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 ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

  ם נְִפָלִאיה ֶוֱאמּונָק ִחּזּוי ִּדְברֵ         
    ִלְבנֵי ּדֹוֵרנּו            
              
  , ְּפָחִדים, ַמּדּוַע נְִגָרִמים ֲחָרדֹות        
  ?ַמֲחָׁשבֹות אֹוְבַדנִיֹות ַחס ְוָׁשלֹום           

  
                 ּמֹותִסּפּוֵרי ִּתּקּונִים ְוִגְלּגּוֵלי נְׁשַ             

  
   ִּתּקּונֵי ֲעוֹונֹות ִלְגָבִרים ּוְלנִָׁשים                        

   ֵסֶדר ַהְדָרָכה ְמֻתָּקןוְ             
  

           תֵעצֹווְ  םצֹום יֹולִ ה ֲהָכנָלְ ת ֵעצֹו           
  ן ַסְרטָ ת ַׁשַּפעַ ה ְבקֹורֹונָל ִטּפּולְ                
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  ִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץת ַהְּספָ ֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

, 0527661162 :תל אביב 0544868812, 0526062609 :אשדוד
 כפר שלם, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073
 דיזינגוף 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662
, 0504119180 :בני ברק 0523235040: רמת גן 0548451505
 0527130050 0527609576, 025383598 :ירושלים 0527698522

 :נתניה 0533104927, 0533147431 ,0527119090 :חולון
, 0526501123 :חדרה 0526736537 0538267213, 0508510663
 :םיגבעתי 0525969526, 0548598852, 0586007019
 0526764048 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125

 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון 0524594899 :ערד
 0543454026 :קריית שלום 0548432037 :ראשון לציון 0525933847

: אלעד 0583293332 :אור יהודה 0504124998: קרית אתא
בית , בקעת הירדן, 0583274164, 0583229308: בת ים 0528624262
 0583245227: רכסים 0509036663, 0533343548 :שאן והסביבה

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
0548463014  

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in:  
Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, +19174458900, 
+19179351230 Spanish: 00-972-523145665 

  
  0523145665שאלות בנוגע לענייני התיקונים ניתן לפנות אל 
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 ת בכף בוהודים רבים לתקן ולהנצל משנים ררבים מתקנים ומזכים י
ה היו שותפים בתרומ!! אל תפספסו. ויסורים קשים גלגולים, הקלע

בזיכוי הרבים הנרחב והעצום בארץ ובעולם ' ברית עולם'לארגון 
החל מתיקוני הברית השייכים , גברים ונשיםשל ספרי תיקונים ל

אי , לוח בתערגי, קעקוע, גויה, הפלה, ועד תיקון לשון הרע, בנשים
רבינו יוסף , יהודה פתיה‘ ר, ש“הרש, י“מהאר, גאוה, כיבוד הורים

ניתן להקדיש !  יהודים הצלתם= מתם תר! זכרו . ועודחיים 
, 0527661162 :הפקדה\תרומה במזומן. נ“רפואה ולע, להצלחה

0524701719 
 לספרי התיקונים במייל:britolam100@gmail.com,  
 בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים 

ברית 'נקיה חובקת עולם קבוצת וואטסאפ י הצטרפות ל“או ע\ו
   0508743073: שלחו הודעה 'עולם

לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת  קו טלפון יחודי ועולמי  •
 שיעורי הרב יוסף שני, אמונה, הלכות, צניעות, עינים, ברית קודש

, תקשורהאיסור ב( יהדות או מיסטיקה, מוסר, תורת הסוד, א"שליט
. 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד, רייקי, קטורת בכור, שדים

המספר לכמה שיותר  את העבירמצוה גדולה לזכות יהודים ול
  . אם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני תקשורת. אנשים

נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם , ליעוץ והדרכה בטלפון  •
באזור  לקיום תיקון, ךבאזור מפיצה \ להיות מפיץ, בהצלחה
קריאת כוונות , קוני עוונותתי בנושא להזמנה לשיעורים, מגוריך

  0527661162: ועוד תקשור ,סיאנסים ,איסור כישופים, שמע
 • For correction's guidance in English call 00-972-

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 
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 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם
בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. לצורך מסחרי לא
לזיכוי ' וואטסאפ וכו, מייל, מצוה להעבירו בכל אמצעי מדיה, בו

 .הרבים
  ברית עולם ניתן להוריד את כל התיקונים וספרים נוספים של ארגון

 :באתר
  https://britolam100.wixsite.com/website: בעברית
  https://britolam.wixsite.com/britolam :באנגלית

 
  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~         
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
                    0795688192     

  
 תפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשתהקישו ב. 
  שלוחה הקישו מספרּה - אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

 ורוסית אנגליתניתן להאזין גם ב. מתעדכנת תדיר
(Available also in English and Russian)  

 שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2וחה של  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ואגדה שער הלכה :4שלוחה  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  והמּוַסר אמונההשער  :6שלוחה  
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה 
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מוֹ  ִניק ֵחלֶ ת ַהְסּכָ יטָ ם ֵמָהַרּבָ ּלִ ּתֹוְמִכי א"ׁשַ ְפִעילּויוֹ ם ׁשֶ   ןָהִאְרּגוּ ת ּבִ
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 םִענְיָנִין ּתֹוכֵ                            
  
  

  
  8                   ּדֹוֵרנּוי ִלְבנֵ ם נְִפָלִאיה ֶוֱאמּונָ ק ִחּזּו יִּדְברֵ 

    25       ' ? ַחס ְוָׁשלֹום ְוכּו ַמֲחָׁשבֹות אֹוְבַדנִיֹות ,ְּפָחִדים ,ַמּדּוַע נִגְָרִמים ֲחָרדֹות
  26                 י נְַׁשּמֹותְוגְִלּגּולֵ ם ַמְדִהיִמים ִּתּקּונִיִסּפּוֵרי 

    73      נִָׁשיםְּבנֹוֵׂשא ִּתּקּונֵי ֲעוֹונֹות ִלגְָבִרים ּולְ  ְמֻתָּקן הַהְדָרכָ ֵסֶדר 
           78               ּבֹוא ֶּׁשָחטָ י ְלמִ ן ְוַהִּתּקּו ֻחְמָרתֹו, הְלַבָּטלָ ע זֶרַ ת ַהְׁשָחתַ א ֵחטְ  ַמהּו
   ןְוִקּדּוִׁשיה ֻחּפָ א ְלה ְטהֹורָ ה ְּפנּויָ ה יְהּוִדּיָ ל עַ א ַהּבָ (ה ֶקֶדשָ וְ  ִּפֶלגֶׁשן ִּתּקּו

  92              ) ןַהִּתּקּות ִּבְתִחּלַ ם ְּפָרִטי - ה רָ ְטהֹוא ֶׁשִהיה ֲחֵברָ ת ְלַרּבֹו
  113   )הְטהֹורָ א  הֲחֵברָ ת ְלַרּבֹו, הְטהֹורָ א ה יְהּוִדּיָ ל עַ א ַהּבָ (ה נִּדָ ן ְלָעֹון ִּתּקּו
  130        )  תוֶלְסִּבי(ה ְּבִמְׁשָּכב ִעם ִאָּׁשה ֶׁשָחְטָאה ְלִאּׁשָ י ֶחְלקִ ִּתּקּון ר ֵסדֶ 

  131                            םצֹום יֹות ִלְקַראה ֲהָכנָ  ַמְדִרי
  

                  
  אין תבן ללא קש            

 ,1חלק ' ברית עולם'ספר  הדפסתלאחר כי , הרינו להודיע לציבור היקר
 מאמרוכן ל, בנוגע לתיקוני העוונותהדרכה וראות הכי לתוך סדר המצאנו 

 נכנסו'', ים התאבדויות וכוהפתרון לחרדות פחד': שאחרי סדר ההדרכה בשם
: כמו ששינו את משמעות המילים כמה וכמה טעויות ושיבושי כתיב

אדם חולה ": או כמו, "רצון לשים" :במקום "רצוי לשים) "16עמוד (
יכול לצום חצי יום ולמחרת חצי יום ויחשב לו , שאין לו אפשרות לצום

  .הוכדומ, ה להלכהשלא נפסק שזוהי דעה – "בתור יום תענית
  

בו סדר הוראות אשר , להוציא קונטרס מיוחד זהבארגון החלטנו  ,לכן
הפתרון לחרדות התאבדויות ': המאמר הנזכרכן ו, המלא והמתוקן התיקונים

ות מטעוי יםנקישניהם  )1בספר ברית עולם חלק  16המופיע בעמוד ( ''וכו
 תקיםסיפורים מר ,הרביםלחיזוק וזיכוי  ועל שניהם נוספו. כתיב ושיבושי
   .ומקבץ תיקוני עוונות, יני תיקוני עוונות וגלגולי נשמותבעני ומחזקים

    'ברית עולם'ארגון                            
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    ּדֹוֵרנּוי ִלְבנֵם נְִפָלִאיה ֶוֱאמּונָק ִחּזּו יִּדְברֵ           
  
  
  

ובמקומות רבים , הטומאה התחזקה מאוד. המלחמה בדור הזה לא קלה בכלל
תמונות עירום ותאוות שיכולים להביא את , סרטי תועבה, תפריצּו. שלא חשבנו

עונשי כרת ומיתות , האדם לחטאים חמורים ביותר ולהיסחף לים של עבירות
אדם צריך הרבה חיזוקים בכדי להחזיק באמונה בעדי לשמור על . בית דין
ות את הדרך שמחפש נערות, י בר מצוהנערים שעוד מעט יהיו ילד .הקדושה

נשים שמחפשים ערכים אמיתיים של קדושה א, של צניעות יםחיהנכונה ל
על . על חיים של טהרה, על חיים של קדושה כולנו נמצאים במלחמה, בחייהם

 .אשר יגיעלכל  צריכים להיות ערניים ומוכניםו. חיינו בתור עם ישראל קדוש
וכל אחד מאתנו הוא נשמה . אלא נשמה. עלינו לזכור שהאדם הוא אינו גוף

האנשים אשר מנסים לשבור , וחיילותיושהיצר הרע , וקדושה מאוד גדולה
ת להכניס לתוכנו תאוות רעו מעוניינים, לייאש להפיל ולהכשיל את עם ישראל

 ומנסים לטמא אותנו בדרכים רבות ומגוונות, ללב ומחשבות אסורות לראש
, האינטרנט והסמארטפונים הפרוצים, ובעיקר על ידי אמצעי המולטימדיה

לולי שבת יבח, בלבוש ובדיבורפריצות , חמורים כמו זרע לבטלה סוריםבאי
פאות הראש (הראש גילוח צדדי תספורות של , גילוח בסכין את הזקן, קודש

כמו שחקני ) ר שאדם שעשה זאת בסופו מתגלגל בפר או חמור"ראשי תיבות פ
או  בלהיות עם גוי, ו דבר חמור ביותרשזה יםבעשיית קעקוע, כדורגל וסרטים

שסופו ) הומו(הבא על הזכר , בכלבבסוף ה שאדם השוכב איתם מתגלגל גויעם 
וכל זאת אם לא עשו , ועוד עבירות חמורות ביותר תגלגל בשפן או ארנבתלה

הרבה , לעמוד בניסיונות, ים לצאת מהחטאיםהרבה מנס. על חטאם תשובה
לא . דרךאת ה הרבה נכשלים בחיפוש ולא מוצאים. מחפשים את הדרך לקדושה
צעד , וינחה אותם בהיאיר , יראה להם את הדרך, מוצאים אדם אמיתי שמבין

הרבה לא מוצאים . על פי ההלכה, הקדושה קדושה על פי התורהצעד בדרך ה
עיניהם של התועים בדרך  יוכלו להאירשגם הם  ,אותם למגדלור את מי שיהפוך

העבר וגלגולים  ןתיקו, הימנעות מהחטא, של קדושהדרך האותה את  המחפשים
המדריכים . מהיום לא צריך לחפש יותר. לימוד התורה ושמירת המצות, קודמים

שמטרתו שמירת הקדושה לגברים ' ברית עולם'העולמי בארגון , אים כאןנמצ
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שיגיע אליכם באופן קבוע  תקשרו ובקשוה. ונשים שהוקם במיוחד בשבילכם
ל תדרכו א. שנה מהו גילכםולא מ, ר דרככםשיאי, רב שידריך אתכם! ובחינם 
, תשאפו ,תתקדמו. וחיילותיו האנושיים להפיל אתכםאל תתנו ליצר  !במקום 

את כל הכוחות בשביל , עכשיו הזמן להשקיע את כל המאמץ. תעלו בקדושה
להתעלות רוחנית  חברים נוספיםואם ברצונכם לעשות טוב ולעזור ל! הנשמה 
לזיכוי הרבים לחלוקה לכל מי ' ולםברית ע'קבלו את ספרי התקשרו ו, בקדושה
, פרים מתאימים לגברים ונשיםהס. פיסית או בתור קובץ! -ם-נ- י- ח- ב, שתרצו

  .בורא עולם מאוד מאוד שמח בו, מי שעוזר לאחרים בעניינים אלו. בנים ובנות
  

ומצויים בינינו גויות , בו רבה הפריצות והעזות, ויש להזהר מאוד בימינו
הנמצאים בארץ ומדברים עברית , וכן גברים גוים פיליפיניות, רוסיות

וילדיהם נמצאים בבתי ספר יהודיים ומתערבבים אתם , רהוטה ללא מבטא
וצריך להזהר בכל הגילאים גם הצעירים שלא להכשל , ורבים המכשולים

בעיקר את הצעירים , ויש להתריע ולהזהיר על כך, איתם בעברות של עריות
והעצה הבדוקה והיעילה  .חומרת הדברים שלא יודעים ולא מבינים את

ביותר להשמר ממכשולים אלו של קושי בשמירת קדושת הברית היא אם 
ויקימו בית יהודי , וכמה שיותר מוקדם, יתחתנו כמה שיותר מהר, יכולים

, ובכך חייהם יהיו חיים מאושרים, מבוגר ולא בגיל, כשר בקדושה ובטהרה
יש להקפיד ולשמור , זוכים להתחתןוכמובן שגם כאשר . שמחים וקדושים

  .  על כל הלכות טהרת המשפחה
  

. הרעלנצח את היצר , לא ליפול, לא להישבר, חובה עלינו להתחזק באמונה
  .לשמור על הגחלת של העם היהודי בוערת

יקראו ו, תפיליןלא יפספסו הנחת . גמראו הלכותוכן , תודה יקפידו ללמוד גברים
   .ויקיימו מצות בשמחה, לטבול במקוה טהרה שתדלווי ,קריאת שמע לפני השינה

ישמרו על , יקראו קריאת שמע לפני השינה, השייכות להן ילמדו הלכות נשים
  . ושמירת המצות, תהילים ת בתכלית השמירה ויתמידו בקריאתצניעו

  
ברית 'ארגון  למספר הטלפון של שיעורי התוכן של התקשרו עוד היום

שיעורי . לנשמה יםואיכותי יםערכירבים וכן שיעורי תבו תמצאו ', עולם
  0795688192: מפורט בתחילת הספרכ, ורה אמונה הלכות מוסר ועודת
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ֹ  "ְּבַתנַ  ָאנּום מֹוְצִאית דָ ג ַהֻּמּׂשָ ת אֶ  .תדָ  ֵאינָּהת ַהּיֲַהדּו ן ַּבּמּובָ ת דָ . הּוְפֻקּדָ , קְּכח
ת ּדֹוֶרׁשֶ  ֶׁשֵאינָּהה ֱאמּונָ  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו, ס'יִליגֶ רִ י ַהּלֹוֲעזִ ח ַהֻּמּנָ ם ַּתְרּגּוא הּוי ַהִחּלֹונִ 

ת ָהֲאֵחרֹו" תָּדתֹו"הַ ת ּוֶבֱאמֶ . תִמְצוֹוג "ְּבַתְריַ  צּוֵר ָלּהן ְוֵאי, ִמַּמֲאִמינֶיהָ ה ַהְרּבֵ 
ו נָיֶׁשַּמֲאִמים ָהִאְסָלא ַוֲאִפילּו, םּבֹוְדִדים ְּדָבִריא ֶאּלָ ם ִמַּמֲאִמינֵיהֶ ת ְמַבְּקׁשֹון ֵאינָ 

, דֶאחָ  חֶֹדׁש ְּבֶמֶׁש, םאֹוְכִלים הֵ ב ְּכֶׁשָּבֶערֶ ב ָהֶערֶ ד ְועַ ר ֵמַהּבֹקֶ  צֹוםל עַ  םְמֻצִּוי
ל ּכָ י ְּפנֵ ל עַ ם נְִפָרִסים ֶׁשֵאינָ ם ֻחִּקיל ׁשֶ ת ּבֹוְדדֹות ַּבֲעָׂשרֹו תִמְסָתְּכמֹוו ִמְצוֹוָתי

ִקי קַמְסִּפיה ָהיָ " תדָ "ת ַהּיֲַהדּוה ָהיְתָ ם ְואִ . םַהַחּיִיי ִׁשְטחֵ  י אּולַ , םֶׁשּנֲַאִמין ֶּבֱא
ם ֶׁשּיְהּוִדיה ַהִּסּבָ  ְוזֹו. תּבֹוְדדֹות ִּמְצוֹו הְוַכּמָ , תְּכִהזְַּדהּום ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ּגַ ם נָצּו

ם ֲהָבנָתָ י ּכִ , בַהּלֵ ר ְוָהִעּקָ  'הּבַ ם ַהַּמֲאִמינִים יְהּוִדים ֶׁשהֵ ם ַמְצִהיִרים ַרִּבים ִחּלֹונִּיִי
. תְוִהזְַּדהּוה ַהְרּגָׁשָ , הֱאמּונָ ת ַהּדֹוְרׁשֹות ַהָּדתֹול ְּככָ ת דָ  אִהי תֶׁשַהּיֲַהדּוא ִהי

י ִׁשְטחֵ  לּכָ ת אֶ ת ַהּיֲַהדּוה ַמִּקיפָ ן ְוָלכֵ , םַחּיִי ֶּדֶרא ֶאּלָ ת דָ  ֵאינָּהת ַהּיֲַהדּו, םֻאְמנָ
ן ְוכֵ  ! ִליכֹות ַהּמֹורֹות ֵאי ְלִהְתנֵַהג ַּבֵּׁשרּוִתיםַוהֲ ם ִּדינִי ֲאִפילּו ָּבּה ְויֵׁשם ַהַחּיִי

ל ְמַקּבֵ א הּו, הְּכִביסָ ת ְמכֹונַ ן ְּכגֹות ְמֻתְחֶּכמֶ ת ְקצָ ה ְמכֹונָ ה קֹונֶ ם ְּכֶׁשָאדָ , לְלַהְבִּדי
, יָלּהְלַהְפעִ ד ֵּכיצַ , הַּתֲעׂשֶ א ְו הֲעׂשֵ ת ַהּכֹוֶללֶ ה ַהְדָרכָ ת חֹוֶברֶ ה ַהְּמכֹונָ ם עִ ד יָחַ 

, עְלִהָּמנַ  ּוֵמֵאּלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁשת ַאְבקֹוי סּוגֵ ּוְבֵאילּו, דֶבגֶג סּול ְלכָ ם חּות ַּדְרּגַ ּוְבֵאיזֹו
ץ ָחפֵ  ֶּׁשִּלּבֹוה מַ ה ַּבְּמכֹונָ ת ַלֲעׂשֹול יָכֹוה ַהּקֹונֶ ם ֻאְמנָ . 'ְוַכּדֹו ְלנַקֹוַתּה ְוֵאי

 לֹו ַמִּציעַ , הִּקינָ תְ ר ִתָּׁשאֵ ה ֶׁשַהְּמכֹונָ ן ָרצֹו ִמּתֹו, רכֵ ַהּמֹול ֲאבָ  ,ִּכְרצֹונֹוה ּוְלָתְפֶעלָ 
ן ַהּיְַצרָ ת הֹוָראֹות ְׁשִמירַ . הֹוָראֹוֶתיהָ ר ַאחַ א ּוְלַמּלֵ ה ַהַהְדָרכָ ת חֹוֶברֶ ת אֶ ת ָלַקחַ 
ן זְמַ  ְלאֹורֵ ה ְתִקינָ ה ְּבצּורָ ר ַהּמּוצָ  תְלָתְחזּוקַ  הַהנְָהגָ ֶּדֶרא ֶאּלָ , "תדָ " ֵאינָּה

ֹ ר ַּכְפּתֹוה ֵאיזֶ ל עַ  יֵׁשן ַהּיְַצרָ ת הֹוָראֹון ֵּבי .ּוִמֶּמּנת ַהּתֹוֶעלֶ ב רַ ימֵ ת ּוְלַהָפקַ  ץ ִלְלח
ד ִמְתנַּגֵ ם ּוְכֶׁשָאדָ ', ְוַכּדֹוב יִַּציע ַהֶּצבַ ם ְואִ ד ַהּבָ ג סּו, הַהְּכִביסָ ב ְלִטים ְּבֶהְתאֵ 

 .תּוְמקּוְלֶקלֶ ה ְּדהּויָ ה ְּכִביסָ ל ְלַקּבֵ ל ָעלּוה ׁשֹונֶ ר ַּכְפּתֹול ּוַמְפִעין ַהּיְַצרָ ת ְלהֹוָראֹו
ת ֵמִכילֹון ֶׁשהֵ ן ֵּכיוָ ן ָּבהֶ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁשה ַמְרׁשֶ א ן ְוַהּיְַצרָ  בטֹות ֶׁשֶמנָקֹות ַאְבקֹו יֵׁש

ת הֹוָראֹוד נֶגֶה ֵאּלֶ ת ְּבַאְבקֹו ֶׁשּיְִׁשַּתֵּמׁשי ּומִ  ,תַהַּמֶּתכֶ ת אֶ ם ֶׁשהֹוְרִסים ְמָלִחי
א א ֶׁשהּול ִּבגְלַ א ַּדְוקָ ת ְוזֹא, לֵמָהָרגִיר יֹותֵ ה נְִקּיָ ה ְּכִביסָ ל יְַקּבֵ ה ַּבְּתִחּלָ  ,ןַהּיְַצרָ 

ל ֲאבָ , דִּבְלבַ ד ְּביַ ס ְלִכּבּוה ַהַּמְתִאימָ  זֹוה ְּבַאְבקָ  ְוִהְׁשַּתֵּמׁשן ַהּיְַצרָ ת ְלהֹוָראֹוע ָׁשמַ 
 םּגְדֹוִלים חֹוִריב ֵעקֶ  ִׁשּמּוׁשל ִמְּכלָ א ְוֵתצֵ ה ַהְּמכֹונָ  סֵּתָהרֵ ן זְמַ ה ֵאיזֶ ר ְלַאחַ 

ן ַהּיְַצרָ ת הֹוָראֹום ִקּיּון ְוָלכֵ . זֹוה ַאְבקָ  לׁשֶ ם ָּלִחיַהּמְ  ַעל יְֵדי ֶׁשּנֲַעׂשּו ,ָּבּהם ַוֲחלּוִדי
ר ְּכֶׁשְּמֻדּבָ  .ןַהּיְַצרָ ת ְּבהֹוָראֹוה ֵמֱאמּונָ ת ַהּנֹוַבעַ , הַלְּמכֹונָ ם ַחּיִי ֶּדֶרא ֶאּלָ ת דָ  ֵאינָּה

ק ֶּדלֶ ג סּוה ְוֵאיזֶ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁשם ֲחַלִפיג סּוה ְּבֵאיזֶ  :ריֹותֵ ה ְּגדֹולָ ה ַהַהגְָּבלָ , תִּבְמכֹונִי
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ֹ ר ּוְכֶׁשֶמדּוּבָ ', ְוַכּדֹות ַהְמכֹונִיי ְּבגְַלַּגּלֵ ם ָלִׂשיר ֲאִויה ַּכּמָ  ַהּקֹוֵבעַ א הּון ַהּיְַצרָ  .ִלְצר
, תהֹוָראֹול ׁשֶ ם ָׁשלֵ ר ֵספֶ  יֵׁשא ֶאּלָ ה ְקַטּנָ ת ְּבחֹוֶברֶ ם ִמְסַּתְּפִקיא ר ְּכבָ ב ְחׁשֵ ְּבמַ 
ה ַהַּמְצִריכָ ת ְמֻתְחֶּכמֶ ה ְמכֹונָ  ֵאינֹום ָהָאדָ ם ַהאִ . תְמֻתְחֶּכמֶ ר יֹותֵ ה ֶׁשַהְּמכֹונָ ן ֵכיוָ 
ב ּוְמַחּׁשֵ  תְמכֹונִי ,היסָ ְּכבִ ת ִמְּמכֹונַ ת ָּפחּוא הּום ַהאִ  ?םַחּיִית הֹוָראֹור ֵספֶ 

" םָּדִתּיִי" ֻּכָּלנּום ְוָאְמנָ  ?םְּבֶהְתאֵ ם ֲאֵליהֶ ם ִמְתיֲַחִסיא  םאִ ם ַהִּמְתַקְלְקִלי
א ְּברֹופֵ י ּומִ ל ָרגִיא ְּברֹופֵ י מִ , ֶׁשּלֹוא ְוָהרֹופֵ  דֶאחָ ל ּכָ , םְּברֹוְפִאים ַהַּמֲאִמינִי

ת הֹוָראֹות אֶ ם ְלַקּיֵ  נֹוחַ ד ָּתִמיא  .יּוָמתַ ל ֶלֱאכֹו המַ ת הֹוָראֹום ַהּנֹוְתנִיי ִטְבעֹונִ 
ֹ ם אֹוְכִלים ֲאנִָׁשי ּבֹום ְּבָמקֹום ּוְכֶׁשּנְִמָצִאי .לַמגְִּבי הזֶ , אָהרֹופֵ  ת ְבחֹוְפִׁשיּול ַהּכ
 יּכִ ם ַהַּמֲאָכִליב רֹות ֵמֲאִכילַ ע ְונְִמנָ ה ִּדיֶאטָ ר ׁשֹומֵ א ָהרֹופֵ ת ִּבְפקּודַ ה זֶ ם ְוָאדָ 
ֹ , ִּבְׁשָעָתּהה ַוֲעֵרבָ ה ְטִעימָ ה ֶׁשִּתְהיֶ ת ַלְמרֹום ֶׁשֲאִכיָלתָ א ָהרֹופֵ י "עַ ר ֻהזְהַ   לֹום ִּתגְר
 ְוַדֲאגָתֹו ַּדְרּכֹות ְּבִצְדקַ ה ָהֱאמּונָ  ַא, הָקׁשֶ  נְִסיֹונֹו, ענְִמנַ א ְוהּון זְמַ ר ְלַאחַ ל ְלֵסבֶ 

א ָהרֹופֵ  לׁשֶ  ַהְדָרָכתֹו. ּוְלַהְצִליחַ ד ְלִהְתמֹודֵ  ְוַהּכֹחַ ן ָהָרצֹות אֶ  ּבֹום נֹוְתנִיד ְלָעִתי
ת אֶ ה ְמַכּסֶ א א ָהרֹופֵ ם אִ ם ּגַ ת ְוזֹא, אְֹרחֹות ַחּיִיםא ֶאּלָ " תדָ "ם ֵאינָ ו ּוְפקּודֹוָתי

י ְּכָללִ א רֹופֵ ה זֶ ה יְִהיֶ ם ְואִ  .דִּבְלבַ ת ַאחַ ה נְקּודָ א ֶאּלָ ף ַהּגּות ְּבִריאּות ַמֲעֶרכֶ ל ּכָ 
ת אֶ  ֶׁשּיְַכּסּו', ְוַכּדֹות ִהְתַעְּמלּוה ֵׁשינָ , הֲאִכילָ ת הֹוָראֹו ָלנּוב ֶׁשּיְַכִּתי ,הֻמְמחֶ 

 ִמּתֹוו הֹוָראֹוָתית אֶ ם ּונְַקּיֵ  לֹוע נְִׁשמַ  ֻּכָּלנּו, ףַהּגּול ּכָ  לׁשֶ ת ַהְּבִריאֹות ַמֲעֶרכֶ 
ל ּכָ ה יְִקרֶ א ת ִאיִׁשי ְולֹו, ָבֵתנּוְלטֹות זֹא ִצָּונּוה ַהֻּמְמחֶ א ֶּׁשָהרֹופֵ ה ְּברּורָ ה ַהָּכרָ 

ֹ ם אִ ק נֶזֶ  ם ְוֵאיכּותָ ו מּוָצַרית ִּתְרּכֹבֶ ת אֶ ק ְּבִדּיּו יֹוֵדעַ ן יְַצרָ ל ּכָ . והֹוָראֹוָתיל עַ ר נֲַעב
, אָהרֹופֵ  אֹון ַהּיְַצרָ ת ְלהֹוָראֹוע נְִׁשמַ א ם ָאדָ ם ֶׁשאִ ם ּוְכׁשֵ . םָּבהֶ  ַהִּׁשּמּוׁשי ְוַדְרכֵ 
ם ְּכֶׁשָאדָ ם ּגַ ר ַהָּדבָ א הּו ְוָכ ,יֹוֵתרר ְמֻאחַ ב ְּבָׁשלָ  ֶׁשַּמִּגיעַ ק ַּבּנֶזֶ ד ִמּיַ  ׁשחָ א 
ן זְמַ ם ָלָאדָ ם נֹוְתנִיא ֶאּלָ  הָהֲעֵברָ ה נִָּכר עֹונֵׁש ַהֵחְטא ִמּיַד ִּבְׁשַעת ַמֲעׂשֵ א  ,אחֹוטֵ 

ז ָא ,בׁשָ א ם ְואִ . וַמֲעָׂשין ּקֵ ּוְלתַ  אַהֵחטְ ל עַ ט ְלִהְתָחרֵ , הָלׁשּוב ִּבְתׁשּובָ ה מַ 
ֹ ב רֹו ַא, ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ֶׁשּנֱֶענָׁשם ְּפָעִמי ר ֶׁשְּלַאחַ ם ָּבעֹולָ א הּו ָענְׁשֹום ַהְּפָעִמיל ְּככ
  .הזֶ ם ְלעֹולָ ת ֵׁשנִיל ְויְִתּגְַלּגֵא ַהחֹוטֵ ב ֶׁשּיָׁשּור ְלַאחַ  ָּבעֹוָלם ַהּזֶה אֹו, תַהָּמוֶ 

  
 ִּבְהיֹותֹוק רַ  ָלנּוב ָחׁשּוף ַהּגּו, ִמּנֶֶפׁשר ּוְבִעּקָ ם ּגַא ֶאּלָ ף ִמּגּוק רַ א  אנְִברָ ם ָהָאדָ 

ף ּגּו .ףַהּגּות אֶ  ָאנּום קֹוְבִריף ֵמַהּגּות ִמְסַּתֶּלקֶ  ֶׁשַהּנֶֶפׁשע ּוְבֶרגַ, ָלנֶֶפׁשא ַאְכַסנְיָ 
ת ַהַּמֲעֶרכֶ ל ֶׁשּכָ ת ַלְמרֹו ,יחָ א ְור ְמַדּבֵ א , ׁשֹוֵמעַ א ְוה רֹואֶ א  נֶֶפׁשא ְל

ב ׁשּו אֹותֹול ַהַּמְפִעי ַהּכֹחַ ה ִהּנֵ , םִּבְׁשֵלמּותָ ם ַקּיִָמיו ֵאָבָריל ּכָ ל עַ  ֶׁשּלֹות ַהִחיצֹונִי
ת יֵׁשּוא ְלה ָבַטִריָ  אֹור גֶנֶָרטֹון ֵמֵעיה ֶאנְֶרגִּיָ  ּכֹחַ  ֵאינָּה זֹו נֶֶפׁש. ְּבתֹוכֹון ׁשֹוכֵ א 
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ת יֵׁשּות ַּבֲעלַ ה ָעְצמָ א ִהיא ֶאּלָ , תַעְצִמית יֵׁשּול ָּבעַ ר ַמְכִׁשיל ְפִעיַהּמַ ת ַעְצִמי
ף ְוַא, ְוָעְצָמָתּה ִמְרָצּהא ִמְּמ אֹוָתהל ּכֹובֵ ק רַ ף ֶּׁשַהּגּות ּוְמפּוָתחַ ה ְּגדֹולָ ת ַעְצִמי

ל עַ  ַוֲאִפילּוה ְקַטּנָ ה ְּבִמּדָ ת ָהרּוָחנִי ַעְצָמאּוָתּהל עַ א ִהית ׁשֹוֶמרֶ ף ַּבּגּו ְּבעֹוָדּה
ל ֲאבָ , ּוְלגּופֹו לֹוב ּכֹואֵ ר ַהָּדבָ ת ַמּכֹול ְמַקּבֵ ם ְּכֶׁשָאדָ ן ְוָלכֵ . ףַהּגּוי ָצְרכֵ ן ֶחְׁשּבֹו
ה ַהְרּבֵ ל ָּגדֹו ְּכֵאבֹו, לְּכלָ  ְּבגּופֹו נָגְעּוא ֶּׁשת ַלְמרֹום ָּבַרִּביה נְזִיפָ ג סֹופֵ א ְּכֶׁשהּו

ם הֵ ם ְּגדֹוִליד ָּתִמי ַוֲהנָאֹוֶתיהָ  ַהּנֶֶפׁשי יִּסּורֵ ן ְוָלכֵ . הֶׁשּנְִפּגְעָ א ִהי ׁשַהּנֶפֶ י ּכִ , ריֹותֵ 
ק ַלֵחלֶ ם ּגַ ה ָהֶרגִישָ ת ַעְצִמית יֵׁשּות ַּבֲעלַ א ִהי ַהּנֶֶפׁשי ּכִ , וַוֲהנָאֹוָתיף ַהּגּוי ִמּיִּסּורֵ 
ִקי .ֻּכּלֹום ַּביְקּו אֹוָתּהב ַלּסֹובֵ ר ּוְבִעּקָ ף ַהּגּות אֶ ה ַהְּמַחּיָ   ְּכמֹו, ַהּנֶֶפׁשא ּבֹורֵ ם ֱא

, ףַלּגּור ֶקׁשֶ ל ּכָ י ְּבלִ  ַהּנֶֶפׁשת ְלטֹובַ ם ֻחִּקית ַמֲעֶרכֶ ף ֵצרֵ  ,יְוַאֲחָראִ ב טֹון יְַצרָ ל ּכָ 
 ,דִּבְלבַ  ַלּנֶֶפׁשס ִמְתיַחֵ ו ּוִמְׁשָּפָטיו ְּבֻחּקֹוָתי "ַהַּתנַ ן ְלׁשֹול ְוכָ . "ַהַּתנַ א ְוהּו
א ַהִהי ַהּנֶֶפׁשה ְונְִכְרתָ " ,"םנְַפׁשֹוֵתיכֶ ת אֶ ם ְוִעּנִיתֶ " "אֶתֱחטָ י ּכִ  נֶֶפׁש"ב תּוַּכּכָ 

ף ַלּגּום אֹותֹוֵתיהֶ  תנֹוְתנֹו ְּבֶהְכֵרחַ  אה ַהּתֹורָ  תִמְצוֹו ןְוָלכֵ . 'ְוַכּדֹו ,"ֵמַעֶּמיהָ 
ר ּוְׁשָאם ֵמַעיִ ת ְּבַמֲחלֹות ּלֹוּוְלחַ ו יָָמיל ּכָ ר ָּכׁשֵ ל ֶלֱאכֹום ָאדָ ל ְויָכֹו, םַהְּמַקּיְמָ 

ֹ ל ְּבכָ א ָּבִרית ְוִלְהיֹוץ ְוֶׁשקֶ ר ֲחזִיר ְּבׂשַ א ְוָטמֵ ף ָטרֵ ל ֶלֱאכֹו אֹו, תַמֲחלֹו ת ַמַעְרכ
ת ַהַּׁשּבָ ל ֶׁשְּמַחּלֵ ן ְויִָּתכֵ , וַּבֲעָסָקיד ּוְלַהְפִסיד ּומֹועֵ ת ַׁשּבָ ר ִלְׁשמֹום ָאדָ ל ְויָכֹו. ּגּופֹו

ל ְּבכָ  ְלַהְצִליחַ ה יְכֹולָ  ְּברּוָחנִּיּוָתּהה ַהְּפגּועָ  ַהּנֶֶפׁשי ּכִ , יְַצִליחּוו ֲעָסָקיד ְוַהּמֹועֵ 
א ְו, הַהּזֶ ם עֹולָ י ְּבִענְיְנֵ ל ְלִהָּכׁשֵ ה יְכֹולָ ה ְּבִריָא ְונֶֶפׁש, הַהּזֶ ם ָהעֹולָ י ִענְיְנֵ 

, הִמֶּמּנָ ם ִלְפָרִטיא ְוה ָהֻאּמָ ל ְכלָ לִ א ֶאּלָ , םּגְַׁשִמּיִי ְועֹונֵׁשר ָׂשכָ ה ּתֹורָ ה ִהְבִטיחָ 
ם ְּבגְִלּגּוִליו ַמֲעָׂשיב ֵעקֶ ר ְּבִעּקָ  לֹון ֶׁשּנִּתָ  ְּבַמּזָלֹוי ָּתלּוט ְּפרַ ל ּכָ ת ַהְצָלחַ ן ְּכֶׁשֶחְׁשּבֹו

ֹ ל ּגֹדֶ ן ּכֵ  ַהּנֶֶפׁשל ְּכגֹדֶ  .הזֶ ל ִמִּגְלּגּוו ַמֲעָׂשיל ִּבגְלַ ם ּגַם ּוְלִעִּתי, םקֹוְדִמי ס מֶ ע
ת ֻאּמֹון ְוָלכֵ , ּוְלַהְחזַָקַתּה ְלַהְדָרָכָתּה ָלּה םַהּנְִצָרִכים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקית ַההֹוָראֹו

ִקיי ְּברּואֵ ם ֶׁשהֵ ם ָהעֹולָ  ן ָהִראׁשֹום ֵמָאדָ ה ֶכתֹוָרשַ ה ֶׁשָּבָא נֶֶפׁשם ְוָלהֶ ם ֱא
ה ַהְדָרכָ ר ֵספֶ  ִקְּבלּו, "הַחּיָ  "נֶֶפׁש"לְ ם ָהָאדָ י ַויְהִ ם ַחּיִית נְִׁשמַ " ּבֹוה ֶשהּוְטֵבעָ 

 םֵמהֶ ה ְּבׁשֹונֶ ל ֲאבָ , םְוַענְֵפיהֶ  נֹחַ י ְּבנֵ ת ִמְצוֹוע ֶׁשבַ ת אֶ ל ַהּכֹולֵ ם ְלנְַפׁשָ ם ְּבֶהְתאֵ 
ִהית ְלִהְתַּגּלּו ֶׁשּזָכּול יְִׂשָראֵ ם עַ  ם ִוְהיִיתֶ "ל ׁשֶ ה ּוְבַהְבָטחָ י ִסינַ ר הַ ד ְּבַמֲעמַ ת ָהֱא
ן ָהִראׁשֹום ָאדָ ל ׁשֶ ת ַהּגְבֹוהֹו ַהּנֶֶפׁשת ְלַדְרּגֹו ְוזָכּו, "םָהַעִּמיל ִמּכָ ה ּולָ ְסגי לִ 

ף ַהַּמִּקיר יֹותֵ ל ּגָדֹוה ַהְדָרכָ ר ְלֵספֶ  ֻהְצְרכּו, "םַחּיִית נְִׁשמַ "ם ְּבׁשֵ ת ַהּנְִקָראֹו
ֹ  סֹופֹון רָ ַהּיַצְ ת ְּבהֹוָראֹול ַהְּמזְַלזֵ ם ֶׁשָאדָ ם ְּכׁשֵ  .תִמְצוֹוג "ַּתְריַ   ְלַבּדֹול ִלְסּב

 ָּבּהל ַהְּמזְַלזֵ , ֶּדֶר ַחּיִיםא ֶאּלָ " תדָ " ֶׁשֵאינָּהת ַּבּיֲַהדּון ּכֵ , ִהְתנֲַהגּותֹות ִמּתֹוָצאֹו
ֹ  סֹופֹו א ִהי ַהּנֶֶפׁשת ּתֹורַ ל יְִׂשָראֵ ת ְותֹורַ ת ֶוֱהיֹו. ֵמִהְתנֲַהגּותֹוה ְּכתֹוָצָאל ִלְסּב
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ַוֲהִפיָכָתּה ף ֵמַהּגּו ִהָּפְרָדּהר ְלַאחַ ר ְּבִעּקָ ת ַּבּתֹוָצאֹוא ֶׁשִּתּׂשָ א יהִ  ַהּנֶֶפׁש, רָּכָאמּו
ת ַהָּדתֹול ִמּכָ ת ִליֶּבָראִליר יֹותֵ א ִהיל יְִׂשָראֵ ת דָ ן ָלכֵ  .תְוָחְפִׁשית ַעְצִמית ְליֵׁשּו

ם ֲעזִיָבתָ ן ְלֵבי וֹוֶתיהָ ִמצְ ם ִקּיּון ֵּביה ְוַהְּבִחירָ , דּוַלֵמזִיא ַלחֹוטֵ ם עֹונְִׁשי ָּבּהן ְוֵאי
ד יָזִי אֹון ַהַּסנְֶהְדִריי ִּבְפנֵ  ֲאִפילּות ַׁשּבָ ם ָאדָ ל יְַחּלֵ ם ְואִ , םָהָאדָ י ִּבידֵ  ּכּוַּלּהה נְתּונָ 

ן ַהִּדית ֵּבים ָאְמנָ . ְלַהֲענִיׁשֹום הֵ ם ְמנּוִעי, תַהִּמְצוֹוג "ִמַּתְריַ ת ַאֶחרֶ ה ֲעֵברָ ל ְּבכָ 
ת ַמְלכּול ְּככָ ץ ָּבָארֶ ן ַּתִּקיר ּוִמְׁשטָ  רְלֵסדֶ ת ַמְתִאימֹות ַּתָּקנֹו ְקנּוּתִ ן ְוַהַּסנְֶהְדִרי

ל ֲאבָ , םָּדִתּיִים ֻחִּקים ּגַ  ָּכְללּוה ֵאּלֶ ת ְוַתָּקנֹו, נֱֶענַׁשם ֲעֵליהֶ ר ְוָהעֹובֵ ת ְמֻתֶּקנֶ 
ת אֶ  ֲאִפילּון ַהִּדית ֵּביי "עַ ה ֶהֱענִיׁשָ א ְו ֻחֶּקיהָ ת אֶ ה ָאְכפָ א ה ַהּתֹורָ , ןָּבִעָּקרֹו

ת ּוַמְלקֹוק ֶחנֶ , גֶהרֶ , הְׂשֵרפָ , הִּכְסִקילָ ה ַּבּתֹורָ ם ָהֵאמּוִרים ָהעֹונְִׁשיל ּכָ . דַהֵּמזִי
ם ֶׁשאִ ר ְוֻהזְהַ , דיָזִיא ֶׁשם ֵעִדיי ִּבְפנֵ ה ֶׁשֻהְתרָ י ְּבמִ א ֶאּלָ ם ַׁשּיִָכיא ', ְוַכּדֹו

ֹ  יְִתַעֵּקׁש ה ּתֹורָ ה ִצְּותָ ה ָּבזֶ , םְּבנֹוְכחּותָ א ְוָחטָ ם ְבַהְתָרַאתַ ל ְוזְִלזֵ  .יֵָענֵׁש, אַלֲחט
ם ַהְּדָבִריע ִמֶּטבַ י ּכִ , םָהעָ י ְּבֵעינֵ  ּוִמְצֹוֶתיהָ  ֻחֶּקיהָ ר ֶּגדֶ ץ ִלְפרֹוא י ְּכדֵ  ְלַהֲענִיׁשֹו

ל יְִׂשָראֵ ל ְוכָ "ת ִמּפֹוֶרׁשֶ  ָהעֹונֵׁשת ְוִסּבַ , םָהרֹוִאים ֻמְׁשָּפִעיד ַהּיִָחיה ִמַּמֲעׂשֵ 
א ֶׁשהּוה ַהְּבִחירָ ן ִעָּקרֹול עַ ר ִלְׁשמֹוי ְּכדֵ ה זֶ ל ְוכָ , "דעֹון יְזִידּוא ְו ְויִיָראּון יְִׁשְמעּו

ֹ  בָחׁשּו ג "ַּתְריַ י ּכִ , תֶּבֱאמֶ  ּוְמָאַוויֶהַ  ְּכֶחְפָצּהא ְלִהְתַּבּטֵ  ָלנֶֶפׁשן ַהּנֹותֵ  אהּוי ּכִ  דְמא
ס מֹואֵ ם ְואִ . ְוִשפּוַרּה נְַפׁשֹות ִּבְׁשִמירַ  ְלַהְדָרָכתֹו, םָהָאדָ ת ְלטֹובַ  נְִּתנּות ַהִּמְצוֹו

י ּכִ , תֻמְבָטחֹור ִּבְמֻאחָ  אֹום ְּבֻמְקדָ ק ַהּנֶזֶ ת ּתֹוָצאֹו, ְמַקּיְָמּה ְוֵאינֹו זֹוה ְּבַהְדָרכָ א הּו
, ןָּבהֶ ל ַהּזְִלזּול עַ ה נְָקמָ  אְות ַההֹוָראֹול עַ ה ַהְקָּפדָ ר ֵמחֹסֶ א יֹוצֵ ל ּפֹעַ א הּו ָהעֹונֵׁש

ת ְּבַהנְָהגַם ְּפָרִטי יִלְפָרטֵ ת נְִכנֶסֶ ם ַחּיִי ֶּדֶרא ֶאּלָ " תדָ " ֶׁשֵאינָּהת ַהּיֲַהדּון ְוָלכֵ 
 אֹול יֹאכַ ה ַהחֹולֶ ם אִ י ִאיׁשִ ן ִענְיַ ן ֵאיא ֶׁשָּלרֹופֵ ם ּוְכׁשֵ , לָוַׁשעַ ד ָצעַ ל ּכָ ל עַ ם ָהָאדָ 
ל עַ  ּוְבַצּוֹותֹו אֹותֹו ְּבַהזְִהירֹוו ֵעינָיל מּוה ַהחֹולֶ ת טֹובַ ק ְורַ  לֹוק ּזִיַהּמַ ר ָּדבָ ה יֲַעׂשֶ 
 נְַפֵׁשנּות ְוטֹובַ  טֹוָבֵתנּוא ֶאּלָ  ֵאינֹוה "ַהָּקּבָ ל ׁשֶ  ִענְיָנֹון ּכֵ , תְוִהְתנֲַהגּות ְמֻסּיֶמֶ  ֶּדֶר

ה ַּתֲעׂשֶ ה מַ  ְפָׁשֶעי ְוַרּבּו, ּבֹול ִּתְפעָ ה מַ  ָחָטאתָ ם אִ "ב ַהָּכתּור ָאמַ ר ּוְכבָ . דִּבְלבַ 
ם ָאדָ ן ּוְלבֵ , ִרְׁשֶע ָּכמֹו ְלִאיׁש, חיִּקַ  ִמּיֶָדה מַ  אֹו, לֹון ִּתּתֵ ה מַ  ָצַדְקּתָ ם אִ , לֹו

   ".ִצְדָקְת
  

ִקיא ְּכֶׁשָּברָ  אֹות רּוַח ַחּיִים ְּבַדְרּגֹות ׁשֹונֹות ַהּנְִקרָ  ּבֹוע ָטבַ , ץָהָארֶ ל עַ ם ָאדָ ם ֱא
, םָאדָ א הּור ַּבֲאׁשֶ ם ָאדָ ל ְלכָ ה נְִּתנָ  ַהּנֶֶפׁשת ֶׁשַּדְרּגַד ּוְבעֹו. הּונְַׁשּמָ  רּוחַ  נֶֶפׁש
ר טֹהַ ל עַ  ָׁשְמרּור ֲאׁשֶ ם אֹותָ ם ְוהֵ , םָלהֶ ם ָלְראּויִיק רַ  נְִּתנּוה ּונְַׁשּמָ  רּוחַ ת ַּדְרגֹו
 ֶּׁשִּבֵּקׁש, ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָאִבינּום ַאְבָרהָ ד עַ ר ַהָּדבָ  נְִמָׁש ָּכ. ְוִהְתָעלּוָתּה םנְַפׁשָ 
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ה ְוַהּנְָׁשמָ  ָהרּוחַ  ׁשֶֹרׁשת אֶ ם ַהּכֹוְלִלים רּוָחנִּיִים גֵנִיל יִָכי ֶׁשּזְַרעֹוה "ֵמַהָּקּבָ 
ם ּוְכָאְמרָ " עזָרַ  ְלא יִָּקרֵ ק ְּביְִצחָ י ּכִ "ב ַּכָּכתּוב ְּבִחּיּו הנֲַענָ ה זֶ ל ְועַ , םְּבתֹוכָ 

ֹ ע זֶרַ ם ְוהֵ  ִמּזְַרעֹוק ֵחלֶ ק רַ  ְּדָהיִינּו". קיְִצחָ ל ּכָ א ְו, קְּביְִצחָ " ם ֶּׁשֲעֵליהֶ ב יֲַעק
ֹ י ּכִ "ר נֱֶאמַ  ֹ , ַעּמֹו' ק הֵחלֶ י ּכִ ר ְונֱֶאמַ ". "ִלְסגָֻּלתֹול יְִׂשָראֵ , יָּה לֹור ָּבחַ ב יֲַעק ב יֲַעק
ל ֵסבֶ ת ְׁשנֹול עַ ה ַהְסָּכמָ ר ְלַאחַ א ֶאּלָ ת ּלּוְּבקַ  לֹוה נְִּתנָ א ת זֹאם ְוגַ ."נֲַחָלתֹול ֶחבֶ 

ם ָלהֶ א ץ ְּבֶארֶ  זְַרֲעה יְִהיֶ ר ּגֵ י ּכִ ע ֵּתדַ  יָדֹועַ " ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְלזְַרעֹות ְוַעְבדּו
ם תָ ּוְלָעִמידַ ם ְלזִּכּוכָ ם ּגָרַ ה זֶ ר ֶׁשָּדבָ  ".הָׁשנָ ת ֵמאֹוע ַאְרּבַ ם אֹותָ  ְוִעּנּום ַוֲעָבדּו

 ְוהּוְבֵטחּוה ְּבתֹוָרׁשָ ה ְוַהּנְָׁשמָ  ָהרּוחַ ל ׁשֶ ם ָהגֵנִית אֶ  ִקְּבלּום ְוׁשָ , יִסינַ ר הַ ד ַמֲעמַ ּבְ 
ה ְסגּולָ י לִ ם ִוְהיִיתֶ , יְּבִריתִ ת אֶ ם ּוְׁשַמְרּתֶ י ְּבקֹולִ  ִתְׁשְמעּו ָׁשמֹועַ ם אִ "ן ֶעְליֹוי ִמּפִ 
ל ִמּכָ ם ָּבהֶ ר ּוָבחַ ל יְִׂשָראֵ ם ְלעָ ה ֵאּלֶ ת ְרגֹוּדַ ה "ַהָּקּבָ ן ֶׁשּנָתַ ת ַלְמרֹו ".םָהַעִּמיל ִמּכָ 
ו ּוְבִרּיֹוָתיד ְּבֶחסֶ  עֹוָלמֹות אֶ ג ּוַמנְִהיו ְּבִרּיֹוָתיל ּכָ ת אֶ א הּוב אֹוהֵ , ןְוָלׁשֹוה ֻאּמָ 

ר ֵמצֵ , םַמֲעֵׂשיהֶ  רֹעַ ב ֵעקֶ ם ָהְרָׁשִעית אֶ ד ְלַאּבֵ  ִהְצָטְרכֹות ְּבעֵ  ַוֲאִפילּו, םְּבַרֲחִמי
ג ְּבחַ ן ְוָלכֵ , ְלַהְלקֹותֹוא הּו נְִצָרר ֲאׁשֶ ת ָּבעֵ  ְּבנֹול עַ ר ַהֵּמצֵ ב ְכָאם ָאְבָדנָ ל עַ א הּו

ם ָׁשלֵ ל ַהּלֵ  ּבֹור לֹומַ י ָראּוה ְוָהיָ , בטֹו- םיֹוא ֶׁשהּו ֶׁשּלֹוי ַהְּׁשִביעִ ם ַּבּיֹוח ַהֶּפסַ 
ן ֵּכיוָ , הּוִבְבָרכָ ת ִּבְׁשֵלמּו אֹוְמרֹוִמּלְ  ָאנּום נְִמנִָעי, בטֹו- םיֹול ְּבכָ  ְּכמֹוה ִּבְבָרכָ 

, םַּבּיָ ם טֹוְבִעיי יָדַ ה ַמֲעׂשֶ ה "ַהָּקּבָ ר ָאמַ "ם ּוֶכאֹוֶמרָ . םַהִּמְצִרי ָטְבעּום יֹו ֶׁשְּבאֹותֹו
 תִלזְּכֹוה ְורֹוצֶ  נְַפׁשֹות אֶ ם ֶּׁשִהְׁשִליר נֵכָ ן ּבֵ ל ּכָ ן ָלכֵ ". יְלָפנַ ה ִׁשירָ ם אֹוְמִרים ְוַאּתֶ 
ת ֶּבֱאמֶ ו ִמְצוֹוָתיר ְוִלְׁשמֹוה זֶ ם ְלעָ ף ְלִהְצָטרֵ ל יָכֹוה ְוַהּנְָׁשמָ  ָהרּוחַ ת ְרּגֹוְלדַ 

ת ְלַדְרּגֹו הַהּזֹוכֶ , "קֶצדֶ ר ּגֵ "א ַהּנְִקרָ א ְוהּו 'ְלנֲַחַלת הא הּו ּוִמְסַּתֵּפחַ ם ּוְבָתִמי
. דִּבְלבַ ל יְִׂשָראֵ ם ְלעַ ת גִזְָענִיֹו אְות אּונִיֶבְרָסִליֹון הֵ ן ֶׁשִּמִּטְבעָ ה ְוַהּנְָׁשמָ  ָהרּוחַ 

 ָהרּוחַ  ׁשֶֹרׁשם עִ ם הֵ ם נֹוָלִדים ֶשִמְּבִריָיתַ  ְּבָכא הּול יְִׂשָראֵ ל ׁשֶ ם יִחּודָ ל ְוכָ 
 ְוָטֳהָרָתּהם נְַפׁשָ ת ְׁשֵלמּור ְלַאחַ ת זֹאג ְלַהִּׂשים יְכֹוִלים ָהַעִּמיר ְׁשָא ְוִאּלּו, הְוַהּנְָׁשמָ 

, דִּבְלבַ  נֶֶפׁשת ַּדְרּגַי ַּבֲעלֵ ם ֶׁשהֵ ם ָהעֹולָ ת ֻאּמֹון ְוָלכֵ , רַהּנְִבחָ ם ָלעָ ם תָ ְוִהְסַּתְּפחּו
ע ֶׁשבַ ת אֶ ל ַהּכֹולֵ א ְוהּוה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ְלַהנְָהגָתָ ן ָקטָ ה ַהְדָרכָ ר ֵספֶ ם הֵ ם ְצִריִכי
א ַהּבָ  םָלעֹולָ  הזֹוכֶ  םָהשֹוֵמרָ וְ , דִּבְלבַ ת ִמְצוֹות ַלֲעָׂשרֹות ַהִּמְסַּתֲעפֹו נֹחַ י ְּבנֵ ת ִמְצוֹו

". אַהּבָ ם ָלעֹולָ ק ֵחלֶ ם ָלהֶ  יֵׁשם ָהעֹולָ ת ֻאּמֹוי ַוֲחִסידֵ ", נְַפׁשֹות ְלָרמַ ם ְּבֶהְתאֵ 
ר ֵספֶ , םְּבָרָמתָ ם ַהּגְבֹוִהיה ּונְַׁשּמָ  רּוחַ  נֶֶפׁש ְּבחּובֹוא ַהּנֹוׂשֵ ל יְִׂשָראֵ ם עַ ם ָאְמנָ 

ת אֶ ת ַהּנֹוְתנֹות ַהִּמְצוֹוג "ַּתְריַ ת אֶ ל ְוכֹולֵ ר יֹותֵ ף ִּקיּומַ ל ָּגדֹוא הּום ַהְדָרָכתָ 
ֹ , עּוְלרַ ב ְלטֹון ּתֹוְצאֹוֵתיהֶ  ם ּוְבִמעּוטָ , תַהּנְָפׁשֹום עֹולָ א ַהּבָ ם ָּבעֹולָ ם ַהִּמְקִריב ְּבר

ר אֹומֵ  בֶׁשַהָּכתּוא הּו. הַמְעלָ ל ׁשֶ  ֵּבית ִּדיןי ְלִשיקּולֵ ם ְּבֶהְתאֵ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ּגַ 
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ם ַהּיֹו ְמַצְּוי ָאנֹכִ  רֲאׁשֶ ם ַהִּמְׁשָּפִטית ְואֶ ם ַהֻחִּקית ְואֶ ה ַהִּמְצוָ ת אֶ  ְוָׁשַמְרּתָ "
ר ּוְלָמחָ , ָּבעֹוָלם ַהּזֶהם ַלֲעׂשֹותָ ם ַהּיֹו, הּפֶ ל ֶׁשְּבעַ ה ַּבּתֹורָ  ֵּפרּוׁשֹוא ּובָ ". םַלֲעׂשֹותָ 

ד ּוְבעֹו, םֻמגְָּבִלים הֵ ף ַהּגּו ְּבתֹום ַהַחּיִי יּכִ . םְׂשָכרָ ת אֶ ל ִלּטֹוא ַהּבָ ם ָלעֹולָ 
ם ַהּנְִצִחּיִי ַחּיֶיהָ ת אֶ ה ּוַמְמִׁשיכָ ת ָּמוֶ - לַאת ּבַ א ִהי ַהּנֶֶפׁש, תָּמוֶ  סֹופֹוף ֶּׁשַהּגּו
ם עֹולָ א ַהּנְִקרָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ , ףַּבּגּו ְּבעֹוָדּה ְלַעְצָמּהה ֶשִסגְלָ ע ְוַלרַ ב ַלּטֹום ְּבֶהְתאֵ 
י ְּכפִ ם ֶקדֶ י ַעּמֵ ל ּכָ ל ׁשֶ ם נֲַחָלתָ ה ָהיְתָ  ַהּנֶֶפׁשת ְּבִהָּׁשֲארּו זֹוה ֱאמּונָ  .הַהְּבִחירָ 

ה ֱאמּונָ ה נְִשֶרשָ ל יְִׂשָראֵ ם עַ ל ֶׁשֵאצֶ ד ּוְבעֹו. ְונֹחַ , ֲחנֹו, ןָהִראׁשֹום ֵמָאדָ  ֶׁשִּקְּבלּוהָ 
 ָחזְרּום הֵ ם ּגַן ָהַאֲחרֹון ּוַבּזְמַ , החָ ְונְִׁשּכְ א ִהיה ָהְלכָ ם ָהעֹולָ ת ֻאּמֹול ֵאצֶ , זֹו

י ְוגְִלּגּולֵ ת ַהָּמוֶ ר ֶׁשְּלַאחַ ם ַהַחּיִיל ּוִמְכלֹו ַהּנֶֶפׁשת ִהָּׁשֲארּות אֶ  ּוְלהֹוִכיחַ ן ְלַהֲאִמי
ר ְלַאחַ ם ַהַחּיִיר ְּבאֹוה ִתְראֶ  נְַפׁשֹו, תֵמַהִּמְצוֹוק ֵחלֶ ק רַ ר ׁשֹומֵ ם ְּכֶׁשָאדָ  .תַהּנְָׁשמֹו

ֹ ׁשֶ   נְַפׁשֹוק ֶׁשִּתְתַחּלֵ ם ּוְפָעִמי, ַחּטֹאֶתיהָ ל עַ ר ְלַכּפֵ י ְורּוָחנִ י ּגְַׁשמִ  ְועֹונֵׁשר ַצעַ ל ִּתְסּב
ב ָּתׁשּות ְמֻתֶּקנֶ י ַהִּבְלּתִ  ַהּנֶֶפׁש ְוִאּלּו, םַהַחּיִיר ְּבאֹור יָאֹו ןְוַהֵחֶלק ַהְּמֻתּקָ ם ִלְׁשַּתיִ 
 םֶׁשָאדָ ם ְּכׁשֵ ן אֹפֶ ל ּוְבכָ , ַמֲעֶׂשיהָ ן ְלַתּקֵ ת נְַׁשּמֹול ְלּגּוְּבגִת ַּבֵּׁשנִים ָלעֹולָ  ְלַבָּדּה
, לסֹובֵ א הּוא ֶׁשִּמֵּמילָ ה ְּבַטֲענָ  ּגּופֹור ְׁשָאת אֶ  ּפֹוֵצעַ א  ְּבַרגְלֹו אֹו ְּביָדֹול ֶׁשּסֹובֵ 

