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רות ְדגַ ְדלות ֶׁשהֵּׁ ם
סוד ח ֲִמ ָשה ְגבו ֹ
דוש (אל"ף כ"ף דל"ת טי"ת מי"ם) ֶׁשהוא ֹ
או ִתי ֹות הַ ֵּׁשם הַ ָק ֹ
ָא ָנא ה׳ ְלמַ ַען ֹ
עו ִלים ִמ ְס ָפר ָׁשלוֹ םּ
או ִתי ֹו ָתיו אֵּׁ לו ְב ִמילו ָאם ֹ
סוד הַ ָכתוב ִּב ְטחוּ ּבּהּ' ּעֲדֵ י ּעד ,אֲ ֶׁשר ֹ
דוש הָ ָרמוז ְב ֹ
סוד הַ ֵּׁשם הַ ָק ֹ
ֹ
טובָ ה ,חַ ִיים ,חֵּׁ ן,
לוםְ ,ב ָרכָ ה ֹ
יתי ו ְלכָ ל יִ ְש ָראֵּׁ ל ָש ֹ
יע לִ י וְ לִ ְבנֵּׁ י ֵּׁב ִ
ְב ָׁרכָׁ ה ּטוֹ בָׁ ה ּחיִּים ּחֵ ן ּחֶ סֶ ד ּרח ֲִּמים ּחֶ ְדוָׁ הַ ,ת ְש ִפ ַ
בו ְד ָך ,עֲ ֵּׁשה לְ מַ ַען ָד ְת ָך ,עֲ ֵּׁשה ְלמַ ַען טובָ ְך ,עֲ ֵּׁשה ְלמַ ַען
חֶׁ סֶׁ דַ ,רח ֲִמים ,חֶׁ ְדוָ ה .עֲ ֵּׁשה ְלמַ ַען אֲ ִמ ָת ְך עֲ ֵּׁשה לְ מַ ַען ְכ ֹ
מַ ְלכו ְת ָך.
יך וַ חַ סָ ֶׁד ָ
בו ֵּׁתינו ֶׁש ַתעֲ ֶׁשה לְ מַ ַען ַרחֲמֶׁ ָ
צון ִמ ְלפָ נֶׁ ָ
יך ולְ מַ ַען זְ כות ַע ְב ְד ָך ַר ִבי ַע ִקיבָ ה
יך ה׳ אֱ ל ֵֹּׁקינו וֶׁ אֱ ל ֵֹּׁקי אֲ ֹ
יהי ָר ֹ
וִ ִ
עון ּ ֶבן ּ ֹיוחאי ו ְלמַ ַען זְ כות ַע ְב ְד ָך ַר ִבי מֵּׁ ִאיר ַב ַעל הַ ֵּׁנס ולְ מַ ַען זְ כות ַע ְב ְד ָך
ֶׁבן ֹיוסֵּׁ ף ולְ מַ ַען זְ כות ַע ְב ְד ָך ר ִּבי ּ ִּש ְמ ֹ
ַר ִבי יְ הו ָדה ֶׁבן ַר ִבי ִאלְ ָעאי ולְ מַ ַען זְ כות ַע ְב ְד ָך ַר ִבי אֶׁ לְ ָעזָר ֶׁבן ַשמו ַע ו ְלמַ ַען זְ כות ַע ְב ְד ָך ַר ִבי נֶׁ חֶׁ ְמ ָיאְ ,ת ַרחֲמֵּׁ נו
לום ,חַ ִיים
ו ְתחַ יֵּׁינו חַ ִיים אֲ ֻר ִכים ,חַ ִיים ֶׁשל ָש ֹ
מות ,חַ ִיים ֶׁשיֵּׁש ָבהֶׁ ם יִ ְר ַאת חֵּׁ ְטא,
ִחלוץ עֲ צָ ֹ
ֶׁש ְתהֵּׁ א ָבנו ַאהֲבַ ת ת ֹו ָרה וְ יִ ְראַ ת ָשמַ יִ ם ,חַ ִיים
או ָרהַ ,שעֲ ֵּׁרי ַכלְ ָכלָ הַ ,שעֲ ֵּׁרי ַד ַעת,
לָ נו ֲש ַע ֵּׁרי ֹ

טובָ ה ,חַ ִיים ֶׁשל
טובָ ה ,חַ ִיים ֶׁשל ְב ָרכָ ה ,חַ ִיים ֶׁשל ַפ ְרנָ סָ ה ֹ
ֶׁשל ֹ
בוד ,חַ ִיים
ימה ,חַ ִיים ֶׁשל ע ֶֹׁשר וְ כָ ֹ
חַ ִיים ֶׁשאֵּׁ ין ָבהֶׁ ם בו ָשה ו ְכלִ ָ
ָ
ָ
בו ָד ְתך ולְ יִ ְר ָא ֶׁתך וְ ִת ְפ ַתח
טובָ ה לַ עֲ ֹ
לות ִל ֵּׁבנו לְ ֹ
ֶׁש ְתמַ ֵּׁלא ָכל ִמ ְש ָא ֹ
טובָ הַ ,שעֲ ֵּׁרי מָ גֵּׁ ן.
