בס“ד

עם ביאור קצר ויפה ע“י אחד האברכים הי“ו

לוֹהי ַה ֶמּלֶ ,
רוֹמ ְמֱ א ַ
היוְ :תּ ִהלָּ ה לְ ָדוִ דֲ ,א ִ
יוֹשׁ ֵבי ֵב ֶית ,עוֹד יְ ַהלְ לוֶּ סּלָ הַ :א ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁכָּ כָ ה לּוַֹ ,א ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁה' ֱא ָ
ַא ְשׁ ֵרי ְ
וּמ ֻהלָּ ל ְמאֹד ,וְ לִ גְ ֻדלָּ תוֹ ֵאין ֵח ֶקר :דּוֹר
וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִשׁ ְמ לְ עוֹלָ ם וָ ֶעדְ :בּכָ ל יוֹם ֲא ָב ְרכֶ ךָּ ,וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִשׁ ְמ לְ עולָ ם וָ ֶעד :גָּ דוֹל ה' ְ
ֹאמרוּ ,וּגְ דוּלָּ ְתֲ א ַס ְפּ ֶרנָּ ה:
נוֹרא ֶֹתי י ֵ
יחה :וֶ ֱעזוּז ְ
אוֹתיָ א ִשׂ ָ
הוֹד ,וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ ֶ
בוּרתי יַ גִּ ידוֲּ :ה ַדר כְּ בוֹד ֶ
ֶ
לְ דוֹר יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂי ,וּגְ
טוּב יַ ִבּיעוּ ,וְ ִצ ְד ָק ְת יְ ַרנֵּ נוַּ :חנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ ,א ֶרַ א ַפּיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד :טוֹב ה' לַ כּל ,וְ ַר ֲח ָמיו ַעל כָּ ל ַמ ֲע ָשׂיו :יוֹדוּ ה'
זֵ כֶ ר ַרב ְ
בוּרתיו ,וּכְ בוֹד ֲה ַדר ַמלְ כוּתוֹ:
ָ
הוֹד ַיע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם גְּ
בוּר ְת יְ ַד ֵבּרוּ :לְ ִ
ֹאמרוּ ,וּגְ ָ
כוּת י ֵ
כָּ ל ַמ ֲע ֶשׂי ,וַ ֲח ִס ֶידי יְ ָב ְרכוּכָ ה :כְּ בוֹד ַמלְ ְ
פוּפיםֵ :עינֵ י כֹל ֵאלֶ י יְ ַשׂ ֵבּרוּ,
זוֹקף לְ כָ ל ַהכְּ ִ
סוֹמ ה' לְ כָ ל ַהנּ ְֹפלִ ים ,וְ ֵ
וּמ ְמ ַשׁלְ ְתְּ בּכָ ל דּוֹר וָ דֹרֵ :
כוּתַ מלְ כוּת כָּ ל עֹלָ ִמיםֶ ,
ַמלְ ְ
וּמ ְשׂ ִבּ ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצוֹןַ :צ ִדּיק ה' ְבּכָ ל ְדּ ָרכָ יו ,וְ ָח ִסיד ְבּכָ ל ַמ ֲע ָשׂיוָ :קרוֹב ה'
פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶדַ ,
נוֹתן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְבּ ִעתּוֵֹ :
וְ ַא ָתּה ֵ
שׁוֹמר ה' ֶאת כָּ ל א ֲֹה ָביו ,וְ ֵאת כָּ ל
יוֹשׁ ֵיעםֵ :
לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו ,לְ כל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמתְ :רצוֹן יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶשׂה ,וְ ֶאת ַשׁוְ ָע ָתם יִ ְשׁ ַמע וְ ִ
ָה ְר ָשׁ ִעים יַ ְשׁ ִמידְ :תּ ִהלַּ ת ה' יְ ַד ֶבּר ִפּי ,וִ ָיב ֵר כָּ ל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵר יָ הּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עולָ ם ַהלְ לוּיָ הּ:
יחיהּ:
כוּתיהּ .וְ יַ ְצ ַמח ֻפּ ְר ָקנֵ יהּ .וִ ָיק ֵרב ְמ ִשׁ ֵ
עוּתיהּ .וְ יַ ְמלִ יַ מלְ ֵ
יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא] :אמן[ ְבּ ָעלְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִּ ְר ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן] :אמן[ יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי
וּב ַחיֵּ י ְדכֹל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ לָ א ִ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
רוֹמם .וְ יִ ְתנַ ֵשֹּא .וְ יִ ְת ַה ָדּר .וְ יִ ְת ַעלֶּ ה .וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא] :אמן[ לְ ֵעילָּ א
ָעלְ ַמיָּ א יִ ְת ָבּ ַר .וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח .וְ יִ ְת ָפּ ַאר .וְ יִ ְת ַ
ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתאִ .שׁ ָיר ָתאִ .תּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתאַ .דּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָעלְ ָמא וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן] :אמן[:
]אמן[