 יְוֵאינִ ת ֱהיֹום ָאדָ ר יֹאמַ א  ָּכ, לַהֵּסבֶ ף קֵ ּיהֶ ת אֶ ם ְלַצְמצֵ ה ְמנַּסֶ א הּוה ְוַאְּדַרּבָ 
ֹ ם ָטעַ ן ֵאית ֵמַהִּמְצוֹוק ֵחלֶ ר ׁשֹומֵ   ַעְצָמּהי ִּבְפנֵ ה ִמְצוָ ל ּכָ א ֶאּלָ , רַהְּׁשָאת אֶ ר ֶׁשֶאְׁשמ

ן ֶׁשּכֵ , ִמְצוֹוֶתיהָ ת ְׁשִמירַ י אִ ב ֵעקֶ  ָלנֶֶפׁשד ַהְמיֻעָ י ָהרּוָחנִ ק ַהּנֶזֶ ף קֵ ּיהֶ ת אֶ ת ְמַצְמֶצמֶ 
 ּוְבבֹוָאּה, םִמְתַּפְּתִחיא  ָלּהם ֶׁשּנִזְָקִקי ַהּנֶֶפׁשת ּכֹחֹו ,תֻקּיֶמֶ ֶׁשֵאינָּה מְ ה ִמְצוָ ל ְּבכָ 

ם ָאדָ ד ִלּמּור ֵספֶ ל ֶׁשְּבכָ ם ּוְכׁשֵ . הְּבִחינָ  ְּבאֹוָתּהת ֻמגְֶּבלֶ ה ִּתְהיֶ ת ַהּנְָפׁשֹום ְלעֹולָ 
ק ֵחלֶ א הּו ְמַפֵּתחַ ה ִמְצוָ ל ְּבכָ ן ּכֵ , ִמָּבַערּותֹוק ֵחלֶ ר ּוֵמִסי יְִדיָעתֹות אֶ ר ַמֲעִׁשי

 ּוְבבֹואֹום ַמֲאָכִליי סּוגֵל ּכָ ר ְמֻבּגָ ל ִּגיד עַ ל ֶׁשָאכַ ם ֶׁשָאדָ ם ְּכׁשֵ  .תָהרּוָחנִי ִמּנְַפׁשֹו
ת ֲעָׂשרֹור ְלַאחַ ע ּוְלֶפתַ , ְּבַמֲאָכלֹוה ַהגְָּבלָ ר ֵסדֶ א הּול ְמַקּבֵ ם ִמחּוִׁשיב ֵעקֶ א ָלרֹופֵ 
ן ָרצֹו ִמּתֹו, וְּבַמֲאָכָליל ְוָׁשקּור ּזִָהילְ א הּו ְמֻרֶּסנֶת הֹוֵפי ִּבְלּתִ ה ֲאִכילָ ל ׁשֶ ם ָׁשנִי

ם עִ , יָאַכְלּתִ ם ַמּזִיִקי םַמֲאָכִליה ַהְרּבֵ  ָּכל ּכָ ר אֹומֵ א ְו, ּגּופֹות אֶ א ְלַהְבִרי
י לִ ן ֶּׁשֵאיד עַ  ,דָועֹוה ְּבִריָאא ה ְׁשִתּיָ ת ֻחְמצֹול ַמֲאכָ י ִצְבעֵ ם ְמַׁשְּמִרים חֹוָמִרי

 ְּבבֹואֹו ,םָּכְלֶׁשהֵ ם ֲחָטִאיּבְ  אֶּׁשָחטָ ם ְוָאדָ  .ַהּנֶֶפׁשן ִּתּקּו ְּבַתֲהִליא הּון ּכֵ , הַּתָּקנָ 
, ְּבִהְתנֲַהגּותֹול ּוְלָׁשקּור ּזִָהילְ  ְוהֹוֵפ ִהְתנֲַהגּותֹות אֶ  אהּו הְמַׁשּנֶ  נְַפׁשֹות אֶ  ןְלַתּקֵ 
י ַּבְדּתִ אַ ר ְוַכֲאׁשֶ י ָחָטאתִ ה ַהְרּבֵ  ָּכל ָּכר יֹאמַ א ְו נְַפׁשֹות אֶ א ְלַהְבִרין ָרצֹו ִמּתֹו

י ְּכדֵ ו ֶהְרֵּגָליר ּוִבְׁשָא ְּבַמֲאָכלֹו ְוִהְתנֲַהגּותֹו ַּדְרּכֹוה ְמַׁשּנֶ ם ָאדָ ם ְואִ . יַּבְדּתִ אַ 
ֹ ן ֶׁשֵּבי ּגּופֹות ְּבִריאּול עַ ר ִלְׁשמֹו ֹ וַ ה ּכ " קרַ "א ִהיה ַהְּׁשִמירָ ל ְוכָ , ןִחָּדלֹו סֹופֹוה כ
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ת ִלְחיֹוי ְּכדֵ ת ָהרּוָחנִי ַּדְרּכֹוה יְַׁשּנֶ א  ַמּדּועַ , םָׁשנִית ַעְׂשרֹוה ַּכּמָ ד עֹות ִלְחיֹוי ְּכדֵ 
 .חנֵצַ י ַחּיֵ 
  

, ֶאָּלא ַחּיֵי ַהּנֶֶפׁש ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה, ת ָהָאָדם ֵאינֹו ִקּיּומֹו ַהִפיִסי ְּבעֹוָלֵמנּוַּתְכִלי
ְלַאַחר ִהָּפְרָדם ֵמַהּגּוף ְוִהָּמְצאּוָתם ִּבְׁשֵלמּות ְמיֶֻחֶדת ְּבעֹוָלם ַאֵחר רּוָחנִי ַהַּמְתִאים 

ּוְכֵׁשם ֶׁשַהַּמֲעָבר ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ַהיְֵׁשר ְלתֹו ַהַּסּלֹון ֵאינָּה ּתֹוֶאֶמת , ָלֶהם
ּבֹו יּוַכל ְלַהְתִקין ּוְלָתֵאם , א ֶאל ַהּנְִכנָסּוְפרֹוזְדֹור ֵּבינַיִם ִחּיּונִי הּו, ְּבָקְטִבּיּוָתּה

ֵּכן ַהּנֶֶפׁש זְקּוָקה ְלעֹוָלם זֶה ִּבְתִחָּלה , ַעְצמֹו ֶאל יֹוְׁשֵבי ַהַּסּלֹון ַּבְּלבּוׁש ּוָבֲאִויָרה
. נְָפׁשֹותְלִהְתַּפֵּתַח ּוְלַעֵּצב ָלּה ֶאת יִחּוָדּה ְּכָאָדם ַהּׁשֹונֶה ִמִּמְׁשנֵהּו ְּבתֹו ַאְלֵפי 

ֵהן ְלטֹוב , ְּבעֹוָלם זֶה נְִפָּתִחים ִּבְפנֵי ַהּנֶֶפׁש ֶאְפָׁשֻרּיֹות ִּבְלִּתי ֻמגְָּבלֹות ְלִהְתַּפְּתחּות
ַהּנֶֶפׁש ִמְתרֹוֶמֶמת ּוִמְתַאֶחֶדת ִעם ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה ּוַמִּׂשיגָה , ְּכֶׁשַּבּטֹוב. ְוֵהן ְלַרע

ֹוְסֵפיָרה ָהרּוָחנִית ָּבּה ִהיא ִּתְצָטֵר ְלִהָּמֵצא ְלַאַחר ּכֹוחֹות ַאִּדיִרים ֵמָהַאְטמ
י ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה ַהְּקׁשּוִרים ֵאֶליָה ִמַּגְרִעינֵ ַהּנֶֶפׁש נְִכֶרֶתת , ּוָבַרע. ִהָּפְרָדה ֵמַהּגּוף

הּוא ֲאֶׁשר . ָחנִיּוְלַאַחר ִהָּפְרָדה ֵמַהּגּוף ֵאינָּה מֹוֵצאת ֶאת ְמקֹוָמּה ָהרּו, ּוִמְתַעֶּוֶתת
, עֹוָלם ַהָּבא ּדֹוֶמה ִלְטַרְקִלין, עֹוָלם ַהּזֶה ּדֹוֶמה ִלְפרֹוזְדֹור: "ִּדֵּבר ַהַּתּנָא ְוָאַמר

וִאם זֹוֶכה ). א"כ, ד"אבות פ" (ַהְתֵקן ַעְצְמ ַּבְּפרֹוזְדֹור ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכנֵס ַלְטַרְקִלין
זֹוֶכה הּוא ְלַהָּכָרתֹו , ַּבֶּדֶר ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל ָהָאָדם ּוְמיֵַּׁשר ָאְרחֹוָתיו ְוהֹוֵל

זֹוֶכה הּוא , ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹותֹו. ְוָחׁש ִהְתַעּלּות ְוזֹו, ְּבַדְרּגֹות ֵאֶּלה ְּבעֹודֹו ְּבגּופֹו
ֵור ֶׁשל נְִפֶּתה הּוא ַאֲחֵרי ַהָּבָרק ַהְמַסנְ , ְוִאם ָחִליָלה. ְלִהַּדֵּבק ְּבַאְרצֹות ַהַחּיִים

ַלֲחצֹב ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר , ְמקֹור ַמיִם ַחּיִים', ָהעֹוָלם ַהּזֶה ְועֹוזֵב ֶאת ֶּדֶר ה
ִהּנֵה ְּפָרט ְלָכ ֶׁשַחּיָיו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה , ּוַמזְנִיַח נְַפׁשֹו ִמּטֹוָבה, א יִָכילּו ַהַּמיִם

ַמִּטים אֹותֹו ' ָממֹון ְוַכּדֹו, ָּכבֹוד, ַּתֲאֹות ְּבָׂשִרים ַהִּמְתנֲַהִלים ְּבַדְרָּגה נְמּוָכה ֲאֶׁשר
ְּבבֹא , ְוֵאין ַטַעם ְוֵעֶר ֲאִמִּתי ְלַחּיָיו ּוְמנּוַחת ַהּנֶֶפׁש ִמֶּמּנּו ָוָהְלָאה, ְוׁשֹוְלִטים ָעָליו

ׁשּוב ֶאל ְוָהרּוַח ּתָ , ְּבֵעת ֲאֶׁשר יָׁשֹוב ֶהָעָפר ֶאל ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהיָה, יֹום ְּפֻקָּדה
ִקים ֲאֶׁשר נְָתנָּה א ָטַרח ְּבֶעֶרב , ְבלֹו ַהּנְִצִחי ֵאין ְלָתֲארֹוִּכי ָאז סִ , ָהֱא ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁש

א ָלַמד ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ָאְרחֹות ַחּיִים, ַׁשָּבת ַמה ּיֹאַכל ְּבַׁשָּבת ּוִבזְֵּבז זְַמּנֹו , ּוִמי ֶׁש
ְוזֶהּו הּוא ַהּנְִקָרא , חֹק ִלּמּוָדיו ֵּכיַצד יְִׁשַּתֵּלב הוא ַּבַחּיִים ֹוִסּיְמְלַאַחר , ְּבִמְׂשָחִקים
ְוָכל ָאָדם עֹוֶׂשה לֹו ֶאת ַהֵּגיִהּנֹום ְּבמֹו יָָדיו ְּבֶהְתֵאם , "ֵּגיִהּנֹום"ל "ִּבְלׁשֹון ֲחזַ 

ּטּול ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְלנִּתּוקֹו ִמְּמקֹורֹות ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה ְוִהָּפְרדֹו ֵמֶהם ַעל יְֵדי ּבִ 
א ַתֲעֶׂשה ּוְכֵׁשם ֶׁשָּכל נִּתּוק ִמַּמְרִּכיֵבי ַהָּמזֹון . ֶׁשּנְִתַחּיֵב ָּבֶהם ַוֲעֵברֹות ַעל ִמְצֹות 
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ּוְכָכל ֶׁשַהּנִּתּוק , ְסַחְרחֶֹרת ְוַכּדֹוֶמה, ַהּזְקּוִקים ְלגּוף ָהָאָדם יֹוְצִרים ֻחְלָׁשה
, ֵּכן הּוא ְּבַמְרִּכיֵבי ַהָּמזֹון ָהרּוָחנִּיִים, ָּכ ֶהֶרס ַהּגּוף, ֹולִמַּמְרִּכיֵבי ַהָּמזֹון ָּגד

. ָאָדםהָ ֲאֶׁשר ַהּנִּתּוק ֵמֶהם ַמֲחִליׁש ְוהֹוֵרס רּוָחנִּיּותֹו ֶׁשל , ג ִמְצֹות ְוַענְֵפיֶהם"ַּתְריַ 
ִהּנֵה , ְּבעֶֹמק ַּתֲאֹוָתיוֵּכיָון ֶׁשהּוא ָׁשקּוַע , ְוִאם ְּבעֹודֹו ְּבגּופֹו ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש זֹאת

ּוְבָמקֹום ֶׁשֲאֵחִרים , ֵמִבין הּוא ַעד ֵהיָכן ָטָעה ְוָׁשגָה ְבַדְרּכֹו, ְלַאַחר ִהָּפְרדֹו ֵמַהּגּוף
אֹוי ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשֶהֱחִליף ֶאֶבן . יְַהֵּל הּוא ָערֹם ְויֵָחף, יֹוְׁשִבים ְמֻדְּׁשנֵי עֹנֶג

א עֹוד .י נֶַצח ְּבַחּיֵי ָׁשָעהַחּיֵ וְ , יֲַהלֹום ְּבֶאֶבן ִּגיר ֶאָּלא ֶׁשּנְַפׁשֹו ֲאֶׁשר ִהיא , ְו
א ַהּגּוף ַהּגְָלִמי(ֶׁשָחָׁשה ְּבָכל ַהַּתֲענּוגֹות ָהֲאסּורֹות ְּבעֹוָדּה ַּבּגּוף  א נֶֶפׁש , ְו ֶׁשְּל

ְוָתחּוׁש ְּבָכל ַהֵּסֶבל , ִּתְסּבֹל ֳענִָׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים ַעל ַמֲעֶׂשיהָ ) ֵאינֹו ָחׁש ְּכלּום
ָאָדם ַהְמַׁשֵּפץ ּוְמיֶַּפה ֶאת , ַּבּנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוַהַּצַער ְּככֹל ֲאֶׁשר ִּתְסּבֹל ְּבעֹוָדּה ַּבּגּוף

ַמְׁשִקיַע ֶאת ֵמיַטב ַּכְסּפֹו ְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם ֶאת ֲחָדָריו ֲאֶׁשר ָּבֶהם יֵֵׁשב רֹב , ֵּביתֹו
ְוָאְמנָם ֵאינֹו ַמְׁשִאיר ֶאת , ֲחַדר ַהֵּׁשנָה אֹו ַהִּמְטָּבח ְוַאף ֶאת ַהַּסּלֹון ִאם זֶה, ַהּזְַמן

ַא ָּכל הֹוָצאֹות , ְוַאף אֹותֹו הּוא ְמיֶַּפה ּוְמַקֵּׁשט, ַהְּפרֹוזְדֹור ֵריק ּוָמֵלא ַטַחב
א יִַּגיעּו ֶאָּלא לְ ַהְּפר ְוִאם נְִרֶאה ָאָדם . יָרהֲאחּוזִים ּבֹוְדִדים ֵמהֹוָצאֹות ַהּדִ ֹוזְדֹור 

ְוִאּלּו ֶאת ַהֲחָדִרים ֲאֶׁשר יְִצָטֵר , ַהַּמְׁשִקיַע ֶאת ָּכל אֹונֹו ְוהֹונֹו ְּביִּפּוי ַהְּפרֹוזְדֹור
ִהּנֵה , ִלְחיֹות ָּבֶהם רֹב זְַמּנֹו ַמזְנִיַח הּוא ּוַמְׁשִאיָרם ֵריִקים ַּגְלמּוִדים ְוקֹוְדִרים

א נָבֹוז ְלַעְצֵמנּו ַּכֲאֶׁשר  .הּו ַהַּמֲחִליף ִעָּקר ְּבָטֵפלֶטה ָּכמֹונְִלַעג ְונָבֹוז ְלׁשֹו ְוָלָּמה 
ָאנּו טֹוְרִחים ָּכל יֵָמינּו ַעל ְּפרֹוזְדֹור ָהעֹוָלם ַהּזֶה ַלְמרֹות יְִדיָעֵתנּו ֶׁשּיֹום יָבֹוא 

ֲאֶׁשר הּוא , ָהעֹוָלם ַהָּבא ּוַמְפִקיִרים ָאנּו ֶאת ַהֲחָדִרים ָהִעָּקִרּיִים ֶׁשל, ְונַַעזְֵבהּו
ֹ ְוִאם ַעל ִּבגְדֹו ָאָדם ַמְקִּפיד ְלנַּקֹותֹו ִמָּכל , ִעַּקר ַהַחּיִים ַהּנְִצִחּיִים ְּבעֹוָלם ָאר

. ָּכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוחֶֹמר ַעל נְִׁשָמתֹו ֲאֶׁשר ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ְוִהיא נְִצִחית, ְרָבב
ְכֶׁשַאזְִקין ָאׁשּוב ְוֶאָּפנֶה ַוֲאַתֵּקן ֶאת נְִׁשָמִתי ְּכֵדי ִלזְּכֹות ָלעֹוָלם ְוַאל יֹאַמר ָאָדם לִ 

ִּכי ִמְּלַבד ַהֶהְפֵסד ֶׁשל ַטַעם ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהזֶה ְּכֶׁשֵהם ְמֻׁשָּלִבים ְּבטַֹהר , ַהָּבא
. ֶׁשּיִַּגיַע ִליֵמי ַהּזְִקנָה ִמי ָעֵרב לֹו, ּוְמנּוַחת נֶֶפׁש ָהָאָדם ַהְּמַקּיֵם ּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיהָ 

, ִמי ָעֵרב לֹו ֶׁשּיְִהיֶה ָׁשֵלם ְּבַדְעּתֹו ּוְבכֹחֹו ָלׁשּוב ּוְלַתֵּקן ַמֲעָׂשיו, ְוַאף ִאם יִַּגיעַ 
א יִָּפנֶה מֹה ְּבָחְכָמתֹו . ְוֶׁשָּמא  , ּוזְכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי ְּבחּורֶֹתי"ּוְכָבר ָאַמר ְׁש

א יָבֹאּו יְֵמי ָהָרָעה ְוִהִּגיעּו ָׁשנִים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץַעד ֲאׁשֶ  ֶאת ... ר 
ִקים יְָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי זֶה ָּכל ָהָאָדם ַּתֲהִלי נִּקּוי  ).קהלת יב" (ָהֱא

, ְקיֹונָּה ִּכְביֹום ִהָּוְלָדּהֶׁשֵּכן ַעל יָָדּה ָׁשָבה ַהּנֶֶפׁש ְלנִ , ַהּנֶֶפׁש נְִקָרא ְּתׁשּוָבה
ְוָלאֹור ְּבאֹור ְּפנֵי , רּוָחנִּיּות ַעל יְֵדי תֹוָרה ּוִמְצֹותְּכִלי מּוָכן ְלִהְתַעּלֹות ּבְ  ְוִלְהיֹוָתּה
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ּוְתׁשּוָבה . ֲאֶׁשר זֶה ַּתְכִלית ִּביָאָתּה ָלעֹוָלם ַהּזֶה, ֶמֶל ַחּיִים ְלַאַחר ִהָּפְרָדּה ֵמַהּגּוף
ֲחָרָטה ֵּכנָה ַעל ֲחָטָאיו ְוַקָּבָלה ְלֵהִטיב ַמֲעָׂשיו . א: ְרֶּכֶבת ִמְּׁשנֵי ֲחָלִקיםזֹו מֻ 

ֶׁשּיְַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו , ְוִאם ָחָטא ּגַם ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוִהְתנֲַהגּותֹו ֶּבָעִתיד
ְּדַהיְנּו , ַהִּוּדּוי. ב. ׁש ּגַם ֶאת ְסִליָחתֹוְלָהִׁשיב ְּבפַֹעל ֶאת ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ַלֲחֵברֹו ּוְלַבּקֵ 

ָקיו ְוָהָרע ְּבֵעינֶי , ָּפַׁשְעִּתי, ָעִויִתי, ָחָטאִתי: ְויֹאַמר ְּבִפיו, ֶׁשּיְִתַוֶּדה ֵּבינֹו ְלֵבין ֱא
א ָאׁשּוב ּוְמַקֵּבל ֲאנִי ַעל ַעְצִמי ׁשֶ , ּובֹוְׁשִתי ִמַּמֲעַׂשי ְונְִכַלְמִּתי ֵמֲעֹונֹוַתי, ָעִׂשיִתי
ַמְתִחיָלה נְַפׁשֹו ְלִהָּטֵהר , ּוִמּיָד ַּכֲאֶׁשר ְמַהְרֵהר ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה זֹו. ְלִכְסָלה

נְִתֶקנֶת , ּוְכֶׁשמֹוִציא ַהִּוּדּוי ִמִּפיו. ְוהּוא ִּבְבִחינַת ַצִּדיק ּגָמּור, ּוְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְרָאּה
ְוֵהן ְּבַהְפָרַדת ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים , ם הּוא ֵהן ְּבנְַפׁשֹוּפֹוגֵ , ּכֶׁשחֹוֵטא ָהָאָדם .נְַפׁשֹו

ּוְבׁשּובֹו ֵמִרְׁשעֹו ַעל יְֵדי . ַּבֵחֶלק ַהְמֻכָּון ְּכנֶגֶד נְִׁשָמתֹו, ְוַהְׁשָּפָעָתם ָּבעֹוָלם ַהּזֶה
ַאף ַעל ִּפי ֵכן יֵׁש וְ . ַוֲהֵרי הּוא ְּבגֶֶדר ַצִּדיק ָּגמּור, ִוּדּוי ַוֲחָרָטה נְִתֶקנֶת נְַפׁשֹו
ָעַבר , ֵּכיַצד. ְויֵׁש ֶׁשֵאין ִמְתַּכְּפִרים ֶאָּלא ְלַאַחר זְַמן, ֲעֵברֹות ֶׁשֵהן ִמְתַכְּפִרין ִמּיָד

, ִמּיָד מֹוֲחִלין לֹו, ָאָדם ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ֶׁשֵאין ֲעֵליֶהן ִחּיּוב ָּכֵרת ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבה
א ". נִים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפא ְמׁשּובֹוֵתיֶכםׁשּובּו ּבָ "ְוָעָליו נֱֶאַמר  ְוִאם ָעַבר ַעל ִמְצֹות 

א ִמיַתת ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבה ְּתׁשּוָבתֹו ּתֹוָלה , ַתֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָּכֵרת ְו
ָבתֹו ְמַּכְּפִרים ְוָאז ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום ְּבֵצרּוף ְּתׁשּו, ְועֹוֶמֶדת ַעד ֶׁשּיִַּגיַע יֹום ַהִּכּפּוִרים

". ִּכי ַבּיֹום ַהּזֶה יְַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמָּכל ַחּטֹאֵתיֶכם"ּוְבֵאּלּו נֱֶאַמר , לֹו
ְּתׁשּוָבה ְויֹום , ָעַבר ַעל ִאּסּוִרים ֶׁשָענְָׁשם ְּכִריתֹות ּוִמּתֹות ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבה

ּוְלעֹוָלם ֵאין , ִרים ֶׁשּיָבֹואּו לֹו ְלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּפִריםַהִּכּפּוִרים ּתֹוִלין ְויִּסּו
ּוָפַקְדִּתי "ּוְבֵאּלּו נֱֶאַמר , ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה גְמּוָרה ַעד ֶׁשּיָבֹואּו ָעָליו יִּסּוִרים

ְּתׁשּוָבתֹו ְויֹום , ָׂשיוְוַהְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַמעֲ ". ְּבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבנְגִָעים ֲעֹונָם
ִאם יְֻכַּפר ֶהָעֹון "ְוָעָליו ָאַמר ַהָּכתּוב . יְַכְּפרּו ָעָליו ְּביֹום מֹותֹו, ַהִּכּפּוִרים ְויִּסּוִרים

ַּכָּפָרה זֹו ַהָּבָאה ַעל  ).'ם הלכות תשובה פרק ב"רמב". (ַהּזֶה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון
ֲאָבל ַהּנֵזֶק . ְוזִכּוָכה, ֵאינָּה ֶאָּלא ְלִתּקּון נְַפׁשֹו, ּפּוִריםיְֵדי ִוּדּוי ַוֲחָרָטה ְויֹום ַהּכִ 

ְוֵאינֹו ִמְתַּכֵּפר ֶאָּלא ַעל , ְּבֵעינֹו עֹוֵמד, ָלעֹוָלמֹות ָהרּוָחנִּיִים ֶׁשּנִגְָרם ֵעֶקב ַהֵחְטא
א ִתֵּקן , ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּדָבִרים . אֹו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, יְֵדי יִּסּוִרים ְּכֶׁש

. ְמזָֻּמן הּוא ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֲאָבל ִאם ִּתְּקנָם, ֶאת ַהְּפגָם ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ְּבַחּיָיו
ֵאין זֶה " ָחָתן נְִמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו"ְוִכְלׁשֹונָם , וַהַּכָּפָרה ַהָּבָאה ָלָאָדם ֵעֶקב נִּׂשּוָאיו(

, ב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוגַם זָָכה ַלְּׂשֵאת ֶאת ַּבת זּוגֹו ֶׁשִּמּׁשֶֹרׁש נְִׁשָמתֹוֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשּׁשָ 
ְוגַם ָאז ֵאין ְמִחיָלה זֹו ּפֹוֶטֶרת אֹותֹו ֶאָּלא ֵמַהּיִּסּוִרים ֶׁשָהיּו ְראּויִים ָלבֹא ָעָליו 
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ָלעֹוָלם ַהָּבא ֶאָּלא ַעל יְֵדי  ֵעֶקב ַחָּטָאיו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ֲאָבל ֵאינָּה מֹוִעיָלה ְלנַּקֹותֹו
ׁש ֶאְפָׁשֻרּיֹות  ).יִּסּוִרים אֹו ִּתּקּונֵי נֶֶפׁש ִּתּקּון ְּפגַם ָהעֹוָלמֹות נֲַעֶׂשה ְּבַאַחת ִמְּׁש

ָקיו ְויְִרַאת ָהרֹוְממּות' ָהִראׁשֹונָה ִאם ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵמַאֲהַבת ה, ֵאּלּו , ֱא
ְוֵאינֹו , ּוזְדֹונֹוָתיו הֹוְפִכים ִלזְֻכּיֹות, ְּתׁשּוָבתֹו נְִּתַּקנִים ָּכל ַמֲעָׂשיו ֶׁשָאז ִמּיָד ִעם

א ְליִּסּוִרים ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת נְַפׁשֹו אֹו ֶאת ָהעֹוָלמֹות  א ְליֹום ַהִּכּפּוִרים ְו נְִצָר 
ַסְּמכּונִי : "יו ַהָּכתּוב אֹוֵמרְוָעלָ , ְוַהּכֹל ַעל ְמקֹומֹו נְִּתַּקן ִמּיָד, ֶׁשָּפגַם ָּבֶהם

ִאם ָׁשב ְּתׁשּוָבה , ַהְּׁשנִּיָה". ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּונִי ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִי
ֶׁשָאז יְֶׁשנָם ָּכל , ְרגִיָלה ִמּתֹו ַהָּכָרה ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ְוֶרגֶׁש ֶׁשל קֶֹדׁש

ְוָאז ִּתּקּון ְּפגַם ָהעֹוָלמֹות יֵָעֶׁשה ַעל יְֵדי , ּוֵקי ַהַּכָּפָרה ֶׁשֵהֵבאִתי ְלֵעילַאְרָּבַעת ִחּל
ֲאָבל יֵׁש ֶּדֶר ְׁשִליִׁשית ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל , יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא

ּסּוִרים ֶׁשל ִּגְלּגּוֵלי ֶׁשֶלג ּוְביִ , ְוהּוא ִאם ּיְִתַעּנֶה ַעל ַחּטֹאָתיו, ַהּנְִצָר ִּתּקּון
ּוָבזֶה יִָּפֵטר ּגַם ֵמַהּיִּסּוִרים ַהְּצִריִכים ָלבֹא ְלִתּקּון , ַהּנְִצָרִכים ַעל ֵחֶלק ֵמָהֲעֵברֹות

 ְלִפיִמְסַּפר ַּתֲענִּיֹות ֵאֶּלה ְקצּוִבים ֵהם ְלָכל ָעֹון ְוָעֹון  .ָהעֹוָלמֹות ֶׂשַּפגַם ָּבֶהם
ּוְכִפי ֶׁשִּׁשֲעָרם ְוִחְּׁשָבם , ֶׁשּנְִפְּגמּו ַעל יְֵדי ֶחְטאֹו ַּפר ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁשֶחְׁשּבֹון ּוִמסְ 

, ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשִּקֵּבל ֵמֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב, ל"י ַהָּקדֹוׁש זַצַ "ַרֵּבנּו ָהֲארִ 
ַא ֱהיֹות ְוִאי ֶאְפָׁשר . א ְוָעֹוןּוַמִּגיִעים ְלַעְׂשרֹות ּוֵמאֹות ַּתֲענִּיֹות ְלִתּקּון ָּכל ֵחטְ 

, ל"י זַ "ִּתְּקנּו ַהְּמֻקָּבִלים ּגּוֵרי ָהֲארִ , ָלָאָדם ְּביֵָמינּו ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה יִָמים
ְוִלְפּדֹות ְׁשָאר יִָמים ְּבֶכֶסף ְמִחיר ֲאִכיַלת ְסֻעָּדה , ְלִהְתַעּנֹות יֹום ֶאָחד ַעל ָּכל ֵחְטא

, ֶׁשל ֶלֶחם ּוַמֲאָכל ָּפׁשּוט ְלָכל יֹום ִמּיִָמים ֶׁשָּצִרי ְלִהְתַעּנֹות ַעל ֶחְטאֹוַאַחת 
ְונְִרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא , ְונְֶחָׁשב לֹו ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות ְּכַתֲענִיֹות ַעְצָמם

ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת ָהָאמּור  .ְסָלח לֹוְונִ , ַעל ַהּנֶֶפׁש ְוַעל ְּפגַם ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים
ל ְּבִסְפרֹו "יְהּוָדה ְפַתּיָא זַצַ ' ָרִאיִתי ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּגדֹול ר, ְלֵעיל

ג ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבא ֵאַלי זֵָקן "ִּבְׁשנַת התרפ: ְוזֶה ְלׁשֹונֹו) ו"אֹות פ" (ִמנְַחת יְהּוָדה"
ְוֵאינֹו , ְורֹוֶצה ָלׁשּוב ּוְלַתֵּקן ַמֲעָׂשיו, הּוא ָּבא ַעל ַּכָּלתֹו ְּבַחּיֵי ְבנֹוֶאָחד ְוָאַמר ִלי ׁשֶ 

ַהִאם ֵאינְ יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות ְלָפחֹות , ָאַמְרִּתי לֹו. יָכֹול ַלֲעׂשֹות ַּתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
ֵל ּוְטבֹל ֶׁשַבע , ָאַמְרִּתי לֹו. ןָאַמר ִלי הֵ , ַליְָלה ְויֹום ְּכיֹום ַהִּכּפּוִרים, יֹום ֶאָחד

, ְטִבילֹות ְוַקֵּבל ָעֶלי ְלִהְתַעּנֹות ַּתֲענִית ֶׁשל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ַעל ָעֹון ַהּנִזְָּכר
ּוְביֹום ַהַּתֲענִית ּבֹא ֶאְצִלי ִעם ַמעֹות ִּפְדיֹון , ַרק ֶׁשַאָּתה ֻמָּתר ְּבָכל ֲעִׂשּיַת ְמָלאָכה

ׁש , ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּתֲענִּיֹות ַהּנְִצָרִכים ְלִתּקּון ֲעֹון ַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש ְׁש
ְוָהַל ַאְרַּבע ַאּמֹות , נְִכנְַסנּו ְלֶחֶדר, ְוַכֲאֶׁשר ָּבא ֵאַלי. ְוֵכן ָעָׂשה, ְוֶאֱעֶׂשה ְל ִּתּקּון
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ְוַאַחר ְּגַמר ַהִּוּדּוי ָמַסר ְּביִָדי ֶאת , זְַּכר ְלֵעילְוָעַמד ְוִהְתַוָּדה ֶאת ַהִּוּדּוי ַהּנִ , יֵָחף
ׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ַוֲחֵמׁש , ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון ְוָאַמר ִלי ֵהא ְל ֵאּלּו ַהַּמעֹות ִּפְדיֹון ְׁש

, ָאַמְרִּתי, דֹוְוַכֲאֶׁשר ִקַּבְלִּתי ַהָּמעֹות ִמּיָ . ְוַאָּתה ֻמְרֶׁשה ְלַחְּלָקם ִלְצָדָקה, ַהַּתֲענִּיֹות
ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ֶאת ֵאּלּו ַהָּמעֹות ִמּיַד ְּפלֹונִי ֶּבן ְּפלֹונִי ֶׁשּנְָתנָם ִלְצָדָקה ְּבַעד ִּפְדיֹון 

' ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ה, ַהַּתֲענִּיֹות ֶׁשּנְִתַחּיֵב ְלִהְתַעּנֹות ִמְּפנֵי ֶׁשָּׁשַכב ִעם ַּכָּלתֹו
ֵהי  ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶבֶלת ְלָפנֶי ִּפְדיֹון ֵאּלּו ַהַּתֲענִּיֹות , ֲאבֹוֵתינּוֱא

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנָה ְּפלֹונִי ֶּבן ְּפלֹונִי ַעל ֲעֹונֹוָתיו ַמָּמׁש
ֵדי ִמְצַות ַהְּצָדָקה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ְלִהְתָּבֵרר ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות יְִתָּבֵרר ַעל יְ 

ּוְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו . ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַהּיֹוֵצא ִמָּפסּוק ַחיִל ָּבַלע ַויְִקיֶאּנּו 
ַע ָּברּו ׁשֹומֵ , ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה) א"ארארית(ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

ָלֵכן , ֶׁשַהּזֵָקן ַההּוא הּוא ִאיׁש ָענִי ְוָלָוה ַהָּמעֹות ֵמֲאֵחִרים, ּוְלִפי ֶׁשֵהַבנְִּתי. ְּתִפָּלה
א נַָטְלִּתי ֵמֶהם ִּכי ִאם ְׁשֵּתי ְפרּוטֹות , ֶהֱחזְַרִּתי לֹו ֶאת ָּכל ַהָּמעֹות ְּבתֹוַרת ְצָדָקה ְו

ְוָרִאיִתי ַּבֲחלֹום ֶׁשעֹוֵמד ְּבֵבית ִּדין , ְפַטר אֹותֹו זֵָקןְוהּנֵה ַאַחר ְׁשֵּתי ָׁשנִים נִ . ִּבְלַבד
א ָעָׂשה ְתׁשּוָבה ִּכי ִאם ַעל ִאּסּור , ְוָראּו ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשל ַמְעָלה ַרק ֶׁש

א ּגַם ַעל ִאּסּור ַּכָּלתֹו, ֵאֶׁשת ִאיׁש ְלַבד א ִדְּברּו ִעּמֹו ָּדָבר, ְו ַעְצמֹו ְוהּוא מֵ , ְו
ְוַהֵּבית ִּדין ִהגְִּביהּו ֵעינֵיֶהם , נְִכנַס ְּבֵחֶדר ֶׁשְּבַצד ַהֵּבית ִּדין ְויַָׁשב לֹו ַעל ִּבְרָּכיו

ָׁשה ַמְלָאִכים ֵמָהָרִקיַע ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּבית ִּדין ְוָעׂשּו , ְלַמְעָלה ְוֵתֶכף ּוִמּיָד יְָרדּו ְׁש
ְוִרְּפאּו אֹותֹו , ֵהִסירּו ֶאת ַהֲחלּוָדה ְוַהְּפגָם ֶׁשל ִאּסּור ַּכָּלתֹולֹו נִּתּוַח ַּבִּגיד ֶׁשּלֹו וְ 

ּוִמּזֶה יֵַדע ָהָאָדם ֶאת יְַקר ִּתְפֶאֶרת . ַעד ָּכאן ָרִאיִתי ַּבֲחלֹום. ְלגְַמֵרי ְויְָצאּו
ֶׁשָהיָה ָראּוי  ִּכי ִהִּציָלה ְלאֹותֹו זֵָקן ִמֵמאֹות ָׁשנִים, ַהְּתׁשּוָבה ַּכָּמה ִהיא ְּגדֹוָלה

ל ֶׁשּיָָפה ָׁשָעה "ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחזַ . ִלְהיֹות ְּבַכף ַהֶּקַלע ּוְבגְִלּגּוִלים ׁשֹונִים ּוַבֵּגִהינָם
ַעד ָּכאן (ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִמָּכל ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא 

ָׁשה ֲעֵברֹות ּגֹוְרִמים ְלִסּלּוק ) "פרשת שמות(ָּקדֹוׁש ְוָאְמרּו ַּבּזַֹהר הַ  ).ְלׁשֹונֹו ְׁש
ְוַהָּבא ַעל , ְוֵחְטא ַהְׁשָחַתת זֶַרע ְלַבָּטָלה, ְוֵהם ֲעֹון ַהּנִָּדה, ַהְּׁשִכינָה ֵמַהַּתְחּתֹונִים

ם ֶׁשָאָדם ּוְלָכל ָמקֹו. ּוִמְתַּפְּלִלים ְוֵאינָם נֲַענִים' ְוַהְּבִרּיֹות קֹוְרִאים ַלה. ַהּגֹויָה
ְוֵאין צֶֹר ". ְמגֵָרׁש הּוא ֶאת ַהְּׁשִכינָה ִמָּׁשם, ֶׁשָחָטא ְּבֶאָחד ֵמֲחָטִאים ֵאּלּו הֹוֵל

, ּוְמבָֹאר הּוא ְּבָכל ִסְפֵרי ַהּמּוָסר ְוַהְּמֻקָּבִלים, ְלהֹוִסיף ְּבִענְיַן חֶֹמר ַהְּפגָם ְוָענְׁשֹו
ְונְִכֶרֶתת נְַפׁשֹו , ְוַהָּבא ַעל ַהּנִָּדה הּוא ְּבִהָּכֵרת. ן זֶהְוגַם ַּבַּתְלמּוד ֶהֱאִריכּו ְּבִענְיָ 

ַהְּטהֹוָרה ִמְּמקֹור ַהַחּיִים ַהְּטהֹוִרים ָהרּוָחנִּיִים ְויֹוֶרֶדת ִלְמקֹום ַהֻּטְמָאה ְלבֹורֹות 
א יִָכילּו ַהַּמיִם ֶׁשַעל ) שבת יג(ְוָאְמרּו ַּבְּגָמָרא . ַרֲחָמנָא ִלְצָלן, נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
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ְוָעַבר ַּתְלִמיד ָחָכם , ִאּסּור ַקל ִמִּגְדרֹות ֻחְמַרת ַהּנִָּדה ֶׁשּגָזְרּו ֲחָכִמים ְלִהָּׁשֶמר ּבֹו
א ָחסּו ָעָליו ִמָּׁשַמיִם ַוֲהָרגּוהּו ַּבֲחִצי יָָמיו ִּבגְַלל ֵחְטא , ְוגָדֹול ַּבּתֹוָרה ַעל ְּגזֵָרָתם

ְוַעל ִּפגְֵמי , ֵמַהְּדָבִרים ָהִעָּקִרּיִים ַהְּמַעְּכִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלהַוֲעֹונֹות ֵאּלּו ֵהם . זֶה
א יֱֶחָטא"ַהְּבִרית נֱֶאַמר  ל "ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחזַ ". ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה טֹוב ְו

ּוְכִאּלּו , ָדה זָָרהְוִדינֹו ְּכעֹוֵבד ֲעבֹו, ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ַחּיָב ִמיָתה.) נדה יג(
א . ַוֲהֵריהּו ְּבנִּדּוי, ׁשֹוֵפ ָּדִמים ּוַבֲעבּור ָעֹון זֶה ֵמתּו ֵער ְואֹונָן ִּבְהיֹוָתם ְקַטּנִים ְו

ּוְבנֵי , ָלֶהם ָּפנִים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהיּו נְָכָדיו ֶׁשל יֲַעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום' נָָׂשא ה
ְוַהָּבא . ּוִמי יּוַכל לֹוַמר זִִּכיִתי ִלִּבי ְונְַפִׁשי ִמְּפגִָמים ֲחמּוִרים ֵאּלּו .יְהּוָדה ַהַּצִּדיק

ִמְּלַבד , י ַהָּקדֹוׁש ִמְּצָפת ֶׁשּסֹופֹו ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבֶכֶלב"ַעל ַהּגֹויָה ְּכָבר ִּגָּלה ָענְׁשֹו ָהֲארִ 
ִמְּלַבד , ּקּון ַהַּמְתִמיד ַלֲחָטִאים ֵאּלּוַהּתִ  .יִַּציֵלנּו' ה, ָהעֹנֶׁש ַהָּכֵבד ְּבַכף ַהֶּקַלע

הּוא ֲאִמיַרת ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה ּוְבֶרגֶׁש , ַהִּתּקּונִים ֶׁשְּלַהָּלן
  . ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהק ֶּפרֶ ר ַהֵּספֶ ף ְוַכֲאֶׁשר יְבַֹאר ְּבסֹו, ָעצּום

  
ת ּוְלַטֵהר ֶאת ַהּנֶֶפׁש ִמִּכְתֵמי ּוִפגְֵמי ְלנַּקֹוי ְּכדֵ ק רַ א ִהיא  ת ַהִּתּקּונִיםַמְּטרַ 

ִקי ָהחֹוֵפף אֹוָתּה, ַחּטֹאֶתיהָ  ֶאָּלא ַּגם , ּוְלזְַּכָכּה ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ָהאֹור ָהֱא
א , ְוִאם ֵּכן. ּנְִפּגְמּו ַעל יְֵדי ַהֵחְטאּוְבִעָּקר ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ָהעֹוָלמֹות ָהרּוָחנִּיִים ׁשֶ 

ִּכי . ְּבֶהְכַרח ֶׁשַהִּתּקּונִים יְִהיּו ֶאְמָצִעי ּוְסגָֻּלה ְלַחּיִים טֹוִבים ִמְּבִחינָה ַּגְׁשִמית
ַוֲעַדיִן יְִסּבֹול ַעל ֲחָטָאיו , ֶאְפָׁשר ֶׁשּיְַתֵּקן ָהָאָדם ֶאת ֲחָטָאיו ֶׁשָעָׂשה ְּבגְִלּגּול זֶה

ִּכי רֹב ַהּיִּסּוִרים ֶׁשל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהזֶה ֵאינָם ַעל ֲחָטָאיו . ִמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים
ִּכי ָּבזֶה יִָּתֵכן ֶׁשּיְִּתנּו לֹו אֶֹר זְָמן ָלׁשּוב ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְּבֶטֶרם , ִמִּגְלּגּולֹו ַהנֹוְכִחי

ֲאָבל ְלַאַחר מֹותֹו ְּבבֹואֹו , לֹו ַאַּפיִם ַעד יֹום מֹותֹוְוֶאְפָׁשר ֶׁשּיֲַאִריכּו , יֲַענִיׁשּוהּו
ֶאְפָׁשר ֶׁשִּמּיָד , ִּדין ֶׁשל ַמֲעָלה ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ְויִָּמֵצא ַחּיָב- ִלְפנֵי ֵּבית

ְּבֵבאּור נֹוֵׂשא זֶה (, יָׁשּוב ְּבגְִלּגּול ָאָדם ְויְִסּבֹל ֶאת עֹנֶׁש ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגֹולֹו ַהּקֹוֵדם
נִַּתן ְלַהִּׂשיג ַהֵּסֶפר  ,"ִּגְלּגּול נְָׁשמֹות" - " ַׁשַער יֹוֵסף"ר ַּבֵּספֶ ּוִפְרֵטי ְסִעיָפיו ְרֵאה 

ַכף ַהֶּקַלע ְוֶאְפָׁשר ֶׁשּיֵָענֵׁש ָּבֳענִָׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים ּבְ ) 0523145665: ַּבֶּטֶלפֹון
ְוַהּנֶֶפׁש ַמְרגִיָׁשה ֶאת , ִּכים ֶאת ַהּנֶֶפׁש ְּבַאְכזִָרּיּות ַרָּבהַעל יְֵדי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ַהּמַ 

ִּכי ֲהֵרי ַּגם ִּבְהיֹוָתּה ַּבּגּוף ִהיא ִהיא , ַהְּכֵאב ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ִּבְהיֹוָתּה ּתֹו ַהּגּוף
א ַהּג, ֶׁשַּמְרגִיָׁשה ֶאת ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ָהרּוָחנִי אֹו ַהַּגְׁשִמי ּוף ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא נְַרִּתיק ְו

. ׁשּוב ֵאין ַהּגּוף ַמְרִּגיׁש ְּבַצַער ָּכל ֶׁשהּוא, ּוְבִהְסַּתֵּלק ַהּנֶֶפׁש ֵמַהּגּוף. ָלנֶֶפׁש
ְוַכּנְִרֶאה ְּבמּוֲחִׁשּיּות ַּבּגּוף ַהְּמֻׁשָּתק ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשעֹוֶדּנּו ְמֻחָּבר ְּבֶחְלקֹו ַלּנֶֶפׁש 
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ּוְבָכל זֹאת ַּכָּמה , ׁש זְִריַמת ָּדם ָלֵאֶבר ַהְמֻׁשָּתק ְוָלֵכן ֵאין ַהָּבָׂשר נֵָמקְוַלּמַֹח ְויֶ 
א יְַרִּגיׁש ְּכָלל א נְִמֶׁשֶכת ְּבתֹו . ֶׁשַּתֵּכהּו ְוִתְדְקֵרהּו  ִּכי ַהּנֶֶפׁש ַהּׁשֹוֶכנֶת ַּבּמַֹח 

ְוֵסֶבל ְמדֹוֵרי ַהֶּגִהיּנָם ַהָּבִאים , ה זֶהּוְלַאַחר ֵסֶבל ָקׁשֶ . ָהֲעָצִבים ֶׁשל ָהֵאֶבר ָהָּפגּוע
ּבֹוָאּה ְּבגְִלּגּול ָאָדם ַּבַעל ְּבִחיָרה , יִָּתֵכן ְוָתׁשּוב ַהּנֶֶפׁש ִמּיָד ְּבגְִלּגּול ָאָדם, ַאֲחָריו

ֶפׁש הּוא ִדי ִויִחיִדי זֶה ְלנִּקּוי ַהּנֶ ּוַּתֲהִלי יְח .ֶׁשּיְִסּבֹול ְּבֶהְתֵאם ַלֲחָטָאיו ַהּקֹוְדִמים
ָלֵכן . ַתֲחִליף ַלּיִּסּוִרים ֲאֶׁשר ֲאמּוִרים ְלַהּגִיַע ַעל ָהָאָדם ְלנַּקֹותֹו ְּבִעְקבֹות ֲחָטָאיו

ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַּתֲענִית ִוּדּוי ּוִפְדיֹון ֲעבּור נְַפׁשֹו ֶׁשּנְִפּגְָמה , ִּבְמקֹום יִּסּוִרים
ְוַכּיָדּוַע ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשִאם ָאָדם יְַרֵחם ַעל . ַקּלּות ַרָּבהּוְבָכ ְמנֶַּקה אֹוָתּה ּבְ , ֵמֲחָטָאיו

א יְַכְּבֵסהּו ְּבַמיִם רֹוְתִחים ְוָחְמֵרי נִּקּוי ׂשֹוְרִפים ֶאָּלא ִּבְמָעט ַמיִם ָקִרים , ִּבגְּדֹו ְו
א יֵֵצא " ר ַהַחיָקָׁשה ִרָּמה ְלֵמת ְּכַמַחט ַּבָּבׂשָ "ל "ּוַמה ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ . ַהֶּכֶתם 

ֵאינָם , ַהּיִּסּוִרים ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם ְּבַחּיָיו אֹו ְלַאַחר מֹותֹו ַּכְמבָֹאר ).ְּבָרכֹות.מ(
ּוְכֵׁשם ֶׁשָאָדם . ֶאָּלא ַּתֲהִלי ֶׁשל נִּקּוי ַהּנֶֶפׁש, ָּבָאָדם ַעל ֲחָטָאיו" עֹנֶׁש ּונְָקָמה"

ֶאָּלא ַּכָּונָתֹו , נֹוֵקם ֵמַהֶּבגֶד ַעל ֶׁשִהְתַלְכֵל ֵאינֹו, ַהְמַכֵּבס ֶאת ִּבגְּדֹו ִמְּכָתָמיו
ּוְלִפי ִטיב ְועֶֹמק ַהֶּכֶתם ָּכ . ְלנַּקֹות ֶאת ִּבגְּדֹו ֶׁשּיְִהיֶה ָראּוי ְלָלְבׁשֹו ֵמָחָדׁש

נֵי ְּבכּוָּלם אֹו ְּבִמְקָצָתם ִלפְ , ּוַבַעל ַחי, צֹוֵמחַ , ּוְפָעִמים ֶׁשָּתבֹא ְּבגְִלּגּול ּדֹוֵמם
ְמנִַּקים אֹותֹו ֵמֳענִָׁשים ֵאּלּו , ְוַהִּתּקּונִים ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ְּבַחּיָיו". ִמָּדה ְּכנֶגֶד ִמָּדה"

ּוְּכִפי ֵעֶר ַהִּתּקּון ֵּכן  ,ְלִהְתַעֵּדן ָּבאֹור ַהּגָנּוז ּוְמזְַּכִכים ֶאת נְַפׁשֹו רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו
ּוְכֵׁשם ֶׁשּיֵׁש ֶּכֶתם ֶׁשַּמְסִּפיק לֹו ְמַעט ַמיִם ְרגִיִלים  .יֹוןּנִּקָ ִטיב ְועֶֹמק הַ  ,גֶֹדל ַהּזִּכּו

, ְויֵׁש ֶּכֶתם ַהַּמְצִרי ַמיִם רֹוְתִחים ְוָחְמֵרי נִּקּוי ַרִּבים ְּכֵדי ַלֲהִסירֹו, ְּכֵדי ְלנַּקֹותֹו
ּוְלִפי עֶֹמק , ָׁשֶעיָה ַוֲחָטֶאיהָ ֵּכן ַהַּצַער ְוַהֵּסֶבל ֵהם ָחְמֵרי ַהּנִּקּוי ַלּנֶֶפׁש ִמִּכְתֵמי ּפְ 

ֶׁשֲעֵרִבים זֶה , ָהְפכנּו ְלַעם ֶאָחד, ִּבְּכנִיָסִת יְִׂשָרֵאל ָלָאֶרץ .ֶּכן ּגֶֹדל ַהֵּסֶבל, ַהְּפגָם
ֶאָּלא ַהְּכָלל יְכֹוִלים ְלֵהָענֵׁש , ְוֵאין ַרק ַהּיִָחיד נֱֶענָׁש ְּבֶחְטאֹו. ָלזֶה ַעל ֲחָטֵאינו

, יד ְּכֵׁשם ֶׁשָּכל ַהּגּוף חֹוֶלה ְוסֹוֵבל ְּבִעְּקבֹות ְּפגִיָעה ָונֶזֶק ֶׁשל ֵאֶבר יִָחידַּבֲעֹון ַהּיָחִ 
א ֵמת"ְוֵכיָון ֶׁשָּכל ָהָעם ָהַפ ְלֶאָחד וְ . ִּכי ָּכל ָהָעם הֹוֵפ ַלֲחִטיָבה ַאַחת , "ַעם 

ַהנֹוֵכִחי ֶׁשּנִָּתן ְלַתְּקנֹו ַעל יְֵדי  ַּגם ָּכל ַהּגְִלּגּוִלים ָהְפכּו ְלֶאָחד ְוִּדינָם ַּכּגְִלּגּול
ּוֵמָאז ֵאין ֶהְכַרח ִליהּוִדי ְלַתֵּקן ֶאת ִּגְלּגּוָליו ַהּקֹוְדִמים ַרק ַעל יְֵדי ֵסֶבל . ְּתׁשּוָבה

ְוָלֵכן נֲָהגּו ַהְמֻקָּבִלים ַלֲעׂשֹות ִּתּקּונֵי . ְוֶאְפָׁשר ְלַתְּקנָם ּגַם ַעל יְֵדי ְּתׁשּוָבה, ְוַצַער
א ָחְטאּו ָּבֶהם ְּבגְִלּגּוָלם ַהּנֹוְכִחי ִמָּסֵפק , ֶחְטֵאי ָהֲעוֹונֹות ֻּכָּלם ַלְמרֹות ֶׁשַוַּדאי 

ּוָברּור ֶׁשִאם ָאָדם סֹוֵבל ְּבגְִלּגּול זֶה ַעל . ֶׁשָּמא ָחְטאּו ָּבזֶה ַּבִּגְלּגּוִלים ֶׁשָעְברּו
ָבה ְוִתּקּון ַלֲחָטָאיו ַהּקֹוְדִמים ִמֵּלב ְונֶֶפׁש ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים ְוָעָׂשה ְּתׁשּו
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ְויש . ְוֶאְפָׁשר ֶׁשּיֵָרֵפא ִמַּמְכאֹובֹו ְויֵָחֵלץ ִמָּצָרתֹו, ֲהֵרי ֶׁשנְִרְּפָאה ְונִזְַּדְּכָכה נְַפׁשֹו
. ָּבּהֶאָּלא ֶׁשַּדְרגֹות יֶׁש , לדעת ִּכי ַהְּתׁשּוָבה ְבָכל ִמְקֶרה ּוְבָכל ִענְיָן טֹוָבה ִהיא

ְוֶאְפָׁשר , ֶׁשְּכָבר ָחָטא ַּכּיֹוֵצא ּבֹו ֶּבָעָבר, ָאָדם ֶׁשָּבא ְליָדֹו ְדַבר ֵחְטא, ּוְלדּוגְָמא
א ָעָׂשה ִמְּפנֵי ַהְּתׁשּוָבה א ִמִּכְׁשלֹון ּכֹחַ , ְּביָדֹו ַלֲעׂשֹותֹו ְונְִמנַע ְו . א ִמּיְִרָאה ְו

, ּוְלַאַחר זְָמן יֶׁש לֹו יְכֹוֶלת ְלִהְתיַיֵחד ִאָּתּה ׁשּוב ,ְּכגֹון ֶׁשָּבא ַעל ִאָּׁשה ַּבֲעֵבָרה
ְוהּוא עֹוֵמד ְּבַאֲהָבתֹו אֹוָתּה ּוְבכַֹח ּגּופֹו ּוְבאֹוָתם ְּתנִָאים , ְוַלֲעׂשֹות ִעָּמּה ָּכל ֶחְפצֹו

א ָעַבר ִמַּפַחד ה, ֶׁשל ְמקֹום ּוזְָמן ָהֲעֵבָרה הּו ַּבַעל זֶ , ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו' ּוָפַרׁש ְו
מֹה ָאַמר . ְּתׁשּוָבה ּגְמּוָרה ְוִאם ". ּוזְכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי ְּבחּורֶֹתי"הּוא ֶׁשְּׁש

ַאף , א ָׁשב ֶאָּלא ִּביֵמי זְִקנּותֹו ּוְבֵעת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָהיָה עֹוֶׂשה
ֲאִפילּו ָעַבר ָּכל . הּוא" ַבַעל ְּתׁשּוָבה"ּו, ֹוִעיָלה לֹומ, ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָּה ְּתׁשּוָבה ְמֻעָּלה

ִּכי ֵּכיָון , ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו נְִמָחִלין, ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְּביֹום מֹותֹו ּוֵמת ִּבְתׁשּוָבתֹו, יָָמיו
ׁשּוָבה ֶּפֶרק ם ִהְלכֹות ּתְ "ַהָרְמּבָ . (נְִסַלח לֹו, ֶׁשּזַָכר ֶאת ּבֹוְראֹו ְוָׁשב קֹוֵדם ֶׁשיָמּות

ָּכָכה ְּכָתָמיו , ּוְלִפי ַּדְרַּגת ַהְּתׁשּוָבה ְוַהּיִּסּוִרים ַהָּבִאים ְלַאַחר ִמֵּכן.) 'ֲהָלָכה א' ב
ְכמֹו ֶׁשִציָינְִתי ְּבַהְקָדָמה ֶׁשִּמי ֶׁשָעַבר ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין . (ִמְתנִַּקים

ְויִּסּוִרין ַהָּבִאים ְלַאַחר ִמֵּכן , יֹום ַהִּכפּוִרים ּתֹוִליןְּתׁשּוָבה וְ , ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה
א ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה ְּגמּוָרה", ְמַכְּפִרים  - ". ַעד ֶׁשיָבֹואּו ָעָליו יִּסּוִרים, ּוְלעֹוָלם 

) ּסּוִריםהּוא ְּתמּוַרת ַהּיִ , ְוַהִּתּקּון - ' ֲהָלָכה ד', ם ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק א"ַרְמּבָ 
ֶׁשהּוא יִּסּוִרים ָקִׁשים " ַּכף ַהֶּקַלע"ְונְִפָטר מִ , ְוַהָּׁשב ְּביֹום מֹותֹו ְּכָתָמיו נְֶחָלִׁשים

ּגַם ְּכֵדי , ַקִּלים יֹוֵתר, ֲאָבל יתכן שיְִצָטֵר ָלֳענִָׁשים ֲאֵחִרים, ּוָמִרים ַעד ֵאין ֵחֶקר
ֶאת נִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל נְִׁשָמתֹו ֶׁשִהִּפיָלם ִּביֵדי  ְוגַם ְּכֵדי ְלָהִׁשיב, ְלנַּקֹות ְּכָתָמיו

יִּסּוִרים ַהָּבִאים , ּוִמי ֶׁשָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְּגמּוָרה ְוַחי ִּבְתׁשּוָבתֹו. ּכֹחֹות ָהַרע ְוַהְקִלָּפה
א . ּגֹוְמִרים לֹו ַהַּכָּפָרה, ָעָליו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְלַאַחר ְּתׁשּוָבתֹו ִקֵּבל יִּסּוִרים ְוִאם 

ְואּוַלי ַּגם ִמִּגְלּגּוֵלי , "ַּכף ַהֶּקַלע"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּנְִפָטר ֵמעֹנֶׁש , ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲעָׂשיו
ֶאְפָׁשר ֶׁשיְִצָטֵר ְלעֹנֶׁש , צֹוֵמַח ּוַבֲעֵלי ַחּיִים ֶׁשָהיָה לֹו ְלִהְתּגְַלֵּגל ָּבֶהם, ּדֹוֵמם
א , יצֹוצֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשִהִּפילְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ֶאת נִ , ַאֵחר תמורת ַהֵּסֶבל ְוַהּיִּסּוִרים ֶׁש

ַהּכֹל ְּבֶהְתֵאם ְלגֶֹדל ְוָרַמת , ְוִאם ֶהֱעָלה ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם. ִקְּבָלם ְּבגְִלּגּול זֶה
, נּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמֻקָּבִליםאו ַעל יְֵדי ַהִּתּקּונִים ֶׁשִּגילּו לָ , ְוַהּיִּסּוִרים ֶׁשִּקֵּבל, ְּתׁשּוָבתֹו

ְּבֶהְתֵאם ְלַרַּמת נְִּקיֹון , יִזְֶּכה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא, וּנִָּקה נְַפׁשֹו ִמָּכל ְרָבב ָוֶּכֶתם
.) ח"יְֶחזְֵקאל ֶּפֶרק י(, ְוַעל זֶה נִָּבא יְֶחזְֵקאל ַהּנִָביא ְּבאֹוְמרֹו .נְַפׁשֹו ְוזִּכּוָכּה

