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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  ת הֹוָצַא ןִּתּקּו                

  םִלְגָבִרי הְלַבָּטלָ ע זֶרַ                   
                               ~  

  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     
  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    

  םְונִָׂשים ִלְגָבִרי                      
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  ַרֲחֵבי ָהָאֶרץת ַהְּסָפִרים ּבְ ֲ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 :ני ברקב 0523235040: רמת גן 0548451505
 0527130050 0527609576, 025383598 :ירושלים 0527698522

 :נתניה 0533104927, 0533147431 ,0527119090 :חולון
, 0526501123 :חדרה 0526736537 0538267213, 0508510663
 :םיגבעתי 0525969526, 0548598852, 0586007019
 0526764048 :החיפ 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
היו שותפים בתרומה !! 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 , גילוח בתער, קעקוע, גויה, הפלה, ועד תיקון לשון הרע, בנשים
, י“מהאר, תיקון לגלגולים קודמים ועוד, גאוה, כיבוד הורים

 10תרמתם ! זכרו . ועודיים רבינו יוסף ח, יהודה פתיה‘ ר, ש“הרש
רפואה , ניתן להקדיש להצלחה!  ויותר יהודים 3הצלתם בלבד ושח 
 0524701719,  0527661162 :הפקדה\תרומה במזומן. נ“ולע

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

ברית 'נקיה חובקת עולם צת וואטסאפ קבוי 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, ייקיר, 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 , תיקוני עוונות 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
 .להעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה לזיכוי הרבים מותר, בו
 

  ~וכן ת ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 הקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשת. 
  שלוחה הקישו מספרּה - אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  דות ההפצה הארציתרשימת נקו -שער התיקונים  :1שלוחה 

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

  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  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  

  
  

                                                           'ברית עולם'ארגון י "ענערך           
  של רבינו יוסף חיים ועוד' לשון חכמים'לוקט בעיקר מהספר 
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  םִענְיָנִין ּתֹוכֵ 
  
  

  6                 םְונִָׂשים ִלגְָבִריה ְלַבָּטלָ ע זֶרַ ת הֹוָצַאן ִּתּקּו
  20                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאן ִענְיָ 
  22                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  ְוִתּקּונֹו, ִענְיָן ִאּסּור זֶַרע ְלַבָּטָלה
  

  
  

א ֵּתָעֶשנָּה נְִתָּפֵרׁש ִאּסּוָרם ְוָענְָׁשם ַּבּתֹוָרה' ִמְצוֹות ה . ְּבַתְמִצית ַהִּקּצּור, ֲאֶׁשר 
ֵער "ֶׁשנְִכַּתב ִאּסּורֹו ְוָענְׁשֹו ֶדֶר ַמֲעֵׂשה " ע ְלַבָּטָלהזֶרַ "ׁשֹונֶה ֵמֶהם ִאּסּור 

ַוּיֵַרע ְּבֵעינֵי . ְוָהיָה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה", ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב". ְואֹונָן
נּו ָלַמדְ " ַּגם"ּוִמֵתיָבת ) 'י' ט, ח"בראשית ל" (ַוּיֶָמת ּגַם אֹותֹו, ֲאֶׁשר ָעָׂשה' ה

, ָהיָה מֹוִציא זְַרעֹו ְּביָָדיו" ֵער"ֶאָּלא ׁשֶ , "זֶַרע ְלַבָּטָלה"ֶׁשּגַם ֵער ֵמת ְּבֵחְטא ֶׁשל 
ְוִסְּפָרה ָלנּו . נָסֹוג ְלָאחֹור ְּבבֹואֹו ַעל ָּתָמר ְוִׁשֵחת זְַרעֹו ִמחּוץ ָלֶרֶחם" ְואֹונָן"

ְוֵאין . נְֶכֵדי יֲַעקֹב ָאִבינּו ֶהָעוֹון ְוָענְׁשֹו, יקַהּתֹוָרה ֵּכיַצד נְִתָקּיֵם ִּבְבנֵי יְהּוָדה ַהַּצּדִ 
א ָחסּו ִמָׁשַמיִם ַעל ַצֲעָרם . ָסֵפק ֶׁשּמֹוָתם ּגַָרם ַצַער ִליהּוָדה ּוְליֲַעקֹב ָאִבינּו ְו

א ִהְסַּתְּפָקה ַהּתֹוָרה ְּבִצּוּויֹו ִּכְׁשָאר ִאּסּורִ . ְוגָבּו נְָפׁשֹות ַעל ֵחְטא ָחמּור זֶה , יםְו
ְוַהְלַואי ֶׁשְּלַאַחר ָּכל . ּוָמצּוי ְמאֹד, ּוֵפְרָטה ֵמֲעֶׂשה זֶה ֵּכיָון ֶׁשֵחְטא זֶה ָחמּור ְמאֹד

ְוִהּנֵה  .יִֶּתן ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלִהּזֵָהר ָּבזֶה, ֲאִריכּות ַהּתֹוָרה ְּבִסּפּור ַמֲעֶׂשה זֶה
א ַרק הֹו, נְִתָּבֵאר ִמַּמֲעֵׂשה ֵער ְואֹונָן ֶאָּלא ָּכל צּוָרה , ָצַאת זֶַרע ַּבּיַָדיִם ֲאסּוָרהֶׁש

א ְלתֹו ֶרֶחם ָהִאָּׁשה , ָענְׁשֹו ָמֶות ִּביֵדי ָׁשַמיִם, ַהּגֹוֶרֶמת ַלזֶַרע ָלֵצאת ֵמַהּגּוף ֶׁש
, זָָרהְּכִאיּלּו ָעַבד ֲעבֹוָדה "ָּדנִים ִּדינֹו ַּבָּׁשָמיִם , ל ֶׁשַהחֹוֵטא ְּבֵחְטא זֶה"ְוָאְמרּו ֲחזַ 

  .)ג"נדה י' מס". (ּוְכרֹוֵצח ָּבנָיו
  

ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר , ַדע) שער הכוונות דרושי הלילה(ל "ְוזֶה ְלׁשֹון ָהֲאִריזָ 
ֲאָבל ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֲעֵברֹות

ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון , ֹול ְלֵאין ֵקץָענְׁשֹו ָּגד, זֶַרע ְלַבָּטָלה
ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעָׂשה ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד , ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה

ֹוָתם ִטּפֹות ֶׁשל ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשא, נְִמָצא. ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה
ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה ְויְִתַלְּבׁשּו , ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים

ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה ֶאל , ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה
ּוְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות . ָהָרע ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל

ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות
ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות , נֹותְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַּכּוָ , ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה
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ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו , ָהֵהם
  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות

  
ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו  ,ֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶהַּגם יֵׁש ָעֹון ַא

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ָּכל ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי
, ְוַדע. ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעיםִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן , ְראּויִם ְלהֹוִליד

א  ִּכי ְּכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב
א ִאיׁש, ִאָּׁשה   . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב

  
ִּכי ּגֹוֵרם ֶׁשּיְִתָלֵּבׁש ּגּוף ֶׁשל ַמּזִיק ַעל , תֶוֱהיֹות ְוָעֹון זֶה ׁשֹונֶה ִמְׁשַאר ֲעוֹונֹו, ָלֵכן

ְוטֹוְרִדים אֹותֹו , ַהִּטָּפה ּוְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין
אֹוָתם  ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותּו, ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּבָאְמָרם ָאִבינּו ַאָּתה

