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ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ אוֵהב  ַוֲהֵריִני  מוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ל:  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ָעַלי  ל  ְמַקּבֵ ֲהֵריִני ֲהֵריִני 

דוׁש  ָלִכים, ַהּקָ ל ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּלֵ י ְלִהְתּפַ ן ֶאת ּפִ י ּוְמאוִדי, ַוֲהֵריִני ְמַזּמֵ ַנְפׁשִ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ

רּוְך הּוא: ּבָ

פתח אליהו הנביא

ַאְנְתּ  ן.  ָבּ ֻחְשׁ ְבּ ְוָלא  ָחד  הּוא  ַאְנְתּ  ְדּ ָעְלִמין  ִרּבון  ְוָאַמר  ְלטוב  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ הּו  ֵאִלָיּ ַתח  ָפּ

ַאְנְתּ  ָלל.  ְכּ ְך  ָבּ ִפיָסא  ְתּ ָבה  ַמֲחָשׁ ֵלית  ְסִתיִמין  ל  ָכּ ַעל  ְסִתיָמא  ִאין  ִעָלּ ל  ָכּ ַעל  ָאה  ִעָלּ הּוא 

ָלא  ְדּ ְסִתיִמין  ָעְלִמין  ְבהון  ְלַאְנָהָגא  ְסִפיָרן  ר  ֶעֶשׂ לון  ְוָקֵריָנן  ּקּוִנין  ִתּ ר  ֶעֶשׂ ְקְתּ  ַאַפּ ְדּ הּוא 

ּוְמַיֵחד  לון  יר  ְדָקִשׁ הּוא  ְוַאְנְתּ  א.  ָנָשׁ ֵני  ִמְבּ יַאת  ִסּ ִאְתַכּ ּוְבהון  ְלָין.  ִאְתַגּ ְדּ ְוָעְלִמין  ְלָין  ִאְתַגּ

ֵליּה  יב  ִאְתַחִשׁ ר  ֶעֶשׂ ין  ֵמִאֵלּ ַחְבֵריּה  ִמן  ַחד  ַאְפִריׁש  ְדּ ָמאן  ל  ָכּ ָגאו  ִמְלּ ַאְנְתּ  ְדּ ּוְבִגין  לון. 

ינוִני.  ִסְדָרן ַחד ָאִריְך ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ֵבּ ר ְסִפיָרן ִאּנּון ַאְזִלין ְכּ ין ֶעֶשׂ ְך. ְוִאֵלּ ִאּלּו ַאְפִריׁש ָבּ ְכּ

ִסְטָרא.  ל  ִמָכּ ְוָלא  א  ְלַתָתּ ְוָלא  א  ְלֵעיָלּ ָלא  ָלְך  ַאְנִהיג  ְדּ ָמאן  ְוֵלית  ַאְנִהיג לון.  ְדּ ְוַאְנְתּ הּוא 

ִאְתְקִריאּו  ְנְתּ לון ְדּ ַקּ ה גּוִפין ַתּ א. ְוַכָמּ ָמִתין ִלְבֵני ָנָשׁ ְיהּו ַפְרִחין ִנְשׁ ִמַנּ ְנְתּ לון ְדּ ַקּ ין ַתּ ְלבּוִשׁ
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בּוָרה  רוָעא ְיִמיָנא. ְגּ ִתּקּוָנא ָדא. ֶחֶסד ְדּ ְמַכְסָין ֲעֵליהון ְוִאְתְקִריאּו ְבּ ין ִדּ י ְלבּוִשׁ גּוָפא ְלַגֵבּ

ִרית  ְבּ גּוָפא אות  ְדּ ִסּיּוָמא  ְיסוד  ׁשוִקין.  ֵרין  ְתּ ְוהוד  ֶנַצח  ּגּוָפא.  ְפֶאֶרת  ִתּ ָמאָלא.  ְשׂ ְדרוָעא 

יָנה  ָגאו. ִבּ ָבה ִמְלּ ה ָקֵריָנן ָלּה. ָחְכָמה מוָחא ִאיִהי ַמֲחָשׁ ַעל ֶפּ ְבּ ה ּתוָרה ֶשׁ קֶדׁש. ַמְלכּות ֶפּ

ֶתר  ֶתר ֶעְליון ִאיהּו ֶכּ רות לה' ֱאלֵהינּו. ֶכּ ְסָתּ ִתיב ַהִנּ ֵרין ְכּ ין ְתּ ב ֵמִבין. ְוַעל ִאֵלּ א ּוָבּה ַהֵלּ ִלָבּ

ָגאו ִאיהּו אות  י. ִמְלּ א ִדְתִפֵלּ ית ַאֲחִרית. ְוִאיהּו ַקְרַקְפָתּ יד ֵמֵראִשׁ ַמְלכּות. ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמִגּ

ְדרועוי  ִאיָלָנא ִבּ ְקיּו ְדּ ִאיהּו אַרח ֲאִצילּות. ִאיהּו ַשׁ יו"ד אות ֵה"א אות ָוא"ו ְואות ֵה"א ְדּ

ְקיּו: ַההּוא ַשׁ י ְבּ ֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרֵבּ א ְדַאְשׁ ַמָיּ ְוַעְנּפוי ְכּ

ַההּוא ְנִביעּו. ְוַההּוא  ֵקי ְלִאיָלָנא ְבּ ּבות ְדַאְשׁ ת ַהִסּ ת ָהִעּלות ְוִסַבּ ִרּבון ָעְלִמין ַאְנְתּ הּוא ִעַלּ