ַוּיַַעׂש ִמְׁשָּפט . "זֹו ְּתׁשּוַבת ַהִּוּדּוי ְוַהֲחָרָטה". ִרְׁשָעתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשהּוְבׁשּוב ָרָׁשע מֵ "
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הּוא ֶאת נְַפׁשֹו . "זֹו ַהַּקָּבָלה ֶלָעִתיד ּוְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה ּוַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות". ּוְצָדָקה
ה ֶאת ַהּיִּסּוִרים ַהּנְִצָרִכים יַַחד ְלַאַחר ֶׁשּיְַׁשֵּלם ָּבעֹוָלם ַהּזֶ , ָּבעֹוָלם ַהָּבא". יְַחּיֶה

. אֹו ְּבבֹואֹו ְּבגְִלּגּול נֹוָסף ְלנַּקֹות ַהֶּכֶתם ֶׁשּנְִׁשָאר ַלְמרֹות ַהְּתׁשּוָבה. ִעם ַהְּתׁשּוָבה
ָחיֹו ", זֶה ְּתׁשּוַבת ַהִּתּקּון ְוַהַּתֲענִית". ְויְִרֶאה ְויָׁשֹב ִמָּכל ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה"

, ֵׁשנִית ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה". א יָמּות. "ָּבעֹוָלם ַהָּבא". יְִחיֶה
ְוִהְסִּביר ַהּנִָביא  .אֹו ַעל יְֵדי ּבֹאֹו ְּבגְִלּגּול נֹוָסף, ֶׁשַהיִּסּוִרים נְִמָׁשִלים ְלָמֶות

' ם ֵּבית יְִׂשָרֵאל נְאּום הָלֵכן ִאיׁש ִּכְדָרָכיו ֶאְׁשּפֹט ֶאְתכֶ ", ַהֶהְבֵּדל ְוַהִּסָּבה ְוָאַמר
ִהים ִהים' ה"ּוֵבאּור ". ֱא ָאָדם ֶׁשָּׁשב ְוָהַרֲחִמים ֵהם ֶׁשַּגם לְ , יןַרֲחָמן ַּבּדִ , הּוא" ֱא

א ָעָׂשה ַהִּתּקּון, ְּבָכל ִלּבֹו ְונְִפָטר , ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּתׁשּוָבתֹו ִמְתַקֶּבֶלת, ֲאָבל 
ִׁשים ּוָמִרים ֶׁשָהיָה ָצִרי ִלְסּבֹול ָׁשנִים ַרּבֹות ְּכֵדי ֵמעֹונִָׁשים ְוגְִלגּוִלים קָ 

א ֶהֱעָלה ַהנִיצֹוצֹות ֶׁשִהִּפיל, ְלִהְתנַּקֹות א אֹוְמִרים ֵּכיָון ֶׁש יִָּׁשֵאר ְּבָאְבָדנֹו ַעד , ְו
א ֶהֶעָלם ֵּכיוָ , נְִׁשָאר ָאְמנָם ַהּצֶֹר ְלַהֲעָלַאת ַהנִיצֹוצֹות. ְלַהֲעָלַאת ַהנִיצֹוצֹות ן ֶׁש

ְויְִצָטֵר ִלְסּבֹול ְּכֵדי ְלַהֲעלֹוָתם אֹו ַעל , )אֹו ִּפְדיֹון ַּתֲענִית(ַעל יְֵדי ִּתּקּון ְוַתֲענִית 
ַעל יְֵדי " ׁשּובּו. "אֹו ְּבגִֵהיּנֹום אֹו ְּבגְִלּגּול נֹוָסף ְּכָאָדם, יְֵדי יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה

ֶאת ָּכל ַהנִיצֹוצֹות ֶׁשל נְִׁשַמְתֶכם , "ַהִׁשיבּו ִמָּכל ִּפְׁשֵעיֶכםוְ . "ִויּדּוי ַוֲחָרָטה
א יְִהיֶה ָלֶכם ְלִמְכׁשֹול ָעֹון. "ֶׁשִהַּפְלֶתם ַּבְקִלָּפה . ַהנִיצֹוצֹות ַהּנְפּוִלים ָהֵאּלּו". ְו

ָּבזֶה " ַׁשֲעֶתם ָּבםֲאֶׁשר ּפְ ", ַעל יְֵדי ַהִּתּקּון" ַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם"
ְוָעׂשּו . "ּוגְַרְמֶּתם ַלְקִלּפֹות ְלִהְתַּדֵּבק ָּבֶהם, ֶׁשהֹוַרְדֶּתם נִיצֹוצֹות ַהְקֻדָּׁשה ַלְקִלּפֹות

, ִּתְהיּו נְִקּיִים ִמָּכל ֶּכֶתם ּוְרָבב, ִּכי ַעל יְֵדי ַהִּתּקּון". ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה
א ָּתִׁשיבּו ֶאת , ְּבגְִלּגּול נֹוָסף, "ְוָלָמה ָּתמּותּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל" .ַּכֲחָדִׁשים ַמָמׁש ִאם 

אֹו ְּביִּסּוִרים ֶׁשיָבֹואּו ֲעֵליֶכם ). אֹו ִּפְדיֹון ַּתֲענִית(ַהּנִיצֹוצֹות ְּבִתּקּון ּוְבַתֲענִית 
א ֶאְחּפֹוץ ְּבמֹות ָהֵמת. "ָּבעֹוָלם ַהּזֶה א ָאַמר ּבְ ". ִּכי  ֶאָּלא " מֹות ָהָרָׁשע"ְו

ֶׁשֵּפירּוׁשֹו ְּבמֹות ָהָאָדם ְּבגְִלּגּול נֹוָסף ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ֵמת ַּפַעם , "מֹות ַהֵּמת"ּבְ 
א ָּבאּו, אֹו ִמְּבִלי ַהּיִּסּוִרים ֶׁשֻהְצְרכּו ָלבֹא ָעָליו, ַאַחת ִמְּבִלי ַהִּתּקּון ' נְאּום ה. "ְו

ִהים ֶאת " ַוֲהִׁשיבּו. "ְמַתֵּקן ֶאְתֶכם ְלִפי ֵעֶר ְּתׁשּוַבְתֶכםַרחּום ַּבִּדין ּו, "ֱא
א צֶֹר ְלׁשּום עֹנֶׁש אֹו ". ִוְחיּו", ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ַעל יְֵדי ַהִּתּקּון ַחּיֵי נֶַצח ְל

ָלֵכן  .ָלם ַהָּבאֶאָּלא יָָׁשר ְלַחּיֵי ָהעֹו, אֹו ְלׁשּום ּגְִלּגּול נֹוָסף, יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה
:) ברכות לד(ל "ְוָעָליו ָאְמרּו ֲחזַ , ַאְׁשֵרי ַהָּׁשב ְּבָכל ִלּבֹו ְועֹוֶׂשה ִתּקּונִים ֵאּלּו
. ֵאין ַצִּדיִקים ּגְמּוִרים יְכֹוִלים ַלֲעמֹד, ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְתׁשּוָבה עֹוְמִדים ְּבגַן ֵעֶדן

יְִׂשָרֵאל , ְואֹוֵמר לֹו ַעְבִּדי ָאָּתה, ַעל ַהְּתׁשּוָבה אֹוֲהִביְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא קֹוֵרא ְלבַ 
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   .ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר
  

ֲאָבל . ַמְסִּפיק לֹו ֶׁשּיֲַעֶׂשה ִתּקּונִים ֵאּלּו ַּפַעם ַאַחת, ָאָדם ֶׁשָחָטא ַּפַעם ַאַחתְוִהּנֵה 
יְִׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות , ָטִאים ֵאֶּלהִמי ֶׁשָּׁשנָה ְוִׁשֵּלׁש ְוָעַבר ַּכָּמה ְפָעִמים ַעל חֲ 

ׁש ְפָעִמיםִּתּקּונִים ֵאּלּו  ֵדַהיְינּו ֶׁשְלַאַחר ֶׁשּיֲַעֶׂשה ִּתּקּון ַּפַעם ַאַחת ְלכֹל ֶאָחד . ָׁש
ף ַעל ִּפי ֶׁשִּתּקּונִים ֵאּלּו נְִכְּתבּו ְוַא .ֵמַחטֹאָתיו ּיָׁשּוב ְויֲַעֶׂשם ַּפַעם ְׁשנִּיָה ּוְׁשִליִׁשית

ּוְתַׁשּנֶה ַהּנַֹסח ִמּזָָכר , ַּגם ִאָּׁשה ַּתֲעֶׂשה אֹוָתם ְלִתּקּון נְִׁשָמָתה, ִּבְלׁשֹון זָָכר
ִתּקּונִים ֵאֶּלה ֵהם ֲעבּור ִמי וְ  .א יְִמנַע טֹוב ַלהֹוְלִכים ְּבָתִמים' ַוה. ִלנְֵקָבה

א נֵבֹוׁשיְִׁשְמֵרנּו ׁשֶ ' ַוה. ֶׁשנְִכַׁשל ֵהן ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד    .א נִָּכֵׁשל ְו
  

  
  ~ ?מדוע נגרמים חרדות פחדים מחשבות אובדניות חס ושלום ~ 

  

יש בגלל , חייוטראומה שעבר האדם ב, בעיות נפשיות. סיבות רבות קיימות
, סביבה תומכתויש בגלל העדר עידוד מילה טובה , סיבות רוחניות שליליות

  .'וכו, יש בגלל חטאים

הבן 'רבינו יוסף חיים בעל , ש"הרש, י הקדוש"יהם הארצדיקים רבים בינ
' ליקוטי מוהרן תורה נ(רבי נחמן מברסלב , ההרב יהודה פתי, 'איש חי

מובא . הרחיבו אודות חשיבות עשיית תיקוני עוונות )ציונים רבים בספריוו
לצד , נשמות לסטרא אחרא, הוא מפיל נצוצות קדושה, אשר אדם חוטאכש

נכנסת על ידי ו, יתשמזיקים לאותו אדם נפש מזיקיםמכך  ונבראים, הטומאה
  .פחדים וחרדות, ומרגישים יאוש ודכאון, כך עצבות לחייהם

עצבות  נערים וסיפרו לו שהם מרגישים 3סיפר אחד מהרבנים שהגיעו אליו 
. ללא תכלית ושיש להם מחשבות אובדניות, יםוחשים שחייהם ריק, גדולה

הוא ביקש . הם ענו שלא, ם על ברית קודשהרב שאל אותם האם הם שומרי
ל ושיחזרו אליו בעוד "מהם להתחיל להתחזק ולשמור שלא להוציא שז

, וחזרו אליו ברוך השם בחיוך רחב, שאמרהם עשו את מה . מספר שבועות
וברוך , הם מלאים בשמחת חיים, וסיפרו לו שאין להם מחשבות אובדניות
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והם , עם מטרה ותכלית חיים, השם דברים החלו להסתדר בחייהם
  .מתביישים שחשבו על מחשבות אובדניות אסורות אלו

וחמור ביותר ואסור אסור ליפול לעצבות , אסור להתייאש !זכרו 
דבר ! אובדניות כמו רצון לשים קץ לחיים בות לחשוב מחש

, גברים ונשים, יהודיםאלפים כי עשרות , דעו !שהתורה אוסרת אותו 
 גם אתם יכוליםו - הם הצליחו . השמחה שבה לחייהםו, תיקוני עוונות שוע

יכם שחיותראו איך , קיימו מצות ולמדו תורה, תתקנו, תתחזקו! !! להצליח
  . שמחה תכנס לחייכםישתנו לטובה ו

  

  תנְַׁשּמוי ִּגְלּגּולֵ וְ  ִסּפּוֵרי ִּתּקּונִים
  
  

                        
  ...הקדמה

ם מעצמו ואינה ענין קבלה היא מושג לדברים ששכל האדם לא יבינ
אלא , מתייחסים אנו אליה כעובדה לא עקב חקירות ומסקנות, לוויכוח

דרך , כמציאות שהועברה ידיעתה אלינו ממקור אמין שהגיע לידיעה זו
מעמד הר סיני הוא קבלה ומסורת שקבלנו , לדוגמא. ראיה או נבואה

ן מי וכ, מאבותינו שקבלו דור אחר דור מאותם שעמדו במעמד נשגב זה
, שדבריו נבחנו אצלנו ונמצאו אמת עד שהוחזק בלבנו שדבריו אמת

גם בדברים שאין באפשרותינו , מקבלים אנו את דבריו כמאומתים
ומה גם אם במשך הזמן חלק נוסף מדבריו נבחנו ונמצאו . להוכיחם

תורת הקבלה האלקית כולל האמונה בגלגול נשמות נתנה לעם  .נכונים
ונתפרשה  נו ומשה רבינו שקבלום בנבואהי אברהם אבי"ישראל ע

י הקדוש מצפת שחלק הגון מדבריו שנחקרו במשך "י האר"בהרחבה ע
ואף ) ראה לעיל במאמר הידיעה והאמונה(הדורות נמצאו אמיתיים 

י בורא העולם וללא "מצוות התורה הוכחו כדברים שנתנו בנבואה רק ע
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מה , א נוספת היאדוגמ) ל"ראה במאמר הנ. (יכולת שכל אנושי לחזותם
אבל לא שוסע את , שהתורה מציינת את הגמל כמעלה גרה ומפריס פרסה

חולין (ל "ואמרו חז, ואת החזיר כמפריס פרסה ולא מעלה גרה, פרסתו
והנה בימינו . כי אין אחרות דוגמתן בעולם, כי אלו נפרטו בשמן) ט"נ

י חיות ובהם אלפי סוג, הודו ודרום אמריקה, שהתגלו כל יערות אפריקה
לא נמצאה חיה אחת נוספת הדומה לארבעת החיות , שונות ומשונות

וברור שמשה בכחות עצמו לא יכל להגיע לידיעה זו אלמלא , האלה
השפן והארנבת אינם אלה המזוהים , דרך אגב. ש"בנבואה מהבורא יתב

אלא חיות אחרות שמפריסות פרסה בשתי הרגליים הקדמיות ולא . כיום
נמצאו כמותן לפני כמאה שנה במדבר סיני . ת גרהומעלו, באחוריות

ומסתבר שלכן שינתה התורה לגביהן ) שמיני' פ" מלבים"' ראה פי(
ופרסה לא "ולגבי ארנבת ". ופרסה לא יפריס"וכתבה לגבי שפן 

י שמפריסים הם בחלקם לא גמרו הפרסתם ולא "לומר שאעפ". הפריסה
אבל איננו שוסע פרסה כ בגמל שמפריס בכל ארבעת רגליו "משא. יגמרו

היתה נפוצה היא ו. לשון הווה". ופרסה איננו מפריס"כלל נכתב בו 
ועוד לפני כאלפיים שנה כתב פילון . ביניהם כדבר ברור ומוחלט

שלעגו על  ליישב דעת היוונים, האלכסנדרוני הסבר לאמונת הגלגול
וגם יוסיפוס פלאוויוס כותב מפורש . היהודים שמאמינים בזאת

 תודים הפרושים שהיו רובו של העם מאמינים בגלגול נשמשהיהו
מזכיר הוא ' פרק ו' ובספר ז. 'פרק ח' תולדות מלחמת היהודים ספר ב(

  . )את תופעת הדבוק כדבר ידוע ומפורסם
  

כיון שלאחר החרבן , במשנה ובתלמוד אמונה זו אינה מופיעה במפורש
, ל בורייםטרדות הגלות הרחיקו חלק מהעם מלהבין את הדברים ע

או , וידיעה זו יכלה להרחיק אנשים קצרי דעת מהאמונה בתחיית המתים
מחשבה  תוך!) דבר שהתורה אוסרת לעשות (לגרום להם להתאבדות 

 או לבריחה, ז ואין להם מה להפסיד"שבין כה סופם לשוב לעוה
כשכל ענין יתפרש על ידם , מהמציאות ומלקיחת אחריות בעניני החיים

ונמצאו מאבדים עולמם עקב , שיהם בגלגול הקודםכתגמול על מע
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והקשרם לגלגול , השכר והעונש, וקוצר השגתם בדרכי הבחירה, טעותם
ברמז יש במשנה ובתלמוד מאמרים רבים שאינם יכולים , אמנם. הנשמות

כל "דברי התנא , י האמונה בגלגול נשמות ולדוגמא"להתפרש אלא ע
שנראים כרחוקים מן . "עוניסופו לבטלה מ, התורה מעושר המבטל את

והתנא שגר בישוב וראה בני אדם שמתים בעשרם למרות . המציאות
סופו , אמר בבטחה רבה שכל המבטלה מעושר, ביטול התורה שלהם

והפעם ירצה , כי ידע שאדם זה שמת בעשרו ישוב בגלגול. לבטלה מעוני
אך עניו ודלותו ימנעוהו , ללמוד ותשוקתו ללימודים תהיה עצומה

וכמו שפוגשים אנו בני אדם כאלה בכל סביבותינו שממש . מללמוד
סובלים על שאין עתותם בידיהם ללמוד בגלל עול הפרנסה המעיק 

  .עליהם
  

, י שארבע מיתות בטלו"מיום שחרב בית המקדש אעפ", ומאמר התלמוד
או חיה , ומי שנתחייב סקילה או נופל מהגג, דין ארבע מיתות לא בטלו

ומי . או נופל בדליקה או נחש מכישו, נתחייב שריפהומי ש. דורסתו
ומי שנתחייב . או ליסטים באים עליו, או נמסר למלכות, שנתחייב הריגה

וכי חכם זה לא ראה  )ברונכיט" (בנהר או מת מאסכרה או טובע, חנק
שמתו על משכבם , מחללי שבתות ומחוייבי שאר עונשי מות לפי ההלכה

לולי שהבין , יאות כביכול מכחישתווכיצד אמר דבר שהמצ, בשלום
וכמו . שישוב אותו חוטא בגלגול וישלם במות לא טבעי על חטאיו

שהמציאות מלאה בני אדם ישרים טובים וצדיקים שמתים במיתות 
וכמו שנוכחנו בעינינו בבחור רווק שנכווה ברוב , משונות בדמי ימיהם

יצחק ' להר והלכה אמו, והרופאים התייאשו מחייו, גופו משמן רותח
ולמחרת הודיע לה הרב שנאמר , ל ובקשה ממנו שיעזור לבנה"כדורי זצ

ת "שענשו לפי ד, לו בחלום כי בחור זה בגלגול קודם שכב עם חמתו
ומיד רצה היא להרב . י מותו מכוויותיו"ועתה שב לתקן זאת ע, בשריפה

יצחק ' וספרה לו את דברי ר, ל מראשי פורת יוסף"יהודה צדקה זצ
דע לך כי נענשת על , הלך עמה למטת הבחור ואמר לו, וכשמעו, יכדור

התוודה מיד על חטא זה וקבל על  עצמך , חטאיך בגלגול קודם עם חמתך
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ועשה כן  הבחור , שאם תבריא תעשה תקון לנשמתך בתעניות ובתפילות
והתוודה בדמעות וקבל על עצמו תשובה שלמה מכל חטאתיו ובפרט 

כ נשא אשה והקים "ואח, בריאהגלידו פצעיו וה ולאחר יומיים, מחטא זה
  . משפחה

ה מביא הנשמה חזרה "שהקב) :א"סנהדרין צ( ובפירוש אמרו בתלמוד
ן מבאר שבזה נרגע איוב "והרמב. לגוף ודן את הנשמה והגוף כאחד

ושכל מעשה רות , כשהבין שסובל הוא בגלל חטאיו מגלגולו הקודם
  .נשמות כליון ובועז בנוי על גלגולומחלון ו

  
נמסרה על ידו לכל , ה"אמונת הגלגול שכאמור מקורה מאברהם אבינו ע

אך בעוד שליצחק בנו מסר הוא את כל , ובכללם כל בניו, שומעי לקחו
לבניו מקטורה גילה רק את מסתרי הנפש , הנפש סודות האלהות ורזי

י "וברש. ו, ה"בראשית כ( ושלחם לארצות המזרח הרחוק, ותיהותהפוכ
ע אברהם סתבר שהמעמד העליון הנקראים ברהמינים מקורם מזרומ. שם

ושם הפיצו הם תורות אלו כולל גלגול ) ושרש שמם הוא אברהמינים
זהה בפרטים רבים , ולכן אמונת ההודים בנושאי הנפש והגלגול, הנשמות

י שהאמינו בהשארת "ושאר עמי קדם אעפ. לתורת הקבלה שבידינו
ורק , גלגול נשמות לא כולם הגיעולכלל הכרה ב, הנפש לאחר המות

  .ונות הוכח הדבר והפך לנחלת רביםבעשרות השנים האחר
  

, ט"שמות י( "עם סגולה"רה בסיני הפכו להיות ישראל בקבלם את התו
ואין סגולה זו מתבטאת אלא בקבלה בתורשה של דרגות רוחניות , )ה

, רוח ונשמה, ונקראת נפש המשכלת, גדולות מעל לנפש המדברת
שרות זו לא הופכת את עם ישראל לחכמים או עדינים אלא כאשר אפ

ודבר זה נעשה רק כאשר השלים האדם את דרגות . מאירים הם באדם
ובטרם זאת נמצאים הם בו מבלי שיורגשו או ישפיעו , הנפש המדברת

ולכן יש גם יהודים טפשים ואכזריים כגרועים שבאומות כי נפשם . כלל
אבל כאשר מאירים דרגות אלו . ונשמתםואף כי רוחם , טרם תוקנה

וזוכה להשגות רוחניות , באדם מזככות הן אותו ומרוממות אותו אל על
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וכשהאדם לא הגיע עד כדי , שנפשות רגילות אינן יכולות להגיע אליהן
שער "( יתגלגל גלגולים נוספים עד שיזכה אליהן, הארת דרגות אלו בו

נשמות ישראל תזדככנה  ולעתיד לבא כאשר, )'הקדמה ב" הגלגולים
  . )כז', יואל ב( "ונבאו בניכם ובנותיכם"נאמר , כולם

  
דרגות אלו לא מאירים באדם בפעם אחת אלא חלקים מהם לפי רמתו 
וככל שמתעלה במעשיו זוכה ליותר חלקים ויש באפשרותו להשיג כולם 

  . בשלמות
  

ית ויכולים להתקדם עקב נפשם הרוחנ, הגויים בעלי נפש המדברת המה
והשומרם נקרא . י שמירת שבע מצוות שנצטוו בני נח"עד לגבול ידוע ע

ם "רמב( ב"ל שיש לו חלק לעוה"שאמרו חז" חסיד אומות העולם"
הנהנית שם  ומקבל את חלקו בהתאם לרמת נפשו )'הלכות תשובה פרק ג

. הפריץ" דיבוק"בעולם הגובל בדמיון ראה להלן במעשה החפץ חיים ו
יכולה היא להסתפח בנחלת , ש להגיע לגבול השגתהואם זכתה אותה נפ

ואז בשעת הטבילה במקוה וקבלת עול המצוות , ולהתגייר כדת וכדין' ה
נפש (באמת ובלבב שלם שורה עליה נפש הסגולה שניתנה לישראל 

כ "וכשתשמור אח, המהווה גשר למדרגות הרוח והנשמה, )המשכלת
הגיע אפילו למדרגת יכולה היא ל, ג מצוות ותתעלה על ידיהם"תרי

י על ספר עובדיה פרק "ראה רש( ואף עובדיה הנביא גר היה, הנביאים
  .)'פסוק א', א
   
כי כל נפש , נושא הגלגול שייך בכל נפשות בני האדם בין גוי ובין יהודי 

ואם לא תקנה זאת בעודה . טעויותיה ונזקיה, צריכה לתקן את פגמיה
ואחת מדרכי התקון , מהגוף בגוף צריכה היא לתקן זאת לאחר הפרדה

י השיבה לעולם הזה "היא נתינת הזדמנות נוספת לחוטא לתקן מעשיו ע
לא תכנס , י שמתגלגלת שנית לתקן מעשיה"אעפ, נפש גוי .בגלגול נוסף

ואין , כי אין בכחה להתעלות לרמת הנפש המשכלת, לעולם בגוף יהודי
לנפשו  אבל יהודי שחטא בחטאים שגרמו, לה צורך בכך לתקונה
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ישוב בגלגול גוי ויצטרך , להסתאב מהקדושה והסגולה שנתנה לישראל
לנקות נפשו המסואבת ולעוררה להתגייר ולשוב אל הקדושה משם 

ככל אדם , ואם זכה לזאת אז לאחר מותו ילך הוא לאור החיים. חוצבה
אז , אבל אם לא זכה לעורר נפשו ולשוב אל הקודש. אחר מישראל

עמים ויתייסר ביסורי נפש וגוף קשים לכפר על יתגלגל כגוי כמה פ
ולאחר מכן יצטרך לחזור בגלגול יהודי ולקיים המצוות בטרם , מעשיו

  .תשוב נפשו אל מחיצתה בעולם שכולו טוב
  

ומתלבשת היא , הנפש הרוחנית לא יכולה להתלבש בתוך גוף גשמי
שבו מרוכזים " היולי"בלבוש אמצעי בין גוף לנפש העשוי מחומר 

לא רק , וכשאדם חוזר בגלגול, בעת יסודות הגוף בטרם התחלקותםאר
י שהגוף קבור אי שם "ואעפ, הנפש היא שחוזרת אלא גם לבוש זה חוזר

לבוש זה חוזר ליצור גוף כמות שהיה באותו , או אפילו נשרף או נטרף
וכל הסימנים ופגיעות שנפגע הגוף בגלגולים קודמים , תואר דמות וצורה

וזו אחת , נראים ככתמי לידה על הגוף הנוכחי, קעקעכולל כתובות 
  . הסיבות שאסרה תורה לעשות כתובות קעקע

  
לבוש זה שב מחדש על ידי ההורים הנוכחיים המחיים אותו בכח לבוש 

י שהיה "ואעפ', לוי וכדו, ובזה נבדל האדם לכהן, נפשם המתלבש בזרע
הוא , שראליםכהן בגלגול קודם היות והלבוש בא הפעם מכח הוריו הי

י שהיה ישראל בגלגול "ואעפ. ישראל ומותר בגרושה ולהטמא למת
כיון שנולד לאביו הכהן קיבל לבושו את אורות הכהונה ואסור , שעבר

  .הוא בגרושה ובטומאת מת
  

וכן יהודי שבא בגלגול גוי כיון שלבושו בא הפעם מכח צד הקליפה של 
ם ישראל עד שיתגייר כדין דינו כגוי ואין לו חלק ונחלה בע, אמו הגויה

  .וכדת
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ובעוד , גם השכר בעולם הבא מתחלק בהתאם לרמות הנשמה השונות
שהנפש הקרובה לגוף בהרגשה ומאוויה תמצא בגן עדן התחתון ותהנה 

וריחות נעימים , מהנאות הקרובות לגוף המשלבות מראות נופים נאים
דן העליון כל אחד הרוח והנשמה ישכנו בגן ע, עם תוכן רוחני גבוה', וכדו

ויהנו הנאות רוחניות הקשורות , מהם במקום בפני עצמו בהתאם לדרגתו
ולכן , והנאות אלה אמיתיות הן ואינן פרי הדמיון, בתבונה הטהורה

ישובו כולם ויתלבשו בגוף הקודם , בתחיית המתים שהוא התכלית
וכל הלמוד והעדון הרוחני שלמד כל , .שישוב לקרום עור בשר וגידים

שיוכל לעשות , חלק בגן עדן יהיה אצור ומרוכז במח האדם הקם בתחייה
ואז כיון שהוא בגוף הכולל את שלשת הדרגות . בידיעתו שמוש כחפצו

, גם יחד יוכלו הם בהתרכזות המחשבה לצאת כולם יחד מן הגוף לזמן מה
כי הגוף . ולחזור אל הגוף כחפצם, ולשוב ולהתעדן בגני העדן כרצונם

ס ממנו יצאו ואליו ישובו כי רק בו יכולים להתאחד כל שלשת יהיה הבסי
  .הדרגות גם יחד

  
, זוכר בבירור את גלגולו הקודם כל זמן היותו בבטן אמו, מי שבא בגלגול

ובשנותיו , אך לא משכיח אותו לגמרי, והלם הלידה מחליש את זכרונו
הראשונות של האדם הוא מדבר דברים הקשורים לגלגולו הקודם 

, ולאט לאט, עים באזני הסובבים אותו כשטויות של ילד דמיוניהנשמ
התפתחותו הנוכחית והתרגלותו לקרוביו הסובבים אותו דוחקים את 

אך . הוא אותה" שוכח"זכרון גלגולו הקודם אל מתחת לסף ההכרה ו
עדיין הרבה הרגלים של בני אדם נעשים שלא במודע מתוך קשר 

אדם את גלגוליו הקודמים בכמה ל" להזכיר"ניתן ( לגלגולם הקודם
וגם . )"תקות שני"ראה להלן בספרי , י הפנוזה"דרכים ואחת מהן היא ע

נובע הדבר מהרגלם בגלגול ', אותם הנולדים עם סטיות בעניני מינם וכדו
, ולכן נמשכים הם אחר אותו הרגל, קודם בחטא זה שהפך לטבע בנפשם

  .י המנעם מהחטא בכל מחיר"שבאו עתה לתקנו ע
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הלם הלידה מכוון משמים כדי לגרום שההתפתחות הנוכחית תדחיק את 
כדי שהאדם בגלגולו הנוסף יחיה את חייו , זכרון הגלגול לתת מודע

ואם יזכור את גלגולו הקודם , ויעשה את מעשיו מתוך בחירה מושלמת
ואין , שוב בחירתו לא תהיה מושלמת, ויבין ששב הוא כדי לתקן מעשיו

אבל תפקידו למצא . א נעשים בבחירה ורצון מלאיםטעם במעשים של
י "וכשאדם מחפש זאת ע. בכחות עצמו את סיבת גלגולו ולתקן פגמיו

זוכה להגיע לידיעה זו , בחירתו ומתעלה בידיעותיו ובהתנהגותו הרוחנית
בעצם שובו לעולם , וגם אם לא הגיע אדם להכרה זו. ולתקונו המושלם

מעשים ונסיונות שאם יעמוד בהם יתקן ממציאים לו משמים , כדי לתקן
  .את מעשיו מגלגולים קודמים ותוכשר נפשו לאור באור החיים

  
הנפש החוטאת לאחר הפרדה מהגוף נדונית בכמה דרכי ענישה שמטרתם 

בו " כף הקלע"ויש הנדונים ב. ולא מתוך נקם גרידא, לזככה ולטהרה
הם הכתוב אומר ועלי, נפשם נעה ונדה ללא מנוחה וסובלת צער קשה ומר

  ).כט, ה"כ. 'שמואל א( "ואת נפש אוייבך יקלענה בתוך כף הקלע"
  

וגם ( ולעיתים נפש כזו מצליחה להכנס בגוף אדם והופכת אותו לנכפה
כניסת רוח ). מחלת הנפילה לעיתים נגרמת בגלל רוח שנכנסה באדם

ראה בספר מנחת יהודה " (דיבוק"בשם בלשון העם היום נקרא  באדם
ואני מעיד בזה כי . )"מספרותהרוחות "הודה פתיא בדבריו על י' להר

ומצאתי שחלק מהם לא , קורים בבתי חולים לחולי נפשיערכתי כמה ב
. שנכנסה בהם") דיבוק("י רוח מת "אלא נכפים ע, היו חולים נפשית

ומשפחתם חשבום לחולים בנפשם ופנו לרופאים שלא מבינים מאומה 
י "בתי חולים שם מטשטשים אותם עוהופנו על ידם ל, בנושא זה

עוד קיימת בימינו " הדיבוק"כך שתופעת , התרופות והופכים לשבר כלי
   ).במקום לטפל בנושא בהתאםלחולי נפש אך קבורה היא בבתי חולים 

והנפש סובלת בהיותה כבולה שם  ,ופעמים שבאה היא בגלגול בבעל חי
ב המאוס בו הפכה ומעצם המצ, בגוף שלא מתאים לצורתה הזקופה כאדם

וכל סבל גופני שיש לחיה סובלת נפש האדם השוכנת בתוכה ככל , לחיה
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ומה גם שזוכרת היא את . אדם ובעל חי שנפשו מתייסרת מייסורי גופו
חיות ובהרגליהן וטוב מותה וקצה במאכל ה, גלגולה הקודם והיותה אדם

, בכלב יתגלגל, יהודי השוכב עם גויה ומת ללא תשובה, לדוגמא. מחייה
ייסורים אלו נתנים לנפש כדי לנקותה ). 'תיקון כ, שער רוח הקודש(

ולכשתבא בגוף , ולהכינה לקראת שיבה נוספת לעולם הזה בגלגול אדם
נוספת  דרך ענישה. אדם ותיטיב דרכיה תכנס למחיצתה בגן עדן אלקים

) . ובזוהר  פקודי. ז"וברכות נ. לג, ישעיה ל( "תפתה"הוא הנקרא בנביא 
, והוא לשון כללי להרבה מדרגות של סבל וזכוך". גיהנם"ל "בלשון חזו

ויש הנדונים שם לזמן מרובה עד שישובו שנית . וכל דרגה נקראת מדור
ויש גם מדורים לאותם שרובם היה טוב ונדונים , ז בגלגול נוסף"לעוה

שם לזמן קצוב כדי לנקותם ממעט הטינוף של חטאיהם ובסיימם 
  .הם למחיצתם הראויה להם בגן עדןנכנסים , להתנקות

  
עונש גיהנם אינו לגוף שבקבאלא לנפש הקרובה בהרגשיה ובמאוויה אל 

ואין זה עונש גשמי העשוי . הגוף ומגיבה בדיוק כבהיותה בתוך הגוף
אלא מאש רוחנית יותר השווה בדרגתה . מאש להבה האוכלת את הגוף

ה יותר קשה הסובלת ממנה בעצמ, החמרית רוחנית אל דרגת הנפש
, ואמנם גם אדם החי בגופו. ומכאיבה מאשר הרגש האש הגשמית לגוף

כי הנפש השוכנת בגופו היא , סבלו אינו רק גשמי אלא בעיקר רוחני
משתתק , ובהסתלק חלק מהנפש מאיזה אבר, שמרגישה את הכאב והסבל

קל הוא , הסבל הגדול ביותר בגוף, אכן. הוא ואינו מרגיש שום כאב כלל
כי הגוף מחליש ועוצר את עצמת , ת סבל הנפש המעורטלת מהגוףלעומ

  .הסבל מהנפש לאחד מששים בלבד
  

הנפש , גם השכר בעולם הבא מתחלק בהתאם לרמות הנשמה השונות
ותהנה ) .ח', בראשית ב( תמצא בגן עדן התחתון, בהרגשיה הקרובה לגוף

עימים וריחות נ, מהנאות הקרובות לגוף המשלבות מראות נופים נאים
והרוח והנשמה ישכנו בגן עדן העליון ויהנו . עם תוכן רוחני גבוה', וכדו

והנאות אלה אמיתיות הן , הנאות רוחניות הקשורות בתבונה הטהורה
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ישובו כולם ויתלבשו , ובתחיית המתים שהוא התכלית, ואינן פרי הדמיון
 וראה. ט"י, ו"ישעיהו כ( ודם שישוב לקרום עור בשר וגידיםבגוף הק

כל הלמוד והעדון הרוחני שלמד כל חלק בגן עדן יהיה ) .ז"יחזקאל פרק ל
שיוכל לעשות בידיעתו שמוש , אצור ומרוכז במח האדם הקם בתחייה

ואז כיון שהוא בגוף הכולל את שלשת הדרגות גם יחד יוכלו הם . כחפצו
ולשוב ולהתעדן , בהתרכזות המחשבה לצאת כולם יחד מן הגוף לזמן מה

כי הגוף יהיה הבסיס ממנו . ולחזור אל הגוף כחפצם, ן כרצונםבגני העד
  .יצאו ואליו ישובו כי רק בו יכולים להתאחד כל שלשת הדרגות גם יחד

  
סוגי הנשמות רבות הן ושונות כי מקורן הוא מעשרת הספירות שברא 

. כשורש לכל העולמות הרוחניים והגשמיים, ה ביסוד הבריאה"הקב
ועשר מעשר וכן על זה , ות כל אחת מהן מעשרועשר ספירות אלה כלול

ומשתלבים הספירות בתרכובות שונות הגורמות למספר רב של , הדרך
, ולמעשה אין שתי נשמות זהות. וכל צורה היא שורש לנשמה, צורות

כשלכל נשמה יש ענין , ולכן גם אינן זהות במטרת ביאתן לעולם הזה
  .ין במרחב האין סוףהמייחד אותה מחברותיה בין בהיותה בגוף וב

  
והעולם הזה נברא כדי , הנשמות נבראו לפני בריאת העולם הזה

', וכדו, משתה, שתכנסנה בגוף ותצטרכנה לעינינים גשמיים כמאכל
ותהיינה במצב של בחירה בין הגוף והנפש המחיה המושכים להנאות אלו 

לבין כח הנפש המדברת הרוצה בדברים אלו לצורך , ואפילו שלא בהיתר
והנפש המשכלת הרוצה בדברים אלו תוך , קיום הגוף והמין האנושי

, ז חוטא הוא"וכשם שאדם ושטוף בתאוות העוה. שלובם במצוות הבורא
גם הפורש כלל מעניני העולם הזה ולא נושא אשה או שמתנזר ממאכלים 

ועל ידי בחירתן מקבלות , חוטא הוא, בריאים ולא שומר על בריאות גופו
עולם  –ז "דן הרוחני ככל שאדם מאריך ימים בעוההנשמות את מעמ

הן , כך מתעלה הוא ומתרבה שכרו הצפון לו, ועובד את בוראו, הבחירה
 "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"ש "וכמ. ב והן לאחר התחייה"בעוה

ולא , מונצח לו לנצחומצב עמידתו ודרגתו בעת מותו , ).כ, א"תהילים ל(
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, שטרח אדם בערב שבת ומה", ).'מה הק הקד"שער רוה( ניתן לשינוי
ולכן לא רצו החכמים למות ולהפרד , ).'ג, ז"ע' מס( "יאכל בשבת

ולכן כרכו דבריהם ואמרו . מהעולם הזה והתפללו להאריך בו את שהותם
. ז מכל חיי העולם הבא"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"

מסכת ( "עולם הזהבעולם הבא מכל חיי ה ויפה שעה אחת של קורת רוח
והנשמות לאחר שזכו להגיע למחיצתן בעולם הבא  ).'אבות פרק ד

תאבונם גדל ורוצות לזכות לדרגות שלא הספיקו ', ולחזות בנועם ה
ובפרט בראותם לחבריהם שהשיגו יותר , להגיע אליהן בעודם בחיים

בבא בתרא ( "אחד ואחד נכווה מחופתו של חברווכל ", קנאתן מתגברת
ויש מהן שמוכנות . )א"שם כ( "וקנאת סופרים תרבה חכמה", ).ה"ע

לשוב בגלגול נוסף כדי להמצא בעולם הבחירה ולהתקדם ולעלות 
לבין הסיכוי להתעלות , ולוקחות סיכון בין הפסד כל השגתן, במדרגתן

ונשמה כזו בבואה בגלגול נולדת מחדש בתנאים וסביבה . יותר
ומשם עליה להתאמץ , בעבר המאפשרים לה להגיע אל הדרגה בו היתה

אז דינה , ולעלות בכוחות עצמה והיות ולא בגלל ענשים חזרה היא לעולם
כמו נשמה שבאה פעם ראשונה לעולם שנותנים לה חיים גשמיים טובים 

ואם ממשיכה היא בדרכה מגלגול קודם , מבורכים בבריאות ובפרנסה
יה נקראת קלקל מעשואם ת". צדיק בן צדיק"ל "נקראת היא בלשון חז

  .).'פרק ב" חמדת שני"ראה ( "רשע בן צדיק"
  

סובל חיי צער למרות שעתה מעשיו , אדם ששב בגלגול לתקן מעשיו
ונקרא אדם , וצער זה הוא לכפרת עוונותיו שחטא בגלגול קודם. ישרים

רשע "וכל שכן אם הרע מעשיו גם בגלגול זה ונקרא , "צדיק בן רשע"זה 
צדיק . וצדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק"באמרם  ל"ולזה כוונו חז, "בן רשע
רשע , ערשע בן רש. רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. צדיק ורע לו, בן רשע
  .כי הגלגול הקודם נקרא אב לגלגול זה ).'ברכות ה' מס( ורע לו

  
, י שנתנו לכל ישראל וכל אחד חייב בשמירת כולם"ג המצוות אעפ"תרי

בהתאם למוצא שרש , מאחד לשני שונה היחס בין העוברים על המצוות
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כשלכל נשמה יש כמה מצוות המייחדות אותה וקשורות אליה , הנשמה
וכל פגם קטן בהם תגרום לה נזקים כבדים מלבד ענשי , בקשר אמיץ

אבל בחטאים אחרים שמחוייבותה לשמרם היא , מעלה גם באופן מיידי
ש עליהם ואם לא שב יענ, כללית אפשר שיאריכו לו את הזמן שמא ישוב

או כלל לא יענש עליהם בעולם הזה אלא יקבל ענשו , לאחר זמן רב
ולכן רואים אנו שני בני אדם . בעולם הבא ביסורי נפש קשים ומרים

ואילו חברו , ואחד נענש עליו בכל חומר הדין, שחוטאים באותו חטא
ואלו , י חטא זה פגם בשרשי נפשו"כי הראשון ע. שום נזק לא מגיעהו

פגום בהם ייענש ת אחרות קשורות בשרשי נפשו שאם יהשני מצוו
רע לו ורשע וטוב וזאת בלי כל קשר לענין של רשע ו( ז"עליהם גם בעוה
מעכבין , י שמצוה זו משרשי נפשו היא"ויתכן שאעפ ).לו האמור לעיל

  .את ענשו עקב מעשה טוב שעשה המגן עליו זמנית
  

, וספת לתקן מעשיהי שהגלגול הוא חסד שניתן לנפש הזדמנות נ"אעפ
לא בכל מקרה הנפש החוטאת חוזרת ). חסד' גלגול גי(ולא להאבד לנצח 

י העונש הנקרא "ע" רק"ויתכן שתתנקה בעולמות הרוחניים , בגלגול
אבל על עוונות . הכולל מערכת שלמה של צורות ענישה ותקון" גיהנם"

ין יהודיה כולל שכיבת איסור בין יהודי לגויה או ב, או עריות' גזל וכדו
וכל שכן כשאשת , או באיסור הזדווגות בין קרובים שאסרתם תורה, לגוי

שבזה אם לא חזר , או שחטא עם אשה בנדתה, איש חטאה עם גבר זר
" כף הקלע"י ענשי "מוכרח שלאחר שיתוקן ע, בתשובה בעודו בחיים

ישוב בגלגול בן אדם כדי להשלים ', וגלגול בבעלי חיים וגהינם וכדו
אך אינה , כל נשמה בנויה מתרכובת של כמה ספירות כאמור .תקונו

חלקי ' אלא נחלקת למספר רב של חוליות בנות ג, בנויה מקשה אחת
, ויש יכולת לכל חוליה לפעול בפני עצמה כנשמה רגילה, ספירות לחוליה

ללא היכר חצוני בינו לבין גוף  ולהפעיל את הגוף על כל אבריו וגידיו
באיכות הרוחנית ובכח  וההבדל משמעותי. שלמתי נשמה מו"המופעל ע

ודרכי ההנהגה וההשגחה , ההישגים להכרת סודות האלהות והבריאה
  .וככל שתגדל כמות החוליות תגדל עמה כח הראיה הרוחנית. בעולמות
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  נולד הוא עם אפשרות לקבל נשמה, כשאדם בא לעולם בפעם הראשונה
ופו וחשה את כל מושלמת על כל חוליותיה כחטיבה אחת החיה בג

בהפרדה מהגוף , ואם מעשיה היו ראויים. מאורעות החיים והמעשים
שעליהם . זוכה היא למעלות הרמות ביותר הנמצאים בגן עדן אלקים

, ).ג, ד"ישעיה ס( "עין לא ראתה אלקים זולתיך יעשה למחכה לו"נאמר 
אם ניתן לתקן את , אך אם מעשיה היו בחלקם טובים ובחלקם פגומים

כסיימה את תהליך התקון נכנסת , ם בענשי מעלה ולזככה ולהאירההפג
, אבל אם פגמיה הצריכו גלגול נוסף. היא לגן העדן למחיצתה הראויה לה

י מעשיה הטובים נפרדים בפני "והחלקים שהאירו ע, אז הנשמה מתפצלת
עצמם והופכים לנשמה קטנה במספר חוליותיה שיכנסו באיזה שלב לגן 

, אים לרמת ואיכות הנשמה בהתאם לגודלה הנוכחיהעדן למקום המת
. ובתחייית המתים יקום אותו גוף עם אותה חלק נשמה שזכה והאירה בו

י "וכל שכן החלקים שנפגמו ע, ושאר חלקי הנשמה שלא זכו להאיר
מצטרפים הם לחלקים שלא  זכו להתקן של נפש , המעשים השליליים

חד לעולם הזה בגלגול שבים יו, אחת או שתיים אחרות מאותה שרש
יהודה ' להר" מתוק לנפש"ועיין , שער הגלגולים הקדמה יא( נוסף

ובהפרדם מהגוף , כיישות של נפש אחת גדולה ).'ד עמוד ב"דף י. פתייא
והחלקים המתוקנים יהוו נפש בפני , ייעשה בהם כמשפט הראשון, שנית
י "עובדרך כלל אין החלקים שהוארו . ושאר החוליות ישובו, עצמה

 פרט לאדם שלוה או הלווה בריבית המעשים הטובים שבים בגלגול
ושולחן ערוך , והכלבו, ג בשם הרוקח"כנה: 'מציעא ע- תוספות בבא(

 ונמנע במכוון להביא בנים לעולם או שיכל ללדת, ).להרב בעל התניא
והכופר בתורה , או שכפר בתחיית המתים, ).ז"דף צ, זוהר משפטים(

 והעוסק בספרים של מינות וכפירה ,מי ישראלוהלועג לחכ, משמים
שהחוטא באחד מאלה ולא שב בתשובה , ).שם' ובגמ. 'משנה סנהדרין צ(

וכל חלקי . אלא יפסד ויאבד, שאז הגוף לא יקום בזמן התחייה, לפני מותו
  . שבים לעולם בגלגול חוזר, נשמתו כולל הטובים
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תגדל , יותר חלקיםומכאן יובן שככל שאדם יצליח לתקן יותר ויזכה ב
ולאחר התחייה , הכרתו וראייתו באור החיים הנצחיים והעדון הרוחני

הוא שהכתוב אומר על אותו זמן . תהיה הכרתו ונבואתו גבוהה יותר
 ,).ט, א"ישעיהו י( כמים לים מכסים, קטנם ועד גדולםוידעו אותי למ"

 ,דהיינו שלאחר התחייה כל הנשמות תדענה את הידיעות הרוחניות
ובמבט שטחי כולן תהיינה דומות כשם שהים כלפי חוץ נראה שטוח 

ככה יהיו שונים , אבל כשם שבים יש עומקים שונים, בגובה אחיד
הגדלות וההתרוממות כפי גודל איכות , ביניהם רמות ההכרה וההבנה

  .הנשמה
  

  )ועוד, ל"ספרי הרב יהודה פתיה זצ', שדי תפוחים', 'שער יוסף'מתוך (
  

ְוִסֵּפר ִלי , ֶּבן ּתֹוָרה יֹוְרק יְהּוִדי ְּכֶבן ַאְרָּבִעים ָּבא ֵאַלי ִּבנְיּו ָׁשנִים כמה ִלְפנֵי~ 
ֶׁשּיֵׁש לֹו ִמְׂשָרד ְלִתּוּו ַקְרָקעֹות ּוָבִּתים ֶׁשַעד ִלְפנֵי ַּכָּמה ָׁשנִים ִהְכנִיס לֹו ַהְרֵּבה 

הּוא ְּכָבר ָאַכל ֶאת ָּכל , ֹות ַהְּבִרית ָּכֵבדֲאָבל ֱהיֹות ְוַהֵּׁשֵפל ַּבֲענָף זֶה ְּבַאְרצ, ֶּכֶסף
א ָעָׂשה ִמּזֶה ַּכָּמה ָׁשנִים, ֶחְסכֹונֹוָתיו א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשהּוא , ִּכי ׁשּום ִעְסָקה  ְו

ְויֶׁש נֶגְּדֹו ְּתִביָעה , נְִתַּפס ְּבַהֲעָלַמת ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ִמַּמס ַהַהְכנָָסה ָהֲאֵמִריָקִאי
ִאם ִּתֵּתן ִלי ֲחִמיִׁשים ֶאֶלף ּדֹוָלר , ּוְכֶׁשָּפנָה ְלעֹוֵר ִּדין ָאַמר לֹו, ִטיתִמְׁשּפָ 

ּוְתַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּכֶסף ִעם ָהִרִּבית , ֶאְׁשַּתֵּדל ֶׁשֵּתֵׁשב ְּבֵבית סֹוַהר ַרק ְׁשנַָתּיִם
א יָכְֹלִּתי ְלַׁשֵּלם. ְוַהַהְצָמָדה ְּבַתְׁשלּוִמים ָׁשַאְלִּתי  .ֲאנִי אֹוֵבד ֵעָצהוַ , ְוגַם ֶאת זֶה 
ָאַמְרִּתי לֹו , "ָעְקַרב"ְוָאַמר ִּלי ֶׁשּנֹוַלד ְּבֶחְׁשָון ְּבַמּזָל , אֹותֹו ְלַתֲאִרי ֵליָדתֹו
ְצִריִכים " ָעְקַרב"ֶׁשְּבנֵי ַמּזָל ) .ִּתקּון ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד( ֶׁשְמפַֹרׁש ְּבִתּקּונֵי זַֹהר

ֶׁשִהיא ', אֹוִתיֹות ָעַקר ב" ָעְקַרב"ִּכי , "זֶַרע ְלַבָּטָלה"ְטא ֶׁשל ְלִהּזֵָהר ְּביֹוֵתר ְּבחֵ 
א . ִענְיָן ֵחְטא ָחמּור זֶה, ּוֵפרּוׁשֹו". ְּבֵראִׁשית"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ' ב ְוהּוא ָאַמר ִלי ֶׁש

א ָחָטא ּבְ , יִָּתֵכן ִאְׁשְּת ַהִאם ַאָּתה וְ , ָאַמְרִּתי לֹו". אֹונֵנּות"ִּכי ֵמעֹוָלם הּוא 
, ָאַמְרִּתי לֹו". קֹונְדֹום"ְוָאַמר ִלי ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבְ , ִמְׁשַתְמִׁשים ְּבֶאְמָצֵעי ְמנִיָעה

ִּכי מֹוִציא ַאָּתה ֶאת זְַרֲע " זֶַרע ְלַבָּטָלה"ְּכלּום ֵאינְ יֹוֵדע ֶׁשּזֶה ֵחְטא ָּגמּור ֶׁשל 
ֶאה ַהֵחְטא ֶהָחמּור ֶׁשָּמנַע ִמְּמ ֶאת ַהַּפְרנָָסה ְוגַָרם ְל ְוהּוא ַּכּנִרְ , ְּבַׂשִּקית ָלַאְׁשָּפה

ַוֲאנִי , ְוַאַחר ָּכ ַּתֲעֶׂשה ִּתּקּון ַעל ֶהָעָבר, ָאז קֹוֵדם ּכֹל ַּתְפִסיק ֵחְטא זֶה, ְלִמְׁשָּפט
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א מּוָכן ְלהַ . יֲַעזֹר ְוַהּכֹל יְִסַּתֵּדר' ְמַקֶּוה ֶׁשה ְפִסיק ְלִהְׁשַּתֵּמׁש הּוא ָאַמר ִלי ֶׁשהּוא 
א מּוָכנָה ְלׁשּום ֶאְמָצִעי ְמנִיָעה ַאֵחר ְוֵאין לֹו ְּבֵריָרה, "קֹונְדֹום"ּבְ  . ִּכי ִאְׁשּתֹו 

ְלַאַחר ָׁשבּוַע ָהָאָדם ָחזַר  .ָאז ֵל ִמָּכאן ֵאין ִלי ָמה ַלֲעׂשֹות ִאְּת, ֵהַׁשְבִּתי לֹו
ר ִלי ֶׁשֵמחֶֹסר ְּבֵריָרה הּוא מּוָכן ְלַהְפִסיק ֵחְטא זֶה ְוָאמַ , ּכֹוֵבׁש ָּפנָיו ַּבַּקְרַקע

ְוָאַמְרִּתי לֹו ַלֲעשֹות ֶאת ַהִּתּקּון ֶׁשל ֵחְטא " ְׂשֵדי ַּתּפּוִחים"נַָתִּתי לֹו ֵסֶפר . ּוְלַתְּקנֹו
, "הְקִריַאת ְׁשַמע ֶשַעל ַהִּמּטָ "ְוגַם ְלַהְקִּפיד ּבִ , ַאְרַּבע ְּפָעִמים" זֶַרע ְלַבָּטָלה"

ֶׁשִהּנֵה , ְלַאַחר חֶֹדׁש הּוא ָׁשב ֵאַלי ְּבָפנִים ֲחמּוצֹות ּוְכעּוסֹות. ְּבִתְקָוה ֶׁשַהּכֹל יְֻסָּדר
א זָז ָאַמְרִּתי לֹו ֶאְפָׁשר ֶׁשִּבגְַלל . ָעָׂשה ֶאת ַהִּתּקּון ַאְרַּבע ְּפָעִמים ְוׁשּום ָּדָבר 

ְּתׁשּוָבְת ֶטֶרם , ת ּגֶֹדל ָהִאּסּור ּוְבָכל זֹאת ָחָטאּתָ ֶׁשַאָּתה ָלַמְדָּת ִּביִׁשיָבה ְויַָדְעָּת אֶ 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ּכֹוֵלל צֹום ּוִפְדיֹון (. ַּתֲעֶׂשה עֹוד ַאְרָּבָעה ִּתּקּונִים נֹוָסִפים, נְִתַקְּבָלה
ִהּנֵה , יְלַאַחר ָחְדַׁשיִים הּוא ָּפנָה ֵאַלי ֲעַדיִין ְּבָפנִים ֲחתּומֹות ְוָאַמר לִ . )ַּתֲענִּיֹות

ָאַמְרִּתי לֹו ֵאינֶּנִי ַמֲאִמין , ָעִׂשיִתי עֹוד ַאְרָּבָעה ִּתּקּונִים ְועֹוד ֵאין ִלי ַּפְרנָָסה ְּכָלל
א ָּפֲעלּו ְּכלּום יֹום ְלַאַחר ַהִּתּקּון , ֵּכן, ָאז הּוא ָאַמר ִלי. ְל ֶׁשְשמֹונָה ִּתּקּונִים 

ּוִבְקׁשּונִי ְלהֹוִפיַע " ַמס ַהְכנָָסה"ַהֲחִקירֹות ֶׁשל ַהִּׁשִּׁשי ָּפנּו ֵאַלי ִמַמְחֶלֶקת 
נִַּגְׁשִּתי . נֱֶחַרְדִּתי ֻּכִּלי ִּכי ֵאין ִלי עֹוֵר ִּדין ְוֵאינִי יֹוֵדע ַמה ַּלֲעׂשֹות, ִּבְפנֵיֶהם
ֶׁשְּל ֶאְתמֹול יַָׁשְבנּו ַעל ַהִּתיק , ְׁשַמע ,ְורֹאׁש ַמְחֶלֶקת ַהֲחִקירֹות ָאַמר ִלי, ֲאֵליֶהם

א ַּתֲעֶׂשה ֲעֵבָרה ּדֹוָמה ֶעֶׂשר ָׁשנִים ַהִּתיק , ְוֵהְחַלְטנּו ֶׁשִאם ַּתְחּתֹום ָּכאן ֶׁשַאָּתה 
א ִּבְקׁשּו ֶׁשֲאַׁשֵּלם. יִָּסגֵר ָּכל . ְוָאֵכן ַהִּתיק נְִסַּגר ְּכֶׁשֲאִפּלּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשֶהֱעַלְמִּתי 

ֲאָבל זֹאת , ִּכי ָּדָבר ַּכּזֶה ֶטֶרם נְִׁשָמע, א ַמֲאִמין ִליִמי ֶׁשֲאנִי ְמַסֵּפר לֹו זֹאת 
א ְמנֵַחם אֹוִתי ִּכי ֵאין ִלי ַּפְרנָָסה. ָהֱאֶמת ִּתְרֶאה , "ְדיֹוטאֶ "ָענִיִתי לֹו . ֲאָבל זֶה 

א ָהיָה מּוָכן ְלִהְתחַ , ֶאת ֶחֶסד ַהּבֹוֵרא ּיֵב ַמה ֶׁשעֹוֵר ִּדין ַּבֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּדֹוָלאר 
ַּתֲעֶׂשה עֹוד ַאְרָּבָעה , ְוַאָּתה עֹוד ִמְתלֹונֵן, ָעָׂשה ְל ַהּבֹוֵרא ְּבִׁשָּׁשה ִּתּקּונִים, ְל

ְלַאַחר ַאְרָּבָעה ִּתּקּונִים נֹוָסִפים הּוא ָׁשב ֵאַלי זְעּום . ִּתּקּונִים ַעד ֶׁשְתֻרַחם ִמָּׁשַמיִם
ְמנָם הּוא ָעָׂשה ִעְסָקה ַאַחת ֶׁשִהְכנִיָסה לֹו ָא, ָּפנִים ֶׁשַהַּמָּצב ֶטֶרם ִהְסַּתֵּדר

ֲאָבל זֶה , ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּדֹוָלאר ֶׁשאֹוָתּה הּוא יְַקֵּבל ַּבֲעָׂשָרה ַּתְׁשלּוִמים ֳחְדִׁשּיִים
ָאַמְרִּתי לֹו ִאם ֵהֵחָלה ְסנּונִית ַאַחת . א ַמְסִּפיק ְלַתְׁשלּום ַההֹוָצאֹות ַהׁשֹוְטפֹות

ִּכי ַאָּתה ָהיִיָת , ַּתְמִׁשי עֹוד ַאְרָּבָעה ִּתּקּונִים ַעד ֶׁשִמָּׁשַמיִם יְַרֲחמּו, ָּפנֶיהָ  ְלָהִאיר
יֹום ֶאָחד הּוא  .ְוִתּקּונְ ַמְצִרי ֶהְמֵׁש, ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשָּׁשַקע ְּבֵחְטא זֶה ַעד ָחְטמֹו
ּוְלַאַחר ַהִּתּקּון ַהִּׁשָּׁשה ָעָׂשר , ָעה ִּתּקּונִיםָׁשב ֵאַלי ְמַחּיֵ ְואֹוֵמר ָעִׂשיִתי עֹוד ַאְרּבָ 

ַאַחת ְּכַרב , ֲאָבל ִקַּבְלִּתי ְׁשֵּתי ֲעבֹודֹות ַמְכנִיסֹות, ָאְמנָם ִמְׂשָרִדי ֲעַדיִן ְמֻׁשָּתק
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  .םּוָברּו ַהּׁשֵ , ְּבֵבית ֵסֶפר ֶׁשל ַהֶּמְמָׁשָלה" ְּפִסיכֹולֹוג"ְוַהֵּׁשנִי ּכְ , "ֵּבית ְּכנֶֶסת"
                      
 ~ ֹ ְּכַבת . ג' ָהַאַחת גב, ְׁשֵּתי נִָׁשים, יֹוְרק- ָּבאּו ֵאַלי ִּבנְיּו ג"ֶרף ְׁשנַת תשנוְּבח

ִאָּׁשה ְּכַבת ַאְרָּבִעים . ש' ְוִעָּמּה גב. ֻמֶּכֶרת ִלי ִמִּבּקּוִרים קֹוְדִמים, ִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש
ֶׁשֲאנִי . ש' ְרֶאה ִאם ֶאְפָׁשר ַלֲעזֹר ִלגבּתִ , ָּבאיר", ָאְמָרה ִלי. ג' וגב. ּוְׁשַּתיִם

. ש' ְוָאז ָּפְתָחה גב". ּוְמִעיָדה ַעל ֲאִמּתּות ְּדָבֶריהָ , ַמִּכיָרה אֹוָתּה ֵמָאז ֶׁשּנֹוְלָדה
ְוִסְּפָרה ִלי ֶׁשִהיא נֹוְלָדה ְּכַבת זְֻקנִים ְלהֹוִרים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ִּבְׁשכּונַת 