  .ָצִרי ְׁשנֵי סּוגֵי ִּתּקּון, ּגּוִפים
  

ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשּיָמּותּו אֹוָתם , ְּבָכל ַליְָלה" ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה"לֹוַמר   .א
  ) נְִמָצא ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר. (ַמּזִיִקים

  
ֶּכֶתם ַהֵחְטא ְּכֵדי ְלנַּקֹות נְַפׁשֹו מִ , ָלצּום ְׁשמֹונִים ְוַאְרָּבָעה יֹום ְרצּוִפים  .ב

א ִּתְצָטֵר ָלֳענִָׁשים ָקִׁשים ְּכֵדי ְלִהְתנַּקֹות, ּוְלזְַכָכּה ומי ֶׁשָקֶׁשה לו . ֶׁש
ָלצּום ַאְרַּבע פָעִמים ולכתחילה יעשה , ל"ח זצ"ַהָּדָבר ִּתְּקן רבינו הרי

ְוִלְפּדֹות שאר ַהַּתֲענִּיֹות . רצופים, חמישי, שני, חמישי, אותם בימים שני
  . ֶׁשיִּנֵָתן ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים, ְּבֶכֶסף

  
יצום , פעמים' ל מי שאינו יכול לצום  ד"יהודה פתייא זצ' ולדעת הר~ 

, שח 840: ון מקסימוםפדיסך  ויתן ,לילה ויום, יום אחד בלבד
ואם אין ביכולתו לתת . שח 420כ "סה, 84שח כפול  5: מינימום

יום עד השלמת סכום הפדיון שח או יותר בכל  5יתן , הסכום המלא
  .המלא

יָצּום ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת : משך זמן הצום: ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  .ַהּכֹוָכִבים
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 ִויַכֵּון , במהלך היום שִלְפנֵי ַהּצֹום יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹול ֶׁשַבע ְטִבילֹות

ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל  ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו
 .רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחטֹאָּתיו, ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ִמָּצַרְעּתֹו

 יֹום ִלְפנֵי ַהּצֹום יֹאַמר ִוּדּוי ּזֶה: 
  

ֵ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 . ַׁשְענּוּפָ . ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ְצנּולַ . ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

ִׁשַחְתנּו . ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
ְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ּגַם ּבִ , זֵַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל

ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם , ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמנֵַחם
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִּכי ּגְמּול יָָדיו יֵָעֶׂשה לֹו, אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם

א ָׁשָוה ָלנּו. ּוְוִתֲעַתְענ ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

ַאָּתה יֹוֵדַע . א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ ֲה. ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים
. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי

ֹ : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי וה יאהדונהי יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְה
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל , ֱא

  .ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

  ְַסּיֵם ְּבִמנְָחה ֶׁשִּלְפנֵי ַהַּתֲענִית יֹאַמר נַֹסח זֶה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית ִלְפנֵי ֶׁשּי
ַהי נְצֹר"אֹו ַאַחר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"ִּבְרַּכת  עֹוֶׂשה "ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר " ֱא

א ֲאָמרֹו". ָׁשלֹום ֲאָבל ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה , ִאם 
ֹו ְּכַקָּבַלת ִּכי נְֶחָׁשב ל, ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה) ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה(

 . ַּתֲענִית
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  :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית
ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ָויֹום

ַרט ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְּבָכל ְּפגֵָמי ַהְּבִרית ּוִבפְ . ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר
א אּוַכל , ַּבֲעֹון זֶַרע ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ְוִאם 

ְלִהְתַעּנֹות ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית אּוַכל ֶלֱאכֹל 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל ֵהי ִויִהי ָרצֹון מִ , ְוִלְׁשּתֹות ְל ֵהינּו ֵוא ְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֲאבֵֹתינּו ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי 
  ".ְוִתְרֵצנִי

  
  ְמַעט ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ּבִ , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיִגְמֹר ֲאִכיָלתֹו

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה
 )ִראׁשֹונָה ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

  א יְָטִּביָלּה ִאם ִסּיּום ַהַּתֲענִית הּוא ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת אֹו ְּבֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש 
 .ִּבְמַעט ֵאֶפר

  ִיל ֲהצֹום ְמַעט ִלְפנֵי ַהְּׁשִקיָעהיְַתח . 
 
  ִויְַסיְיֵמנַּה ִלְפנֵי ַהְּׁשִקיָעהְויֹאַמר ִמּיַד ַקָּבָלה זֹו : 

, ֲהֵרינִי ֵמַעְכָׁשיו ְלָפנֶי ְּבַתֲענִית ְּבזֹאת ַהַּליְָלה ֻּכָּלּה, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים
ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַמה , ֹוָכִביםּוְלָמָחר ָּכל ַהּיֹום ֵמֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַעד ֵצאת ַהּכ

ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי , ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְּדַמְלָּכא
ֲאֶׁשר ִמְׁשַמְׁשִּתי ַּבּיַָדיִם ַעל יְֵדי רֹק ְוִחּכּו , ְּבַהְׁשָחַתת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוגַם ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי . ה ְּפָעִמיםְוהֹוֵצאִתי זֶַרע ְלַבָּטָלה ַּכּמָ 
ִויִהי ָרצֹון . ְּבהֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ַעל יְֵדי ַמֲחַׁשְבִּתי ֶׁשִהְרַהְרִּתי ַּבֲעֵבָרה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּתזֵַּכנִי ְוִתֵּתן ִלי ּכַֹח , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
 ֹ ִאם ִמְתַכֵוון ַלַעׂשֹות ִתקּון . (ֶלת ְוֵעזֶר ַוֲהָכנָה ְלִהְתַעּנֹות ָּכָראּוי ְלָפנֶיִויכ

ּוְברֹב ַרֲחֶמי . (זֶה ַאְרַבע ְפַעִמים יֹוִסיף גַם ִענְיַן זֶה ֶׁשְבתֹו ַהסֹוגְַריִים
ְתַעּנֹות ְלָפנֶי ַוֲחָסֶדי ַּתְחׁשֹב ִלי ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָׁשעֹות ֶׁשֲאנִי מּוָכן ְלהִ 

ָּכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ֵמֶהם ְּכַתֲענִית יֹום , ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ּוְלָמָחר ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו
) ּוְכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יִָמים ְרצּוִפים ּוְׁשֵלִמים. ֶאָחד ָׁשֵלם

ֶּצה ְלָפנֶי ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְויְִהיֶה ַּתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרֻ 
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ְּבַמה ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְוִהְרַהְרִּתי , ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְּדַמְלָּכא
ח "ּוָפגְַמִּתי ְּבַרמַ , ְוִׁשַחִּתי זֶַרע קֶֹדׁש ְּבַמֲעֶׂשה ְּביַָדיִם ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְּבנִאּוִפים

ְוגַָרְמִּתי ְּפגָם ִויִריָדה ַּבֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים , ה ִּגיִדים ֶׁשַּביְסֹוד"ים ְוָׁשסָ ֵאָברִ 
ְוָכל , ָאנִֹכי ְוַאנְֵׁשי ֵביִתי, ִּבְכָללּות ּוְפָרטּות ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֶׁשָעְברּו

ּבּוֵׁשיֶהם ְוַהְּקרֹוִבים ָלֶהם ּוַמלְ , ַהָּבִאים ִמָּׁשְרֵׁשי נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי
ּוִמָּכל ִּפְרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה , ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון . יְִציָרה ֲעִׂשּיָה
ַּבֲעבּור ִּתּקּון ַהְּפגָם ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַהְׁשָחַתת , ּנֶה ְּבֶעזְָרְתְּבַתֲענִית זֶה ֶׁשֶאְתעַ 