ל ַמה  ּיּוְקָנא ִמָכּ ְמיון ְוֵלית ִדּ ים ְלגּוָפא. ּוָבְך ֵלית ִדּ ִאיהּו ַחִיּ ְמָתא ְלגּוָפא ְדּ ִנְשׁ ְנִביעּו ִאיהּו ְכּ

ֵלי.  ּוַמָזּ א  ְוכוְכַבָיּ ְוִסיֲהָרא  א  ְמָשׁ ִשׁ הון  ִמְנּ ְקְתּ  ְוַאַפּ ְוַאְרָעא.  א  ַמָיּ ְשׁ ּוָבָראָת  ּוְלַבר.  ִדְלָגאו 

א.  ין( ְוֵחיָון ְועוִפין ְונּוִנין ּוְבִעיִרין ּוְבֵני ָנָשׁ ִבּ ָתא ְדֵעֶדן )ְוִעְשׂ ְוִגְנּ ִאין  ּוְבַאְרָעא ִאיָלִנין ּוְדָשׁ

ֵאי  מוְדָען ֵמִעָלּ ְתּ ִאין. ְוֵאיְך ִאְשׁ ִאין ְוַתָתּ הון ִעָלּ ִאין ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון ְבּ הון ִעָלּ מוְדָעא ְבּ ְתּ ְלִאְשׁ

מוָדע ָאדון  ְתּ ֵאי. ְוַאְנְתּ ִאְשׁ ֵאי ְוַתָתּ ִעָלּ ְך ֵלית ִיחּוָדא ְבּ ָלל. ּוַבר ִמָנּ ְך ְכּ ָיַדע ָבּ ֵאי ְוֵלית ְדּ ְוַתָתּ

ֵלית  ְוַאְנְתּ  א.  ַמְלָאַכָיּ ִאְתְקִריאּו  ּוְבהון  ְיִדיַע.  ם  ֵשׁ ֵליּה  ִאית  ַחד  ל  ָכּ ְסִפיָרן  ְוָכל  א.  ּכָלּ ַעל 

ק  ָלּ ְסַתּ ִתּ ַאְנְתּ  ְוַכד  ֻכְלהּו.  ְדּ ִלימּו  ְשׁ ְוַאְנְתּ הּוא  ָמָהן  ְשׁ ל  ָכּ א  ְמַמֵלּ ַאְנְתּ הּוא  ְדּ ְיִדיַע  ם  ֵשׁ ָלְך 

ְיִדיָעא.  ָחְכָמה  ְבּ ְוָלאו  ים  ַחִכּ ַאְנְתּ  ָמָתא.  ִנְשׁ ְבָלא  גּוָפא  ְכּ ָמָהן  ְשׁ הּו  ְלּ ֻכּ ָארּו  ְתּ ִאְשׁ הון.  ִמְנּ

ְקָפְך  ֻתּ מוְדָעא  ְתּ ְלִאְשׁ א  ֶאָלּ ְיִדיָעא.  ֲאָתר  ָלְך  ֵלית  ְיִדיָעא.  יָנה  ִמִבּ ְוָלאו  ֵמִבין  הּוא  ַאְנְתּ 

ט  ָפּ א. ּוְלַאְחָזָאה לון ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְבִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְשׁ ְוֵחיָלְך ִלְבֵני ָנָשׁ

ט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֶצֶדק ַמְלכּוָתא  ָפּ ין ִאיהּו ְגבּוָרה. ִמְשׁ א. ִדּ ְבֵני ָנָשׁ פּום עוָבֵדיהון ִדּ ְכּ

א ְלַאְחָזָאה ֵאיְך ִאְתְנִהיג  ִרית. ּכָלּ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוט. ִהין ֶצֶדק אות ְבּ א מאְזֵני ֶצֶדק ְתּ יָשׁ ַקִדּ

ַרֲחֵמי.  ְדִאיהּו  ְיִדיָעא  ט  ָפּ ִמְשׁ ְוָלאו  ִדין.  ִאיהּו  ְדּ ְיִדיָעא  ֶצֶדק  ָלְך  ִאית  ְדּ ָלאו  ֲאָבל  ָעְלָמא. 

ין ַעל ְיָדְך. ְדָהא ְרׁשּוָתא ִאית  ׁשּון ִמִלּ ְמעון ְוִיְתַחְדּ י ִשׁ ָלל. קּום ִרִבּ ין ִמּדות ְכּ ל ִאֵלּ ְוָלאו ִמָכּ

ָען: ר ָנׁש ַעד ְכּ ָאה ְלׁשּום ַבּ ָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ְיָדְך ַמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלַגָלּ ָלְך ְלַגָלּ
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ִמיִכין  ְדּ ִאּנּון  ָמעּו  ְשׁ ִאין  ִעָלּ ְוכּו'.  בּוָרה  ְוַהְגּ ה  ֻדָלּ ַהְגּ ה'  ְלָך  ְוָאַמר  ַתח  ָפּ ְמעון  ִשׁ י  ִרִבּ ָקם 

א  יַקָיּ ין ִאּנּון ַצִדּ נּו ׁשוְכֵני ָעָפר. ִאֵלּ ַנְתכון. ָהִקיצּו ְוַרְנּ ָערּו ִמְשּׁ ֶחְברון ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאְתּ ְדּ

א ִאְתַמר  י ֵער. ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים. ּוְבִגין ָדּ ָנה ְוִלִבּ ּה ֲאִני ְיֵשׁ ִאְתַמר ָבּ ְטָרא ְדַההּוא ְדּ ִאּנּון ִמִסּ ְדּ

