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 ׃יכווןיכווןיכווןיכוון(כל פסיעה כשיעור כף רגלו)  יכרע (גוף וזנב), ובעודו כורעיכרע (גוף וזנב), ובעודו כורעיכרע (גוף וזנב), ובעודו כורעיכרע (גוף וזנב), ובעודו כורע

 בנשמות ובמלאכים. -המשכת התיקון בנפרדים שהמלכות נשמה להם 

  

  
  ׃פסיעה ב'

עוקר רגלו הימנית ומכוון 
  להוריד שפע

  מבריאה > ליצירה.

  

  

  

  ׃פסיעה א'

  עוקר רגלו השמאלית 
  מאצילות > לבריאה. ומכוון להוריד שפע 

  

  

  ׃פסיעה ג'

פוסע ברגלו השמאלית ומכוון להוריד שפע 
   מיצירה > לעשיה.

  קודם שיזקוף יפנה פניו לצד שמאלו

   יאהדונהי  ספריא"ל   עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום

   ַיֲעֶׂשה הּוא  ִּבְמרֹוָמיו    .שמאלו יזקוף לצד

   יאהדונהיָׁשלֹום    יכרע לצד ימינו

  ָעֵלינּו, ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל   יזקוף לצד ימינו. 

 .יאהדונהי ָאֵמן ְוִאְמרּו  ישתחווה לפניו כעבד הנפתר מרבו

  .באימה ויראהיזקוף 
  ויחודה ע"י ישראל. השלמת תיקוני השכינה ומרכבותיה, עילויה

  ונשלמו ג' בחינות שביחוד יב"ק שכנגדן ו'יסע ו'יבא ו'יט

  מחשבה

  קדושה

  אהיה

  מעשה

  ברכה

  אדני

  דיבור

  יחוד

  היהו

וָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני"  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו  הֶׁשִּיָּבנֶ ֱא*ֵהינּו ֵוא*ֵהי ֲאבֹוֵתינּו   װְיֹה'ֹ
ְוָׁשם ַנֲעָבְד" ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה . ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתֹוָרָת/

וָ לַ    ׃ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָל2. ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנֹּית  ײ װיֹה'ֹ
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 מעשה.הכנה לתפילה בבחינת היכל.      ױֲאֹדָני 

  יהי רצון שיפתחו שערי שמים ושערי תפילה ויתמתקו הדינים

 דיבור. הכנה לתפילה בבחינת    ָפַתיׂשְ 

 מחשבה. הכנה לתפילה בבחינת  .ִּתְפָּתח

ה' מוצאות הפה שלכך הוא -בא לשבח, לפאר ולהתפל לבוראי בהריני   ּוִפי

  נברא

  זסשרצ   דטלנת   גיכק   בומפ   אחהע      

 ע"י הדיבור יומשך השפע.  ַיִּגיד

 ׃ויתגדל ויתקדש שמך בעולם  ִהָּלֶת"ּתְ 

  יבקש במחשבה בלבד!

  ,אבינו שבשמים, בורא עולם, ֵואֹלֵהי אבותינו אלהינו יאהדונהייהוװ  יהי רצון מלפניך

ר  ֶאְהֶיה אל רחום וחנון, שיפתחו שערי שמים ויכנסו תפילותיהן של כלל ישראל , ֶאְהֶיהֲאׁשֶ
המתפללים לפניך היום, ובפרט תפילתן של כלל הציבור היקר שמתפלל כאן ותפילתי 

בפה ולב אחד. והרינו מכוונים להוציא ידי חובת תפילה כל אחד  -בתוכם לרצון לפניך 
ִעים שראל שאינם מתפללים מכל סיבה שהיא ואחד מי ִעים ְוַלּפֹוׁשְ ִעים ְוַלּפֹוׁשְ ִעים ְוַלּפֹוׁשְ יעַ אַ אַ אַ אַ ְוַלּפֹוׁשְ יעַ ְפּגִ יעַ ְפּגִ יעַ ְפּגִ ומבקשים ומכוונים  ,ְפּגִ

שייחשב לכל אחד מישראל שמתפלל יחיד כתפילה בציבור, ולא יהיה שום קטרוג וחרון 
על אף אחד מישראל בשום צד ואופן שיהיה. ותמחול ותסלח ותכפר לנו על כל מה 

ָחָטאנוּ  ְענוּ  ָעִוינוּ  ׁשֶ ׁשַ ְך ִנְכָלםלפניך כי לכל העם בשגגה.  ּוּפָ ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו  ַאל ָיׁשֹב ּדַ
ֶמךָ   .ׁשְ
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ּו/   'הלגבי  'ו׃  כריעת הגוף  )א(  ָּבר6
  להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.  

ה   'הלגבי  'י  ׃כריעת הראש  )(ב   ַאָּת7
  .ת' לשכינה-ירד שפע דרך כל האותיות מא'  

ָוװ   ו'לגבי  'ה  ׃  הגוףזקיפת א.   )ג( ײ ְיֹה'ֹ

  י'לגבי  ה'  ׃ זקיפת הראשב.     

  דני.אְד        א'    מקים    הוהי   ְד     'י   יא.  
  

     )צ( ֲאבֹוֵתינּו  (ת)      ֵוא*ֵהי      )י(   ײ   ֱא*ֵהינּו

 ונאמן לקיים בריתו שכרת עימם.    

 הזכרת שמו על מידת אברהם לשם המשכת שפע חדש  )ק(   ֱא*ֵהי
  ) ברא ומנהג עולמו לבדו במידת החסד.(ר  ,ַאְבָרָהם

  הזכרת שמו על מידת יצחק לשם המשכת שפע חדש    )ע(  ֱא*ֵהי

  ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הדין.)ש(  ,ִיְצָחק

 הזכרת שמו על מידת יעקב לשם המשכת שפע חדש  )ט(  ֵוא*ֵהי

  ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הרחמים.  )נ(   .ַיֲעֹקב
 בעל הכוחות כולם, ובחוזק גדול שולט לבדו, מחיה,   )נ(   ָהֵאל

 מנהיג ומשגיח לבדו על כל זולתו,  
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 יש מוסיפים:

וָ ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני"  ֵואלֵהי ֲאבֹוַתי. ֶׁשּלֹא ײ   ֱא*ַהי  ײ װְיֹה'ֹ
ֹ ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי  ֹ ם ַהּיֹוס ֶאְכעֹ א ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים. ְוֶׁשּלא ְול א ְוֶׁשּל

ַאְכִעיֶס". ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהָרע. ְוֵתן ְּבִלִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה. ַמְלֵּכנּו 
ַיֵּסד ֵּביֶת" ְוַׁשְכֵלל ֵהיָכֶל".  ,ְּבֵנה ִעיֶר" ,ַיֵחד ִׁשְמ" ְּבעוָלֶמ" ֵוא*ֵהינּו

  ׃ְוַׂשַּמח ֲעָדֶת" צֹאְנ"ְוַקֵּבץ ִקּבּוץ ָּגֻלּיות ּוְפֵדה 

  יוד הא ואו הא  ֲעֵׂשה  יוד הה וו הה  ֲעֵׂשה
  .ְיִמיֶנ"ְלַמַען           .ְׁשֶמ"ְלַמַען         

  יוד הי ויו הי ֲעֵׂשה      יוד הי ואו הי ֲעֵׂשה 
  .ְקֻדָּׁשֶת"ְלַמַען       .תֹוָרֶת"ְלַמַען      

  .  הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ" ַוֲעֵנִני.יליר"ת  ִדיֶדי"יְ ָחְלצּון  יֵ ַמַען  לְ 
ֵּנִני ְּתָנֽה י ְוָח� יָעה ְלֶבן ְּפֵנה ֵאַל� � ְו�הֹוִׁש� �׃ ֻעְּז� ְלַעְבֶּד    ֲאָמֶתֽ

  ׃ַּד+ ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמ� )אזבוגה(ַאל ָיֹׁשב 
                                              

   יב"ק = ְוֶהְגיֹון ִלִּבי שדי הויה =ִאְמֵרי ִפי   כתרְלָרצֹון    אלְהיּו יִ 

וָ  . עד אור א"ס ְלָפֶני" לפשט אור א"ס ב"ה ע"פ הבריאה   ײ װְיֹה'ֹ

  ׃ הארה למב"ד ומב"י ְוֹגֲאִלי   להכניע נחש עלי צור    צּוִרי     להוכ
  

אח"כ תפסע ג' פסיעות, פסיעה אחר פסיעה דווקא, ולא להתפשט הרגלים ולא להרחיב. וכוונת הדבר, כי הלא 
בעמידה אתה באצילות, ואתה מזווג חתן וכלה, לכן בעת הזיווג אתה פוסע לאחוריך ומתרחק משם, והם ג' 

בריאה יצירה עשיה. פסיעה א', להוריד מאצילות לבריאה. פסיעה ב', להוריד  -עולמות פסיעות, נגד ג' 
  ׃מבריאה ליצירה. פסיעה ג', להוריד מיצירה לעשייה
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  ׃מר בכל התפילותויש למכאן והלאה 

כי אין זכות לנשמה שלא תקנה הגוף, שהוא  נֹוַצְרִּתי ֶׁשּלֹא ַעד ֱא*ַהי.