ְּפֻעַּלת ַהָּקְרָּבן ֲאֶׁשר , ְויְִפַעל ַּתֲענִית זֶה ֶׁשֶאְתַעּנֶה ְּבֶעזְָרְת, זֶַרע ְלַבָּטָלה
ל ִמְּלַמְעָלה ֶׁשָאז יֹוֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹו, יְִפַעל ַאַחר ֲעִלּיַת ֵריַח ַהּנִיחֹוַח ְלַמְעָלה

ַעד סֹוף , ֵּכן ַעל יְֵדי ַּתֲענִית זֶה יֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ְלַמָּטה
ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ַמיִין ְּדכּוִרין ּוַמיִין . ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה

ִּבְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה ָּכָראּוי ְויְִתַעּלּו , ב"ֶׁשֵהם סֹוד ְׁשנֵי מ, נְֻקִבין
ֶׁשֵהם ִמְסָּפר , ע"ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ַאְחהָ . ָלֶהם

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ד"פָ  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
 ף ְּבסֹונְִמָצא (יְִׁשַּתֵדל ִלְלמֹוד ִמְׁשנָיֹות ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות  ְּבֵליל ַהַּתֲענִית

ר ַּבּזֹהַ א נְִמצָ . (ְוִאְּדָרא ַרָּבא. ן ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש ַהִּמִּליםְלָהִביל ְויְִׁשַּתּדֵ ) רַהֵּספֶ 
ֹ  ָּפָרַׁשת  ). תר ְקִריֵאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָּׁשבּועֹוּוְבֵסדֶ , אנָׂש

 ִויַכֵּון ְּבֵׁשם , יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו
 .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו
   רַהֵּספֶ ף ְּבסֹוא נְִמצָ (ִמיָלה ְּבִמיָלה " ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה"יאַמר.(  
  ֵל ִאם ֶאְפָׁשר ַלֲחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה יְִׁשַּתּד

 ).רַהֵּספֶ ת ִּבְתִחּלַ ת הֹוָראֹו. (ִמְׂשַער ִעּזִים ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
 
 יֹאַמר ְּביֹום ַהַּתֲענִית:  

ַּכָּכתּוב , יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבהֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל 
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֲחָרָטה , יםֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחרִ , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ַמה ֶּׁשָחָטאִתי
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א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש
  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, יַַעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

  
ֵהי ֲאבֹוֵתי ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , נּוָאּנָא 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

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

ִׁשַחְתנּו . ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
ם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ּגַ, זֶַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל

ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם , ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמנֵַחם
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִּכי ּגְמּול יָָדיו יֵָעֶׂשה לֹו, אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם

א ָׁשָוה ָלנּו. ְענּוְוִתֲעתַ  ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ  .ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע . ֲה
. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי

יְהֹוה יאהדונהי יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל , ֱא

ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע  .ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש : ַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּואא ֶהֱחזִיק לָ , ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, ֲעֹונֵֹתינּו
ִאְמרּו , הָוהְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְ  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם

ּוֵמֽיְהָוה , ן ְוַקח טֹוב ּֽונְַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתֽינּו׃ ְלָאָדם ַמַֽעְרֵכי ֵלבֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעו ֹ
׃ , ַמֲֽענֵה ָלֽׁשֹון׃ ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח   ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

  
  ֶי ִמְּבלִ  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ר ַהְרהֵ יְ ם ְּבסֹוגְַריִ ם ַהּמֹוִפיִעי ַהּקֶֹדׁשת ֵׁשמֹות א

  .וְּבִפים ְלהֹוִציָאר ָחמּור ִאּסּוי ּכִ , םְוָׁשלֹוס חַ ו ְּבִפים ְלהֹוִציָא
. אין המחשבה יכולה השיגו) אהיה. (יחיד האציל וברא הכל) יהוה(
) יהוה. (יאיר את הספירות העליונים ואין יכולים הסתכל הארתו) יאההויהה(
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אמת  יְהָֹוה) יאהדונהי. (אין דבר נגדו יתחשב) אדני. (לכל הכליחיה הכל ומכ
אלהינו  יְהָֹוה )יאהדונהי. (וכל נשמות הברואים יהללוהו, המקיים דבריו

יתברך אלהינו הקורא ) יאהדונהי. (העוזר דלים ומקבץ נדחים הכל יודוהו
יך אתה העונה דורשיְהָֹוה  )יאהדונהי. (דרור ומתיר נאסרים המניח יגיעים

, ישראל אביונך הוגים דבריך) יאהדונהי. (ושומע נאקתם הצמיח ישועתם
יסד אריאל הקם דבירך והרם ) יאהדונהי. (ודברי נפלאותך העצומים יגידו

ישראל אשר הוגי דת ותורה נהלם הושיעם ) יאהדונהי. (ניסך הכל ישבחוך
תני הראני דיליתני וגדלתני נשא, ארומימך החייתני יְהָֹוה )יאהדונהי. (ישרם
  .ישעך

  
 ּו"ַאַחר ָּכ יֹאַמר ַּבַקָׁשה זֹו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלה הּוא ֵׁשם ַחּב:  

חכמני בתותך . חכמה בינה ודעת. חנני ברחמיך וחסדיך. חי בורא ויוצר
. חזקני בנפש ובגוף. חייני בצדקתך וזכני. חזקני במצוותיך ושגבני. והבינני

ראשי . (חיים בנים ומזונות. ובך ורצונךחנני בט. חבקני בימינך ושמחני
חיה . חזק ברית ונשאהו. ְיֽהָֹוה יאהדונהי הגדול הגבור והנורא) תיבות יהוה

. חילו ברך ואמץ. חברו בביתו ונוהו. חזקהו באורותיו ועטרהו. ברית ונשאהו
חבבם בנם . חזקם ברכם והעלם. חלצם בררם ונקם. חון בניצוצותיו ולקטם

חיינו בחסדיך . יחיד הנסתר ונעלם המיוחד) בות יהוהראשי תי. (ויסדם
, חיינו בחכמה וימשכו. חסדים ביסוד ומלכות, חדרים בדעת ויתרבו, וימלאו

חזקם באורות . חיים בלאה ורחל, חיינו בחכמה וימשכו. חיים בישראל ויעקב
חזקם ביושר , חזקם בפנימי ומקיף. חזקם בפנימיות ובחצוניות. וכלים

חזקם בתגין . חזקם בטעמים ונקודות, ם בכללות ופרטותחזק. ועגולים
חיה בנימין . חזק בנימין ויוסף. ן"ה וב"חזקם במ. ג"ב וס"חזקם בע. ואותיות

חנם . חנם בדעת וכללותו. חנם בחכמה ובינה. חנם בכתר וכללותו. ויוסף
  .חנם ביסוד ומלכות. חנם בנצח והוד. חנם בתפארת וכללותו. בחסד וגבורה

  
  )ץ"ג ית"אב(      בינה גלויים יאירו תוך צנורותינו אורות 

  )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 
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  )ע"ב טנ"חק( .                ם נקודות עלינוְרַכת טעמיִחִּלינּו ִקִּוינּו ּבִ 
  )ק"ל פז"יג(  :                    פרצוף זעיר ָקדֹוׁש יהיה גדלות לאור

  )ת"ו צי"שק(  .            ויתייחדו צדקה יסוד תפארת. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
  :דָועֶ ם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלםָּברּו ׁשֵ : יֹאַמר ְּבַלַחׁש