, ָאִביָה ְּכֶׁשָּׁשַמע ַעל ֵליָדָתּה ִהְכִריז. רּוְקִלין נְיּו יֹוְרקּבְ " ִויִליַאְמְסּבּוְרג"
ְוָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְּכמֹו ֶהְחִליטּו ֵּבינֵיֶהם ֶׁשָהּיְָלָדה ַהּזֹו ְׂשנּוָאה , ִהִּגיָעה" ִׁשיְקֶסע"הַ 

ִּבְהיֹוָתּה ְּבגִיל . ּהִהיא ָחָׁשה ֶאת ַהִּׂשנְָאה ּבֹוַקַעת ֵמֶהם ּוֵמִהְתנֲַהגּוָתם ִאּתָ . ּוְמנָֻּדה
ּוְבֵלילֹות ַׁשָּבת , ֵׁשׁש הֹוֶריָה ִהְכִריחּו אֹוָתּה ִלְׁשטֹף ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשל ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה

ָהיְָתה ְצִריָכה יְָלָדה ְקַטּנָה ּוְממּוֶטֶטת ְלִהָּׁשֵאר ֵעָרה ַעד ָׁשעֹות ְמאּוָחרֹות ְּכֵדי 
. ַהִּמְׁשָּפָחה ְוֶׁשל ָּכל ָהאֹוְרִחים ֶׁשִהִּגיעּו ֲאֵליֶהם ִלְׁשטֹף ַמֲעְרכֹות ֵּכִלים ֶׁשל

א אֹוֶהֶבת אֹוָתּה ,ִּבְהיֹוָתּה ְּכַבת ֶעֶׂשר א , ָאִביָה ָאַמר ָלּה ֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה  ְוהּוא 
ְוִהיא ַחּיֶֶבת ְלַׁשֵּלם ִמַּכְסָּפּה ַעל ָּכל , "ֶלֶחם ֶחֶסד"מּוָכן ֶׁשִהיא ּתֹאַכל ֶאְצלֹו 

ְוֻהְצְרָכה ָּכל יֹום ְלַאַחר ַהִּלּמּוִדים ָלֵצאת ִלְרִׁשיַמת ָּבִּתים ֶׁשל ֲאנִָׁשים . ֹוָצאֹוֶתיהָ ה
ֶאת ַהֶּכֶסף . אֹו ִלְׁשטֹף ֵּכִלים ּוְׁשִטיִחים, ַטף ַלֲעבֹוד ְּכׁשֹוֶמֶרת, ֶׁשהּוְכנָה ָלּה

ַאֶחיָה ֶׁשּיְִקנּו ָלֶהם ְּבֶכֶסף זֶה ֶׁשִּקְּבָלה ָמְסָרה ָּכל ֶעֶרב ְלָאִביָה ֶׁשּנְָתנָם ִמּיַד לְ 
ָאִביָה ָקָרא , ִּבְהיֹוָתּה ָקרֹוב ְלגִיל ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה. ְוֵעינֶיָה רֹואֹות ְוָכלֹות, ָמְמַּתִּקים
א ֵּתְצִאי ָלְרחֹוב , עד היום, ָלּה ְוָאַמר ִהְחזְַקִּתי אֹוָת ַּבָּביִת ַעל ָּכְרִחי ַרק ְּכֵדי ֶּׁש

ַח אֹוָת ִמֵּביִתי , ַעְכָׁשיו ָּברּו ַהֵּׁשם ָּגַדְלּתְ , ּבּות ָרָעהּוְלַתרְ  ְוִהְחַלְטִּתי ִלְׁש
א ִּתַּדְרְּדִרי ִלְפִריצּות ָמָצאִתי ָל ָחָתן ִׁשּכֹור, ְלעֹוָלִמים ּוְבעֹוד , ַא ְּכֵדי ֶּׁש

ְּת ָחַסְכִּתי ְסכּום ֶׁשָּׂשַכְרִּתי ּבֹו ִּדיָרה ֵמַהֶּכֶסף ֶׁשָעַבדְ . ְׁשבּוַעּיִים ַאְּת ִמְתַחֶתנֶת ִאּתֹו
ְוִׁשַּלְמִּתי ְׂשִכיֹרּות ֵמרֹאׁש ְלַכָּמה ֳחָדִׁשים ּוֵמַהֻחָּפה ֵּתְלִכי יָָׁשר ְלִּדָרֵת ְוַאְּת יֹוַדַעת 

א ְלהִ , ַלֲעבֹוד טֹוב ּוְלִהְׂשַּתֵּכר  .ְתָראֹותַּתֲחזִיִקי ֶאת ַּבֲעֵל ְוֶאת ַהַּביִת ְוָׁשלֹום ְו
א , ֶׁשּסֹוף סֹוף ִהיא ִמְתַּפֶּטֶרת ִמַּביִת עֹויֵן" ְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה"ִהיא ָׂשְמָחה ַעל הַ  ְו

  .ָהיָה ֶאְכַּפת ָלּה ִמי ַהָּבחּור ּוַמה ַּמֲעָׂשיו
  

ָּמה ָלַקח ּכַ " ֶּטֶקס"ָּכל הַ , ֶאת ַהָּבחּור ִהיא ָּפגְָׁשה ָלִראׁשֹונָה ְּבַחּיֶיָה ַּתַחת ַהֻחָּפה
ְלַאַחר ַהֻחָּפה ִהיא יְָצָאה . ְּכֶׁשִהיא ְלבּוָׁשה ְּבִׂשְמָלה ְרגִיָלה ְּבנֹוְכחּות ִמנְיָן, ַּדּקֹות
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א , ִעם ַהַּבַעל ַלִּדיָרה ַהְּׂשכּוָרה א ִלְפנֵי ֶׁשָאִביָה ִהזְִהיר אֹוָתּה ֶׁשְּבׁשּום אֹוֶפן 
  .אֹו ָחִליָלה ָלבֹוא ְלַבֵּקר ִויִהי ָמה, ָחה יֹוֵתרָּתֵעז ְלנַּסֹות ִליצֹור ֶקֶׁשר ִעם ַהִּמְׁשּפָ 

ַא ֶסֶדר יֹוָמּה ָהיָה ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר , ְּכֶׁשִּלָּבּה ָמֵלא ִּתְקָוה נְִכנְָסה ִעם ַהַּבַעל ַלַּביִת
ְמִּתין הִ , ָקם ִּבְׁשַעת ַהָּצֳהַריִם ָּפַתח ֶאת ַהְמָקֵרר ְוָאַכל ַמה ֶּׁשָּמָצא" ְּכבֹודֹו", ָּכזֶה

ְוִהיא נְָתנָה , ְמָעט" ַרק"ְוָאז ִהָּכה אֹוָתּה , ָלּה ְּבֶאֶפס ַמֲעֶׂשה ַעד ֶׁשָּׁשָבה ֵמֲעבֹוָדָתּה
ְוָהיָה , ִלְׁשּתֹות ּוְלִהְׁשַּתֵּכר" ִמְסָּבָאה"לֹו ַּכָּמה ּדֹוָלאִרים ֶׁשּיַּנִיַח ָלּה ְוָאז הּוא יָָצא לְ 

ּוַמֶּכה אֹוָתּה ְּבָכל ֶחְלֵקי גּוָפּה ּוִמְתַעֵּלל ָּבּה , לֹוטָׁשב ַּבֲחצֹות ַליְָלה ִׁשּכֹור ּכְ 
ְוהֹוֵל ִליׁשֹון ַעד , ְועֹוֶׂשה ָּכל ַמה ֶּׁשִּלּבֹו ָחֵפץ ִמְּבִלי ְלִהְתַחֵּׁשב ַאף ְּבִדינֵי ַהָּטֳהָרה

ָּׁשבּוַע ּכֹוֵלל ֵסֶדר זֶה נְִמָׁש ִׁשְבָעה יִָמים ּבַ . ְלָמֳחָרת ַּבָּצֳהָריִם ְוחֹוזֵר ָחִליָלה
ְוַלְמרֹות ֱהיֹוָתּה , יֹוֵתר ֻמְקָּדם" ֵּבית ַהְּכנֶֶסת"ֶאָּלא ֶׁשְּבַׁשָּבת ִהיא ָחזְָרה מִ , ַׁשָּבת

  .ׁשֹוֶמֶרת ִמְצוֹות נְָתנָה לֹו ֶּכֶסף ֶׁשּיֵֵל ִלְׁשּתֹות ְויָנִיַח ָלּה
  

ּוְלַאַחר ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים נֹוָסִפים , ְלַאַחר חֶֹדׁש ֵמַהּנִּׂשּוִאין ִהיא נְִכנְָסה ְלֵהָריֹון
א ִהְׁשַּתּנָה ְּבִעְּקבֹות ַהֵּבן ְּכָלל, יְָלָדה ֵּבן . ְוִהְמִׁשי ָּכָרגִיל, ַא ַהַּמָּצב ַּבָּביִת 

ְלַאַחר ְכָחְדַׁשיִים נֹוָסִפים ִהיא נְִכנְָסה ׁשּוב ְלֵהָריֹון ְוָאז ֶהְחִליָטה ֶׁשַהַּמָּצב ִּבְלִּתי 
 ּבֹורֹו"ְוָׂשְכָרה ָלּה ִּדיָרה ִּבְׁשכּונַת , ְוָעזְָבה ֶאת ַהָּביִת ְוַהְּׁשכּונָה, ָּבל יֹוֵתרנִסְ 

ּתֹו ֳחָדִׁשים  .ּוָפנְָתה ְלעֹוֶבֶדת סֹוְציָאִלית ֶׁשַּתֲעזֹר ָלּה ְלֵהָחֵלץ ִמַּמָּצָבּה, "ָּפאְרק
ּכֹוֵלל ַהְחזַָקת ַהֵּבן , ין ַהֲאֵמִריָקִאייםְספּוִרים ִהיא ִקְּבָלה ִמֵּבית ִמְׁשָּפט ֶאת ַהֵּגרּוׁשִ 

  .ְוַצו ַהּמֹונֵַע ֵמַהַּבַעל ְלִהְתָקֵרב ְלֵביָתּה, ְוָהֻעָּבר ִּבְרׁשּוָתּה
  

ּוְכֶׁשִהיא ָרְצָתה ְלַטְלֵּפן , ַהַּבַעל ִהִּגיַע ָרגּוַע ַלֲחלּוִטין, ֶעֶרב ֶאָחד ִּבְהיֹוָתּה ְּבֵביָתּה
ָּבאִתי ַרק ְלַהִּגיד ָל ֶׁשְּלִפי , ֵאין צֶֹר ֲאנִי ְּכָבר עֹוזֵב, ַּבֲעָלה ָאַמר ָלּה, ַלִּמְׁשָטָרה

ְונְִקָמִתי ַהְּמתּוָקה ַעל ֶׁשָעזְַבְּת , "ִאיׁש ֵאֶׁשת"ּתֹוַרת יְִׂשָרֵאל ַאְּת נְׂשּוָאה ְועֹוֶד 
ֲאנִי ַּבת , ֵרָּבאי, ְמָרה ִליְוִהיא ָא. ְוָהַל, ְלַהְׁשִאיֵר ֲעגּונָה ָּכל יְֵמי ַחּיַיִ, אֹוִתי

ֲאָבל זֶה ". ִאיׁש ֵאֶׁשת"ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתיִם ְוָכל ָּכ ַהְרֵּבה ָׁשנִים ְלַבד ַוֲאנִי ֲעַדיִין 
א ַהְּכֵאב ֶׁשְלַמֲענֹו ָּבאִתי ַעְכָׁשיו ֲאנִי נְִכנֶֶסת ְלֶעֶצם , "ַהֻסָּכְריָה"זֹו ַרק , עֹוד 

  .ֶאת ִסּפּוָרּהְוִהְמִׁשיָכה . ַהְּכֵאב
  

ְוגְִּדָלה ֶאת ְּבנָּה ּוִבָּתּה ְלַבד ְמנֶֻּתֶקת ִמִּמְׁשַּפְחָּתּה ּוִמִמְׁשָּפַחת , ִהיא יְָלָדה ַּבת
ְוַהיְָלִדים ֵהִׁשיבּו ָלּה , ְוָעְבָדה ָקֶׁשה ְּכֵדי ְלגֵַּדל אֹוָתם ְּבַאֲהָבה ּוִבְמִסירּות, ַהַּבַעל
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ן כבּוְכֶׁשָהיָה ַהֵּבן . ּצּוי ְמֻסּיָם ַעל ְּבִדידּוָתּה ַוֲעגִינּוָתּהַאֲהָבה ְוחֹם ֶׁשִהּוּו ָלּה ּפִ 
יֹום ֶאָחד הֹוִפיַע , ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָוֵחִצי ְוַהַּבת ַּבת ְלַמֲעָלה ֵמַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשנִים

ּוָבאִתי ְלַקְחָּתם  ַא ָּבנַיִ נְָכַדי, ָאְמנָם ַאְּת ֵאינֵ ִּבִּתי, ָאִביָה ְּבֵביָתּה ְוָאַמר ָלּה
א יְַצִליַח ָלַקַחת , ּוְכֶׁשִהיא ֵסְרָבה ְלִתָּתם לֹו. ֵאַלי ְלגְַּדָלם ָאז הּוא ֶהֱחִליט ֶׁשַּמה ֶׁש

א , ְרִאי, ּוְבִמִּלים ְמתּונֹות ּוְמֻחָּׁשבֹות ָאַמר ָלּה. יִָּקח ְּבמֹחַ , ְבכֹחַ  ִ ִמְסֵּכנִים ְל ָּבנַי
, ַסְבָּתא, ַסָּבא, ְוָכל ְרצֹונִי ָלֵתת ָלֶהם חֹום ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה, דִמְׁשָּפָחה ִמּׁשּום צַ 

ּוְלַחּנְָכם ְלִמְצוֹות ַמה ֶּׁשֵאין " ֵבית ַהְּכנֶֶסת"ּוְלַקְחָּתם ְּבַׁשָּבתֹות לְ . ּדֹוִדים ְודֹודֹות
ֶשטֹוָבָתם , ָבנֶיהָ ִמּתֹו ַאֲהָבה ֲאִמִּתית לְ , ְלַאַחר ַמֲחָׁשָבה. ְּביֵָד ּוְבכֵֹח ַלֲעׂשֹות

ְוָאְמָרה ַליְָלִדים ִהנֵה ַסָּבא ֶׁשָּלֶכם ֵּתְלכּו , ִהְסִּכיָמה, ִּבְלַבד ָעְמָדה ְלנֶגֶד ֵעינֶיהָ 
ַהיְָלִדים ָעׂשּו ַׁשָּבת . ְוִאם יְִמָצא ֵחן ְּבֵעינֵיֶכם יְִהיֶה זֶה ָּדָבר ָקבּועַ , ֵאָליו ְלַׁשָּבת

, ּוַמָּתנֹות, ַאֲהָבה, ְונֱֶהנּו ְמאֹוד ִּכי ָמְצאּו חֹום, ְׁשָּפָחהִּבְמִחַּצת ַהַּסָּבא ְוָכל ַהּמִ 
ְוָכ ֵהֵחָלה ְׁשִטיַפת ַהּמַֹח , ּוְבָרצֹון ֵהֵחּלּו ָלֶלֶכת ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ְלֵבית ַהַּסָּבא

  .ֶׁשָּלֶהם נֶגֶד ָהֵאם ְלַחְלֵחל ָּבֶהם ְלַאט ְלַאט
  

א נְִׁשָאִרים ָּבִעיר  רֹוב יְַלֵדי ַהּיְהּוִדים ִּבנְיּו, ָאב ַּתּמּוז, יִץְּבַהִּגיַע ָחְדֵׁשי ַהּקַ  יֹוְרק 
ַּגם ָהֵאם ָחְסָכה . ְויֹוְצִאים ְלַמֲחנֹות ַקיִץ ֶּבָהִרים ֶׁשִּמָּסִביב, ֵעֶקב ַהַּלחּות ַהְּכֵבָדה

, ְלַמֲחנֹות ַהַּקיִץ ָׁשְלָחה ֶאת ָּבנֶיהָ , ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּדֹוָלאר ֵמֲעבֹודֹות ׁשֹונֹות
ְוָהיְָתה ָּבָאה ַּפֲעָמיִם ַּבָּׁשבּוַע , ְוִׁשְּלָמה ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ּדֹוָלאר ֲעבּור ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם

א ָמְצָאה אֹותֹו. ְלַבְּקָרם ְוָׁשֲאָלה ֶאת , ְּבַאַחד ַהּיִָמים ְּכֶׁשָּבָאה ַלַּמֲחנֶה ֶׁשל ַהֵּבן 
ָׁשה יִָמים ָּבא ַאִחי ְלַבְּקרֹו ְוָלַקח אֹותֹו ְוָא, ַהְמנֵַהל אֹודֹוָתיו ַמר ָלּה ֶׁשִּלְפנֵי ְׁש

א ֶהְחזִירֹו א ָּדַאגְנּו ִּכי יַָדְענּו ֶׁשהּוא ְּביַָדיִם , ִעּמֹו ַלֲחִצי ָׁשָעה ֶׁשל ִטּיּול ְו ְו
, ִּסּפּור ָחזַר ַעל ַעְצמֹוָהֵאם נְִלֲחָצה ְונְָסָעה ִּכְמטֹוֶרֶפת ַלַּמֲחנֶה ֶׁשל ַהַּבת ְוהַ . טֹובֹות

א ֵהִׁשיבּוהָ  ָהֵאם נֲָהגָה ְּבֵטרּוף חּוִׁשים יָָׁשר . ָהַאח ְוִאְׁשּתֹו ָלְקחּו ֶאת ַהּיְַלָּדה ְו
ָאִחיָה ָּפַתח ֶאת ַהַחּלֹון ְוָאַמר , ֵהיָכן ַהיְָלִדים, ְלֵבית ָאִחיָה ָּדְפָקה ַּבֶּדֶלת ּוָבְכָתה

ְוָסגַר , ְּבַבָּקָׁשה ַלֲעזֹב ֶאת ַהָּמקֹום, ם ֶׁשָּל ֵאינָם ְמַענְיְנִים אֹוִתיַהיְָלִדי, ְּגֶבֶרת, ָלּה
נֱֶאַמר ָלּה . ָהֵאם ְּברֹוב ְּכֵאָבּה ָּפנְָתה ַלִּמְׁשָטָרה ְוִהִּגיָׁשּה ְּתלּונָה. ֶאת ַהַחּלֹון

ָלּה ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ֵאין צֹוֶר ְלָתֵאר ֶאת ִסבְ  .ָהִענְיָן יְֻטַּפל, ְלַחּכֹות ְּבַסְבָלנּות
ָׁשבּועֹות ְּכֶׁשִדְמיֹונֹות ְמטֹוָרִפים ְרָדפּוָה ְּבָחְׁשָבה ַעל ָּבנֶיָה ֶׁשִהּוּו ֶאת ָּכל עֹוָלָמה 

  .ְונֶֶעְלמּו
יֹום ֶאָחד ָּפנּו ֵאֶליָה ֵמַהִּמְׁשָטָרה ּוִבְקׁשּו ִמֶמּנָה ְלהֹוִפיַע ְלֵבית ַהִּמְׁשָּפט ְּבַתֲאִרי 
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ּוְלַאַחר  ,ָאִחיָה ְוגִָּסָתּה, ָמְצָאה ָׁשם ֶאת ְמנֲַהֵלי ַהַּמֲחנֹות, ְּבַהִּגיָעּה. ְמֻסּיָם
ִצָּוה ַהּׁשֹוֵפט ְלָכְלָאם ַעד ֶׁשּיִַּגידּו , ֶׁשּנְִׁשְּבָעה לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת ְוֵהִעיָדה ֶאת ֵעדּוָתה

, ה ַלּׁשֹוֵטר ֶׁשיְִביֶאהּו ִלְפנֵי ַהּׁשֹוֵפטּוְלַאַחר יֹוַמיִם ָאִחיָה נְִׁשַּבר ּוָפנָ . ֵהיָכן ַהיְָלִדים
" סּונְְדְרַלנְד"ְוִסֵּפר ַלׁשֹוֵפט ֶׁשהּוא ִהְבִריַח ֶאת ַהיְָלִדים לְ , ְרצֹונֹו ְלהֹודֹות ָּבַאְׁשָמה

 .ָׁשם יֶׁש ְּפנִיִמּיֹות ֲחֵרִדיֹות טֹובֹות ְויֹוְקָרִתיֹות ִליָלִדים ְּבגִיָלם, ֶׁשְּבַאנְְּגִלּיָה
ְּפָרט ַלִּגיָסה ֶׁשִּתַּסע ְלַאנְְּגִלּיָה , ֹוֵפט ִצָּוה ֶׁשֻּכָּלם יְַמִׁשיכּו ָלֶׁשֶבת ְּבַמֲעָצרַהּׁש

ַהִּמְׁשָטָרה ִּדְוָחה ָלֵאם ַעל ַהִטיָסה ָּבּה ָׁשִבים . ְוָכ נֲַעָׂשה, ְלָהִׁשיב ֶאת ַהיְָלִדים
א יְָׁשנָה ְוָטְרָחה . ַהיְָלִדים ְלָהִכין ּוְלַבֵּׁשל ַליְָלִדים ַהיְָקִרים ָהֵאם ָּכל ַהַליְָלה 

  .ֶׁשָׁשִבים סֹוף סֹוף ֵאֶליהָ 
  

ָא ַהֵּבן ָּדַחף אֹוָתּה ִמֶּמנּו , ְכֶׁשַהיְָלִדים יְָרדּו ֵמַהָּמטֹוס ָרָצה ְלָחְּבָקם ּוְלנְָׁשָקם
ה ַּבת ֲחִמָּׁשה ָלָמה ֶהֱחזְַרָּת אֹוָתנּו ִמְּפנִיִמיָה טֹובָ " ִׁשיְקֵסע"ָוָהְלָאה ְּבָאְמרֹו 

א ִמּתֹו ַאֲהָבה ֵאֵלינּו ָעִׂשית זֹאת ֶאָּלא , ּכֹוָכִבים ְלֵביֵת ַהְמַׁשֲעֵמם ְוַהּקֹוֵדר
ִּכי ִאם ָהיִית אֹוֶהֶבת אֹוָתנּו ָהיִית ָּבָאה ְלַבְּקֵרנּו , ִמּתֹו ֶאנֹוִכיּות ְּפָרִטית ֶׁשָּל
ָהֵאם ַהֲהמּוָמה ָּפנְָתה ַלַּבת . ִלְלמֹוד ִּבְתנִָאים נְִפָלִאיםְּבַאנְְּגִלּיָה ּוְלַהְׁשִאיֵרנּו ָׁשם 

א ָרְצָתה ְּכָלל ְלׂשֹוֵחַח ִעם ָהֵאם ָהֵאם ֵהִבינָה . ֶׁשִהְתַחְּבָאה ֵמֲאחֵֹרי ָאִחיָה ְו
ְוָחְׁשָבה ֶׁשְּלַאט , ֶׁשַהִּגיָסה ָעְׂשָתה ָלֶהם ְׁשִטיָפת מַֹח יְסֹוִדית ָּכל ַהֶּדֶר ֲחזָָרה

ַא ַהיְָלִדים ִהִּגיעּו . ִהיא ִהְכנִיָסה אֹוָתם ִלְמכֹונִיָתּה ּוָבָאה ְלֵביָתּה, ַהיְָלִדים יֵָרגְעּו
א יֹוֵתר, ַעד ַלָחֵצר ְוָאְמרּו ָלּה א נִָּכנֵס , ַעד ָּכאן ַהחֹוק ַמְכִריַח אֹוָתנּו ָלבֹא ְו ָאנּו 

א נֹאַכל ִמַּמֲאָכֵל ְוֵאינֶּנּו " ִׁשיְקֶסע"ַאְּת , ָכל ַהָּסָבא ְוַהּדֹוִדיםַרק ִמַּמאֲ , ְלֵביֵת ְו
, ַּכָּמה ֶׁשּנְִּסָתה ָהֵאם ְלַבֵּטא ֶאת ַאֲהָבָתּה ְוִׂשְמָחָתּה ַעל ׁשּוָבם. אֹוֲהִבים אֹוָת

ַעד , ָׁשעֹות ָעְמָדה ָהֵאם ִעם יְָלֶדיָה ַּבחּוץ. ַהיְָלִדים ִהְתַעְּקׁשּו ְוָעְמדּו ְּבֶׁשָּלֶהם
ָהָאב ָמֵלא ִחּיּו ִהּגִיַע ִעם . ּנְִׁשְּבָרה ְוִטְלְּפנָה ְלָאִביָה ֶׁשּיִָביא ַליְָלִדים ֶלֱאכֹולׁשֶ 

א אֹוֵכל א חֹוֵטף אֹוָתם ֶאָּלא לֹוֵקַח , ְוָאַמר ָלּה, ְמכֹונִיתֹו ְל נְָכַדי ְרֵעִבים ֲאנִי 
א ֲאגְָרֶׁשם ִמֵּביִתי ִאם , יםֶאת ַהֶּדֶר ֲחזָָרה ֵהם יֹוְדעִ , אֹוָתם ְלֵביִתי ֶלֱאכֹול ֲאָבל 

א נֲַענֶה ָל. יְִרצּו ְלִהָּׁשֵאר . ִאם ַהיְָלִדים יְִרצּו יְִתַקְּׁשרּו ֵאַליִ, ַאל ְּתַטְלְּפנִי ִּכי 
ָהֵאם ִהְתַקְּׁשָרה ַּכָּמה . ַהיְָלִדים ָקְפצּו ְּבִׂשְמָחה ִלְמכֹונִית ַהַּסָּבא ְונְָסעּו ְלֵביתֹו

א . ים ּוְבָכל ַּפַעם ְּכֶׁשִהזְַדֲהָתה ָטְרקּו ָלּה ֶאת ַהֶּטֶלפֹוןְּפָעמִ  ַהיְָלִדים ְּכָלל 
ּוְכֶׁשָהְלָכה ַּפַעם ַאַחת ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְלַבְּקָרם ֵהם ָּבְרחּו ִמֶמּנָה , ִהְתַקְּׁשרּו ֵאֶליהָ 

ל ּוִבְבִדידּות ַמְכִאיָבה ְּכֶׁשַחּיֶיָה ִּבְכֵאב ָּכפּו, ָהֵאם ִהְמִׁשיָכה ֶאת ַחּיֶיהָ . ְּכִמְּפנֵי נָָחׁש
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א ׁשּום ַצד ּתֹוֵמ ְוסֹוֵמ, ֵאינָם ַחּיִים ֲאָבל ִהְמִׁשיָכה ֶּבֱאמּונָָתּה ְּבבֹוֵרא עֹוָלם , ְל
  .ְלִהְתַחּנֵן ּוְלִהְתַּפֵּלל לֹו ֶׁשּיִָׁשיב ָלּה ֶאת ָּבנֶיָה ְוֶאת ָאְׁשָרּה

  
ׁש ֶעְׂשֵרה ְּבּבֹורֹו ָּפאְרקיֹום ֶאָחד ִּבְהיֹוָתּה ִּבְרחֹו ָּפגְָׁשה ַמָּכָרה ֶׁשָאְמָרה , ב ַהְּׁש

, ַאְּת יֹוַדַעת ֶׁשְּבנֶ ָמָחר ַמְכנִיס ֶאת ְּבנֹו ִלְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ש' ָלּה גב
ִהְתַחֵּתן ְּברֹוב  ְוִהְתָּבֵרר ָלּה ֶׁשְּבנָּה ,ָהֵאם ַהֲהמּוָמה ָׁשֲאָלה אֹוָתּה ְוִכי ְּבנִי נָׂשּוי

ְּבֵבית " ִויְליַאמְסּבּוְרג"ְוַהְּבִרית יְִתַקּיֵם ְלָמֳחָרת ּבְ . ְּפֵאר ְוָהָדר ְוָאֵכן נֹוַלד לֹו ֵּבן
ִּגיָסָתּה ֶׁשָרֲאָתה , ִהיא ָּתְפָסה יָזְָמה ְוִהִּגיָעה ַלְּבִרית". ִלי"ַהְּכנֶֶסת ֶׁשִּבְרחֹוב 

ּוְבִסּיּוַע , ה ַהּנְָכִרית ֵמַעל רֹאָׁשּה ְוזְָרָקה אֹוָתּה ַהחּוָצהָחְטָפה ָלּה ֶאת ַהֵּפָא, אֹוָתּה
ְּכֶׁשֵּמָרחֹוק ָרֲאָתה ֶאת ְּבנָּה ִעם ִאְׁשּתֹו , ַּכָּמה ֲחֵברֹות ֵּגְרׁשּו אֹוָתּה ֵמַהָּמקֹום

  ".ְּבִרית"ְוַהִּתינֹוק צֹוֲעִדים לַ 
  

ֵאינֶּנִי , ְּבנִי ּוִבִּתי נְׂשּוִאים ,"ֵרָּבאי", ְמָרהְּכֶׁשִּסיְָמה ֶאת ִסּפּוָרּה ָּפנְָתה ֵאַלי ְּבָא
ְּבִׂשְמָחה ָהיִיִתי . ַמִּכיָרה ֶאת ַּכָּלִתי ַוֲחָתנִי ְוֵאינֶּנִי יֹוַדַעת ַּכָּמה ָּבנִים יֶׁש ָלֶהם

, "אֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ , ַהְמַאֵּבד ַעְצמֹו ָלַדַעת"ֲאָבל ֲאנִי יֹוַדַעת ׁשֶ , ִמְתַאֶּבֶדת
  .ם ּתּוַכל ַלֲעזֹר ִליהא. ָלֵכן ֲאנִי ְּבקִֹׁשי ַמְמִׁשיָכה ֶאת ַחּיַי ָהֻאְמָלִלים

  
ְוָלֶכן , ָּכל ֵעת ִסּפּוָרּה יַָׁשְבִּתי ּוָבִכיִתי ְוִהזְַּדְעזְַעִּתי ַעד עֹוֶמק נְִׁשָמִתי ִמּקֹורֹות ַחּיֶיהָ 

" ִּגְלּגּול קֹוֵדם"ּוָמָצאִתי ִּכי ּבְ . ל ָּכֵבד ָּכזֶהִהְסַּכְמִּתי ִלְבּדֹוק ַמּדּוַע נִגְזַר ָעֶליָה ֵסבֶ 
ְּבֵאירֹוָּפה ָהיְָתה ִהיא ַּבחּוָרה יְהּוִדּיָה ֶׁשָּבְרָחה ִמֵּבית הֹוֶריָה ְוִהְתַחְּתנָה ִעם ְׁשֵכנָּה 

ֶׁשר ִעָּמּה ְונְִּתקּו ֶאת ַהּקֶ , ְּכַעל ֵמָתה" ִׁשְבָעה"יְָׁשבּו ָעֶליָה , הֹוֶריָה ְּכָׁשְמָעם. ַהּגֹוי
ְוִהיא ָהיְָתה ְמֻאֶּׁשֶרת ְּבֵחיק ַהּגֹוי ֶׁשָאַהב אֹוָתּה ְּבָכל ִלּבֹו ְוֶהֱענִיק ָלּה . ָלנֶַצח

ְוִהיא , ִהיא יְַלָדה לֹו ֵּבן ּוַבת ֶׁשְּלִפי ִּדין יְִׂשָרֵאל ֵהם יְהּוִדים. ַאֲהָבה ּוְמִסירּות
ָרִאיִתי אֹוָתּה . ם ַלְּכנִֵסּיֹות יַַחד ִעם ֲאִביֶהםִּגְּדָלה אֹוָתם ְּכגֹויִם ְוַאף ָלְקָחה אֹותָ 

ּוְכֶׁשְּבנָּה ּוִבָּתּה , ֵּכיַצד נְִפְטָרה ְלעֹוָלָמּה ִּכזְֵקנָה ְמֻאֶּׁשֶרת ִעם ֵׂשָער ַּתְלַּתִּלים ָלָבן
 .ַהַּסָּפהנְָפָחה ֶאת נְִׁשָמָתּה ְמַחּיֶֶכת ַעל , ְוַהּגֹוי ַמִּקיִפים אֹוָתּה ְּבַאֲהָבה ּוְבִׁשיָרה

ֵהם ּגְִלּגּוֵלי , ְּכֶׁשהֹוֶריָה ּוִמְׁשַּפְחָּתּה ַעָּתה, ְוַעָּתה ָׁשָבה ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעְּוָתה
ְוָלֵכן ְּבַתת ַהָּכָרָתם , ִמְּׁשַּפְחָּתּה ַהּקֹוְדִמים ֶׁשָּׁשבּו ַאף ֵהם ָּכל ֶאָחד ְלצֹוֶר ִּתּקּונֹו

ַלְמרֹות ֶׁשָהיּו ֲאנִָׁשים ַבֲעֵלי ְצָדָקה ְוֶחֶסד ִעם , ֵאֶליהָ  ָהיְָתה ָלֶהם ִׂשנְָאה ְּתהֹוִמית
ִמְּבִלי ֶׁשּיִָבין ֶאת , ִהִּגיָעה" ִׁשיְקֶסע"ְוָלֵכן ָאִביָה ָּפַלט ִמִּפיו ְּבֵעת ֵליָדָתּה הַ . ֲאֵחִרים
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ִמָּדה ְּכנֶגֶד "ֶוֱהיֹות ְוָכל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ֵהם . ַמְׁשָמעּות ְּדָבָריו
נְִצֶרֶכת , ְוַתַחת ָּכל ֶאנְַחת ְרָוָחה ְוִסּפּוק ֵמַאֲהַבת ַהּגֹוי, ַחּיֶיָה ְמֵלִאים ֵסֶבל" ִמָּדה

ְוֶאת יְָלֶדיָה ֶׁשִּגְּדָלה ְּכגֹויִם . ִהיא ַעָּתה ְלַאנְַחת ְּכֵאב ְונָָאָקה ֵמחֶֹסר ַאֲהַבת ַּבַעל
ְוַעד יֹום מֹוָתּה נִגְזַר ָעֶליָה . זְכּות ְלגֵַּדל אֹוָתם ִּכיהּוִדיםְוֵאין ָלּה , ֶהֱחזִיָרה ְּבגְִלּגּול

ְלַתֵּקן ֶאת ֱהיֹוָתּה ְׂשֵמָחה ּוְמֻאֶּׁשֶרת ְמָהַאֲהָבה , ִלְהיֹות ּבֹוֵדָדה ּכֹוֶאֶבת ּוִמְתיֶַּסֶרת
  .ָהֲאסּוָרה ֶׁשָהיְָתה ָלּה ִעם ַהּגֹוי

  
הֹוֵצאִתי !" ?ְּכלּום ֵאין ִלי ַּתָּקנָה"א ָּבְכָתה ְוָאְמָרה ִהי, ְּכֶׁשִסַּפְרִּתי ָלּה ֶאת ַהִּסָּבה

) םעֹולָ ת ְּבִרין ִאְרּגּוי ְּבִסְפרֵ ם ַהּמּוָבִאי תָהֲעוֹונֹו יִּתּקּונֵ(" ְׂשֵדי ַּתּפּוִחים"ֵסֶפר 
ֶׁשַּתֲעֶׂשה  ְוָאַמְרִּתי ָלּה. ְוֵהְרֵאיִתי ָלּה ֵאי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּתּקּון ְלִמי ֶׁשָהיְָתה ִעם גֹוי

ְוָאז ֲאנִי ְמַקֶּוה ֶׁשיְֻכַּפר ָלּה , ִּתּקּון זֶה ָּכל ָׁשבּוַע ְּבֶמֶׁש ָׁשנָה ְׁשֵלָמה ְּפָרט ַלַחּגִים
ָׁשה ֳחָדִׁשים ַׁשְבִּתי ִלנְיּו .ְוַתִּגיַע ֶאל ַהְּמנּוָחה . ָאְמָרה ִלי. ג' גבויֹוְרק  ַּכֲעבֹר ְׁש

ִהיא ָעְׂשָתה ָּכל ָׁשבּוַע ִּתּקּון ְּכִפי  ,ש' ָּקָרה ִעם גביֹוֵדַע ַאָּתה ַמה , ֵרָּבאי"
, ּוְבמֹוָצֵאי ַהִּתּקּון ַהְּׁשִמינִי ְּכֶׁשִהיא נְָטָלה ֶאת יֶָדיָה ְּכֵדי ֶלֱאכֹל, ֶׁשהֹוֵריָת ָלּה

ִרים ַעל ֲאנִי ַוֲאחֹוִתי ִמְצַטעֲ , ִאָּמא"ְּבנָּה ָהיָה ַעל ַהַּקו ְוָאַמר ָלּה , ַהֶּטֶלפֹון ִצְלֵצל
א יְָכָלה ֶלֱאכֹל ." ַוֲאנִי ָּבא ְלַתֵּקן ֶאת ַהְמֻעָּות, ַהּנִּתּוק ֶׁשָּלנּו ִמֵּמ ָהֵאם ַהֲהמּוָמה 

ְלַאַחר ַּכָּמה ְרגִָעים ַהֵּבן הֹוִפיַע ִחֵּבק ֶאת ִאּמֹו ְונַָׁשק ָלּה , ְוָהיְָתה ֻּכָּלּה סֹוֶעֶרת
ַקח אֹוָתּה ִּבְמכֹונִיתֹו ְלֵביתֹו ָׁשם ִהְמִּתינָה ּגַם ַהַּבת ְולָ , ְּבַבָּקַׁשת ְסִליָחה ּוְמִחיָלה

ְוַהַמֲעָּגל נְִסַּגר ְּכֶׁשֻּסָּדר ֵּבינֵיֶהם ֶׁשָּׁשַּבת ַאַחת ִהיא ַּתֲעֶׂשה ְּבֵבית , ִעם ַּבֲעָלּה ּוִבָּתּה
ַוֲאנִי ָהַפְכִּתי , ה זֹוָסְמרּו ַׂשֲערֹוַתי ְלִמְׁשַמע ְּבׂשֹורָ . ַהֵּבן ְוַהְּׁשנִּיָה ְּבֵבית ַהַּבת

ָאַמְרִּתי  ,ְּבנֹוֵׂשא ֲעגִינּוָתה. ש' ַמה יְִהיֶה ִעם גב. ג' ְוָאז ָׁשֲאָלה אֹוִתי גב, ָהמּום
ָלּה ְלַהְמִׁשי ָּכל ַהָּׁשנָה ֶאת ַהִּתּקּון ְוָאז אֹו ֶׁשַּבֲעָלּה יְַׁשּנֶה ַּדְעּתֹו ִויגְַרֶׁשּנָה ְּבגֵט 

, ָעזְָבה ֶאת ַהְּסִביָבה. ג' גב. אֹו ֶׁשּיָמּות ִויַפּנֶה ֶאת ְמקֹומֹו, ֵאלְּכַדת מֶֹׁשה ְויְִׂשרָ 
  .ֻסַּדר" ֲעגִינּוָתּה"ִמָּכאן ֲאנִי ַמִּסיק ֶׁשַּגם ִענְיַן , א ָׁשָבה ְלַאַחר ָׁשנָה. ש' ְוגַם גב

  
' היה ידיד נפש צדיק נסתר ושמו ר, ל"מנחם מנשה זצ' ח הצדיק לסבי ~

שפרט למעטים מיוצאי טורקיה שהכירוהו . ל"ילון זציהודה ליאון פט
צדיק זה היה ידוע , היה מסתיר את עצמו ומתרחק מחברת בני אדם, מאז

בהיותי צעיר לימים כבן שבע . כרואה נסתרות ובעל רוח הקודש נפלא
כשלפתע , נכנסתי לביתו ושוחחתי עמו בענינים פרטיים, עשרה שנים
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תולה שחורה עם קו לבן מוארך על ח, נכנסה לחדר דרך הדלת הפתוחה
ואז . ועמדה למולו זקופה על שתי כפותיה הקדמיות והחלה ליילל, גבה

ומיד , לכי עתה ושובי בעוד חצי שעה. פנה אליה הרב ואמר לה בעברית
ראה , ואז אמר לי הרב, ובעודי משוחח עמו שבה החתול שנית. יצאה

, ול להמתיןבשעונך כי עברה בדיוק מחצית השעה שבקשתי מהחת
ושבה החתול ועמדה מולו ויללה , ועכשיו המתן אתה עד שאסיים עמה

עצם הרב את עיניו רגעים מספר ואחר פנה , וכסיימה. כמה דקות רצופות
. ומיד פנתה לעבר הדלת ויצאה. לכי לשלום כי תקונך נגמר, אליה ואמר

והשיבני כי זאת בחורה , מה לך ולחתול. וכראותי זאת שאלתי אותו
שתפרה ביום הודיה בת שבע עשרה שנים שבאה בגלגול חתול על י

ושאלתי אותו ומה יהיה . ותקנתי אותה, ובקשה תקון לנשמתה, השבת
כי ביציאתה מהחדר דרסה אותה , עתה עמה והשיבני כי כבר מתה

ונדונת , ונשמתה נמצאת עתה ממש בבית דין של מעלה. משאית למוות
וראיתיה , וכח אם דבריו נכוניםומיד רצתי החוצה להו. על מעשיה

ועוד סימן היה לי בה , והכרתיה לפי צבעה והכתם שעל גבה, מעוכה
ודבר זה גרם לי זעזוע פנימי . שהייתה קצת ארוכה מגודל חתול רגיל

  .שדחפני עמוק לתורת הקבלה
  

נכה בשתי רגליה . אשה בת ארבעים וחמש. ו' פנתה אלי גב פעם~ 
ובקשה לידע מדוע גורלה בגד בה וטרם , ייםוצמודה למכונית נכים ולקב

מאז צעירותה פגשה היא גברים רבים וכולם לאחר , מצאה גבר כלבבה
. והיא יושבת בודדה ולבה מר עליה, פגישה קצרה לא שבו להתעניין בה

רחמתי עליה והסכמתי , וכשראיתיה ביגונה ובמצב בריאותה הפגוע
מיוחדת הנאמרת לפני  היא תפילה, שאלת חלום( "שאלת חלום"לעשות 

לדעת מדוע  )קשה לענות בחלום על השאלה הנשאלתהשינה הכוללת ב
  .היא סובלת

  
בו ישבו זוג , בחלומי מצאתי את עצמי משקיף לתוך חלון של בית מגורים

ובהיותי סוקר . הורים יהודים עם שתי בנותיהם ובנם ואכלו ארוחת ערב



 
48 

 

ה עשרה שנים דומות את פניהם הבחנתי שפני הבת הצעירה כבת שמונ
ואראה . בגלגולה הקודם. ו' שרואה אני את גב והבנתי. ו' לפניה של הגב

ותצא בלט בחשכת הליל דרך , והנה סיימה היא לאכול לפני כולם
ושם בקרבת גן עירוני המתין לה גוי , סמטאות שכונתה לרחוב הראשי

ב ובה בקש ממנה הצעיר לעזו, ובהפגשם נהלו שם שיחת ריעים, צעיר
והבטיחה לו שתעשה זאת באחת , את משפחתה ועמה ולהלוות אליו

  . מפגישותיה הבאות
  

, ושוב מצאתי את עצמי משקיף בשעת ערב אל חלון ביתה בעת סעודתם
אך הפעם בסיימה לאכול עמדה ואמרה כי יש לה ידיד בשם 

ואז אחותה , ורוצה היא את הסכמת הוריה להנשא לו, "ואדיסלאב"
והאב שטרם , וכשהאם שמעה זאת מיד התעלפה, יהודיהעירה שהוא לא 

ואחותה ואחיה , הבין את המתרחש רץ לטפל באשתו ולעוררה מעלפונה
ושתחוס על הוריה , נשארו לדבר על לבה שתמנע מהצעד הנואל

וללא מענה , אך דבריהם היו לריק. ועל נשמתה המחוללת, האומללים
אביר "שם המתין לה , הפנתה להם את גבה וצעדה לעבר הגן הערוני

ותלך עמו , ונפלה לזרועותיו וספרה לו את אשר עשתה, "חלומותיה
  .לביתו

  
כשעומד אני מול בית , ואשוב ואראה בחלומי והנה שעת בוקר מאוחרת

ומנגד . וצופה בה בהגיעה עם הגוי אל בית טומאתם להנשא לו, יראתם
" שבעה" וכיצד ישבו הוריה ואחיה על הקרקע, ראיתי את בית הוריה
  .יהקלוהנתקה מעמה ומא, ובכו את מותה הרוחני

  
בטרם אספר לך את , ואומר לה. לידע מה בפי. ו' למחרת חזרה אלי גב

. א. רצוני לשאלך שני פרטים שיסייעוני לוודא את פתרון חלומי, חלומי
ותבכה ותאמר . מה יחסך עם משפחתך. ב. מתי נפגעת ברגלייך ששותקו

ונה עשרה שנים הוצרכה לעבור נתוח בחוט כי בהיותה כבת שמ, לי
ועד אז היו קשריה עם משפחתה , ובעקבותיו שותקו גפיה, השדרה
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את אביה היא לא . תקינים לחלוטין, שכללה אם ועשרה אחים ואחיות
אבל בחזרתה מהנתוח לביתה , הכירה כי נפטר בהיותה כבת שלש שנים

אותה באמרה כי  על כסא גלגלים לא נתנה לה אמה להכנס לבית וגרשה
ולכן אין היא . אלקים העניש אותה על יחסיה המתירניים עם חבריה

ובצר לה פנתה לאחיה הגדול בקוותה למצא . רוצה להכיר בה יותר כבתה
אבל אחיה , מחסה אצלו עד שירגיע את אמה שתסכים להכניסה לבית

דחה אותה בבוז ואמר לה כי הסכמת כל המשפחה לנדות ולהרחיק אותה 
וכשראתה שבקשותיה . יהם עקב התנהגותה המופקרת עם חבריהמעל

ומאז . שבות ריקם הלכה לבית חברתה שקבלה אותה ועזרה לה להשתקם
, נאלצת היא. בחגים כאשר מתאספים כל משפחתה לחוג יחד, שנים

. קבוצתי כדי לא לשבת בודדה בייאוש ובדידות" סדר"ללכת לבית מלון ל
    

וכי כל , תואמים לתשובה שקבלתי בחלומיראי כי דברייך , ואומר לה
והיות ובגלגולך הקודם היתה לך , "מדה כנגד מדה"מעשה האלהים הם 

מנעו ממך את החום , לכן בגלגול זה במדה כנגדה, אהבה אסורה עם הגוי
שותקו , והרגליים שנכנסו לבית טומאתם. כ מצפה"והאהבה להם הנך כ

נתקו עתה בגלגול , אביך וכשם שנתקת את קשרייך עם עמך ובית. עתה
לקום , וכל אשר נותר לך לעשות הוא, זה משפחתך את קשריהם עמך

וקרבנו לפני הר סיני , ולהתוודות לפני בורא עולם אשר הבדילנו מכל עם
ולהתחנן על נפשך האומללה אשר בגדה , ונתן לנו את תורתו תורת אמת

האלהים אולי ישוב , ולבקש מחילה וסליחה וכפרה, באלהיה ובעמה
, והיה אם תשובי אליו באמת ובלבב שלם, וסלח לחטאיך ופשעיך, וניחם

, אלקינו ומרבה לסלוח' כי אל חנון ורחום ה, ודאי כי תקובל תשובתך
  .וייטיב לך גורלך

  
ולא ידעתי  ,אוב זועקכומבטה , יא מולי ודמעתה על לחיהה ישבה~  

תה אלי לאחר שהפנה או, את ספורה שמעתי מרב משיקאגו. במה לנחמה
ולמרות שהודעתיו שאיני יודע במה , שנואש מלנחמה מאסונה הכבד

ועתה נמצאת היא כאן בבית ספר . עמד ושלחה, לנחמה וחבל שתתאכזב
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פוכרת את ידיה ומצפה לשביב אור ומלת נוחם , יורק- ניו - יהודי בקווינס 
וכך פרטי  .בעולמנו' ליגונה העמוק ולהתרת ספקותיה בצדקת דרכי ה

  .עשההמ
  

יורק טלפן אלי רב משיקאגו בבקשה שאקבל - ב בהיותי בניו"בחורף תשנ
אחת מנשי קהילתו הנמצאת במשבר אמונה ובכאב עמוק עקב מקרה 

  .והמטיל צל כבד על כל בני הקהילה, טרגי שארע לה
  

י מתן הרצאות ושעורים "רב זה הגה רעיון נפלא לקרב רחוקים ליהדות ע
אליו הגיעו בעיקר נשים יהודיות . ילדיםבנושאי פסיכולוגיה וחנוך 

ותוך כדי הרצאת הדברים שילב תוכן , הרחוקות מכל זיק של יהדות
והשפיע על חלק מהן לשמור תורה , אמיתי על מהות החיים והנפש

, בין נשים אלו היתה צעירה אחת שגדלה בחנוך חלוני לגמרי. ומצוות
ולאט לאט , ותונשאה לגוי וילדה בן שהיה בגיל שש כשבאה להרצא

והחלה לשאול שאלות , הושפעה מדברי הרב על תורת ישראל ותכנה
  .מעמיקות ולקבל תשובות מספקות שבעקבותן החלה בשמירת המצוות

  
פנתה אל בן זוגה הגוי בבקשה , לאחר כמה חדשים כשנתחזקה בדרכה

והוא השיב לה שמיד כשהתחילה , שילמד את מצוות היהדות ויתגייר
ומאז , וא הבין שיבא יום והיא תדרוש ממנו להתגיירבדרך המצוות ה

, גיבש לעצמו החלטה שכשהיא תגיע לנקודה זו שהוא יציע לה גרושין
ופירוד מוחלט גם מהילד שישאר בידה בתנאי שהיא תפטור אותו 

  .ואכן כך נעשה, ממזונות הילד ומשאר התחייבויות כלשהן
  

ד תורה של קהילת י האם לתלמו"הילד הוכנס ע, מיד לאחר גירושיה
הילד שגדל עם השנים . והיא הפכה להיות אחת מפעילות הקהילה, הרב

. גילה התעניינות ורצון בלמודי הקודש ודבקות בקיום התורה והמצוות
מאחר ויום הולדתו חל ביום שבעה עשר , "מצוה- בר"ובהגיעו לגיל 

תוכננה עבורו מסיבת , בתמוז שהוא יום אבל וצום על חרבן ירושלים
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רבות מחשבות בלב ", אכן. מצוה מפוארת לימים שלאחר תשעה באב- בר
וביום שבעה עשר בתמוז בו הגיע זמנו להכנס ". היא תקום' ועצת ה, איש

וכשסיים , הניח הילד תפילין בבית הכנסת ועלה לתורה, לעול המצוות
משאית פגעה בו וקפחה את , את התפילה יצא לבית אמו אך לא הגיע

, יין את גודל הכאב של הקהילה כולה עקב מותו הטראגילמותר לצ .חייו
מקרה זה החל , וצער האם השכולה שכמעט השתגעה מגודל אסונה
כיצד עוללו לה , לעורר אצלה שאלות על מדת הדין והצדק של מעלה

, והקרבתה למען היהדות ומצוותיה, דבר שכזה למרות תשובתה הכנה
רמו לנזק גם לקהל השומעים ושאלותיה אלה ג". וזה שכרה, הזו תשובה"

והחלו לפקפק אם , שכמעט אוטומטית עמד לצדה כנגד בית דין של מעלה
של אדם רודף אותו תוך התעלמות " גורלו"ו, גרם לזאת" יד המקרה"לא 

  .בית דין של מעלה ממעשיו הטובים והתנהגותו
  

כמעט מידי ערב היתה האם מגיעה לבית הרב בטענות ודרישות על הצדק 
והרב היה יושב עמה זמן רב בסבלנות . ובבכיות על רוע מזלה, האלהי

, אך כשדבר זה נמשך כשנתיים מאז האסון. ולעודדה ולנחמה, להרגיעה
ועמדו , הלחיץ הדבר את הרב ובני ביתו כי חיי הבית כמעט נהרסו בגללה

חסרי אונים בראותם שלעזור לה אין ביכולתם ולמנוע אותה מלבוא 
ואין לדבר , החוזרות ונשנות ללא הרף אי אפשר ולטעון את טענותיה

מיד פנה אלי בבקשה שאראה , יורק- וכששמע הרב שאני נמצא בניו. סוף
. ולהחזיר את השקט לביתו וקהילתו, מה ניתן לעשות להרגיע את האשה

וחבל שהאם רק , ולמרות שהשבתי לו שאיני יודע כיצד לעזור בענין זה
  .שלח אותה הרב אלי, גישתה עמיתתאכזב יותר עקב תקוות שווא בפ

  
ולא , עתה ישבה היא מולי במבט כאוב וידיים פכורות בייאוש ובעצב

אין ספק , אמרתי לה ראי. פצתה פה וחכתה לשמוע מה יש בפי לומר לה
שלך ושל בנך שאם נדעהו נכיר כי " גלגול נשמות"שמקרה זה קשור ל

אבל כלל איני בטוח  ".צדיק וישר הוא, אל אמונה ואין עוול"הבורא הוא 
אבל מקוה אני שלמען , שיש בידי את הכלים לדעת את סוד הענין
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משמים יעזרו לנו למצא את הסיבה , הקהילה ושלוותה ולמען תשובתך
אך דעי שבכל אופן גם אם לא תמצא הסיבה למקרה קשה , והצדק האלהי

 כי יתכן וחלק מתקונך הוא, אין זה גורע מצדק בית הדין של מעלה, זה
אני אנסה לצאת . כדי להגדיל את כאבך ונסיונך, למנוע ממך את הידיעה

ואת תשמעי ותרשמי כל מילה שתצא מפי , אל העבר ולמצא את הסיבה
  .את הפתרון' אולי יזמן לנו ה. כ בדברים"כדי שנוכל להתבונן אח

  
עמדתי בתפילה לפני הבורא יתברך שיגלה את עיני למצא את פשר הענין 

". וכל דרכיו אמת, וישר משפטו' כי צדיק ה"כל  ולהראות לעין
ולאחר דקות מעטות של רכוז , ישבתי למולה בעצימת עינים, ומשסיימתי

ובמעין חלום מצאתי את עצמי בירושלים ליד , החלתי להזות בהקיץ
צועד לאורך הרחוב הנקרא , "שער שכם"הכניסה המוכרת היום בשם 

שלים בבנינה שגם אז הכניסה אבל היתה זו ירו. היום בשם רחוב הגיא
ורחוב זה היה אחד הרחובות המרכזיים בה , אליה היתה באותו מקום

ומבצר אנטוניה ) בית זיתא(שחבר בין העיר החדשה שמעבר לחומה 
דרך מרגלות הצד המערבי של , לבין העיר התחתונה שבדרום, שבצפון

משני ועתה צעדתי לאורך רחוב זה כש). עמק עושי הגבינות(הר הבית 
  .צידי בניני ירושלים היפים והמתנשאים לגובה רב

  
כשהרחוב היה שטוף שמש קיץ , היתה זו שעת אחר הצהרים מוקדמת

ואף אדם לא נראה בו פרט לחייל יהודי נמוך קומה הצועד , לוהטת
החייל עמד ליד בית . ואני בעקבותיו, כשקסדה לראשו וחרב ארוכה בידו

ויאה דולורוזה ' בערך מול רח(ב מרשים במיוחד שהיה מימין הרחו
, שכל חזיתו היתה עשויה בקבוקי זכוכית ירוקה הדבוקים זה לזה, )היום

החייל פתח את דלת החצר . ויוצרים גדר מרהיבה לחצר שלפני הבנין
ובמקום לפנות שמאלה למדרגות הכניסה , ונכנס פנימה ואני בעקבותיו

. הסתתרה אשה זקנהפנה ימינה וירד במדרגות אל המרתף שם , לבנין
הוא פרץ את דלת המרתף ופנה אל הזקנה בבקשה שתתן לו אוכל כי רעב 

הזקנה . הבנתי מיד שמדובר בתקופת המצור הרומאי על ירושלים. הוא
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שכמה חופני שעורים היו חבויים לה מתחת לקרקע פחדה שהוא יגלה את 
לה החלה בוכה וטוענת שגם היא רעבה ואין , מחבואה ויפקירנה לרעב

פחדה , ומשהחל לחטט בחפציה ולדשדש בקירות, כלום כדי להשביעו
ראה לי אין מה לתת לך , שמא יגלה את מחבואה וכדי לסלקו אמרה לו

אבל אגלה לך שבבית המקדש יש בעזרת הקודש כדים מלאים תאנים של 
מששמע החייל את דבריה הניח לה . שם תוכל לאכול כאוות נפשך, קודש

ומיד יצא לעבר . רת אחזור לכאן ואשסעך בחרביאם שקר אמ, באמרו
הבית מהכניסה הדרומית ופנינו - נכנסנו להר. בית המקדש ואני בעקבותיו

לצד המזרחי ולפתע ראיתי למולי את בית המקדש בבניינו עומד במלא 
נכנסתי אחריו לעזרת הכהנים וראיתי שכהן אחד . אך שמם, תפארתו

. והתפלל) ינה הסמוכה לצפוןבפ(בלבד עמד בצד המזרחי של המזבח 
הבחנתי אפילו בבגדי הכהונה שעליו ונזכרתי שיש מחלוקת בין התנאים (

לגבי האבנט של הכהן ההדיוט אם הוא עשוי רק פשתן או אם רקום עליו 
ם פסק שגם אבנטו של כהן רגיל עשויים "ושהרמב. פרח מחוטי צמר

כהן היה באמת והתבונננתי וראיתי שאבנטו של ה, שעטנז של רקמת צמר
רקום עליו " תולעת שני"עשוי פשתן לבן ופרח ורוד כנראה צמר של 

ואם זכרוני לא מטעני היה , התבוננתי גם במגבעתו, בחזית שמעל טבורו
  ).ולא ארוך ומלופף ככובע הכהן הגדול, זה קצר ככובע הגמדים

  
החייל לא התענין בכלום ופנה לצד הצפוני של העזרה שם עמדו שני כדי 

היתה כתובה בדיו שחור ' רס בגובה מטר  כל אחד מהם שהאות תח
המותרות רק לכהנים " תרומה"להודיע שמדובר בפירות (, עליהם

ופתח את מגופת אחד הכדים והוציא מלא כפו תאנים ) לאכלם בטהרה
  .דבשיות ואכלם במקום ויצא משם לדרכו

  
ושלים פתאום ראיתי את עצמי עומד בשעת בוקר מוקדמת על חומת יר

בין חיילים יהודים המגינים ) סאלח אדין בימינו' בערך מול רח(הצפונית 
כשמעבר לחומה במרחק , על החומה וגם החייל אוכל התרומה ביניהם

של כמה מאות מטרים עמדו הרומאים באלפיהם לרוחב החומה הצפונית 
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לפתע זרק אחד הרומאים סולם חבלים שנתפס . באפס מעשה, כולה
של החומה ותוך דקות ספורות החלו עולים הרומאים אל בקצה העליון 

. החומה בהמוניהם כשהחיילים היהודים מנסים להפילם מהחומה החוצה
התפתח קרב מגע בראש החומה בו הפילו אלה את אלה מראש החומה 

הבנתי שאני רואה את הרגע ההסטורי של יום שבעה עשר בתמוז , החוצה
לא עברו דקות , אוייב הרומאיהמקורי וכיצד נפרצת החומה בידי ה

מועטות וחייל רומאי נגש אל החייל היהודי אוכל התרומה ודחף אותו 
החייל נפל על ראשו ונהרג מפגיעת , מראש החומה למרגלותיה החצוניות

  .שברים בקדקדו
  

שלא ידעתי איזו , לפתע מצאתי את עצמי צועד בסמטאות עיר באירופה
ת לפני החיל היהודי והבנתי שזה וראיתי גוי צעיר שפניו דומו, היא

כדי לתקן את מעשיו המכוערים שכללו אכילת , גלגולו ששב עתה כגוי
וחלול הקודש והמקדש בכניסה בטומאה , תרומה שאסורה לישראלים

ותקונו היה לשוב כגוי . ובחגור מלא ובמנעלים לתוך עזרת הקודש
אך הוא , הולמצא את הדרך ליהדות ולחזור אליה ולחיות בקדושה ובטהר

  .לא עשה כן אלא ראיתיו עם אשתו הגויה ובנם הקטן
  

. שכתבה את דברי, כל תיאור זה תוך כדי ראייתי ספרתי אותו לאשה
לאחר כמה דקות חזרתי לעצמי ומצאתי את עצמי יושב מול האם 