 נֹוַצְרִּתיֶׁשּנֹוַצְרִּתי ְּכִאּלּו לֹא  ְוַעְכָׁשו ְכַדאי, ֵאיִני החיצוניות

 ָוֹחֶמר ְבַחָּיי, ַקל ֲאִני כי לא נתקן והוא שולט ָעָפר .שאעפ"כ לא נתקן
ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶני"  ְּבִמיָתִתי. שחוזר הגוף להחרב, והרי אין תיקון הנשמה שלם

   ,ּוְכִלָּמה מפני הרע שיש בגוף ּבּוָׁשה ִּכְכִלי ָמֵלא
וָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני"  ֵוא*ֵהי   ײ ֱא*ַהי  ײ װְיֹה'ֹ

 ְמֹחק ְלָפֶני" ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי עֹוד. ֶאֱחָטא ֶׁשּלֹא ֲאבֹוַתי,

ְוחֹוָלִאים  ְיֵדי ִיּסּוִרין ַעל לֹא ֲאָבל ָהַרִּבים, ְּבַרֲחֶמי"

  ׃וכל הזוהמה היורדת לא תגרום ליסורין ח"ו ,להנצל מהיסורים ָרִעים

 .עיקר שכינה בתחתונים –דמלכות דאצילות למוחין בנשמות  רגליהתלבשות  *ַהיאֱ 
 ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, נצח והוד ּוְׂשָפַתי ֵמָרע, יסודׁשֹוִני לְ  צֹורנְ 
ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל   החזרת הרע לטובַנְפִׁשי ִתֹּדם  ַלילְ ִלְמקַ וְ 

תיקון מחשבה דיבור  יב"ק ר"ת תֹוָרֶת"ּבְ ַתח ִלִּבי ּפְ . טהרה והתדבקותִּתְהֶיה 

 .כסא ומרכבה בתרי"ג אברים לשכינה ַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתי" ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשיוְ  מעשה
הקמי"ם על"י לרע"ה עם ג' התיבות ָרָעה לְ  ָעַלים ְוַהחֹוְׁשִביל ַהָּקִמים כָ וְ 

  .םְבּתָ ׁשַ ַמחֲ ַקְלֵקל וְ  ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתםמְ  גימ' תרי"ג כנגד אד"ם בליעל
ּו  Eְהי ֽ ה׃ּכְ יִ Gה ּדֹוֶחֽ / ְיהָו ּוַח ּוַמְלַא6 Hץ ִלְפֵני ר   ֹמ7

  ׃)ַטֲהֵרנּו נֹוָרא (קר"ע שט"ן ,ֵבנּוּגְ ַעֶּמ" ׂשַ  ,ַקֵּבל ִרַּנת

  נוסח ספרד תפילות לחש יום הכיפורים   קהילת הרמח"ל 

  

3  
  

  

 בתכלית מידת החסד, וכל הגדולה שלו.  )ג(  ַהָּגדֹול

 בתכלית מידת הגבורה, וכל הגבורה שלו.  )ד(  ַהִּגּבֹור

 בתכלית מידת הרחמים והמשפט, ורק ממנו יש לירא. .)י( ַהּנֹוָראוְ 

עילת העילות וסיבת הסיבות ואין מי שיאמר לו מה תעשה  .)ש( ֶעְליֹון (כ) ֵאל

ומה תפעל כי הכל מעשי ידיו.    משפיע שפע לתיקון 

 העולמות בזכות חיבור נשמת האבות בשכינה.

   נאמן לשלם שכר,) ב(  ּגֹוֵמל
 בתכלית מידת טובו. (ר) טֹוִבים   )ט(  ֲחָסִדים

  בורא ויוצר  )צ(  קֹוֵנה

 כדי להיטיב לזולתו,  ומחדש בטובו בכל יום תמיד את הבריאה כולה, (ת) ַהֹּכל
רכזֹווְ   ונאמן לקיים בריתו והבטחותיו  (ק) ָאבֹות  )ח( ַחְסֵדי  (ג) $ֵ

 בזכות האבות.  

    רצונו לגאול אותנו ע"י )ב(  ּוֵמִביא

  ) ע( ֵניֶהםבְ    )נ(  ִלְבֵני   משיח) ט(  ּגֹוֵאל

 כדי שיתגלה יחודו, כוחו, שליטתו,  )ג(  מֹוׁשְ   )י(  ַמַעןלְ 

 חסדו והבטחותיו.  טובו,  

  .ותתגלה אהבתו לעם ישראל (ל) ַאֲהָבהּבְ 
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  .מסירת נפש

לּויֹו על לבם של ישראל ולדבקם  ט את ּגִ ֵ הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון, ּוְלַפׁשּ
מוסר עצמי על עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל, ו פשי רוחי ונשמתיבשורשם ומקשר נ

יחוד קדושת שמך, ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות 

יוד הא ואו הא    לפניך.         אנא בשםופשענו בית דין. רבונו של עולם, חטאנו, עוינו 
סקילה, שרפה, הרג וחנק, ובכחם  ׃תמחול תסלח ותכפר לנו בכח ד' מיתות בית דין  יהוה

 , פדני ודבקניתרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב על גבי מזבחך בטהרה

 ב"ה  וב"ש.   װְיֹהוָ  -ביחוד קבו"ש ואהיה כסא מרכבה  ל

  

שיכפר עונותינו ויסלח לחטאתינו ויכתבנו עם הצדיקים והראויים לחיי העולם 
  חיה בין שנמות.הבא, שהם נכתבים בספר החיים, בין שנ

הוא הנכתב  -הוא הנכתב בספר החיים. והנדחה ונקבע בין הרשעים  -הנקבע בין הצדיקים 
ועל זה  והתלוי ועומד הוא הבינוני שאין דינו נגמר עד יום הכיפורים.בספר המתים. 

ואמנם עוד יש הגזירות על המקרים שבעולם הזה,      מתפללים ואומרים זכרנו לחיים. 
דיק שיתיסר מפני היותו צדיק, ואפשר שמפני צדקו יצליח. ולרשע כמו כן, כי אפשר לצ

אפשר שיצליח מפני היותו רשע, ואפשר שמפני רשעו יאבד, או יתיסר. ונמצאו גזירות אלה 
 ואולם על כל הגזירות האלה מתפללים         נמשכות אחרי הדין הראשון שזכרנו. 

 יחיד בשליטה ֶמֶל/   יהוה אהיה אהיה   .ַחִּייםלְ   .זכריא"ל ְכֵרנּוזָ 

   )יא"לחתמ ְתֵמנּוחָ וְ  ׃בנעילה(כתביא"ל  ְתֵבנּוכָ וְ . ָחֵפץ ַּבַחִּיים
 ֱא*ִהים  גילוי שכינתך  ַמֲעָנ/לְ   .שדי יהוה םַחִּייהַ   מלכות ֵסֶפרּבְ 

    ׃ַחִּיים    אדני אל חי  

  ולכלל ישראללאדם בכל רגע בחייו  )ז( עֹוֵזר     ) יחיד בשליטה(פ ֶל/מֶ 
  מכל דבר רע ומהמזיקים. .ש)( ּוָמֵגן   לכלל ישראל ולאדם בצרתו )ק(  ּומֹוִׁשיעַ 
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ַיֲעֹזב ָרָׁשע  ,ְּבִהָּמְצאֹו, ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב׃ ְוֶנֱאַמר
 ײ װְיֹהוָ ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשֹבָתיו ְוָיֹׁשב ֶאל 

׃ ְוַאָּתה ַיְרֶּבה ִלְסלֹוחַ ִּכי ײ  ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא*ֵהינּו 
ת ֶוֱאמֶ ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶר/ ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 

ְוֵאין  ,ְרָׁשִעים תִּבְתׁשּובַ ּוַמְרֶּבה ְלֵהִטיב. ְורֹוֶצה ַאָּתה 
ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם  ,ֶׁשֶּנֱאַמר ׃םַאָּתה ָחֵפץ ְּבִמיָתתָ 

ֲאֹדָני יֱהִֹוה, ִאם ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע 
, ׁשּובּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים רְוֶנֱאמַ  ׃ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה

ֶהָחֹפץ ֶאְחֹּפץ מֹות  ר,ְוֶנֱאמַ ְוָלָּמה ָתמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל׃ 
ֳאֹדָני יֱהִֹוה ֲהלֹוא ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו ְוָחָיה׃  ָרָׁשע ְנֻאם

ִּכי לֹא ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִֹוה,  ,ְוֶנֱאַמר
ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּומֹוֲחָלן ְלִׁשְבֵטי  ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו׃

מֹוֵחל   ּו ֶמֶל/ּוִמַּבְלָעֶדי" ֵאין ָלנר ָודֹור ּדֹול ְּבכָ ְיֻׁשרּון. 
  ׃הַאּתָ א ֶאּלָ  ְוסֹוֵלחַ 

  
  
  

  לתפילה נעילה.תוספת עד כאן 
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ֵוא*ֵהי  ײֱא*ֵהינּו  ײָפֶני" ְיֹהָוװ לְ ַמה ּנֹאַמר 
ָפֶני", לְ ַאִין ּכְ  שנאחזו בבינה דבי"עַהִּגּבֹוִרים ל ּכָ ֲאבֹוֵתינּו, ֲהלֹא 

ִּכְבִלי  בחכמה דבי"עלֹא ָהיּו, ַוֲחָכִמים ּכְ  במלכות דבי"עַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם וְ 
 םַמֲעֵׂשיהֶ ב רֹוִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל. ִּכי  בדעת דבי"עבֹוִנים נְ ַמָּדע, ּו

ָפֶני", ּומֹוַתר לְ    עוינוֶהֶבל    יצירה םַחֵּייהֶ ִויֵמי    חטאנוֹתהּו  עשיה
    ׃פשענוֵהָמה ָאִין, ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל ּבְ ָהָאָדם ִמן הַ 

 ִּכי ְלָפֶני". ַלֲעֹמד ַוַּתִּכיֵרהּו ֵמרֹאׁש. ֱאנֹוׁש ִהְבַּדְלּתָ  ַאָּתה
 ִּתְפַעל. ַמה ָל/ יֹאַמר  בהשראת הקדושה בנשמה לתקן תיקוני המאורות.ִמי 

כי אין הבורא צריך לבריותיו אלא תיקון הוא לתחתונים  ָל/ ִּיֵּתן ַמה ִיְצַּדק ְוִאם

ײ  ֱא*ֵהינּו  ײ װְיֹהוָ ַוִּתֵּתן ָלנּו   .שכך רצה המאציל ב"ה

ַהִּכּפּוִרים ם) צֹו(יֹום  )וְ  ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ׃בשבת(ְּבַאֲהָבה ֶאת 
 ְלַמַען ֶנְחַּדל ,ֲעֹונֹוֵתינּו ָּכל לעַ  ּוְסִליָחהה ּוְמִחילָ ץ קֵ  ,ַהֶּזה

 ,כי העושק של הקדושה גורם היות החוטא נעשק מן הס"א גם הוא ֵמעֶֹׁשק ָיֵדינּו
. וכח התשובה בסוד ימין מקרבת מעלה אותו ומתקרב, שיוכל אח"כ לעשות טוב

  ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוְנ" ְּבֵלָבב ָׁשֵלם.  ֵאֶלי"ְוָנׁשּוב 

ם ָעֵלינּו. ִּכי לֹא ַתְחֹּפץ ְוַאָּתה ְבַרֲחֶמי" ָהַרִּבים ַרחֵ 
 ײ װְיֹהוָ ִּדְרׁשּו  ,ְּבַהְׁשָחַתת עֹוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר
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ּו/   'הלגבי  'ו  ׃כריעת הגוף  )ק(  ָּבר6
  יה"ו   יסוד    להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.  