  
  )ץ"ג ית"אב(    :        ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר(  :                      ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג(  :                  ֵרםְּכָבַבת ָׁשמְ . ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )ג"ר צת"בט(  :              ָּתִמיד ּגְָמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ְרֵכם ַטֲהֵרםּבָ 
  )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. ֵתנּו ַקֵּבלַׁשְועָ 

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: יאמר בלחש

  
  )ץ"ג ית"אב(  :          ֶאֶרת ַצִּדיקָאּנָא ַּבֲחָסִדים ְּגדֹוִלים יִָאיר ִּתפְ 

  )ן"ע שט"קר(  :                     ִמים נְקּודֹותִקִּוינּו ְרצֹון ֶעְליֹון ֶׁשל ְטעָ 
  )ש"ד יכ"נג:                    (נְַקֶּוה ַּגְדלּות ּדֹוִדים יּוְׁשַלם ֶּכֶתר ֶׁשָּלֶהם

  )ג"ר צת"בט(  :             ְּברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִּדיִקים ִּתְקנּו ְּגבּורֹוֶתיהָ 
 ֹ   )ע"ב טנ"חק:                         (ַעם ֶעְליֹוןִחִּלינּו ִקִּוינּו ִּבְרַכת טֹוב נ

  )ק"ל פז"יג:                (יְִתַמְּתקּו ְּגבּורֹות ְלעֹוֵרר ְּפעּוַלת זִּוּוג ָקדֹוׁש
  )ת"ו צי"שק:                     (ְׁשִביל קֶֹדׁש ִויסֹוד ַצִּדיק יְִהיּו ְּתִמיִמים

  
  :בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו ֵׁשם ּכְ : יֹאַמר ְּבַלַחׁש

  
  יִַקח ְּביָדֹו ִפְדיֹון ְׁשמֹונִים ְוַאְרַּבע ַתֲעניֹות ְויַָעמֹוד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמְעָרב

  :ְויֹאַמר
ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

 ֹ ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. אִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִיָעְברּו ר
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
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ַהי ָּפנַי ֵאֶליּבֹוְׁשִּתי וְ . ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי . גַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם

ה ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹורֶ . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק. ּבֶׁשת ַהָּפנִים
א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו . ִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית . ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי  ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי. ִּדין

. ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות. ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
. ִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשהְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז וְ 

ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ 
א יִָכילּו ַהַּמיִם. ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור אֹוי . ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ּבֹוְׁשִּתי . ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה. ַעל נְַפִׁשי ֲאָהה. ַוֲאבֹוי ָעַלי
ֵהי . ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי ַהי ֵוא ֲאָבל ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

א ְלַהְכִעיסְ , ֲאבֹוַתי א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ,  נְִתַּכַּונְִּתיִּכי 
ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי . ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ 

ַעָּתה וְ , ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי זְַרִעי ְלַבָּטָלה. ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי
ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה . ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי

ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים . ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו : יבִּדְכתִ , ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים

ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ  ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר . ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
ִמְּמ ְמִחיָלה ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש 

 .ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי

ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד , ל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי עַ 
א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל . ִּכי 

ַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ִּברְ , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי. קֹוְרֶאי
ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר . ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן

ּוְברֹב ַרֲחֶמי . נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
 הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַוֲחָסֶדי

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה . ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם
ֹ , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְּבָכל ֵלב , ִחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶהְוָכַׁשל ּכ
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ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
ּוֵברּור נִיצֹוצֹות  ְוָכל ַהִּתּקּונִים, ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים , ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים . ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשיְוֶאת ַהְּכָתִמים אֲ 
יְִהי , ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

רּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ְויְַחזְ , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ו"חב(ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

א ְצפּונְ ְּתַמּלֵ 'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'חַ 
ַקֵּבץ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ִבְטנָם

ָהָרמּוז ) א"ארארית(ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ָלִאים'טְ 
ִּכי ֵאל . ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ּו ּתִ ְכְּבׁש'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ 

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה
  .ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ְליֲַחָדא , ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ָמעֹות , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ֵׁשם י
ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְּתמּוַרת ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים יֹום ֶׁשל ַּתֲענִית ֶׁשַחּיָב ֲאנִי 

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּתְהיֶה , ְתַעּנֹותְלהִ  ַהי ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ַהְפָרַׁשת ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְּכִאּלּו 

ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ִהְתַעּנֵיִתי ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים יֹום ְרצּוִפים ְלַתֵּקן
ּוְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש , ַּבֲעבּור ָעֹון הֹוָצַאת ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ׁש ּוְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבָמאַתיִם ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹנָה ֵאָבִרים ּוׁשְ , חֹוָתָמא ְדַמְלָּכא
ִּכי ֵכן יְָסדּו ָלנּו ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל , ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ִּגיִדים ֶׁשַּביְסֹוד

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות , ִלְפדֹות ְּבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִית
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ִויִהי נֹעַ . ְלַכֵּוין ְּבִתּקּון זֵה ם ֲאדֹנָי ֱא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו : ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

ֵהי ֲאבֹוַתיִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהד ַהי ֵוא ֶׁשְּתַרֵחם ָעַלי ְּברֹב , ונהי ֱא
ַרֲחֶמי ּוְברֹב ֲחָסֶדי ְוַקּיֶם ִּבי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי יְַׁשְעיָה חֹוזָ 
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ֶהי ִאַּמְצִּתי ַאף , ַאל ִּתיָרא ִּכי ִעְּמ ָאנִי: ָּכָאמּור ֲעזְַרִתי ַאל ִּתְׁשָּתע ִּכי ֲאנִי ֱא
ְוַאָּתה ָּתגִיל ַּביהָֹוה יאהדונהי ִּבְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל : ַאף ְּתַמְכִתי ִּביִמין ִצְדִקי

  .ִּתְתַהָּלל
  

 ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו.  
 ַמר ִמזְמֹור ת ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹא"ַאַחר ָּכ יֲַעֶׂשה ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ֶׁשל הס

 . ְלָדִוד ּוָפסּוק ֶאָחד ֵמָאּנָא ְבכֹחַ 
  

ז ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע
ֶדׁש ֹֽ ים יְהָֹוה ַעל קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרעִ : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק

קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַמיִם ַרִּבֽים
קֹול : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: יְהָֹוה ֶאת ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון

קֹול יְהָֹוה : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ׁשיְהָֹוה חֵֹצב ַלֲֽהבֹות ֵאֽ 
יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב : יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד

  : ה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹוםְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהֹוָ : יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם
  

  )ץ"ג ית"אב(    :        ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר(  :                      ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג(                    : ָׁשְמֵרם ְּכָבַבת. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )ג"ר צת"בט(  :              ָּתִמיד ּגְָמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )ע"ב טנ"חק(  :                     נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  )ק"ל פז"יג(               :     דּוָׁשֶתזֹוְכֵרי קְ . ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  ) ת"וצי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

        
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: יֹאַמר ְּבַלַחׁש

  
  ִא"יק זיעַאַחר ָּכ יְַדִליק ֲחִמָּׁשה נֵרֹות ִלְכבֹוד נְִׁשַמת יֹוֵסף ַהַּצּד  
  ָך ַהּנְִדָּפס ְבְקִריֵאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות"יְִלַמד ְּבֶמֶׁש ַהיֹום ְּפסּוֵקי ַהָתנ. 
 יְִקָרא ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֻּכּלֹו 
 ַהֲאזִינּות ָּפָרׁשַ  ַהָּקדֹוׁשר ַּבּזֹהַ א נְִמצָ ( יְִקָרא ֵסֶפר ָהִאְּדָרא זּוָטא( 
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 יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו:  
ֵהי ֲאבַֹתי  ֶׁשל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ַהי ֵוא ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