עומד , כשעדיין בעת כתיבת שורות אלה(, זכרתי את כל הספור. הנבוכה
זכרי איך לבנך היתה שומת כתם לידה  ואמרתי לה) הכל לנגד עיני

, ושומה נוספת בגבו מתחת לכתף השמאלית, בראשו מעל לעצם העורף
כי כל סימני (, שתי אלה הם סימני הפציעה מעת נפילתו מחומת ירושלים

. וכתמי הלידה שיש לנו הם רשמים של פציעות שקרו לגוף הקודם שלנו
שמים הם בגופנו ומכיוון שהשתקפו גם באורה החופפת אותנו נר

כי בנך הוא , הסברתי לה דעי, ומשאשרה את דברי.) בהוולדות החוזרת
ואת היא האשה הזקנה שבמרתף ששלחה אותו לבעוט , החייל היהודי

ואפילו . שכישראל היתה אסורה עליו" תרומה"בקודש ולחללו באכילת 
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והתרומה חייבת להאכל , אם היה כהן היה אסור באכילתה כי היה טמא
ובגלל שאכל זאת נתחייב במוות בידי שמים ולכן . הכהנים בטהרה י"ע

וכיון שנהרג בשבעה עשר בתמוז חזר לעולם . נהרג מעל חומת ירושלים
, והגוי ממנו הבאת בן זה. כ בשבעה עשר בתמוז"כדי לתקן את מעשיו ג

ואם היית יהודיה כשרה , הוא הבן הגוי של החייל היהודי בגלגולו השני
ומצוות היית צריכה להאנס בידי גוי זה כדי להביא לעולם שומרת תורה 

אך היות ולא היית מודעת , לתקון את החייל שהיית סיבה לחטאו ולמותו
  .לתורה ומצוותיה חיית אתו מרצונך

  
, את שבת לתקן את מעשייך וחטאייך מתקופת המקדש, עתה נסגר המעגל

היה , כת לתקןבין יתר המעשים שהוצר. ואולי אפילו מגלגולים אחרים
, ואכן כך עשית. ולחנכו בדרך התקון, להביא את האדם שגרמת לקלקולו

כי רק על ידו יכל , הבאת את החייל היהודי דרך בנו הגוי מגלגול שני
, י שחונך בדרך הנכונה"והפעם תקנת אותו ע. הוא לשוב לעולם זה

 ,החייב במצוות בשלמות" איש"ותקונו המושלם היה כאשר ביום היותו 
שהוא קבלת עול " שמע ישראל"ואמר עמהם , הניח תפילין שהם קודש

ומתוך צום ותפילה , ועלה וקרא בתורה בקדושה. מלכות שמים מרצון
ואת עוד חייך לפניך לתקן את אשר קלקלת . שב לעולמו הרוחני, וקדושה

  .עד אשר תשוב נשמתך ליוצרה זכה וברה, בגלגול זה ובגלגולים שקדמו
   

חזרתי , ה בעניין גלגולי נשמות שנתתי בטורונטו שבקנדההרצא לאחר~ 
לבית מארחי בליווי כמה מהנוכחים בהרצאה שרצו לשוחח עמי 

נכנסתי עם אחד מהם לחדר פנימי לשיחה , משהגענו. בענייניהם הפרטיים
לפתע נכנסה כשהיא נסערת אשה . בעניינו והשאר המתינו בחדר הגדול
בכתה והתחננה לתת לה להכנס אלי כבת ארבעים וחמש דוברת עברית ו

מיד כשסיימתי עם , הקהל שהבין לרגשותיה הסכים לבקשתה. ללא תור
  .היא נכנסה והחלה לבכות בקול ולספר את סיפורה הכואב, מי ששוחחתי

צעירה ישראלית תושבת תל אביב היתה כשהכירה מתנדב קנדי גוי 
ם בבית הספר אורח חייה שהיה חילוני כתוצאה מלימודי. והתרועע עמו
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שם לא רק שלא הקנוה שום ערכים ליהדות אלא " הממלכתי"הישראלי 
" המסורתיים"אבל הוריה . לא מנע ממנה להנשא לו כמות שהוא, להפך

באהבתה הגדולה להוריה . בקשו ממנה לא להנשא לו אלא אם כן יתגייר
לא רצתה לגרום להם לדאבון לב ושכנעה אותו לעבור גיור קצר שאינו 

הוא עבר קורס גירות קצר . ב כלום רק כדי להרגיע את הוריהמחיי
שלא היתה לו שום חשיבות " תעודת הגיור"ומזורז שבסופו קיבל את 

וכל הצהרת , בעיניהם כי בין כה לא היתה כוונתו לשמור את דיני היהדות
כמו הרבה . (קבלת המצוות וטבילה במקוה היתה הצגה אחת גדולה

ויש הרבה מאוד גרים , השלטון ומוסדותיו י רבני"גיורים הנעשים ע
.) כי גיורם לא תקף לפי דרישת ההלכה, שדינם ממשיך להיות גוי

  . כשבצאתו מבית הדין עם התעודה הנכספת פנו שניהם למסעדת טריפה
  

, משנכנסה להריון נוסף. לאחר נישואיהם מצא עבודה ונולד להם בן
שם הוריו המבוססים עקב הלחץ הכלכלי הגרו לקנדה . פוטר מעבודתו

מיד לאחר . בטורונטו היא ילדה בת . שלבוהו בעסקיהם והיתה הרווחה
הלידה פרצו ביניהם מריבות קשות ובעזרת משפחתו הוא עבר לדירה 

ובכסף רב של משפחתו . נפרדת ולקח עמו את הבן אותו הוא אהב מאוד
גם נהל הוא כנגדה משפט גירושין אזרחיים והצליח בטענות מרמה לקבל 

הוא . את הילדה השאיר בידה כי לא נקשר אליה כלל. את החזקה על הבן
נשא אשה גויה ומנע ממנה כל השנים לבקר את הבן ולמרות פסקי דין 

היתה הגויה מונעת את הילד מלצאת , של בית המשפט לקבלו לביקורים
במשך . אליה בטענות שונות ומשונות וכל מאמציה לראות את הבן נכשלו

ואז באישור רפואי הממליץ לא לתת " לוקמיה"קיבל מחלת  השנים הבן
נתקבל , לאם להפגש עם הבן כי התרגשותו תערער את מצבו הרפואי

בינתיים מצב הבן . פסק דין בבית המשפט האוסר עליה להפגש עם בנה
מחמיר והוא נוטה למות וכל רצונה הוא לראות את בנה ולהמצא בקרבתו 

  .עזור לה בעניין זהשמא אוכל ל. בימיו האחרונים
. השבתי לה שאין כל ספק שמצב זה הוא תוצאה של קשר לגלגול קודם

ולכן שתבא . ושאם נצליח לדעת את סוד הדבר אולי נמצא גם את הפתרון
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בבואה למחרת . למחרת עם אדם נוסף ואשתדל למצא את הסיבה
ועמדתי בתפילה לפני בורא עולם , התיישבו היא וחברתה לצד השולחן

ן רחמיו יגלה את עיני לדעת מה בגלגולה של אשה זו גרם לסבלה שלמע
הגורמת לנפש , ישבתי נכחן בעיניים עצומות בתנוחת הרפייה. הנוכחי

  .לצאת בחלקה מהגוף ובמצב זה לצפות בעברה של אשה זו
  

לפתע מצאתי את עצמי במרכז העיר בודפשט צופה בהמון יהודים 
עומד בפתח הגדר . ס.ייל במדי סכשח, שהובאו למקום והוקפו בגדר תיל

בין הקהל . וממיין את הקהל מי ישאר ומי ישלח מיד למשרפות בפולניה
עומדת , ראיתי צעירה כבת שמונה עשרה שנים הדומה לאשה זו שלפני

הוריה נשלחו מיד למשרפות והיא נשארה במקום . עם הוריה בתור למיון
לאחר רדת . עם עוד אלפי בני אדם שעמדו להשלח למחנות עבודה

החשיכה ראיתיה זוחלת מתחת לגדר הדוקרנית ולמרות פציעתה 
משהצליחה לעבור דרכו בחסות החשיכה פתחה בריצה לעבר בנייני 
העיר הגדולים שממול ונכנסה לאחד מהם והחלה לעלות במדרגות 

, באחת הקומות הגבוהות נקשה היא על אחת הדלתות. כאחוזת טירוף
והוא אמר לה אני , היא בקשה את עזרתומשפתח גבר צעיר את הדלת 

למחרת . מוכן לתת לך מחסה בתנאי שתתמסרי לדרישותי והיא הסכימה
, שעמה יכלה להסתובב בחוצות כבת נכר" ארית"הוא המציא לה תעודה 

ומיד פנתה לכיוון בתי . כדי שתצא לקניות ותתפקד כעקרת בית רגילה
נוק שחום עור שהוריו היהודים שיושביהם פונו ומצאה באחד הבתים תי

נטשוהו בהחטפם למחנות ריכוז ושעוד היה בחיים למרות שלא אכל מזה 
הילד מצא חן בעיני , היא הביאה אותו לבית הגוי והאכילה אותו. יומיים

למחרת עברה ליד בית שבו נתפסו יהודים . הגוי שהסכים לאמץ אותו
תינוקת  שהסתתרו מידי הגרמנים בעת הסלקציה הגדולה ומצאה בתוכו

י שהגוי לא התלהב "גם אותה היא לקחה לאימוץ ואעפ, בהירת עור
  .מהרעיון הוא הניח לה

לאחר כמה חודשים פרצה מריבה בינה לבין הגוי שצעק לעברה יהודיה 
וקרא לגסטפו שיקחוה בהיותה יהודיה , מזוהמת עכשיו יגיע סופך
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ואז הם גררוה , היא התנגדה, משבאו הגסטפו לקחתה. מסתתרת
  . בשערותיה לחצר וירו בה בצד השמאלי של הבטן עד שמתה מזוב דם

  
לפתע מצאתי את עצמי במקום אחר שטוף שמש ומוקף בעצים ירוקים 

והנה שוב . בעלי עלים רחבים מאוד ובמרכז המקום מדורת עצים גדולה
נמצאת היא כצעירה בת שמונה עשרה מובלת עם הוריה אל המוקד בידי 

. יקנים כשבראשם צועד כומר עם כובע משולשקבוצת נזירים דומינ
כשמשפחתה נתפסו , הבנתי שאני נמצא בספרד לפני כמה מאות שנים

ונשפטו בידי האינקוויזציה , כיהודים אנוסים השומרים את היהדות בסתר
שדמותם לא היתה דומה להוריה (ראיתי איך שהוריה . לשריפה

דו מול המוקד ואז הועמ) בהונגריה כי היו אלה אנשים אחרים לגמרי
אמר להם הכומר שאם הם יסכימו להודות בנצרות ייקל ענשם וישקל 

ומיד " אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה"והם בעוז רוח צעקו . מחדש
ראיתי כיצד בדקות מועטות לשונות האש לחכו . הושלכו אל תוך המוקד

  . את גופם ואפילו הרחתי את ריח הבשר החרוך
   

חזה המחריד שנעשה בהוריה נגש אליה אותו כשעמדה היא וצפתה במ
שפניו תאמו להפליא לבחור שאסף אותה לביתו בהונגריה (כומר 

ואמר לה חבל שבחורה בת שמונה ) ושהסגירה לבסוף בידי הגסטאפו
היא הסכימה . אולי תעדיפי להכנס למנזר, עשרה תשרף על המוקד

העצמות הבטתי שנית על המוקד ושמעתי את קול נפוץ . והלכה אתו
נחרדתי וצעקתי אני לא יכול לסבול לראות זאת אני שב אל הגוף , באש

  . ובאחת פקחתי את עיני ומצאתי אותה ואת חברתה ישובות בקשב
  

לפני מאות שנים היית עם משפחתך . אמרתי לה עכשיו הכל ברור
, ובעוד שהוריך קדשו את השם ומתו מות קדושים, בספרד" אנוסים"

ובמשך מאות שנים לאחר מותך סבלת , י להנצלהפקרת את נשמתך כד
בענשי מעלה קשים ומרים עד שהשיבוך שנית בגלגול לנסיון חוזר 

משמים זמנוך ישר , בהונגריה כשאותו כומר עצמו נתגלגל שנית לנסותך
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ובעוד שהיית אמורה לוותר על עזרתו ולהסתכן במות על , לפתח ביתו
אך כל זה . עמך ובאלהייךהפקרת שנית את נשמתך ובגדת ב', קידוש ה

. והשיבוך לעולם לנסיון נוסף, לא עזר לך ונהרגת ללא עמידה בנסיון
המתנדב שהכרת תוארו דומה בדיוק לבחור מבודפשט ולכומר מספרד 

הבן שלך הוא שחום עור כי . שוב נתנסית דרכו ושוב לא עמדת בנסיון
אהב וכשם שאז הוא , הוא גלגול הילד שחום העור שהצלת בבודפשט

ואילו בתך היא בהירה כי היא גלגול הבת . אותו גם עתה נקשר הוא אליו
סבל . שמצאת שם שהגוי לא נקשר אליה אז ויחסו אליה קריר גם עכשיו

זה של ניתוקך מהילד בעודו חולה מסוכן הוא צער עבור נתוקך כצעירה 
מהורייך ומדתם ולמרות שראית במות הקדושים שלהם בגדת באלקי 

  . ו הם מסרו את חייהםעולם שעלי
  

כל דבריך ותיאורך את צורת הגוי וצבע עור , כשסיימתי היא הגיבה
הילדים הוא מדוייק ולא עוד אלא למרות שהורי מוצאם הוא מפרס 
כשאני שומעת את השפה הספרדית אני מתמוגגת בערגה לשפה זו 

, ולתוספת. האהובה עלי ובשמעי שיר בשפה זו אני עומדת כמהופנטת
דבריך . א"אלנבי בת' שמונה עשרה נאנסתי בברוטאליות ברחבגיל 

אליו אתפלל , שכנעוני להתחזק בבורא עולם ולהבין את גזירתו הקשה
  .מעתה בתחינה אולי יחנני וישמע קולי

  
שלשים שנה התארחתי בליל שבת בניו יורק וליד השולחן ישבו  לפני~ 

מחייכת ומלאת הבת הצעירה היתה . זוג הורים מבוגרים עם שתי בנות
אחרי . ואילו הבת המבוגרת כבת שלשים היתה עצובה מאוד, שמחה

האמא פנתה אלי ושאלה מה היא תעשה עם , הארוחה כשהבנות הלכו
צדקת ולא הולך , מורה, בחורה יראת שמים, הבת הגדולה שעדיין רווקה

ובטלה את הקשר כשהתברר לה , היא התארסה בעבר. לה עם שדוכים
. בורח ממנה, מאז כל מי ששמע שהיתה מאורסת. רמהותו של הבחו

ויצאה כעת לפגישה עם הבחור  ואילו אחותה הצעירה עכשיו מאורסת
והמבוגרת יושבת בקומה העליונה ובוכה בדמעות ואמרה במפורש שלה 
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. ולא יודעים מה לעשות. רק על גופתה, שלא תיתן לאחותה להתחתן
זה , שבת לפני השינה אמרתי לה טוב שאמרת לי את זה עכשיו בליל

אני אנסה לעשות הלילה שאלת חלום ואולי מחר בבוקר , הזמן המתאים
עשיתי שאלת חלום וקיבלתי תשובה שבגלגול שעבר . תהיה לי תשובה

מידה כנגד , ולכן נגזר עליה לסבול כל החיים בודדה. היא חטאה עם גוי
  . מידה על האהבה האסורה שהיתה לה

  
בגלגול שעבר חטאת עם גוי , מרתי לה תראיבבוקר קראתי לבחורה וא
אם את רוצה . זה חשבון של מדה כנגד מדה. ולכן מהשמים עצרו אותך

במוצאי שבת עזבתי את המקום . תעשי תקון למי שהיתה עם גוי, להתחתן
  .  וחזרתי למקומי

  
משהרמתי את , הטלפון צלצל, אחרי שלשה חדשים בהיותי בארץ

עכשיו , ואחיה אמר לי. ורחת ובוכההשפופרת שמעתי אותה ברקע צ
והאחות הגדולה שוכבת על הדלת ולא , אנחנו לוקחים את אחותי לחופה

. וצורחת מר שלא יתכן שאחותה תתחתן לפניה, מאפשרת לה לצאת
האם עשית את התיקון שאמרתי , ושאלתי אותה. ביקשתי אותה לטלפון

אני . י לחתונהתלכ, אם כך קומי תתלבשי, אמרתי לה. היא אמרה כן, לך
, היא קמה. שכנעתי אותה. מקוה שבחתונה תמצאי את החתן שלך

החבר הכי קרוב של החתן שהיה כשושבין . התלבשה והלכה לחתונה
למחרת הם נפגשו . בן עשרים וחמש ראה אותה ולא גרע עין ממנה, שלו

כשהגעתי למיאמי . ואחרי זמן קצר הם התחתנו והם מאושרים עד היום
והיתה , באו לקבל את פני היא עם בעלה וילדיהם הקטנים, לביקור' ביץ

וברגע , מסתבר שלא היה לה זיווג בגלגול זה. (כולה מאושרת ומחייכת
  .)מהשמים זמנו לה אדם מתאים שגם לו לא היה זיווג, שהיא תיקנה

   
מנסיעותי לצרפת קבלתי קהל שבא להתייעץ עמי בנושאים  באחת~ 

ם צעיר שלאחר שסגר אחריו את הדלת בין הנכנסים היה אד. שונים
אין לי שום בעיה ולא באתי אלא כדי לומר , והתיישב אמר לי בלחש רבי
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עשה , לך שאחרי בתור נמצא קרוב משפחתי שחי עם גויה זה כמה שנים
נכנס אחריו בחור צעיר כבן עשרים , משסיים ויצא. מצוה ותפריד ביניהם

ברגליו ממחלת עור קשה וסיפר לי שהוא סובל ' וחמש שנים ששמו א
אמרתי לו שאני  .ובקש את עצתי. ושטובי הרופאים לא הצליחו לרפאה

הבחור . המחלה תתפשט ותגיע גם לברית מילה שלו' מקווה שבעזרת ה
אמרתי לו כי אתה , נבהל למשמע אוזניו ואמר מדוע אתה מקלל אותי

לה ועדיף שהמח, שוכב עם גויה ומחלל את ברית הקודש במקום הטומאה
הוא נדהם מנין יודע אני דבר זה וחשב שרוח . תתפשט ולא תוכל לחטא

החל לגמגם ושאל אותי כיצד , הקודש שורה עלי והפכתני ליודע נסתרות
לא (מיד עניתי לו ששמעתי דבר זה מהאדם שנכנס לפניו , גיליתי סוד זה

חשבתי לנצל את התרגשותו ולתת לו תחושה של יודע נסתרות כדי 
ובאיסור שקר מלבד , כי דבר זה הוא בבחינת שקר, החטאלהצילו מן 

". מדבר שקר תרחק"נאמר גם , "לא תשקרו איש בעמיתו"הצווי 
אלא מדבר הגובל בשקר צריך , שפירושו שאפילו לא רק משקר גמור

והמשקר לוקח לו את השטן , כי שקר הוא מצד השטן. להתרחק ממנו
וריווח כזה סופו , אופןומשותף כזה אי אפשר להרוויח בשום , לשותף

י "והמשקר כדי להשיב בני אדם בתשובה אעפ. להפסד כפול ומכופל
סופם שיצאו מן האמונה ויפלו , שלכתחילה אפשר שישובו עקב דבריו

וכנגד זה . י דבר השקר"למקום יותר קשה ממנו היו לפני ששבו ע
ומשותף כזה אי אפשר , באמירת אמת לוקחים את צד האמת כשותף

והפסד חיצוני על פני השטח סופו להביא לתועלת וריווח , לעולם להפסיד
מששמע את דברי נרגע והחל לומר שאנו חיים במאה העשרים .) גדול

ולבה ישר והגון כביכול יותר מכמה , וכל בני האדם שווים והעיקר הלב
ושהיא בעלת צדקה וצמה עמו ביום הכיפורים , יהודיות שהוא מכיר

וות הצדקה וצום יום הכיפורים הם כמלח הניתן על אמרתי לו שמצ. 'וכדו
אבל , שלבשר כשר זה עוזר, הבשר להוציא את דמו ולהכשירו לאכילה

בשר חזיר כמה מלח שישימו עליו להכשירו עדיין אסור הוא באכילה 
גויה היא גויה והדבר אסור , ושלא יבלבל את מוחו בדמיונות שווא

תו בתלמוד תורה הוא אדם משראיתי שהבחור שלמד בצעירו. בתכלית
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, ישר ורק תאוותיו וסנוורו מהעולם הזה מעבירים אותו על דעתו ועל דתו
אם אני אוכיח לך שגם בימינו יש אלהים ויש דין ודיין שאסר , אמרתי לו

ג מצוותיה מה "ותורת משה אמת על כל תרי, את הגויה באיסור חמור
אבל דבר זה לא , והשיב כמובן שאפרוש ממנה ואשוב בתשובה, תאמר

בקשתי ממנו שיראני את תמונת . ניתן להוכחה ואינני חפץ בפילוסופיה
, והראה לי) תמונת פספורט(מיד הוציא הוא מארנקו את תמונתה , הגויה

ואמרתי לו אם אתה . 'הבטתי בדמותה ושאלתי לשמה אמר לי ששמה ז
, רוצה להכיר את האמת בצורה ברורה ומשכנעת ללא שום פילוסופיה

לאחר יום אפשר ' א ביום ששי הקרוב ונפגש במקוה ואז בעזרת הב
ומה טיב הקשר שלכם מגלגול קודם בצורה , שתגלה מי אתה ומי היא

  . והוא הסכים מיד, משכנעת
  

נפגשנו במקוה ומשנכנס עמי לתוך מי המקוה ביקשתי ממנו ' ביום ו
טבל ובשעה שהוא , כל כמה טבילות לכיוון אחר, לטבול עשרות טבילות

הלילה ' משסיים אמרתי לו שבעזרת ה. כיוונתי אני את הכוונות הנצרכות
והיות ואת השבת אשבות , אני מקווה לקבל תשובה משמים בעניינו

הבחור . ויווכח באמיתות הדברים' בעיירה הסמוכה שישוב אלי ביום א
ושהוא יבוא מחר לעיירה ' אמר לי שאין לו סבלנות לחכות עד יום א

אמרתי לו שאינני מוכן שיחלל שבת ומה , וע את התשובההסמוכה לשמ
הוא אמר לי שהוא מוכן לשבות . 'ושיצטרך להמתין עד יום א, גם בגללי

בעיירה החל מערב שבת ועד למוצאי שבת ובלבד לקבל תשובה מעניינת 
ושיש לו חבר דתי בעיירה זו שאצלו הוא יוכל להתארח כל , בהקדם
בתנאי שאראהו הערב יחד עם חבירו  ,אמרתי לו שאני מסכים. השבת

בתפילת ערבית באותה עיירה הגיעו , ואכן. בבית הכנסת בזמן התפילה
רו שהבחור הוא אורחו לכל ולאחר התפילה אמר לי חב. וחבירו הבחור

בליל שבת התפללתי  .השבת ושגם מחר בבוקר יגיעו שניהם לתפילה
גויה זו ומה טיב  ומי היא, לבורא עולם שיראני בחלומי מי הוא הבחור

ובנוסח המיוחד לשאלת חלום הנערכת בליל שבת חזרתי . הקשר ביניהם
על בקשה זו וציינתי שאיני מבקש לדעת זאת לא לשם כבוד ולא לשם 
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אלא כדי להציל נפש תועה מישראל מלרדת שחת ושעל כן נא , שכר
וארא בחלומי כי נמצא אני בראש הר גריזים  .לעזור לי בענין גדול זה

, ובעמק שמצד שני נמצא כפר, שמצד אחד בעמק נמצאת העיר שכםכ
בכל גלגולי האדם (ובכפר אדם כבן חמישים שמראה פניו דומים לבחור 

והנפש הלא אחת , כי דמות הפנים הם כדמות הנפש, מראה פניו דומים
. מלקט ירקות מגנו ומעמיסם על עגלה למכרם בעיר שכם.) היא

תי שרק ירקות ארץ ישראל העתיקות התבוננתי בטיב הירקות והבחנ
עגבניות , ירקות כתירס, גדלו בגנתו' כחסה ותרדין שומים ובצלים וכדו

הבנתי שאני נמצא בבחינת . שהובאו לארץ לאחר שנים לא היו שם' וכדו
  . הזמן כמה מאות שנים אחורה

  
והנה . ראיתי אותו מגיע לעיר ומוכר את סחורתו לעקרות הבית השונות

יהודיה נשואה כשגופה וראשה עטופים בצניעות ורק פניה  מרחוק באה
בהגיעה אל דוכנו שבתה היא את . 'ומראה פניה דומים לגויה ז, מגולים

ובעודה בוחרת לעצמה , ומוחו החל לתכנן איך להפילה ברשתו, לבו
ירקות פנה אליה ואמר שאם היא תקנה ממנו כמות כפולה של ירקות הוא 

היא קנתה את . ביתה לאחר שיסגור את דוכנומוכן להביא לה אותם עד 
הראתה לו את , הפיתוי ולאחר שבחרה לעצמה כמות הגונה של ירקות

כשהגיע לביתה ומסר לה את הסחורה אמר לה שהוא . הדרך לביתה
מבטיחה שבכל פעם שהיא תקנה ממנו כמות כזו הוא יביא לה את הקניה 

  .כדבריוועשתה " טוב לבו"והיא הודתה לו על . עד לביתה
  

ראיתי והנה יום אחד הוא הגיע לביתה , עודני עומד במרומי ההר בחלומי
וכשעמד במרכז החצר והבחין שאין איש בבית , עם סחורה כדרכו

ראיתי כיצד . אמר לה שהוא צמא ואם אפשר לקבל כוס מים, מלבדה
הוא . נגשה היא לכד גדול שעמד בפינת החצר ומזגה כוס מים והגישה לו

תוך כדי שתיה זרק לעברה . בן בחצרה ושתה את המים לאטישב על א
בדברים אלו נגע הוא בנקודה רגישה מאוד , והחמיא ליופיה, דברי חיבה

ומילים אלו הרוו את נפשה , כי בעלה מעולם לא החמיא לה. בחייה
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והוא ניצל , וגרמו לה לפתוח בפניו את סגור לבה, הצמאה למילות חום
ובשעת מעשה היו , אותה עד שנפלו בחטא זאת ובלשונו העגלגלה משך

ומתוך לחץ הוא נשך את אצבעה , שניהם לחוצים שמא יכנס מי פתאום
בכמה הזדמנויות נפלו שניהם בחטא זה כששניהם . והיא משכה את רגלו

ובכל הפעמים הוא מתוך לחץ נשך את אצבעה והיא , לחוצים שמא יתגלו
  .משכה את רגלו

  
ברחוב ארוך באירופה כשמצד ימין בניינים לפתע מצאתי את עצמי צועד 

ובעודני צועד עצרתי , גדולים מאוכלסים ובצד שמאל אגם גדול פתוח
ליד בנין גדול ופתחתי את דלתו ומצאתי את עצמי בבית חרושת לאריגת 
, בגדים כשכמה נשים אורגות בגדים במכונות המופעלות בצורה ידנית

בר יהודי צעיר שפניו דומים ומנהל העבודה הוא ג) טרם הומצא החשמל(
מאות שנים , הבנתי שעתה רואה אני את הבחור בגלגול נוסף. 'למר א

. ובגלגול של בעל חי" כף הקלע"שבהם הוא היה ב, לאחר גלגולו הקודם
פניה היו , לפתע נכנסה בחורה צעירה גויה ופנתה אליו ובקשה עבודה

שעכשיו הוא ' ז ולגויה(דומים לאותה יהודיה שעמה חטא בגלגול קודם 
והבנתי שלאחר שנים של עונש בכף הקלע בייסורים נוראיים על ) עמה

ומתפקידה להתעורר ולחפש את האמת , שבה לעולם עתה כגויה, חטאה
ובין היתר על שניהם להתנסות אם , ולהתגייר ולשוב לצור מחצבתה

  .ישובו ויפלו בחטא יחדיו
  

שכה אליה באופן לא בראותו אותה עמדה פעימה אחת בלבו ונפשו נמ
מוסבר ומיד הקים את אחת העובדות והושיב אותה במקומה והראה לה 

ראה , משחזר לאחר זמן קצר לראות את מעשיה. כיצד לארוג במכונה זו
אבל כדי לא לוותר . שכל העבודה מקולקלת ושאינה מתאימה לעבודה זו

ך וכ. הציע לה לעבוד כפקידה במשרדו, עליה לאחר שלבו נמשך אליה
הפכו שניהם לחברים קרובים ולזוג קבוע שהתגוררו וחטאו יחד 

בעת החטא הוא נושך את אצבעה , כשבאופן תת הכרתי מבלי לדעת מדוע
בין היתר ראיתי כיצד נסעו שניהם יחד בכרכרה  .והיא מושכת את רגלו
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, רתומה לארבעה סוסים ואחד הסוסים השתולל וגרם לדרדור העגלה
ואילו היא נפלה תחת העגלה ונפצעה , ללא פגע הוא הצליח לקפוץ ממנה

לפתע מצאתי את עצמי בפריז של ימינו עומד  .לאורך הרגל בחתך עמוק
ראיתי שני בחורים יהודים בערך , באחת הכיכרות וצופה לתוך בית קפה

הבנתי . בגיל עשרים יושבים ומשוחחים כשפני אחד מהם דומים לבחור
לפתע . בגלגולו זה' ורואה את א שנמצא אני לפני כארבע שנים אחורה

משהבחנתי בהן , נכנסו שתי צעירות גויות אנגליות וישבו לשתות תה
ראיתי שפני אחת מהן הוא כפני היהודיה משכם והגויה מאירופה וזו היא 

עוד הבנתי שחברתה אינה סתם חברה . שעמה הוא מתרועע עתה' הגויה ז
אבל למרות זאת . יצילנו 'אלא שתיהן מואסות בגברים וחיות כבני זוג ה
גם היא הרימה את עיניה , ברגע שהבחור הרים את עיניו והסתכל עליה

ללא שום שהיות הוא ביקש ממנה . ז כמגנט"ולבם נמשך זל, והסתכלה בו
והיא ללא ניד עפעף עזבה את חברתה ויצאה עמו שלובת , לצאת עמו

ת החטא ראיתי ששניהם בע. ומאז מזה כארבע שנים שניהם יחד, זרוע
. היא מושכת את רגלו והוא נושך את אצבעה מבלי שים לב למעשיהם

קום צלקת במָ , עוד ראיתי שלאורך רגלה יש פס ארוך של כתם לידה
  .הפציעה שהיתה לה בגלגול קודם כשהעגלה נמעכה עליה

  
ובסיום התפילה נגש אלי הבחור , לתפילת שחרית הגיעו הבחור וחבירו

השבתי לו ודאי שיש בידי . ש לי מה לומר לובמתח כבד ושאל אותי אם י
. א. אבל קודם רצוני לשאול אותך כמה שאלות, תשובה מפורטת עבורך

, שאלתי אותו אם כך הדבר. והשיב ודאי, האם אתה באמת אוהב אותה
. האם זו אהבה, אתה נושך את אצבעה, מדוע בכל פעם שאתם חוטאים

לא ייתכן שהיא אמרה , ההוא נדהם משאלתי ואמר לי מי סיפר לך את ז
וזר , לך כי היא נמצאת כרגע באוקספורד שבאנגליה בביקור אצל הוריה

אמרתי לו הרי אתה יודע מה היא עושה באנגליה שמחוץ . לא יודע זאת
ושאין היא , לביקור בני משפחתה מקיימת היא קשר מיוחד עם חברתה

ומיד , םהבחור נכנס להל. מסוגלת להיות עם שום גבר בחייה פרט לך
למה כשאתם יחד היא מושכת את רגלך כמטורפת והלא , הוספתי ושאלתי
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חטאת גם עם נשים אחרות ואת אף אחת מהן לא נשכת ואף אחת לא 
ובטרם התאושש שאלתי אותו האם אתה מודע שיש . משכה את רגליך

הבחור יצא מכליו ושאל . לה כתם לידה ארוך על רגלה לאורך הרגל
וענה לי , אלתי אותו האם אתה מאשר את הפרטיםש, מניין לך כל זאת

ופעם תוך כדי מעשה נשכתי את אצבעה כל כך חזק עד . הכל אמת ויציב
  .שהוצרכתי לקחת אותה לטיפול רפואי

  
כשהוא כולו דרוך ומתוח סיפרתי לו את אשר הראוני בחלום הלילה 

וזה עצמו מחסדי , ושעתה שבו שניהם פעם נוספת לתקן את מעשיהם
אבל במקום לתקן שניהם מקלקלים ותמורת . א כי לא ידח ממנו נדחהבור

ז אז ודאי "הנאתם עתה אין קץ לענשם ולמה שמחכה להם אם לא בעוה
ב ולגלגולים נוספים ושכבר עכשיו העוני הוא מנת חלקו ושהוא "לעוה

עוד אמרתי לו . נאלץ להתפרנס מנדבותיה דבר שגורם לו להשפלה כבדה
את היהדות ולהתגייר כי נשמה יהודית שוכנת  שתפקידה הוא להכיר

אבל גם אם היא תתגייר אסורה , בתוכה הצריכה להגיע לצור מחצבתה
היא עליו כי הוא בא להתייסר באהבתו אליה מבלי להיות עמה ואפילו לא 

. וזאת כדי לתקן את מעשיו עמה בגלגולה כאשת איש, בקדושה ובטהרה
ם אין לו מנוס אלא להיות ישר ושאם מכיר הוא בצדקת דברי ואמיתות

עם עצמו ולשוב בתשובה שלימה לבורא עולם ולמצוותיו אשר קדשנו 
  .בהם וציוונו עליהם

  
, הבחור השיבני שלאחר ראיות אלה המסבירים את מעשיהם בהיותם יחד

. 'אין לו מנוס אלא להודות באמת ולשוב אל ה, ואת פשר הסימן ברגלה
תי לו שישוב אלי בשבוע הבא ואראהו אמר. וכבר שבת זו ישמור כדין 

  . את דרך התשובה
  

לאחר כמה ימים שב אלי הבחור ועודנו מחזיק בתשובתו בכל לבו ונפשו 
הראיות המוצקות והידיעה כי , ולמרות אהבתו העמוקה והחזקה אל הגויה

עשו , מהאמת לא ניתן לברוח ושההתעלמות הזמנית סופה כשלון ואבדון
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ב ביותר שיעקור מצרפת לירושלים עיר החלטנו שהטו. את שלהם
והיות ואין לו קרוב או מכיר בה הסכמתי שיבוא אלי ויהיה סמוך , הקודש

" שער יוסף"על שולחני ויתגורר בחדרי המכון לתודעה יהודית 
הוצרך הוא למשך חודש ימים כדי לסיים את ענייניו ועסקיו . שניהלתי

  .בצרפת עד לעלותו ארצה
  

הוא קיבל . מאנגליה לדירתם המשותפת בפריס 'באותו שבוע שבה ז
אותה בשמחה רבה ומיד סיפר לה את כל הקורות אותו מאז שפגשני ועד 

אני אוהבת אותך , אמרה לו ראה, משהכירה בכנות דבריו. לאותו רגע
ואני מברכת אותך . ואין לי נטיה לגברים אחרים, וכגבר רק אותך בלבד

אבל בבקשה שמור , ורי באנגליהמחר אני אשוב לבית ה. בדרכך החדשה
. בדמעות בעיניו ובלב אוהב ונשבר הסכים לדבריה, אתי קשר מכתבים

שבר את יצרו , בלילה לנו שניהם באותה דירה ולמרות תאוותו ואהבתו
למחרת בבוקר ליוה אותה לתחנת . ומהדר גאונו' מפחד ה, ולא קרב אליה

עות כאב וצער הרכבת ועתה הפעם הוא נשבר קשות ונפרד ממנה בדמ
בעת פרידתם היא אמרה לו דע כי השארתי לך מכתב פרידה תחת . עמוק

בלב נשבר ובלב כואב שב . שלום ולהתראות, הכרית בחדר השינה
לדירה ופתח את המכתב בו הוא מצא כמה מאות לירות שטרלינג וכמה 

יודע אתה כי לבי , יקירי' א, אלפי פרנקים צרפתיים בצירוף המילים
יודעת , כן השארתי לך את כל כספי שקיבלתי מהורי לתקופה זוול, איתך

אני שזקוק אתה לכסף זה כדי לשלם את חובות הדירה ושאר חובותיך 
זכור כי אני נשארת נאמנה באהבתי לגבר אחד . ולנסיעתך לארץ אחרת

מכתבה קרע . וכל זמן שתרצה לשוב אלי מחכה אני לך, בלבד וזה אתה
אבל , ליה היה גדול וכואב וכמעט שעשה זאתונסיונו לשוב א, את לבו

האמת בה שוכנע והידיעה שזה כמה גלגולים ששב הוא כדי לתקן ומי 
עמדו מנגד ובצר לו פנה אלי לקבל , יודע אם זו אינה הזדמנות אחרונה

, מבין אני טוב את כאבך. אמרתי לו בערך כדברים האלה. חיזוק ועידוד
רים לעמוד בניסיון עד כדי מסירות אבל עם ישראל ניחן בכוחות נפש כבי
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ולפי גודל הצער והכאב . ולמען תורתו' נפש והשלכת חיים מנגד למען ה
  . כן גודל התקון לנפשך

  
והתארח בביתי ולן במכון , לאחר כמה שבועות הוא הגיע לירושלים

מדי לילה הוא קם לאחר חצות וישב וביכה את גורלו . ליהדות שבהנהלתי
 .את שמה כמה וכמה פעמים ובדברו אל תמונתה ואת אהבתו בהזכירו

אני מניח שגם טלפן , והוא השיב לה, היא שלחה לו כל כמה ימים מכתב
כי מצידי נמנעתי מלדוש , אליה מדי פעם למרות שלא שמעתי זאת ממנו

לאחר כמה שבועות הוא פנה אלי שבור ורצוץ וביקש את  .בענייניו איתה
ששוב אינו יכול יותר ושהוא חוזר מסמכיו שהפקיד בידי והודיע לי 

מסרתי לו את מסמכיו ועוד הוספתי לו מכספי ורק ביקשתי ממנו . לצרפת
ולא ינהג בפזיזות של רגעי , שכל צעד שברצונו לעשות שימתין יום נוסף

  .משבר
  

למחרת הוא שב והחזיר לי את המסמכים והכסף ואמר לי שלאחר ליל 
יד את חייו ואת חלקו בעולם נדודים קשה ומייסר החליט שחבל להפס

הבא בגלל אהבה אסורה ושהחליט להתמסר יותר לעבודה וללימודים 
  .שירגיעו ממנו את להט האהבה

  
הוא פגש , לאחר תקופה של לימודים ועבודה וקשר מכתבים הדוק איתה

בטרם נישואיו הוא סיפר , במסגרת עבודתו בבחורה טובה ויראת שמים
י המכתבים שביניהם ושהזמן עשה את שלו לה על אהבתו לגויה ועל קשר

ושחזקה היא עד כדי נישואין , ועכשיו פתוח הוא לאהבתו החדשה אליה
הבחורה שראתה את כנותו ויושרו הסכימה להינשא . מושלמים ומוצלחים

  .לו ויחדיו הקימו בית נאמן וכשר בישראל
  

גר ' מר א. כעשרים וחמש שנים עברו מאז ועד כתיבת שורות אלו
במשך הזמן הלך ' קשר המכתבים עם ז. ראל עם אשתו ובני ביתוביש

אבל יראתו קודמת לחכמתו , עדיין מקום בלבו לאהבתו הגדולה. ופחת
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ברוך אלהינו , ובכל יום מתפלל הוא בכוונה את התפילה, ותורתו בלבו
  . שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת

  
שפחה מאי שם בארץ וסיפור מדהים כמה שנים פנו אלי מ לפני~ 

שנפטר לבית , ל שהיה אדם שומר תורה ומצוות"אודות אביהם ז, בפיהם
לאחר . עולמו והניח בנים ובנות רווקים שהמשיכו להתגורר יחד עם האם

כשנה מפטירתו אחד הבנים שמע שיש אדם שנולדו לכלביו כמה גורים 
מה הרגיש הבן תחושה  משום. והוא מוכן לנותנם למי שיהיה מוכן לגדלם

חזקה לגדל אחד מגורים אלו ופנה לאותו אדם ובחר לעצמו את אחד 
, כלב זה גדל מהר. והביאו לבית אמו לגדלו, הגורים שמצא חן בעיניו

באותה תקופה עבר הבן . ובתוך כמה חודשים הגיע גובהו כמטר בערך
 כשהיה שב הביתה ומגיש לכלב את, ובהיותו מדוכדך, משבר בעבודה

מזונו היה הכלב מנסה לחבקו והוא בתמורה היה מכהו ומוציא עליו את 
, באחת הלילות חלמה אחת הבנות שהכלב נצב למולה .כל תסכוליו

, ולפתע הפך ראש הכלב לראש אדם הדומה לאביה ופנה אליה באומרו
אמרי לאחיך שלא יכני כי כל עצמותי , בתי אני הוא המגולגל בכלב

רי לאמך שבמקום מאכל הכלבים שתכין לי ותאמ. כואבים ממכותיו
קציצות בשר כמו שאהבתי בחיי כאדם כי קצה נפשי ממאכל כלבים 

בבוקר קמה הבת והלכה לעבודתה מבלי להתייחס לחלום . מגעיל זה
ואין זה אלא חלום . בחשבה שלא יתכן שאדם ישוב בגלגול ומה גם בכלב

  .שוא ודמיון תעתועים
  

, שהיו לו יחסי שכנות טובים עם המנוחכשבוע לאחר זאת חלם שכנם 
, חלום דומה בו נראה הכלב וראשו התחלף לראש המנוח שאמר לו ראה

ומהאוכל שמאכילים , אני סובל מבני שמכה אותי לתת פורקן לעצביו
. ושלא יוסיפו לי סבל נוסף, מספיק לי הסבל שאני סובל ככלב, אותי

ולאשתי , סיק להכותניבאתי בחלום לבתי ובקשתי ממנה למסור לבני שיפ
כי קצה נפשי , שתכין לי את קציצות הבשר שאהבתי לאכול בחיי כאדם

לכן פניתי אליך שתפנה אל , ובתי לא התייחסה לדברי, במזון הכלבים
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וישכם השכן בבוקר ובדרכו לעבודתו נכנס  .בני ואשתי בבקשתי זאת
, מתןה, ואמר לו הבן, לבית המנוח וסיפר לבנו מגדל הכלב את חלומו

ונכנס לחדר השני והעיר את אחותו ושאל אותה . ואבדוק אם חלומך אמת
והשיבה לו חלמתי חלום טפשי , האם חלמת את אבא בימים האחרונים

נראה , נרעד וחרד פנה הוא אל השכן ואמר לו. וספרה לו את חלומה
שהחלום אמת ואכן ראתה אחותי בחלום את אבי ואמר לה דברים הזהים 

  .לחלומך
  

עניתי , תו יום הוזעקו שאר האחים וכולם יחד פנו אלי לשאול לדעתיבאו
אבל מחר אבוא לבדוק את הדברים , להם שנראים הדברים שהחלום אמת

אמרתי לבן . למחרת באתי ומצאתי את האם הבן והכלב בחצר. מקרוב
ואז הכלב עמד , ענה לי בבקשה, רצוני לשאול את הכלב מספר שאלות

שאלתי אותו . אלי כשהבן עומד לצדו והאם מאחוריוופניו מופנות . מולי
וניסה להשיב לי בשפת אדם ולא הצליח אלא לחרחר , האם אתה פלוני

אינך יכול , אמרתי לו תרגע, ואז חטף הכלב עצבים והחל לקפוץ. בגרונו
והניד ראשו , האם אתה פלוני, אבל תענה בנענוע ראש. לדבר כמותנו

, או כלב בן כלב, שאלתי האם אתה כלבל. כלפי מטה להשיב כן אני הוא
חזרתי . ונשאר עומד כשפניו למולי כלא מבין את שאלתי. לא ענה כלל

האם לאחר שנולד הכלב הכניסו את נפשך , ואמרתי לו אפרט את שאלתי
האם , חזרתי ושאלתיו. לא, והניד ראשו לצדדים כמשיב, בתוך גוף זה

. והנך כלב בן כלב, שךבזרע הכלב שממנו נוצר כלב זה הכניסו את נפ
לשאלתי האם בהיותך אדם באת על . כן, והניד ראשו כלפי מטה כמשיב

אבל הפנה את ראשו לאחוריו , לא השיב, גויה ולכן נענשת בצער זה
בפניה איני יכול לענות , כאומר, למקום בו עמדה אשתו והחזיר פניו אלי

. הן, שווהשיב לי ברא, האם רצונך בתקון לנפשך, ואז שאלתיו, לך
חזרתי , ומשהשגתי. יצאתי משם והלכתי להשיג שלשלת ברזל ושופר

נתתי את השלשלת לבן , ומצאתי את הבן והכלב ממתינים לי בחצר
ואז פניתי אליו , בתחילה הכלב התנגד, ואמרתי לו תקשור את רגלי אביך

ואז הוא מסר את שתי , זה חלק מהתקון שצריך אתה, פלוני, ואמרתי לו
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ולאחר שנקשר שכב על הרצפה כשפניו מוטים כלפי . ירהרגליו לקש
הנחתי את ידי מתחת לראשו והתחלתי . מעלה ומסתכל לראות מה אעשה

. לקרוא כמה פרקי תהלים וקטעי זוהר ותפלה שיכולים לסייע בתקונו
אבל דמעותיו , ללא קול, וכל זמן לימודי זה הכלב שכב הסתכל בי ובכה

. ראות את דמעותיו ולהבין את סבלוכואב היה מאוד ל. נזלו בשטף
אבל שום דבר לא , תקעתי בשופר וציפיתי לראות במותו, וכשסיימתי

לו היה מתקבל , ואמרתי לבנו לצערי התקון לא מתקבל, התאכזבתי, קרה
אינני יודע יותר , ונפש אביך היתה שבה למרומים, התקון הכלב היה מת
כירו כאיש אמת המבין פנו לרב פלוני שאני מ, כיצד ניתן לעזור לו

  . בעניינים אלו ותקבלו את עצתו
  

החלו לחבק את הכלב ולנשקו , המשפחה ששוכנעה שכלב זה גלגול האב
עד שלאחר כמה ימים קבלו תשובה מאותו רב , ולהאכילו בשר כרצונו

ולקחו אותו למקום מתאים ובאו , שיש להוציא את הכלב לישוב ספר
ולאחר זמן לא רב כשבאו לבקרו לא , מידי פעם לבקרו ולהאכילו בשר

  .יש דין ויש דיין .מצאוהו ומאז נעלמו עקבותיו
  

והיות ולפי ההלכה המקום , שעברה התארחתי במושב חרדי בשנה~ 
למארחי היה כלב , שמותר לגדל בו כלבים לצורך שמירה" ספר"מוגדר כ

ו בליל שבת עמדתי למול. וגדול במבנה גופו וחסון בבריאותו, קטן בגילו
אני אומר פרק תהילים כדי שאם כלב זה הוא , ואמרתי רבונו של עולם

ואם זה כלב . גלגול יהודי שחטא שיהיה פרק זה לעילוי נשמתו ולתיקונה
. שפרק תהילים זה יהיה לעילוי נשמת מתי ישראל, רגיל או גלגול של גוי

 מיד הכלב רבץ מולי' יושב בסתר עליון וכו' ואמרתי פרק ויהי נועם וכו
לפתע נשא את פניו כלפי השמים ונענע את שפתיו . רציני והפך להיות

ביום השבת ללא . וזהי שאני החשבת, בלחש כמתפלל ללא השמעת קול
באותו שבוע הוא . כל סיבה הוא חלה בדלקת פשוטה וקיבל טיפול רפואי

מת ונשמת היהודי שבו נתקנה מחטא זה שעבורו באה בגלגול כלב ושבה  
  .למנוחתה
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ממקובלי ירושלים היה בן צעיר שהיה שנים מוטל חולה  אחדל~ 
, כמדומני של מחלת השחפת שאז לא היתה לה תרופה, בייסורים קשים

' פעם נכנס אליו המקובל הקדוש ר. גופו קיבל פצעי לחץ, ומרוב שכיבה
ובהכנסו שמע את הבחור בוכה , ל לצורך איזה ענין"אברהם עדס זצ

למה תעניש אותי ואני לפני גיל עשרים  מסבל וצועק רבונו של עולם
. ונשבר לבו בקרבו על סבלו. 'שבית דין של מעלה לא מענישין וכדו

בנך זה בא לעולם בסבל זה על , ואמר לאביו, ונכנס לחדרו והביט בו
שבגלגולו הקודם היה מורה בתלמוד תורה והיה מכה את התלמידים 

אבל , לתלמוד תורה קשות וגרם להם שכשגדלו נמנעו משלוח את בניהם
. ומיד עמד בתפילה. כשאני רואה את סבלו הכבד אני אתפלל לתקונו

, ואכן. הלילה בחצות יבוא תקון לבנך, וכשסיים להתפלל אמר לאביו
  . בחצות לילה נפטר הבן לחיי העולם הבא

  
אישית כנאמנת  אותה מכיר אניאשה אחת שבמעשה זה על  מסופר~ 

אשה זו  .וכך היה המעשה, בחכמתהבכל דבריה ומיושבת בדעתה ו
וביום השלשים נסעה עם בניה לבית הקברות לומר , נתאלמנה מבעלה

, אחד מבניה לקח אותה במכוניתו לביתה, כשסיימו. משניות וקדיש כנהוג
פלוני ' קח אותי לחברתי שגרה ברח, בדרך היא אמרה לו משעמם לי

חד סטרי עצר לה  והיות והכביש היה. וכשאגמור אשוב ממנה ברגל לבית
היא , עקב תנועת מכוניות. הבן בצד השני של הכביש מול בית חברתה

פתאום עברה משאית , המתינה כדי לחצות את הכביש לבית חברתה
מלאה תפוזים ותוך כדי נסיעה נפל תפוז אחד על  הכביש והתגלגל לכוון 

לרגע היא רצתה להרים את התפוז אבל התביישה לעשות זאת מול , שלה
יני עוברים ושבים שלא תראה כקבצנית ועלתה לבית חברתה מבלי ע

כשיצאה מבית חברתה ראתה שהתפוז עדיין נמצא  .להרים את התפוז
כששבה . בפינת המדרכה והלכה והרימה אותו ושמה אותו בתיק שלה

ולפתע מבלי כל , הביתה הוציאה אותו והחלה לקלף אותו כדי לאוכלו
היא קילפה את , תיה לבית לבקר אותההודעה מוקדמת באו בניה ובנו

התפוז בנוכחותם ואמרה להם תפוז זה חכה לי למעלה מחצי שעה ברחוב 
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, מי יודע איזו נשמה מגולגלת בו שמחכה לתקונה, ואף אחד לא נגע בו
בכוונה גדולה " בורא פרי העץ"בבקשה כל אחד ממכם יקח פלח ויברך 
 .ה היא והם אחריהוכן עשת, לתקן את הנשמה המגולגלת בתפוז זה

כשהלכו בניה לדרכם היא הלכה לנוח וכשנרדמה ראתה את בעלה עומד 
נשמתי היתה מגולגלת בתפוז זה ואם לא , מולה מחייך מאושר ואמר לה

הייתם מתקנים אותי הייתי צריך לעבור ייסורים קשים אבל בזכות שאת 
סורים ונצלתי מיי, ובני ברכתם על התפוז בו נתגלגלתי בכוונה נתקנתי

  .והודה לה על החסד הגדול שעשתה עמו. אלו
  

הרבה עשו אותם וראו . העוונות הם יקרים וחשובים מאוד תיקוני~ 
על מופלאים  סיפוריםוד מהוא רק חלק קטן מאעד כה כל שקראתם . ישועות

 בערים', ברית עולם'שונים מתקיימים על ידי ארגון  תיקוני עוונות. כך
בקבוצת , ניתן להתעדכן במייל .ל להגיעכל אדם יכו. ברחבי הארץ

רשימת . מפיצים ועודבטלפון ה, הארגון בעברית ובאנגליתהוואטסאפ של 
  .המידע הטלפונים והמייל בתחילת הספרים והקונטרסים

  
  0508743073: 'ברית עולם'' וואטסאפ'התחברו לקבוצת ה~ 

  
  ֲעוֹונֹותְּבנֹוֵגַע ְלִתּקּונֵי  ןְמֻתּקָ ֵסֶדר ַהְדָרָכה         

  
 
 

מצאנו כי לתוך , 1חלק ' ברית עולם'כיון ולאחר והודפס ספר 
', הפתרון לחרדות פחדים התאבדויות וכו': סדר ההדרכה ומאמר

קן הרינו באים לת, השתרבבו כמה וכמה טעויות ושיבושי כתיב
  .את הדרוש תיקון בעמודים הבאים

  
 לשון ' מספר, עוונות לגברים ולנשיםאוסף של  יםמכיל יםהספר

של הרב  'מנחת יהודה'ועל פי ספר , של רבינו יוסף חיים 'חכמים
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ניתן  תיקונים בשפה אנגלית. יהודה פתיה וספרים נוספים וחשובים
' ברית עולם'ארגון של ובאתר האינטרנט למצוא בקבוצת הוואטסאפ 

. 'שער יוסף'תר וכן בא, )פרטים בכריכה האחורית ובתחילת הספר(
 .ניתן לקבלם במייל

  אשה נשואה צריכה רשות מבעלה עבור שימוש בכסף לצורך פדיון
  .התעניות ואפילו אם היא עובדת

 אשריהם של העושים תיקונים אלו ו, לגבר ולאשה יםתאימהתיקונים מ
 .ם"ולא רק בימי השובבי, שמועילים להם לכפרת עוונותיהם

  שעות כיום  24אם צם מעלות השחר עד צאת הכוכבים כשצריך לצום
 .אך התיקון אינו מושלם, י שיש תועלת בצום כזהְּבַוַּדא, פוריםהכ

  סעודה של יום חול לכל יוםימי התעניות הוא מחיר שווי שווי פדיון 
 . תענית

  240- יתן לפחות מחיר סעודה של כ, בצמצום ואין ידו משגתאדם שחי 
 6ל  5הוא בין ) א"ת התשפשנ(ששויה , לפתןגרם  240גרם לחם עם 

ומי . כפי השגת ידו, ידו משגת יביא מטבע ששוה יותרמי ש .שח
שמוציא ממון בקלות לתענוגי העולם הזה וכשמגיע לתקוני נפשו 

  .אחריות פדיונו ותיקון נפשו הם עליו בלבד, מתנהג כדל ואביון
 שח בכל יום  5 ן לפחותית, סכום הפדיוןלתת את אפשרות  אין לוש מי

 .את מספר ימי פדיון עד שישלים
  ומי  ,כמה שיותר מהראת סכום הפדיון המלא שלים ולהזדרז להיש

 !חריות התיקון עליו בלבד שלא משלים א
 לכתחילה עדיף לתת ביום הצום את מלא סכום הפדיון. 
 בכל מקרה יעשה את התיקון ,כרגע מי שאין לו אפשרות כספית ,

 .ויתחייב לתת את הפדיון ברגע שיהיה לו
 ואפשר להעביר את , לומדי תורה יםלאנשים עני יש לתתפדיון את ה

שיחלק לעניים ) 0523145665(א "כסף הפדיון לרב יוסף שני שליט
רשימת מפיצי הארגון ( 'ברית עולם'ארגון ללומדי תורה שמכיר או 

 . ושומרי מצות שיחלקו לעניים לומדי תורה) בתחילת הספר
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  יעשה הלימוד והפדיון גם ללא צום, חולה שאסור לו לצוםאדם ,
ולא ידבר שום דיבור של חול " תענית דיבור"ישתדל לעשות במקומו ו

וישתדל לבכות על . יום זה כולו קודש ללימוד ותפילה ביום זה ויהיה
ויעשה התיקון כמה פעמים כי מי  ,"שערי דמעה לא ננעלו"חטאיו כי 

 .יודע בכמה אחוזים נתקן החטא בכל פעם
 ויכול למנות שליח במקומ, מי שאסור לו לצום. 
  וגם בחודש ניסן שבו אסורה . בכל השנהימי התעניות והצומות הם

שאין אומרים בהם כאלו בימים וכן  מותרת תענית יחיד ,תענית ציבור
 אומר וידוי ותחנון פרטיהוא הרי ש מותר לצום בהם צום יחיד תחנון

 ,ימי חנוכה, ראש חודש, מועדים ,חגיםל פרט ,המופיע בסדר התיקון
שבת , שבועות, שמיני עצרת, שלהםחול המועד ו כותסו פסח ,פורים

 .בימי חול בלבד יש לקיים צום. 'וכו
  עולה בתור תענית יחידאינה תענית ציבור.  
  כל הזקוקים . בלשון זכר למרות שהוא מתייחס גם לאשההתיקון נוסח

ברית 'ניתן לפנות לארגון , שאלות ויעוץ, לעזרה בנושא התיקונים
 .ובמייל ומים מעלהבטלפונים הרש' עולם

 מחטאי פגם הברית וכן החל אוגורמים לחטההדברים מ להתרחק חשוב 
 .יתר החטאים

 י"יאהדונה, ה"יהו: כל שמות הקודש הנמצאים בסוגרים או שמות כגון ,
אלא , אסור וחטא חמור הוא להזכירם בפה בדיבור י וכדומה"אדנ

 ! במחשבה בלבד  אותם יהרהר
 גבר לכן , מאוד לתקון הבמקוה שחשוב הל התקונים כוללים טבילכ

ואם גם זה , יטבול בים', שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדו
 .יעשה התקון ללא טבילהאי אפשר 

  כשתטבול בליל טהרתה תכוון , אי אפשר לה לטבול בעת התקוןשאשה
תטבול גם את הטבילות , כשתנשאאשה פנויה  .גם על הצום שעשתה

  .לתקונים שעשתה
 דל להשיג חגורה משער עיזים לחגור בו מתניו בליל ויום התקוןישת ,

כי כל יום , כדי למצוא חגורה כזו אם אין לו לא יעכב התקוןאך 
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: ִהתקשרוחגורת עיזים  קבלתל(. שמזרז תקונו הוא רווח עצום
0527661162( 

  
  :יֹאַמר, קֶֹדם ֶׁשּיְִלַּבׁש ַׂשק ֶהָעׂשּוי ִמְּׂשַער ִעּזִים~ 
, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, חּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּהְלֵׁשם יִ 

ֲהֵרינִי מּוָכן ִלְלּבׁש , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא י
ִויִהי ָרצֹון . ת ַהְּקדֹוִׁשים ְלַמְעָלהַׂשק ַעל ְּבָׂשִרי ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ָּבאֹורֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ת ְויִָאירּו ַאְרַּבע ֵמאֹו, ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ִּבְלִביַׁשת ַהַּׂשק

, קֹוִצין ַקִּדיִׁשין ְּדַתְליָן ְּבגְֻלָּגְלָּתא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ֶאל ְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה ִּכְרצֹונְ
ה "ֶאל ַהַויָ .) ּב"עָ (י "ו ה"י וי"ד ה"יו(ּב "ה ְּדִמּלּוי עָ "ְויְִהיּו ְמִאיִרים ִמן ַהַויָ 

ה ְּדִמּלּוי "ג ֶאל ַהַויָ "ה ְּדִמּלּוי סָ "יָ ּוִמן ַהוַ .) ג"סָ (י "ו ה"י וא"ד ה"יו(, ג"ְּדִמּלּוי סָ 
ה ְּדִמּלּוי "ה ֶאל ַהַויָ "ה ְּדִמּלּוי מָ "ּוִמן ַהַויָ .) ה"מָ (א "ו ה"א וא"ד ה"יו(, ה"מָ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ) ן"ּבֶ (ה "ו ה"ה ו"ד ה"יו. (ן"ּבֶ  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו : ה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּוּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
  :ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  :ויֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ְויְִרַחץ יָָדיו, ַעל ְּבָׂשרֹו יְִלַּבׁש ַהַּׂשק~ 

ְלבּוֵׁשיּה ִּכְתַלג ִחָּור ּוְׂשַער , ְוַעִּתיק יֹוִמין יְִתיב ית ַעד ִּדי ָכְרְסָון ְרִמיוָחזֶה ֲהוִ 
ְּכתֹנֶת ַּבד קֶֹדׁש : ַּגְלּגִּלֹוִהי נּור ָּדִלק, ָּכְרְסיֵּה ְׁשִביִבין ִּדי נּור, ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר נְֵקא