ה   'הלגבי  'י  ׃כריעת הראש  (ו)   ַאָּת7
   װ ת' לשכינה-ירד שפע דרך כל האותיות מא'  

  ו'לגבי  'ה    ׃זקיפת הגוףא.   )צ( ײ  ַיֶהַוװֶ 

  י'לגבי  ה'   ׃זקיפת הראשב.     

  ידאְד         ד     מקים     וההיְד         ה.      הד

  יהוה] :בשבת[ ]  אלף הי יוד הי בחול:[ יה יה"ו)   הא(ד א 

יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס בכח יחוד ע"ב וקס"א, ולבטל הכעס 
  ישראל ולגלות האהבה.מעל 

  יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי

 יכוון להמשיך גילוי מלכותו ושליטתו יתברך ע"פ פאת דרום

  יהו

 ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה. ,יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס

  יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
  

  ׃(ת)  ַאְבָרָהם          בזכותו שלומשפיע עלינו חסדים . )י( ָמֵגן
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  .גבורות –ברכה שניה 

  .ֹדָניאֲ  עֹוָלםלְ  ּבֹורּגִ  ָּתהאַ 
 (= גימ' ד"ל)  יוד הי  =בוכו  = ִּגְלאֲ אַ     ר"ת   

 בכח הארת שם

  בוכו

  בשיעור קומתה    אדני   ונקראתהמלכות נגדלת   

  יוד ואו דלת    נון ואו נון     וידלת למד ת    אלף למד פה

  אִּגנְלגֲאץאַ      ַיִּגְלאֲ     ִּגְלאֲ אַ    שבכח השמותיהי רצון מלפניך 
 ,נחש = שפחה)ו (אגלא שפחה תכניע את הנחש, ובכוח גילוי יחוד הוי"ה ית' יוודע שהנחש הוא רק

וידעו כולם שאתה יהוה הוא האלהים לבדך, בורא, מחיה ומנהיג את הכל וצבא השמים 
אלהים. לבש בגדי נקם וקנא לשימך המחולל, לך משתחוים, יחיד בשליטה, ומבלעדך אין 

ונקום נקמת שכינתך, ודם בניך השפוך, ובחמתך תכניע תשמיד ותכלה את כל אויבנו 
  ילחם לכם ואתם תחרישון. יאהדונהיְיָהְוָװ   שונאנו ומבקשי רעתנו,  ויתקיים בנו

  הֹוִׁשיַע,לְ  ַרב  .קוב"ה בלחודוי ַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתהמְ 

  ׃ָּטלהַ  ֹוִרידמ
  הא -ב   יוד הא ואו   לחבר       כוזו  ר"ת מ"ה = ט"ל =  

  ק  צ  ׃ט"ל אותיות  

  ש  ר         

 יוד הי ואו הי   ַחֶּיהמְ   .יוד הי ויו הי  ֶחֶסדּבְ ַכְלֵּכל ַחִּיים מְ 
 ִליםפְ נֹו אכדטםַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמ/ ּבְ  וזוכ ֵמִתים

ּוַמִּתיר  בעה"ר לעפר.שכינה הקדושה השוכבת  רֹוֵפא חֹוִליםוְ 
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  נעילה תתפיללספת ות

ָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד  י ֲעֹוֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ֹראׁש ְוַאׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ י ְלָהִרים ֱאֹלַהי ּפָ י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ּבֹׁשְ
ָמִים. ָ  ַלׁשּ

ּנֹאַמר ְלָפֶני"  יֹוֵׁשב  תיקון התשובה באימא    יוד הא ואו האַמה  
 ְלָפֶני" ׁשֹוֵכןהספר של היסוד  ּוַמה ְּנַסֵּפר   הדיקנא,ג ע" ָמרֹום

ַאָּתה   וה ְוַהִּנְגלֹות    יה ְׁשָחִקים.  ֲהלֹא ָכל ַהִּנְסָּתרֹות 
הבעל תשובה נקשר במזל ונקה בהתעוררות אי' ע"י תשובה.  בסוד ומשתי את  יֹוֵדעַ 

      .עון הארץ ההיא ביום אחד

ם. ִויִמיְנ" ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים. ַלּפֹוְׁשִעין ָיד נֹותֵ ַאָּתה 
וָ ַוְּתַלְּמֵדנּו  ְלִהְתַוּדות   ײֱא2ֵהינּו   ײ װְיֹה'ֹ

ק ָיֵדינּו. ֵמעֹׁשֶ . ְלַמַען ֶנְחַּדל ֲעֹונֹוֵתינּוְלָפֶני" ַעל ָּכל 
 ,םּוְכִניחֹוִחיּוְתַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני" ְּכִאִּׁשים 

ְוֵאין  חֹובֹוֵתינּוְלַמַען ְּדָבֶרי" ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת. ֵאין ֵקץ ְלִאֵּׁשי 
ִרָּמה י ַאְׁשָמֵתנּו. ְוַאָּתה יוֵדַע ֶׁשַאֲחִריֵתנּו ְלִניחֹוחֵ ִמְסָּפר 

  ה ְלִפיָכ/ ִהְרֵּביָת ְסִליָחֵתנּו.ְותֹוֵלעָ   

  ?ַמה ִּצְדֵקנּו  ?ֶמה ַחְסֵּדנּו   ?ֶמה ַחֵּיינּו  ?ָמה ָאנּו

  ?ַמה ְּגבּוָרֵתנּו?     ֹּכֵחנּוַמה ?     ַמה ְיׁשּוָעֵתנּו
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  ׃ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדיןֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ְוַעל 

  קומות ונחבט בחזהו ומת. ב'יצייר כי מטילים אותו מגובה    ְסִקיָלה

  כי רגליו מקובעות בזבל, ופותחים פיו במכשיר, ומטילים בתוכו עופרת רותחת ומת. יצייר    ְׂשֵרָפה

 כי עורפים ראשו בחרב ומת. יצייר   ֶהֶרג

  העדים מושכים בסודר הכרוך בו ונחנק. ב'כי רגליו מקובעות בזבל, ו  יצייר  ָוֶחֶנק

ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לא ַתֲעֶׂשה, ֵּבין ֶׁשֵּיׁש ָּבּה קּום 
ֲעֵׂשה ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה, ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלנּו ְוֶאת 

ָלנּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶני" ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלנּו, ֶאת ַהְּגלּוִיים 
ְל" ֲעֵליֶהם, ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלנּו ְלָפֶני" ֵהם  ְוהֹוִדינּו

וָ ַהִּנְסָּתֹרת לַ  ׃ְּגלּוִיים ִוידּוִעים, ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר  װיֹה'ֹ
 עֹוָלם  ַעד  ּוְלָבֵנינּו   ֱא*ֵהינּו. ְוַהִּנְג*ת ָלנּו  ײ
 סֹוְלָחן ִּכי ַאָּתה ׃ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת               ָּכל   ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ר ּדֹול ְּבכָ  ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ּומֹוֲחָלן  ְלִיְׂשָרֵאל   נ' שערי בינה
הס"א ה"ס מלך זקן  ֶמֶל/ מֹוֵחל ְוסֹוֵלחַ  ָלנּו ֵאין ּוִמַּבְלָעֶדי"ר ְודֹו

  הארת אימאכסיל אין לה שליטה ביום זה בשביל ו
                  

  
  
   בתפילות מכאן ידלג

  מנחה, ,מוסף ,שחרית ,ערבית

  38 עמוד עד ל"אלהי עד שלא נוצרתי"
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ּוְמַקֵּים  .עליית ניצוצות קודש והשארת הקלי' פגרים מתים ֲאסּוִרים
בּורֹות ּוִמי ּגְ ־ַעלּבַ ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹו" 

  ׃ׁשּוָעהיְ    ּוַמְצִמיחַ   ּוְמַחֶּיה ֵמִמית   ֶמֶל/  דֹוֶמה ָּל/. 

זֹוֵכר  )םָהַרֲחִמי ׃שבתבמנחה של ( ִמי ָכמֹו" ָאב ָהַרְחָמן
  .ַרֲחִמיםּבְ  ַחִּייםלְ צּוָריו יְ 

  ַהֲחיֹות ֵמִתים.לְ  ֶנֱאָמן ַאָּתהוְ 

ּו/  יה"ו  יסוד  להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.   ָּבר6

ה  װ שכינה לת' -ירד השפע דרך כל האותיות מא'   ַאָּת7

  װיהו חיבור יסוד ומלכות ײ ֵיְהֵוְװ 

 ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה. הגורם לכעס,כוון לבטל את יצר הרע י

  יוד יֱ הי ֹה ואו ִו הי ה

  ׃להמשיך גילוי מלכותו ושליטתו יתברך ע"פ פאת צפון

  הוי

  ה]יֱהֹוִ  :בשבת[   ]אלף הי יוד הי: לבחו[   יה יה"ו)  ההא(ד  ה

  ׃יוד הא ואו   כוזו   ַהֵּמִתים           יוד הי ואו היַחֶּיה מְ 
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במלכות  תוספת קדושה ִׁשְמ" ָקדֹוׁשוְ    תוספת הארה במלכותַאָּתה ָקדֹוׁש 

ִּכי ֵאל ֶמֶל/ , לּו" ֶּסָלהלְ הַ יְ ל יֹום ְּבכָ ּוְקדֹוִׁשים    מצד היסוד.

                   ׃ָאָּתה ְוָקדֹוׁשל ָּגדֹו

  והמשכת השפע אליה המלכת השכינהָלֵאל   דֹור ָודֹור ַהְמִליכּולְ 

  ׃ָקדֹוׁשוְ    באצילותָמרֹום   ױ  ַבּדֹולְ   מ"ב=   כי הוא הּוא ִּכי
 

א את רגלי המרכבה בסוד כסא נוש –סוד התחזק ד' חיות המרכבה  (חסד)׃ ד' ע"ב
 .בשורשם העליון בכח ג' אבות ודויד הע"ה -נושאיו 

    עיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את שורשםעיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את שורשםעיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את שורשםעיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את שורשם

  ע"ב ד"ויסע".ע"ב ד"ויסע".ע"ב ד"ויסע".ע"ב ד"ויסע"..  וד הי ויו הייהנקשר בשורשו  . חסד.אברהם

 תשע עתה. שהוא הרע הגובר על שורש אומות העולםשהוא הטוב, סוד שורש ישראל 
שישראל  ,להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זהרצון 

 ישלטו וכל האומות משועבדים תחתיהם.
 

