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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  רְּביֹותֵ ב ָחׁשּו ןִּתּקּו          
  םְונִָׂשים ִלְגָבִרי         

  הְוָהֶקֶדשָ  ַהִּפֶלֶגׁשן ִּתּקּו                 
   אֹו הֲחֵברָ  לֹוה ֶׁשָהיְתָ  ִאיׁש       

  ה ֶׁשָהיָ ה ִאּׁשָ  ןְוכֵ  הזֹונָם עִ א ָחטָ              
  םְּגָבִריה זֹונָ ר ְּבתֹוה ֶׁשֶהְחִטיָא אֹור ָחבֶ  ָלּה      

                               ~  
  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     

  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    
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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ 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 :ודהאור יה 0504124998: קרית אתא
בית , בקעת הירדן, 0583274164, 0583229308: בת ים 0528624262
 0583245227: רכסים 0509036663, 0533343548: שאן והסביבה

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
  0524027676: תל מונד 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 
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  0523145665שאלות בנוגע לענייני התיקונים ניתן לפנות אל 

 
 ת בכף בוהודים רבים לתקן ולהנצל משנים רים מתקנים ומזכים ירב

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, לההפ, ועד תיקון לשון הרע, בנשים

, י“מהאר, תיקון לגלגולים קודמים ועוד, גאוה, כיבוד הורים
 10תרמתם ! זכרו . ועודרבינו יוסף חיים , 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 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
  . ּות לעינייני תקשורתאם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשר. 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   
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             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 
 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם

בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. חרילצורך מס לא
 .להעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה לזיכוי הרבים מותר, בו
 

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 וקשתהקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המב. 
  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)  

  ברךשער דרך ההתבטלות להשם ית :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  

  
  

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

  6                           ִּתּקּון ַהִּפֶּלגֶׁש ְוַהְּקֵדָׁשה                   
  29                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
  30                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  ִּתּקּון ַהִּפֶּלֶגׁש ְוַהְּקֵדָׁשה                                                                
  

  
  

  ַגם ְלִאָּׁשהַּגם ְלֶגֶבר וְ ַהְמיָֻעד , רְּביֹותֵ ב ָחׁשּון ִּתּקּו
  

א ָטְבָלה ְלנִָּדָתה, ַהָּבא ַעל יְהּוִדּיָה ְּפנּויָה ~ ֲהֵרי הּוא ּבֹוֵעל נִָּדה  ִאם 
  . ְוָצִרי ָּכל ֶאָחד ֵמֵהם ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון ַלֲעֹון נִָּדה. ל"ֶׁשעֹונְָׁשם ָּכֵרת רח

  
ֲאסּור ַהָּדָבר ֵמַהּתֹוָרה , יןִאם ְטהֹוָרה ִהיא ְוָטְבָלה ְּבִמְקֶוה ַּכּדִ ֲאָבל ֲאִפּלּו  ~

ל ּכָ ם עִ ת ֶׁשהֹוֶלכֶ ה ְּכזֹונָ ת ַהּנְֶחֶׁשבֶ א ְוִהי( "ַמְלקּות"ְוָענְָׁשם " ֵדָׁשהקְ "ְּבִאיסּור 
  .)הזֶ ן ִּתּקּו תַלֲעׂשֹו םַוֲעֵליהֶ , ִּפֶלגֶׁש ְּכמֹוד ֶאחָ  ְּבִמיֶׁשהּון ִענְיָ  ָלּהן ְוֵאי, דֶאחָ 
  
ר ָחבֶ  ְּכמֹו( יִֵחד לֹו ִאָּׁשה ְּבַטֲהָרה ְּבִלי ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין ְּבאֹוֶפן ִמְתַמֵּׁשְוִאם  ~
, ְוָכַתב ַּבּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש". ִּפֶּלגֶׁש"א ַהּנְִקֵראת ִהי, )הְטהֹורָ א ְוִהי, הֲחֵברָ  לֹו ׁשּיֵ ׁשֶ 