א  ִכיְנָתּ ְשׁ ִדּ ָערּוָתא  נּו ְלִאְתּ ְוַרְנּ נּו ְוכּו'. ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנְתּ ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו  ְוַרְנּ ְבהון ָהִקיצּו 

ָיִהיַבת  ד  ִמָיּ ְבחוֵריהון.  א  ְנָתּ ְוִשׁ ְדִמיִכין  הּו  ְלּ ֻכּ א  יַקָיּ ַצִדּ ַען  ְכּ ַעד  ְדּ ְבָגלּוָתא.  ָנה  ְיֵשׁ ִאיִהי  ְדּ

ֲעָלְך  ְדָהא   - ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  קּום  ֵליּה:  ְוִייָמא  ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  י  ְלַגֵבּ ָקִלין  ַלת  ְתּ א  ִכיְנָתּ ְשׁ

ְתִחי ִלי ֲאחוִתי ַרְעָיִתי  ִפּ ְוִייָמא ְבהון  יֵליּה.  ִדּ ע ַאְתָון  ַאְרָבּ ְבּ אי  ְלַגָבּ ִאְתַמר קול ּדוִדי דוֵפק 

י ִנְמָלא ָטל. ַמאי ִנְמָלא  ּראִשׁ ת ִצּיון לא יוִסיף ְלַהְגלוֵתְך. ֶשׁ ם ֲעוֵנְך ַבּ ִתי. ְדָהא ַתּ יוָנִתי ַתָמּ

ָעאְלָנא  א ְדּ ָשׁ י ַמְקְדּ ִמּיוָמא ְדִאְתָחַרב ֵבּ ְבְתּ ְדּ ִריְך הּוא. ַאְנְתּ ָחַשׁ א ְבּ א ָאַמר ֻקְדָשׁ ָטל? - ֶאָלּ

ָגלּוָתא. ֲהֵרי ָלְך  ַאְנְתּ ְבּ ל ִזְמָנא ְדּ ָלא ָעאְלָנא ָכּ ּוָבא, ָלאו ֲהִכי, ְדּ ֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלָנא ְבִיּשׁ ְבּ

יָלּה ִאיהּו ַטל.  ים ִדּ ִלימּו ִדיָלּה ְוַחִיּ ָגלּוָתא. ְשׁ ִכיְנָתא ְבּ י ִנְמָלא ָטל, ֵה"א ְשׁ ראִשׁ ִסיָמָנא ֶשׁ

ן ט"ל,  ָבּ ֵמֻחְשׁ ְדָלא  א  ִכיְנָתּ ְשׁ ִאיִהי  ֵה"א  ְואות  ָוא"ו.  ֵה"א אות  יו"ד אות  ִאיהּו אות  ְוָדא 

א  ִכיְנָתּ ִאיִהי ַמְלָיא ִלְשׁ ן ָט"ל. ְדּ ָבּ ְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחְשׁ א אות יו"ד אות ֵה"א ְואות ָוא"ו ִדּ ֶאָלּ

אן ָרָזא  יּה. ַעד ָכּ ין ִעֵמּ יִשׁ ד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַוֲאָבָהן ַקִדּ ִאין. ִמַיּ ָכל ְמקוִרין ִעָלּ ִביעּו ְדּ ִמְנּ

רּוְך ה' ְלעוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ְדִיחּוָדא. ָבּ

 תפלה בזכות האר"י הקדוש
רבנו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א

ַאֲהַבת  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ַעל  ל  ְלַקּבֵ אֹוָתנּו  ד  ּמֵ ּלִ ׁשֶ זיע"א  לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  זיע"אּבִ לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  ּבִ

ה',  א  ה', ָאּנָ א  ָאּנָ ׁש,  ַמּמָ ֹפַעל  ּבְ ָלֶהם  ְוַלֲעֹזר  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַצֲעָרם,  ּבְ ף  ַתּתֵ ּוְלִהׁשְ ְמאֹוֵדנּו,  ָכל  ּבְ ֲחֵבִרים 

ֵלב  ִאיׁש ֶאָחד ּבְ נּו “ּכְ ּלָ יׁש ּכֻ ְרּגִ ּנַ נּו ּוְמאֹוֵדנּו, ׁשֶ ַנְפׁשֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ נּו ֶלֱאֹהב ּכָ נּוַזּכֵ ַזּכֵ

ֱאֶמת. ֶאָחד" ּבֶ

ִמיּדֹות טֹובֹות, ְוהֹוִסיף ֲעֵליֶהם ֲחִסידּות  ר ּבְ ָהָיה ֻמְכּתָ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א ֶשׁ ְזכּות ַרּבֵ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"אּבִ ְזכּות ַרּבֵ ּבִ

נּו  ַזּכֵ נּו   ַזּכֵ ְוָטֳהָרה,  ה  ְקֻדָשׁ ּוְלהֹוִסיף  ְדָרָכיו  ּבִ ק  ִלְדּבֹ נּו  ַזּכֵ ה',  א  ָאּנָ נּו   ַזּכֵ ה',  א  ָאּנָ ה,  ּוְקֻדָשׁ ְוָטֳהָרה  ּוְפִריׁשּות 

ּמֹוִציֹאות ֶאת ָהָאָדם ֵמָהעֹוָלם,  בֹוד ׁשֶ ֲאָוה ְוָהָכּ ְנָאה, ַהּתַ ֲאָוה, ְלִהְתַרֵחק ֵמָהִקּ ר ַעל ַהַגּ ּבֵ ְלִהְתּגַ
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גֹות ָהרּוָחִנּיֹות.  ׂ ל ַהַהָשּ ּטֹוֵרף ֶאת ּכָ ַעס ֶשׁ ר ַעל ַהַכּ ּבֵ נּו ְלִהְתּגַ ַזּכֵ