דיקנא שב'נוצר חסד'  -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן

 ובכ"ן = מזל"א. 

 יהוה יהוה יהוה

 בבחינת שמאלו תחת לראשי.לשכינה עליונה א)        

 יוד הי ויו הי. -ב) ל       

וָ      ִׁשְמ" .    שין דלת יוד' גימ   ִיְתַקֵּדׁש   ײ   װְיֹה'ֹ
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   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְׁשבּוַעת ָׁשְוא

   ׃ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִׂשְנַאת ִחָּנםְועַ 

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְתׂשּוֶמת ָיד

   ׃ן ֵלָבבְּבִתְמהֹוְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" 

  ת, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַּכֶּפר ָלנּו:ְסִליחֹוְוַעל ֻּכָּלם ֱאלוַּה 

  ה: עֹולָ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם 

  ׃להעביר הס"א ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַחָּטאתְוַעל 

  ׃ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרדְוַעל 

בסוד סרכה  יָתלּווְ  ַוָּדאי ָאָׁשם ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים ֶׁשֲאַנְחנּו ֲחָטִאיםְוַעל 

  ׃תלויה שאינה מכבדת כ"כ.

  ׃ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרדּותְוַעל 

  ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִביםְוַעל  
  ׃ַאְרָּבִעים ַמְלקֹות ֲעֵליֶהם    

  אהיה,   אלף הה יוד הה
  אלף למד פא,  הה הה,  

  יוד ואו דלת,    הה הה
 העוונות הסותמים ההשפעה בכח הקטרוגלתקן 

  ָׁשָמִים׃ִּביֵדי  ִמיָתה ֲעֵליֶהם ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִביםְוַעל 

  ׃ַוֲעִריִרי ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ְוַעל 
  מיתה בידי אדם, להחזיר הבנין המקולקל, והוא במלכות.
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   ׃ןְּבָלצֹוְלָפֶני"  ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבֶנֶׁש/ ּוְבַמְרִּבית

   ׃ןָּגרֹוְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְנִטַּית 

   ׃ל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִׂשּקּור ָעִיןעַ 

   ׃ִׂשְפתֹוֵתינּוְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִׂשיַח 

   ׃תָרמֹוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבֵעיַנִים 

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבַעּזּות ֶמַצח

   ׃ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַּכֶּפר ָלנּוְוַעל ֻּכָּלם ֱאלוַּה ְסִליחות, ְסַלח 

   ׃לעֹ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְפִריַקת 

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְפִלילּות

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְצִדַּית ֵרעַ 

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבָצרּות ָעִין

   ׃רֹאׁשנּו ְלָפֶני" ְּבַקּלּות ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטא

   ׃ףֹעֶר ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבַקְׁשיּות 

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְרִכילּות
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ַעל ִיְׂשָרֵאל    שיודע מלכותו בעולם, ויתגלה בהתחזקה   ײ ֱא*ֵהינּו
יראתו ית' בלב כל ברואיו  סשתכנובראשונה  מזה ימשכו תיקוני העולם, ו  ַעֶּמ"

 לתקן עולם במלכות שד"י,  וישתעבדו לו.

 ַעלוְ  ,בֹוֶד"ּכְ ַעל ִצּיון ִמְׁשַּכן וְ  ,רּוָׁשַלִים ִעיֶר"יְ ַעל וְ 
 ׃ֵהיָכָל/וְ  כֹוָנ/מְ ַעל וְ ִׁשיֶח" מְ ֵּבית ָדִוד  ַמְלכּות

  
  ע"ב ד"ויבא". ע"ב ד"ויבא". ע"ב ד"ויבא". ע"ב ד"ויבא".    .ויו הי ייוד ההנקשר בשורשו   . גבורה.יצחק

 מ"ב תיבות. בירור העולם בסוד היחוד שיתגלה להמשיכו לרצונו.

'נוצר חסד' דדיקנא  -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן

 ובכ"ן = מזל"א. 

 יהוה יהוה יהוה

 בבחינת ימינו תחבקני.לשכינה עליונה א)             

 יוד הי ואו הי ' אותיות.יו  יוד הי ואו הי ׃ב) לע"ב דס"ג            

 מנצפ"ך מעל ישראל הרמוזים באותיות הסופיות הדינים למתק" ְּד ֵּתן ַּפחְ 

על בתחתונים שבשכינה העליונה והתחתונה, ותיפול פחד ויראה (=תן פחדך).  מנצפ"ך

וָ  , , שיכירו כלם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותובעליוניםשריהם על ו ,האומות  װְיֹה'ֹ
בגילוי  עשיהשבעולם ה ל ַמֲעֶׂשי"ּכָ ַעל  ײֱא*ֵהינּו  ײ

 בריאה, עלעולם הב ל ַמה ֶּׁשָּבָראתָ ּכָ " ַעל תְ ֵאימָ וְ  השליטה בעשיה.

ִיְׁשַּתֲחוּו וְ   ימשכו האומות לעבודתךל ַהַּמֲעִׂשים ּכָ ִייָראּו" וְ  אלהים אחרים.
ֵיָעׂשּו ֻכָּלם וְ   ויקבלו שפע מהקדושה ולא מס"מרּוִאים. ּבְ הַ  לּכָ  ָפֶני"לְ 
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מכח שעבודם לישראל האחוזים ביחוד ימשך לאומות תיקון שהם  ֲאֻגָּדה ֶאָחת  

 ַלֲעׂשֹות בשורשם  כענפים הנכללים ע' נפרדים, יתקשרו ע"י הע"א סנהדריןבשורשם 

 שכל רצון האומות יהיה לעשות רצון ה' הרצון בתכלית גילוי "נְ צֹוְר    היחוד ויתגלה
ֶׁשָּיַדְענּו  ]ְּכמֹו[ דפנמיות וחיצוניות בלי פלונית. מלכות ֵלָבב ָׁשֵלםּבְ 

וָ  שאע"פ שעתה נראה שכאילו ח"ו הרע  ײ ֱא*ֵהינּו ײ װְיֹה'ֹ

  ואין ח"ו ב' ראשויות ואין עוד מלבדו וע"כ שולט אין זה אלא ברשותו יתברך
, וכשיעלה ברצונו יאבד את הרע לגמרי, ובזאת בלבד ָפֶני"לְ  ההנהגהן ֶׁשַהָּׁשְלטָ 

בחסד  נכלל גבורה" ּוְגבּוָרה ְד יָ ּבְ   בגבורהנכלל חסד  . ֹעזהשליטה יתקן עולמו

ַמה  לּכָ  נֹוָרא ַעל מלכות שלים ִׁשְמ"וְ ִּביִמיֶנ".   בסוד עקידת יצחק
  ׃משפיע מבריאה ולמטה למשרתים ֶּׁשָּבָראתָ   

  

  ע"ב ד"ויט" תיקון ישראל. ע"ב ד"ויט" תיקון ישראל. ע"ב ד"ויט" תיקון ישראל. ע"ב ד"ויט" תיקון ישראל.    .ו היייוד הי ובשורשו  . ת"ת. הנקשריעקב
גם ישראל אינם מגיעים לתכלית מעלתם.  - עד שהעולם כלו אינו נתקן בכל חלקיו

אז יירשו ישראל מעלתם  -ית' בעולמו וישלוט הטוב ויכפה הרע כראוי  תגלה מלכותותגלה מלכותותגלה מלכותותגלה מלכותותתתתששששככככ
ישראל ישלטו וכל  , ואזסוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולםבבשלימות 

 האומות משועבדים תחתיהם.

 . שורש ישראל – כ"ח תיבות כנגד כ"ח אותיות מילוי דמילוי דמ"ה

'נוצר חסד' דדיקנא  -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן
 ובכ"ן = מזל"א. 

 יהוה יהוה יהוה

 בבחינת שמאלו תחת לראשי.לשכינה תחתונה א)              

 .יוד הא ואו הא  יהוה  ב) לע"ב דמ"ה             

  נוסח ספרד תפילות לחש יום הכיפורים   קהילת הרמח"ל 

  

31  
  

  

   ׃א ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִדּבּור ֶּפהַעל ֵחטְ 

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִהְרהּור ַהֵּלב

   ׃ת ֵרעַ ְּבהֹוָנאַ ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" 

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִוּדּוי ֶּפה

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְוִעיַדת ְזנּותוְ 

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבָזדון ּוִבְׁשָגָגה

   ׃םּומֹוִרים הֹוִריְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִזְלזּול 

   ׃ק ָידְּבֹחזֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" 

   ׃ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני"

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִטְּפׁשּות ֶּפה

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבֻטְמַאת ְׂשָפָתִים

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבֵיֶצר ָהָרע

ֹ ם ְּביֹוְדִעיְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני"     ׃םיֹוְדִעיא ּוְבל

   ׃ת, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַּכֶּפר ָלנּוְסִליחֹוְוַעל ֻּכָּלם ֱאלוַּה 

   ׃דֹׁשחַ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבַכַּפת 

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבַכַחׁש ּוְבָכָזב

   ׃ן ָהָרעְּבָלׁשֹוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" 



  

     קהילת הרמח"ל             נוסח ספרד תפילות לחש יום הכיפורים                30
  

  

וָ  ִמְּלָפֶני" ְיִהי ָרצֹוןן, ּוְבכֵ    ײֱא2ֵהינּו   ײ װְיֹה'ֹ
  ׃ֲאבֹוֵתינּו ֵוא*ֵהי
  אלף הה יוד הה  .פגמי הנפש   ָּכל ַחּטֹאֵתינּול עַ  ָלנּור ֶׁשְּתַכּפֵ 
  אלף הא יוד הא  .פגמי הרוח   ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו לעַ ָלנּו  חְוִתְסלַ 

  אלף הי יוד הי  .פגמי הנשמה   ְּפָׁשֵעינּוָּכל  לעַ ָלנּו ְוִתְמחֹול 
  ויהפכו כולם לזכויות ומצוות.