ַשעֲ ֵּׁרי ֹ

יעה נָ אָ ,א ָנא ה׳ הַ ְצלִ יחָ ה נָ א.
הו ִש ָ
אָּׁ ָנא ה׳ ֹ
ָ
אור.
או ְרך נִ ְראֶׁ ה ֹ
קור חַ ִיים ְב ֹ
כִּּי ִע ְמ ָך ְמ ֹ
חו ֶׁת ָ
דְּ ָרכֶׁ ָ
יך לַ ְמ ֵּׁדנִ י.
או ְר ֹ
יענִ י ֹ
הו ִד ֵּׁ
יך ה׳ ֹ
ט ֹוב ה׳ לַ כ ֹול וְ ַרחֲמָ יו ַעל ָכל מַ עֲ ָשיו.
מָּׁה ַרב טו ְב ָך אֲ ֶׁשר צָ פַ נְ ָת ִל ֵּׁיראֶׁ ָ
חו ִסים ָב ְך נֶׁ גֶׁ ד ְבנֵּׁ י ָא ָדם.
יך ָפ ַעלְ ָת לַ ֹ
מו
עולֶׁ ה ִמ ְס ָפר ְש ֹ
סוד ֹיוסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳ וְ ֹ
עון ּ ֶבן ּיוֹ חאי ּאֲ ֶׁשר הָ יָה ְב ִחינַ ת יְ ֹ
אָׁ נָׁא ּה' ּלְ מען ּ ְזכות ּעבְ ְד ָּׁך ּהצ ִּדיק ּר ִּבי ּ ִּש ְמ ֹ
יצוצֵּׁ י הַ ְק ֻד ָשה אֲ ֶׁשר ִפז ְַרנו יִ ְת ָב ְררו
סוד צַ ִדיק ה׳ וְ כָ ל נִ ֹ
סוד ֹיוסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳ ,יְ ֻת ַקן מָ ה ֶׁש ָפגַ ְמנו ְב ִמ ַדת יְ ֹ
ְכ ִמ ְס ָפר יְ ֹ
סוד ֹיוסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳.