ַעְצמֹו  ּבְ ׁש  חֹוֵשׁ ָהָיה  ְולֹא  יֹוֵתר,  ּבְ ו  ּתֹ ִאְשׁ ֶאת  ד  ּבֵ "ּכִ ֶשׁ זיע"א  לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  זיע"אּבִ לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  ּבִ

ּתֹו  ִאְשׁ י  ַמְלּבּוֵשׁ ּבְ ֲאָבל  ָבר מּוָעט.  ָדּ ָהָיה אֹוֵכל  ַמֲאָכלֹו  ּבְ ם  ּגַ ָנִאים,  ים  ַמְלּבּוִשׁ ּבְ ד  ּבֵ ְלִהְתּכַ

ֶגת  ׂ ם ִאם לֹא ָהְיָתה ָידֹו ַמֶשּ ל ְרצֹוָנה ַגּ ּה, ְוָהָיה ֵמִפיק ּכָ יָשׁ ָדּה ּוְלַהְלּבִ ָהָיה ָזִהיר ְמאֹוד ְלַכּבְ

ּתֹו  ִאְשׁ ֶלֱאֹהב  ָצִריך  ָאָדם  י  ּכִ ָאְמרּו  ֶשׁ זיע"א  חז"ל  ְבֵרי  ּדִ ם  ְלַקּיֵ נּו  ַזּכֵ ה',  א  נּוָאּנָ ַזּכֵ ה',  א  ָאּנָ ְך".  ל-ּכָ ּכָ

יֵתנּו. תֹוְך ּבֵ לֹום ְוֵרעּות ּבְ נּו ְלַהְרּבֹות ַאֲהָבה ְוַאְחָוה, ָשׁ נּוַזּכֵ ָדּה יֹוֵתר ִמּגּופֹו. ַזּכֵ גּופֹו ּוְלַכּבְ ּכְ

ֲעצּוָמה,  ּוִביִגיָעה  דֹוָלה  ּגְ ְמִסירּות  ּבִ ּתֹוָרה  ּבָ ָעַמל  ֶשׁ זיע"א  לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  זיע"אּבִ לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  ּבִ

יָחה ַעל ְמָנת ְלָהִבין ָדָבר ֶאָחד  יָנה, ֹאֶכל ְוִשׂ ִמיעּוט ֵשׁ ֵלם ּבְ בּוַע ָשׁ ְוִלְפָעִמים ָהָיה ָעֵמל ָשׁ

א ה',  א ה', ָאּנָ ֶדֶרְך ַהֹסֹוד. ָאּנָ ט ְוֵחֶלק ֶאָחד ּבְ ָשׁ ֶדֶרְך ַהּפְ ה ֲחָלִקים ּבְ ׁשָ ִמִדְבֵרי ּתֹוָרה. ְוָהָיה עֹוֵסק ִשׁ

ה  נּו ְלַכֵון ַלֲאִמּתָ נּו ַזּכֵ ָמּה, ַזּכֵ נּו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִלְשׁ נּוַזּכֵ ל ֵחְלֵקי ַהּתֹוָרה, ַזּכֵ נּו ַלֲעֹמל ְוִלְלֹמד ֶאת ּכָ נּו ַזּכֵ ַזּכֵ

ֶשל ּתֹוָרה. 

ְלמּוד,  ּתַ ָנה, ּבְ ִמְשׁ ִמְקָרא, ּבְ ִרּמֹון ּבְ ָהָיה “ָמֵלא ּתֹוָרה ּכָ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א ֶשׁ ְזכּות ַרּבֵ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"אּבִ ְזכּות ַרּבֵ ּבִ

יַחת ִאיָלנֹות  ׂשִ ִקי ּבְ ָבה, ּבָ ה ֶמְרּכָ ית ּוְבַמֲעֵשׂ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ דֹות, ּבְ ים ְוַהּגָ ִמְדָרִשׁ ִפְלּפּול, ּבְ ּבְ

ָאָדם  ֵני  ּבְ י  ַמֲעֵשׂ ָכל  ּבְ יֹוֵדַע  ְרצּוף,  ָהּפַ ָחְכַמת  ּבְ יר  ַמּכִ ַמְלָאִכים,  יַחת  ׂשִ ּבְ עֹופֹות,  יַחת  ׂשִ ּבְ

ַעל,  ֵני ָאָדם ֶטֶרם יֹוִציאּום ִמן ַהּכֹוח ֶאל ַהּפֹ בֹות ּבְ ַמְחְשׁ ָעִתיִדים ַלֲעׂשֹות. יֹוֵדַע ּבְ ָעׂשּו ְוׁשֶ ׁשֶ

יֹוֵדַע  ַמִים;  ּ ַהָשׁ ִמן  ִמיד  ּתָ ְגַזר  ִנּ ׁשֶּ ּוְלָמה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ַההֹוִוים  ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל  ֲעִתידֹות  יֹוֵדַע 

לּוָיה,  ּתְ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ַההּוא,  ָהִאיׁש  ַמת  ִנְשׁ ְוֵאיֹפה  ן,  ָיָשׁ ּוִמי  ָחָדׁש  ִמי  ְלּגּול,  ַהּגִ ָחְכַמת  ּבְ