  בסוד על סדר א"ב. בסוד האיברים בפרט, בסוד הפגמים התלויים בהם. ובאמירתו נתקנים
  באור אימא. –התשובה                                         

  
  ׃וידוי = ל"ו אותיות

  ואו ואו,  הה ההיהוה,  יוד הה וו הה,  יוד ואו דלת,  הה הה,  
ו הה,    הה דוי  ׃ערבית            ההיםולהאיו

ו  ׃שחרית ו הה,    הה די םולהיאו            ההי

ו  ׃מוסף            היםהולהיאו הה,   ו הה די

ו  ׃מנחה ו  הה די            םיההולהיאה,   הו
  

  ׃ןּוְבָרצֹוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבאֶנס 

   ׃ְלָפֶני" ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ִּבְבִלי ָדַעת

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתִים

   ׃ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבָגלּוי ּוַבָּסֶתר

   ׃ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני" ְּבִגּלּוי ֲעָריות
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וָ  ָּכבֹוד ׃לישראל. א ד' מיני טובהֵּתן   שכינה עליונהכבוד   ײ װְיֹה'ֹ

. ממלכות העבודה ִהָּלה ִליֵרֶאי"ּתְ  ׃טובה ב  יזהירו בזוהר הרקיע. ַעֶּמ"לְ  ואז
מצד הטוב, שלכל הפחות אם אין בנו מעשים  תי"ק ו"השיתן לנו  ִתְקָוהוְ  ׃טובה ג

לקבל הנשמה העליונה מכולם שהיא מהבריאה לפחות אל יחסר לנו רוח ונפש מן יצירה 

שנמשך דרך  שפעמה טֹוָבה תקוה מצד הקדושה שבהם הנקראת טוב.עשיה הנקראות 

 מ' פתוחהּוִפְתחֹון ֶּפה   ׃דטובה   המתפשטים בזמן הגלות. ֶׁשי"ְר דֹולְ    הקוים

 שתתחזק הקדושה כראוי כ  ַלְמַיֲחִלים ָל/. ממנה יושפע -השכינה  שהיא

ימלוך מלך מבית דוד ו ׃ג, המובחרת בארץ ישראל ׃ב העם הנבחר, ישראל ׃א צריך שיהיו

  ׃והמלוכה וזהמתפללים על הארץ עתה  שהוא המלך הנבחר ובו נקשרים ישראל בקדושה.

ן ָׂשׂשֹווְ  עצמה בסוד משוש חתן. הקב"ה לשכינההארת  ַאְרֶצ"לְ ִׂשְמָחה 
ֶקֶרן  וצמיחת = משיח בן יוסף לצורך משיח בן דודמלוכה,  . ּוְצִמיַחתִעיֶר"לְ 
  ֵנר ַוֲעִריַכת               מלמטה גאולת השכינהצמיחת    ַעְבֶּד"ָדִוד לְ 

  יאההויהה   יאהלוההים   יאהדונהי  ׃יחוד נ"ר
  ממנה יוצא המשיח, שכינה עליונה ִׁשיֶח"מְ    בן ישי בראש. ֶבן ִיַׁשילְ 

  ׃ משיח בן דוד ָיֵמינּובְ ִּבְמֵהָרה                        

  

    ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".    .ייוד הי ויו ההנקשרת בשורשה     . מלכותדוד

עשרה מקבילות ל ,כלן טובות ,צדיקים, חסידים, ישרים ׃בישראלעיקריות מדריגות  ג'
שכלם יהיו בשמחה ברוב הארה והשפעה וכנגד זה מדריגות ראוי ונכון הארות עליונות, ו

 כ"ב תיבות כנגד כ"ב אותיות התורה.  תיקון מאורות. . וזהו עניין הרשעה יכנעו ויתבטלו
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'נוצר חסד' דדיקנא  -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן

 ובכ"ן = מזל"א. 

 יהוה יהוה יהוה

 בבחינת וימינו תחבקני.לשכינה תחתונה א)              

 יה  יהו  יהוה  י  ׃ב) לע"ב דב"ן             

 ַיֲעלֹוזּו. ַוֲחִסיִדים ִיְׂשָמחּו. ִויָׁשִריםוְ ִיְראּו  ומלכותיסוד  ַצִּדיִקים

  ִּפיהָ    ִּתְקּפֹוץ  הרמוזה בר"ת ת"פ נוק' דקלי'עֹוָלָתה וְ  ,ִרָּנה ָיִגילּוּבְ 

  מה שכבר נתפשטהָהִרְׁשָעה  ]לְוכָ [ ר"ת ת"פ גימ' פלונית, יסכר פי דוברי שקר.

כריתת הס"א  ִּכי ַתֲעִבירִּתְכֶלה. עשן המכהה עיני יצחק ן ֶּכָעׁשָ ֻּכָּלה 

  ס"מ ונוק' ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון  שהתחילה בסוד ת' שנים במצרים ומ' שנים במדבר.

השבועה שאין השם והכסא שלם  , לקייםזוהמת הנחשעיקר עמלק בסוד  ִמן ָהָאֶרץ

שעליה התפללנו עד  הטובההטובההטובההטובהשמו וזרעו של עמלק, שבכל עת שקיים אין כל  עד שימחה

 עתה מתקיים.

 

 

  ׃שישאר בו העולם הוא הטובהטובהטובהטובוהנה המצב 

 .שיהיו הברואים בכל ההכנה המצטרכת(א) 

 ומלכותו ית' תהיה מתגלית עליהם תמיד, (ב) 

והם מקבלים מזה טובה אחר טובה עד אין תכלית. כי הנה הוא ית"ש בלתי בעל (ג) 

 טובטובטובטובורה עליהם ומתקשר בם, ימצאו מקבלים תכלית, וטובו בלתי בעל תכלית, ובהיותו ש

 , וע"כ עתה מתפללים שימהר לגלות מלכותו וטובתו יתברך לאלתר!בלא תכלית
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  ָלנּו. ַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי" ּוִמִּמְׁשָּפֶטי" ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשָוה
יךָ ַמה ּנֹאַמ֙ר  ן ֲעָבֶד֔ ים ָמָצ֙א ֶאת ֲעֹו֣ ֱאֹלִה֗ ק ָהֽ ֑ ְצַטּדָ ֖ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ י ַמה ּנְ אֹדָנ֔ ְוַאָּתה ַצִּדיק  ַלֽ

ים ַרֲחָמיו. ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו י ַרּבִ א ְבַיד ְיֹהָוה ּכִ ָלה ּנָ   ִנּפְ

  ׃ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו               
  

בתפילת נעילה יש לדלג מכאן ועד לתוספת המיוחדת לנעילה המובאת 
  .35בעמוד  להלן

ָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד  י ֲעֹוֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ י ְלָהִרים ֱאֹלַהי ּפָ י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד ּבֹׁשְ י ֲעֹוֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ י ְלָהִרים ֱאֹלַהי ּפָ י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד ּבֹׁשְ י ֲעֹוֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ י ְלָהִרים ֱאֹלַהי ּפָ י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד ּבֹׁשְ י ֲעֹוֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ י ְלָהִרים ֱאֹלַהי ּפָ י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ּבֹׁשְ
ָמִים. ָ ָמִים.ַלׁשּ ָ ָמִים.ַלׁשּ ָ ָמִים.ַלׁשּ ָ     ַלׁשּ

ֹ  תיקון התשובה באימא    יוד הא ואו האַמה   אַמר ְלָפֶני"  יֹוֵׁשב ּנ
 ְלָפֶני" ׁשֹוֵכןהספר של היסוד  ּוַמה ְּנַסֵּפר   הדיקנא,ג ע" ָמרֹום

ַאָּתה   וה ְוַהִּנְגלֹות    יה ְׁשָחִקים.  ֲהלֹא ָכל ַהִּנְסָּתרֹות 
הבעל תשובה נקשר במזל ונקה בהתעוררות אי' ע"י תשובה.  בסוד ומשתי את  יֹוֵדעַ 

במזל "ונקה" שכולל הכל ומשם נקיון     ַאָּתה יֹוֵדעַ     .עון הארץ ההיא ביום אחד

ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי.    יה  ָרֵזי עֹוָלם       העוונות ע"י אימא
יועצות  תְּכָליֹו ןּובֹוחֵ שרש ישראל ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן 

  .לב מקום קשר ההנהגה והכליות ָוֵלב סדים וגבורותאותו לימין ולשמאל בסוד ח
 ִמֶּנֶגד    בבי"ע, ְוֵאין ִנְסָּתר מלכותךב ִמֶּמּךָ ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם 

  ׃, ומשם ההשגחה בכל בי"עהמלכותעיני ה' בסוד פתח עינים שהיא          ֵעיֶני"
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  בסוד פשע. –הגיעו הדברים להיות בלי תיקון   ָּפַׁשְענּו.
  עברנו במרד ולהכעיס. פרקנו עול תורה ומצוות.

באות ברית קודש וז"ל מסרנו שפע לחיצונים. הקשנו עצמנו לדעת.   ָּפַגְמנּו.
פגמנו בעולמות ובשמות הקודש.  התפללנו בעת שהיינו צריכים 

ולא השגחנו בה.  לנקבנו, ובגוף לא נקי וטהור. התפללנו מהפה ולחוץ
ישננו והפחנו עם תפילין. אכלנו מאכלות אסורות ולתאבון ופגמנו 

  בסעודות הרשות.

  וכן בין אדם לחברו. נגד הקדושה.  ָצַרְרנּו.

צערנו לבריות צערנו  לקבו"ש. הפרדו בין ז"א לנוק'.   ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם.
לא שמנו מורא שמיים לנגד עינינו.           ולבע"ח.

  זכרנו חורבן ביהמ"ק וירושלים.לא 

  התחבר הס"א מכח הארת העורף.  ִקִּׁשינּו ֹעֶרף.
קשינו עורפנו מלקבל תוכחה, תלינו העונש במקרה ולא חזרנו 
בתשובה. קטרגנו על חברינו ועל כלל ישראל. חפשנו להקל 

  ולהתחמק.

  נעשה מרכבה לס"א.  ָרַׁשְענּו.
  וחסידים.עשינו מעשי רשעים. התחזינו לצדיקים 

פנים ואחור. פנים  –ב' נקודות -חוזק הס"א ממה שמקבל מ  ִׁשַחְתנּו. 
  בסוד השחתת הזרע, אחור בסוד תועבה.

  שחתנו בכל דבר ערווה ומעשי תועבה. שחתנו את הבריאה.

ִּתַעְבנּו, ָּתִעינּו  
  ִתֲעַתְענּו.

בסוד עובדי ע"ז שעולים לקדושה בלי תיקון בסוד 
  כמתעתע.

