. ִלְמֹלְך ָזָכה, ּוִבְמלּוָכה, לֹו ִנְגָלה ָּכל ָסתּום. ּוִבְזכּותֹו,ְּבִרית ּוִנְׁשַמר, ְזכּות 
ָּמתֹו, ַּגֵּלה ֵקץ ֶה ְזכּות  ְזכּות ָאבֹות, רֹוֵכב ֲעָרבֹות, ְזכֹור  .םתּויִס יְ  םיִע ֹוּתף לְ דֹוֲה ַת תּום. ְוִתְרּדֹוף, ְוַגם ָס ְלא;

  .ַהּיֹום ְלרֹוְמֶמָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך

ָּדֶׁשָך. ּוְבִריתֹו,ִּבְזכּות    יֹוֵסף, ֱהֵיה ְמַאֵּסף, ַנֲחָלְתָך ְּבֵבית ָקְדֶׁשָך. ּוְרֵצה ֵאל ַחי, ְּבִניחֹוַחי, ְּתִפַּלת ַעם ְמק;
ָנא, ְוַרֵחם ָנא,  הֹוִׁשיָעהֶׁשָך. ָחְתֵמם ְלִגיָלה, ְוָצֲהָלה, ְוַקְּבֵצם ְלִמְגָרֶׁשָך. ָד ֹוקְזכֹור ְלַעם ְמ ּוְזכּותֹו, ִּבְזכּות 

ֶּמיָך. ָזכְ    .ֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָךִּבְזכּותֹו ְלא;

  :ויאמר עוד

ָחס, ְלִמַּדת ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם. ִלְבִרית ִקֵּנא, ַוְיַפֵּלל ִעם קֹוֶנה, ַהֵּמִביא ְּבִמְׁשָּפט ַעל ּכָ ְזכּות  ל ִּפיְנָחס, ַהְּמי;
ֶנֱעָלם. ַוֵּתָעַצר, ִמְׁשַלַחת ַצר, ְוהּוא ִנְתַּבַּצר, ְּברּום עֹוָלם. ֲהַגם ֲהלֹום, ְּבִרית ָׁשלֹום, ַחִּיים ְוֵעלֹום, ְזכּות 

ַּנת עֹוָלם. ּוִבְזכּותֹו, ַלֲעָדתֹו, ָקֵרב ֵקץ ְיִמיֶנָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך   .ִלְכה;

העם ְמַקֵּנא, ֱהֵיה עֹוֶנה, ְלַׁשְוַעת ִּבְזכּות  ָּדֶׁשיָך. ְרֵצה ֵאל ַחי, ְּבִניחֹוַחי, ֵחֶלף ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאֶּׁשָך. ְושֶֹ   ְמק;
 הֹוִׁשיָעהם ְלִגיָלה, ְוַצֲהָלה, ְוַקְּבֵצם ְלִמְגָרֶׁשיָך. ֹותְּפזּוָרה, ַׁשי ַלּמֹוָרא, יֹוִבילּו ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך. ֲח ִּבְזכּות 

  .ָנא, ְוַרֵחם ָנא, ְלַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך

  ְּבִדיל ,ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה .ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור ,ַצִּדיָקא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיֹוֵסףַרֲחָמָנא 
ְּבִדיל  ,ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור, ַרֲחָמָנא ֲחׁשֹוב ֲעָלן ַטְבָון. ַוַּיֲעבֹורַרֲחָמָנא 

  .ְּבִדיל ַוַּיֲעֹבר, ְלַטב ןַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא. ְּבִדיל ַוַּיֲעֹבר ,ּוְמזֹוֵני יַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָס . ַוַּיֲעֹבר

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּוְׁשַמע    ,ֶמֶלְך ְיהָֹוהעמים. פ' ב, ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים ,ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים. ֶאָחדְיהָֹוה  ִישְֹ
  .ב' פעמים, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְך ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְךְׁשַמע 



  כא
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

ה ְלַמַען ְׁשֶמָךֲאדָֹני . ֲעֵננּו ,ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחנּון. ֲעֵננּו ,ה ְּבֵעת ַרֲחִמיםלֶ ָהעֹו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ,ָאִבינּוֲעֵננּו    ֲעשֵֹ
ָרֵאל ַעֶּמָךֲעֵננּו  ה ְלַמַען ְזכּות יֹוֵסף ַצִּדיֶקָך. ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ ָרֵאל ַעֶּמָך, ְיהָֹוה ֲעשֵֹ ה . ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ ְיהָֹוה ֲעשֵֹ