, ֶׁשִהְקַרְבִּתי ְלָפנֶי ֶחְלִּבי ְוָדִמי ְּבַתֲענִיִתי ְוִהְרַּתְחִּתי אֹוָתם ַּבֲחִמימּות חּוְלַׁשת ּגּוִפי
ֵהי  ַהי ֵוא ֲאבַֹתי ֶׁשיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי , ּוְמֻרֶצה ְלָפנֶי ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ְּבַתֲענִיִתי ַּבַּליְָלה ּוַבּיֹום
ם ְויְִתַעּלּו ְלַמְעָלה ַּבָּמקֹו, ב"ְּבַמיִן ּדּוְכִרין ּוְבַמיִן נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ְׁשנֵי ִמְסַּפר מ

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ב"ם עֹוֶלה ִמְסַּפר ְׁשנֵי מ"ב ּדָ "ָהָראּוי ָלֶהם ִּכי ֵכן ֵחלֵ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשיִָּמֵׁש ְּבֵׁשם ַהַויָ  ֵהינּו ֵוא ן ָהעֹוֶלה "ה ְּדִמּלּוי ֵהִהי"יאהדונהי ֱא

ה ְּדִמּלּוי "ֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ַּבַהַויָ ַאְרָּבָעה ּוְׁשמ, ן ֲאֶׁשר ַּבַּמְלכּות"ִמְסַּפר ּבֶ 
ּוְבִמּלּוי , ה"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה מָ "ּוַּבַהַויָ , ג"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה סָ "ּוַבַהַויָ , ּב"ָהעֹוֶלה עָ 

ֲעֶקֶרת  ְוָכל ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות יִָּמְׁשכּו ֶאל ַהַּמְלכּות, ְּדִמּלּוי ֶׁשָּלֶהם
ְוגַם יְתּוְקנּו ְויְִתַעּלּו ַאְרַּבע , ה"ה ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבֵׁשם ַהַויָ "ַהַּביִת ֶׁשִהיא אֹות הֵ 

ִויתּוְקנּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה , ד"ע ֶׁשֵהם עֹוִלים פָ "אֹוִתּיֹות ַאְחהָ 
ָאּנָא יְהָֹוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול  :יןְּגבּורֹות ֶׁשֵהם ַמּיִן ְּדכּוִרין ּוַמּיִן נּוְקבִ 

ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלָכל 
ֲאֶׁשר ַחּטֹאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל 

ִעַּוִּתי ְוָהֵאר ָּכל ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ּוְתַלֵּקט ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר 
א יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק . ִּפּזְַרִּתי ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ְו

ָאּנָא ). ן"ע שט"קר(ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא , ִרּנַת ַעְּמַקֵּבל , ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה
, ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה, ֶהָחתּום ְּבסֹוף אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק) ע"קר(ְבכַֹח ֵׁשם 

ֹוגֵג ּוֵבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבׁש, ְוָכל ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבאֹונֶס ּוֵבין ְּבָרצֹון
א ִּבְמקֹום ִמְצָוה יְִהיֶה ָעָקר ַלֲעקֹר נֶַטע נִּצֹוצֹות ַהְקֻדָּׁשה ) ע"קר(ְבכַֹח ֵׁשם , ֶׁש

, ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶּׁשּנּו ֶאל) ו"ת חב"ר(ֲאֶׁשר ְּבתֹו ִעְמֵקי ַהְקִלּפֹות ַחיִל ָּבַלע ַויְִקיֶאּנּו 
ק ִלְברֹוַח ִמּתֹו ַהְקִלָּפה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִּדיק "ה יֲַעׂשּו ָערַ ְוַהּנִצֹוצֹות ַהְקדֹוִׁשים ֵהּמָ 
, ע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָּפנִים ָהֶעְליֹונִים"ַע נְָׁשָמה יְַקֵּבל שָ "יְסֹוד עֹוָלם ִּכי הּוא ַרקִ 

יְִׁשֵרי ֵלב ּולְ , ְוַהּנֶֶפׁש ַהְקדֹוָׁשה ִהיא מּוֵצאת ְונְִטֶהֶרת ִמָּכל ָּדָבר ָרע ְוֵתָעֶׂשה טֹוב
נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי , ַּגם יְהָֹוה יִֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה, ִׂשְמָחה ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה ) ש"ד יכ"נג(יִחּוְד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם 

  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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  ָּכל ָּפסּוק ִּבְפנֵי ַעְצמֹו, ְׁשמֹונִים ְוַאְרַּבע ְּפָעִמיםְּפסּוִקים ֵאּלּו יֹאַמר:  
  ).יאהדונהי(ְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי יְהָֹוה 
  .ָוֶאְעֶד ֶעִדי

  .אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה
  

  ָּו"ַחּב: (ה הּוא ֵׁשם קדושַאַחר ָּכ יֹאַמר ַּבַקָׁשה זֹו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשל(:  
ַחְּברֹו ְּבֵביתֹו . ַחזְֵקנּו ְּבאֹורֹוָתיו ְוַעְטֵרהּו. ַחּזֵק ְּבִרית ְונְָׂשֵאהּו. ַחי ּבֹוֵרא ְויֹוֵצר

ַחְלֵצם . ָחְטֵפם ָּבְרֵכם ְונֵַּקם. חֹן ְּבנִצֹוצֹוִתין ְוַלְקֵטם. ֵחילֹו ָּבֵר ְוַאֵּמץ. ְונֵָוהּו
  . ַחְּבֵבם ְּבנֵם ְויְַסֵּדם. ָּבְרֵכם ְוַהֲעֵלם

  
 ִּכי ְל . קּום ּגֵֹאל ַהָּקדֹוׁש ּוגְַאל ֶאת ַהָּבנִים ַהּׁשֹוָבִבים :וימשיך ויאמר

. קּום ְקָרא ִלְׁשבּויִם ְּדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְּפַקח קֹחַ . ִמְׁשַּפט ַהְּגֻאָּלה ִלְקנֹות
ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ַּגם . לּוֱאמֹר ַלֲאסּוִרים ְצאּו ְוַלֲאֶׁשר ַּבחֶֹׁש ִהּגָ 
ֶאת יְִריֵב ָאנִֹכי ָאִריב ְוֶאת ָּבנַיִ . ְׁשִבי ִּגּבֹור יַֻּקח ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ יִָּמֵלט

ִ ּוְרִאי ֻּכָּלם נְִקְּבצּו ָּבאּו ָל ַחי ָאנִי נְֻאם . ָאנִֹכי אֹוִׁשיעַ  ְׂשִאי ָסִביב ֵעינַי
קּום גֹוֵאל . י ֻכָּלם ַּכֲעִדי ִּתְלָּבִׁשי ּוְתַקְׁשִרים ַּכַּכָּלהיְהָֹוה יאהדונהי ּכִ 

ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות , ַהָּקדֹוׁש ְוַהֵּצל ּגָזּול ִמּיַד עֹוֵׁשק
ְוָכל ׁשֹוֵביֶהם ֶהֱחזִיקּו ָּבם ֵמֲאנּו , ֲעׁשּוִקים ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ּוְבנֵי יְהּוָדה יְַחָּדיו

ִריב יִָריב ֶאת ִריָבם , יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו, ּגֲֹאָלם ָחזָק. ְלָחםׁשַ 
ְוָׁשבּו ָבנִים ִלגְבּוָלם , ְּביֲַעקֹב) ף"ת גו"ר(ַׁשע 'ְלָׁשֵבי פֶ 'ֹוֵאל ּו'ּוָבא ְלִצּיֹון ג