יִקים  ִדּ מֹות ַהּצַ ֵעיָניו ִנׁשְ ל ְוצֹוֶפה ּבְ ּכֵ ָבִרים ִנְפָלִאים, ִמְסּתַ ר ְוַלֲהַבת ֵאׁש ּדְ ְלֶהֶבת ַהֵנּ ׁשַ יֹוֵדַע ּבְ

יו".  ל ַמֲעָשׂ ֵריַח ָהָאָדם ּכָ יר ּבְ ָחְכַמת ָהֶאֶמת, ַמּכִ ֶהם ּבְ ק ִעָמּ ַהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ּוִמְתַעֵסּ

ַמִים  ֲעֵרי ָשׁ ַתח ָלֶהם ַשׁ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א, ּפְ ֻדְגַמת ַרּבֵ יִקים ּכְ ַצִדּ ה אֹוָתנּו ּבְ א ה',  ַזּכֵ ה אֹוָתנּוָאּנָ א ה',  ַזּכֵ ָאּנָ

נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֵמַאֲהָבה. ָלּ ְוָיִאירּו ֶאת ּכֻ

ָרֵזי  דֹו  ְוִלּמְ ְלטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ֵאָליו  ְגָלה  ּנִ ׁשֶ זיע"א  לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  זיע"אּבִ לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  ּבִ

ב ָאָדם  ִאם ִיְכּתֹ ַמִים ָהָיה אֹוֵמר, ׁשֶ ַפע ֵמַהּשָׁ ה ׁשֶ יִעים ָעָליו ַהְרּבֵ ּפִ ָהיּו ַמְשׁ ּתֹוָרה, ּוִבְזכּות ֶשָׁ
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ב  יקּו ִלְכּתֹ מֹוְסִרים לֹו ְבַפַעם ַאַחת, לֹא ַיְסּפִ ָנה ֵמַהָחְכָמה ְוסֹודֹוֶתיָה ָהֶעְליֹוִנים ֶשׁ מֹוִנים ָשׁ ׁשְ

טּו ָלנּו ֵאת  ּ ֵיַפְשׁ ָאר ַמְלַאֵכי ֶעְליֹון ֶשׁ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ּוׁשְ הו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֵאת ֵאִלּיָ א ה' ׁשְ א ה' ָאּנָ ל. ָאּנָ ַהּכֹ

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם". ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ נּו: "ְוֵהׁשִ ם ּבָ יֹות ְוִיְתַקּיֵ ׁשְ ים ְוָכל ַהֻקּ ּ ֲעַקִשׁ ל ַהַמּ ּכָ

ָרֵאל, ְוָהָיה נֹוֵתן ְלָכל  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ֶרׁש ּכָ יר ׁשֹ ָהָיה ַמּכִ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א ׁשֶ ְזכּות ַרּבֵ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א ּבִ ְזכּות ַרּבֵ ּבִ

י סֹודֹות  ֹזַהר ַהָקֹדש ּכִ ְרׁשֹו. ָעָליו ֶנֱאָמר ּבַ ִריְך לֹו ּוְמַלֵמד לֹו ּתֹוָרה ְלִפי ׁשָ ּקּונּו ַהָצּ ָאָדם ּתִ

א  א  ָאּנָ נּו ע"ה. ָאּנָ ַמת ֹמֶשה ַרּבֵ ִנׁשְ מֹות ּכְ ׁשָ ל ַהּנְ ָמתֹו ּכֹוֶלֶלת ּכָ ׁשְ ּנִ ְרׁשּו ַעל ְיֵדי ַצִדיק ׁשֶ ַהֹזַהר ִיְתּפָ

ָרֵאל ָאֵחינּו  ה ְלָכל ִיׂשְ ָרֵאלַזּכֵ ה ְלָכל ִיׂשְ עֹוָלם ַהֶזה. ַזּכֵ יּקּוֵננּו ּבָ ל ּתִ ִלים ּכָ נּו ְלַהׁשְ נּו  ַזּכֵ תֹוָרֶתך. ַזּכֵ ן ֶחְלֵקנּו ּבְ ה'ה' ּתֵ

ְמֵהָרה. ֵלָמה ּבִ אּוָלה ְשׁ בֹוא ּגְ ּתָ ֵדי ׁשֶ קּוָנם ּכְ ִלים ּתִ ְלַהׁשְ

ָזכּור  ַהָנִביא  ֵאִלָיהּו  ִצּוּוי  ּבְ ְצַפת  ַהּקֹוֶדׁש  ְלִעיר  ָעָלה  ׁשֶ זיע"א  לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  זיע"אּבִ לּוְרָיא  ִיְצָחק  נּו  ַרּבֵ ְזכּות  ּבִ

ה  י ֹמׁשֶ יָרב זיע"א, ַרּבִ נּו ַיֲעֹקב ּבֵ יִקים ּוְגדֹוֵלי עֹוָלם. ַרּבֵ ּה ֲחָכִמים, ַצִדּ ָהיּו ּבָ ֵעת ֶשׁ ְלטֹוב ְבּ

ֲאֵחִרים.  ים  ְוַרּבִ זיע"א  ִזְמָרא  ן  ּבֵ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ זיע"א,  יְך  ַאְלׁשֵ ה  ֹמׁשֶ י  ַרּבִ זיע"א,  קֹוְרִדיֵברֹו 

הֹוָרַאת  ָעלּו ּבְ ץ זיע"א ׁשֶ לֹֹמה ַהֵלִוי ֶאְלַקּבֵ י ׁשְ י יֹוֵסף ָקארֹו זיע"א ְוַרּבִ ם ָמָרן ַרּבִ ּה ַגּ ְוָהיּו ּבָ