ָרֵאל ַעֶּמָך, ְלַמַען ִּפיְנָחס ַזְך ִקֵּנא ִלְׁשֶמָך ְּדָעֵני ְלִפיְנָחס . ֲעֵניָנן ,ְּבֵבית ֲאִסיֵריְּדָעֵני ְליֹוֵסף . ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ
  .ֲעֵניָנן ,ְתִמיֵמי ִּדי ְּבָכל ָּדר ְוָדרלְ ֲחִסיֵדי ּולְ ְּדָעֵני ְלַצִּדיֵקי ּו. ֲעֵניָנן ,ַּבִּגְלָּגל

  ':ענינן ,דעני למרדכי ואסתר בשושן הבירה'וכו' עד  'דעני לעניי ענינין' ויאמר אם ירצה

  ְּדָעֵני. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְלִׁשְפֵלי ַדְעָּתא. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָּבא. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ַלֲעִׁשיֵקי. ֲעֵניָנן ,ַלֲעִנֵּייְּדָעֵני 
 ,ַּגֵּבי ַמְדְּבָחאְּדָעֵני ְלִיְצָחק ַעל . ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה. ֲעֵניָנן ,ְלַמִּכיֵכי רּוָחאְּדָעֵני 

 ,ְּדָעֵני ְלמֶֹׁשה ַוֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְליֹוֵסף ְּבֵבית ֲאִסיֵרי. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְלַיֲעקֹב ְּבֵבית ֵאל. ֲעֵניָנן
ַע ַּבִּגְלָּגל. ָנןֲעֵני ,ְּדָעֵני ְלִפיְנָחס ַּבִּׁשִּטים. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְלַאֲהרֹן ַּבַּמְחָּתא. ֲעֵניָנן ְּדָעֵני . ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ִליהֹוׁש;

ְּדָעֵני . ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְלָדִוד ְוִלְׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּבירּוָׁשַלִים. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה. ֲעֵניָנן ,ְלֵעִלי ָּבָרָמה
ָנה ְּדָעֵני ְליֹו. ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ְלִחְזִקָּיהּו ַּבֲחלֹותֹו. ֲעֵניָנן ,ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחֹוְּדָעֵני . ֲעֵניָנן ,ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל

ָּבא . ֲעֵניָנן ,ְּדָעֵני ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבגֹו ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא. ֲעֵניָנן ,ִּבְמֵעי ַהָּדָגה ְּדָעֵני ְלָדִנֵּיאל ְּבג;
  .ֲעֵניָנן, ַּבָּצָרה ְדָעֵני ְלָכל צֹוֵעק ְוקֹוֵרא. ֲעֵניָנן ,ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרהְּדָעֵני ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר . ֲעֵניָנן ,ְדַאְרָיָוָתא

  ְוַעל ָּכלא, נָ ָׁש ְפ ַרֵחם ָעָלָנא ְוַעל נַ  ם,ְתְמֵלי ַרֲחִמיִא ַרֲחָמָנא ְּד  ,ַרֲחָמָנא ְּפרֹק ,ַרֲחָמָנא ְׁשִזיב ,ֲעֵניָנןַרֲחָמָנא 
ָרֵאל ָאָחָנא ,ׁש ֵביָתָנאיִא ַרֲחָמָנא  ָרֵאל, ֵּבין ְּבַיד ְבַצַעררּוי ָׁש הּוא ֶׁש ִמי  ְוַעל ָּכל ,ְוַעל ָּכל ִישְֹ , ֵּבין ְּבַיד ִישְֹ

ּמֹות י  ְוַעל ָּכל, ְוַעל ָּכל הֹוְלֵכי ְדָרִכים, ָהא;   .ְלָׁשלֹום ֶחְפָצם ִלְמחֹוזם יָע גִ ִה ַיִּמים ּפֹוְרשֵֹ