תעינו בדרכנו ובבחירתנו, ונחמנו עצמנו בדברי שקר. 
הורינו הוראת שקר, פסקנו הלכה בגאווה ובטעות. 

התעינו את הורדנו ניצוצות קודש לשאול תחתית. 
  האחרים. פתחנו לעצמנו פתח להטמא.
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 שכינה עליונה.שהגילוי  -כ"ז תיבות כנגד כ"ז אותיות דמילוי המילוי דאהי"ה 

וָ  ַאָּתה הּוא   יוד הה וו הה ִתְמ*/וְ  ֱא*ֵהינּו   ײ װְיֹה'ֹ
 ַמֲעֶׂשי" לּכָ ַעל  ]ְלַבֶּד"[   בלא ס"מ בעולם ֵהָרהמְ   נוק'  ײ

. ָקְדֶׁש"בֹוֶד". ּוִבירּוָׁשַלִים ִעיר ּכְ ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ּבְ .  בעשיה
וָ ְדֶׁש" ִיְמ*/ קָ ִדְבֵרי ּבְ ַּכָּכתּוב  עֹוָלם לְ  ײ װְיֹה'ֹ

, ובכחדתו תתגלה מלחמה לה' בעמלק מדר דרָוֹדר  ֹדרלְ ֱא*ַהִי/ ִצּיֹון 

  לּוָיּה׃לְ הַ          עד ולנצח נצחים,מלכותו ל
 

 .שבשכינה העליונה, סוד הגאולה, התשובה, והעולם הבא כ"א תיבות כמנין אהי"ה

. ױ ֵאין ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֶדי"וְ ֶמ". ׁשְ נֹוָרא וְ ָקדֹוׁש ַאָּתה 
וָ ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה    ָהֵאלוְ ָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט צְ  ײ װְיֹה'ֹ

  ַהָּקדֹוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה.  

ּו/  יה"ו  יסוד  להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.   ָּבר6

ה  װשכינה לת' -ירד השפע דרך כל האותיות מא'   ַאָּת7

  װיהו חיבור יסוד ומלכות   ײ װֵ ֹיֵהוָ 

  מצפץ] :בשבת[]   איוד ה אאלף ה: לבחו[   ה יה"ו)  יאה(ד  י

 ׃"היאהשם ר"ת  ַהֶּמֶל/ ַהָּקדֹוׁש   
 "האל הקדוש" או שמסופק, ולא נזכר תוך כדי דיבור, חוזר לראש התפילה. ׃אם שכח ואמר ׃ביחיד
 "האל הקדוש" או שמסופק, ולא נזכר תוך כדי דיבור חוזר ל"אתה קדוש".  ואמר חשכ ׃ש"ץחזרת 
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ָרִציָת ָּבנּו וְ  ל ָהַעִּמים ָאַהְבָּת אֹוָתנּוּכָ ַחְרָּתנּו מִ בְ  ַאָּתה
 ֵקַרְבָּתנּווְ  ִמְצֹוֶתי"ּבְ ׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתנּו ּלְ ל הַ ּכָ רֹוַמְמָּתנּו מִ וְ 

  ׃ַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראתָ וְ  ִׁשְמ" ַהָּגדֹולוְ ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶת".  

וָ ַוִּתֶּתן ָלנּו   ְּבַאֲהָבה ֶאת  ײֱא2ֵהינּו  ײ װְיֹה'ֹ

ַהִּכּפּוִרים  ]ְוֶאת יֹום ,ִלְקֻדָּׁשה ְוִלְמנּוָחה ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת ׃בשבת[ יֹום
לפגמי  ּוְלַכָּפָרה לפגמי הנפש ְוִלְסִליָחה לפגמי הרוח ִלְמִחיָלה ,ַהֶּזה

בכח הכל להעביר רישומי הרוח  ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִלְמֹחל ּבֹו ֶאת .הנשמה

ִמְקָרא  ]ְּבַאֲהָבה ׃בשבת[ .הנרשמים בגוף וגורמים שליטת הס"א על החוטא
  ׃ִמְצָרִים ִליִציַאת ֵזֶכר ֹקֶדׁש.

  

  17ידלג לעמוד  –בכל התפלות חוץ ממוסף 
  

  !תוספת לתפילת מוסף בלבד

אין הקשר שהיו נקשרים ישראל בירושלים  ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו

ַאְדָמֵתנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל . ע"י הרגלים והיה נחשב כאילו תמיד היו שם
נּו ְּבֵבית ְּבִחיָרֶת" יְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשות חֹובֹותֵ 

ַּבַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ" ָעָליו ִמְּפֵני ַהָּיד 
   ׃ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָּדֶׁש"
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החלשת כח  –קלקול כח התיקון. כזב מקלקל התפילה שלא להתקבל   ִּכַּזְבנּו.
  ענינו אמן יתומה וחטופה. דברי שקר וכזב.הפה, הכנסנו צלם בהיכל. 

עשינו עצמנו במה הגברנו כח הס"א. הכועס כעובד עבודה זרה.   ָּכַעְסנּו.
ומשגיח והכל שכחנו והתעלמנו שיש אחד שצופה ומרכבה לס"א. 
  מאיתו יתברך.

  חסרון התשובה וריחוק ממידת ההכנעה.  ַלְצנּו.
שחוק ולעג על/עם בני אדם. קלקלו הלימוד בליצנות. ישבנו במושב 

דחינו וביישנו אחינו בשל  לצים. הלבנו וביישנו לאחרים בשחוק.
  מוצאם ועדתם.

שאין היכר עוד סוד המרידה בעוונותינו קלקלנו כל סדר המאורות   ָמַרְדנּו.
לתחתון בסוד "בת קמה באמה". כי אין נתקנים התחתונים  בין עליון

התגאינו החסרנו תפילות ומיעטנו השפע. פרקנו עול. מן העליונים. 
רדינו והפלנו חיתנו  על הבריות וכלפי שמיים בפנימיות ובחיצוניות.

  על אחרים ובפרט על בני ביתנו.

  השכינה.החלשנו כח   ָמִרינּו ְדָבֶרי".
סרבנו לשמוע בקול ה' ית'. הכנסנו עצמנו בד' כיתות 

לא שבנו בתשובה. קלקלנו  שאינן מקבלים פני שכינה.
  עצמנו בגלגולים השונים במקום לתקן.

  .הכעסנו את ה' בעוונותינו הרחקנו הנשמה משורשה.  ִנַאְצנּו.

  פגמנו במחשבה וערבנו קודש בחול, שעטנז וכילאיים.  ִנַאְפנּו.
איסורי עריות ואביזריהו במחשבה, בדיבור, במעשה ובראיות  כל

  ופגמנו בכל החושים. אסורות

  סרנו מעבודתו ית' וסרחנו. ערבנו את הרע במחשבה.  ָסַרְרנּו.
  עברנו על כ"ד פגמים שעליהם שמים מנדים.

  עברנו במזיד למלא תאוותינו.לכתה באורחות הס"א.   ָעִוינּו.
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  המשכת היסוד לעורלה. -"בגדה יהודה"   ָּבַגְדנּו.
  לא הכרנו טובה, והשבנו רעה תחת טובה לקב"ה ולחברינו.

 קיאנו.אכזבנו שמיים במעשינו. שבנו על 

לקחנו בכח מחברינו, גזלנו        עושק הניצוצות של הקדושה ביד הס"א.  ָּגַזְלנּו.
מהרבים, וגזלנו שינה. גזלנו מזמננו וביטלנו תורה. לא ברכנו ברכה 

 לבטלה. ברכות ראשונה ואחרונה. ברכנו 

  ִּדַּבְרנּו ֹדִפי
         

  פגם יסוד נוק'. פגמנו בה' מוצאות הפה.
חשבנו ואמרנו שעבודתינו לשוא. הוצאנו דיבה רעה 

ואחד בפה ואחד בלב. חשבנו ודברנו לשון הרע 
, על עדות עלינו, על חברינו, על שמייםוהוצאנו שם רע 

  .בישראל

עוותנו וקלקלנו מה שהיה עיוות הדרכים ההולכים אל המשרתים.   ֶהֱעִוינּו.
  מנענו הטוב מבעליו. ישר.

  חוזק הס"א.  ְוִהְרַׁשְענּו.
  לא האהבנו מלכותו על הבריות. גרמנו לאחרים להיות רשעים.

  חוזק עמלק הנקרא זדון.  ַזְדנּו.
עברנו עברות ברצון וזדון ומתוך רוע לב. עברנו על רמ"ח 

  מצוות עשה ושס"ה לא תעשה. ובמצוות דרבנן. זלזלנו במצוות.

  המשכת התורה לחוץ.  ָחַמְסנּו.
  ברינו למכור לנו.חמסנו הבריות, הכרחנו ח

  

  .כיסוי השקר על כל הבריאה  ,ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר
נטפלנו והתחברנו לעוברי עבירה. חברנו טוב 

  ורע ונתנו כח למקטרג. שקרנו במצח נחושה.

  הגעת הפגם לאימא הנקרא עצת ה'.  .עָר ָיַעְצנּו 
יעצנו עצות רעות לפרט ולכלל כדי להכשילם 

  בפני עיוור.או על מנת להרויח. שמנו מכשול 
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וָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני"    ײ ֱא*ֵהינּו ײ װְיֹה'ֹ
ֶׁשָּתׁשּוב  , י"ג מידות הרחמים בכח ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶל/ ַרֲחָמןֵוא*ֵהי 

ְוַעל ִמְקָּדְׁש" ְּבַרֲחֶמי"  ,להעביר פגם הנשמותּוְתַרֵחם ָעֵלינּו 
ּוְתַגֵּדל , ואז יתוקן המקדש שיוכל להבנות ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ,ָהַרִּבים
  : גילוי שכינהב ְּכבֹודֹו

ְּכבֹוד ַמְלכּוְת" ָעֵלינּו ְמֵהָרה ְוהֹוַפע  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַגֵּלה
ְוָקֵרב  ,ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי בגילוי האור הפנימי בהנשא ההנהגה ְוִהָּנֵׂשא
ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ.  ִמֵּבין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתינּו הנשמות ְּפזּוֵרינּו

ִעיְר" ְּבִרָּנה  'דנוק יסוד ְלִצּיֹון עצמן מהארצות ַוֲהִביֵאנּו
ה ַנֲעׂשֶ ְוִלירּוָׁשַלִים ֵּבית ִמְקָּדְׁש" ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם ְוָׁשם 

ְלָפֶני" ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתנּו ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם ּומּוָסִפים 
   ׃ְּכִהְלָכָתם

יֹום ַהִּכּפּוִרים  ]ְוֶאת מּוְסֵפי יום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה וְ  לשבת[ ְוֶאת מּוַסף
 ְּכמֹוַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶני" ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ" 

ֶׁשָּכַתְבָּת ָעֵלינּו ְּבתֹוָרֶת" ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּד" ִמִּפי 
   ׃ְכבֹוֶד" ָּכָאמּור
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ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים  ,ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם" לשבת[
"ֹעַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל ֹעַלת  ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו.