א  א ָאּנָ ָאּנָ יַע".  ִהּגִ ִמיר  ַהָזּ י “ֵעת  ּכִ ַלֲעלֹות,  ה אֹוָתם  ְוִצּוָ בּועֹות  ָשׁ ֵליל  ּבְ ֲאֵליֶהם  ְגָלה  ִנּ ׁשֶ יד,  ּגִ ַהּמַ

ב  ְוׁשָ ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ׁשְ ֱאלֶֹהיָך ֶאת  ב ה'  "ְוׁשָ תֹוָרֶתָך  ּבְ נּו  ִהְבַטְחּתָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ נּו ֶאת  ּבָ ם  ַקּיֵ ה',ה', 

ם  ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ ה: ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ְוִקּבֶ

ּה  ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרׁשְ ֶחָך: ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ם ִיּקָ ָ ְצָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּוִמּשׁ ְיַקּבֶ

ָך ֵמֲאֹבֶתיָך". ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ

ים ְוִנְלַקח ְלעֹוָלמֹו  מֹוָנה ֳחָדׁשִ ָנַתִים ּוׁשְ ְצַפת ַרק ׁשְ ַחי ּבִ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א ׁשֶ ְזכּות ַרּבֵ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א ּבִ ְזכּות ַרּבֵ ּבִ

ל  ּכָ ם, ַלֲעשֹות  ְנַאת ִחָנּ ַגם ׂשִ ּפְ ן  נּו ְלַתֵקּ ַזּכֵ א ה',  נּוָאּנָ ַזּכֵ א ה',  ם. ָאּנָ ְנַאת ִחּנָ ְוׂשִ ְגַלל ַמֲחלֶֹקת  ּבִ ְזַמּנֹו  ֹקֶדם 

ֵלָמה. ְכִלית ַהּכֹוֵסף ִלְגאּוָלה ְשׁ א ֵמַעְפָרא ְוִלְכֹסף ּתַ ִכְנּתָ ינּו ְלָאִקים ׁשְ ַמֲעׂשֵ

ַעם ַאַחת  י ּפַ ים ִויָטאל זיע"א ֵהִעיד ּכִ י ַחּיִ ְלִמידֹו ַרּבִ ּתַ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"א ׁשֶ ְזכּות ַרּבֵ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא זיע"אּבִ ְזכּות ַרּבֵ ּבִ

י  ּכִ דֹוׁש,  ָיְצאּו ָאַמר ָלֶהם מֹוֵרנּו האר"י ַהּקָ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון, ּוְכֶשׁ ִצּיּון ְשׁ ּבְ לּו ִעיּמֹו  ּלְ ִהְתּפַ

ִטיַרת  ּפְ ַאֲחֵרי  ְוַרק  ָימּות.  א  לֹּ ׁשֶ יֹוֵסף  ן  ּבֵ יַח  ָמׁשִ ַעל  ֵלל  ְלִהְתּפַ ְקׁשּו  ּבִ ְוַאְבַטְליֹון  ָמְעָיה  ְשׁ
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נּו ִדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל  ם ּבָ יַח ִצְדֶקָך. ַקּיֵ ַלח ָלנּו ְמׁשִ א ה', ְשׁ א ה', ָאּנָ ָהָיה הּוא. ָאּנָ דֹוׁש ֵהִבינּו ׁשֶ האר"י ַהָקּ

ְבֵטי  ַיד ֶאְפַרִים ְוׁשִ ר ּבְ ה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאׁשֶ ה ָאַמר ה' ֱאלִֹקים ִהּנֵ ָאַמר: “ּכֹ ְנִביֲאָך ׁשֶ

ָיִדי".  ּבְ ֶאָחד  ְוָהיּו  ֶאָחד  ְלֵעץ  יִתם  ַוֲעׂשִ ְיהּוָדה  ֵעץ  ֶאת  ָעָליו  אֹוָתם  י  ְוָנַתּתִ ֲחֵבָריו  ָרֵאל  ִיׂשְ

י  "ְוַעְבּדִ ֶאָחד".  ְלגֹוי  ֹאָתם  יִתי  ְוָעׂשִ ַאְדָמָתם:  ֶאל  אֹוָתם  ְוֵהֵבאִתי  ִביב  ִמּסָ ֹאָתם  י  ְצּתִ "ְוִקּבַ

ְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם:  ַתי ִיׁשְ ַטי ֵיֵלכּו ְוֻחּקֹ ּפָ ם, ּוְבִמׁשְ ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם, ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכּלָ

ה  בּו ָעֶליָה ֵהּמָ בּו ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם ְוָיׁשְ ר ָיׁשְ י ְלַיֲעֹקב, ֲאׁשֶ י ְלַעְבּדִ ר ָנַתּתִ בּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָיׁשְ

לֹום,  ִרית ׁשָ י ָלֶהם ּבְ יא ָלֶהם ְלעֹוָלם: ְוָכַרּתִ י ָנׂשִ ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד עֹוָלם, ְוָדִוד ַעְבּדִ

תֹוָכם ְלעֹוָלם: ְוָהָיה  י ּבְ ׁשִ י ֶאת ִמְקּדָ יִתי אֹוָתם. ְוָנַתּתִ ים ְוִהְרּבֵ ִרית עֹוָלם ִיְהֶיה אֹוָתם. ּוְנַתּתִ ּבְ