  י"םיִק זִ ַמ  ִמיֵני ָּכלִמַּיד  ּוַהִּציֵלנ, וְ ָרִעים ְקִריםּוִמ  חֹוָלִאיםְוָכל ִמיֵני  ֶבר ּוַמֵּגָפהּנּו ַמַּכת ַהָּמֶות ְוַהֶּד ִמֶּמ ְוָהֵסר 
"ן, ְמַקְטִריִגיּו "ןְמַחְּבִליּו ועלעולי"ןְונֹוְקִבי"ן  ן"ְּדכּוִרי ן"ְמַסֲאִבי ,ן"ִסְטִריוְ  ן"ן ְוִליִלי"ְורּוִחי "םְוֵׁשִדיוהסר 

ְרֵאִליםַה וְ  ַהּגֹוִים ,ָהרּוָחִנִּייםוְ  םַאְרִצִּייָה  ִּכּתֹות ַהּטּוְמָאה ר"ֵמֶעשֶֹ ּו ם יָט לִ ְׁש ַת  ְוַאל ,ְּבָיָדם נּוֵר ְס ְמ ִּת  ְוַאל ,ִישְֹ
ָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ,ּוִמָּבֵתינּו ְגבּוֵלנּוִמ ם ְוהֹוִציֵא  ,ֵמָעֵלינּום יֵק ִח ְר ַה וְ  ,נּוָּב  ּוְׁשַלח  ,ֶׁשֵהם ּוִמָּבֵּתי ָכל ַעְּמָך ֵּבית ִישְֹ

 ,נּובּוְב סֹום יְ ָר ְב ֶא ְב ּו ,נּורּוְט נַ יְ וְ  נּוכּוֶמ ְס יִ וְ  נּוֶב ְב יסֹווִ  נּורּוזְ ְע יַ וְ  ,אֹוָתנּו בּובְ סֹויְ ֶׁש ְמָׁשְרֶתיָך ּוַרֲחֶמיָך ַמְלֲאֵכי 
ֹלא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה , ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו :ה)־(תהלים צא, דְּכִדְכִתיב 

  .ְּבִדיל ְׁשָמְך ַרָּבא ,ּוֵמֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא ַאְּפִקָּנן .ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם

  'שבט יהודה בדוחק ובצער' :עוד וכו'. 'אליך ה' אקרא משגב לעתות בצרה'כמו  ,אם רוצה איזו בקשהויאמר 

  וכו'. 'אל מלך' .וכו'ויאמר 

  ץּבֹוְק ּו .ִמַּמֲעַמִּקיםּוַהְעֵלם ִמּבֹור ָּגלּות  .ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפָׁשם ֵמרֹב ְמצּוִקים ְּבַחְסֶּדָך, ַעל ַעם צֹוֲעִקים.ַרֵחם 
  .חּולָ ְס נִ  םגַ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  ,חּוְמ נִ  רבֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר ָק ְב ּו .צֹאן ַמְרִעיֶתָך ֲאֶׁשר ִנְּדחּוַרֵחם 

  ר בית זה במקומו.ולכן אמ ,ובית זה נכתב למעלה בויעבור חמשי

  ַהרל ֶא  לּוָע . וְ ּוְפקֹוד צֹאֶנָךה ָר זּוה ְפ שֶֹ ץ ֵּב . ַק ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָךם גַ וְ  ָּתִכין ִלָּבם. יָךנֶ ֲע ַמ לְ  ַהּיֹום חֹוָבםְמֵחה 
  .חּולָ ְס נִ  םגַ וְ  יָךֶע ָׁש ב ְּפ ָע ּכָ  ,חּוְמ נִ  רבֹוֲע ּיַ וַ  ָךֲא ְר ָק ְב ּו. ִיְזְּבחּוָׁשם וְ  ִצּיֹוןמחה 

  ֶחֶסד ְוַרב )ו( ַאַּפִים )ה( ֶאֶרְך )ד( ְוַחּנּון )ג( ַרחּום )ב( ֵאל )א( ְיהָֹוה ְיהָֹוה ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיהָֹוה ַוַּיֲעבֹר
א )י( ָלֲאָלִפים )ט( ֶחֶסד נֵֹצר )ח(. ֶוֱאֶמת )ז( ַוַּיֲעבֹר   .ְוַנֵּקה )יג( ְוַחָּטָאה )יב( ָוֶפַׁשע )יא( ָעוֹן נֹשֵֹ
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  שביע"ימלכות 
  בסוד דו"ד ושלמ"ה

  :ויאמר פסוק

  שמואל ב( ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָֹלה ,ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיהָֹוה ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו ,ָּדִוד ֶאל ָּגד ַצר ִלי ְמאֹדַוֹּיאֶמר 