   .]: ֶזה ָקְרַּבן ַׁשָּבת, ְוָקְרַּבן ַהּיום ָּכָאמּורַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה

ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 
 ִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו.ְועִ 

וָ ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה לַ  ֵריַח ִניֹחַח ַּפר ֶּבן  ײ װיֹה'ֹ
ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם 

   .םִיְהיּו ָלכֶ 

ה ֶעְׂשרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ְׁשלֹוׁשָ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר 
ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים  ְּכִנְסּכֹון ַלֶּכֶבׂש ְוַיִין ְוִעָּׂשרֹוֶעְׂשרִנים ָלָאִיל 

ֵני ּוׁשְ  ְוְׂשִעיר ְלַכֵּפר ִמְּלַבד ַחַּטאת ַהִּכּפּוִרים) נ"א( ְלַכֵּפר,
   ׃ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם

ג. ַעם ְמַקְּדֵׁשי ֹענֶ י ְוקֹוְראֵ י ַׁשָּבת ׁשֹוְמֵר ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְת"  לשבת[
 ּבֹום ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶב". ּוַבְּׁשִביִעי ָרִציָת ּכּולָ ְׁשִביִעי. 

  ׃]ָקָראָת. ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית אֹותֹו. ֶחְמַּדת ָיִמים ְוִקַּדְׁשּתֹו
  

  וונותינו...או"א מחול לע 18מכאן ידלג בתפילת מוסף לראש עמוד 
  

   עד כאן תוספת לתפילת מוסף.
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  שכינהְלָפֶני"  ָּתבֹא )ָאָּנא(ֵוא*ֵהי ֲאבֹוֵתינּו   ײֱא2ֵהינּו 
תבוא מתוקנת בסוד  ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו ְוַאל .שלא תדחה ְּתִפָּלֵתנּו

  װֶׁשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשה ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶני" ְיֹהוָ  . חנון
 ֵוא*ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים   ײֱא2ֵהינּו    ײ

   .בשוגג ָחָטאנּוֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו. ֲאָבל 
  ׃]להכעיס .  ָּפַׁשְענּובמרידה ָעִוינּו :הסוד ראוי להוסיף פע"[
  

וידוי בסוד כ"ב אותיות והם תיקון קילקולי האותיות ומרכבותיהם. בכח בכוח הוידוי להעלות 
החטאים לאימא ולהתבטל שם. וצריך זהירות גדול. כי אם נעשה בתשובה הוא תיקון גדול ואם 

               תועבה. לאו הוא קלקול גדול בסוד זבח רשעים

(סה"כ כ"ז  כשתאמר הוידוי, אז על כל מלה ומלה שתאמר אשמנו בגדנו, תכה באגרופך על הלב
להורות כי הוא גורם להעלות החסדים למקום הסתום, והחסדים יורדין הכאות > כ"ב ומנצפ"ך), 

ה"ח בשרשן ומתגלין בחזה, ואז הם מתגלין שם במקום הלב. ולפי שסוד היד ימנית, הוא סוד 
  .ימינא שם, ויכוין לנענע החסדים ממקומן, ולהורידן במקום הגלוי העליון, לכן יכה ביד

  ׃וידו"י = ל"ו אותיות

  יהוה,  יוד הה וו הה,  יוד ואו דלת,  הה הה,  ואו ואו,  הה הה
ו הה,    הה דוי  ׃ערבית            ההיםולהאיו

ו  ׃שחרית םולהיאוו הה,    הה די            ההי

ו  ׃מוסף ו הה,    הה די            ההיםולהיאו

ו  ׃מנחה            יםההולהיאהה,    וו הה די

ו  ׃נעילה ו ה הה די            םההיולהיא,   הו

    
אותיות כולל אותיות סופיות מנצפ"ך. ע"כ אותיות כולל אותיות סופיות מנצפ"ך. ע"כ אותיות כולל אותיות סופיות מנצפ"ך. ע"כ אותיות כולל אותיות סופיות מנצפ"ך. ע"כ ההההע"ד הסוד, הוידוי חייב לכלול את כל ע"ד הסוד, הוידוי חייב לכלול את כל ע"ד הסוד, הוידוי חייב לכלול את כל ע"ד הסוד, הוידוי חייב לכלול את כל 

    והמתפלל יבחר.והמתפלל יבחר.והמתפלל יבחר.והמתפלל יבחר.    ––––הבאנו את האותיות החסרות מהנוסח ספרדי הבאנו את האותיות החסרות מהנוסח ספרדי הבאנו את האותיות החסרות מהנוסח ספרדי הבאנו את האותיות החסרות מהנוסח ספרדי 

  "שומו שמים". -שהשפע אינו נמשך בסוד אשם  -ה"ס חורבן הנהר   ָאַׁשְמנּו.
 אשמים אנחנו ואין התנצלות. גרמנו שממון וריקנות לנפשנו.
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 װיהו ׃חיבור יסוד ומלכות ײ    ּוךיּוהּווּו

  יהי רצון שיתקשרו דברי החכמה בליבי  ּוװיּוהּווּו

  מצפץ] :בשבת[ ]  אלף למד הא יוד מם: בחול[   ) ו(דאהיה יה"ו'    

  יכוון להמשיך גילוי מלכותו ושליטתו יתברך ע"פ פאת מערב

   והי
   

  המשכת שפע אור אין סוף ב"ה וב"ש > לאבי"ע

  סוף־אין אור
  יהוה

  
  דבקות

  דוכרא  נוק'
  כל      הכוללת    שכינה 

  העולמות ונשמות ישראל
  אין סוף

  ב"ה
   יאהדונהי 

   בא"ס ב"ה -וכולם נכללים בשורשם 

   ׃ײ ֵמןאַ      ִיְׂשָרֵאל  ַּבָּׁשלֹום ַעּמֹו   ַהְמָבֵר/  ֶאת  

 ְלָפֶני" ְוֶהְגיֹון ִלִּבי שדי הויה =ִאְמֵרי ִפי   כתרְלָרצֹון    אלְהיּו יִ 

וָ  . עד אור א"ס      להולפשט אור א"ס ב"ה ע"פ הבריאה כ ײ  װְיֹה'ֹ
  ׃הארה למב"ד ומב"י  ְוֹגֲאִלי   להכניע נחש עלי צור    צּוִרי
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   .ונעילה ימשיך מכאן בתפילות ערבית שחרית מנחה 

ַיִּגיַע, וְ א, ָּיבֹווַ אלֵהי ֲאבוֵתינּו, ַיֲעֶלה וֵ ײ  ֱא2ֵהינּו 
, דֹוֵננּוקְ ּופִ  ִזְכרֹוֵננּוִיָּזֵכר וְ ִיָּפֵקד, וְ ִיָׁשַמע, וְ ֵיָרֶצה, וְ ֵיָרֶאה, וְ 

ן ִזְכרֹווְ ן ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד", ִזָּכרֹווְ , ֲאבֹוֵתינּון ְכרֹוְוזִ 
" ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּמְ ל עַ ּכָ ן ִזְכרֹווְ ְדֶׁש", קָ רּוָׁשַלִים ִעיר יְ 

ַחִּיים לְ  ,ַרֲחִמיםלְ ֵחן ּוְלֶחֶסד ּולְ ה, טֹובָ לְ ָפֶני", ִלְפֵליָטה לְ 
  ]ַהֶּזה. ּוְביֹוםַהַּׁשָּבת  ׃בשבת[ יוםּבְ ם ָׁשלֹולְ ּום טֹוִבי

  ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה.   
 

גאולה מתגלים ביש ב' שלבים בתהליך הגאולה, זכיר"ה ופקיד"ה כמופיע בספר שמות. 
ע"כ עתה  , הפועלים את הגאולה.פק"ד וכמנין ר,"כמנין זכו ׃שמותצירופי בעליונים ב' 

 מיידית ולאלתר.  האנו מתפללים שיגזר עלינו גאולה שלמ

  
וָ  ,   יוד הי ויו הי   אלף הי יוד הי  'גימר "זכו  ְכֵרנּוזָ   ײ װְיֹה'ֹ

יוד, יוד הי,    'גימפק"ד  ְקֵדנּופָ ּו ,טֹוָבהלְ ּבֹו ײ  ֱא2ֵהינּו 

ַחִּיים לְ הֹוִׁשיֵענּו בֹו וְ  ,בֹו ִלְבָרָכה   ,יוד הי ויו,  יוד הי ויו הי
ַרֵחם ָעֵלינּו וְ  ֵּננּו,ְוחָ ַרֲחִמים חּוס וְ ׁשּוָעה יְ  ּוִבְדַברטֹוִבים. 