ִּבגְֵדי , נֶֶפת ַּבד יְִצנֹףּוְבַאְבנֵט ַּבד יְַחּגֹר ּוְבִמצְ , יְִלָּבׁש ּוִמְכנְֵסי ַבד יְִהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו
ְּתַכְּבֵסנִי , ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר: קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמיִם ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

  .ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל יְֶחַסר, ְּבָכל ֵעת יְִהיּו ְבגֶָדי ְלָבנִים: ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין
  

 ע הכי קטן יתן לכל פרוטה שווי מטב ,לתת פרוטות בכל מקום שכתוב
הוא מטבע ) א"פשנת התש( בארץ ישראל. שמשתמשים בו במדינתו

  .אגורות 10של 
  חשיבות יש . בשבת ושלימי את סדר הלימודאם לא הספיק להשלים

כיוון וכל מילה בניקודה בזמן  ,לקרוא את הפסוקים השונים רבה
ם למעלה למעלה עד לרקיעים ומש, אמירתה עולה למעלה בהבל פיו
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ופועלות מילים קדושות אלו הרבה מאוד בשמים , בעולמות עליונים
  . בכדי לנקות את האדם בצורה מדוייקת ביותר

 הכוונה לתיבה , בכל מקום שכתוב להקיף התיבה של בית הכנסת
רצוי . ואין צורך שיהיה ספר תורה על התיבה. שקורין עליה בתורה

מי . שאין אנשים בבית הכנסת שגם האשה תשתדל לעשות זאת בשעות
שהוא אנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת ישתדל לעשות כן ביום אחר 

  .כשיוכל
 3חות קון לעוונו לפיישתדל לעשות ת, מי שחטא יותר מפעם אחת 

ד על כל חטא וישלש ומי שחטא בכמה חטאים יעשה תיקון אח. פעמים
, פגם הברית, אם עושה תיקון על חטא פגם העיניים: מאכל תיקון לדוג

פעמיים לפחות סדר הזה כיחזור על תיקונים אלו שוב , חילול שבת
   .נוספים

  יש נשמות בעלי דרגה גבוה שמדקדקים איתם יותר ויתכן ולא יספיקו
  .  אלא יעשו כמה שיותר תיקונים, תיקונים על החטא 3להם 

 ואם יש לו  .כספי הפדיון צריך ליתנם לעניים יראי שמים בלבד
וראוי . קרובים כאלו הזקוקים לצדקה הם קודמים לאחרים במשפחתו

ליתנם לאברכים בעלי משפחות העוסקים בתורה הזקוקים לפרנסתם 
   .שמקיים בהם מצות צדקה והחזקת התורה גם יחד

 א הפסוקים המובאים בתיקונים השונים בטעמים יקרא ולקר אם יודע
  .את הפסוקים מתוך ספר עם טעמיהם

 ל עצמו בשבת להתענות ליום ראשון בכדי לא לכתחילה לא יקבל ע
 . להפסיד סעודה רביעית שמעלתה יקרה מאוד

 ני ידיים ורגלים ראחיזה של טומאה ומזיקים חשוב לגזור ציפו להרחקת
נטילת ידים , ד על ברכות השחר בכל יוםלהקפי, אשפהולהשליכם ל

, ציצית קטן, בכל בוקר לפי ההלכה ונטילת ידים אם נגעו בטומאה
ם לא בגדי(אשה צניעות הבגדים של גבר ו, לאשה יסוי ראש מטפחתכ

 .  )'צמודים וכו, פרוצים, קרועים
 התיקונים הם . אבל מצריך יסורים נותעווכל ה על מכפר הכיפורים יום

  . במקום היסורים
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 קרי לילה  שראה למי דווקא רבינו נחמן מועיל שתיקן הכללי תיקון
  .ובספריו ן"קוטי מוהרבלבד כפי שמציין פעמים רבות בלי

 כאשר  לצחצח שינייםו לשטוף הפה ר לכתחילה בתעניות אלומות
  .אש רכון כלפי מטההר

 שמתבטל מהתורה כםחלמיד תעניות אלו חייב להתענות אפילו ת 
  .בגללם

 ובמיוחד , ירוץ למקווה, או שנכשל אפילו בפגם קטן, אדם שראה קרי
בזמן התיקונים באה  כי נפילה, באמצע תקופת התיקוניםזה אם היה 

מנסים לייאש את האדם ולהחטיא , בגלל שהקליפות הטמאות, בעיקר
לכן לא יתייאש אלא , ובכך לבטלו מלהמשיך בסדר התיקונים, אותו

יתגבר במלחמתו נגד הטומאה ויגביר את צד הקדושה עוד , להיפך
  .יותר

  חטאים ועוונות הם סיבה אחת מסיבות רבות שמובילות את האדם חס
שמענו על  !דבר שהתורה אוסרת , לום לחשוב לשים קץ לחייווש

, שמחת החיים חזרה אליהם, אנשים ובחורים שברוך השם תיקנו עוונם
 .ולא האמינו איך בכלל חשבו על מחשבות אובדניות אסורות אלו

  
  , ַמהּו ֵחְטא ַהְׁשָחַתת זֶַרע ְלַבָּטָלה               

  ִמי ֶּׁשָחָטא ּבֹו              ֻחְמָרתֹו ְוַהִּתּקּון לְ             
  
  
  

א ֵּתָעֶשנָּה נְִתָּפֵרׁש ִאּסּוָרם ְוָענְָׁשם ַּבּתֹוָרה' ִמְצוֹות ה ׁשֹונֶה . ְּבַתְמִצית ַהִּקּצּור, ֲאֶׁשר 
ּוְכמֹו ". ֵער ְואֹונָן"ֶׁשנְִכַּתב ִאּסּורֹו ְוָענְׁשֹו ֶדֶר ַמֲעֵׂשה " זֶַרע ְלַבָּטָלה"ֵמֶהם ִאּסּור 

, ֲאֶׁשר ָעָׂשה' ַוּיֵַרע ְּבֵעינֵי ה. ְוָהיָה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה", ָּכתּובׁשֶ 
ָלַמְדנּו ֶׁשַּגם ֵער ֵמת ְּבֵחְטא " ַּגם"ּוִמֵתיָבת ) 'י' ט, ח"בראשית ל" (ַוּיֶָמת ַּגם אֹותֹו

נָסֹוג ְלָאחֹור " ְואֹונָן", עֹו ְּביָָדיוָהיָה מֹוִציא זַרְ " ֵער"ֶאָּלא ׁשֶ , "זֶַרע ְלַבָּטָלה"ֶׁשל 
ְוִסְּפָרה ָלנּו ַהּתֹוָרה ֵּכיַצד נְִתָקּיֵם ִּבְבנֵי . ְּבבֹואֹו ַעל ָּתָמר ְוִׁשֵחת זְַרעֹו ִמחּוץ ָלֶרֶחם

יהּוָדה ְוֵאין ָסֵפק ֶׁשּמֹוָתם ָּגַרם ַצַער לִ . נְֶכֵדי יֲַעקֹב ָאִבינּו ֶהָעוֹון ְוָענְׁשֹו, יְהּוָדה ַהַּצִּדיק
א ָחסּו ִמָׁשַמיִם ַעל ַצֲעָרם ְוגָבּו נְָפׁשֹות ַעל ֵחְטא ָחמּור זֶה. ּוְליֲַעקֹב ָאִבינּו א . ְו ְו
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ּוֵפְרָטה ֵמֲעֶׂשה זֶה ֵּכיָון ֶׁשֵחְטא זֶה ָחמּור , ִהְסַּתְּפָקה ַהּתֹוָרה ְּבִצּוּויֹו ִּכְׁשָאר ִאּסּוִרים
יִֶּתן , ֶׁשְּלַאַחר ָּכל ֲאִריכּות ַהּתֹוָרה ְּבִסּפּור ַמֲעֶׂשה זֶהְוַהְלַואי . ּוָמצּוי ְמאֹד, ְמאֹד

 .ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלִהּזֵָהר ָּבזֶה
  

א ַרק הֹוָצַאת זֶַרע ַּבּיַָדיִם ֲאסּוָרה, ְוִהּנֵה נְִתָּבֵאר ִמַּמֲעֵׂשה ֵער ְואֹונָן ֶאָּלא ָּכל , ֶׁש
א ְלתֹו ֶרֶחם ָהִאָּׁשהצּוָרה ַהּגֹוֶרֶמת ַלזֶַרע ָלֵצאת ֵמַהּגּו , ָענְׁשֹו ָמֶות ִּביֵדי ָׁשַמיִם, ף ֶׁש

, ְּכִאיּלּו ָעַבד ֲעבֹוָדה זָָרה"ָּדנִים ִּדינֹו ַּבָּׁשָמיִם , ל ֶׁשַהחֹוֵטא ְּבֵחְטא זֶה"ְוָאְמרּו ֲחזַ 
  .)ג"נדה י' מס". (ּוְכרֹוֵצח ָּבנָיו

  
, ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות, ַדע) הלילה שער הכוונות דרושי(ל "ְוזֶה ְלׁשֹון ָהֲאִריזָ 

, ֲאָבל ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה. ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו
ִלַּפת ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל קְ , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ

. ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעָׂשה ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה, נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת , נְִמָצא

ְתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ֶׁשּיִ , ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ּוְכֵדי ְלַתֵּקן . ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע, ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

ְוַעל יְֵדי , ְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹותָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות ַהְּטֵמאֹות ַהּמַ 
ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי , ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה

ִכינָה ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהּׁשְ , ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות ָהֵהם, ַּכָּונֹות
ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה , ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות

  .ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

ָּכל ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם ְראּויִם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי

ִּכי ְּכמֹו , ְוַדע. ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ַּגם ֵּכן ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים, ְלהֹוִליד
א ִאָּׁשה ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָּכ , ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב

א ִאיׁש   . ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
  

ִּכי ּגֹוֵרם ֶׁשּיְִתָלֵּבׁש ּגּוף ֶׁשל ַמּזִיק ַעל , ֶוֱהיֹות ְוָעֹון זֶה ׁשֹונֶה ִמְׁשַאר ֲעוֹונֹות, ָלֵכן
ְוטֹוְרִדים אֹותֹו , ִרים ּבֹו אֹוָתם ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקיןַהִּטָּפה ּוְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּו
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ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותּו אֹוָתם , ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּבָאְמָרם ָאִבינּו ַאָּתה
  .ָצִרי ְׁשנֵי סּוגֵי ִּתּקּון, ּגּוִפים

  
. ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשּיָמּותּו אֹוָתם ַמּזִיִקים, ְּבָכל ַליְָלה" הְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמּטָ "לֹוַמר   .א

  ) נְִמָצא ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר(
  

, ְּכֵדי ְלנַּקֹות נְַפׁשֹו ִמֶּכֶתם ַהֵחְטא ּוְלזְַכָכּה, ָלצּום ְׁשמֹונִים ְוַאְרָּבָעה יֹום ְרצּוִפים  .ב
א ִּתְצָטֵר ָלֳענִָׁשים ָקִׁשים ְּכֵדי ְלִהְתנַּקֹו ומי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר ִּתְּקן רבינו . תֶׁש

, ָלצּום ַאְרַּבע פָעִמים ולכתחילה יעשה אותם בימים שני, ל"ח זצ"הרי
ֶׁשיִּנֵָתן ִלְצָדָקה , ְוִלְפּדֹות שאר ַהַּתֲענִּיֹות ְּבֶכֶסף. רצופים, חמישי, שני, חמישי
  . ַלֲענִּיִים

  
יצום יום , פעמים' ל לצום  דל מי שאינו יכו"יהודה פתייא זצ' הר ולדעת~ 

שח  5: מינימום, שח 840: ויתן סך פדיון מקסימום, לילה ויום, אחד בלבד
שח  5יתן , ואם אין ביכולתו לתת הסכום המלא. שח 420כ "סה, 84כפול 

  .או יותר בכל יום עד השלמת סכום הפדיון המלא
  

ת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת יָצּום ִמְּׁשִקיעַ : משך זמן הצום: ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  .ַהּכֹוָכִבים

  
 ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל , ֶׁשִּלְפנֵי ַהּצֹום יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹול ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְּבַמֲהָל ַהּיֹום

, ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו
  .רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחטֹאָּתיו, ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו

 
 יֹאַמר ִוּדּוי ּזֶה יֹום ִלְפנֵי ַהּצֹום: 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
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. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. נּוָּבגַדְ . ָאַׁשְמנּו
ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. נּוָעִוי. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי
, ִׁשַחְתנּו זֵַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף

ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם  ַּגם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת
ִּכי ְּגמּול יָָדיו , אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם, ְמנֵַחם

א ָׁשָוה . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. יֵָעֶׂשה לֹו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָלנּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֹ , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא אֵתינּו ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּט
  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

 יֹאַמר נַֹסח זֶה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית ִלְפנֵי ֶׁשּיְַסּיֵם  ְּבִמנְָחה ֶׁשִּלְפנֵי ַהַּתֲענִית
ַהי נְצֹר"אֹו ַאַחר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"ִּבְרַּכת  ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"ּיֹאַמר ִלְפנֵי ׁשֶ " ֱא

א ֲאָמרֹו ) ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה(ֲאָבל ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה , ִאם 
 . ִּכי נְֶחָׁשב לֹו ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית, ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה

 ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית:  
ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ָויֹוםִרּבֹונֹו ֶׁשל 

ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְּבָכל ְּפגֵָמי ַהְּבִרית ּוִבְפַרט ַּבֲעֹון . ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר
א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות , ֲאֵחִרים זֶַרע ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ְוִאם 

א ׁשּום  ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל
ֹ , ָעֹון ְּכָלל ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכ ֵהינּו ֵוא ַח ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  ".ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי
  ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיִגְמֹר ֲאִכיָלתֹו

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ִלְסעֹדְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא . (ְויֹאְכֶלּנָה
  )ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

 א יְָטִּביָלּה ִּבְמַעט  ִאם ִסּיּום ַהַּתֲענִית הּוא ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת אֹו ְּבֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש 
 .ֵאֶפר
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 ֵמנַּה ִלְפנֵי ְויֹאַמר ִמּיַד ַקָּבָלה זֹו ִויְַסיְי, יְַתִחיל ֲהצֹום ְמַעט ִלְפנֵי ַהְּׁשִקיָעה
 : ַהְּׁשִקיָעה

ּוְלָמָחר , ֲהֵרינִי ֵמַעְכָׁשיו ְלָפנֶי ְּבַתֲענִית ְּבזֹאת ַהַּליְָלה ֻּכָּלּה, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים
ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות , ָּכל ַהּיֹום ֵמֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים

ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְּבַהְׁשָחַתת זֶַרע , ְּדַמְלָּכאְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא 
ֲאֶׁשר ִמְׁשַמְׁשִּתי ַּבּיַָדיִם ַעל יְֵדי רֹק ְוִחּכּו ְוהֹוֵצאִתי זֶַרע ְלַבָּטָלה ַּכָּמה , ְלַבָּטָלה
ַבָּטָלה ַעל יְֵדי ְוגַם ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְּבהֹוָצַאת זֶַרע לְ . ְּפָעִמים

ֵהינּו . ַמֲחַׁשְבִּתי ֶׁשִהְרַהְרִּתי ַּבֲעֵבָרה ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּתזֵַּכנִי ְוִתֵּתן ִלי ּכַֹח ִויכֶֹלת ְוֵעזֶר ַוֲהָכנָה ְלִהְתַעּנֹות ָּכָראּוי , ֵוא

ֹות ִתקּון זֶה ַאְרַבע ְפַעִמים יֹוִסיף גַם ִענְיַן זֶה ִאם ִמְתַכֵוון ַלַעׂש. (ְלָפנֶי
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ַּתְחׁשֹב ִלי ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָׁשעֹות . (ֶׁשְבתֹו ַהסֹוגְַריִים

ָעה ָּכל ׁשָ , ֶׁשֲאנִי מּוָכן ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ּוְלָמָחר ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו
ּוְכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יִָמים . ְוָׁשָעה ֵמֶהם ְּכַתֲענִית יֹום ֶאָחד ָׁשֵלם

ְויְִהיֶה ַּתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ְלַתֵּקן ַמה ) ְרצּוִפים ּוְׁשֵלִמים
ְּבַמה ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי , ַמְלָּכאֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ּדְ 

ּוָפגְַמִּתי , ְוִׁשַחִּתי זֶַרע קֶֹדׁש ְּבַמֲעֶׂשה ְּביַָדיִם ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְוִהְרַהְרִּתי ְּבנִאּוִפים
ְוגַָרְמִּתי ְּפגָם ִויִריָדה ַּבֵּׁשמֹות , ה ִּגיִדים ֶׁשַּביְסֹוד"ח ֵאָבִרים ְוָׁשסָ "ְּבַרמַ 

ָאנִֹכי ְוַאנְֵׁשי , ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְכָללּות ּוְפָרטּות ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֶׁשָעְברּו
ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ְוַהְּקרֹוִבים , ְוָכל ַהָּבִאים ִמָּׁשְרֵׁשי נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ֵביִתי

ּוִמָּכל ִּפְרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה , ִׂשּיָהָלֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה עֲ 
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ְּבַתֲענִית . יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

, ַרע ְלַבָּטָלהַּבֲעבּור ִּתּקּון ַהְּפגָם ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַהְׁשָחַתת זֶ , זֶה ֶׁשֶאְתַעּנֶה ְּבֶעזְָרְת
ְּפֻעַּלת ַהָּקְרָּבן ֲאֶׁשר יְִפַעל ַאַחר ֲעִלּיַת , ְויְִפַעל ַּתֲענִית זֶה ֶׁשֶאְתַעּנֶה ְּבֶעזְָרְת

ֵּכן ַעל יְֵדי , ֶׁשָאז יֹוֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ֵריַח ַהּנִיחֹוַח ְלַמְעָלה
. ַעד סֹוף ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה, ַמְעָלה ְלַמָּטהַּתֲענִית זֶה יֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ִמּלְ 

, ב"ֶׁשֵהם סֹוד ְׁשנֵי מ, ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ַמיִין ְּדכּוִרין ּוַמיִין נְֻקִבין
ְויְִתַעּלּו  ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתְּקנּו. ְויְִתַעּלּו ִּבְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה ָּכָראּוי ָלֶהם

ֵהינּו ָעֵלינּו . ד"ֶׁשֵהם ִמְסָּפר פָ , ע"ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ַאְחהָ  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
 :ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

 ָצא בסוף הספרנִמְ (יְִׁשַּתֵדל ִלְלמֹוד ִמְׁשנָיֹות ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות  ְּבֵליל ַהַּתֲענִית (
, נשא' נמצא בזוהר פ. (ְוִאְּדָרא ַרָּבא. ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים
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  ). ובסדר ְקִריֵאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות
 ד "ם יוִויַכֵּון ְּבׁשֵ , יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו

 .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ה
  נמצא בסוף הספר(ִמיָלה ְּבִמיָלה " ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה" יאַמר.( 
 ִאם ֶאְפָׁשר ַלֲחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה  יְִׁשַּתֵּדל

 ).הוראות בתחילת הספר. (ָכל זְַמן ַהַּתֲענִיתִמְׂשַער ִעּזִים ּבְ 
  
 יֹאַמר ְּביֹום ַהַּתֲענִית: 

ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֲחָרָטה גְמּוָרה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ל ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי עַ . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף ל, ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

  
. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. עִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהרָ . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
. ָאב ָוֵאם ִצַעְרנּו. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי

, ִׁשַחְתנּו זֶַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף
ַּגם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם 

ִּכי ְּגמּול יָָדיו , אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, ַעל ַחְלֵליֶהם ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם ִלִּבי ִלִּבי, ְמנֵַחם
א ָׁשָוה . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. יֵָעֶׂשה לֹו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. י ֱאֶמת ָעִׂשיתָ ִּכֽ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָלנּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

 ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו 

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו
ן ִּתּתֵ : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
ן ְוַקח טֹוב ּֽונְַׁשְּלָמה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעו ֹ, ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְהָוה

ּוִפי יִַּגיד , ֲענֵה ָלֽׁשֹון׃ ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתחּוֵמֽיְהָוה ַמֽ , ָפִרים ְׂשָפֵתֽינּו׃ ְלָאָדם ַמַֽעְרֵכי ֵלב
׃    ְּתִהָּלֶתֽ

  
 ַהּמֹוִפיִעים ְּבסֹוגְַריִם יְַהְרֵהר ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד ִמְּבִלי  ֶאת ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש

  .ִּכי ִאּסּור ָחמּור ְלהֹוִציָאם ְּבִפיו, ְלהֹוִציָאם ְּבִפיו ַחס ְוָׁשלֹום
 

) יאההויהה. (אין המחשבה יכולה השיגו) אהיה. (האציל וברא הכליחיד ) יהוה(
יחיה הכל ) יהוה. (יאיר את הספירות העליונים ואין יכולים הסתכל הארתו

אמת המקיים  יְהָֹוה) יאהדונהי. (אין דבר נגדו יתחשב) אדני. (ומכלכל הכל
זר דלים אלהינו העו יְהָֹוה )יאהדונהי. (וכל נשמות הברואים יהללוהו, דבריו

יתברך אלהינו הקורא דרור ומתיר ) יאהדונהי. (ומקבץ נדחים הכל יודוהו
אתה העונה דורשיך ושומע נאקתם יְהָֹוה  )יאהדונהי. (נאסרים המניח יגיעים

ודברי נפלאותך , ישראל אביונך הוגים דבריך) יאהדונהי. (הצמיח ישועתם
. ם ניסך הכל ישבחוךיסד אריאל הקם דבירך והר) יאהדונהי. (העצומים יגידו

 יְהָֹוה )יאהדונהי. (ישראל אשר הוגי דת ותורה נהלם הושיעם ישרם) יאהדונהי(
  .דיליתני וגדלתני נשאתני הראני ישעך, ארומימך החייתני

  
 ּו"ַּבַקָׁשה זֹו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלה הּוא ֵׁשם ַחּב ַאַחר ָּכ יֹאַמר.  

. חכמני בתותך והבינני. חכמה בינה ודעת .חנני ברחמיך וחסדיך. חי בורא ויוצר
חבקני בימינך . חזקני בנפש ובגוף. חייני בצדקתך וזכני. חזקני במצוותיך ושגבני

ְיֽהָֹוה ) ראשי תיבות יהוה. (חיים בנים ומזונות. חנני בטובך ורצונך. ושמחני
חזקהו . חיה ברית ונשאהו. חזק ברית ונשאהו. יאהדונהי הגדול הגבור והנורא

. חון בניצוצותיו ולקטם. חילו ברך ואמץ. חברו בביתו ונוהו. ורותיו ועטרהובא
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) ראשי תיבות יהוה. (חבבם בנם ויסדם. חזקם ברכם והעלם. חלצם בררם ונקם
חסדים , חדרים בדעת ויתרבו, חיינו בחסדיך וימלאו. יחיד הנסתר ונעלם המיוחד

חיינו בחכמה . עקבחיים בישראל וי, חיינו בחכמה וימשכו. ביסוד ומלכות
. חזקם בפנימיות ובחצוניות. חזקם באורות וכלים. חיים בלאה ורחל, וימשכו

חזקם , חזקם בכללות ופרטות. חזקם ביושר ועגולים, חזקם בפנימי ומקיף
. ן"ה וב"חזקם במ. ג"ב וס"חזקם בע. חזקם בתגין ואותיות. בטעמים ונקודות
. חנם בחכמה ובינה. בכתר וכללותו חנם. חיה בנימין ויוסף. חזק בנימין ויוסף

. חנם בנצח והוד. חנם בתפארת וכללותו. חנם בחסד וגבורה. חנם בדעת וכללותו
  .חנם ביסוד ומלכות

  
  )ץ"ג ית"אב(      אורות בינה גלויים יאירו תוך צנורותינו 

  )ן"ע שט"קר(      .  קדושת רישא עילאה שהוא טמיר נשיג
  )ש"ד יכ"נג(            .    נשיג גדלות דעת יהיה כולו שלם

  )ג"ר צת"בט(  :             ְּברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִּדיִקים ִּתְקנּו ְּגבּורֹוֶתיהָ 
  )ע"ב טנ"חק(  .                 ִחִּלינּו ִקִּוינּו ִּבְרַכת טעמים נקודות עלינו

  )ק"ל פז"יג(  :                       יהיה גדלות לאור פרצוף זעיר ָקדֹוׁש
  )ת"ו צי"שק(  .            ויתייחדו צדקה יסוד תפארת. ְוָעֵתנּו ַקֵּבלׁשַ 

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: יֹאַמר ְּבַלַחׁש

  
  )ץ"ג ית"אב(      :        ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר(  :                      ֵרנּו נֹוָראַטהֲ . ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג(  :                     ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )ג"ר צת"בט(  :              ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )ע"ב טנ"חק(  :                     ֲעָדֶתנֵַהל . ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  )ק"ל פז"יג(  :                    זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  :ד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו ֵׁשם ְּכבֹו: יֹאַמר ְּבַלַחׁש
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  )ץ"ג ית"אב(    :          ָאּנָא ַּבֲחָסִדים ְּגדֹוִלים יִָאיר ִּתְפֶאֶרת ַצִּדיק
  )ן"ע שט"קר(  :                     ִקִּוינּו ְרצֹון ֶעְליֹון ֶׁשל ְטָעִמים נְקּודֹות

  )ש"ד יכ"נג(               :       נְַקֶּוה ַּגְדלּות ּדֹוִדים יּוְׁשַלם ֶּכֶתר ֶׁשָּלֶהם
  )ג"ר צת"בט(  :             ְּברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִּדיִקים ִּתְקנּו ְּגבּורֹוֶתיהָ 

  )ע"ב טנ"חק(  :                         ִחִּלינּו ִקִּוינּו ִּבְרַכת טֹוב נַֹעם ֶעְליֹון
  )ק"ל פז"יג(                  :יְִתַמְּתקּו ְּגבּורֹות ְלעֹוֵרר ְּפעּוַלת זִּוּוג ָקדֹוׁש

  )ת"ו צי"שק(  :                     ְׁשִביל קֶֹדׁש ִויסֹוד ַצִּדיק יְִהיּו ְּתִמיִמים
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: יֹאַמר ְּבַלַחׁש

  
 ָפנָיו ְלַצד ַמְעָרב ִפְדיֹון ְׁשמֹונִים ְוַאְרַּבע ַתֲעניֹות ְויַָעמֹוד יֵָחף ּו יִַקח ְּביָדֹו

  :ְויֹאַמר
ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ָמה . ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי ּבֶׁשת ַהָּפנִים. לּו ַעד ַהָּׁשָמיִםְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגדְ 

א . ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו
א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות ַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְועָ . ִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְוַעל ִמְצֹות 
ְוגַָרְמִּתי . ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹותַּבֲעֹונ
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות . ָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹורנְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹו
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . אִתי ֶחְרַּפת נְעּוַריּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָׂשָ . ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְלַהְכִעיְס , ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ִּכי 

. ר ָוָדםִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבׂשָ , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , נְִתַּכַּונְִּתי
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר . ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי

ּוִמְתנֵַחם . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי, הֹוֵצאִתי זְַרִעי ְלַבָּטָלה
. ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ 

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש : ִּדְכִתיב, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים
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ֵהינּו ּוָבאִתי ְּבֵלב . ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ  ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ 

  .ל ָׁשִביםִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקּבֵ , ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
  

ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי
ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי , ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

. ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי. ָחי א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי

ּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמע. ִמָּׁשֶמן
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו . ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹו
, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב. ָּבֶהם

ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה , ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות . ֲענִּיֹות ֵאּלּוְלִפְדיֹון ּתַ 

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
. ְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹותיְִהיּו ִמְתּבָ , ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות

, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי
ּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקלִ . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי

ְויְַחזְרּו ָּכל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
) ו"חב( נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש

ְלָקם 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ 
ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ּבַ 
ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ּבִ 
ְמחֹול 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(
יְִהיּו ְלָרצֹון . הָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלָ , ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'אַ 

  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

ְליֲַחָדא ֵׁשם , ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו
ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ָמעֹות ֵאּלּו , ם ָּכל יְִׂשָרֵאלְּבׁשֵ ) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י

ִויִהי , ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְּתמּוַרת ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים יֹום ֶׁשל ַּתֲענִית ֶׁשַחּיָב ֲאנִי ְלִהְתַעּנֹות
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ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּומְ  ַהי ֵוא ֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְלָפנֶי ַהְפָרַׁשת ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים יֹום 
ְרצּוִפים ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ַּבֲעבּור ָעֹון הֹוָצַאת ִׁשְכַבת זֶַרע 

ּוְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי , ֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְדַמְלָּכאּוְלתַ , ְלַבָּטָלה
ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ִּגיִדים ֶׁשַּביְסֹוד ִּכי , ְּבָמאַתיִם ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹנָה ֵאָבִרים ּוְׁש

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו , ֵאל ִלְפדֹות ְּבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִיתֵכן יְָסדּו ָלנּו ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשרָ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה . ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוין ְּבִתּקּון זֵה ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה יֵָדינּו ִויהִ : יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו י נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
ֵהי ֲאבֹוַתי  ַהי ֵוא ֶׁשְּתַרֵחם ָעַלי ְּברֹב ַרֲחֶמי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ַאל ִּתיָרא : ר ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי יְַׁשְעיָה חֹוזָ ָּכָאמּורּוְברֹב ֲחָסֶדי ְוַקּיֶם ִּבי ַהָּדבָ 
ֶהי ִאַּמְצִּתי ַאף ֲעזְַרִתי ַאף ְּתַמְכִתי ִּביִמין , ִּכי ִעְּמ ָאנִי ַאל ִּתְׁשָּתע ִּכי ֲאנִי ֱא

  .ְתַהָּללְוַאָּתה ָּתגִיל ַּביהָֹוה יאהדונהי ִּבְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ּתִ : ִצְדִקי
  

 ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן.  
 ת ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור "יֲַעֶׂשה ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ֶׁשל הס ַאַחר ָּכ

 . ְלָדִוד ּוָפסּוק ֶאָחד ֵמָאּנָא ְבכֹחַ 
ז ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע

ֶדׁש ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל ַמיִם : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק
ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת  קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים: קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַרִּבֽים

קֹול יְהָֹוה חֵֹצב : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹודַוֶּֽיֽחֱ 
  : ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום

  
  )ץ"ג ית"אב(      :        ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר(  :                      ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג(  :                     ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור
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  )ג"ר צת"בט(  :              ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )ע"ב טנ"חק(  :                     נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  )ק"ל פז"יג(  :                    זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  ) ת"וצי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

        
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: יֹאַמר ְּבַלַחׁש

  
 א"ַאַחר ָּכ יְַדִליק ֲחִמָּׁשה נֵרֹות ִלְכבֹוד נְִׁשַמת יֹוֵסף ַהַּצִּדיק זיע  
  ָך ַהּנְִדָּפס ְבְקִריֵאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות"יְִלַמד ְּבֶמֶׁש ַהיֹום ְּפסּוֵקי ַהָתנ.  
 יְִקָרא ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֻּכּלֹו 
  נְִמָצא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַהֲאזִינּו(יְִקָרא ֵסֶפר ָהִאְּדָרא זּוָטא( 
 יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו: 

 
ֵהי ֲאבַֹתי ֶׁשִהְקַרְבִּתי  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהי ֵוא ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ִויִהי ָרצֹון , נֶי ֶחְלִּבי ְוָדִמי ְּבַתֲענִיִתי ְוִהְרַּתְחִּתי אֹוָתם ַּבֲחִמימּות חּוְלַׁשת ּגּוִפיְלפָ 
ֵהי ֲאבַֹתי ֶׁשיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶצה ְלָפנֶי  ַהי ֵוא ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַמיִן ּדּוְכִרין ּוְבַמיִן , ַּליְָלה ּוַבּיֹוםֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ְּבַתֲענִיִתי ּבַ 
ב "ְויְִתַעּלּו ְלַמְעָלה ַּבָּמקֹום ָהָראּוי ָלֶהם ִּכי ֵכן ֵחלֵ , ב"נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ְׁשנֵי ִמְסַּפר מ

ֵהי ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ב"ם עֹוֶלה ִמְסַּפר ְׁשנֵי מ"ּדָ  ֵהינּו ֵוא יאהדונהי ֱא
, ן ֲאֶׁשר ַּבַּמְלכּות"ן ָהעֹוֶלה ִמְסַּפר ּבֶ "ה ְּדִמּלּוי ֵהִהי"ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשיִָּמֵׁש ְּבֵׁשם ַהַויָ 

ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה "ּוַבַהַויָ , ּב"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה עָ "ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ַּבַהַויָ 
ְוָכל ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה , ּוְבִמּלּוי ְּדִמּלּוי ֶׁשָּלֶהם, ה"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה מָ "ּוַּבַהַויָ , ג"סָ 

ה ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבֵׁשם "ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות יִָּמְׁשכּו ֶאל ַהַּמְלכּות ֲעֶקֶרת ַהַּביִת ֶׁשִהיא אֹות הֵ 
ִויתּוְקנּו , ד"ע ֶׁשֵהם עֹוִלים פָ "ע אֹוִתּיֹות ַאְחהָ ְוגַם יְתּוְקנּו ְויְִתַעּלּו ַאְרּבַ , ה"ַהַויָ 

  :ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה ְּגבּורֹות ֶׁשֵהם ַמּיִן ְּדכּוִרין ּוַמּיִן נּוְקִבין
  

י ַוֲחָסֶדי ָאּנָא יְהָֹוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ַרֲחמֶ 
ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלָכל ַחּטֹאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי 
ְלָפנֶי ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי ְוָהֵאר ָּכל ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ּוְתַלֵּקט ָּכל 

א יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדחנִּצֹוֵצי ַהְקדֻ  אֹור . ָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרִּתי ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ְו
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ע "קר(ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא , ַקֵּבל ִרּנַת ַעְּמ, זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה
ְקַרע ַמְמֶלֶכת , ר זָרּוַע ַלַּצִּדיקֶהָחתּום ְּבסֹוף אֹו) ע"קר(ָאּנָא ְבכַֹח ֵׁשם ). ן"שט

ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג , ְוָכל ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבאֹונֶס ּוֵבין ְּבָרצֹון, ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה
א ִּבְמקֹום ִמְצָוה ֹוצֹות יְִהיֶה ָעָקר ַלֲעקֹר נֶַטע נִּצ) ע"קר(ְבכַֹח ֵׁשם , ּוֵבין ְּבֵמזִיד ֶׁש

ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶּׁשּנּו ) ו"ת חב"ר(ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבתֹו ִעְמֵקי ַהְקִלּפֹות ַחיִל ָּבַלע ַויְִקיֶאּנּו 
ק ִלְברֹוַח ִמּתֹו ַהְקִלָּפה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִּדיק "ְוַהּנִצֹוצֹות ַהְקדֹוִׁשים ֵהָּמה יֲַעׂשּו ָערַ , ֶאל

ְוַהּנֶֶפׁש , ע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָּפנִים ָהֶעְליֹונִים"ַע נְָׁשָמה יְַקֵּבל שָ "יְסֹוד עֹוָלם ִּכי הּוא ַרקִ 
ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה ַצִּדיק , ַהְקדֹוָׁשה ִהיא מּוֵצאת ְונְִטֶהֶרת ִמָּכל ָּדָבר ָרע ְוֵתָעֶׂשה טֹוב

נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד ְּכָבַבת , ַּגם יְהָֹוה יִֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה, ְוטֹוב לֹו
  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי) ש"ד יכ"נג(ָׁשְמֵרם 

  
 ָּכל ָּפסּוק ִּבְפנֵי ַעְצמֹו, ְׁשמֹונִים ְוַאְרַּבע ְּפָעִמיםְּפסּוִקים ֵאּלּו  יֹאַמר:  

  ).יאהדונהי(ֵעינֵי יְהָֹוה ְונַֹח ָמָצא ֵחן ּבְ 
  .ָוֶאְעֶד ֶעִדי

  .אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה
  

 ּו"ַחּב: (יֹאַמר ַּבַקָׁשה זֹו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלה הּוא ֵׁשם קדוש ַאַחר ָּכ.(  
. ַחְּברֹו ְּבֵביתֹו ְונֵָוהּו. ו ְוַעְטֵרהּוַחזְֵקנּו ְּבאֹורֹוָתי. ַחּזֵק ְּבִרית ְונְָׂשֵאהּו. ַחי ּבֹוֵרא ְויֹוֵצר

. ַחְלֵצם ָּבְרֵכם ְוַהֲעֵלם. ָחְטֵפם ָּבְרֵכם ְונֵַּקם. חֹן ְּבנִצֹוצֹוִתין ְוַלְקֵטם. ֵחילֹו ָּבֵר ְוַאֵּמץ
  . ַחְּבֵבם ְּבנֵם ְויְַסֵּדם

  
 ִּכי ְל ִמְׁשַּפט . ּׁשֹוָבִביםקּום ּגֵֹאל ַהָּקדֹוׁש ּוְגַאל ֶאת ַהָּבנִים הַ  :ְויְַמִׁשי ְויֹאַמר

ֱאמֹר ַלֲאסּוִרים . קּום ְקָרא ִלְׁשבּויִם ְּדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְּפַקח קֹחַ . ַהְּגֻאָּלה ִלְקנֹות
ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ַּגם ְׁשִבי ִּגּבֹור יַֻּקח . ְצאּו ְוַלֲאֶׁשר ַּבחֶֹׁש ִהָּגלּו

ְׂשִאי . ֶאת יְִריֵב ָאנִֹכי ָאִריב ְוֶאת ָּבנַיִ ָאנִֹכי אֹוִׁשיעַ . ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ יִָּמֵלט
ָסִביב ֵעינַיִ ּוְרִאי ֻּכָּלם נְִקְּבצּו ָּבאּו ָל ַחי ָאנִי נְֻאם יְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ֻכָּלם 

ִּכי , זּול ִמּיַד עֹוֵׁשקקּום גֹוֵאל ַהָּקדֹוׁש ְוַהֵּצל ּגָ . ַּכֲעִדי ִּתְלָּבִׁשי ּוְתַקְׁשִרים ַּכַּכָּלה
ְוָכל , כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ֲעׁשּוִקים ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ּוְבנֵי יְהּוָדה יְַחָּדיו

, יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו, ּגֲֹאָלם ָחזָק. ׁשֹוֵביֶהם ֶהֱחזִיקּו ָּבם ֵמֲאנּו ַׁשְלָחם
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, ְּביֲַעקֹב) ף"ת גו"ר(ַׁשע 'ְלָׁשֵבי פֶ 'ֹוֵאל ּו'ֹון גִריב יִָריב ֶאת ִריָבם ּוָבא ְלִצּי
ְוָׁשבּו ָבנִים ִלגְבּוָלם ְויִָסירּו ַהְּבגִָדים ַהּצֹוִאים ֵמֲעֵליֶהם ְוַהְלֵּבׁש אֹוָתם 

ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּביהָֹוה יאהדונהי ָּתגֵל נְַפִׁשי , ִויֻקּיָם ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב. ַמֲחָלצֹות
ַהי  ִּכי ִהְלִּביַׁשּנִי ִּבגְֵדי יֶַׁשע ְמִעיל ְצָדָקה יְָעָטנִי ֶּכָחָתן יְַכֵהן ְּפֵאר ְוַכַּכָּלה ֵּבא

ּוְבנֵי ָאָדם , גֹוֵאל גֹוֵאל גֹוֵאל ַאָּתה ַהּגֹוֵאל ּוְל ַהְּגֻאָּלה ְקנֵה ָל. ַּתֲעֶדה ֵכֶליהָ 
נהי ׁשּובּו ָּבנִים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפא ְּבֵצל ְּכנֶָפי יֱֶחָסיּון ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדו

ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתָּקן ְּפגַם ֵחְטא ַהַּמֲחָׁשָבה ִויתּוְקנּו ַמיִן ְּדכּוִרין : ְמׁשּובֹוֵתיֶכם
ִויֵהא . ב זִּוּוגִין ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון"ֶׁשֵהם מ, ּוַמיִן נּוְקִבין ְּדִבינָה, ְּדָחְכָמה

ֻתָּקן ְּפגָם ֵחְטא ַהַּמֲעֶׂשה ִויתּוְקנּו ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה ְּגבּורֹות ַרֲעָוא ֶׁשּיְ 
ֶׁשֵהם ַמיִן ְּדכּוִרין ּוַמיִן נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש 

ה ְּבִמּלּוי "ג ּוַבַהַויָ "ה סָ ה ְּבִמּלּוי ָהעֹולֶ "ּוַבַהַויָ , ּב"ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה עָ "ַּבַהַויָ 
ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה "ְוגַם ֵהם יִָּמְׁשכּו ַּבַהַויָ , ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ַהָּקדֹוש, ה"ָהעֹוֶלה מָ 

ְוגַם יְתּוְקנּו עֹוד ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ְּבֶאָחד . ן ֲאֶׁשר ַּבַּמְלכּות"ּבֶ 
ת ִמן זְֵעיר ַאנְִּפין ַהּנְִקָרא ֱאֶמת ֶאל ַהַּכָּלה "ֵהם ִמְסַּפר ֱאמֶ ה ׁשֶ "ְוֶעְׂשִרים ֶאְהיֶ 

ְוַגם יְֻתָּקן זִּוּוג ֶעְליֹון ֶׁשַּבֶּפה ֶׁשֵהם ֵחי . ְוָאז יְִהיֶה ֻּכּלֹו זֶַרע ֱאֶמת, ַהַּמְלכּות
ְוֵהם , ּוְׁשמֹונִיםע ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ַאְרָּבָעה "ִויתּוְקנּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ָאְחהַ , ְוגָרֹון

לשון "בספר . (ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ַהָּקדֹוש, סֹוד ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשַּבָּגרֹון
  ).הוסיף כאן עוד סדר בקשות והרוצה לאומרם יעיין שם" חכמים

 ֵהי ֲאבֹוַתי: ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר ַהי ֵוא ִמעּוט  ֶׁשּיְֵהא, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד 

, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי . ֵחי ְוגָרֹוןב ּדְ "זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב

ִהים ְּדֵהִהי ִׁשים , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ִהים ְּבִמּלּויָם ְלָפנֶי  ְויֲַעֶלה. יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא

ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה , ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה
, ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ַלֲאִצילּות

ַמְדֵרגָה ַאַחר , ל ָּכל ָהעֹוָלמֹותּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב עַ 
ּוִמָּׁשם יִַּגיַע , ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ַמְדֵרגָה

ְוָלֵתת ּכַֹח , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ְויָחּול ָעַלי
י ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמֹחִ 

ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע , ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
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נְַדֵּבר , ה ַּתֲענֶהֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאּתָ . ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

  .רּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלהּבָ , ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  

ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו
ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ִאּמֹו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו , ֵמָאז ַאֶּפי ְלָפנֶי

ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה 
א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו,  ַאל ִּתְּטֵׁשנּוּוְביַד זֲַעמֶ , ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ַהֶּמֶל ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע , ְו

א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת , ְלָפנֶי ִּכי 
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו

יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב 
ַהֲעֵלה ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו וְ , יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו

ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו 
, ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

  :ּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלייְִהי. ֵּכן יְִהי ָרצֹון
  

 יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתו ְּבָרצֹון' יִֵּתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ויְִהי ָרצֹון ֶׁשה . 
                  

  ֶּלֶגׁש ְוַהְּקֵדָׁשה                                     ִּתּקּון ַהּפִ                              
  
  

  
, ַהָּבא ַעל יְהּוִדּיָה ְּפנּויָהָלֵכן  .ַּגם ְלֶגֶבר ְוַגם ְלִאָּׁשהַהְמיָֻעד , ִּתּקּון ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר

א ָטְבָלה ְלנִָּדָתה ֲהֵרי הּוא ּבֹוֵעל נִָּדה ֶׁשעֹונְָׁשם ָּכֵרת רח ה ִאּׁשָ ל ְּבכָ ר ּוְמֻדּבָ ( ל"ִאם 
ה ַהֲהָלכָ י ּפִ ל עַ ה נֲָהגָא ְוה נִּדָ ה ָהיְתָ א ְּכֶׁשִהי ָחֶבַרתֹול עַ א ֶׁשּבָ ר ָחבֶ ת ְלַרּבֹוה נִּדָ 

ֲאִפּלּו ִאם ֲאָבל  .ׂשֹות ִּתּקּון ַלֲעֹון נִָּדהָּכל ֶאָחד ֵמֵהם ַלעֲ  ְוָצִרי. )ִמּנִָּדָתּהר ְלִהָּטהֵ 
" ְקֵדָׁשה"ֲאסּור ַהָּדָבר ֵמַהּתֹוָרה ְּבִאיסּור , ִמְקֶוה ַּכִּדיןה ּבְ ְוָטְבלָ א ִהיה ְטהֹורָ ה ָהִאּׁשָ 

ְּבאֹוֶפן  ,ְּבִלי ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין ,ְּבַטֲהָרהְוִאם יִֵחד לֹו ִאָּׁשה ". ַמְלקּות"ְוָענְָׁשם 
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ה ֶׁשּנְִטֲהרָ  הֶברַ ְוחָ ר ָחבֶ  ְּכמֹו ּוְביֵָמינּור ַאחֵ ם ָאדָ ף ְלַאא ְו לֹוק רַ ת ַהְּמיֶֻחדֶ ( ִמְתַמֵּׁש
, הְּפרּוצָ (ֶׁשַהחֹוֵטא ִּבְקֵדָׁשה , ְוָכַתב ַּבּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש". ִּפֶּלגֶׁש"א ַהּנְִקֵראת ִהי, )ִמּנִָּדָתּה

ְוגֹוֵרם ָּגלּות ַלְּׁשִכינָה ּוְלעֹוָלמֹות , ה ְוַהְּׁשִכינָה"נְִקָרא גֹוזֵל ֶאת הקבאֹו ְּבִפֶּלגֶׁש ) הזֹונָ 
ְרֵאה . (יִַּציֵלנּו' ה, נֵי ַהּזּוג ְקָלָלה ָקָׁשה ִלְׁשנֵי ּבְ ְונְִמׁשָ , ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשֵמָעֶליהָ ּוְסִפירֹות 

יִָחיׁש וְ ְוָכל ֶאָחד ִמְּׁשנֵי ְּבנֵי ַהּזּוג יְַמֵהר ) ִמִּתּקּונֵי ַהּזֹוַהר' ְוִתּקּון ו, ַּתזְִריעַ ' זֹוַהר פ
 .ת ָהֶעְליֹונִים ּוְסִפירֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשּנְִפְּגמּו ַעל יָדֹוְוֶאת ָהעֹוָלמֹו, ַמֲעָׂשיו ְלַתֵּקן ְּפגָמֹו

ה מֹׁשֶ ת ְּכדָ  יְִתַחְּתנּו, םאֹוֲהִבית ֶּבֱאמֶ ם ְואִ , 'הְוָחֶברַ ר ָחבֶ 'א הּו לָּגדֹול ּוִמְכׁשֹו
   .הַהִּמְׁשָּפחָ  תָטֳהרַ ת ִהְלכֹול עַ ה ּוְׁשִמירָ ה ְקדֹוׁשָ ם עִ  רָּכׁשֵ י יְהּודִ ת ַּביִ  ְויִָקימּול ְויְִׂשָראֵ 

א יַָדְעִּתי ִמּנַיִן  ְּבַאְרָּבִעים יְֵמי ַּתֲענִּיֹותְוִהּנֵה ְמַסְּדֵרי ַהִּתּקּונִים ָּכְתבּו ֶׁשִּתּקּונֹו  ְו
, ְוַהְתׁשּוָבה ְוַהִּוידּוי, נִּיֹותּוִמי ָעָלה ָׁשַמיִם ְויַָרד ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתעֲ , ָלֶהם

ְוָלֵכן . ֵהם ִעָּקר ַהִּתּקּון ּוַמֲעֶׂשה ַהַּתֲענִית ְוַהִּפְדיֹון ַמְׁשִלים ַהִּתּקּון, ְוָהָרצֹון ְוַהַמְחָׁשָבה
ת יְִפחֹוא ֶׁשי ְּכַדאְוַהַּמְמִעיט אולי , יִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכל

  . תַּתֲענִּיֹות ְוַאחַ ם ִּתְׁשִעין ִמִּפְדיֹו
  

 יָצּום יֹום ֶאָחד ִמְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת : ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  .ַהּכֹוָכִבים

 ַעת ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ּדַ , ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות יֵֵל ְלִמְקֶוה
רּוחֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

 .ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחּטֹאָּתיו
  יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהַּתֲענִית: 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא בֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם ּתָ , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ְענּוָּפׁשַ . ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
ַהּזָָכר יֹאַמר ָּבאִתי ַעל ַהְּקֵדָׁשה . (ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו: ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

ָהִאָּׁשה . (ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו, )ְוַהִּפֶּלגֶׁש
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה). י ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁשּתֹאַמר ָחָטאּתִ 

. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִּׁשינּו עֶֹרףקִ . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַהָּבא ָעֵלינּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
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א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ַמה ּנֹאַמר ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

יְִהי ָרצֹון : ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

  ִיֹאַמר נַֹסח זֶה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית ִלְפנֵי ֶׁשּיְַסּיֵם  ְפנֵי ַהַּתֲענִיתְּבִמנְָחה ֶׁשּל
ַהי נְצֹר"אֹו ַאַחר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"ִּבְרַּכת  ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר " ֱא

א ֲאָמרֹו ) ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה(ֲאָבל ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה , אם 
ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת . ְונְֶחָׁשב לֹו ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית, יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה

  :ַהַּתֲענִית
 

ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ָויֹום
ית ּוִבְפַרט ַּבֲעֹון ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבִגְלּגּוִלים ְּבָכל ְּפגֵָמי ַהְּברִ 

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית , ֲאֵחִרים ְוִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל ֵהינּו ִוי, אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל ִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי  ֵוא
  ".ְוִתְרֵצנִי
 ֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטּבְ , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
ֶעֶרב יֹום , ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש, ִמְּלַבד ִאם הּוא ֶעֶרב ַׁשָּבת) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

  .ּנִים ּבֹוטֹוב אֹו ֶעֶרב יֹום ֶּׁשֵאין ִמְתעַ 
 יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו ְּבֵליל ַהַּתֲענִית ,

ויאַמר . ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו
  . ִמיָלה ְּבִמיָלה )ְמֵׁש ַהֵּסֶפרנְִמָצא ְּבהֶ " (ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה"
 יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה ִמְׂשַער ִעּזִים , ִאם יָכֹול

  .ְרֵאה הֹוָראֹות ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר. (ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
 ְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוַאַחר ָּכ ִּתּקּון ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ּבִ  טֹוב ְוָרצּוי

ִּתּקּון ֲחצֹות נִַּתן ִלְמצֹוא . ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר נְִמָצאֹות ְּבֶהְמֵׁש ַהֵּסֶפר(ֲחצֹות 
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  .ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה) ְּבִסּדּוֵרי ַהְּתִפָּלה
 ִּתּקּון ֲחצֹות"ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות וְ  ִאָּׁשה ְּפטּוָרה." 