הוּדה עם ישראל ְבּד ַֹחק ְ
ֵשׁ ֶבט יְ ָ
וּבנִ יםָ ,ה ֲענִ יִּ ים וְ ָה ֶא ְביוֹנִ ים:
שׁוּע ְתָ אבוֹת ָ
וּב ַצ ַערֲ ,היִ ְשׁ ַאג ַא ְריֵ ה האויב ַביַּ ַער כשאין לו טרףְ :מ ַקוִּים יְ ָ
רוּבים
יוֹשׁב ַהכְּ ִ
ֲעמֹד ַבּ ֶפּ ֶרץ להגן עלינו ַבּל נִ ְהיֶ ה לִ ְשׂחֹק ,לָ ָמה ה' ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָרחוֹק :יוֹנָ ְת כנסת ישראל ַעד ַשׁ ֲע ֵרי ָמוֶ ת ִהגִּ ָיעהֵ ,
ישׁן :זְ כֹר ָבּנֶ יְ בּ ֶא ֶרץ לא לָ ֶהם,
עוּרה לָ ָמּה ִת ָ
הוֹפ ָיעהָ :ה ָבה לָּ נוּ ֶעזְ ַרת ִמ ָצּרֲ ,היַ ד ה' ִתּ ְק ָצרַ :ח ֵדּשׁ יָ ֵמינוּ ְבגָ לוּת יָ ָשׁן הארוכהָ ,
ִ
הוּדהַ :שׁוְ ָע ֵתנוּ
מוּדה היושבת בדד ,כנסת ישראל ,יִ ְשׂ ַמח ַהר ִציּוֹן ָתּגֵ לְ נָ ה ְבנוֹת ֲע ֵרי יְ ָ
יהם להזיקםֵ :קץ ַהנֶּ ְח ָתּם גַּ לֵּ ה לְ גַ לְ ָ
וְ זָ ר לא יִ ְק ַרב ֲאלֵ ֶ
יוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא ַר ֲח ִמים:
רוֹמיםֶ ,אל ֶמלֶ ֵ 
ַתּ ֲעלֶ ה לִ ְשׁ ֵמי ְמ ִ
מוֹחל ֲעוֹנוֹת ַעמּוַֹ ,מ ֲע ִביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ .מ ְר ֶבּה ְמ ִחילָ ה
וּמ ְתנַ ֵהג ַבּ ֲח ִסידוּתֵ .
יוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא ַר ֲח ִמים כשדן את עמו ִ
ֵאל ֶמלֶ ֵ 
גּוֹמל משלםֵ .אל,
רוּח ,לא כְ ָר ָע ָתם כפי רעתם לָ ֶהם ֵ
עוֹשׂה ְצ ָדקוֹת ִעם כָּ ל ָבּ ָשׂר וְ ַ
פּוֹשׁ ִעים במזידֶ .
יחה לַ ְ
וּסלִ ָ
לַ ַח ָטּ ִאים לחוטאים בשוגגְ ,
ֵ
תוֹר ָת:
הוֹד ְע ָתּ לֶ ָענָ ו ִמ ֶקּ ֶדם ,וְ כֵ ן כָּ תוּב ְבּ ָ
לוֹמר ִמדּוֹת ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ,זְ כֹר לָ נוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה .כְּ מוֹ ֶשׁ ַ
הוֹר ָתנוּ לימדתנו ַ
וַ יֵּ ֶרד ה' ֶבּ ָענָ ן ונתגלה למשה ,וַ יִּ ְתיַ ֵצּב ִעמּוֹ ָשׁם בנקרת הצור ,וַ יִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ]יפסיק מעט[ ,ה' וְ ָשׁם נֶ ֱא ַמר:
וַ יַּ ֲעבֹר ה' ַעל ָפּנָ יו של משה וַ יִּ ְק ָרא :ה' ]יפסיק מעט[ ,ה'ֵ ,אל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶרַ א ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂא
אתנוּ וּנְ ַחלְ ָתּנוּ:
ָעוֹן מסלק ומבטל החטא שבמזיד וָ ֶפ ַשׁע חטא שמרד להכעיס וְ ַח ָטּ ָאה בשוגג ,וְ נַ ֵקּה מנקה החטאים לשבים :וְ ָסלַ ְח ָתּ לַ ֲעוֹנֵ נוּ וּלְ ַח ָטּ ֵ
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ימא,
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְקיָ ֵמהּ ְדּ ַא ְב ָר ָהם ְר ִח ָ
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְקיָ ֵמהּ ְדּיִ ְצ ָחק ֲע ֵק ָידא,
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ימא,
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְקיָ ֵמהּ ְדּיַ ֲעקֹב ְשׁלֵ ָ
יאה,
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְקיָ ֵמהּ ְדּמ ֶֹשׁה נְ ִב ָ
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְקיָ ֵמהּ ְדּ ַא ֲהרֹן כַּ ֲהנָ א,
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
יוֹסף ַצ ִדּ ָיקא,
כוּתהּ ְדּ ֵ
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן זְ ֵ
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְקיָ ֵמהּ ְדּ ָדוִ ד ַמלְ כָּ א ְמ ִשׁ ָיחאְ ,בּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְקיָ ֵמהּ ְדּ ִפינְ ָחס ַקנָּ ָאה,
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
לוֹתהּ ִדּ ְשׁמֹה ַמלְ כָּ א,
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדכַּ ר לָ ן ְצ ֵ
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א ָא ֵרים יְ ִמינָ  וְ ַא ְצ ַמח ֻפּ ְר ָקנָ ,
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א בְּ כִ סּוּפֵ י ַאפִּ ין ָא ֵתינָ א לְ ִמ ְק ֵרי ַק ָמַּ ר ֵחם ֲעלָ ןְ ,בּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
וּפרֹק לָ ן,
ַר ֲח ָמנָ א גַּ לֵּ י גְ ֻב ְר ָתְּ 
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
הוֹרא,
ַר ֲח ָמנָ א ִדּינָ ן ַא ֵפּיק לִ נְ ָ
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א ִדּינָ א ְד ַחיֵּ י ָט ֵבי גְּ זֹר ֲעלָ ן,
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א ַה ְד ָרַ שׁוִ ּי ֲעלָ ן,
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
עוֹב ָדנָ א ִבּ ִ
ַר ֲח ָמנָ א וְ לָ א ִת ְת ְפ ַּרע כְּ ָ
ישׁין ִמנָּ ןְ ,בּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ַר ֲח ָמנָ א זִ יוָ ַ א ְש ֵרי ֲעלָ ן,

ַר ֲח ָמנָ א זַ כְ וָ ן ַח ֵפּשׂ לָ ן,
ַר ֲח ָמנָ א ֲחשׁוֹב ֲעלָ ן ַט ְבוָ ן,
ּיאן ַאיְ ִתי ֲעלָ ן,
ַר ֲח ָמנָ א ַט ְבוָ ן ַסגִ ָ
ַר ֲח ָמנָ א יִ ְתגַ ּלְ גְ ּלוּן ַר ֲח ָמֲ עלָ ן,

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

ַר ֲח ָמנָ א כַּ ְת ִבינָ ן ְבּ ִס ְפ ָרא ְד ַחיֵּ י ָט ֵבי,

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

ַר ֲח ָמנָ א כַּ ְת ִבינָ ן ְבּ ִס ְפ ָרא ְד ַר ֲח ֵמי,

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

ַר ֲח ָמנָ א כַּ ְת ִבינָ ן ְבּ ִס ְפ ָרא ְד ַצ ִדּ ֵיקי וַ ֲח ִס ֵידי,

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

ימי,
וּת ִמ ֵ
ישׁ ֵרי ְ
ַר ֲח ָמנָ א כַּ ְת ִבינָ ן ְבּ ִס ְפ ָרא ִד ָ

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

וּמזוֹנֵ י ָט ֵבי,
ַר ֲח ָמנָ א כַּ ְת ִבינָ ן ְבּ ִס ְפ ָרא ְד ַפ ְרנָ ָס ָתא ַט ְב ָתּא ְ

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

ַר ֲח ָמנָ א כְּ בֹשׁ ֶח ְמ ָתּא וְ ֻרגְ זָ א ִמנָּ ן,
ַר ֲח ָמנָ א לָ א ַת ְע ֵבּיד גְּ ִמ ָירא לָ ן,
חוֹבין וְ לַ ֲעוָ יָ ן,
וּשׁבֹק לְ ִ
ַר ֲח ָמנָ א ְמחֹל ְ
טוּבַ אנְ ַהר ֲעלָ ן,
ַר ֲח ָמנָ א נְ הוֹר ָ
וּס ִמיֱ הוֵ י לָ ן,
ַר ֲח ָמנָ א ְס ִעיד ְ
ַר ֲח ָמנָ א ֲע ֵביד ִע ָמּנָ א ָא ָתא לְ ַטב,
לוֹתין,
ַר ֲח ָמנָ א ְפּ ַתח ְשׁ ַמיָּ א לִ ְצ ִ
לוֹתנָ א ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲעוָ א,
ַר ֲח ָמנָ א ְצ ָ
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עוּתין ְבּ ִע ָדּן ַע ְק ִתּין,
לוֹתין ָוּב ִ
ַר ֲח ָמנָ א ַק ֵבּל ְצ ִ
ַר ֲח ָמנָ א ַר ֵחם ַעל נִ ְשׁ ָמ ִתין,
ַר ֲח ָמנָ א ַשׁ ָתּא ַט ְב ָתּא ַאיְ ֵיתי ֲעלָ ן,