  ׃ַרחּום ָאָּתהוְ , ִּכי ֵאֶלי" ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל/ ַחּנּון הֹוִׁשיֵענּווְ 
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  ׃מכאן והלאה יאמר בכל התפילות

  

להעביר  ַלֲעֹונֹוֵתינּו חֹולמְ  ֲאבֹוֵתינּו. ֵוא*ֵהיײ  ֱא2ֵהינּו 

ַהֶּזה.  ַהִּכּפּוִרים ]ּוְביֹום ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת ׃בשבת[ יֹוםּבְ  את הרושם
להעביר הכתיבה מן הספר העליון ואז אינם עוד נגד ָׁשֵעינּו ּפְ ַהֲעֵבר וְ  ֵחהמְ 

 ָאֹנִכי שכינה עילאהָאֹנִכי  ִמֶּנֶגד ֵעיֶני". ָּכָאמּור ַחּטֹאֵתינּווְ  עיניו

. כח גילוי התפשטותה כוחה מעביר הפגמים ַמֲעִנילְ ָׁשֶעי" פְ הּוא ֹמֶחה 
כח הזכר של הקלי'  ָכָעב ָמִחיִתי ,ֶנֱאַמרוְ  ׃ַחּטֹאֶתי" לֹא ֶאְזֹּכרוְ 

. כח הנקבה של הקלי' נמחים בכח עב וענן דמתן תורה ֶכָעָנןוְ  ָׁשֶעי"ּפְ 
 ׃ואז מיד הוא נגאל מן הס"א ַאְלִּתי"גְ ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  ,ַחּטֹאוֶתי"

י ,ֶנֱאַמרוְ  Vה  ִּכֽ ר ֲעֵליֶכ6ם יְ ַבּי7ֹום ַהֶּז ונטהר  ַטֵהGר ֶאְתֶכHםלְ ַכֵּפ7

W  מיד להיות למעלה ם ִמֹּכל Xאֵתיֶכ Gֹ  ײ   װָו6 ְיה'ׂ ִלְפֵנ7י ַחּט
רּו   ׃באתב"ש אהיהשהוא    תצמ"ץ גימ' ִּתְטָהֽ

 

  .]ִבְמנּוָחֵתנּו  ָנא  ְרֵצה  ֵוא*ֵהי ֲאבֹוֵתינּו.  ײֱא2ֵהינּו  ׃בשבת[

  ,תפארת תוָרֶת"ּבְ ֵתן ֶחְלֵקנּו וְ  ִמְצֹוֶתי",ּבְ  בכתר ֵׁשנּוְּד קַ 
  .מלכות ֵחנּו ִּביׁשּוָעֶת"ּמְ ׂשַ וְ                   .יסוד ֵענּו ִמּטּוֶב"ּבְ ׂשַ 
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 ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ָּבְרֵכנּו
ִּכי ְבאֹור  ,ְּבאֹור ָּפֶני" ד)ַיחַ (

וָ ָּפֶני" ָנַתָּת ָלנּו   װְיֹה'ֹ
ײ  ֱא2ֵהינּו  ײ 

 ֶחֶסד תְוַאֲהבַ  .יא ַחִּייםת ּתֹוַר 

ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ה ְצָדקָ ּו. הד
 ב)טֹול ְוכָ (. הי םְוָׁשלֹוְוַחִּיים  .ונ

ְּבֵעיֶני" ְלָבְרֵכנּו ה ִיְהיֶ ְוטֹוב 
ּוְלָבֵר/ ֶאת ָּכל ַעְּמ" 

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל  ִיְׂשָרֵאל
ְּברֹוב ֹעז  .ִּבְׁשלֹוֶמ"ָׁשָעה 
  ְוָׁשלֹום.

ם ַהָּׁשלֹול ְלכָ ן ֲאדֹו
ב ִיְהֶיה ְּבֵעיֶני", ָוטֹו

ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵר/ ֶאת 
ָּכל ַעְּמ" ִיְׂשָרֵאל, 
ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 

ז עֹוב ְּברֹו, ִּבְׁשלֹוֶמ"
  .םְוָׁשלֹו

  
ּוְגֵזרֹות  הטֹובָ  ְבֵסֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה

 )םְוֵנָחתֵ  נעילה(ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב  .תְוֶנָחמֹות ְיׁשּועֹו ,טֹובֹות
טֹוִבים  ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים תֵּבי ְלָפֶני" ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמ"

  ׃ּוְלָׁשלֹום

ּו/    ההיוההאי    יה"ו  להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.  ָּבר6

ה  װ  . שכינה וממנה לכל העולמותלת' -ירד השפע דרך כל האותיות מא'   ַאָּת7
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יַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִׁשְמ" ַהָּגדֹול וִ  .ֶּסָלה יֹודּו"ל ַהַחִּיים ְוכֹ 
ֶּבֱאֶמת ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו   יוד הי ויו הי

  ַהּטֹוב. ָהֵאלְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה 

ּו/   'הלגבי  'ו׃  כריעת הגוף  ָּבר6
  יה"ו   יסוד    להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.  

ה   'הלגבי  'י  ׃כריעת הראש   ַאָּת7
  װ ת' לשכינה-ירד שפע דרך כל האותיות מא'  

  ו'לגבי  'ה  ׃  זקיפת הגוףא.   )צ( ײ  װֻ ֻיֻהוֻ 

  י'לגבי  ה'  ׃ זקיפת הראשב.     

  ינאדְד         י     מקים     הוהיְד         ה.      יה

  אלהים] :בשבת[  למד הה יוד מםאלף  "ו)   הייה הא(ד ה
 יכוון להמשיך גילוי מלכותו ושליטתו יתברך ע"פ צד מטה

 היו

  ׃ תכהס"ת  ַהּטֹוב ִׁשְמ" ּוְל" ָנֶאה ְלהֹודֹות
  

ים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ׂשִ 
ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים 

 .ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ"

 יש נוהגים לומר נוסח זה

ם ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ָׁשלֹו
ם ְלעֹולָ ַעְּמ" ָּתִׂשים 

ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶל/ 
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וָ ַהְנִחיֵלנּו וְ  לשבת[ ַאֲהָבה ּבְ  ײֱא2ֵהינּו ײ  װְיֹה'ֹ
   ]ֶמ"ׁשְ ֵׁשי ְּד קַ מְ ִיְׂשָרֵאל ל) ּכָ ( בֹוָינּוחּו וְ ְדֶׁש", קָ ָרצון ַׁשַּבת בְ ּו

  ֶּבֱאֶמת.  "ְּד בְ ְלעָ  ַטֵהר ִלֵּבנּווְ 

ֶׁשָּתִסיר ִמֶמִני ֶאת ֶלב ָהֶאֶבן ְוָתִׂשים ִלי ֵלב ָבָׂשר ְוִתמֹול ֶאת ָעְרַלת ִלִּבי. ִויִהי  ,ְיִהי ָרצֹון
ֵלב  ,ָׁשָמִיםְוִכְרצֹון  ִיְהיּו ָכל ַמֲעַׁשי ְלֵׁשםוְ  .ִלִּבי ָמסּור ְבָיְד� ְוִתְכֶּפה אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ�

   ִדי.ִּתּפֹול ַּתָּקָלה ַעל יָ  ל>ׂאוְ  ,ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא9ִהים ְורּוַח ָנכֹון

ר ּדֹול ְּבכָ  ֻׁשרּוןיְ  ִׁשְבֵטילְ ִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן לְ ְלָחן סָ ִּכי ַאָּתה 
  ׃ה)ַאּתָ א ֶאּלָ ( סֹוֵלחַ וְ  למֹוחֵ ר ּוִמַּבְלָעֶדי" ֵאין ָלנּו ֶמֶל/ ָודֹו

ּו/  ה   יה"ו יסודָּבר6 וָ       'װ מלכותַאָּת7   חיבור יסוד ומלכות   ײ  װְיֹה'ֹ

  אל אדני] :בשבת[   ]אלף הה יוד הה בחול:[ יה"ו), ה(דאהי ה

 ֵּבית ַעּמֹו ַלֲעֹונֹותוְ  ַלֲעֹונֹוֵתינּו בנ' שערי בינהסֹוֵלַח וְ  מֹוֵחל ֶמֶל/
 ָׁשָנה לְּבכָ  ַאְׁשמֹוֵתינּו הראשוןחלק פגם אדם  ּוַמֲעִביר ִיְׂשָרֵאל

 סוף בנין ל ָהָאֶרץּכָ ֶמֶל/ ַעל  .ו' אלפים שנה-שיש בכל אחד מה ָׁשָנהוְ 

  ׃ַהִּכּפּוִרים  יֹוםוְ   ִיְׂשָרֵאל  ]וְ ַהַּׁשָּבת  ׃בשבת[ ַקֵּדׁשמְ  ראש השנה
  
  

וָ   כתר ְרֵצה ְּבַעְּמ"      ה'ײ  ֱא2ֵהינּו    י' ײ  װְיֹה'ֹ
ָהֲעבֹוָדה  תאֶ  ְׁשֵעה. ְוָהֵׁשב   ה'ְוִלְתִפָּלָתם    ו'ִיְׂשָרֵאל 

ִלְדִביר ֵּביֶת". ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה 
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 ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ".
  .ְּבׁשּוְב" ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמיםְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו 

ּו/  יה"ו  להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.   ָּבר6

ה    . װת' -ירד השפע דרך כל האותיות מא'   ַאָּת7

  װיהו  חיבור יסוד ומלכות ײ   ִװ וִ הִ יִ 

  אל] :בשבת[  ]למד הי יוד מםאלף  בחול:[ ה"ו)   ייה הא(ד י 

  

 ׃ושליטתו יתברך ע"פ צד מעלהיכוון להמשיך גילוי מלכותו 

  יוה

  ׃ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון
  

 .לשכינה ממקור הברכותוחסדים להמשיך ברכה ושפע  מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל/

   כריעת הגוף

  לעקור אחיזת הנחש מהשידרהויכוון  יזהר בכריעה עד שיתפקקו חוליותיו

   ה' לגבי  ו'
 ֶׁשַאָּתה הּוא

  כריעת הראש

 .ה'ְלגבי    י'

ָוװ   ו'לגבי  'ה  ׃  זקיפת הגוףא.   )ג( ײ ְיֹה'ֹ

  י'לגבי  ה'  ׃ זקיפת הראשב.     
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  .ינאדְד        'נ    מקים    הויה   ְד     'ו   .  ונ

צּוֵרנּו , ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ֵוא*ֵהיײ  ֱא2ֵהינּו 
  .ְלֹדר ָוֹדר ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא. ַחֵּיינּו צּור

  ׃ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶת" הכרת הטובנֹוֶדה ְל" 
  ,ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶד"

  ,ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָל/
  ,ְוַעל ִנֶּסי" ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו

ֶעֶרב ָוֹבֶקר  - ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי" ְוטֹובֹוֶתי" ֶׁשְּבָכל ֵעת
  ,ְוָצֳהָרִים

 ,ַתּמּו ֲחָסֶדי" ִּכי לֹא ,םְוַהְמַרחֵ  .ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמי" ,ַהּטֹוב
  ׃ִּכי ֵמעֹוָלם  ִקִּוינּו  ָל/

  

ָּתִמיד ם ְוִיְתַנֵּׂשא ִׁשְמ" ַמְלֵּכנּו ְוִיְתרֹומֵ  ִיְתָּבֵר/ְוַעל ֻּכָּלם 
  ְלעֹוָלם ָוֶעד.

  ׃ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת" ם)ֹוַוֲחת נעילה( ּוְכתֹוב