 
  יֹאַמר ַהַּתֲענִיתְּביֹום:  

ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹולֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה ֱא

ֲחָרָטה ְּגמּוָרה , ָפַׁשְעִּתי ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִריםֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּו
א ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

  .י ָרצֹוןָאֵמן ֵּכן יְהִ , ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון . ָּגזְַלנּו, )ָּבאִתי ַעל ַהְּקֵדָׁשה ְוַהִּפֶּלגֶׁש :ּזָָכר יֹאַמר. (ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָחָטאִּתי ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה  :ִאָּׁשה ּתֹאַמר. (ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ָהָרע

. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה ָטַפְלנּו). ּוִפֶּלגֶׁש
ִצַעְרנּו ָאב . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי

ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְבנּוִּתעַ . ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ָוֵאם
א ָׁשָוה ָלנּו . ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל־ַהָּבא ָעֵלינּו. ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
  

א ַהּנְִסָּתרֹות . ָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקיםּוַמה ּנְַסֵּפר לְ , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

יְִהי ָרצֹון ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי  . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ת נֲַחָלתֹוִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרי
ִּתֵּתן : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
  

 ׁש ְּפָעִמיםָּפסּו יֹאַמר   :ק זֶה ָׁש
ְלַםְרֶּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אֹוָתּה ּוְלֲסַעָדּה 
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  : ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ִקנְַאת יְהָֹוה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ּזֹאת
  

 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  
ב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ַוּיָׁשָ 

ַבע ַוּיָָׁשב יְִצָחק ַוּיְַחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָחְֽפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַויְַסְּתמּום : ָׁשֽ
: ם ַוּיְִקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִבֽיוְּפִלְׁשִּתים ַאֲֽחֵרי מֹות ַאְבָרהָ 

ַוּיִָריבּו רֵֹעי גְָרר ִעם רֵֹעי : ַוּיְַחְּפרּו ַעְבֵדֽי יְִצָחק ַּבּנַָחל ַוּיְִמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמיִם ַחִּיֽים
ַוּֽיְַחְּפרּו ְּבֵאר : ְּׂשקּו ִעּֽמֹויְִצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתעַ 

א : ַאֶחֶרת ַוּיִָריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנֽה ַוּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ַוּיְַחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְו
ינּו ָרבּו ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיאֶמר ִּכֽי ַעָּתה ִהְרִחיב יְהָֹוה יאהדונהי ָלנּו ּוָפרִ 

ַבע: ָבָאֶֽרץ ַויְִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו ַעְבֵדי יְִצָחק ַוּיִַּגדּו לֹו ַעל : ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשֽ
ַוּיְִקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם : אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם

  :ַהֶּזֽהָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום 
  

ִּכי ִהּנֵה ָהֶאֶבן : ְוָעִׂשיָת ֶאת ֵנֽרֶֹתיָה ִׁשְבָעה ְוֶהֱֽעָלה ֶאת נֵרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ָּפֶנֽיהָ 
ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם ִהֽנְנִי ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה נְֻאם יְהָֹוה 

ַּבּיֹום ַההּוא נְֻאם יְהָֹוה : ִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶֽרץ ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחֽדיאהדונהי ְצָבאֹות ּוַמׁשְ 
ַוּיָָׁשב ַהַּמְלָא : יאהדונהי ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ּגֶֶפן ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנֽה

ֹ : ַהּדֵֹבר ִּבי ַויְִעיֵרנִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר יֵעֹור ִמְּׁשנָֽתֹו אֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר ָרִאיִתי ַוּי
ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה  ֹֽ ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה נֵר

ִאְמרֹות יְהָֹוה יאהדונהי ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף : ֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּֽה
  :ָחְכמֹות ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעֽה: ֲעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתֽיִםַּבֽ 
  

ַוּיאֶמר ָדִויד ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה . ַויְָבֶר ָדִויד ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ְלֵעינֵי ָּכל ַהָּקָהל
ֵהי יְִׂשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד  ְל יְהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה : עֹוָלםיאהדונהי ֱא

ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהַּמְמָלָכה . ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ
ֹ : ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש ַח ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפנֶי ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל ּוְביְָד ּכ

ֵהינּו מֹוִדים ֲאנְַחנּו ָל: ּוגְבּוָרה ּוְביְָד ְלגֵַּדל ּוְלַחּזֵק ַלּכֹל ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם . ְוַעָּתה ֱא
ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ְלַבֶּד : ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹד ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה: ִתְפַאְרֶּת

ַמיִם ְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהּיִַּמים ְוָכל ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהּׁשָ 
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ַאָּתה הּוא יְהָֹוה . ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל ִמְׁשַּתֲחִוים. ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ֻּכָּלם
ִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכׂשְ  ּוָמָצאָת , ְוַׂשְמָּת ְׁשמֹו ַאְבָרָהם. ִּדיםָהֱא

ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכנֲַענִי ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי . ֶאת ְלָבבֹו נֱֶאָמן ְלָפנֶי
ַוֵּתֶרא ֶאת  .ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה. ְוַהְּפִרּזִי ְוַהיְבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ְלזְַרעֹו

ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹה . ְוֶאת זֲַעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל יַם סּוף. ֳענִי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָריִם
. ַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶה, ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו ִּכי יָָדְעָּת ִּכי ֵהזִידּו ֲעֵליֶהם

ת . ָּת ִלְפנֵיֶהם ַוּיַַעְברּו ְבתֹו ַהּיָם ַּבּיַָּבָׁשהְוַהּיָם ָּבַקעְ  ְוֶאת רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו
  :ְּכמֹו ֶאֶבן ְּבַמיִם ַעּזִים

ַוּיַֹׁשע יְהָֹוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַד ִמְצָריִם ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַריִם ֵמת ַעל 
ּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהּיָד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְהָֹוה ְּבִמְצַריִם ַוִּיֽיְראּו ָהָעם ֶאת וַ : ְׂשַפת ַהָּיֽם

  : יְהָֹוה ַוַּֽיֲֽאִמינּו ַּבֽיהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּֽדֹו
  

ה ַּלֽיהָֹוה ָאז ָיִֽׁשיר מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּיֹֽאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשירָ 
ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם ֹֽ ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי ִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו : ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור

ְמֶמֽנְהּו ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו יָָרה ַבּיָם : יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו: ֱא
ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם ֽסּוףּוִמבְ  ת ְּכמֹו ָאֶֽבן: ַחר ָׁשֽ יְִמֽינְ יְהָֹוה : ְּתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו ִבְמצֹו

ּוְברֹב ְּגֽאֹונְ ַּתֲֽהרֹס ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחרֹנְ : נְֶאָּדִרי ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיֽב
ְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָיֽםּוְבר: יֹֽאְכֵלמֹו ַּכַּקֽׁש : ּוַח ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִם נְִּצבּו ְכמֹו נֵד נֹֽזְִלים ָקֽ

: ָאַמר אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו נְַפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּֽתֹוִריֵׁשמֹו יִָדֽי
יםנַָׁשְפָּת ְבֽרּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֲֽללּו ַּכֽעֹוֶפֶרת ּבְ  ִמֽי ָכמָכה ָּבֵֽאִלם יְהָֹוה ִמי : ַמיִם ַאִּדיִרֽ

ת עֵֹׂשה ֶפֶֽלא נִָחיָת : נִָטיָת יְִמינְ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽרץ: ָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִה
ָּגזּון ִחיל ָאַחז ָׁשְֽמעּו ַעִּמים יִרְ : ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת נֵַהְלָּת ְבָעּזְ ֶאל נְֵוה ָקְדֶׁשֽ

: ָאז נְִבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹֽאֲחזֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו ּכֹל יְֽׁשֵבי ְכָנַֽען: יֹֽוְׁשֵבי ְּפָלֶֽׁשת
ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבגְדֹל זְֽרֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲֽעבר ַעְּמ יְהָֹוה ַעֽד ַיֲֽעבֹר 

ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲֽחָלְֽת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת יְהָֹוה ִמְּקָדׁש ֲאדֹנָי : זּו ָקִנֽיתָ ַעם 
ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָֽרָׁשיו ַּבּיָם ַוּיֶָׁשב : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד|  יְהָֹוה: ּֽכֹונֲנּו יֶָדֽי

  : ת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיֽםיְהָֹוה ֲעֵלֶהם אֶ 
  

ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה ַוֵּתֶצאן ָכל ַהּנִָׁשים ַאֲֽחֶריָה ְּבֻתִּפים 
ת ֽ ֹ ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽםַוַּתַען ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו ַלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה : ּוִבְמח ֹֽ ַוּיַַּסע : ָּגָאה סּוס ְור
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א  מֶֹׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַם סּוף ַוֵּיְֽצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְֽלכּו ְׁשֽלֶׁשת יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְו
א ָיְֽכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל : ָמְצאּו ָמֽיִם ָרא ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה ְו ֵּכן ָקֽ
ה נּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ּנְִׁשֶּתֽה: ְׁשָמּה ָמָרֽ ַוּיְִצַעק ֶאל יְהָֹוה ַוּיֹוֵרהּו יְהָֹוה ֵעץ : ַוּיִ

ַוּיֹאֶמר ִאם : ַוּיְַׁשֵל ֶאל ַהַּמיִם ַוּֽיְִמְּתקּו ַהָּמיִם ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם נִָּסֽהּו
ַמְרָּת | ַמע ְלקֹול ָׁשמֹוַע ִּתׁשְ  ֶהי ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲֽעֶׂשה ְוַהֲֽאזַנְָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשֽ יְהָֹוה ֱא

ְפֶאֽ ֹֽ ֽא ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ר   :ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּֽמֲֽחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם 
  

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות : ָראִתי יְהָֹוֽהִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים קְ 
ד: ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ א: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ : ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ

ְמִרים : ִּתיִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחֽלְ  ֹֽ ְמִרים ַלּבֶֹקר ׁש ֹֽ נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
ֶֹֽקר ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת : יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות: ַלּב

  :יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו
  

 ַעם ֵׁשֶהם ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֵאֵׁשת וִויַכֵּוין ְּבָכל ּפַ , ָּפסּוק זֶה שבע פעמים יֹאַמר '
ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ְסִפיַרת ' ַאֲחרֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם ִעם אֹות ו' ְלַחֵּבר ַהְּׁשִכינָה אֹות ה

  :ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו. ַהִּתְפֶאֶרת ֲאֶׁשר ַּבֲעֹונֹוָתיו ִהְפִריד ֵּבינֵיֶהם
 .ִהָּלֶתֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפַּתח ּוִפי יִַּגיד ּתְ 

 
 ִויַכֵּון ֶׁשַעל יְֵדי . ה"הו, ה"הו, ה"ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם י יְִקָרא

' ּוְׁשֵתיֶהם ְּביַַחד ְלאֹות ה' ַאֲחרֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם ְלאֹות ו' ה ִּתְתַחֵּבר ה"אֹוִתּיֹות י
ִראׁשֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם ' יַע אֹות הְוַעל יְֵדי זֶה ַּתְׁשּפִ . ה"הו. ִראׁשֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם

  . ה"ה הו"ְּבאֹוִתּיֹות ו
  

  ִאם ֶאְפָׁשר יְִתַעֵּטף ְּבַטִּלית , ֶּגֶבר ֶׁשעֹוֶׂשה ַהִּתּקּון(
  ).ְויַּנִיַח ְּתִפִּלין ַרֵּבנּו ַּתם ְּבאֹוְמרֹו ְּפסּוִקים ֵאּלּו

  
ִׁשיָבה ִלי הָ :  ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות ,ֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדיַ : ה"י

  :ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ְׂשׂשֹון יְִׁשֶע
א , ַאל ָּתבֹא ְּבִמְׁשַּפט ֶאת ַעְבֶּדוְ : ֹוד ְוָהָדר ְלָפנָיו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹוה: ה"הו ִּכי 

ַהיְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשוְ הַ : יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי   :ִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל, ִעי ַמְלִּכי ֵוא
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א יִיַׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאלהִ : ה"הו א יָנּום ְו : ַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם יְהָֹוה יאהדונהיוְ : ּנֵה 
ֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיוה   :ּוא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ַבע. יו נָָתן ַהּנִָביאְּבֽבֹוא ֵאלָ : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד ִהים : ַּכֲֽאֶׁשר ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשֽ ָחּנֵנִי ֱא
ֲחֶמי ְמֵחה ְפָׁשָעֽי. ְּכַחְסֶּד נִי. ֶהֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲֽעֹונִי: ְּכרֹב ַרֽ ִּכֽי ְפָׁשַעי : ּֽוֵמַחָּטאִתי ַטֲֽהֵרֽ

ְלַמַען ִּתְצַּדק . אִתי ְוָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִתיְל ְלַבְּד ָחטָ : ְוַחָּטאִתי נֶגְִּדי ָתִמֽיד. ֲאנִי ֵאָדע
ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת : ּוְבֵחְטא ֶיֱֽחַמְתנִי ִאִּמֽי. ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי: ִּתזְֶּכה ְבָׁשְפֶטֽ, ְּבָדְבֶר

: ֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽיןְּתַכּבְ . ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר: ּוְבָסֻתם ָחְכָמה ֽתֹוִדיֵעֽנִי. ַבֻּטחֹות
ְוָֽכל ֲעֹונַֹתי . ַהְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲֽחָטָאי: ָּתגְֵלנָה ֲעָצמֹות ִּדִּכֽיתָ . ַּתְׁשִמיֵענִי ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה

ִהים ְורּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבֽי: ְמֵחֽה . ַאל ַּתְׁשִליֵכנִי ִמְּלָפנֶי: ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא
ֲאַלְּמָדה : ְורּוַח נְִדיָבה ִתְסְמֵכֽנִי. ָהִׁשיָבה ִּלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶע: רּוַח ָקְדְׁש ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּֽנִיוְ 

ְׁשִעים ְּדָרֶכי ֹֽ ֵהי ְתֽׁשּוָעִתי ְּתַרּנֵן : ְוַחָּטִאים ֵאֶלי יָֽׁשּובּו. פ ִהים ֱא ַהִּציֵלנִי ִמָּדִמים ֶא
ֽא ַתְחּפֹץ זֶַבח ְוֶאֵּתנָה: ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶתֽ. ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח: ְלׁשֹונִי ִצְדָקֶתֽ . ִּכי 

א ִתְרֶצֽה ִהים רּוַח נְִׁשָּבָרה: עֹוָלה  א ִתְבֶזֽה. ֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה. זְִבֵחי ֱא ִהים  : ֱא
ָאז ַּתְחּפֹץ זְִבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה : ֽרּוָׁשָלֽיִםִּתְבנֶה חֹומֹות יְ . ֵהיִטיָבה ִבְרֽצֹונְ ֶאת ִצּיֹון

ים. ְוָכִליל   :ָאז ַיֲֽעלּו ַעל ִמזְַּבֲֽח ָפִרֽ
  

ת ֹֽ ַׁשִּנֽים ִלְבנֵי קַֹרח ַמְׂשִּכיל ִׁשיר יְִדיד ֹֽ ָּדָבר טֹוב אֵֹמר ָאנִי | ָרַחׁש ִלִּבי : ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁש
יְָפיִָפיָת ִמְּבנֵי ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתי ַעל : ִהֽירסֹוֵפר מָ | ַמֲֽעַשי ְלֶמֶל ְלׁשֹונִי ֵעט 
ִהים ְלעֹוָלֽם ְצַלח | ַוֲהָדְר : ֲחגֹֽור ַחְרְּב ַעל יֵָר ִּגּבֹור הֹוְד ַוֲֽהָדֶרֽ: ֵּכן ֵּבַֽרְכ ֱא

ֽ ֶּצי ְׁשנּונִים ַעִּמֽים ַּתְחֶּתי חִ : ְרַכב ַעֽל ְּדַבר אֶמֽת ְוַענְָוה ֶצֶדק ְוֽתֹוְר נֹֽוָראֹות יְִמיֶנ
ִהֽים עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתֽ: יְִּפלּו ְּבֵלב ֽאֹויְֵבי ַהֶּמֶֽל ָאַהְבָּת : ִּכְסֲא ֱא

ֶהֽי ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲֽחֵבֶרֽ| ֶּצֶדק ַוִּתְׂשנָא ֶרַׁשע ַעל ֵּכן  ִהים ֱא ֲח ֱא ֹ : ְמָׁשֽ ר ַוֲֽאָהלֹות מ
ְּבנֹות ְמָלִכים ְּביְִּקרֹוֶתי נְִּצָבה ֵׁשגַל : ְקִציֽעֹות ָּכל ִּבגְדֶֹתי ִמֽן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמּנִי ִׂשְּמֽחּו

ְויְִתָאו : ִׁשְמִעי ַבת ּוְרִאֽי ְוַהִּטי ָאזְנֵ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית ָאִבֽי: ִליִמֽינְ ְּבֶכֶתם אֹוִפֽיר
: ְּבִמנְָחה ָּפנַיִ יְַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעֽם| ּוַבֽת צֹר : ֶל יְָפיֵ ִּכי הּוא ֲאדֹנַיִ ְוִהְׁשַּתֲֽחִוי ֽלֹוַהּמֶ 

ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּולֹות : ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל ְּפנִיָמה ִמִּֽמְׁשְּבצֹות זָָהב ְלבּוָׁשּֽה
עֹוֶתיָה מּו יָה ֵרֽ ַֽאֲֽחֶרֽ ַּתַחת : ּתּוַבְֽלנָה ִּבְׂשָמחת ָוגִיל ְּתבֶֹאינָה ְּבֵהיַכל ֶמֶֽל: ָבאֹות ָל

ַאזְִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל ּדר ָודֹר ַעל ֵּכן : ֲאבֶֹתי ִיְֽהיּו ָבנֶי ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶֽרץ
  :ַעִּמים יְהֹודּו ְלעֹוָלם ָוֶעֽד
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 יָדֹו ֶּכֶסף ִּפְדיֹון תעניות הנצרכים לתקונו ָאך ִמי ָעָלה ָׁשַמיִם יִַּקח ּבְ  ַאַחר ָּכ
ְויִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל , ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות, ְויַָרד

ם ּוִמָּׁשַמיִ . וטוב שלא יפחות מפדיון תשִעים ְואחת ַּתֲענִּיֹות, ֲאֶׁשר יּוַכל
יַַעזְרּוהּו ְלַהְׁשִלים ִּתּקּונֹו ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשַהָּבא ְלִהָּטֵהר ְמַסּיְִעין 

  . ַּבֲעדֹו
 יִַּקח ִמְסכּום ַהִּפְדיֹון ַאְרָּבִעים ְוֶׁשַבע ַמְטְּבעֹות ִויַסְּדֵרם ַעל ַהֻּׁשְלָחן  ִאם ֶאְפָׁשר

  :ְּכֵסֶדר זֶה
10   5  

5   6   5  
5   6   5  

  
 ְוַאַחר ָּכ ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשנִּיָה , ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשִליִׁשית ִּבְפנֵי ַעְצָמם יְַחֵּבר ַמְטְּבעֹות

ְויֹוִסיף ֲעֵליֶהם ֶאת , ְוַאַחר ָּכ יְַחֵּבר ַהָּכל ִעם ׁשּוָרה ִראׁשֹונָה, ִּבְפנֵי ַעְצָמם
  :יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמְעָרב ְויֹאַמר ְויַָעמֹוד, ְויֹאַחזֵם ְּביָדֹו. ְׁשָאר ְּדֵמי ַהִּפְדיֹון

 
ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

ֲעַמֵּקי ָּבאִתי ְבמַ . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ָמה . ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי ּבֶׁשת ַהָּפנִים. ֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִםְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמ

א . ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו
א ִהֵּטיִתי ָא. ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה . זְנִיִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְוַעל ִמְצֹות 
י ְוגַָרְמּתִ . ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות . ה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹורנְַפִׁשי ַהְּקדֹוׁשָ 
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי. ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְלַהְכִעיְס , ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ִּכי 

. י ִמָּבָׂשר ָוָדםִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִ , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , נְִתַּכַּונְִּתי



 
101 

 

ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֶׁשָחָטאִּתי . ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי
ּוִמְתנֵַחם . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי, ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש

. י ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוִמְתָחֵרט ֲאנִ 
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש : ִּדְכִתיב, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים

ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמה ּוָבאִתי ְּבֵלב . ּו ְוֶאל ֱא
נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ 

. ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ, ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי

ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי , ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
. ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי. ק ְלָפנֶי ָּכל ָחיא יְִצּדַ 

ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי
ה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרּצֶ . ִמָּׁשֶמן

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ . ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ֹ , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב ִחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְוָכַׁשל ּכ

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו, ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ּוֵברּור ְוָכל ַהִּתּקּונִים , ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים , נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת . ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות

ְוָכל נִיצֹוצֹות . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשיַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאׁשֶ 
, ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

רּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ְויְַחזְ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
יִל 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

, ִבְטנָם ְצפּונְ ְּתַמֵּלא'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'ּבָ 
ְוִתְׁשַמע . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול 

ּנָא 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים . ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ּתִ  ְכְּבׁשּו'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'רַ 

  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ַאָּתה
  

 ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן.  
  ַאֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: ָּפסּוק זֶה ַּפֲעַמּיִיםר יֹאמ.  
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  א ְלַהְפִסיק בֶאְמַצעיֹאַמר . ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַהְּמֻסָּדִרים ְלִפי ְׁשמֹות ַהּקֹוֶדׁש ְויִּזֵַהר 
ּוי ַהֵּׁשם ֶׁשֵהם ִמּל, א, ו"א, א, ד"ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ַהַּמְתִחיִלים ְּבאֹוִתּיֹות ו

  ":ֵלָאה"ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנְִכָּבד ְוַהּנֹוָרא יְַכֵּון ְלָהִאיר אֹור ַלְּׁשִכינָה ַהּנְִקֵראת 
 

ֵהי יְִׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמן ַהּגֹויִם ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁש וְ : ד"ו ִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱא
  :  ֹור ְלדֹור יְַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי ּוְּגבּורֹוֶתי יִַּגידּוד: ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶת

  
  :ז יְָרנְנּו ֲעֵצי ַהּיַַער ִמִּלְפנֵי יְהָֹוה ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץאָ : א
  
ָהיואַ : ו"א  ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָּבַטְחִּתי יָגֵלוַ : ְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיְהָֹוה ֱא

  :ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ֲאִׁשיָרה ַליהָֹוה ִּכי ָּגַמל ָעַלי
  
א ִּתְכָלא ַרֲחֶמי ִמֶּמּנִי ַחְסְּד ַוֲאִמְת ָּתִמיד יְִצרּונִיאַ : א   :ָּתה יְהָֹוה 
  

 ֶׁשֵהם ִמּלּוי ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש , א, ו"א, א, ד"ֵאּלּו ַהַּמְתִחיִלים ְּבאֹוִתּיֹות ו ִּבְפסּוִקים
  ".ָרֵחל"יְַכֵּון ְלָהִאיר אֹור ַלְּׁשִכינָה ַהּנְִקֵראת , ּנְִכָּבד ְוַהּנֹוָראהַ 

  
  :ָרֶכי יְהָֹוה הֹוִדיֵענִי אֹוְרחֹוֶתי ַלְמֵּדנִיּדְ : ֲאנִי ָאַמְרִּתי ְּבַׁשְלִוי ַּבל ֶאמֹוט ְלעֹוָלםוַ : ד"ו
  
  :ל נְָקמֹות יְהָֹוה ֵאל נְָקמֹות הֹוִפיעַ אֵ : א
  
א יְַׁשִחית ְוִהְרָּבה וְ : יְהָֹוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדֹנַי ֶאְתַחּנַן ֶליאֵ : ו"א הּוא ַרחּום יְַכֵּפר ָעֹון ְו

א יִָעיר ָּכל ֲחָמתֹו   :ְלַהִּׁשיב ַאּפֹו ְו
  
  :ַהי ְּב ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ַאל יַַעְלצּו אֹויְַבי ִליאֱ : א
  

 ׁש , "יאהלוההים"ָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם הּוא יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ׁשֶ  ַאַחר ָּכ ָׁש
 :ְּפָעִמים

ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמֹור ַאל ַּתֲעזְֵבנִי ַעד : יַָדְעִּתי יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱאמּונָה ִעינִיָתנִי
: ָבְר נִָּצב ַּבָׁשָמיִםְלעֹוָלם יְהָֹוה ּדְ :  הֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאֳצֶרּנָה ֵעֶקב: ְמאֹוד

ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה ְבָכל : ִויבֹואּונִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶת
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א ֵאבֹוׁש:   ַהֲעֵבר ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחּיֵנִי: ֵלב : יְִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען 
  :ָּכל אֹוַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמֹור ְּדָבֶרמִ 
  

 ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ד"ף למ"ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם אל יֹאַמר ְּפסּוִקים:  
: דֹור ָודֹור ֱאמּונֶָת ּכֹונַנְָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹודלְ : ֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹור ֻחֶּקיאַ : אלף

  :נֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקיּפָ 
אֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶתי ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא מֵ :  ֲאנִי הֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרְׁשִּתילְ : למד

  :ֶר ֱאמּונָה ָּבַחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתיּדֶ : ִלי
  

 ׁש  יֹאַמר ָּפסּוק   :ְּפָעִמיםזֶה ָׁש
ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱֽאֶמת  ַוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא

 :יְִׁשֶעֽ
  
 ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר, ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשַאֲחָריו יֹאַמר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים:  

ְלִכים ְּבתֹוַרת יְהָֹוֽה, ַאְׁשֵרי ְתִמֽיֵמי ָדֶר ֹֽ ְּבָכל ֵלב , ַאְׁשֵרי נְֹֽצֵרי ֵעֽדָֹתיו ב: ַהה
ֽא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלֽכּו: יְִדְרֽׁשּוהּו ד: ג ַאף  ֹֽ : ד ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשמר ְמא

ֽא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל  ִמְצֹוֶתֽי: ה ַאֲֽחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקֽי ז ֽאֹוְד : ו ָאז 
ד: ְּביֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ ט ַּבֶּמה : ח ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמר ַאֽל ַּתַעזְֵבנִי ַעד ְמא

יא : י ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתֽי: יְזֶַּכה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמר ִּכְדָבֶרֽ
ְּֽבִלִּבי ָצַפנְ  א ֶאֱֽחָטא ָל יג : יב ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען 

טו ְּבִפּקּוֶדי : יד ְּבֶדֶר ֵעְֽדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹון: ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכל ִמְׁשְּפֵטי ִפֽי
ְרחֶֹתֽי ֹֽ א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרֽט: ָאִשיָחה ְוַאִּביָטה א יז  ּגְמל ַעל : ז ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְֽׁשַּתֲעָׁשע 

יט ֵּגר ָאֽנִֹכי : יח ַּגל ֵעינַי ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּֽתֹוָרֶתֽ: ַעְבְּד ֶאְֽחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרֽ
כא : ֲאָבה ֶאֽל ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל ֵעֽתכ ָּגְֽרָסה נְַפִׁשי ְלַתֽ: ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמּנִי ִמְצֹוֶתֽי

: כב ַּגל ֵמָֽעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז ִּכי ֵעֽדֶֹתי נָָצְֽרִּתי: ָּגַעְרָּת זִֵדים ֲארּוִרים ַהּׁשֹגִים ִמִּמְצֹוֶתֽי
ֲעֻׁשָעי ַאנְֵׁשי כד ַּגֽם ֵעדֶֹתי ַׁשֽ : כג ַּגם ָיְֽׁשבּו ָׂשִרים ִּבי נְִדָּברּו ַעְבְּד יִָשיַח ְּבֻחֶּקֽי

: כו ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּֽתֲענֵנִי ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: כה ָּדְֽבָקה ֶלָֽעָפר נְַפִׁשי ַחּיֵנִי ִּכְדָבֶרֽ: ֲעָצִתֽי
כח ָּדְֽלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָה ַקּיְֵמנִי : כז ֶּדֶֽר ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתֽי

ל ֶּדֶֽר ֱאמּונָה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי : כט ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי: ְדָבֶרּֽכִ 
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נִי: ִׁשִּוֽיִתי לב ֶּדֶֽר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב : לא ָּדַבְקִּתי ְבֵעְֽדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשֽ
לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה ֽתֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה : ה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶֽקבלג הֹוֵרנִי יְהֹוָ : ִלִּבֽי

לו ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְֽדֹוֶתי ְוַאל : לה ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתיב ִמְצֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפְֽצִּתי: ְבָכל ֵלֽב
לח ָהֵקם ְלַעְבְּד ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר : ָרֶכ ַחֵּיֽנִילז ַהֲֽעֵבר ֵעינַי ֵמְֽראֹות ָׁשְוא ִּבדְ : ֶאל ָּבַֽצע
מ  ִהּנֵה ָּתַאְבִּתי : לט ַהֲֽעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבֽים: ְליְִרָאֶתֽ

ְת ַחֵּיֽנִי מב ְוֶאֱֽענֶה : ָרֶתֽמא ִוֽיבֹֻאנִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאמְ : ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקֽ
ְרִפי ָדָבר ִּכֽי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ ֹֽ מג ְוַֽאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט : ח

ְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעֽד: יִָחְֽלִּתי מה ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְֽרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדי : מד ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרֽ
ְׁשּתִ  א ֵאֽבֹוׁש: יָדָרֽ מז ְוֶאְׁשַּתֲֽעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתי : מו ַוֲֽאַדְּבָרה ְבֵעֽדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים ְו

א ַכַּפי ֶאֽל ִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִשיָחה ְבֻחֶּקֽי: ֲאֶׁשר ָאָהְֽבִּתי ָֹֽ מט זְכֹר : מח ְוֶאש
ְת ִחָּיְֽתנִי נ: ָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל ֲאֶׁשר ִיַֽחְלָּתֽנִי נא זִֵדים : זֹאת נֶָחָֽמִתי ְבָענְיִי ִּכי ִאְמָרֽ

א נִָטֽיִתי : יְהָֹוה ָוֶֽאְתנֶָחֽם| נב זַָכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמֽעֹוָלם : ֱהִליֻצנִי ַעד  ְמאֹד ִמּתֹוָרְת 
זְֵבי ּֽתֹוָרֶתֽ ֹֽ ינד זְִמרֹות ָהֽ : נג זְַלָעָפה ֲאָחזְַתנִי ֵמְֽרָׁשִעים ע נה : יּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרֽ

נז : נו זֹאת ָהֽיְָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי נָָצְֽרִּתי: זַָכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָֹוה ָוֶֽאְׁשְמָרה ּֽתֹוָרֶתֽ
י נט : ֶתֽנח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל ֵלב ָחּנֵנִי ְּכִאְמרָ : ֶחְלִקי יְהָֹוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרֽ

א ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתֽי: ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָֽאִׁשיָבה ַרגְַלי ֶאל ֵעֽדֶֹתֽי : ס ַחְׁשִּתי ְו
א ָׁשָכְֽחִּתי סב ֲחֽצֹות ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ַעל : סא ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדנִי ּתֹוָרְת 

ְמֵרי ִּפּקּוֶדֽי :ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ סד ַחְסְּד יְהָֹוה : סג ָחֵבר ָאנִי ְלָכל ֲאֶׁשר יְֵראּו ּוְלׁש
סו טּוב ַטַעם : סה טֹוב ָעִשיָת ִעֽם ַעְבְּד יְהָֹוה ִּכְדָבֶרֽ: ָמְֽלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי

ְת ָׁשָמְֽרִּתיסז ֶטרֶ : ָוַדַעת ַלְּמֵדנִי ִּכי ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱֽאָמֽנְִּתי : ם ֶאֱֽענֶה ֲאנִי ׁשֹגֵג ְוַעָּתה ִאְמָרֽ
סט ָטְֽפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר זִֵדים ֲאנִי ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר : סח טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי

ְעִּתי: ִּפּקּוֶדֽי ֲעָׁשֽ ְת ִׁשֽ ּנֵיִתי ְלַמַען עא ֽטֹוב ִלי ִכֽי עֻ : ע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאנִי ּתֹוָרֽ
עג יֶָדי ָעׂשּונִי ַוֽיְכֹונְנּונִי : עב ֽטֹוב ִלי ֽתֹוַרת ִּפי ֵמַֽאְלֵפי זָָהב ָוָכֶֽסף: ֶאְלַמד ֻחֶּקֽי

עה יַָדְעִּתי : עד יְֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: ֲהִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתֽי
ְת ְלַעְבֶּדֽ: י ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱֽאמּונָה ִעּנִיָתֽנִייְהָֹוה ּכִ  : עו יְִהי נָא ַחְסְּד ְלַנֲֽחֵמנִי ְּכִאְמָרֽ

ֲעֻׁשָעֽי ֲחֶמי ְוֶאְֽחיֶה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֽ עח יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי : עז יְבֹאּונִי ַרֽ
פ יְִהֽי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען : יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי ְויְֹֽדֵעי ֵעֽדֶֹתֽי עט: ָאִשיַח ְּבִפּקּוֶדֽי

פב ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת ֵלאמר : פא ָּכְֽלָתה ִלְתׁשּוָעְֽת נְַפִׁשי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: א ֵאֽבֹוׁש
א ָׁשָכְֽחִּתיפג ִּכֽי ָהיִיִתי ְּכנֹאד ּבְ : ָמַתי ְּתֽנֲַחֵמֽנִי פד ַּכָּמה יְֵמֽי ַעְבֶּד ָמַתי : ִקיטֹור ֻחֶּקי 

ְדַפי ִמְׁשָּפֽט ֹֽ א ְכֽתֹוָרֶתֽ: ַּתֲֽעֶשה ְבר פו ָּכל ִמְצֹוֶתי : פה ָּכֽרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
נִי ֽא ָעזְַבִּתי ִפֻּקֶדֽיפז ִּכְמַעט ִּכּלּונִי ָבָאֶרץ ַוֲֽאנִ : ֱאמּונָה ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי ָעזְֵרֽ פח : י 
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צ ְלדֹר ָודֹר : פט ְלעֹוָלם יְהָֹוה ְּדָבְֽר נִָּצב ַּבָּׁשָמֽיִם: ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפֽי
ד ֹֽ צב לּוֵלי : צא ְלִֽמְׁשָּפֶטי ָעְֽמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדֽי: ֱאֽמּונֶָת ּכֹונַנְָּתֽ ֶאֶרץ ַוַּֽתֲעמ

ֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָענְִיֽי ְת ַׁשֽ ֽא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחּיִיָתֽנִי: תֹוָרֽ צד : צג ְלעֹוָלם 
ְׁשִּתי ֽ ֲאנִי ֽהֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרֽ צו : צה ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדנִי ֵעֽדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנֽן: ְל

דְלֽכָ  ֹֽ צז ָמֽה ָאַהְבִּתי ֽתֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום ִהיא : ל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְֽת ְמא
יָחִתֽי ִֹֽ צט ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי : צח ֵמאֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶת ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלֽי: ש

קא ִמָּכל אַֹרח ָרע ָּכִלאִתי : ם ֶאְתּבֹונָן ִּכי ִפּקּוֶדי נָָצְֽרִּתיק ִמּזְֵקנִי: ֵעְֽדֹוֶתי ִשיָחה ִלֽי
א ָסְרִּתי ִּכֽי ַאָּתה ֽהֹוֵרָתֽנִי: ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמר ְּדָבֶרֽ קג ַמה ּנְִמְלצּו : קב ִמִּמְׁשָּפֶטי 

קה : ַעל ֵּכן ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח ָׁשֶֽקרקד ִמִּפּקּוֶדי ֶאְתּבֹונָן : ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפֽי
קז : קו נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲֽאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ: נֵר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלנְִתֽיָבִתֽי
:  ַלְּמֵדֽנִיקח נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא יְהָֹוה ּֽוִמְׁשָּפֶטי: ַנֲֽענֵיִתי ַעד ְמאֹד יְהָֹוה ַחּיֵנִי ִכְדָבֶרֽ

א ָׁשָכְֽחִּתי א : קט נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת  קי ָנְֽתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 
קיב נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲֽעׂשֹות : קיא נַָחְלִּתי ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ִּכֽי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּֽמה: ָתִעֽיִתי

קיד ִסְתִרי ּוָמֽגִּנִי ָאָּתה : קיג ֵסֲֽעִפים ָׂשנֵאִתי ְוֽתֹוָרְת ָאָהְֽבִּתי: ֶקבֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֽ 
ָהֽי: ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי ְת : קטו ֽסּורּו ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ֱא קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרֽ

י קיח ָסִליָת : ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמֽידקיז ְסָעֵדנִי : ְוֶאְֽחיֶה ְוַאל ְּתִביֵׁשנִי ִמִׂשְבִרֽ
קיט ִסגִים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי : ָּכל ׁשֹוגִים ֵמֻֽחֶּקי ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתֽם

אִתי:  ֵעֽדֶֹתֽי י ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל קכא ָעִׂשיתִ : קכ  ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי ּֽוִמִּמְׁשָּפֶטי יֵָרֽ
י ְׁשָקֽ ֹֽ קכג ֵעינַי ָּכלּו ִליֽׁשּוָעֶת : קכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאֽל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדֽים: ַּתּנִיֵחנִי ְלע

קכה ַעְבְּד ָאנִי ֲהִבינֵנִי : קכד ֲעֵשה ִעם ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי: ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקֽ
קכז ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי : קכו ֵעת ַלֲֽעׂשֹות ַלֽיהָֹוה ֵהֵפרּו ּֽתֹוָרֶתֽ: ֵאְֽדָעה ֵעֽדֶֹתֽיוְ 

קכט ְּפָלאֹות : קכח ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנֽאִתי: ִמּזָָהב ּוִמָּפֽז
קלא ִּפֽי ָפַעְרִּתי : קל ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר ֵמִבין ְּפָתִיֽים: יֵעְֽדֹוֶתי ַעל ֵּכן נְָצָרַתם נְַפׁשִֽ 

ֲהֵבי ְׁשֶמֽ: ָוֶֽאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתי יָָאְֽבִּתי ֹֽ קלג : קלב ְּפֵנֽה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּכִמְׁשָּפט ְלא
ֵדנִי ֵמעֶׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה קלד ּפְ : ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת ְוַֽאל ַּתְׁשֶלט ִּבי ָכל ָאֶֽון

קלו ַּפְלגֵי  ַמיִם ָיְֽרדּו ֵעינָי ַעל : קלה ָּפנֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקֽי: ִּפּקּוֶדֽי
 קלח ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעֽדֶֹתי: קלז ַצִּדיק ַאָּתה יְהָֹוה ְויָָׁשר ִמְׁשָּפֶטֽי: ֽא ָׁשְמרּו ֽתֹוָרֶתֽ

ד ֹֽ י: ֶוֱֽאמּונָה ְמא ְת ְמאֹד : קלט ִצְּמַתְתנִי ִקנְָאִתי ִּכֽי ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרֽ קמ ְצרּוָפה ִאְמָרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי: ְוַֽעְבְּד ֲאֵהָבּֽה ְת ֶצֶדק : קמא ָצִעיר ָאֽנִֹכי ְונְִבזֶה ִּפֻּקֶדי  קמב ִצְדָקֽ

ֲעֻׁשָעֽיקמג ַצר ּו: ְלעֹוָלם ְוֽתֹוָרְת ֱאֶמֽת קמד ֶצֶדק ֵעְֽדֹוֶתי : ָמצֹוק ְמָצאּונִי ִמְצֹוֶתי ַׁשֽ
ָרה: ְלעֹוָלם ֲהִבינֵנִי ְוֶאְֽחֶיֽה ֹֽ קמו ְקָראִתי : קמה ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲענֵנִי יְהָֹוה ֻחֶּקי ֶאּצ
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קמח ִקְּדמּו : ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי קמז ִקַּדְמִּתי ַבּנֶֶׁשף ָוֲֽאַׁשֵּוָעה: ֽהֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֽדֶֹתֽי
קנ : קמט קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶט ַחֵּיֽנִי: ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות ָלִשיַח ְּבִאְמָרֶתֽ

ְת ָרָחֽקּו ְדֵפי זִָּמה ִמּתֹוָרֽ ֹֽ ְרבּו ר נב ק: קנא ָקרֹוב ַאָּתה יְהָֹוה ְוָֽכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמֽת: ָקֽ
א : ֶקֶדם יַָדְעִּתי ֵמֵעֽדֶֹתי ִּכי ְלעֹוָלם יְַסְדָּתֽם קנג ְרֵאֽה ָענְיִי ְוַחְּלֵצנִי ִּכי תֹוָרְת 

ְת ַחֵּיֽנִי: ָׁשָכְֽחִּתי קנה ָרחֹוק ֵמְֽרָׁשִעים יְׁשּוָעה ִּכֽי : קנד ִריָבה ִריִבי ּוגְָאֵלנִי ְלִאְמָרֽ
ׁשּו א ָדָרֽ ֲחֶמי: ֻחֶּקי  ְדַפי ְוָצָרי : יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶטי ַחֵּיֽנִי|  ַרִּבים קנו ַרֽ ֹֽ קנז ַרִּבים ר

א נִָטֽיִתי א ָׁשָמֽרּו: ֵמֵעְֽדֹוֶתי  ְת  גְִדים ָוֶֽאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרֽ ֹֽ קנט : קנח ָרִאיִתי ב
רֹאׁש ְּדָבְֽר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל  קס: ְרֵאה ִּכֽי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי יְהָֹוה ְּכַֽחְסְּד ַחֵּיֽנִי

קסב ָשׂש ָאֽנִֹכי ַעל : קסא ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָם ּוִמְּדָבְֽר ָּפַחד ִלִּבֽי: ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ
ב ְת ָאָהְֽבִּתי: ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרֽ קסד ֶׁשַבע : קסג ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ָוֲֽאַתֵעָבה ּתֹוָרֽ

ֲהֵבי ֽתֹוָרֶת ְוֵאֽין ָלמֹו ִמְכֽׁשֹול: ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ַּבּיֹום ֹֽ : קסה ָׁשלֹום ָרב ְלא
יִתי ִֹֽ ֲהֵבם : קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ּֽוִמְצֹוֶתי ָעש ֹֽ ְמָרה נְַפִׁשי ֵעֽדֶֹתי ָוא קסז ָׁשֽ

ד ֹֽ קסט ִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי : ֵעֽדֶֹתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי נֶגְֶּדֽקסח ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי וְ : ְמא
ְת ַהִּציֵלֽנִי: יְהָֹוה ִּכְדָבְֽר ֲהִביֵנֽנִי קעא ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי : קע ָּתבֹוא ְתִחּנִָתי ְלָפנֶי ְּכִאְמָרֽ

קעג ְּתִהֽי : ָרֶת ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדקקעב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאמְ : ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי
ֲעֻׁשָעֽי: יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְֽרִּתי קעה : קעד ָּתַאְבִּתי ִלֽיׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ְותֹוָרְת ַׁשֽ

נִי ד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצֹוֶתי קעו ָּתִעיִתי ְּכֶשה אֹבֵ : ְּתִֽחי נְַפִׁשי ּֽוְתַהְלֶלָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט יְַעזְֻרֽ
  :א ָׁשָכְֽחִּתי

  
ב ְיֽהָֹוה ַהִּציָלה נְַפִׁשי : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֶאל יְהָֹוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוּֽיֲַעֵנֽנִיקכ  

ד ִחֵּצי גִּבֹור : ָּיֽהג ַמה ּיִֵּתן ְל ּוַמה ּיִֹסיף ָל ָלׁשֹון ְרמִ : ִמְׂשַפת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיֽה
ו ַרַּבת : ה ֽאֹויָה ִלי ִּכי גְַרִּתי ֶמֶׁש ָׁשַכנְִּתי ִעֽם ָאֳהֵלי ֵקָדֽר: ְׁשנּונִים ִעם ַּגֲֽחֵלי ְרָתִמֽים

ְכנָה ָּלּה נְַפִׁשי ִעם ׂשֹונֵא ָׁשֽלֹום   :ז ַאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמֽה: ָׁשֽ
  

ֽ קכא   יא  ִׁשיר ַל ב  ֶעזְִרי ֵמִעם יְהָֹוה : ַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ
ְמֶרֽ: עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ א יִיָׁשן : ג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל יָנּום ׁש ֽא יָנּום ְו ד ִהּנֵה 

ְמֶר יְהָֹוה ִצּלְ : ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ֹֽ ֽה יְהָֹוה ׁש ֽא יֶַּכָּכה :  ַעל יַד יְִמיֶנ ו יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
ח ְיֽהָֹוה יְִׁשָמר ֵצֽאְת : ז ְיֽהָֹוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמר ֶאת נְַפֶׁשֽ: ְויֵָרַח ַּבָּלֽיְָלה

  :ּובֹוֶא ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ֹֽ קכב   ֽא  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבא ְמדֹות ָהיּו : ְמִרים ִלי ֵּבית יְהָֹוָה נֵֵל ֹֽ ב  ע
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ִֽים ֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדֽו: ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְֽרּוָׁשָל ד ֶׁשָּׁשם : ג יְֽרּוָׁשַלים ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֽ
ָיְֽׁשבּו ִכְסאֹות | י ָׁשָּמה ה ּכִ : ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יְהָֹוה

ֲהָבֽיִ: ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוֽד ֹֽ ֲאלּו ְׁשלֹום יְֽרּוָׁשָלים יְִׁשָליּו א ז יְִהֽי ָׁשלֹום : ו ַׁשֽ
ית ט  ְלַמַען ּבֵ : ח ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ּנָא ָׁשלֹום ָּבֽ: ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתֽיִ

ֽ ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל   :יְהָֹוה ֱא
ב ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֵאֶלי נָָשאִתי ֶאת ֵעינַי ַהּיְֹֽׁשִבי ַּבָּׁשָמֽיִםקכג 

ֵהינּו עַ : ֶאל יַד ֲאֽדֹונֵיֶהם ד ג ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא
ְבָעה ָּלּה נְַפֵׁשנּו ַהַּלַעג : ד ָחּנֵנּו יְהָֹוה ָחּנֵנּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו ֽבּוז: ֶׁשּיְָחֵּנֽנּו ָֹֽ ה ַרַּבת ש

ֲאנַּנִים ַהּבּוז ִלגְֵאי יֹוִנֽים   :ַהַּׁשֽ
  

ֵלי יְהָֹוה ב לּו: א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽלקכד 
ד ֲאזַי ַהַּמיִם : ג ֲאזַי ַחּיִים ְּבָלעּונּו ַּבֲֽחרֹות ַאָּפם ָּבֽנּו: ֶׁשָהיָה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדֽם
ו ָּברּו יְהָֹוה : ה ֲאזַי ָעַבר ַעל נְַפֵׁשנּו ַהַּמיִם ַהֵּזֽידֹוִנֽים: ְׁשָטפּונּו נְַחָלה ָעַבר ַעל נְַפֵׁשֽנּו

א נְָתנָ  ז נְַפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור נְִמְלָטה ִמַּפח יֹֽוְקִׁשים ַהַּפח נְִׁשָּבר ַוֲֽאנְַחנּו : נּו ֶטֶרף ְלִׁשּנֵיֶהֽםֶׁש
  :ח ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ: נְִמָלְֽטנּו

  
ֽא יִּמֹוט לְ  קכה ְטִחים ַּבֽיהָֹוה ְּכַֽהר ִצּיֹון  ֹֽ ב ְיֽרּוָׁשַלים : עֹוָלם יֵֵׁשֽבא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַהּב

א יָנּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל : ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוֽיהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם ג ִּכי 
ֽא יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהֽם  ד ֵהיִטיָבה יְהָֹוה ַלּטֹוִבים: ּגֹוַרל ַהַּֽצִּדיִקים ְלַמַען 

ֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל : ְוִלֽיָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתֽם ֹֽ ה ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹֽוִליֵכם יְהָֹוה ֶאת ּפ
  :יְִׂשָרֵאֽל

  
ְלִמֽים קכו ֹֽ ב ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹוק : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְהָֹוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח

ג ִהגְִּדיל יְהָֹוה : ּו ִרּנָה ָאז יֹֽאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלהִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנ
ה ַהּזְֹֽרִעים : ד ׁשּוָבה יְהָֹוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲֽאִפיִקים ַּבֶּנֽגֶב: ַלֲֽעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְׂשֵמִחֽים

רּו ֹֽ ֹֽא יָבֹא ְבִרּנָה נֵֹשא ו ָהלֹו יֵ : ְּבִדְמָעה ְּבִרּנָה יְִקצ ֵל ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶֽׁש ַהּזַָרע ּב
  :ֲאֻלּמָֹתֽיו

  
ֽא יְִבנֶה ַביִת ָׁשְוא ָעְֽמלּו בֹונָיו ּבֹו ִאם יְהָֹוה קכז  מה ִאם יְהָֹוה  א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִלְׁש

ְכֵלי ב ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמֽ : ֽא יְִׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמֽר ֹֽ י קּום ְמַאֲֽחֵרי ֶׁשֶבת א
ד : ג ִהּנֵה ַנֲֽחַלת יְהָֹוה ָּבנִים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶֽטן: ֶלֶחם ָהֲֽעָצִבים ֵּכן יִֵּתן ִלֽיִדידֹו ֵׁשָנֽא
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ים ֽא ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם : ְּכִחִּצים ְּביַד ִּגּבֹור ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרֽ
ַער   :יֵבׁשּו ִּכֽי יְַדְּברּו ֶאת ֽאֹויְִבים ַּבָּׁשֽ

  
ב יְגִיַע ַּכֶּפי ִּכי תֹאֵכל : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל יְֵרא יְהָֹוה ַהֽהֵֹל ִּבְדָרָכֽיו קכח

ֽ ִרּיָה ְּביְַרְּכֵתי ֵביֶת ָּבנֶי: ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל ֹֽ ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים ָסִביב  ג ֶאְׁשְּת ְּכגֶֶפן ּפ
ֽ ה יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב : ד ִהּנֵה ִכי ֵכן יְבַֹר ָּגֶבר יְֵרא יְהָֹוֽה: ְלֻׁשְלָחֶנ

  :ּוְרֵאֽה ָבנִים ְלָבנֶי ָׁשלֹום ַעל  יְִׂשָרֵאֽל: יְֽרּוָׁשָלים ּכל יְֵמי ַחֶּיֽי
  

ב ַרַּבת ְצָררּונִי : ַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוַרי יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽלא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות רַ  קכט
א יְָכלּו ִלֽי ְרִׁשים ֶהֱֽאִריכּו ְלַמֲֽענִיָתֽם: ִמּנְעּוָרי ַּגם ֹֽ , ד יְהָֹוה ַצִּדיק: ג ַעל ַּגִּבי ָחְֽרׁשּו ח

נְ : ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעֽים ֹֽ ו ִיְֽהיּו ַּכֲֽחִציר ַּגּגֹות : ֵאי ִצּיֹֽוןה יֵבֹׁשּו ְויִּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂש
א ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמֽר: ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף יֵָבֽׁש ְבִרים : ז ֶׁש ֹֽ א ָאְֽמרּו ָהע ח ְו

  :ִּבְרַּכֽת  יְהָֹוה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָֹוֽה
  

ב ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי : ים ְקָראִתי יְהָֹוֽהא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמּקִ  קל
ד: ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ ד ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה : ג ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ

א ְמִרים : ָברֹו הֹוָחְֽלִּתיה ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלדְ : ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ ֹֽ ו נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
ֶֹֽקר ְמִרים ַלּב ֹֽ : ז יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות: ַלּבֶֹקר ׁש

  :ח  ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו
  

ֽא ִהַּלְכִּתי ִּבגְדֹלֹות , דא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדוִ  קלא ֽא ָרמּו ֵעינַי ְו ֽא גַָבּה ִלִּבי ְו יְהָֹוה 
י: ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי נְַפִׁשי ְּכגָֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי נְַפִׁשֽ : ב ִאם 

  :ג יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֽיהָֹוה נַָדר ַלֲֽאִביר : ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות זְכֹור יְהָֹוה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹוֽתֹו קלב
ב ֹֽ ִאם ֶאֵּתן ְׁשנַת ְלֵעינָי : ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱֽעֶלה ַעל ֶעֶרׂש יְצּוָעֽי: ַיֲֽעק

ב ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום: ְלַֽעְפַעַּפי ְּתנּוָמֽה ֹֽ ִהֵּנֽה ְׁשַמֲענּוָה : ַלֽיהָֹוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק
קּוָמה : נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו נְִׁשַּתֲֽחֶוה ַלֲֽהדֹם ַרגְָלֽיו: ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער

ֽ ֲהנֶי יְִלְּבׁשּו ֶצֶדק : יְהָֹוה ִלְמנּֽוָחֶת ַאָּתה ַוֲֽארֹון ֻעֶּז ֹֽ ַּבֲֽעבּור ָּדִוד : ַוֲֽחִסיֶדי יְַרֵּנֽנּוּכ
ֽא יָׁשּוב ִמֶּמּנָה ִמְּפִרי ִבְטנְ :  ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחֽ נְִׁשַּבֽע יְהָֹוה ְלָדִוד ֱאֶמת 

ֽ יֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְֽׁשבּו ִאֽם יְִׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי ְוֵעֽדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבנֵ : ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל
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ֽ ה ֵאֵׁשב ִּכי :  ִּכֽי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב ֽלֹו:  ְלִכֵּסא ָל ֹֽ זֹאת ְמנּֽוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפ
יֶדיָה ְוֽכֲֹהנֶיָה ַאְלִּביׁש יֶַׁשע ַוֲֽחסִ : טו ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹונֶיָה ַאְׂשִּביַעֽ ָלֶֽחם: ִאִּוִתֽיהָ 

ֽאֹויְָביו ַאְלִּביׁש ּבֶׁשת ְוָעָליו : ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי נֵר ִלְמִׁשיִחֽי: ַרּנֵן יְַרֵּנֽנּו
  :יִָציץ נִזְֽרֹו

  
ב ַּכֶּׁשֶמן : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ֶׁשֶבת ַאִחים ּגם ָיַֽחדקלג 

ן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתֽיוַהּטֹוב ַעל  ג ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד : ָהראׁש יֵֹרד ַעֽל ַהּזָָקן זְַקֽ
  :                 ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחּיִים ַעד ָהֽעֹוָלֽם

  
ְמִדים ְּבֵבֽית יְהָֹוה א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִהּנֵה ָּבְֽרכּו ֶאת יְהֹוָ  קלד ֹֽ ה ָּכל ַעְבֵדי יְהָֹוה ָהע

ה ָׁשַמיִם : ב ְׂשֽאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוֽה: ַּבֵּליֽלֹות ֵֹ ג יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון עֹש
  :ָוָאֶֽרץ

  
 ִּתְלַמד " ָטאַאְּדָרא זּו"ְוָהִאָּׁשה ִּבְמקֹום , "ַאְּדָרא זּוָטא: "יְִלַמד זוהר ַאַחר ָּכ

 .ך ְלֵליל ָׁשבּועֹות"ַהָתנָ 
  
 ַהִּלמּוד יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ַּבֲעֹון , ָׁשהּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹו

ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ַהִּפֶּלגֶׁש ְוַהְּקֵדָׁשה
ן ָּכל ֲאֶׁשר ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְֻתּקָ , ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ֲאנִי ּוֵביִתי

ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש ֶׁשַפע ַרב ְלנְַפֵׁשנּו , ְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ָּפגְַמנּו
ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ְויְִהיֶה ַהּיֹום ַהּזֶה יֹום ָרצֹון . רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו

ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפגְַמנּו ִּבְכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה , ְלָפנֶי
ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפְּגמּו , ְוָכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

: ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש, ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָהְונְָפלּו ְּבנֹגַּה ְּדֲאִצילּות 
ּוִבזְכּות יְִצָחק , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ִּבזְכּות ַאְבָרָהם אֲֹהָב ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד

ּוִבזְכּות , ז ְּבִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרתּוִבזְכּות יֲַעקֹב ְּתִמיָמ ָהָאחּו, ַעְבָּד ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה
ּוִבזְכּות , ּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ַּכֲהנָ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַההֹוד, מֶֹׁשה נְִביָא ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהּנֵַצח

ּוִבזְכּות ָּדִוד ַעְבָּד ְמִׁשיָח ָהָאחּוז ְּבִמַּדת , יֹוֵסף ַצִּדיָק ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהיְסֹוד
ְויְַחזְרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאים , יְֻתְּקנּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִּתקּון ָּגמּור ְוָׁשֵלם, ַהַּמְלכּות
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: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים: ּוֵמִאיִרים ְונְִמָׁשִכים ְּבֶׁשַפע ַרב ִּכְרצֹונָ
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהְּקדֹוִׁשים: יםֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה קֹולֹות ַהְּקדֹוׁשִ 
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה רֹוִעים ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעמֹד: ְלַמַען ִׁשְבָעה ֻחּפֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים

ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום  ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה ַהּזָאֹות ֶׁשל: ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשִמּטֹות ֶׁשַּבּיֹוֵבל
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת ְקנֵי ַהְּמנֹוָרה: ַהִּכּפּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה יְֵמי : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהַּמּצֹות: ַהסּוּכֹות

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ֻחָּפה: ַרת ַהּנִָּדהנְִקּיִים ֶׁשל ְסִפי
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּכִריכֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין: ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה

ִמְצַות ֶׁשַבע ֲעִלּיֹות ֶׁשל ֵסֶפר  ֲעֵׂשה ְלַמַען: ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע
  :ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת

  
  ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמיםיֹאַמר:  

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא
ָאּנָא : ְוַהְרִויָחה נָאָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא : ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָא

  :הֹוַׁשְענָא ְוהֹוִׁשיָעה נָא, ְסַלח נָא, ְרָפא נָא, ֵאל נָא
  

 ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמׁש ְפָעִמים יֹאַמר:  
ְוַהּכֵֹהן . ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהן, ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש יְַׁשֵּלם

ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף , ְוִאם ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו: ֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹויְַכֵּפר ָעָליו ּבְ 
  :ָעָליו
 ָפסּוּק זֶה ֶׁשַבע ְפָעִמים יֹאַמר:  

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא
  

 ְויֹאַמר ַּבָקָׁשה זֹו יַַעמֹוד: 
  

ַהּסֹוֵדר ְּבֵראִׁשית ְליִָמים , ָאּנָא ַהַּמְקִּדים ָלעֹוָלם ְּדָבִרים ִׁשְבָעה. הֹוַׁשְענָא ְענָאהֹוׁשַ 
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים , ְורֹוַקע ֲאָרצֹות ִׁשְבָעה, ַהּנֹוֶטה ָׁשַמיִם ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה
  :כּות נְָחִלים ִׁשְבָעהְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמלְ , ִׁשְבָעה

ּוְׁשנַת ַהּיֹוֵבל , ּוְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ְלָׁשנִים ִׁשְבָעה, ַהַּמנְִחיֵלנּו ַׁשָּבת ְליִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא
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ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְלֵקץ ַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה
  :ָחִלים ִׁשְבָעהָּבַמְלכּות נְ 

ְולּוָלב ְוַחג , ְוַחג ַהִּבּכּוִרים ְלַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה, ַהחֹוֵקק זְַמן ֵחרּוֵתנּו יִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוֻסָּכה ְונִּסּו ַהַּמיִם ִׁשְבָעה

  :ת נְָחִלים ִׁשְבָעהּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּו
, ְוָעַבד ְּבנָָׁשיו ָׁשנִים ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, ִּבזְכּות ִאיׁש ָּתם ֲאֶׁשר יָָצא ִמְּבֵאר ִׁשְבָעה ָאּנָא

ְויְִהיּו , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעה
  :             ִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעהְׁשֵלִמים ּוְמלֵ 

, ַוֲחלֹום ַהִּׁשֳּבִלים ִׁשְבָעה, ִּבזְכּות ִאיׁש ַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּפַתר ֲחלֹום ַהָּפרֹות ִׁשְבָעה ָאּנָא
ְוָתִאיר ְּתַתֵּקן , ַויְַכְלֵּכל ַעם ַרב ִּבְׁשנֵי ָהָרָעב ִׁשְבָעה, ְוָצַבר ָּבר ִּבְׁשנֵי ַהָּׂשָבע ִׁשְבָעה

  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ִׁשים ְוִׁשְבָעה ָאּנָא ְוהֹוִליד ֵּבן , ִּבזְכּות ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ֲאֶׁשר ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ּוְׁש

ְּתַתֵקן ְוָתִאיר , ֱעָלה נֵרֹות ַהְּמנֹוָרה ִׁשְבָעהְוהֶ , ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו יְֵמי ִמּלּוִאים ִׁשְבָעה
             :           ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

ְוָהיּו , נִים ִׁשְבָעהּוָמַל ְּבֶחְברֹון ׁשָ , ִּבזְכּות ִאיׁש ַחיִל ֲאֶׁשר נְִבַחר ֵמַאִחים ִׁשְבָעה ָאּנָא
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, לֹו ִּגּבֹוִרים ְׁשלִׁשים ְוִׁשְבָעה

  :                ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ַוּיִָּקֲהלּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש , נִים ִׁשְבָעהִּבזְכּות ִאיׁש יְִדיד ֲאֶׁשר ָּבנָה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבׁשָ  ָאּנָא

ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות , ַוּיַַעׂש ֶאת ֶהָחג ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, יְִׂשָרֵאל ְּבחֶֹדׁש ַהִּׁשְבָעה
   :                     ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, נְָחִלים ִׁשְבָעה

ַויְַטֵהר ַהְּמצָֹרע , ִּבזְכּות ִאיׁש ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָּגַהר ַעל ַהּנַַער ַויְזֵֹרר ְּפָעִמים ִׁשְבָעה ָאּנָא
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ִּבְטִבילֹות ִׁשְבָעה

  :  ְבָעהּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ׁשִ 
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה: הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא יְהָֹוה : יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי : יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב
ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע, ןְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹו יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי : ֱא

  :ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
 ַאָחר ָּכ יֹאַמר:  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ְתַמֵעט ַהּיֹום ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנִ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 
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. ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ַהָּקדֹוׁש
ִהים ְּדֵהִהיּוְבֵכן יֻמְ  , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

ִהים ְּבִמּלּויָם ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא יֲַעלּו ְלִמְסַּפר , ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה , ה ִמַּמְדֵרגָהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעלָ . ַּתֲענִית

ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
ה ַאַחר ַמְדֵרגָ , ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ְּפסֶֹלת

ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול , ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ַמְדֵרגָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ָעַלי

, לֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשהְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהעֲ 
. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , ה ִּתְׁשַמענְַדֵּבר ְוַאּתָ , ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ' ִּכי ַאָּתה ה, "יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

  
ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ִאּמֹו
ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ּוְבטּוְב , ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי

ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה 
א לְ , ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ַהֶּמֶל ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע , אֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּוְו

א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת , ְלָפנֶי ִּכי 
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה  ,ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו

יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה , יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו

ֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא לַ 
, ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

  :יֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְ. ֵּכן יְִהי ָרצֹון
  

 ּוְבָכל ַהָּקפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו לה, ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת יֲַעֶׂשה ֶׁשַבע ַהָּקפֹות '
  :ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים
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זִמזְמֹור ְלָדוִ  ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע
ֶדׁש ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל ַמיִם : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק

קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת : ָהָדֽרקֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבֽ : ַרִּבֽים
קֹול יְהָֹוה חֵֹצב : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון

ל יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות קֹו: קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש
: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד

  :ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום
  

  )ץ"ג ית"אב:                     (ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ . ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר:                        (ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג:                     (ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )ג"ר צת"בט:                 (ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ִצְדָקֶתַרֲחֵמי . ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )ע"ב טנ"חק:                        (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  )ק"ל פז"יג:                     (זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק:            (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ַמע ַצֲעָקֵתנּוּוׁשְ . ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
 ֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו יְקַ ' ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם  ִויִהי ָרצֹון ֶׁשה יִֵּתן ַהֶּכֶסף

  .  ְּבָרצֹון
 

ַהּנִָּדה                                                                        ִּתּקּון ַלֲעוֹון                 
  
  

ומי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר . ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ֶׁשַבע ְּפָעִמים ָּכל ּגּופֹו ְּבֶׁשֶלג, יֹום 82ָצִרי ָלצּום 
ְוִלְפּדֹות יְֵמי ַהַּתֲענִית ְוגְִלּגּוֵלי ַהֶּׁשֶלג  ָלצּום ַרק ָליְָלה ְויֹום, ִּתְקנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמקּוָּבִלים

  . ְּבֶכֶסף ֶׁשיִּנֵָתן ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים
  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון

 ֵמַהְּקִלָּפה , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו יֵֵל ְלִמְקֶוה
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ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת , ן ַהּנִָּדהֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ָעֹו
רּוחֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

ָעָליו ַאְרַּבע ּוְטִביָלה ְׁשִמינִית יְַכֵּון ְלַקֵּבל , ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 
ְוֶׁשַעל יְֵדי זֶה ', ַעל ִקּדּוׁש ה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ִמיתֹות ֵּבית ִּדין

  .ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם"יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות יהו
 ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים יָצּום יֹום ֶאָחד. 

  
  יֹאַמר ִוּדּוי זֶה ַהצֹוםיֹום ִלְפנֵי:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

ֵהינּו ֵוא א ָחָטאנּוֱא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

  
. ּוָחַמְסנ. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
, ּוָפגְַמנּו ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש, נְִכַׁשְלִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ַּבֲעֹון נִָּדה. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי

. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. יׁש ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ַּבֲעֹונֵנּוְוגַָרְמנּו ְלַהְחִריב ּוְלהֹובִ 
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו

א ָׁשָוה ָלנּוְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹובִ . ְוִתֲעָּתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל . ים ְו
  :ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחיַאָּתה יֹו. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא נּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ֶׁשִּתְמחֹל לָ , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
 ׁשֹוֵמַע "ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת , יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום

ֹ , "ְּתִפָּלה   ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אַמר אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּי
 א ִקֵּבל ַּתֲענִית ְׁשמֹונֵה (, ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה, ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ִאם 
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  .נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות) ֶעְׂשֵרה
 

  :נִיתְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתעֲ 

ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ַּבֲעוֹון ַהּנִָּדה, ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי.ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר

ַוֲהֵרינִי , זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוְׁשָאר ִּפגְֵמי ַהְּבִרית ְּבגְִלּגּול 
א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות , ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית, ַמְתנֶה ֶׁשִאם 

א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל ן ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכּוֵ . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל
ְלַכֵּפר ַעל , ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַחּטֹאַתי ֵהינּו ֵוא ֹ , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ַח ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכ
  .ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי

  
 ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹדְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית . (ְויֹאְכֶלּנָה
  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

 ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש , ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת נִָּדהֵליל ַהַּתֲענִית ִלְלמֹוד ּבְ  טוב
  . ַהִּמִּלים

  ַיַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ּוְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו, ֲענִיתְּבֵליל ַהּת ,
 .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו

 ִמְׂשַער ִעּזִים  יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה, ִאם יָכֹול
  ).הוראות בתחילת הספר(ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית 

 ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות טֹוב ְוָרצּוי.  
 ִּתּקּון ֲחצֹות"ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות וְ  ִאָּׁשה ְּפטּוָרה." 