ּיָם ָּבנּו ִויקֻ . ְויִָסירּו ַהְּבגִָדים ַהּצֹוִאים ֵמֲעֵליֶהם ְוַהְלֵּבׁש אֹוָתם ַמֲחָלצֹות
ַהי ִּכי , ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּביהָֹוה יאהדונהי ָּתגֵל נְַפִׁשי ֵּבא

ִהְלִּביַׁשּנִי ִּבגְֵדי יֶַׁשע ְמִעיל ְצָדָקה יְָעָטנִי ֶּכָחָתן יְַכֵהן ְּפֵאר ְוַכַּכָּלה ַּתֲעֶדה 
ּוְבנֵי ָאָדם ְּבֵצל , ְּגֻאָּלה ְקנֵה ָלגֹוֵאל גֹוֵאל גֹוֵאל ַאָּתה ַהּגֹוֵאל ּוְל הַ . ֵכֶליהָ 

ְּכנֶָפי יֱֶחָסיּון ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ׁשּובּו ָּבנִים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפא 
ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתָּקן ְּפגַם ֵחְטא ַהַּמֲחָׁשָבה ִויתּוְקנּו ַמיִן ְּדכּוִרין : ְמׁשּובֹוֵתיֶכם

. ב זִּוּוגִין ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון"ֶׁשֵהם מ, ְקִבין ְּדִבינָהּוַמיִן נּו, ְּדָחְכָמה
ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתָּקן ְּפגָם ֵחְטא ַהַּמֲעֶׂשה ִויתּוְקנּו ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה 

ים ְּגבּורֹות ֶׁשֵהם ַמיִן ְּדכּוִרין ּוַמיִן נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִ 
ג "ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה סָ "ּוַבַהַויָ , ּב"ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה עָ "אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ַּבַהַויָ 
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ְוגַם ֵהם יִָּמְׁשכּו , ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ַהָּקדֹוש, ה"ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה מָ "ּוַבַהַויָ 
ם יְתּוְקנּו עֹוד ַאְרָּבָעה ְוגַ . ן ֲאֶׁשר ַּבַּמְלכּות"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה ּבֶ "ַּבַהַויָ 

ת ִמן "ה ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ֱאמֶ "ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ְּבֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֶאְהיֶ 
. ְוָאז יְִהיֶה ֻּכּלֹו זֶַרע ֱאֶמת, זְֵעיר ַאנְִּפין ַהּנְִקָרא ֱאֶמת ֶאל ַהַּכָּלה ַהַּמְלכּות

ִויתּוְקנּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות , ה ֶׁשֵהם ֵחי ְוגָרֹוןְוגַם יְֻתָּקן זִּוּוג ֶעְליֹון ֶׁשַּבּפֶ 
, ְוֵהם סֹוד ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשַּבּגָרֹון, ע ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים"ָאְחהַ 

הוסיף כאן עוד " לשון חכמים"בספר . (ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ַהָּקדֹוש
 ).םסדר בקשות והרוצה לאומרם יעיין ש

  
 ֵהי ֲאבֹוַתי: ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא

ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא 
ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט , ַהָּקדֹוׁש ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ּגֵַּבי ִמזְַּבֲח

ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות . ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ִמֶּמּנִי
ִהים ְּדֵהִהי ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

ִׁשים ִהים ְּבִמּלּויָם ּוְׁש . יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא
ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה

, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל , ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת

ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה , ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ָהעֹוָלמֹות
ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה  ְלַטֵהר, ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי, ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות , ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ

ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק , ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
ֶטֶרם . ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּביַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי עַ 

ְוָהיָה ֶטֶרם "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה
ֹוֶדה ּפ' ִּכי ַאָּתה ה, "יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

ָּברּו , ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  .ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה

  
ֶּבן ְּכִסיל , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי , ַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּוְוִאם ִּתְפנֶה לְ , ּתּוגַת ִאּמֹו
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ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי , יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי
ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו 

א ְלאֶֹר ַאְּפ , ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ְו
א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד , ִּתָּקֵחנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 

, ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו, ַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָתְּכבֹוֶד וְ 
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו

יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה  ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות , נְַפֵׁשינּו

ְלָעְבְּד  ְוַטֵהר ִלֵּבנּו, ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה

  :ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתו ' יִֵּתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ויְִהי ָרצֹון ֶׁשה
 .                 ְּבָרצֹון

  
  

  ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה             
                                                      

  
  

". ְוַדם ֲחָלִלים יְִׁשֶּתה, א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף) "במדבר כג(, ָאַמר ַהָּכתּוב
ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל , א יְִׁשַּכב ַּבַּליְָלה ַעל ִמָּטתֹו", ל"י ְּבֵׁשם ֲחזַ "ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש 

". קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְפִקיד רּוחֹו ְּביַד ַהָּמקֹום? ֵּכיַצד. ָּכל ַמּזִיק ַהָּבא ְלָטְרפֹו
יַאת ְׁשַמע יֵׁש ַּכָּונָה ְלִתּקּון ּוְלַכֵּפר ִּכי ִבְקרִ , ל"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה 
ּיֵׁש ְוַאף ַעל ִּפי ׁשֶ . ְוַעל יְֵדי ַכָּונָה זֹו נְִתַקן ָהָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ִמַּמה ֶּׁשָחָטא. ַלֲאדֹונֶיהָ 

ִהּנֵה , ַּכְמבָֹאר ְּבַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּו , ַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש

ר ּגָדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאחֵ 
ֶׁשִּמי , ְוַדע. ְּבַעְצָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבָּטָלה ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה
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ֲאָבל . ם ָעָליוִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרי, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ַהּנְָׁשָמה ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה

ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה , ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ַּבְּקִלָּפהְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ׁשֶ 

ּוְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות . ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע
ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות

ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות , ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַכָּונֹות, ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ְויְַחזְרּו
ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו , ָהֵהם

  .ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
ינָם ַאף ַעל ִּפי ֶׁשאֵ , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ָּכל ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי

, ְוַדע. ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים, ְראּויִם ְלהֹוִליד
א ִאָּׁשה , ִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב

ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . א ִאיׁשָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"

י ְוָצרִ , ַמּזִיִקין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה
ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹון זֶה

ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכַֹח ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין
א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ֵמֶהם ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש

ְויֵׁש . ּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה, ְּביֹומֹו
י "ְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ זֶהּו ּתֶֹרף ּדִ . ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִרי, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים

א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו . ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"זַ  ּוִמי ָרָאה ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ּוִמי יּוַכל לֹוַמר נִָקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִרי, ָהֲעלּוָבה

נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל ַעל ְמכֹונֹו ַעל , ַעל ְּבִרּיֹוָתיו ָּבא ַּבֲעִליָלה
א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע . יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו

 .ַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפרְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשּגָ ' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו
ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ל ַּבַּתְלמּוד"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 
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א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(ַעל ִמַּטת ּגֹויָה נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן 

שער רוח (ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכֶלב :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 
א ְקִריַאת ְׁשַמע, )הקודש תיקון כ ם ּבֹו אֹוָתם ְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרי, ֵּכן ַהּיֵָׁשן ְל

ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו , ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין
, ַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, ְוַעל ֵּכן .ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹוָתם ּגּוִפים, ַאָּתה