ׁש  י ֲאִני ה' ְמַקּדֵ ׁש  ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ּכִ י ֲאִני ה' ְמַקּדֵ ה ִיְהיּו ִלי ְלָעם: ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ּכִ ִני ֲעֵליֶהם. ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים, ְוֵהּמָ ּכָ ִמׁשְ

תֹוָכם ְלעֹוָלם". אכי"ר. י ּבְ ׁשִ ְהיֹות ִמְקּדָ ָרֵאל ּבִ תֹוָכם ְלעֹוָלם".ֶאת ִיׂשְ י ּבְ ׁשִ ְהיֹות ִמְקּדָ ָרֵאל ּבִ ֶאת ִיׂשְ

תפילה מהראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

ֵבי ֵתֵבל,  ל יֹוְשׁ ַרֲחִמים ַעל ָכּ א ְבּ ְתַמֵלּ ִתּ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ

ׁשֹות ּוָבאֹות ָלעֹוָלם,  ְתַרְגּ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ַהִמּ ל ְגּ ֵבי ָהָאֶרץ ַהזּו, ְוָהֵגן ֲעֵליֶהם ִמָכּ ְוַעל יֹוְשׁ

ֵמחֹוִלי  ְפָרט  ּוִבּ ַמֲחָלה,  ַבּ קּו  ְדְבּ ִנּ ֶשׁ ַהחֹוִלים  ְוָכל  ּוַמֲחָלה.  חֹוִלי  ָפה,  ַמֵגּ ֶנַגע,  ל  ִמָכּ יֵלנּו  ְוַתִצּ

ֵליָמה.  ֵאם ְרפּוָאה ְשׁ ָבְרָך ְוִתְרָפּ ַלח ְדּ ַהּקֹורֹוָנה, ִתְשׁ

ְיֹהָוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָשּׁ ַבּ ֹכל  י  ִכּ ְוַההֹוד,  ַצח  ְוַהֵנּ ְפֶאֶרת  ְוַהִתּ בּוָרה  ְוַהְגּ ה  ֻדָלּ ַהְגּ ְיֹהָוה  ְלָך 

ַח  ר ִאיׁש, ּוְבָיְדָך ֹכּ ַשׂ ל ְבּ ל ָחי ְורּוַח ָכּ ָיְדָך ֶנֶפׁש ָכּ ה ְבּ א ְלֹכל ְלֹראׁש, ְוַאָתּ ׂ ְתַנֵשּ ְמָלָכה ְוַהִמּ ַהַמּ

ָבר. ל ָדּ ָך ָכּ ֵלא ִמְמּ ל ֶנֶפׁש, ְולֹא ִיָפּ ְכּדּוָכּה ֶשׁ א, ַעד ִדּ ָכּ א ֱאנֹוׁש ַעד ַדּ ק ּוְלַרֵפּ ל ּוְלַחֵזּ ּוְגבּוָרה ְלַגֵדּ

ָרֵאל,  ִיְשֹ ַעּמֹו  ֲחלּוֵאי  ַתּ ְלָכל  ָהרֹוֵפא  ָהַרֲחִמים,  ַאב  ֱאָמן  ַהֶנּ ָהֵאל  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ָלֵכן, 

א ְוֲארּוָכה ּוְתָעָלה, ְברֹוב ֶחֶסד, ֲחִניָנה ְוֶחְמָלה, ְלָכל ַהחֹוִלים  ַלח ַמְרֵפּ ְשׁ ה רֹוֵפא ֶנֱאָמן, ִתּ ַאָתּ

ית  ל ַעְמָך ֵבּ ֵבי ֵתֵבל, ְוַעל ָכּ ל יֹוְשׁ א ְיֹהָוה ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ַעל ָכּ את, ָאָנּ ַמֲחָלה ַהֹזּ קּו ַבּ ְדְבּ ִנּ ֶשׁ

ּוַרת  ֵנס ָלנּו ִלְפִנים ִמּשׁ א ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ְוִתָכּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ין ְוֵשׁ א ַהִדּ ֵסּ ָרֵאל, ֲעמֹוד ָנא ִמִכּ ִיְשֹ

ָפה",  ֵגּ ַהַמּ ָעַצר  ַוֵתּ ל  ַוְיַפֵלּ ְנָחס  ִפּ "ַוַיֲעֹמד  ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ְגּ ל  ָכּ ֵמָעֵלינּו  ל  ּוְתַבֵטּ ין,  ַהִדּ
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יֵננּו )יכווין  ַזר ִדּ ְגּ ְקַרע רֹוַע  ְוִתּ ֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות ְלַמַען ַרֲחֶמיָך,  ְגּ ּוְגזֹור ָעֵלינּו 

ָך. נּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶדּ ְראּו ְלָפֶניָך ָזִכּיֹוֵתינּו, קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלּ בשם: קר"ע שט"ן(, ְוִיָקּ

תפילת רבי נחוניה בן הקנה

נֹוָרא. ַטֲהֵרנּו  ֵבנּו  ְגּ ַשׂ ָך  ַעֶמּ ת  ִריַנּ ל  ַקֵבּ ְצרּוָרה,  יר  ִתּ ַתּ ְיִמיֶנָך  ת  ֻדַלּ ְגּ ֹכוַח  ְבּ א   ָאָנּ

ְמֵלם. ָגּ ִמיד  ָתּ ִצְדָקֶתָך  ַרֲחֵמי  ַטֲהֵרם  ְרֵכם  ָבּ ְמֵרם,  ָשׁ ָבַבת  ְכּ ִייחּוֶדָך  י  ּדֹוְרֵשׁ ִגיּבֹור   ָנא 