ַוֵּיָעֵתר ְיהָֹוה ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל  ,ַוִּיֶבן ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵּבַח ַליהָֹוה ַוַּיַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים. יד)כד, ויאמר 
  .כה)שם שם, ( ִיְׂשָרֵאל

  והם מסוגלים מאד ,כד)־(שמות לז, יז יאמר פסוקים אלו ךכר ואח

  ֶאת ַהְּמנָֹרה ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנהַוַּיַעׂש 
. ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִניְוִׁשָּׁשה ָקִנים יְֹצִאים ִמִּצֶּדיָה ְׁשלָׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד ּוְׁשלָׁשה . ָהיּוויעש 

ָּקִדים ְּבָקֶנה ֶאָחד ַּכְפּתֹר  ָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוֶפַרח ּוְׁשלָׁשה ְגִבִעים ְמׁש; ָוָפַרח ְׁשלָׁשה ְגִבִעים ְמׁש;
ָּקִדים ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ּוַבְּמנָֹרה ַאְרָּבָעה ְגִבִעים ְמ . ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמנָֹרה ְוַכְפּתֹר . ׁש;

ֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה לְ 
ָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹורַּכְפּתֵֹריֶהם ּוְקנָֹתם ִמֶּמָּנה ָהיּו. ַהּיְֹצִאים ִמֶּמָּנה ַוַּיַעׂש ֶאת ֵנרֶֹתיָה ִׁשְבָעה .  ּכ;

  .ָׂשה אָֹתּה ְוֵאת ָּכל ֵּכֶליָה ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ָע . ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֶֹתיָה ָזָהב ָטהֹור

  וסודם ,י"א בגימטריאוהם  ,מן כלי"ה ה' ,מן ויע"ש ו' ,ו"הכי ר"ת וס"ת של פרשה זו הם אותיות  ןותכוי

והם כנגד י"א  ,הוא להכניע ולבטל כח האחד עשר כחות הקליפה הנקראים אחד עשר יום מחורבותכוין 

  כי תבא. והם כנגד אחד עשר סימני הקטורות אשר בקדושה. רשתבפ כריםארורים הנז

  ,הקודמות אליהם י"האותיות  ו"הולכן צריך לחבר עם אותיות  ,נודע כי אין ראוי להפריד שם ההוי"הוהנה 

 י'ויחי מחליו. ומתחיל באות  ,ולכן צריך לסמוך לפרשה זאת פסוק אחד שאמר חזקיהו ע"ה בחלותווהנה 

 :(ישעיה לח, כ) והוא פסוק ,ונעשת ידו"ד שלמה כר,הנז ו"הומתחבר עם אותיות  י"הוהוא שם  ,ה'ומסיים באות 

  .ְיֵמי ַחֵּיינּו ַעל ֵּבית ְיהָֹוה ְלהֹוִׁשיֵעִני ּוְנִגינֹוַתי ְנַנֵּגן ָּכל ְיהָֹוה

  :והוא זכר,תחזור ותאמר הפסוק הנ כר,ה הנז"כשתסיים לעשות ולגמור ההוי ךכר ואח

  .ְלהֹוִׁשיֵעִני ּוְנִגינֹוַתי ְנַנֵּגן ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו ַעל ֵּבית ְיהָֹוה ְיהָֹוה

  :(במדבר ח, ד) והוא פסוק ,וך לפסוק הזה פסוק אחדותכף יסמ

  ַמֲעֵׂשה ַהְּמנָֹרה ִמְקָׁשה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא ְוֶזה
  .ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרה

  נעשה הוי"ה ,וכו' 'ידו"ד להושיעני'היוצא מפסוק  י"הועם שם  ,ו"הר"ת וס"ת של פסוק זה הוא שם והנה 

  שלמה.אחרת והנה 

  וסודו על דבר הוא ,בו נתכוין חזקיהו המלך בחלותו ,וכו' 'ידו"ד להושיעני' :היוצא מפסוק י"הכי בשם  ,ודע

נתכון חזקיהו  כרהנז י"הועל שם  ,וכו' 'בארץ החיים י"ה י"האמרתי לא אראה : '(ישעיה לח, יא) נאמרשה מ ,ודע

  המלך ע"ה.
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  בין ליחיד ובין לצבור. ולכן מה טוב ומה ,כי הפסוקים האלו כולם הם מסוגלים לזמן המגפה בר מינן ,ודע

 כריםנזה ,כנגד שבעה קני המנורה ,נעים היה אם יהיה שהות ביום לומר הפסוקים האלו שבעה פעמים ,ודע

  פה בחיבורינו זה.