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
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ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

ַר ֲח ָמנָ א תּוּב ֵמ ֻרגְ זָ ,
ַר ֲח ָמנָ א וְ לָ א נֶ ְה ָדּר ֵר ָיקם ִמן ַק ָמּ,

ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:
ְבּ ִדיל וַ יַּ ֲעבֹר:

וַ יַּ ֲעבֹר ה' ַעל ָפּנָ יו של משה וַ יִּ ְק ָרא :ה' ]יפסיק מעט[ ,ה'ֵ ,אל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶרַ א ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂא
אתנוּ וּנְ ַחלְ ָתּנוּ:
ָעוֹן מסלק ומבטל החטא שבמזיד וָ ֶפ ַשׁע חטא שמרד להכעיס וְ ַח ָטּ ָאה בשוגג ,וְ נַ ֵקּה מנקה החטאים לשבים :וְ ָסלַ ְח ָתּ לַ ֲעוֹנֵ נוּ וּלְ ַח ָטּ ֵ
דּוֹחים ֶאת
בּוֹרים לַ ֲעמֹד ַבּ ֶפּ ֶרץ בפירצה למנוע גזרות רעותִ ,
יהם :גִּ ִ
סדר א"בַ :אנְ ֵשׁי ֱאמוּנָ ה ָא ָבדוָֹ ,בּ ִאים להתפלל לפניך ְבּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
חוֹמה ,וּלְ ַמ ְח ֶסה ְבּיוֹם זַ ַעםֲ :
ַהגְּ זֵ רוֹתָ :היוּ לָ נוּ לְ ָ
זוֹעכִ ים ַאף ְבּלַ ֲח ָשׁם משככים כעס בתפלתםֵ ,ח ָמה ָע ְצרוּ ְבּ ַשׁוּ ְָעםֶ :ט ֶרם ְק ָראוּ
יהם ֵר ָיקםֵ :מרֹב ֲעוֹנֵ ינוּ ֲא ַב ְדנוּם ,נֶ ֶא ְספוּ ֶמנּוּ ַבּ ֲח ָט ֵאינוּ:
יבוֹת ְפּנֵ ֶ
יוֹד ִעים לַ ֲעתֹר וּלְ ַרצּות :כְּ ָאב ִר ַח ְמ ָתּ לְ ַמ ֲענָ ם ,א ֱה ִשׁ ָ
ֲענִ ָיתםְ ,
יבי ֵח ָמה נכרתו
גוֹד ֵרי גָ ֵדר אפסו הצדיקים מונעי הגזירותֻ ,צ ְמּתוּ ְמ ִשׁ ֵ
אוֹתנוּ לַ ֲאנָ חוֹתַ :פּסּוּ ְ
ָסעוּ ֵה ָמּה לִ ְמנוּחוֹת נסעו לנוח בקברָ ,עזְ בוּ ָ
מבטלי רוגזָ :ק ִמים ַבּ ֶפּ ֶרץ לעצור הגזרות ַאיִ ןְ ,ראוּיִ ים לְ ַר ְ
רוּפה לא ָמ ָצאנוּ’ַ :שׁ ְבנוּ ֵאלֶ י
שׁוֹט ְטנוּ ְבּ ַא ְר ַבּע ִפּנּוֹתְ ,תּ ָ
צּוֹתָ א ֵפסוּ תמוַ :
יח ֵתנוּ:
עתה ְבּב ֶֹשׁת ָפּנֵ ינוּ ,לְ ַשׁ ֲח ָר לבקשֵ אל ְבּ ֵעת ְסלִ ָ
מוֹחל ֲעוֹנוֹת ַעמּוַֹ ,מ ֲע ִביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ .מ ְר ֶבּה ְמ ִחילָ ה
וּמ ְתנַ ֵהג ַבּ ֲח ִסידוּתֵ .
יוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא ַר ֲח ִמים כשדן את עמו ִ
ֵאל ֶמלֶ ֵ 
רוּח ,לא כְ ָר ָע ָתם כפי רעתם לָ ֶהם ֵ
עוֹשׂה ְצ ָדקוֹת ִעם כָּ ל ָבּ ָשׂר וְ ַ
פּוֹשׁ ִעים במזידֶ .
יחה לַ ְ
וּסלִ ָ
לַ ַח ָטּ ִאים לחוטאים בשוגגְ ,
גּוֹמל משלםֵ .אל,
ֵ
תוֹר ָת:
הוֹד ְע ָתּ לֶ ָענָ ו ִמ ֶקּ ֶדם ,וְ כֵ ן כָּ תוּב ְבּ ָ
לוֹמר ִמדּוֹת ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ,זְ כֹר לָ נוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה .כְּ מוֹ ֶשׁ ַ
הוֹר ָתנוּ לימדתנו ַ
וַ יֵּ ֶרד ה' ֶבּ ָענָ ן ונתגלה למשה ,וַ יִּ ְתיַ ֵצּב ִעמּוֹ ָשׁם בנקרת הצור ,וַ יִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ]יפסיק מעט[ ,ה' וְ ָשׁם נֶ ֱא ַמר:
וַ יַּ ֲעבֹר ה' ַעל ָפּנָ יו של משה וַ יִּ ְק ָרא :ה' ]יפסיק מעט[ ,ה'ֵ ,אל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶרַ א ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂא
אתנוּ וּנְ ַחלְ ָתּנוּ:
ָעוֹן מסלק ומבטל החטא שבמזיד וָ ֶפ ַשׁע חטא שמרד להכעיס וְ ַח ָטּ ָאה בשוגג ,וְ נַ ֵקּה מנקה החטאים לשבים :וְ ָסלַ ְח ָתּ לַ ֲעוֹנֵ נוּ וּלְ ַח ָטּ ֵ
סדר תשר"קָ :תּ ַמ ְהנוּ ֵמ ָרעוֹתָ ,תּ ַשׁשׁ כּ ֵֹחנוּ ִמ ָצּרוֹתַ :שׁ ְחנוּ נעשינו כפופים ושפלים ַעד לִ ְמאֹדָ ,שׁ ַפלְ נוּ ירדנו מגדולתנו ַעד ָע ָפרַ :רחוּם
יחה ִע ְמּ
וּמ ְמ ִרים ֲאנַ ְחנוָּ :צ ַע ְקנוּ ְבּ ִפינוָּ :ח ָטאנוּ!ְ ,פּ ַתלְ תֹּל וְ ִע ֵקּשׁ לִ ֵבּנוֶּ :עלְ יוֹן! ַר ֲח ֶמיֵ מעוֹלָ םְ ,סלִ ָ
כַּ ִ היא ִמ ָדּ ֵתנוְּ ,ק ֵשׁי ע ֶֹרף ַ
ִהיא :נִ ָחם ַעל ָה ָר ָעהַ ,מ ֵטּה כף המאזנים כְ לַ ֵפּי ָח ֶסד לזכות :א ִת ְת ַעלָּ ם ְבּ ִעתּוֹת כָּ ֵאל כאלה ,כִּ י ְב ָצ ָרה גְ דוֹלָ ה ֲאנַ ְחנוּ :יִ וּ ַָדע לְ ֵעינֵ י
ַהכֹּלְ ,
טוּב וְ ַח ְס ְדִּ ע ָמּנוֲּ :חתֹם סגור ֶפּה ָשׂ ָטן וְ ַאל יַ ְשׂ ִטין יקטרג ָעלֵ ינוּ ,זְ עֹם בּוֹ וְ יִ דּוֹם :וְ יַ ֲעמֹד ֵמלִ יץ מלאך סנגור טוֹב לְ ַצ ְדּ ֵקנוּ,
ית לְ נֶ ֱא ַמן ַבּיִ ת משה רבנוְ :בּ ַב ְקשׁוֹ ָאז ִמלְּ ָפנֶ יֱ ,אמוּנָ ְת נאמנותך
הוּא יַ גִּ יד יָ ְשׁ ֵרנוּ מעשינו הטוביםְ :דּ ָרכֶ י הנהגותיך שאתה ַרחוּם וְ ַחנּוּן ,גִּ לִּ ָ
הוֹד ְע ָתּ לּוֹ:
לקיים דבריך ַ
מוֹחל ֲעוֹנוֹת ַעמּוַֹ ,מ ֲע ִביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ .מ ְר ֶבּה ְמ ִחילָ ה