ַוֲאִפּלּו ִמי , ִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבהיְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר קְ 
א זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד ה יְִלַמד ַּכָּונָה זֹו , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' ֶׁש

ּוְלָהִׁשיב ָּכל  ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְַכֵּון ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין. ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה
ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ַהּטֹוב ' ַוה, ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש

ְוהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְבּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות . ָהָאָדם הֹוְלִכים ַהְּדָבִרים
" ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַחיִל ָּבַלע ַויְִקֶאּנּו "
  .                        ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, )ט"בי(

  
  

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                                   
  
  
  

סֹוֵלַח ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעיס ְוִהְקנִיט אֹוִתי אֹו ֶׁשָחָטא ֲהֵרינִי מֹוֵחל וְ , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֵּבין ְּבאֹונֶס ֵּבין . ֵּבין ְּבגּוִפי ֵּבין ְּבָממֹונִי ֵּבין ִּבְכבֹוִדי ֵּבין ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלי. ְּכנֶגְִּדי

ין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ּבֵ . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ְו

א ֶאֱחָטא עֹוד ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁש ַהי ֵוא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעיםְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבי יְִהיּו ְלָרצֹון : ם ֲאָבל 

  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי
  

א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו
ְוַכָּונַת ָּכל , ִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּהיֹודְ 

ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא 
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּוָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי ,  יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב, ַאְבָרָהם ֵהי יְִצָחק ֵוא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, ֱא

ַוֲחָסֶדי  ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות
, ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשַמע
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָהֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר , ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר

ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם
ן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתּקָ , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַּבֲעוֹונֹוַתי
ְוַאל יְַעֵּכב , ְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלה

ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע ׁשּום ֵחְטא
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו , ְלָפנֶי ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּכֹונְנֵהּו
א יֹאַמר ֶאָלא יְכַ    ֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבדָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 

  
ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) יאהדונהי(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 

ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(
ּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל הַ ) יהוה(

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות
ִהּנֵה , ְסִפיָרהְּדָכל ַּפְרצּוף ּו, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ֲעִׂשּיָה

ֶׁשִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי , ְוַוּיֹאֶמר, ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמע
ְוִהּנְנִי ְמַכֵּון ִּבְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו . יְִׂשָרֵאל ְלָאְמָרם ַעל ַהִּמָּטה קֶֹדם ַהֵּׁשנָה

ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא , ּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו, יֹוָחאי ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה . ַאְׁשְּכנַזִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

י ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵ . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו
  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם(ָּברּו  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַי  )ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

הָֹוה יאהדונהי יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְ . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ַהי ֵוא ְוֵתן , ֱא
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ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת
א ִלידֵ  א ִליֵדי ִבּזָיֹוןִליֵדי ֵחְטא ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . י נִָּסיֹון ְו

ְוַאל יְַבִהילּונִי ֲחלֹומֹות ָרִעים . ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. יֵֶצר ָהָרע
ָּברּו . נַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶותְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעי

  :ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו
  
  

  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 
  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 

  
 ת ַהּנְָׁשמֹוב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי

 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹו
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ן ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק ָּפסּוק ִראׁשֹו

ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי , ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶי
ְתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְויִ , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה

ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים
י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "ַהַויָ 
ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ּוֵ ְמכַ 

ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ֶּׁשּנְִמצָ 
 ,י"ו ה"יי ו"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ 

, הנּוְקָבאל זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי(
ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הַהֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ׁשֹותֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹו ץְוִלְקצ

ְוִרּבּוַע  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה ָּפׁשּוט "ִרּבּוַע ַהַויָ ֶׁשהּוא  ַהַּתְחּתֹון ו"ָריֵמהָ 
): ְויְַמִׁשי( )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו, ד"יו(ן "ּבֶ 

 בַהֶּכלֶ ת ַלֲהרֹג ֶאת ְקִלּפַ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ  זֹוי נָתִ ַּכּוָ י יְדֵ ל ְועַ  ,ו"חרב' ּגִימֶ ם ּוְסכּומָ 
י ֲהֵרינִד ְועֹו .ןַאנְִּפיר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש

 היֹונָ ָהֶעלְ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ ן ְמַכּוֵ 
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, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ 
ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו

יד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְלַהְׁשמִ ן ְמַכּוֵ 
, ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ְוַהַּמְׁשִחיִתים

ֵהן , ית זְַרֵענּו ַאְרָצהֵהן ְּבַהְׁשחִ , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן ֲחגֹר ַחְרְּב ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם , ָאּנָא יְהָֹוה. ַּבֲאֶׁשר 

ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
א ָהיּוָהֵהם ִּתּזְֵרם וְ  ּוַמְלַא יְהָֹוה , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "רּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ , ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּדֹוֶחה
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות ה יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו, ליְִׂשָראֵ 

ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ַוֲהֵרינִ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש
ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 

ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם יְִצַטּיְרּו ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתו

, "עֹוָלםלְ "ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי
  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', ם וכוׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו

  
ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה ַהִּמילָ ל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 
הֵ   יְִהיּו. ינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּונַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו
  

  :ָּכ יְַכְּונּום נִָׁשי
  

א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּהּוְשִכנְיֵתיא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ְוַתְׁשִמיר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
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ֹ ר ֲאׁשֶ ה דֹולָ ּגְ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ 

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, י ֶפַׁשעיְַלדֵ , ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש, ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

ְוַאל , ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהםּו
א ָהיּו, יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח יְִהיּו ְּכמֹוץ . "ְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

, ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם. "ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, ִלְפנֵי רּוחַ 
יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ָׁשם ַמיִן 

ח ֵּתבֹות "ָרמַ ּוִבְסגַֻּלת  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה
ִויֻתְּקנּו , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , ֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאלזֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו מִ 

ֵהינּו ָעֵלינּו . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ּדְ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  )קבל והבן ישראל(   ָרֵאל ְׁשַמע יִׂשְ 

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
            , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד

מיתות  4לקבל על עצמו  - ויכוון האות ד  .בארבע רוחות העולם שולט –ד 
  )שריפה הרג וחנק סקילה: והם בית דין

   :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

ֶהי ּבְ ְוָאַהְבָּת  ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדֵֽאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֥ ְוָהיּו : ָכל ְלָבְֽב
, ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם: ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ
ַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו ּוקְ : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ י: ְלט   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
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ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"העי יבטא את(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְׁש ְויְִצָהֶרֽ ֹֽ ְוָנַֽתִּתי : ְוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר
ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלכֶ : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ִהָּׁשֽ

ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ָלֶהֽם ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא
א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה  א ִיְֽהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה  ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו

 ֹ ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ָבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽםֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּט
: ְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽם

ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב  ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת
י: ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב
  :ַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץִּכיֵמי ַהּׁשָ 

  
ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת ֹֽ : ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד
יֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְראִ 

ֽא ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם ְלַמַען : אָֹתם ְו
ֵהיֶכֽ  ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : םִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא

ִהים ֲאנִי יְהָֹוה  ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות ָלֶכם ֵלֽא ֽ ֱא
ֵהיֶכֽם ֽ ֵהיֶכֽם ֱאֶמת: יאהדונהי ֱא ֽ   .יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  
יְַרנְנּו ַעל . ָכבֹודיַַעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ  :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו

  :ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם
ֹ  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  מ ים ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹר) ש"ת מה"ר(ה ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש

י ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמדֵ : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל
  :ַּבֵּלילֹות