  ןכם אסדר ג ,ואם יהיה לי פנאי .בכל זמן המגפה אחר תפלתו ,טוב לאדם לאמור אותם בכל יום בבקרוגם 

  ל לאדם מאד.]י[ויוע ,כל זמן המשך ימי המגפה ,סדר לכל יחיד ויחיד מה שיאמר בכל יום ויום בתפלתווגם 

  :(תהלים לב, ז) יאמר פסוק ךואחר כ

. ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ֵּניָר  ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה. ֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָר 
 .ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ֵּניָר  ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה. ֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָר 
  .ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ֵּניָר  ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה. ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלהֵּני ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָר 

  וע"ש. ],קעט, א)־(ח"א קעח, ברשת [וישלח הזוהר בפ פרבס כרכנז ,והוא מסוגל מאד ,ישר והפוך ,ג' פעמים

  :והוא ,המעלה התפלות כולם מ"ביאמר תיקון שם בן  ךכר ואח

ְּגֵבנּו. ַטֲהֵרנּו. אבגית"ץויכוין אל שם זה  ,ְּבכַֹח. ְּגדּוַלת ְיִמיֶנָך. ַּתִּתיר ְצרּוָרהא "ָאּנָ    ַקֵּבל ִרַּנת. ַעֶּמָך, שַֹ
ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם.  .נג"ד יכ"ש ,ָנא ִגּבֹור. ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוֶדָך. ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם קר"ע שט"ן.ויכוין בשם זה  ,נֹוָראא "אנ

ָיִחיד ֵּגֶאה.  .חק"ב טנ"ע ,ָחִסין ָקדֹוׁש. ְּברֹוב טּוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך .בט"ר צת"ג ,ִצְדָקֶתָך. ָּתִמיד ָּגְמֵלםַרֲחֵמי 
ָּׁשֶתָך   .שקוצי"ת ,ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות .יג"ל פז"ק ,ְלַעְּמָך ְּפֵנה. זֹוְכֵרי ְקד;

  :יאמר זאת הסליחה ךכר אח

  מלת היכ"ל. ח)יונה ב, ( ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָֹוה ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשָךְּבִהְתַעֵּטף 

אותיות שבתורה. גם ר"ת ב'התעטף ע'לי הוא  כ"בכנגד  כ"בגם ר"ת וס"ת  ,אדנ"ירומזת לשם בהתעטף 

ְּתִפָּלה ְלָדִוד ַהֵּטה ְיהָֹוה ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון . ג)תהלים ל, ( ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִניְיהָֹוה ֱאֹלָהי  .ע"בשם 
  .בי"ת :ר"ת של שלשה הפסוקים. א)שם פו, ( ָאִני

  ְּתִפָּלה .(תהלים יז, א) ְּבֹלא ִׂשְפֵתי ִמְרָמהְלָדִוד ִׁשְמָעה ְיהָֹוה ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּתִפָּלה 
 ֵני ְיהָֹוה ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹוְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפ . א)חבקוק ג, ( ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ַעל ִׁשְגיֹנֹותתפלה 

ִּכי ׁשֵֹמַע .  ּו ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע ִּכי ֹלא ָבָזה ְוֹלא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְוֹלא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנ. 
 ִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָךַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָֹוה ָּת .  ֶאת ֲאִסיָריו ֹלא ָבָזההָֹוה וְ ֶאל ֶאְביֹוִנים יְ 

ָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל ִזיָנה ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאנִֹכי ִע ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָֹוה ְוַׁשְוָעִתי ַהֲא . 
ְיהָֹוה ָּפָעְלָך .  ִאי ָיַדי ֶאל ְּדִביר ָקְדֶׁשָךְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך ְּבָנְׂש .  ֲאבֹוָתי

ל ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵואֹלָהי ַהְקִׁשיָבה ְלקֹו.  ִדיַע ְּברֶֹגז ַרֵחם ִּתְזּכֹורְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ּתֹו
ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי .  ִּכי ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל

 י ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתיְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאֹלֵהי ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ּלִ .  ִׁשְמָך ִאְמָרֶתָךִהְגַּדְלָּת ַעל ָּכל 
ַוֲאִני ָּתִמיד .  י ְוֶאְביֹון ֲאדָֹני ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל ְּתַאַחרַוֲאִני ָענִ . 
.  ּבֶֹקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמּךַָוֲאִני ֵאֶליָך ְיהָֹוה ִׁשַּוְעִּתי ּוַב  . ָּלֶתָךַסְפִּתי ַעל ָּכל ְּתִה ֲאַיֵחל ְוהֹו

ַוֲאִני ְתִפָּלִתי .  ֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָךֵכן ָׁשַמְעָּת קֹול ַּת ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ָא 
  . ָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָךְלָך ְיהָֹוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּד 



 כד
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

  :יאמר ךכר ואח

  ְוֶנְגָּדְך ֶסֶגן, ֲאֶׁשר ִנֵּגן, ֲעֵלי ָעשֹוֹר ְוַגם ֶנֶבל. ְּבִׁשירֹוָתיו, ּוְזִמירֹוָתיו, ְיהֹודּון ָלְך ְּבָכל ֵּתֵבל. ָלְך ִנְמַׁשח,ְזכֹור 
ְּפֵדה ְנֵכָאה, ְמקֹוָרָאה, ְלָך ַנֲחָלה ְוַגם ֶחֶבל. ְלהֹוִׁשיָעּה, ְלַהְרִּגיָעּה, ַׁשח, ְנשֹוֹא ָלְך עֹול ְוַגם ֶסֶבל. זכור 

  .ִּתָּגֶלה ִמְּמרֹוֶמָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך

  ִּבְזכּותֹו ַהְרֵאה, ְלַעם ָּדִוד, ִאיׁש ְיִדיד, ֶנְחָּתם ְּבֶכֶתר ַמְלכּוֶתָך. ְּתַרֵחם, ְוַגם ְּתַנֵחם, ַעְּמָך ְוַנֲחָלֶתָך.ִּבְזכּות 
ֵאם, ִּבְזכּותבזכות   ִנְכֶאה, ִּבְנַין ֵּביְתָך ּוְנָוֶתָך. ּוְזכּות ָאבֹות, ֵמֲעָרבֹות, ְזכֹור ָנא ַלֲעָדֶתָך. ְוַנְּטֵלם, ְוַנּשְֹ

  .ִׁשְבָעה ְּתִמיֶמיָך. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך

  ד ְּבנֹו ִיַׁשי. ּוִמִּגְזעֹו ְּתַצו חֹוֶטר, ְלַקֵּבץ ֶאת ְמגֹוָרַׁשי. ּוִבְזכּותֹו, ֱאסֹוף ִנְדחֹו,ָלנּו, ֱאֹלֵהינּו, ְזכּות ָּדוִ ְזכֹור 
  ., ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָךֹוַתיְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ָנַׁשי. ְוָנִגיָלה ְּבַמְלכּוֶתָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלאזכור 

  ,ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלֹוֵתּה ִּדְׁשֹלמֹה ַמְלָּכא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחאִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּד ַרֲחָמָנא 
ְּבִדיל  ,ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ְּגזֹר ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹר ,ן ַאֵּפיק ִלְנהֹוָראַרֲחָמָנא ִּדי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹררחמנא 

  .בֹרְּבִדיל ַוַּיֲע  ,ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְךַרֲחָמָנא . ַוַּיֲעבֹר

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּוְׁשַמע    ,ְיהָֹוה ֶמֶלְךעמים. פ' ב, ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים ,ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים. ֶאָחדְיהָֹוה  ִישְֹ
  .ב' פעמים, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְך ,ְיהָֹוה ֶמֶלְך, ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,ְיהָֹוה ָמָלְךְׁשַמע 

ָרֵאל ַעֶּמָך. ֲעֵננּו ,ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה .ֲעֵננּו ,ָמֵגן ָּדִודֲעֵננּו  ה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ   ְיהָֹוה. ְיהָֹוה ֲעשֵֹ
ָרֵאל עננו  ה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ ה ְלַמַען ֶמֶלְך ְׁשֹלמֹה ָּבָנה ַּבִית ִלְׁשֶמָך ְוחּוָסה . ַעֶּמָךֲעֹשֵ ְיהָֹוה ֲעשֵֹ