וּמ ְתנַ ֵהג ַבּ ֲח ִסידוּתֵ .
יוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא ַר ֲח ִמים כשדן את עמו ִ
ֵאל ֶמלֶ ֵ 
רוּח ,לא כְ ָר ָע ָתם כפי רעתם לָ ֶהם ֵ
עוֹשׂה ְצ ָדקוֹת ִעם כָּ ל ָבּ ָשׂר וְ ַ
פּוֹשׁ ִעים במזידֶ .
יחה לַ ְ
וּסלִ ָ
לַ ַח ָטּ ִאים לחוטאים בשוגגְ ,
גּוֹמל )משלם(ֵ .אל,
ֵ
תוֹר ָת:
הוֹד ְע ָתּ לֶ ָענָ ו ִמ ֶקּ ֶדם ,וְ כֵ ן כָּ תוּב ְבּ ָ
לוֹמר ִמדּוֹת ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ,זְ כֹר לָ נוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה .כְּ מוֹ ֶשׁ ַ
הוֹר ָתנוּ לימדתנו ַ
וַ יֵּ ֶרד ה' ֶבּ ָענָ ן ונתגלה למשה ,וַ יִּ ְתיַ ֵצּב ִעמּוֹ ָשׁם בנקרת הצור ,וַ יִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ]יפסיק מעט[ ,ה' וְ ָשׁם נֶ ֱא ַמר:
וַ יַּ ֲעבֹר ה' ַעל ָפּנָ יו של משה וַ יִּ ְק ָרא :ה' ]יפסיק מעט[ ,ה'ֵ ,אל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶרַ א ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂא
אתנוּ וּנְ ַחלְ ָתּנוּ:
ָעוֹן מסלק ומבטל החטא שבמזיד וָ ֶפ ַשׁע חטא שמרד להכעיס וְ ַח ָטּ ָאה בשוגג ,וְ נַ ֵקּה מנקה החטאים לשבי( :וְ ָסלַ ְח ָתּ לַ ֲעוֹנֵ נוּ וּלְ ַח ָטּ ֵ
וֹנוֹתינוֵּ .אין לָ נוּ ֶפּה לְ ָה ִשׁיב ,וְ א ֵמ ַצח לְ ָה ִרים רֹאשׁ:
בּוֹשׁנוּ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂינוּ ,וְ נִ כְ לַ ְמנוּ ַבּ ֲע ֵ
ֲאנַ ְחנוּ ְ
ֹאחז יָ ְדַ בּ ִמּ ְשׁ ָפּט עצור בידך המשפט שלא יגמר דיננוְ :בּבֹא
בוֹתינוּ!ַ ,אל ַתּ ַעשׂ ִע ָמּנוּ כָ ּלָ ה כליה ח"ו ,תּ ֵ
אהי ֲא ֵ
הינוּ וֵ ֵ
סדר א"ת ב"שֱ :א ֵ
תוֹכֵ ָחה העברות נֶ גְ ֶדְּ ,שׁ ֵמנוּ ִמ ִסּ ְפ ְר ספר החיים ַאל ֶתּ ַמח תמחה :גִּ ְשׁ ְתּ לַ ֲחקֹר ָ
מוּסר כשאתה ניגש לחקור באיזה מוסר לייסרנוַ ,ר ֲח ֶמי
יע בעת
שׁוּע ֵתנוּ ְבּ ַמ ְפגִּ ַ
הוֹרנוּ אבינו!ְ ,בּזַ ֲע ֵקנוּ לָ ַ ,צו יְ ָ
שׁוּר בראותךָ ,ק ֵרב ֶצ ֶדק ֵמ ֵאלֶ יֵ :
יְ ַק ְדּמוּ יבואו לפני ָרגְ זֶ ַ :דּלּוּת ַמ ֲע ִשׂים ְבּ ֶ
תפילתנו :וְ ָת ִשׁיב לא"י ְשׁבוּת ָא ֳהלֵ י ָתםְ ,פּ ָת ָחיו בתי כנסת ובתי מדרש ְר ֵאה כִּ י ָשׁ ֵממוּ :זְ כֹר נָ ַא ְמ ָתּ מה שהבטחתֵ ,עדוּת שהתורה א ִת ָשּׁכַ ח
מּוּד סודות התורה גלה לעם ישראלַ :טבּוּר ַאגַּ ן ַה ַסּ ַהר סנהדרין היושבים כחצי גורן ,נָ א ַאל
סוֹדִ שׂים ְבּלִ ֶ
עוּדה ַת ִתּירְ ,
חוֹתם ְתּ ָ
ִמ ִפּי זַ ְרעוָֹ :
יֶ ְח ַסר משם ַה ָמּזֶ ג החכמה להורות :יָ הּ!ַ ,דּע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יְ ָדעוַּ ,מגֵּ ר ֶאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר א יְ ָדעוּ :כִּ י ָת ִשׁיב את ישראל לְ ִב ָצּרוֹן
לירושלים הבצורה ,לְ ִ
כוּדים ֲא ִס ֵירי ַה ִתּ ְקוָ ה ישראל הקשורים לתקוה:
בוֹתינוָּ ,תּבֹא לְ ָפנֶ יְ תּ ִפלָּ ֵתנוּ ,וְ ַאל ִתּ ְת ַעלַּ ם ַמלְ כֵּ נוּ ִמ ְתּ ִחנָּ ֵתנוֶּ .שׁ ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַעזֵּ י ָפנִ ים ְוּק ֵשׁי ע ֶֹרף
אהי ֲא ֵ
הינוּ וֵ ֵ
ָאנָּ א ,ה' ֱא ֵ
אהי ֲא ֵ
הינוּ וֵ ֵ
לוֹמר לְ ָפנֶ י ה' ֱא ֵ
ַ
בוֹתינוַּ ,צ ִדּ ִיקים ֲאנַ ְחנוּ וְ א ָח ָטאנוֲּ ,א ָבל ָח ָטאנוּ בשוגגָ ,עוִ ינוּ במזידָ ,פּ ַשׁ ְענוּ במרדֲ ,אנַ ְחנוּ
וַ ֲא ֵ
אתי
את ֲעוֹן ַח ָטּ ִ
אוֹדה ֲעלֵ י ְפ ָשׁ ַעי לַ ה' ,וְ ַא ָתּה נָ ָשׂ ָ
אוֹד ֲיע וַ ֲעוֹנִ י א כִ ִסּ ִיתיָ ,א ַמ ְר ִתּי ֶ
אתי ִ
בוֹתינוּ וְ ַאנְ ֵשׁי ֵב ֵיתנוּ .כַּ כָּ תוּבַ :ח ָטּ ִ
וּמוֹדה וְ עֹזֵ ב יְ ֻר ָחם:
ֶ
יח,
ֶסלָ ה ,וְ נֶ ֱא ַמרְ :מכַ ֶסּה ְפ ָשׁ ָעיו א יַ ְצלִ ַ
ָא ַשׁ ְמנוָּ .אכַ לְ נוּ ַמ ֲאכָ לוֹת ֲאסוּרוֹתָ .בּגַ ְדנוִּ .בּ ַטּלְ נוּ ָ
תוֹר ֶת .גָּ זַ לְ נוּ .גָּ נַ ְבנוּ .גָּ ִאינוִּ .דּ ַבּ ְרנוּ ד ִֹפי גנאי וְ לָ שׁוֹן ָה ָרעִ .דּ ַבּ ְרנוּ ֶא ָחד ַבּ ֶפּה
הוּרים ָר ִעים ַבּיּוֹם ָ
וְ ֶא ָחד ַבּלֵּ בֶ .ה ֱעוִ ינוּ עיותנו דרכנוִ .ה ְר ַה ְרנוּ ִה ְר ִ
וּבאנוּ לִ ֵידי ֻט ְמ ַאת ֶק ִרי ַבּלַּ יְ לָ ה .וְ ִה ְר ַשׁ ְענוּ בדין את הצדיקים .וִ ַיע ְדנוּ
וּמ ְר ָמה .יָ ַע ְצנוּ ֵעצוֹת ָרעוֹת ַעד ֵאין
ַע ְצ ֵמנוּ לִ ְד ַבר ֲע ֵב ָרה .זַ ְדנוּ .זָ נִ ינוּ ַא ַחר לִ ֵבּנוּ וְ ֵעינֵ ינוָּ .ח ַמ ְסנוָּ .ח ַמ ְדנוָּ .ט ַפלְ נוּ העללנו ֶשׁ ֶקר ִ
ֵח ֶקר .כִּ זַּ ְבנוּ שיקרנו .כָּ ַע ְסנוּ .לַ ְצנוַּ .
לוֹצ ְצנוָּ .מ ַר ְדנוָּ .מ ִרינוּ ְד ָב ֶרי סירבנו לקיים דברי תורתךָ .מ ַר ְדנוּ ְב ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ םָ ,מ ַר ְדנוּ ְב ַמלְ כוּת