ֶתָך. ְקֻדוָשּׁ זְכֵרי  ֵנה  ְפּ ָך  ְלַעְמּ ֶאה  ֵגּ ָיִחיד  ֲעָדֶתָך,  ַנֵהל  טּוְבָך  רֹוב  ְבּ ָקדֹוׁש   ֲחִסין 

ֲעלּומֹות: ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתּ ל ּוְשׁ ְווָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

עננו

 ֲעֵננּו ֶאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו:

 ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו:

 ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו:

ִוד ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָמֵגן ָדּ

ֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְבּ

ֵעת ָצָרה ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְבּ

ֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְבּ

ָבה ֲעֵננּו: ְרָכּ  ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַהֶמּ

ֵמִאיר ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדּ

 עננו בזכותיה דבר יוחאי עננו:

 עננו משגב האמהות עננו:

 עננו עזרת השבטים עננו:

ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

אבינו מלכנו

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך.  ָאִבינו ַמְלֵכּ

ה. א ָאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך. נּו ְלַמַען ְשׁ ה ִעָמּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ָכּ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

בֹות ׂשֹוְנֵאינּו. ל ַמְחְשׁ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ִטין ֵמָעֵלינּו. ל ַצר ּוַמְשׂ ה ָכּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
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ִבי ּוִבָזּה ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעה ְוָרָעב ּוְשׁ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵני ְבִריֶתָך: ָפה ְוֵיֶצר ָהָרע ְוחוָלִאים ָרִעים ִמְבּ ִחית ּוַמֵגּ  ּוַמְשׁ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמּ ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֲחָלֶתָך. ָפה ִמַנּ נּו ְמַנע ַמֵגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו. נּו ְזֹכר, ִכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ְסַלח ּוָמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ַזר ּדיֵננּו. נּו ְקַרע ֹרַע ְגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְטַרי חֹובֹוֵתינּו. ל ִשׁ ים ָכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְמֹחק ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶגד ֵעיֶניָך. אֵתינּו ִמֶנּ ֵעינּו ְוַחֹטּ ָשׁ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ִזָכּ נּו ָזְכֵרנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָקרֹוב. נּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ָרֵאל ַעֶמּ נּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֶחָך. נּו ָהֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ַוֲעֵננּו נּו ָחֵנּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ְשׁ נּו ַהֲחִזיֵרנּו ִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵתנּו. ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ נּו ַקֵבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָפֶניָך. יֵבנּו ֵריָקם ִמְלּ ִשׁ נּו  ַאל ְתּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

קבלת עול מלכות שמים

י ָחָטאנּו לֹו: ִליחֹות - ִכּ  ַלאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְסּ

י ָמַרְדנּו ּבֹו: ִלחֹות - ִכּ  ַלאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְסּ

ר ָחָטאנּו: ר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶשׁ את - ֲאֶשׁ ת ָעֵלינּו ַחָטּ  ַאל ָנא ָתֵשׁ

 ָחָטאנּו צּוֵרנּו - ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו:
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ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד: ְשׁ ַמע ִיְשׂ  ְשׁ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ְכּ רּוְך ֵשׁ ָבּ

תקיעת שופר וחצוצרות

נֵי ה'  ם לִפְ ַרְתֶּ ֲחֹצְצֹרת וְנִזּכְ ם ּבַ ר ַהּצֹרֵר ֶאתְכֶם וַהֲרֵעֶתֹ רְצְכֶם ַעל־ַהַצּ ָמה ּבְאַ ִכי־ָתֹבאּו ִמלְחָ ְוֽ

ם ֵמֹאְיֵבֽיֶכם: ְעֶתּ לֵֹהיֶכם ְונֹוַשׁ אֱֽ

 ה' הּוא ָהֱאלִֹהים: ה' הּוא ָהֱאלִֹהים:

 ה' ֶמֶלְך ה' ָמָלְך ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ה' ֶמֶלְך ה' ָמָלְך ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

א׃ א ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָנּֽ א: ָאָנּ יָעה ָנּ א ְיֹהָוה הֹוִשׁ א׃ָאָנּ א ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָנּֽ א: ָאָנּ יָעה ָנּ א ְיֹהָוה הֹוִשׁ ָאָנּ

שירי תפילה

ָרֵאל ית ִיְשׂ ל ֵבּ  ַאֵחינּו ָכּ

ְבָיה ָרה ּוַבִשּׁ ָצּ תּוִנים ַבּ  ַהְנּ

ה ָשׁ ָבּ ַיּ ם ּוֵבין ַבּ ָיּ ין ַבּ  ָהעֹוְמִדים ֵבּ

קֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם  ַהָמּ

ָרה ִלְרָוָחה  ְויֹוִציֵאם ִמָצּ

 ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה

ה ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ  ּוִמִשּׁ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ָתא ַבּ  ָהָשׁ

ְוִאְמרּו ָאֵמן

ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְלָפֶניָך עָה ַהּזֹאת ְשׁ ָ א ַהּשׁ ּתְהֵ

ָך,ַרֶחם ָרֵאל ַעֶמּ  ַרֶחם, ַרֶחם־ָנא ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ

ַלִים ִעיֶרָך, ַרֶחם  ְוַעל ְירּוָשׁ

בֹוֶדָך ן ְכּ ַכּ  ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ

יֶחָך ִוד ְמִשׁ ית ָדּ  ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ

דֹוׁש, ַרֶחם דֹול ְוַהָקּ ִית ַהָגּ ְוַעל ַהַבּ
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