ָרֵאל ַעֶּמָך רּוִפים. ַעל ִישְֹ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ּושְֹ ַּׁשת ְׁשֶמָך ְוחּוָסה ְמטּוְלָטִלים ּוים ִׁש ְמגּוָר ּו ְיהָֹוה ֲעשֵֹ ַעל ְקד;
ָרֵאל ַעֶּמָך ה  ְיהָֹוה. ַעל ִישְֹ ָרֵאל ַעֶּמָך ַאְרְצָך ְלַמַעןֲעשֵֹ ְּדָעֵני ְלָדִוד ְוִלְׁשֹלמֹה ְּבנֹו . ְוַנֲחָלְתָך ְוחּוָסה ַעל ִישְֹ

  .ֲעֵניָנן ,ִּבירּוָׁשַלִים

  ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְּתִפָּלֵתנּוָּכל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְוַקֵּבל  ,ֶׁשַּבָּׁשַמִיםֱאֹלֵהינּו 
 ]ְּבִריְתָך[ ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְּבאֶֹרְך ָּגלּוֵתנּואלהינו 

ֵרנּו ְּבשֹוֹרֹות  ,ֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִיםֱא . ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּוּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְזכֹר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּבּשְֹ
ְּגזֹר ָעֵלינּו ְּגֵזרֹות  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. טֹובֹות
. ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרהַּגֵּלה ְּכבֹוד  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. טֹובֹות

. ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִּבְתִפָּלֵתנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְּדרֹׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים
ְבֵרנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך ,ָּׁשַמִיםֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּב  ְוִנְקָרא , ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמּשִֹ

ֲחמֹל ָעֵלינּו  ,ָּׁשַמִיםֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּב . ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו, ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרֹון טֹוב ִמְּלָפֶניָך ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו
ַטֲהֵרנּו , ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵֹנינּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו

ְמאֹוֵתינּו ָּכָלה ַאל , ְּכבֹׁש ֶאת ּכֹוְבֵׁשנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ִמּט;
ה ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַּתַעשֹ ִעָּמנּו ְלַחם , ְלַחץ ֶאת לֹוֲחֵצינּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְלַמֲעָנְך ֲעשֵֹ

ְנקֹם ֶאת  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. א ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוָדֶתָךַמּלֵ  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֶאת לֹוֲחֵמינּו
ַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְסמְֹך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ִנְקָמֵתנּו ֱאֹלֵהינּו . ְסמְֹך ֶאת ס;

ְּפֵדנּו  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַעֵּנה ְמַעֵּננּו, ֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֲעִתיָרֵתנּוֲעֵנה ֶאת  ,ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 .ְיׁשּועֹוֶתיָך ַצֵּוה ִאָּתנּו, ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכֹוֶתיָך ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע, ִמיֵדי ָכל אֹוְיֵבינּו



  כה
 

 סדר משמרה לזמן המגפה בר מינן

ָּלה ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים). ַצְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו, (ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֱאֹלֵהינּו . ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגא;
ְרֵאה ָּבֳעִני , ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו ,ָּׁשַמִיםֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּב . ָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ָקֵרב ָלנּו יֹום ַהְיׁשּוָעה ,ֶׁשַּבָּׁשַמִים

ָרֵאל ָרֵאל ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַעְּמָך ִישְֹ  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְרֵאה ְּבדַֹחק ַהָּׁשָעה, ְרָפא ָּכל חֹוֵלי ַעְּמָך ִישְֹ
 ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו, ָׁשלֹום ֵּביֵנינּוִׁשית  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו

ָבע ָּבעֹוָלם, ֵּתן ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ֵּתן ַטל ּוָמָטר  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֵּתן ָׁשלֹום ַּבַּמְלכּות ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֵּתן שָֹ
ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֵּתן ֶזַרע ַלּזֹוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאֹוֵכל ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ץִלְבָרָכה ְּבִעּתֹו ָּבָאֶר 