וּשׁלָ ְשׁ ָתּם ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַב ְק ִשׁים .נִ ַא ְצנוּ הכעסנו את ה' .נִ ַא ְפנוּ .נִ ְשׁ ַבּ ְענוּ לַ ָשּׁוְ א וְ לַ ֶשּׁ ֶקר .נָ ַד ְרנוּ וְ א
ֵבּית ָדּוִ דָ ,מ ַא ְסנוּ ְב ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,
וּמוֹרים ָהיִ ינוָּ .עוִ ינוּ עשינו עוונותָ .ע ַב ְרנוּ ַעל ִמ ְצוֹת ֲע ֵשׂה וְ ַעל ִמ ְצוֹת א ַת ֲע ֶשׂהָ .ע ַב ְרנוּ
סוֹר ִרים ִ
ִשׁלַּ ְמנוָּ .ס ַר ְרנוּ סרנו מעבודת השםְ .
קדשָׁ .צ ַר ְרנוּ שנאנו לחברינוִ .צ ַע ְרנוּ ָאב
וּמיתוֹת ֵבּית ִדּיןָ .ע ַב ְרנוּ ַעל ִחלּוּל ַה ֵשּׁםָ .פּ ַשׁ ְענוּ במרדָ .פּגַ ְמנוּ ְבּאוֹת ְבּ ִרית ֶ
ַעל כְּ ִריתוֹת ִ
וָ ֵאםִ .ק ִשּׁינוּ ע ֶֹרףִ .קלְ ַקלְ נוּ ִצנּוֹרוֹת ַה ֶשּׁ ַפעָ .ר ַשׁ ְענוָּ .ר ִעים לַ ָשּׁ ַמיִ ם וְ לַ ְבּ ִריּוֹת ָהיִ ינוִּ .שׁ ַח ְתנוּ בהוצאת זרע לבטלה ובעבודה זרהִ .שׁ ַקּ ְרנוּ.
שׁוּקים
וּב ָראנוּ ַמ ְשׁ ִחית לְ ַח ֵבּל ,גַּ ם ִבּכְ נָ ֵפינוּ נִ ְמ ְצאוּ ַדּם נַ ְפשׁוֹת ֶא ְביוֹנִ ים נְ ִקיִּ ים וְ ִהנֵּ ה ִד ְמ ַעת ָה ֲע ִ
ִשׁ ַח ְתנוּ זֶ ַרע ק ֶֹדשׁ לְ ַב ָטּלָ ה ָ
יהם ,אוֹי לְ ָר ָשׁע ָרע ,כִּ י גְ מוּל יָ ָדיו יֵ ָע ֶשׂה לּוִֹ .תּ ַע ְבנוּ מאסנו בטוב
יהםֵ ,מ ַעי ֵמ ַעי ַעל ֲהרוּגֵ ֶ
וְ ֵאין לָ ֶהם ְמנַ ֵחם ,לִ ִבּי לִ ִבּי ַעל ַחלְ לֵ ֶ
טּוֹבים וְ א ָשׁוָ ה לָ נוּ לא החשבנו המצוות .וְ ַא ָתּה ַצ ִדּיק ַעל כָּ ל
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶטיַ ה ִ
וֹתיִ 
והראויָ .תּ ִעינוּ וְ ִת ֲע ַת ְענוּ התענו אחרים .וְ ַס ְרנוּ ִמ ִמּ ְצ ֶ
ַה ָבּא ָעלֵ ינוּ ,כִּ י ֱא ֶמת ָע ִשׂ ָית ,וַ ֲאנַ ְחנוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ:
סדר קבלת עול מלכות שמים:
הינוּ ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּלִ יחוֹת – כִּ י ָח ָטאנוּ בשוגג לוֹ:
לַ ה' ֱא ֵ
הינוּ ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּלִ חוֹת  -כִּ י ָמ ַר ְדנוּ במרד בוֹ:
לַ ה' ֱא ֵ
נוֹאלְ נוּ חטאנו מפני טפשותנו ולא בכוונה וַ ֲא ֶשׁר ָח ָטאנוּ:
ַאל נָ א ָת ֵשׁת ָעלֵ ינוּ תחשיב לנו ַח ָטּאת – ֲא ֶשׁר ַ
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ מגיננוְ ,סלַ ח לָ נוּ ְ
החזן קורא והקהל חוזרָ :ח ָטאנוּ ֵ