  
: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : יְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויְִׁשְמֶר :ריֹאמַ 

  :יִָּׂשא יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום
ֵהי ֲאבֵֹתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְ  ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , הָֹוה ֶא
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ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא
גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ֵּקר ּוְתַׁשֵּברְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתעַ , ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא

א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות, ַענְפֹוִהי
 ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו. ִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד ְּתקּוָמה

א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם ְויַּנִחּום . ְו
  .ְמנֻּקֹות ִמָּכל ָרע, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה

  
ַהי ֶאְבַטח אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּומְ : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן ֽצּוָדִתי ֱא

יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ְּבֶאְבָרתֹו : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו
ֵחָרה ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס

יִםיֲַה ִמּקֶ  א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : ֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ ַרק : ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 
  .ִּכֽי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְחִסי: ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה

  
  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 

 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדי ֵהינּו ֵוא א ָחָטאנּוֱא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ִקים ֲאנְַחנּו ְו

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָמהָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמרְ . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
א ָׁשָוה ָלנּו. נּו ְוִתֲעַתְענּוָּתִעי ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי  :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה . ן ְׁשָחִקיםּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוכֵ . יֹוֵׁשב ָמרֹום ֲה

, ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם. יֹוֵדעַ 
ֹון יְִהי ָרצ: ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. רֹוֶאה ְּכָליֹות ָוֵלב

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו

ֵהי ֲאבֹו ַהי ֵוא ַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ "ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹוַהֶּצֶדק סְ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא

ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ִּבירּוָׁשַליִםֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ׁשֶ ' אֹות א
ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, ה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹוֵרר"ֶׁשל ַהַויָ 

ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"יֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין ֶאל אֹוִתּיֹות י
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי . )ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ַהְּקדֹוִׁשים 
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלפָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , נֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ה ְוגַם ִּבַּטְלִּתי "ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה
ְונְִתַחּיְַבִּתי , ֶׁשל ַאדֹנָי' אֹות דְוגַם ָּפגְַמִּתי ּבְ , ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ל ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי עַ , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ה "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד

ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה. ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ְּדַהַויָ 
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא . ה"יָ ְּדַהוַ ' ֶאל אֹות ו, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַהַויָ 

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְוִאָּמא
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ) יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ) ד"יהוה אהיה אדני הה(ִׁשים ַהְקדֹו יוד (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הי ואו הי
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָעִויִתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות נ, ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ֹוֵצא בֹוְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּי

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא
, ה"ה ְּדַהַויָ "ּו ְויְִתַחְּברּו יְויָׁשּוב, ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות נ
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ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , ה ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְִּפין"ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא
, ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּות' ה יָׁשּוב ְלִהְתַחֵּבר ִעם ה"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף

ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ). יהו וה(ִּקיף ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהּמַ  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאְלִפין ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ְׁש

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִוי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי , ה"ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות יְוגַם , ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ִּתי ַעל יְֵדי ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנַקְ , יאהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ו. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י

ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות , ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה
ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַּתֲעֶלה , ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' הְואֹות , ֶׁשהּוא ַאָּבא, ה"ְּדַהַויָ ' י

ָׁשה ). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים

  :יר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ יָאִ ) הה וו הה
  

יְִהי . ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא נֶי ַקָּבָלה זֹו ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלפָ , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (גְַמִּתי ָּבֶהםָהעֹוָלמֹות ֶׁשּפָ 
, יְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי

  .ֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶיְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו א
  
  
  

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
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ׁש . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ָאּנָא ְּבכֹחַ ֲאַחר ָּכ יֹאַמר  ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר ָׁש
  .ְּפָעִמים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלה

  
 הּוא מֹוָצֵאי יֹום א' ֵליל ב, ֵאי ַׁשָּבתֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוצָ ! ב לֶ  ִׂשימּו '

 .ַויְִהי ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר יֹום ֶאָחד: ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב
  

  ) ץ"ג ית"אב( .              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגֻדַּלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַׂשְּגֵבנּו ַעֶּמ. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(      .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם  ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק.                 (נֵַהל ֲעָדֶת. רֹוב טּוְבּבְ . ָחִסין ָקדֹוׁש  ֵליל ה
  )ק"ל פז"יג( .               זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה  ֵליל ו
  )ת"ו צי"שק.       (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל  ֵליל ז

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ׁשְויֹאַמר ְּבַלחַ 
  

ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : ּגָד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: ְּגדּוד ָּגד : יִתי יְהָֹוהִליׁשּוָעְת ִקּוִ : ִאם ִּתְׁשַּכב 

יְהָֹוה : ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : יְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי

ּתֹוִדיֵענִי : סֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתהֶסָלה ּתְ : ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה
  : אַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצח

  
ת "ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון

  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה  )ר"בא
  .ָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּביְִׂשָרֵאל
ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות  ,ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה
ָׁשה ֵׁשמֹות אֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש

ים ֶׁשל ְויֵָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמאִ 
, ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכן. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי
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ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , ְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ְמנֻּקֹות ִמָּכל ַרע
ה ָהעֹוִלים "יּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ ל ְויִהְ "ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ 

  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת
  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"יְַכֵּון ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהי  :ְו

  
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"היה  א"אהי

  
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריקדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , זֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהָּׂשָטן ֶׁש

ְ : ְוָׁשלֹום  ְקְרְע ְׂשְטן
  ְויֹאַמר ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון:  

ֵהי ֲאבֹוַתייְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶ  ַהי ֵוא רּוִחי , ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל נְַפִׁשי, י יְהָֹוה ֱא
ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְסִּתיָרם ּוְלַהֲעִליָמם ִמן , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, ְונְִׁשָמִתי

רּוָפיו ּוִמּלּוָאיו ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל צֵ 
ֶאל יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי. ּוִמְסָּפָריו

ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִרין
  .נֹוְבִעים
 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , ּוקיֹאַמר ַהָּפס : 

  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 
  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

  .ְוגַם ַהּכֲֹהנִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבם
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

  
יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש ֶאל ַהיְסֹוד (

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
 .ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב: יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה

  
  לזכותם של כל המסייעים בהוצאת ספר קדוש זה לאור
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  יעים בארגון בכלל ולזכות מפיצי הארגון בפרטלזכות כל המסי
  יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים' א ה"לזכות הרב יוסף שני שליט

  א"ן של מנהל הארגון שליט"לזכות ולצחצוח נר
  
~  

  וזיכוי הרבים, התיקונים, זכות הצדיקים
  יגנו עליכם אלף המגן בכל אשר תעשו ולאן אפשר תפנו

  ותשרה עליכם תמידוהשכינה הקדושה תשמח בכם 
  
~  

אליעזר שלמה ' ר: נ כל הנפטרים מעם ישראל ובכללם"להבדיל לע
בת ) ציפי(ציפורה , יה'חבו בת גורג ,דליה בת חבו, ל"שיק בן מלכה זצ

אליושע בן , ינה בת חוה'רג, ינה'ישראל בן רג ,משה בן זופיה, לבנה
, ל"ז) מלאכי(מזל בת לאה , ל"מלי בת לאון ולאורה ז, ל"חוה ז

רותי יוכבד בת , )אלול' נפטרה ב(' ציון תחי -  ל בת בת"ולנטינה ז
, זרוק, צמח, ויינברג', פראג, כל הנפטרים ממשפחות ביבי, ל"קציעה ז

 .ל"עיני ז, משיח, אביבי, אביב, חבה, בן שמואל
  
  

  .ה. ב. צ. נ. ת  