ה ִעָּמנּו אֹות ְלטֹו ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶֹרת ְלָפֶניָךִּתּכֹון  ,ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַהָּטף ָלשַֹבע  ,ָבהֲעשֵֹ
ה ִעָּמנּו אֹות ִליׁשּוָעה ה ִעָּמנּו אֹות ְלַרֲחִמים. ִיְראּו שֹוְֹנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו ,ֲעשֵֹ ִּכי  ,ֱחזּו אֹוְיֵבינּו ְוִיָּכְלמּויֶ  ,ֲעשֵֹ

  .ַאָּתה ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו

  :(ישעיה נד, יז) ואומר פסוק

  ְדָקָתםִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיהָֹוה ְוִצ ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך ֹלא ָּכל 
ם ְיהָֹוהכל    שלשה פעמים כנ"ל., ֵמִאִּתי ְנא;

  :(שמואל א ב, י) ויאמר

  ְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹוְוִיֶּתן עֹז ְלַמ ְיהָֹוה ֵיַחּתּו ְמִריָביו ָעָליו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ְיהָֹוה ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ 
  שלשה פעמים.

  :(ישעיה לג, כב) ויאמר

  שלשה פעמים. ,ִּכי ְיהָֹוה ׁשְֹפֵטנּו ְיהָֹוה ְמחְֹקֵקנּו ְיהָֹוה ַמְלֵּכנּו הּוא יֹוִׁשיֵענּו

  :אומר קדישך כר ואח

ְרָקֵניּה. ִויָקֵרבְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ִיְתַּגַּדל    ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ּפ;
ָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריביתגדל  ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא  ,ְמִׁשיֵחיּה. ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדכֹל ֵּבית ִישְֹ

א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמ  י ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵֹ
ְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמ  יָרן ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדק;

  רּו ָאֵמן.ְוִאְמ  ,ְּבָעְלָמא
  :ואומר

ַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצֹון. ְוֵיָעֶנה קֹול ֲעִתיַרְתכֶ ֵּתָענּו    ם.ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתק;
ָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם תענו  חמישים כנגד חמישים שערי  (יכוין שהםְוִיְפַּתח ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִישְֹ

ָּלה. ַׁשֲעֵרי ִגילָ  :בינה) ה. ַׁשֲעֵרי אֹוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵּבית ִמְקָּדׁשֹו. ַׁשֲעֵרי ְגא;
ֵּכל. ַׁשֲעֵרי הֹוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טֹוב. ַׁשֲע  י ֵר ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהשְֹ

טֹוִבים.  ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיֹות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ַׁשֲעֵרי ַחִּיים
ָכבֹוד. ַׁשֲעֵרי ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי 

ֵרי ִלּמּוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טֹוב. ַׁשֲעֵרי ָמזֹון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲע 
ַפְרָנָסה טֹוָבה. ַׁשֲעֵרי  סֹודֹות ּתֹוָרתֹו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי

ּיֹות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה.  ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קֹוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּול ְּתִפּלֹות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגל;
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ֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצֹון. ַׁשֲעֵרי ָׁשלֹום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תֹוָרה. ַׁש 
ְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב ְיהָֹוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף  :ְתׁשּוָבה. ְוָיִסיר ִמּתֹוְכֶכם ִקְנָאה ְוֹשִ

ַיְחָּתְמֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים. ְוֵכן ְיִהי ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. וְ 
  .ְונֹאַמר ָאֵמן ,ָרצֹון

ָרֵאל. ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעאִּתְתַקַּבל    ,ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִישְֹ
ָּלה ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּב ְוִאְמרּו ָאֵמן. תתקבל  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגא; א ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְושָֹ

ָרֵאל ה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ,ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִישְֹ עֹושֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו. וְ  ָרֵאלַיֲעשֶֹ   ְוִאְמרּו ָאֵמן. ,ַעל ָּכל ַעּמֹו ִישְֹ

בֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני. ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָֹוהִׁשיר    ִאם. ֲאדָֹני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקּׁש;
ִקִּויִתי ְיהָֹוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו . ְלַמַען ִּתָּוֵראִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה . ֲעוֹנֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹדשיר 

ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ִּכי ִעם ְיהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה . ַנְפִׁשי ַלאדָֹני ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר. הֹוָחְלִּתי
  .ל ֲעוֹנָֹתיות ִיְׂשָרֵאל ִמּכְֹוהּוא ִיְפֶּדה ֶא . ִעּמֹו ְפדּות

  , תוש"לוהולכים לביתם לשלום ,קדיש יה"א שלמא
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