הינוּ ,ה' ֶא ָחד:
ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ה' ֱא ֵ
הים :ב' פעמים:
הים ,ה' הוּא ָה ֱא ִ
ה' הוּא ָה ֱא ִ
הים:
הים ,ה' הוּא ָה ֱא ִ
אוֹמ ִרים :ה' הוּא ָה ֱא ִ
אוֹמ ִרים :ה' ֲאדוֹנֵ נוְּ ,בּ ִח ֵירי ְסגֻ לָּ ה עם ישראל עוֹנִ ים וְ ְ
ֶא ְר ֵאלֵ י מלאכי ַמ ְעלָ ה ְ
הים:
הים ,ה' הוּא ָה ֱא ִ
אוֹמ ִרים :ה' הוּא ָה ֱא ִ
אוֹמ ִרים :ה' ֲאדוֹנֵ נוְּ ,דּגוּלֵ י ְסגֻ לָּ ה עם ישראל עוֹנִ ים וְ ְ
גַּ לְ גַּ לֵּ י ַמ ְעלָ ה הכוכבים הסובבים ְ

ה' ֶמלֶ  , ה' ָמלָ  , ה' יִ ְמ לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד
הווה

עבר

עתיד :ב' פעמים:

ְבּ ֶט ֶרם ְשׁ ָח ִקים וַ ֲא ָר ִקים ארצות נִ ְמ ָתּחוּ נבראו  -ה' ֶמלֶ  הווה .וְ ַעד א ְמאוֹרוֹת זָ ָרחוּ ועוד לפני שהמאורות נתקנו בשמים -ה' ָמלָ 
וְ ָה ָא ֶרץ כַּ ֶבּגֶ ד ִתּ ְבלֶ ה ותעלם ,וְ ָשׁ ַמיִ ם כְּ ָע ָשׁן נִ ְמלָ חוּ יכלו  -ה' יִ ְמ לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד עתיד:

עבר

צוּרים ֲעלֵ י ֲא ָרצוֹת
וּב ֲהכִ ינוֹ יְ ִ
וְ ַעד א ָע ָשׂה ֶא ֶרץ וְ חוּצוֹת עוד לפני שברא את א"י וארצות הגויים  -ה' ֶמלֶ  הווהַ .
פוּצים ישראל המפוזרים ֵמ ַא ְר ַבּע ְתּפוּצוֹת צפון ,דרום ,מזרח ומערב  -ה' יִ ְמ לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד עתיד:
על הארצות  -ה' ָמלָ  עבר וְ ֵעת יְ ַק ֵבּץ נְ ִ
וכשברא בני-אדם שיהלכו

נוֹצר ֵאל ,וְ ַא ֲח ָריו
וּמ ַחיֶּ ה .לְ ָפנָ יו א ַ
יוּחד הנבדל בשמו הקדוש ְבֶּ -א ְהיֶ ה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶ ה ,הוּא ָהיָ ה וְ הוּא הֹוֶ ה וְ הוּא יִ ְהיֶ ה .הוּא ֵמ ִמית ְ
ְמ ָ
א יִ ְהיֶ ה:
נוֹרא ְשׁמוֹ :כִּ י גָ דוֹל ֵמ ַעל ָשׁ ַמיִ ם ַח ְס ֶדּ .וְ ַעד ְשׁ ָח ִקים מגיעה ֲא ִמ ֶתּ נאמנותך לקיים הבטחתך :כִּ י
הינוּ ,גָּ דוֹל ֲאדוֹנֵ נוָּ ,קדוֹשׁ וְ ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ
הים לְ ַב ֶדְּ :שׁפֲֹ ח ָמ ְתֶ אל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר א יְ ָדעוּ ,וְ ַעל ַמ ְמלָ כוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְמ א ָק ָראוּ:
גָ דוֹל ַא ָתּה וְ ע ֵֹשׂה נִ ְפלָ אוֹתַ .א ָתּה ֱא ִ
ֹאמרוּ
לִ ְק ֻד ַשּׁת ִשׁ ְמֲ ע ֵשׂה וְ א לָ נוּ :א לָ נוּ ה' א לָ נוּ ,כִּ י לְ ִשׁ ְמֵ תּן כָּ בוֹדַ ,על ַח ְס ְדַּ על ֲא ִמ ֶתּ בעבור מידת נאמנותך :לָ ָמּה י ְ
דוּתנוּ אנו מעידים בק"ש ְבּכָ ל יוֹם ַפּ ֲע ַמיִ םַ .חי וְ ַקיָּ ם הוּא,
הינוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִ םֵ ,ע ֵ
אהינוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִ םֶ ,א ָחד ֱא ֵ
יהם :וֵ ֵ
ה ֶ
ַהגּוֹיִ םַ ,איֵּ ה נָ א ֱא ֵ
ֹאמר לוֹ ַמה
ֹאמר לוֹ ַמה ַתּ ֲע ֶשׂה ,וְ ֵאין ִמי י ַ
וּב ָא ֶרץֵ .אין ִמי י ַ
ָמלֵ א ַר ֲח ִמים הוּאָ ,מלֵ א זַ כִּ יּוּת הוּא .כָּ ל ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָע ָשׂה ַב ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ִתּ ְפ ַעל ,כִּ י ַהכֹּל ַמ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו:

וּפ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ָמגֵ ן ָדּוִ ד המלך ֲענֵ נוּ:
הי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ַ
ֲענֵ נוּ ֱא ֵ
הי
ֲענֵ נוּ ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת ָרצוֹן ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ָהעוֹנֶ ה ְבּ ֵעת ַר ֲח ִמים ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ֱא ֵ
יוֹחאי ֲענֵ נוּ בזכות רשב“יֲ :ענֵ נוּ
כוּתּיהּ ְד ַבּר ֲ
ַה ֶמּ ְרכָּ ָבה ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ֱאלָ ָהא ְד ֵמ ִאיר ֲענֵ נוּ האלוקים שמאיר לעולםֲ :ענֵ נוּ ִבּזְ ֵ
ַרחוּם וְ ַחנּוּן ֲענֵ נוַּ :רחוּם וְ ַחנּוּןָ ,ח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יַ ,ר ֵחם ָעלֵ ינוּ:
סדר א"בֲ :ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ֶשׁ ָמ בזכות מידת חסדֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ֲא ִמ ָתּ מידת נאמנותךֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ְבּ ִר ָיתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען גָּ ְדלָ  גודל חסדך.
יעוּד ביהמ"קֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען זִ כְ ָר הזכרת שמֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ַח ְס ָדֲּ .ע ֵשׂה
ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען בזכות ָדּ ָתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ֲה ָד ָרֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען וִ ָ
כוּתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען נִ ְצ ָח.
מּוּד הנהגתך הרגילהֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ַמלְ ָ
בוֹדֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען לִ ָ
טוּבֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען יָ ְשׁ ָרֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען כְּ ָ
לְ ַמ ַען ָ
סוֹדֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ֻעזָּ ֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ְפּ ֵא ָר שנמצא על ישראלֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ִצ ְד ָק ָתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ָתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען
ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען ָ
תּוֹר ָת:
נוּתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ְשׁכִ ינָ ָתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ָ
ַר ֲח ָמ ָ
רוּשׁלַ יִ ם ִעיר
וּשׁמֹהֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען יְ ָ
יוֹסף ָדּוִ ד ְ
ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען בזכות ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקבֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהרֹןֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ֵ
בוֹדֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ָח ְר ַבּן ֵבּ ָיתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ִשׁ ֲממוּת ֵהיכָ לָ ֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ֲענִ יִּ ים.
ַהקּ ֶֹדשֲׁ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ִציּוֹן ִמ ְשׁכַּ ן כְּ ָ