לום ִמן יְ ֹ
טוב וְ חֵּׁ ן וָ חֶׁ סֶׁ ד וְ ָש ֹ
סוד ֹיוסֵּׁ ף צַ ִדיק ה׳ וְ יִ ָמ ֵּׁש ְך לָ נו ֶׁשפַ ע ֹ
וְ יַעֲ לו אֶׁ ל יְ ֹ
עולָ ם הַ ְי ִצ ָירה יְ ֻת ַקן מַ ה
מו ְכ ִמ ְס ָפר ֹ
עולֶׁ ה ִמ ְס ָפר ְש ֹ
עון ּ ֶבן ּ ֹיוחאי ֶׁש ֹ
אָׁ נָׁא ּה' ּלְ מען ּ ְזכות ּעבְ ְד ָּׁך ּהצ ִּדיק ּר ִּבי ּ ִּש ְמ ֹ
עולָ ם הַ ְי ִצ ָירה וְ יִ ְהיֶׁה לָ נו
לום ִמ ָשם אֶׁ ל ה׳ הַ ֵּׁמ ִאיר ְב ֹ
טובָ ה ו ְב ָרכָ ה וְ ָש ֹ
עולָ ם הַ ְי ִצ ָירה וְ יִ ָמ ֵּׁש ְך לָ נו ֶׁשפַ ע ֹ
ֶׁש ָפגַ ְמנו ְב ֹ
אות
עולָ ם הַ ְי ִצ ָירה ו ִמ ָשם אֶׁ ל ה׳ וְ יָאֵּׁ ר לָ נו וַ עֲ ֵּׁשה ִע ָמנו ֹ
עולָ ם הָ עֲ ִשיה אֶׁ ל ֹ
כֹחַ וְ אֹמֶׁ ץ ֶׁש ַתעֲ לֶׁ ה נַ ְפ ֵּׁשינו ִמן ֹ
אויְ בֵּׁ ינו וְ יִ ָכלְ מו ִכי אַ ָתה ה׳ עֲ ז ְַר ָתנו וְ נִ חַ ְמ ָתנו.
ֵּׁבושוֶׁ ,יחֱזו ֹ
טובָ ה וְ יִ ְראו ש ֹונְ אֵּׁ ינו וְ י ֹ
לְ ֹ
מו ְכ ִמ ְס ָפר ִכ ֵּׁסא ְש ִכינָ ה יְ ֻת ַקן ָמה ֶׁש ָפגַ ְמנו
עולֶׁ ה ִמ ְס ָפר ְש ֹ
עוןּ ֶבןּיוֹ חאיּ ֶׁש ֹ
אָׁ נָׁאּה'ּלְ מעןּ ְזכותּעבְ ְד ָּׁךּהצ ִּדיקּר ִּביּ ִּש ְמ ֹ
אור ְש ִכינָ ה.
דור וְ ִכ ֵּׁסא אֶׁ ל ֹ
ְב ִכ ֵּׁסא ְש ִכינָ ה ו ְתז ֵַּׁכ ְך וְ ָת ִאיר נַ ְפ ֵּׁשינו וְ נִ זְ ֶׁכה ִל ְה ֹיות ָמ ֹ
אות וְ ִש ִשים וְ ִש ָשה ,יְ ֻת ַקן מָ ה
מו אַ ְר ַבע מֵּׁ ֹ
עולֶׁ ה ִמ ְס ָפר ְש ֹ
עוןּ ֶבןּ ֹיוחאי ֶׁש ֹ
אָׁ נָׁאּה'ּלְ מעןּזְכותּעבְ ְד ָּׁךּהצ ִּדיק ּר ִּביּ ִּש ְמ ֹ
אות וְ ִש ִשים וְ ִש ָשה וְ נִ ְהיֶׁה מוצָ ִלים ִמן מַ כ ֹות ֶׁשהֵּׁ ם ִמ ְס ָפר אַ ְר ַבע
עולֶׁ ה ִמ ְס ָפר אַ ְר ַבע מֵּׁ ֹ
ֶׁש ָפגַ ְמנו ְב ִה ְרהו ִרים ֶׁש ֹ
ְ
אות וְ ִש ִשים וְ ִש ָשה וְ יִ ָמ ֵּׁשך לָ נו מֵּׁ הֶׁ ם
ית ְקנו וְ יִ זְ ַד ְככו הַ ְכלָ ֹיות ֶׁש ָלנו ֶׁשהֵּׁ ם ִמ ְס ָפר אַ ְר ַבע מֵּׁ ֹ
אות וְ ִש ִשים וְ ִש ָשה וִ ֻ
מֵּׁ ֹ
צון ִא ְמ ֵּׁרי ִפי וְ הֶׁ ְג ֹיון לִ ִבי ְלפָ נֶׁ ָ
יך ה׳ צו ִרי וְ ֹגואֲ לִ י.
כונָ ה ָת ִמיד .יִ ְהיו לְ ָר ֹ
יש ָרה ונְ ֹ
טובָ ה וִ ָ
ֵּׁעצָ ה ֹ
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