 
 יֹאַמר ְּביֹום ַהצֹום: 

ַּכָּכתּוב , ָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבהֲהֵרינִי מּו
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֲחָרָטה גְמּוָרה , ְלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִריםֵּבין ְּבגִ, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ֶּׁשָחָטאִתי
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א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש
  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוָאּנָא יְהֹוָ  ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו  ֵהינּו ֵוא א ָחָטאנּוֱא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ְו
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

  
. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. ּו ֵעצֹות ָרעֹותיַָעְצנ. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
נְִכַׁשְלִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ַּבֲעֹון ַהּנִָּדה ּוָפגְַמנּו ְּבְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש . נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי

. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ֹונֵנּוְוגַָרְמנּו ְלַהְחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ַּבעֲ 
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעָּתְענּו יק ַעל ָּכל ְוַאָּתה ַצּדִ . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
  :ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . י ָכל ָחיַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתרֵ . ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוּוְתַכֵּפר 

  
 ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר ְּפסּוִקים   :ֵאּלּו ָׁש

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו
ִּתֵּתן : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּויָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו : ֶחֶסד הּוא

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
 יְִטּבֹול ְּבִמְקֵוה ַמיִם ָקִרים ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְּכנֶגֶד ִׁשְבָעה נַַחֵלי  ְּביֹום ֲהצֹום

ְּבִדיֲעַבד יְִרֲחץ כל ּגּופֹו , ּוִמי ֶׁשאנוס ולא יכול לטבול ְּבַמיִם ָקִרים. (ְלכּותַהּמַ 
  ).הוראות בתחילת הספר. ְּבַמיִם ָקִרים ֶׁשַבע ְּפָעִמים

 יְִלָּבׁש ְּבגָָדיו ְויְִרַחץ יָָדיו ְויֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר ָּכ: 
ְלָפנֶי ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ַּבֲעֹון  ָּגלּוי ְויָדּועַ . ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
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ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל . ְוגַָרְמנּו ְלַהֲחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות, נִָּדה
ְוגָלּוי ְויָדּוַע , ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלגְלַתֵּקן ַהְּפגַם ְלִהְתַּגְלֵּגל , יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל

ָלֵכן יְִהי . ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו יְכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ִּתקּון ַהּזֶה ֶׁשל ִּגְלּגּול ַהֶּׁשֶלג ְּכִהְלָכתֹו
ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֵוא ְמֻקָּבִלים ֶׁשּיְִהיּו ֲחׁשּוִבים ּו, ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְּכִאּלּו , ְּבַמיִם ָקִרים) ֶׁשָרַחְצִּתי(ֶׁשָּטַבְלִּתי ) ְרִחיצֹות(ּוְרצּויִים ְלָפנֶי ֶׁשַבע ְטִבילֹות 
ּוְברֹוב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי , נְִתַּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי . ֹות ְמִאיִרים ְונְִׁשָּפִעים ּוְמֵלִאים ְונְִמָׁשִכים ְּכַבְּתִחָּלהַהַּמְלכּות ִלְהי
  :ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַאַחר ָּכ:  

ְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל מֹוָאב ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאֽיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמּֽקַ 
ֶלג ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש : ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאֽת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֽ

ִרי ַוּיַַהְרגֵהּו ַמְרֶאה ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחנִית ַוּיֵֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוּיִגְזל ֶאֽת ַהֲחנִית ִמּיַד ַהִּמצְ 
ים: ַּבֲחנִיֽתֹו ָׁשה ַהִּגּבִֹרֽ ִׁשים נְִכָּבד : ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ְולֹו ֵׁשם ִּבְׁש ִמן ַהְּׁש

א ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמְׁשַמְעּֽתֹו ָׁשה  ְלכּו נָא ְונִָּוְֽכָחה יֹאַמר יְהָֹוה : ְוֶאל ַהְּׁש
: ם ִיְֽהיּו ֲחָטֵֽאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם יְַאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽויאהדונהי אִ 

א יָׁשּוב ִּכי ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ  ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה 
ֽא : ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכֽלְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְונַָתן זֶַרע  ֵּכן ִיְֽהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמִּפי 

ִאם : יָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתֽיו
ְוגֶֶׁשם ָמָטר , א ָאֶרץִּכי ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר ֱהוֵ : ִהְתָרַחְצִּתי ְבֵמי ָׁשֶלג ְוֲהזִּכֹוִתי ְּבבֹור ַּכָפי

ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי : ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽין: ְוגֶֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו
ֽא ִתיָרא ְלֵביָתּה : ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽר: ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלֽמֹון

  :ָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽיםמִ 
  

ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר 
ַבע ו ַויְַסְּתמּום ַוּיָָׁשב יְִצָחק ַוּיְַחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָחְֽפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִבי: ָׁשֽ

: ְּפִלְׁשִּתים ַאֲֽחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוּיְִקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִבֽיו
ַוּיִָריבּו רֵֹעי גְָרר ִעם רֵֹעי : ַוּיְַחְּפרּו ַעְבֵדֽי יְִצָחק ַּבּנַָחל ַוּיְִמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמיִם ַחִּיֽים

ַוּֽיְַחְּפרּו ְּבֵאר : ָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתַעְּׂשקּו ִעּֽמֹויְִצָחק ֵלאמֹר ָלנּו הַ 
א : ַאֶחֶרת ַוּיִָריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנֽה ַוּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ַוּיְַחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְו

ר ִּכֽי ַעָּתה ִהְרִחיב יְהָֹוה יאהדונהי ָלנּו ּוָפִרינּו ָרבּו ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיאמֶ 



 
118 

 

ַבע: ָבָאֶֽרץ ַויְִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו ַעְבֵדי יְִצָחק ַוּיִַּגדּו לֹו ַעל : ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשֽ
ָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ַוּיְִקָרא אָֹתּה ִׁשבְ : אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם

  : ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽה
  

ִּכי ִהּנֵה ָהֶאֶבן : ְוָעִׂשיָת ֶאת ֵנֽרֶֹתיָה ִׁשְבָעה ְוֶהֱֽעָלה ֶאת נֵרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ָּפֶנֽיהָ 
ַח ִּפֻּתָחּה נְֻאם יְהָֹוה ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם ִהֽנְנִי ְמַפּתֵ 

ַּבּיֹום ַההּוא נְֻאם יְהָֹוה : יאהדונהי ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶֽרץ ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחֽד
ַוּיָָׁשב ַהַּמְלָא : יאהדונהי ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ּגֶֶפן ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנֽה

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר ָרִאיִתי : יְִעיֵרנִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר יֵעֹור ִמְּׁשנָֽתֹוַהּדֵֹבר ִּבי וַ 
ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה  ֹֽ ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה נֵר

ת יְהָֹוה יאהדונהי ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ִאְמרֹו: ֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּֽה
  :ָחְכמֹות ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעֽה: ַּבֲֽעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתֽיִם

  
 ַוּיאֶמר ָדִויד ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי. ַויְָבֶר ָדִויד ֶאת יְהָֹוה ְלֵעינֵי ָּכל ַהָּקָהל

ֵהי יְִׂשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ְל יְהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח : ֱא
: ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש. ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ

נֶי ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל ּוְביְָד ּכַֹח ּוגְבּוָרה ּוְביְָד ְלגֵַּדל ּוְלַחּזֵק ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלפָ 
ֵהינּו מֹוִדים ֲאנְַחנּו ָל: ַלּכֹל ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹד : ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִתְפַאְרֶּת. ְוַעָּתה ֱא

יְהָֹוה ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְׁשֵמי ַאָּתה הּוא : ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה
ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהּיִַּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת 

ִהים ֲאֶׁשר ּבָ . ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל ִמְׁשַּתֲחִוים. ֻּכָּלם ַחְרָּת ְּבַאְבָרם ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ָהֱא
ְוָכרֹות . ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו נֱֶאָמן ְלָפנֶי, ְוַׂשְמָּת ְׁשמֹו ַאְבָרָהם. ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים

ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכנֲַענִי ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרּזִי ְוַהיְבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת 
ְוֶאת . ַוֵּתֶרא ֶאת ֳענִי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָריִם. ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה. ְלזְַרעֹו

ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו . זֲַעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל יַם סּוף
ְוַהּיָם ָּבַקְעָּת ִלְפנֵיֶהם ַוּיַַעְברּו .  ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶהַוַּתַעׂש לְ , ִּכי יָָדְעָּת ִּכי ֵהזִידּו ֲעֵליֶהם

ת ְּכמֹו ֶאֶבן ְּבַמיִם ַעּזִים. ְבתֹו ַהּיָם ַּבּיַָּבָׁשה   :ְוֶאת רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו
  

ֵאל ֶאת ִמְצַריִם ֵמת ַעל ַוּיַֹׁשע יְהָֹוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַד ִמְצָריִם ַוּיְַרא יְִׂשרָ 
ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהּיָד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְהָֹוה ְּבִמְצַריִם ַוִּיֽיְראּו ָהָעם ֶאת : ְׂשַפת ַהָּיֽם

  : יְהָֹוה ַוַּֽיֲֽאִמינּו ַּבֽיהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּֽדֹו
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ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּיֹֽאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ַּלֽיהָֹוה ָאז ָיִֽׁשיר מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה 
ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם ֹֽ ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי ִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו : ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור

ְמֶמֽנְהּו ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר ְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו יָָרה ַבּיָם ַמרְ : יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו: ֱא
ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם ֽסּוף ת ְּכמֹו ָאֶֽבן: ּוִמְבַחר ָׁשֽ יְִמֽינְ יְהָֹוה : ְּתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו ִבְמצֹו

ַׁשַּלח ֲחרֹנְ ּוְברֹב ְּגֽאֹונְ ַּתֲֽהרֹס ָקֶמי ּתְ : נְֶאָּדִרי ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיֽב
ְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָיֽם: יֹֽאְכֵלמֹו ַּכַּקֽׁש : ּוְברּוַח ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִם נְִּצבּו ְכמֹו נֵד נֹֽזְִלים ָקֽ

: ָאַמר אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו נְַפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּֽתֹוִריֵׁשמֹו יִָדֽי
יםנַָׁשְפָּת ְברֽ  ִמֽי ָכמָכה ָּבֵֽאִלם יְהָֹוה ִמי : ּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֲֽללּו ַּכֽעֹוֶפֶרת ְּבַמיִם ַאִּדיִרֽ

ת עֵֹׂשה ֶפֶֽלא נִָחיָת : נִָטיָת יְִמינְ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽרץ: ָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִה
ָׁשְֽמעּו ַעִּמים יְִרָּגזּון ִחיל ָאַחז : ֶאל נְֵוה ָקְדֶׁשֽ ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת נֵַהְלָּת ְבָעּזְ

: ָאז נְִבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹֽאֲחזֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו ּכֹל יְֽׁשֵבי ְכָנַֽען: יֹֽוְׁשֵבי ְּפָלֶֽׁשת
ד ַיֲֽעבר ַעְּמ יְהָֹוה ַעֽד ַיֲֽעבֹר ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבגְדֹל זְֽרֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבן עַ 

ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲֽחָלְֽת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת יְהָֹוה ִמְּקָדׁש ֲאדֹנָי : ַעם זּו ָקִנֽיתָ 
ָרָׁשיו ַּבּיָם ַוּיֶָׁשב ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפֽ : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד|  יְהָֹוה: ּֽכֹונֲנּו יֶָדֽי

  : יְהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיֽם
  

ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה ַוֵּתֶצאן ָכל ַהּנִָׁשים ַאֲֽחֶריָה ְּבֻתִּפים 
ת ֽ ֹ ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם ַוַּתַען: ּוִבְמח ֹֽ ַוּיַַּסע : ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו ַלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור

א  מֶֹׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַם סּוף ַוֵּיְֽצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְֽלכּו ְׁשֽלֶׁשת יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְו
א ָיְֽכלּו : ָמְצאּו ָמֽיִם ָרא ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה ְו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָקֽ
ה נּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ּנְִׁשֶּתֽה: ְׁשָמּה ָמָרֽ ַוּיְִצַעק ֶאל יְהָֹוה ַוּיֹוֵרהּו יְהָֹוה ֵעץ : ַוּיִ

ַוּיֹאֶמר ִאם : ָׁשם נִָּסֽהּוַוּיְַׁשֵל ֶאל ַהַּמיִם ַוּֽיְִמְּתקּו ַהָּמיִם ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט וְ 
ַמְרָּת | ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול  ֶהי ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲֽעֶׂשה ְוַהֲֽאזַנְָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשֽ יְהָֹוה ֱא

פְ  ֹֽ ֽא ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ר   :ֶאָּֽכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּֽמֲֽחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם 
  

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות : ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽה
  ): ְּפָעִמים ַּכְּמסּוָדר 7יֹאַמר ַהָּפסּוק ַהָּבא : (ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי

ד ֹֽ דִאם עֲ : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ ֹֽ ִאם ֲעֹונֹות : ֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
ד ֹֽ ד: ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ ֹֽ ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ

ד ֹֽ ד: ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ ֹֽ ֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ִאם עֲ : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
ד ֹֽ   : ַיֲֽעמ
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א נְַפִׁשי : ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתי: ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ

ֶֹֽקר ְמִרים ַלּב ֹֽ ְמִרים ַלּבֶֹקר ׁש ֹֽ ם יְהָֹוה ַהֶחֶסד יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי עִ : ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
  :ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו: ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות

  
  ׁש ְּפָעִמיםיֹאַמר   :ָּפסּוק זֶה ָׁש

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱֽאֶמת יְִׁשֶעֽ   :ַוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא
  

  ְִׁשים ּוְׁשלָׁשה ְּפרּוטֹות יָדֹויִַּקח ּב ׁש ֵמאֹות ּוְׁש   :ְויֹאַמר, ְׁש
ְליֲַחָדא ֵׁשם , ִּבְדִחלּו ּוְרִחמּו ּוְרִחמּו ּוְדִחלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ֲהֵרינִי , ל יְִׂשָרֵאלְּבֵׁשם ּכָ ) ה"יהו(א ְׁשִלים ְּביִחּודָ ת ה ְּבאֹות ו ְּבאֹות ה ְּבאֹות י אֹו
ֵהינּו . ג ְּפרּוטֹות ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה"ַמְפִריׁש ֶשלֶ  ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ג ְּפרּוטֹות ֵאּלּו "ּוְלַמַען ַהְפָרַׁשת ֶשלֶ , ֵוא
, ּוְלַמַען סֹודֹוֵתיֶהם, ּוְלַמַען ִמְקָרֵאי ּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְלָפנֶי, ים ִלְצָדָקהֶׁשִהְפַרְׁשתִ 

יְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו , ּוְלַמַען ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְרמּוזִים ָּבֶהם
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ַהְּפגָם ֶׁשל ָעֹון ַהּנִָּדה ָּכָראּוי ְלִתּקּון, ָעִׂשיִתי ִּתּקּון ַהֶּׁשֶלג

ְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְונְִׁשָּפִעים , יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּוְׁשֵלִמים
  .ְוגֲֹאִלייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה צּוִרי . ִּכְרצֹונְ

  
 ִויגְַלֵּגל , אֹו יְַקִּפיא ַמיִם ַעד ֶׁשּיֵָהְפכו ְלגּוׁש ֶקַרח, ֲחִתיַכת ֶׁשֶלג יְִׁשַּתֵּדל ְלַהִּׂשיג

. ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְלָכל ַצד, ַהֶּקַרח ַעל זְרֹועֹוָתיו ְוַכּפֹות יָָדיו ַעד סֹוף ֶאְצְּבעֹוָתיו
  :ְוקֶֹדם ֶׁשּיְגְַלֵּגל יֹאַמר

ְליֲַחָדא ֵׁשם , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ד ֻקְדָׁשא ְּבִרי ּוְׁשִכינְֵּתיּהְלֵׁשם יִחּו
ֲהֵרינִי מּוָכן ְלגְַלֵּגל זְרֹוִעי ְוַכִּפי , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ַבע ְּפָעִמיםְוֶאְצְּבעֹוַתי יִָמין ּוְׂשמֹאל ַעל ַהֶּׁשֶלג ׁשֶ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ִּגְלּגּול יַָדי ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשַבע , ֱא

ְויְַחזְרּו ַעל יִָדי , ְּפָעִמים ְּכִאּלּו ִּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ָּפנִים ְוָאחֹור ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשַבע, ְּפָעִמים
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי . ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות נְִמָׁשִכים ְונְִתָקנִים ְּכַבְּתִחָּלה ִּכְרצֹונְ

ֶקַרח  ִאם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבׁשּום אֶֹפן ְלַהִּׂשיג: (ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  .)ְּבִדיֲעַבד יֲַעֶׂשה ָּדָבר זֶה ְּביֹום ַאֵחר, אֹו ֶׁשֶלג ְּבאֹותֹו יֹום
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 י"ה. ה"ה, א"י ה"ד ה"יו, ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלֵהם ֵהם יֹאַמר ְפסּוִקים ,
  :ה"ה, א"ה
 

הּוא יְִפֶּדה ֶאת וְ : ּותְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפד, ֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדיַ : ד"יו
  :ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ :  יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו

  
יְהָֹוה ַחְסְּד , הָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדייְ : ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : י"ה

  :ֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרףַמעֲ , ְלעֹוָלם
  
ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל , ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּההִ : א"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו   :ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, דֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתחאֲ : יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי ַטַהֵרנִיהֶ : נֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחהְסֵּתר ּפָ הַ : ה"ה
  
א ֶאְפָחדהִ : י"ה יְהָֹוה יאהדונהי ַויְִהי ִלי , ִּכי ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה, ּנֵה ֵאל יְׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְו

  :ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, ׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּויָ : ִליׁשּוָעה
  
ְוַׁשַּלח , ַהֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה, לֹוא זֶה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשעהֲ : א"ה

, ַוֲאֻרָכְת ְמֵהָרה ִתְצָמח, ז יִָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶראָ : ְוָכל מֹוָטה ְּתנֵַּתקּו, ְרצּוִצים ָחְפִׁשים
  :ְּכבֹוד יְהָֹוה יאהדונהי יַַאְסֶפ, ְוָהַל ְלָפנֶי ִצְדֶק

  
: יְׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור נָגַּה ֲעֵליֶהם, ָעם ַההְֹלִכים ַּבחֶׁש ָראּו אֹור ָּגדֹולהָ : ה"ה
  :ִחיֶׁשּנָהֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִעָּתּה אֲ , ָּקטֹן יְִהיֶה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּוםהַ 

ֽ : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד ק "יב' ת גי"ר(ָרה 'יֹום צָ 'הָֹוה יאהדונהי ּבְ 'ַענְ יְ 'ַי
ב) יאהלוההים ֹֽ ֵהי ַיֲֽעק יִזְּכֹר ָּכל : ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש: יְַׂשֶּגְב ֵׁשם ֱא

נְַרּנְנָה ִּביׁשּוָעֶת : ְוָֽכל ֲעָצְת יְַמֵּלֽא. ִיֶּֽתן ְל ִכְלָבֶב: ה ֶסָֽלהְועֹוָלְֽת יְַדְּׁשנֶ . ִמנְחֶֹת
ֵהינּו נְִדּגֹל ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע : יְַמֵּלא יְהָֹוה יאהדונהי ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתֽי. ּוְבֵׁשֽם ֱא

ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה : ִּבגְֻברֹות יֵַׁשע יְִמינֹֽו. ֹוַיֲֽענֵהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁש. יְהָֹוה יאהדונהי ְמִׁשיחֹו
ֵהינּו נַזְִּכֽיר. ַבּסּוִסים ֵהָּמה ָּכְֽרעּו ְונָָפלּו ַוֲֽאנְַחנּו : ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  :נּויְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאֽ: ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד
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  ָּפסּוק זֶה ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם ָּפַעםיֹאַמר:  
: יכוין ראשי תיבות. (יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו) ה"יה(, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל

  ).יאהלוההים: 'ק גימ"יב
  

 מֹונִים ּוְׁשַּתיִם מתוכם יִָּקח ׁשְ . ִּפְדיֹון ֶׁשל ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם ַּתֲענִיֹות יִַּקח ְּביָדֹו
  ַמְטְּבעֹות ִויְַסְדֵרם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבצּוָרה ָּכזֹו

  )ד"יו( 1שורה       4.  6.  10
  )ה"ה. א"ה. י"ה( 2שורה   5. 5.  1.  5.  10.  5
  )ה"ה. א"ה. י"ה( 3שורה    5.  5.  1.  5.  10.  5

ְוַאַחר ָּכ ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשנִיָה ִּבְפנֵי , ְצָמםיְַחֵּבר ַּמְטְּבעֹות ֶׁשל ׁשּוָרה ִראׁשֹונָה ִּבְפנֵי עַ 
ְוַאַחר ָּכ יְַחֵּבר ָּכל ַהַּמְטְּבעֹות . ְוַאַחר ָּכ ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשִליִׁשית ִּבְפנֵי ַעְצָמם, ַעְצָמם

נִים ְוַאַחר ּיֹוִסיף ֲעֵליֶהם ְלַהְׁשִלים ִלְסכּום ֶׁשל ִּפְדיֹון ְׁשמֹו. יַָחד ִמְלָמְעָלה ְלַמָּטה
  :ְויֹאַמר, ויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב, ְויְַחזִיֵקם ְּביָדֹו, ּוְׁשַּתיִם ַּתֲענִיֹות

  
ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ּנִירֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמּמֶ 
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ַהי . ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ָּפנַי ֵאֶליּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת . ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם

ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק. ַהָּפנִים
א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹותְו ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות . ִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
ְוגַָרְמִּתי . ִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפעַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ּבַ 

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת  .ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות . נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור
א יִָכילּו ַהַּמיִם נּוס ְלֶעזְָרה ַעל ִמי ָא. ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי, ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ִּכי  ְו

ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ִּתיְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְ 
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ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ִמָּבָׂשר ָוָדם
ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש , )ְּבִאיּסּור ַהּנִָּדהָחֳטאִתי , האשה תאמר(, ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַעל ַהּנִָּדה

ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי
י ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹותַ . ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה : ִּדְכִתיב, ַהְמֻקְלָקִלים
חַ  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא . ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

ִּכי ֵאל ֶמֶל , י ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרהְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲערֵ 
  .ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים

  
ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי

ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי , ִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוָפַׁשעְ 
. ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי. א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי

ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש , ִתי ַבּצֹום נְַפִׁשיְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵי
ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום . ִמָּׁשֶמן

ְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו ּו. ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו 

, ין ִּבי ּכֹחַ ַא אֵ , ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב. ָּבֶהם
ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה , ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות . ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת , יִתיְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵ 

. יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות, ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
, ִמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשיְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגָ

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי
ְויְַחזְרּו ָּכל , אֹוָתם ְקִלּפֹות יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל, ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

) ו"חב(נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ְלָקם 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ 

ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ים ּוַחּיִ 'ּבַ 
ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ּבִ 
ְמחֹול 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'אֶ  ֲחֶמי'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(
יְִהיּו ְלָרצֹון . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'אַ 

  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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, ה ֲאנִי ְלָפנֶי ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ֲאנִי ּוֵביִתיִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם מֹודֶ 
ּוְברֹב ַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת , ּוָפגְַמנּו ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ּוַבְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות ַּבֲעֹון ִאּסּור ַהּנִָּדה

ַתֲענִית ָלצּום ְׁשנַים ּוְׁשמֹונִים יֹום ְלַתֵּקן נְַפֵׁשנּו ּבְ , ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל
ִלְפּדֹות יְֵמי ַהַּתֲענִית ֶׁשָּצִרי , ְוָלֵכן ִהנְנִי ַמְפִריׁש ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה, ְרצּוִפים

יְִהי ָרצֹון ּוְבֵכן , ִּכי ֵכן יְָסדּו ֲעָבֶדי ִלְפּדֹות ְבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִית, ְלִהְתַעּנֹות ֲאנִי ּוֵביִתי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֶלה ָעַלי ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ֲאנִי  ֵהינּו ֵוא ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ּוֵביִתי ְׁשנַיִם ּוְׁשמֹונִים יֹום ְרצּוִפים ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ַהְצָּדָקה 

ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ֲאנִי ּוֵביִתי ְׁשנַיִם ּוְׁשמֹונִים , ֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִיתַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֲאנִי נ
ְוַאָּתה . ּוְכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשָּצִרי ְלַכֵּוין ָּבֶהם, יֹום ְרצּוִפים ְּגמּוִרים ּוְׁשֵלִמים

ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלַחּטֹאֵתינּו , ְמנּו ָּבֶהםְּבטּוְב ְּתַמֵּלא ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּפגַ
ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ ֲעֵׂשה , ִּכי ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ּוַמְרֶּבה ִלְסלֹוחַ , ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

ָחְלצּון יְִדיֶדי הֹוִׁשיָעה ְלַמַען יֵ , ְלַמַען יְִמינָ ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרָת ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת
ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה ָּברּו ׁשֹוֵמַע , יְִמינְ ַוֲענֵנִי

  .ּוְלַהְמִׁשיך ָרִגיל, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמְנָעַליו. ְּתִפָּלה
  

 ׁש ְּפָעִמיםָּכל ּפָ , ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֹאַמר   :סּוק ָׁש
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה   :יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱא

  :יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב
  :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה

ִהים   :ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע. ְּבָרב ַחְסֶּד ַוֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון ֱא
  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

 א ִמזְמֹוִרים"יְִקָרא ֵסֶפר ִראׁשֹון ֶׁשל ְתִהִּלים ֶׁשּיֵׁש ּבֹו מ ַאַחר ָּכ.  
 ב "כ נֲַעׂשּו פ"סה, א ִמזְמֹוִרים"ֹוף ֶׁשֵהם מי ַעד ַהּס"יְִקָרא ִמִמזְמֹור ק ְוַאַחר ָּכ

 .ב יְֵמי ַהצֹום"ִמזְמֹוִרים ְּכנֶגֶד ִּפְדיֹון פ
 ִּבְקִריָאה ִבגְִריָסא ְוָהִאָּׁשה ִּבְמקֹום ' ַאְּדָרא זּוָטא'יְִלַמד זוהר חלק ה  ַאַחר ָּכ

 . ך ְלֵליל ָׁשבּועֹות"ִּתְלַמד ַהָתנָ " ַאְּדָרא זּוָטא"
 
 מּוד יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹוַהּלִ  ַאַחר: 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי , ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה
ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות ְׁשמֹוֶתי , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ֹון ַהּנִָּדהַּבעֲ 

, ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְֻתָּקן ָּכל ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו, ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ֲאנִי ּוֵביִתי
ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש ֶׁשַפע ַרב ְלנְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו , ל ָהעֹוָלמֹות ַהְּקדֹוִׁשיםְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע ַרב ְּבכָ 

ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ְויְִהיֶה ַהּיֹום ַהּזֶה יֹום ָרצֹון . ְונְִׁשָמֵתנּו
ֹון ֶׁשָּפגְַמנּו ִּבְכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁש, ְלָפנֶי

ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפְּגמּו , ְוָכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה ֲעִׂשּיָה
 :ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְהיֶה, ְונְָפלּו ְּבנֹגַּה ְּדֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

ּוִבזְכּות יְִצָחק , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ִּבזְכּות ַאְבָרָהם אֲֹהָבך ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד
ּוִבזְכּות , ּוִבזְכּות יֲַעקֹב ְּתִמיָמ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת, ַעְבָּד ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ּוִבזְכּות , ּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ַּכֲהנָ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַההֹוד, ָאחּוז ְּבִמַּדת ַהּנֵַצחמֶֹׁשה נְִביָא הָ 
ּוִבזְכּות ָּדִוד ַעְבָּד ְמִׁשיָח ָהָאחּוז ְּבִמַּדת , יֹוֵסף ַצִּדיָק ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהיְסֹוד

ְויְַחזְרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאים , קּון ָּגמּור ְוָׁשֵלםיְֻתְּקנּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ּתִ , ַהַּמְלכּות
: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים :ּוֵמִאיִרים ְונְִמָׁשִכים ְּבֶׁשַפע ַרב ִּכְרצֹונָ

ֵׂשה עֲ : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהְּקדֹוִׁשים: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה קֹולֹות ַהְּקדֹוִׁשים
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה רֹוִעים ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעמֹד: ְלַמַען ִׁשְבָעה ֻחּפֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה ַהּזָאֹות ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום : ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשִמּטֹות ֶׁשַּבּיֹוֵבל
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג : ְצַות ִׁשְבָעת ְקנֵי ַהְּמנֹוָרהֲעֵׂשה ְלַמַען מִ : ַהִּכּפּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה יְֵמי : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהַּמּצֹות: ַהסּוּכֹות

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות : הֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ֻחּפָ : נְִקּיִים ֶׁשל ְסִפיַרת ַהּנִָּדה
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּכִריכֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין: ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ֲעִלּיֹות ֶׁשל ֵסֶפר : ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע
  :ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת

  
  ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמיםיֹאַמר:  

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא
  :ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָא
  :ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְרִויָחה נָא

  :ֹוַׁשְענָא ְוהֹוִׁשיָעה נָאה, ְסַלח נָא, ְרָפא נָא, ָאּנָא ֵאל נָא
  



 
126 

 

 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  
ַהְּכתּוִבים , ַהַּמְׁשִמיֵענּו ִּדְּברֹוָתיו ְּבקֹולֹות ֲחִמָּׁשה, ַהַּמנְִחיֵלנּו ָּדת ְסָפִרים ֲחִמָּׁשה ָאּנָא

ּה ֶעֶׂשר י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּואָ "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ַעל ַהּלּוחֹות ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשה
ְוִתְתָּבֵרר . א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ַוֲחִמָּׁשה

  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
, ָּבָאָדם חּוִׁשים ֲחִמָּׁשה ְויַָצר, ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה' ַהּבֹוֵרא עֹוָלם ַהּזֶה ָּבאֹות הֵ  ָאּנָא

ִׁשים ַוֲחִמָּׁשה, ְוִתֵּקן ַּבֶּפה מֹוָצאֹות ֲחִמָּׁשה ׁש ֵמאֹות ּוְׁש , ְוַהַּמְבִטיֵחנּו ְליִָמים ֶאֶלף ּוְׁש
א "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה"ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ 

ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה "ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ . ִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשהׁשֶ 
  :ַוֲחִמָּׁשה

ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ַרָּבה ַמְׂשָאתֹו יַּדֹות , ִּבזְכּות ַהּנֹוֵתן ְלָאִחיו ֲחִליפֹות ְׂשָמלֹות ֲחִמָּׁשה ָאּנָא
ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר , ַוּיְִתֵלם ַעל ֵעִצים ֲחִמָּׁשה, ֲאֶׁשר ֵהִמית ְמָלִכים ֲחִמָּׁשהּוִבזְכּות , ֲחִמָּׁשה

י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ָלַבׁש ְלבּוׁש ַמְלכּות ִמינִים ֲחִמָּׁשה
ְוִתְתַחֵּבר . ִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשהא ֶׁשִּמְסָּפָרּה ּבְ "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ַוֲחִמָּׁשה

  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
ְוהּוָבא לֹו ִמנְָחה צֹאן ֲעׂשּויֹות , ִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָּבַחר לֹו ַחּלּוֵקי ֲאָבנִים ֲחִמָּׁשה ָאּנָא

י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׁשר "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , הְוָקִלי ְסִאים ֲחִמּׁשָ , ֲחִמָּׁשה
ְוִתְתַחֵּבר , א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ַוֲחִמָּׁשה

  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
, ְוָעָׂשה ַּכנְפֹות ַהָּפרֶֹכת ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה, ִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָהיָה ִׁשירֹו ֶאֶלף ַוֲחִמָּׁשה אָאּנָ

ְוקֹוַמת ַהּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ָראֵׁשי ָהַעּמּוִדים , ּוָבנָה קֹוַמת ַהּיִָציַע ַעל ָּכל ַהַּביִת ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה
י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ֲחִמָּׁשהְוקֹוַמת ַהּיָם ַאּמֹות , ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה
ְוִתְתַחֵּבר . א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה

  :הה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמּׁשָ "ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
ְוָהַרגְָּת ֶאת , ִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָמַל ִּבירּוָׁשַליִם ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ָׁשנִים ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ָאּנָא

, ְוהֹוַסְפָּת ַעל יָָמיו ְׁשנֹות ַחּיִים ֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה, אֹויְָביו ֵמָאה ֶאֶלף ּוְׁשמֹונִים ַוֲחִמָּׁשה
א "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשהי ׁשֶ "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ 

ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה "ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ . ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה
  :ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה

  
 םְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמׁש ְפָעִמי יֹאַמר:  
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ְוַהּכֵֹהן . ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהן, ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש יְַׁשֵּלם
 :יְַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹו

  :ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו, ְוִאם ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו
  

 ַבע ְפָעִמיםָפסּוּק זֶה ׁשֶ  ֹאַמרי:  
  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא

 ַּבָקָׁשה זֹו יַַעמֹוד ְויֹאַמר: 

ְליִָמים  ַהּסֹוֵדר ְּבֵראִׁשית, ָאּנָא ַהַּמְקִּדים ָלעֹוָלם ְּדָבִרים ִׁשְבָעה. הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים , ְורֹוַקע ֲאָרצֹות ִׁשְבָעה, יִם ִׁשְבָעהַהּנֹוֶטה ָׁשמַ , ִׁשְבָעה
  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה

ַהּיֹוֵבל ּוְׁשנַת , ּוְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ְלָׁשנִים ִׁשְבָעה, ַהַּמנְִחיֵלנּו ַׁשָּבת ְליִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְלֵקץ ַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה

  :ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
 ְולּוָלב ְוַחג, ְוַחג ַהִּבּכּוִרים ְלַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה, ַהחֹוֵקק זְַמן ֵחרּוֵתנּו יִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא

ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוֻסָּכה ְונִּסּו ַהַּמיִם ִׁשְבָעה
  :ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

, הְוָעַבד ְּבנָָׁשיו ָׁשנִים ִׁשְבָעה ְוִׁשְבעָ , ִּבזְכּות ִאיׁש ָּתם ֲאֶׁשר יָָצא ִמְּבֵאר ִׁשְבָעה ָאּנָא
ְויְִהיּו , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעה

  :ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
, ִלים ִׁשְבָעהַוֲחלֹום ַהִּׁשּבֳ , ִּבזְכּות ִאיׁש ַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּפַתר ֲחלֹום ַהָּפרֹות ִׁשְבָעה ָאּנָא

ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ַויְַכְלֵּכל ַעם ַרב ִּבְׁשנֵי ָהָרָעב ִׁשְבָעה, ְוָצַבר ָּבר ִּבְׁשנֵי ַהָּׂשָבע ִׁשְבָעה
  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

ִׁשים ְוִׁשְבָעה ִּבזְכּות ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ָאּנָא ְוהֹוִליד ֵּבן , ֲאֶׁשר ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ּוְׁש
ְּתַתֵקן ְוָתִאיר , ְוֶהֱעָלה נֵרֹות ַהְּמנֹוָרה ִׁשְבָעה, ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו יְֵמי ִמּלּוִאים ִׁשְבָעה

  :ְבָעהְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ׁשִ , ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ְוָהיּו , ּוָמַל ְּבֶחְברֹון ָׁשנִים ִׁשְבָעה, ִּבזְכּות ִאיׁש ַחיִל ֲאֶׁשר נְִבַחר ֵמַאִחים ִׁשְבָעה ָאּנָא

ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, לֹו ִּגּבֹוִרים ְׁשלִׁשים ְוִׁשְבָעה
  :ים ִׁשְבָעהּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחלִ 

ַוּיִָּקֲהלּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש , ִּבזְכּות ִאיׁש יְִדיד ֲאֶׁשר ָּבנָה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָׁשנִים ִׁשְבָעה ָאּנָא
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות , ַוּיַַעׂש ֶאת ֶהָחג ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, יְִׂשָרֵאל ְּבחֶֹדׁש ַהִּׁשְבָעה
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  :יְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעהוְ , נְָחִלים ִׁשְבָעה
ַויְַטֵהר ַהְּמצָֹרע , ִּבזְכּות ִאיׁש ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָּגַהר ַעל ַהּנַַער ַויְזֵֹרר ְּפָעִמים ִׁשְבָעה ָאּנָא

ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ָעהְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשבְ , ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ִּבְטִבילֹות ִׁשְבָעה
  .הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא:  ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

  
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם : יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

, ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון: יֹום ָקְרֵאנּויְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו בְ : ּבֹוֵטַח ָּב
ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה : ֱא

  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 יֹאַמר ַאָחר ָּכ:  
הַ  ֵהי ֲאבֹוַתייְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום , י ֵוא

ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 
. ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' ֹוֵרר סֹוד ביְִתע, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ַהָּקדֹוׁש

ִהים ְּדֵהִהי , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא
ִהים ְּבִמּלּויָם ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ִמְסַּפר יֲַעלּו לְ , ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש

ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה. ַּתֲענִית
ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות

ַמְדֵרגָה ַאַחר , ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹותּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל , ְּפסֶֹלת
ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול , ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ַמְדֵרגָה

ֹ , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ָעַלי ַח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְוָלֵתת ּכ
, ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה

. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ְוָהיָה ֶטֶרם "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ' ִּכי ַאָּתה ה, "יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפהּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁש

  
ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו

ֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְוִאם ִּתְׁשמֹר עֲ , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ִאּמֹו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו , ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי

ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה 



 
129 

 

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ל ַּתַעזְֵבנּוַא, ַהֶּמֶל ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע , ְו
א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת , ְלָפנֶי ִּכי 

ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּוֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע וְ 
יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב 

ִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה הַ , יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו 

, ֵמןָא, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ֵּכן יְִהי ָרצֹון

  
 ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו לה, ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת יֲַעֶׂשה '

 .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, סּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ ּוָפסּוק ִמּפְ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים
ז ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע

ֶדׁש ֹֽ ֹ : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק ָוה ַעל ַמיִם קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְה
קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַרִּבֽים

קֹול יְהָֹוה חֵֹצב : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות : יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש קֹול: ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד
  : ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹוםְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָברֵ 

  
  )ץ"ג ית"אב(      :        ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר(  :                      ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג(              :         ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )ג"ר צת"בט(  :              ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )ע"ב טנ"חק(  :                     נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  )ק"ל פז"יג(          :            זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: יֹאַמר ְּבַלַחׁש

 ל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבָרצֹוןיְַקּבֵ ' ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ִויִהי ָרצֹון ֶׁשה יִֵּתן ַהֶּכֶסף. 
  



 
130 

 

  )              תֶלְסִּבי(ה ִאּׁשָ ם עִ ב ְּבִמְׁשּכָ ה ֶׁשָחְטָאה ְלִאּׁשָ י ֶחְלקִ ן ִּתּקּור ֵסדֶ     
                                                    

  
  

  :ָּכ יֲַעׂשּום ֵּבינְַתיִ ן ָלכֵ . הזֶ ן ְלָעֹוב ָּכתּוא ַמּלֵ ן ִּתּקּון ֲעַדיִ  ןֵאי
  

  .ןַלֲחלּוִטי ִמּזֹו זֹוד ְלִהָּפרֵ  ֵאּלּום נִָׁשיי ְׁשּתֵ ל עַ ל ּכָ  תֵראִׁשי~ 
ה ַהְּתִפּלָ ח נֻּסָ ת אֶ  ַוּיֹאְמרּו ֶׁשָעׂשּון ַמֲעֵׂשיהֶ ל עַ ה ִּבְתׁשּובָ ב ָלׁשּון ֲעֵליהֶ ן ִמּכֵ  רְלַאחַ ~ 
  :אַהּבָ 
  

הַ ה יְהֹוָ  ִמְּלָפנֶין ָרצֹוי יְהִ  הֵ י ֱא ֹ ס ֶׁשָּתחּו, יבֹותַ אֲ י ֵוא ם ַהַחָּטִאיל ְלכָ ח ְוִתְסלַ ל ַתְחמ
, הַהּזֶ ם ַהּיֹוד ְועַ י ֵמעֹודִ  ְלָפנֶיי ְוֶׁשָּפַׁשְעּתִ י ְוֶׁשָעִויתִ י ֶׁשָחָטאתִ ם ְוַהְּפָׁשִעית ְוָהֲעוֹונֹו

ם ַהְּפסּוִקית יַאְקרִ ת ּוִבזְכּו. הנְֵקבָ ה ִאּׁשָ ם עִ י ְוָׁשַכְבּתִ  ְלָפנֶיי ֶׁשָחָטאתִ ל עַ ט ּוִבְפרָ 
ת אֶ י ּוֵמָעלַ ל יְִׂשָראֵ ם עַ ל ּכָ ל ֵמעַ ל ּוְתַבּטֵ ר ָּתִסי, ְלָפנֶיא ֶׁשֶאְקרָ , ַהָּללּום ַהְּקדֹוִׁשי

  . םְּבַרֲחִמיל יְִׂשָראֵ  ַעּמֹות ְּתִפילַ  ׁשֹוֵמעַ  ָּברּו. םִמְצַריִ ת ְקִלּפַ 
  

ֵהינּוה יְהֹוָ ם נֹעַ י ִויהִ    .ּכֹונְנֵהּו יֵָדינּוה ּוַמֲעׂשֶ  ָעֵלינּו ּכֹונְנָּה יֵָדינּוה ּוַמֲעׂשֵ  ָעֵלינּו ֱא
  .יְוגֹוֲאלֵ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶיי ִלּבִ ן ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו יְִהיּו

  
  :ט"יְַׁשְעיָהּו ֶּפֶרק יר ְּבֵספֶ ם ַהּמֹוִפיִעים ַהָּבִאים ַהְּפסּוִקית אֶ  יֹאְמרּו~ 

  
ְונָעּו ֱאִליֵלי ִמְצַריִם , ּוָבא ִמְצַריִם, ָעב ַקל- ִהּנֵה יְהָוה רֵֹכב ַעל : ִמְצָריִם, א ַמָּׂשא

- ְונְִלֲחמּו ִאיׁש, ב ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַריִם ְּבִמְצַריִם.  ּוְלַבב ִמְצַריִם יִַּמס ְּבִקְרּבֹו, ִמָּפנָיו
, ִמְצַריִם ְּבִקְרּבֹו- ג ְונְָבָקה רּוחַ .  ַמְמָלָכה ְּבַמְמָלָכה, ִעיר ְּבִעיר, ְּבָאִחיו ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו

  .  ַהּיְִּדעֹנִים- ָהאֹבֹות ְוֶאל- ְוֶאל, ָהִאִּטים- ָהֱאִליִלים ְוֶאל- ְוָדְרׁשּו ֶאל; ַוֲעָצתֹו ֲאַבֵּלעַ 
נְֻאם ָהָאדֹון יְהָוה , ָּבם- ּוֶמֶל ַעז יְִמָׁשל; ֲאדֹנִים ָקֶׁשה, ְּביַד, ִמְצַריִם- ֶאת, ד ְוִסַּכְרִּתי

ָּדְללּו , ו ְוֶהֶאזְנִיחּו נְָהרֹות.  יֱֶחַרב ְויֵָבׁש, ְונָָהר; ֵמַהּיָם, ַמיִם-ה ְונְִּׁשתּו.  אֹותְצבָ 
ְוכֹל ִמזְַרע ; ִּפי יְאֹור- ַעל, יְאֹור- ז ָערֹות ַעל.  ָקֵמלּו, ָקנֶה ָוסּוף; ְוָחְרבּו יְאֵֹרי ָמצֹור

ּופְֹרֵׂשי ; ַמְׁשִליֵכי ַביְאֹור ַחָּכה- ָּכל, ְוָאְבלּו, ּיִָגיםַהּדַ , ח ְוָאנּו.  יִיַבׁש נִַּדף ְוֵאינֶּנּו, יְאֹור
  . חֹוָרי, ְואְֹרגִים; ְׂשִריקֹות, ט ּובֹׁשּו עְֹבֵדי ִפְׁשִּתים.  ֻאְמָללּו, ַמיִם- ְּפנֵי- ִמְכמֶֹרת ַעל
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, ָׂשֵרי צַֹען, יםֱאִולִ - יא ַא.  נֶָפׁש- ַאגְֵמי, עֵֹׂשי ֶׂשֶכר-ָּכל; ְמֻדָּכִאים, י ְוָהיּו ָׁשתֶֹתיהָ 
- ַמְלֵכי-ֲחָכִמים ֲאנִי ֶּבן-ֶּבן, ַּפְרעֹה-ֵאי ּתֹאְמרּו ֶאל; ֵעָצה נְִבָעָרה, ַחְכֵמי יֲֹעֵצי ַפְרעֹה

-ּיַָעץ יְהָוה ְצָבאֹות ַעל- ַמה, ְויְֵדעּו; ְויִַּגידּו נָא ָל, יב ַאּיָם ֵאפֹוא ֲחָכֶמי.  ֶקֶדם
ֹ .  ִמְצָריִם   .  ִּפּנַת ְׁשָבֶטיהָ , ִמְצַריִם- ִהְתעּו ֶאת; נְִּׁשאּו ָׂשֵרי נֹף, ַעןיג נֹוֲאלּו ָׂשֵרי צ

ְּכִהָּתעֹות , ַמֲעֵׂשהּו- ִמְצַריִם ְּבָכל- ְוִהְתעּו ֶאת; רּוַח ִעְוִעים, יד יְהָוה ָמַס ְּבִקְרָּבּה
א.  ִׁשּכֹור ְּבִקיאֹו .  ִּכָּפה ְוַאגְמֹון, ְוזָנָב ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה רֹאׁש, ַמֲעֶׂשה, יְִהיֶה ְלִמְצַריִם-טו ְו

, יְהָוה ְצָבאֹות- ִמְּפנֵי ְּתנּוַפת יַד, ְוָחַרד ּוָפַחד; יְִהיֶה ִמְצַריִם ַּכּנִָׁשים, טז ַּבּיֹום ַההּוא
ּכֹל ֲאֶׁשר יַזְִּכיר , ְלָחָּגא, יז ְוָהיְָתה ַאְדַמת יְהּוָדה ְלִמְצַריִם.  ֵמנִיף ָעָליו, הּוא- ֲאֶׁשר

  . יֹוֵעץ ָעָליו, הּוא-ֲאֶׁשר, ֲעַצת יְהָוה ְצָבאֹות, ִמְּפנֵי-- יְִפָחד, ואָֹתּה ֵאָלי
           
  םצֹום יֹות ִלְקַראה ֲהָכנָ ַמְדִרי         

                    ===================  
  

או מאכל יש להשתמש באופן \ירק ו\פרי\תבילין\שמן\כמו בכל ויטמין
תוב לספק לציבור מידע מטרת הכ. מושכל ולא לצורכו בכמויות מוגזמות

רפואי מקצועי ואין לראות  כל הנכתב במאמר אינו תחליף ליעוץ. איכותי
נע כהמלצה כלשהי להימהתוויה רפואית או  \חשוב זה המלצה במידע 

  .הפסקת טיפול תרופתי כלשהואו , מטיפול רפואי כזה או אחר
  

  !!!הוא לאדם בריא בלבד , הצום המדובר במאמר: הבהרה חשובה
  .יד יש להתייעץ עם הרופא אם מותר או אסור לאדם לצוםתמ

  
  ~ 0524268222נכתב ביעוץ והכוונת הנטורופט מנחם חזקוב ~ 

  
ל בריאות לשמור ע שחשובמכאן . נפש בריאה בגוף בריא: ל"ם חזאומרי
יכולה , ופועל כתיקנו ואם הוא בריא. כיוון והגוף הוא משכן לנשמה, הגוף

, כאשר הנפש בריאה: וכך הוא, רוש נפלא נוסףויש פי. הנשמה לשכון בו
כאשר אדם עושה תיקון על עוון אשר חטא ? כיצד . הגוף ממילא יהיה בריא

מתחרט ומתודה על מעשיו , נותן את הפדיון הראוי, וקובע יום צום, בו
הנפש נעשית בריאה , ושב בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, המקולקלים
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. ולא רק היא. שרתה עליה בעקבות החטאמהטומאה ש, מהכתמים, מהחלודה
כאשר היא , ועל זה נאמר נפש בריאה. גם הגוף עצמו נעשה בריא יותר

כיצד . גם הגוף נעשה בריא יותר עקב הצום, בריאה עקב התשובה והתיקון
, שכאשר האדם צם, בורא עולם הטביע מנגנון בגוף האדם? הדבר קורה 
בתוכם  ולת והרעלים שהצטברוומשחררים את הפס' נפתחים'התאים בגוף 

וחומרים כגון , בריאים יותרנקיים ול התאים הופכים. אל מחזור הדם
, תפסול, חומרים טעם וריח, צבעי מאכל, שמריםמחומרים , קפאין, ניקוטין

וביניהן מחלת (גורמים למחלות שונות אשר , וחומרים רעילים אחרים
אל מערכות רשים מופומשם , אל מחזור הדםמשתחררים מהם , )הסרטן

, שמנונית האוזן, שתן, צואה: מהגוף כגוןהשונות החוצה יציאת הפסולת 
שהיא (וזיעה , נזלת, בחילה ואז הקאה, ריריות בפה שיעול והפרשת ליחה

  . )חום השמש, ניקוי רעלים מעולה מהגוף שמתבצעת על ידי חום הגוף
  

אדם שצם . חלמחזור הדם קשורים עצבים אשר מוליכים בסופו של דבר למ
שהשפעתם נובעת מתהליך ניקוי , צום מרגיש סחרחורות וכאבי ראש חזקים

מערכת העצבים שמזהה את ל הקשורהרעלים מהתאים אל מחזור הדם 
ילו באופן זמני זה של שעצם הופעתם בדם אפ, הרעילים שהופרשוהחומרים 

משפיע באופן זמני על האדם בצורה של כאבי ראש  ניקוי הרעלים
עם , צום מבוקר כזה! לטובתו , כל זה, אך כאמור', ות מיגרנה וכוסחרחור

ישנה גם אפשרות להימנע  .ומבריא את הגוףמנקה  ,פיקוח והשגחה
הדבר תלוי בהכנה של האדם לקראת . מתחושות קשות אלו במהלך הצום

במאכלים שהוא אוכל ומאכלים שהוא נמנע מהם לפני הצום וכן , הצום
  .י המאכלים שהוא אוכל במהלך היום יוםבשינוי קו התפיסה לגב

  
הכנה כללית לקראת צום והדרך לניקוי הגוף מרעלים היא להימנע מלהכניס 

וכן , כגון מזון מעובד יש לוותר על מוצרים תעשייתיים. אותם לתוך הגוף
שמומלץ לא לאכול יותר מידיי (מלח : מזון שהוסיפו לו חומרים מזיקים כמו

טבילות במלח  3בול את הפת יש לטסעודות עם לחם וידוע לנו שרק ב, ממנו
 הלבןלעומת ה שהוא בריא ילהחליף למלח הימלא גם אותו מומלץו ,בלבד
לוז רסוכר לבן חום סוכ, אורז לבן, קמח לבן, )תעשייתי ולא בריא שהוא
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תרכיזים המלאים בסוכר , יםמיצים מלאכותייש להמנע מ. 'סוכרזית וכו
, ם חומרי מזיקים מאוד כמו חומצה זרחתיתבהמשקאות , שהוא לא מהפרי

, לימון ליים ועוד, תפוזים, קפאין כמו סוגי המוגזים בטעם קולה, אספרטיים
שמוכנסים להם חומרים שמשמרים את המוצר (סוגי השוקו וחלב למיניהן 

בורקסים ועוד , עוגיות, גותעו, לחמים, מוצרי מאפה, )לזמן ארוך יותר
ממתקים מסוכרים , שוקולדוכן , ומרים משמריםמרגרינה וחשמוסיפים להם 

כאמור בתזונה נכונה ובריאה . ממרחים תעשייתיים, חטיפים, ולא מסוכרים
, באיכות גבוה של חומרי גלם טבעיים, יש תחליפים בריאים לכל מה שציינו

ההעדפה היא להימנע לגבי בשר ועוף  .ומזינים יותר, טעימים יותר, טריים
וזרקים להם חומרים משמרים הורמונים צבעי מאכל כיוון ומככל שאפשר 

חגים  בזמנים כמו שבתות יצרוך אותם, 12אמנם כיוון ובהם ויטמין בי, 'וכו
כל אחד יכלכל מעשיו בזה לפי בריאותו ו .'ראש חודש אירועי שמחה וכו

ישתדל באמצעים שיש ברשותו לאכול בשר בריא ובכשרות ו ,ומצבו
 דוגמא. יה והנכונה אם צריך לאכול בשרובכמות הראו, מהודרת ביותר

אוכל אורגני ב שמאכילים אותם בקר ועוףיש : מהרגיל לבשר בריא יותר
 12רבה של ויטמין בי  בתרנגול הודו כמות: דוגמא נוספת. והם בריאים יותר

  .ויטמין זה שעועית שחורהוכמו כן ניתן לצרוך באכילת , )ברזל(
  

לשמור על מאוד עליו להקפיד , אם אדם בוחר שלא לאכול בשר כלל
   .וכדומה 12כמו בי , החסרים לוולקחת ויטמינים  ,בריאותו

    
חילוף חומרים , עירנות, פעילגוף , אנרגיה, מרץמקנה  אכילת מזון בריא

אכילת כמויות רבות של מזון יש לדעת ש. סילוק פסולת ורעלים ועוד, יעיל
 ,ירה ולא ימלא את בטנולכן אדם יאכל בכמות סב, בריא גם יוצרת פסולת

כיוון ומילוי המעיים מביא להתכווצויות המעיים שמנסים לדחוק הפסולת 
ומשם לנזקים גדולים , קשים דבר שמביא לכאבי בטן, החוצה בקושי רב

פן : ת"פהתר חגורתך קודם אכילה ושתיה : ה"ואקח: בפסוק ככתוב. לגוף
  .לידי חולי מעיים: ם"לחתבוא 
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נבטים , קטניות, שיפון, לחם ביתי מקמח כוסמין :כונהתזונה נעצות לגבי 
, )ניתן להנביט לבד בבית והם נחשבים למזון על עשיר ברכיבים תזונתיים(

סלק כשמו (ירקות , פירות, אגוזים, )תחליף מעולה לבשר(שעועית שחורה 
' קורונה וכו, קינמון מסייע לשפעת, מסלק רעלים בצורה משמעותית, כן הוא

א מאוד ומחזק את המערכת החיסונית ויעיל מאוד נגד מחלת כורכום ברי
טחינה גולמית עם מים ומעט סילאן (חלב שקדים אגוזים סומסום , )הסרטן

, )מצוי בחנויות טבע(שמבוסס על שעורה מגורענת " נס קפה"', וכו) או דבש
שמן קוקוס , מאפים ללא שמרים, )שנקיים מתולעים וחרקים(עלים ירוקים 

שייקים מפירות , אחוזים 100מיצי פירות טבעיים ב , מים ,לא מזוכך
 850שבה (טחינה גולמית , )נחשבת למזון על(אלוורה בריאותית , אמיתיים

על מוצרים שאתם מכירים  לא צריך לוותר. מרקים ביתיים ועוד, )ג סידן"מ
טעמם כמו שוקולד כיוון והכל אפשר להכין בבית ועם רכיבים את ואוהבים 
מים וקמח , סילאן, מערבלים קקאו(שוקולד ביתי : בריאים למשלטבעיים ו

  ). רמת סמיכות השוקולד תלויה בכמות –כוסמין , בריא כמו שיפון
  

מאכלים ששומרים על אנרגיה מועיל מאוד לאכול לפני ולאחר יום צום 
וכן מאכלים , גזר מגורד ענבים וכיוצא בהם, ומזינים את הגוף כמו תמרים

 .אכילתם כמו אגוזים למיניהםשעות מזמן  7או  6חרי שמתפרקים רק א
וד לפני נכונה מא, הגוף ולא מכבידה עליו שמחזקת אתה מזינה אכילת סעוד

.  כוסמין \רכת העיכול העשוי מקמח שיפון לחם שבריא למעלמשל . צום
שתיית מים מרובה גורמת לשחיקת כליות או הרעלת מים וזהו מיתוס שגוי 

שתיה לאחר צום יש לשתות . ת מאוד של מים בכל יוםלשתות כמויות רבו
יאכל מעט בכדי לתת למערכת העיכול זמן להתרגל . פרי, מיץ ענבים, חמה

  .אלמלא זאת אדם יקיא את כל האוכל הרב שאכל במהירות, שוב לאכילה
  

. ממחלת הסרטןאנשים רבים החלימו  !אפשר להחלים  –מחלת הסרטן ~ 
המאכלים הכנת , ובריאה תזונה נכונה י"ע ניקוי רעלים מהגוף?  כיצד

מיצים , )מאגוזים שקדים וכדומה(חלב פרוה , שתיית מים, הטבעיים בבית
, שייקים, )תזונתייםהרכיבים השמירת המסייעת ב( טבעיים במסחטה איטית

אין ( את תאי הסרטן ופולטם אל מחוץ לגוף 'החונק'משקה שרביטן מצוי 
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 חיזוק המערכת, )0527661162 :ולקבלת, תופעות לוואי בשתייתו
הנחת הצד הפנימי של העלה על מקום (שימוש בעלי כרוב , החיסונית
כריכת בד ארוך , הידוקו על ידי דבק סלוטייפ, האבר בו המחלה \המחלה 

, ולאחר שעה שעתיים לתפוס את קצהו ולהשליכו בשקית לאשפה, כמו צעיף
לגבי טיפולים . אלומיניוםשתיית סודה לשתיה ללא , )ולהחליפו בעלה אחר

ואין סתירה בין הנזכר לבין , אומריםכפי שהרופאים יעשו  –תרפיים כימו
  . מתן הכימותרפיה

  
וברגע שנפתר מצב זה  ,המחלה נגרמת מטראומה או מצב נפשילעיתים 

 ניתן למצואל הנזכר הרחבה על כ. ורציבק נרשמו דבריםה. האדם מחלים
ים בחינם באתר ויתר הספר וריד הספרניתן לה .'ועלהו לתרופה'בספר 
  .הארגון

  
, חסה, עלים ירוקים כגון פטרוזיליההרבה אכילת  -  )התקפי לב(לחץ דם ~ 

  .לעניין יכולה לסייע) יש לבדוק מחרקים(במשך כמה שבועות ירקות 
  

את מערכת מדכאים ה, הם סמים קלים וודומי רטלין –היפראקטיביות ~ 
אסור  לכן, מזיקים לגוף לטווח ארוך שנים, מהמדו "ריכוז" העצבים ויוצרים

כפי  וסוכר ,סוכרהוריד מוצרים בהם ל יש. התחליף פשוט. לקחת אותם
תמרים מנגו  :זה פירות מתוקיםלתת לו במקום , מהתפריט של הילד שהוא

  .ולנתב את המרץ שלו למצוות, סטיביהוכן , הכנת סוכריות מהם', בננה וכו
  

על  חיזוק המערכת החיסוניתטיפול היא הדרך  - ודומיהם  קורונה שפעת~ 
, וכן שתיית משקה קינמון, הפרשת רעלים, מאכלים בריאיםידי אכילת 

וכן יעשה בדיקת דם ויבדוק אלו ויטמינים  .ר וכורכום עם מים'נגיג, לימון
בגלל רטן חשוב ביותר לחולי ס(חיזוק המערכת החיסונית לומינרלים חסרים 

  .)םאיהכימותרפיה שהורסת ת
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  :אלוויטמינים מומלץ ליטול  לחיזוק המערכת החיסונית
  

חשוב לטפטף את (טיפות ביום לחודש  10 ,ל"יחב1000  )D(די  ויטמין~ 
  .)העשר טיפות על הלחם ולאכול

  .פעם ביום ,ג"מ 50 אבץ~ 
ארבע ב שיחלק זמן לקיחתם .כדורים ביום 8( ג"מ1000 )C( ויטמין סי~ 

  .)ם כל פעםי כדורינש ,זמנים ביום
  .שלוש פעמים ביום ,טיפות15, שמן אורגנו~ 
  .פעם ביום בי קומפלקסויטמין ~ 

  
  . 'ועלהו לתרופה'הקונטרס המלא  מתוך רק ראשי פרקיםבמאמר זה הבאנו 

  
  

 ותרמו לארגון להדפסת, ממזכי הרביםהיו : רבותהזדמנות לזכות בזכויות 
 ,יהדות ומיסטיקה, החייםבצרור  \ורפא ירפא , ועלהו לתרופה: הקונטרסים

  הארץ וברשתות המדיה בארץ ובעולם לחלוקה ברחבי, וספרי תיקוני עוונות
  
  

0527661162 ,0508743073  
  
  

, ינה'רג, ויינברגוציפורה משה , שרה בוקובסקי, פנינה, מזל בת נעמינ "לע
נתן חיים בן , ינה'ישראל בן רג, בני חוה יואלית ליבר ושולמית פיינגולד

וכל הנפטרים מעם , ל"שרית זאברהם מתתיהו בן , אובן בן לבנהר, מרים
  .נ"ישראל שאין מי שיאמר עליהם קדיש או ילמד תורה לע

  
עדנה בת , בן מלוס יוסף, יצחק אסף בן הילדה: בש"וחז ק"זש, ואתלרפ

, צל"חויו עמומה אהובה בת חתון, מלכה סביחה בת עמומה אהובה, שולה
בארץ ' ברית עולם'מתנדבי ארגון רבני וחת להצלוכן , ו"מנחם חזקוב הי

  .ל"ובחו