תוֹמים וְ ַאלְ ָמנוֹתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען יוֹנְ ֵקי ָשׁ ַדיִ ם
ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ַדּלִּ יםֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְשּׁרוּיִ ים ְבּ ָצרוֹתֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען יְ ִ
תינוקותֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען גְּ מוּלֵ י ָחלָ בֲ .ע ֵשׂה לְ ַמ ַען ִתּינוֹקוֹת ֶשׁל ֵבּית ַר ָבּן שנפטרו ֶשֹּׁלא ָח ָטאוּ:
מוֹחל ֲעוֹנוֹת ַעמּוַֹ ,מ ֲע ִביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ .מ ְר ֶבּה ְמ ִחילָ ה
וּמ ְתנַ ֵהג ַבּ ֲח ִסידוּתֵ .
יוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא ַר ֲח ִמים כשדן את עמו ִ
ֵאל ֶמלֶ ֵ 
גּוֹמל משלםֵ .אל,
רוּח ,לא כְ ָר ָע ָתם כפי רעתם לָ ֶהם ֵ
עוֹשׂה ְצ ָדקוֹת ִעם כָּ ל ָבּ ָשׂר וְ ַ
פּוֹשׁ ִעים במזידֶ .
יחה לַ ְ
וּסלִ ָ
לַ ַח ָטּ ִאים לחוטאים בשוגגְ ,
תוֹר ָת:
הוֹד ְע ָתּ לֶ ָענָ ו ִמ ֶקּ ֶדם ,וְ כֵ ן כָּ תוּב ְבּ ָ
לוֹמר ִמדּוֹת ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ,זְ כֹר לָ נוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה .כְּ מוֹ ֶשׁ ַ
הוֹר ָתנוּ לימדתנו ַ
ֵ
וַ יֵּ ֶרד ה' ֶבּ ָענָ ן ונתגלה למשה ,וַ יִּ ְתיַ ֵצּב ִעמּוֹ ָשׁם בנקרת הצור ,וַ יִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ]יפסיק מעט[ ,ה' וְ ָשׁם נֶ ֱא ַמר:
וַ יַּ ֲעבֹר ה' ַעל ָפּנָ יו של משה וַ יִּ ְק ָרא :ה' ]יפסיק מעט[ ,ה'ֵ ,אל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶרַ א ַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן
אתנוּ וּנְ ַחלְ ָתּנוּ )שם,
מסלק ומבטל החטא שבמזיד וָ ֶפ ַשׁע חטא שמרד להכעיס וְ ַח ָטּ ָאה בשוגג ,וְ נַ ֵקּה מנקה החטאים לשבים :וְ ָסלַ ְח ָתּ לַ ֲעוֹנֵ נוּ וּלְ ַח ָטּ ֵ
הושׁ ֵיענוּ:
פסוק ט(ַ :רחוּם וְ ַחנּוּןָ ,ח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יךַ ,ר ֵחם ָעלֵ ינוּ וְ ִ
בוֹשׁה
הי ְבָּ ב ַט ְח ִתּי ַאל ֵא ָ
אומרים בלחש :תהלים כה ,עפ"י סדר א"ב :לְ ָדוִ ד ֵאלֶ י ה' נַ ְפ ִשׁי ֶא ָשּׂא אתן ואמסור נפשיֱ :א ַ
חוֹתי
הוֹד ֵיענִ י שאלמד מהם ,א ְֹר ֶ
בבטחוניַ ,אל יַ ַעלְ צוּ אוֹיְ ַבי לִ י :גַּ ם כָּ ל קֹוֶ י א יֵ בֹשׁוּ ,יֵ בֹשׁוּ ַהבּוֹגְ ִדים ֵר ָיקם לחינםְ :דּ ָרכֶ י ה' ִ
אוֹתִ קוּ ִִיתי כָּ ל ַהיּוֹם :זְ כֹר ַר ֲח ֶמי ה' וַ ֲח ָס ֶדי ,כִּ י ֵמעוֹלָ ם
הי יִ ְשׁ ִעיְ ,
לַ ְמּ ֵדנִ יַ :ה ְד ִריכֵ נִ י ַבּ ֲא ִמ ֶתּ בדרך האמת ,וְ לַ ְמּ ֵדנִ י כִּ י ַא ָתּה ֱא ֵ
טוּב ה' :טוֹב וְ יָ ָשׁר ה'ַ ,על כֵּ ן
וּפ ָשׁ ַעי שעשיתי בבגרותי ַאל ִתּזְ כֹּר ,כְּ ַח ְס ְדּ זְ כָ ר לִ י ַא ָתּה מעשי הטובים ,לְ ַמ ַען ְ
עוּרי ְ
ֵה ָמּהַ :חטֹּאת נְ ַ
יוֹרה ַח ָטּ ִאים ַבּ ָדּ ֶר :יַ ְד ֵרֲ ענָ וִ ים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ילמד את השפלים והצנועים הדרך הראוי ,וִ ילַ ֵמּד ֲענָ וִ ים ַדּ ְרכּוֹ שילכו בה :כָּ ל ָא ְרחוֹת הנהגות ה'
ֶ
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ,לְ נ ְֹצ ֵרי ְב ִריתוֹ וְ ֵעד ָֹתיו :לְ ַמ ַען ִשׁ ְמ ה' שיִ וָ דע שסלחן אתה ,וְ ָסלַ ְח ָתּ לַ ֲעוֹנִ י כִּ י ַרב הוּאִ :מי זֶ ה ָה ִאישׁ שירצה להיות יְ ֵרא
הוֹד ָיעםֵ :עינַ י ָתּ ִמיד ֶאל ה',
וּב ִריתוֹ לְ ִ
יוֹרנּוּ ְבּ ֶד ֶר יִ ְב ָחר :נַ ְפשׁוֹ ְבּטוֹב ָתּלִ ין בעולם-הבא ,וְ זַ ְרעוֹ יִ ַירשׁ ָא ֶרץ :סוֹד ה' לִ ֵיר ָאיוְ ,
ה'ֶ ,
יאנִ יְ :ר ֵאה ָענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ י
הוֹצ ֵ
צוּקוֹתי ִ
ַ
יוֹציא ֵמ ֶר ֶשׁת ַרגְ לָ יְ :פּנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחנֵּ נִ י ,כִּ י יָ ִחיד וְ ָענִ י ָאנִ יָ :צרוֹת לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבוִּ ,מ ְמּ
כִּ י הוּא ִ
ֹאתיְ :ר ֵאה אֹיְ ַבי כִּ י ַרבּוּ ,וְ ִשׂנְ ַאת ָח ָמס ְשׂנֵ אוּנִ יָ :שׁ ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי וְ ַה ִצּילֵ נִ יַ ,אל ֵאבוֹשׁ כִּ י ָח ִס ִיתי ָב:
שיהיו לכפרת עוון ,וְ ָשׂא לְ כָ ל ַחטּ ָ
וֹנוֹתיו :ה'
רוֹתיו :וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מכָּ ל ֲע ָ
הים ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מכֹּל ָצ ָ
תֹּם וָ י ֶֹשׁר יִ ְצּרוּנִ י ישמרוני ,כִּ י ִקוּ ִִיתיְ :פּ ֵדה הצל ֱא ִ
הי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן ַא ֶפּ ,וְ ִהנָּ ֵחם התחרט ַעל ָה ָר ָעה שגזרת לעשות לְ ַע ֶמּ:
ֱא ֵ
אכזב

אוֹמ ִרים ְבּכָ ל יוֹםְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֹאבד יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,ה ְ
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל!ְ ,שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַאל י ַ
ֵ
הינוּ ,ה' ֶא ָחד:
אוֹמ ִרים ְבּכָ ל יוֹםְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ה' ֱא ֵ
ֹאבד גּוֹי ֶא ָחדָ ,ה ְ
שׁוֹמר גּוֹי ֶא ָחד! עם ישראלְ ,שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית גּוֹי ֶא ָחד ,וְ ַאל י ַ
ֵ
אוֹמ ִרים ְבּכָ ל יוֹםָ :קדוֹשָׁ ,קדוֹשָׁ ,קדוֹשׁ:
ֹאבד גּוֹי ָקדוֹשָׁ ,ה ְ
שׁוֹמר גּוֹי ָקדוֹשׁ! עם ישראלְ ,שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית גּוֹי ָקדוֹשׁ ,וְ ַאל י ַ
ֵ
אוֹמ ִרים ְבּכָ ל יוֹםָ :א ֵמן ,יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא:
ֹאבד גּוֹי ַר ָבּאָ ,ה ְ
שׁוֹמר גּוֹי ַר ָבּא! גדול .והוא עם ישראלְ ,שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית גּוֹי ַר ָבּא ,וְ ַאל י ַ
ֵ
יחיהּ:
כוּתיהּ .וְ יַ ְצ ַמח ֻפּ ְר ָקנֵ יהּ .וִ ָיק ֵרב ְמ ִשׁ ֵ
עוּתיהּ .וְ יַ ְמלִ יַ מלְ ֵ
יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא] :אמן[ ְבּ ָעלְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִּ ְר ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן] :אמן[ יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי
וּב ַחיֵּ י ְדכֹל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ לָ א ִ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
רוֹמם .וְ יִ ְתנַ ֵשֹּא .וְ יִ ְת ַה ָדּר .וְ יִ ְת ַעלֶּ ה .וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא] :אמן[ לְ ֵעילָּ א
ָעלְ ַמיָּ א יִ ְת ָבּ ַר .וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח .וְ יִ ְת ָפּ ַאר .וְ יִ ְת ַ
ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתאִ .שׁ ָיר ָתאִ .תּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתאַ .דּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָעלְ ָמא וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן] :אמן[:

]אמן[

יר ְתכֶ םבקשתכם
ֵתּ ָענוּ וְ ֵת ָע ְתרוּ ְב ַר ֲח ִמים ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ]אמן[ְ .תּ ֻק ַבּל ַצ ֲע ַק ְתכֶ ם ]אמן[ִ .תּ ָשּׁ ַמע ְתּ ִפלַּ ְתכֶ ם ְבּ ָרצוֹן ]אמן[ .וְ יֵ ָענֶ ה קוֹל ֲע ִת ַ
בוֹתכֶ ם י ֵֹסף ֲעלֵ יכֶ ם כָּ כֶ ם )בכמות( ֶאלֶ ף ְפּ ָע ִמים ,וִ ָיב ֵרֶ א ְתכֶ ם כַּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לָ כֶ ם
הי ֲא ֵ
]אמן[ .וִ ַיקיֵּ ם ָבּכֶ ם ִמ ְק ָרא ֶשׁכָּ תוּב :ה' ֱא ֵ
ֹאמר ָא ֵמן] :אמן[:
טוֹבים וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצוֹן וְ נ ַ
בברכתו לאברהם אבינו() ,בעשי"ת מוסיפים :וְ יִ כְ ָתּ ְבכֶ ם ָה ֵאל ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ ים ִ

עוּתהוֹן עם תפילותיהם ובקשותיהם של ְדּכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלֳ ,ק ָדם ֲאבוּנָ א
וּב ְ
לוֹתהוֹן ָ
עוּתנָ א תפילתנו ובקשתנו ִעם ְצ ְ
וּב ָ
לוֹתנָ א ָ
ִתּ ְת ַק ַבּל ְצ ָ
ישׁוּעה וְ נֶ ָח ָמה,
ָ
ְד ִב ְשׁ ַמיָּ א לפני אבינו שבשמים ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן] :אמן[ :יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א יהא שלום רב מן השמיםַ ,חיִּ ים וְ ָשׂ ָבע וִ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם
יחה וְ כַ ָפּ ָרה וְ ֶרוַ ח וְ ַה ָצּלָ ה ,לָ נוּ וּלְ כָ ל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן] .אמן[ֶ :
וּסלִ ָ
פוּאה וּגְ ֻאלָּ ה ְ
וְ ֵשׁיזָ ָבא ומילוט מהצרות ְוּר ָ
רוֹמיו ,הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל כָּ ל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן] .אמן[:
)בעשי"תַ :ה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
אתי ה' :ה' ִשׁ ְמ ָעה ְבקוֹלִ י קבל תפילתיִ ,תּ ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יַ ק ֻשּׁבוֹת ,לְ קוֹל ַתּ ֲחנוּנָ יִ :אם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹתִ ,מ ַמּ ֲע ַמ ִקּים ְק ָר ִ
הוֹחלְ ִתּי:
יחה ,לְ ַמ ַען ִתּוּ ֵָרא יראו ממךִ :קוּ ִִיתי ה' ִקוּ ְָתה נַ ְפ ִשׁי ,וְ לִ ְד ָברוֹ ָ
יָ הּ ולא תמחל עליהם ,ה' ִמי יַ ֲעמֹד יוכל להתקיים :כִּ י ִע ְמַּ ה ְסּלִ ָ
נַ ְפ ִשׁי מיחלת לַ ה'ִ ,משּׁ ְֹמ ִרים יותר מהמיחלים לַ בּ ֶֹקר ,שׁ ְֹמ ִרים לַ בּ ֶֹקר :יַ ֵחל קווה יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל תשועת ה' ,כִּ י ִעם ה' ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ
וֹנוֹתיו:
ְפדוּת הצלה :וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה יציל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל עונשי ֲע ָ
ואומרים קדיש יהא שלמא

להצלחת
ר‘ בנימין רז בן שושנה הי“ו

לרפואת הילד

אור החיים בן שני

שושנה הי“ו

בתוך שאר כל חולי עמו ישראל

לרפואת

מאי בת לודמילה תחי‘
בתוך שאר כל חולי עמו ישראל