ְוגֹוֵרם ָּגלּות , ה ְוַהְּׁשִכינָה"ִפֶּלגֶׁש נְִקָרא גֹוזֵל ֶאת הקבֶׁשַהחֹוֵטא ִּבְקֵדָׁשה אֹו ּבְ 
ְונְִמָׁש ְקָלָלה ָקָׁשה ִלְׁשנֵי ִּבנֵי , ַלְּׁשִכינָה ּוְלעֹוָלמֹות ּוְסִפירֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשֵמָעֶליהָ 

ְוָכל ֶאָחד ) ַהּזֹוַהרִמִּתּקּונֵי ' ְוִתּקּון ו, ַּתזְִריעַ ' ְרֵאה זֹוַהר פ. (יִַּציֵלנּו' ה, ַהּזּוג
ְוֶאת ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים , יְַמֵהר יִָחיׁש ַמֲעָׂשיו ְלַתֵּקן ְּפגָמֹו ִמְּׁשנֵי ְּבנֵי ַהּזּוג

  .ּוְסִפירֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשּנְִפּגְמּו ַעל יָדֹו
  

א יַָדְעִּתי ִמּנַיִן ְוִהּנֵה ְמַסְּדֵרי ַהִּתּקּונִים ָּכְתבּו ֶׁשִּתּקּונֹו ְּבַאְרָּבִעים יְֵמי ּתַ  ֲענִּיֹות ְו
, ְוַהְתׁשּוָבה ְוַהִּוידּוי, ּוִמי ָעָלה ָׁשַמיִם ְויַָרד ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות, ָלֶהם

. ֵהם ִעָּקר ַהִּתּקּון ּוַמֲעֶׂשה ַהַּתֲענִית ְוַהִּפְדיֹון ַמְׁשִלים ַהִּתּקּון, ְוָהָרצֹון ְוַהַמְחָׁשָבה
ְוַהַּמְמִעיט אולי כדאי , ָלֵכן יִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכלוְ 

א יְִפחֹות ִמִּפְדיֹון תשִעים ְואחת ַּתֲענִּיֹות    .ש
  

ל ָּכפּו 40: םִמינִימּו. שח 400: םַמְקִסימּו, תַּתֲענִיי ּיְמֵ  40י ְלפִ ן ַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 
ר יֹותֵ  אֹושח  5ן יִּתֵ , אַהָּמלֵ ם ַהְּסכּות ָלתֶ  ִּביכְֹלתֹון ֵאים ְואִ  .שח 200: כ"סה, 5

  .אַהָּמלֵ ן ַהִּפְדיֹום ְסכּות ַהְׁשָלמַ ד עַ ם יֹול ְּבכָ 
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ל ָּכפּו 91: םִמינִימּו. שח 910: םַמְקִסימּו, תַּתֲענִיי ּיְמֵ  91י ְלפִ ן ַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 
ר יֹותֵ  אֹושח  5ן יִּתֵ , אַהָּמלֵ ם ַהְּסכּות ָלתֶ  ִּביכְֹלתֹון ֵאים ְואִ  .שח 455: כ"סה, 5

  .אַהָּמלֵ ן ַהִּפְדיֹום ְסכּות ַהְׁשָלמַ ד עַ ם יֹול ְּבכָ 
  

 יָצּום יֹום ֶאָחד ִמְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת : ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
 .ַהּכֹוָכִבים

 
  ְִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל , ִבילֹותיֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ט

, ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו
 .רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחּטֹאָּתיו

 
  ַהַּתֲענִית יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִ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
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיקִ  ֵהינּו ֵוא א ָחָטאנּוֱא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ים ֲאנְַחנּו ְו

ַהּזָָכר יֹאַמר ָּבאִתי ַעל ַהְּקֵדָׁשה . (ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ִהְרַׁשְענּווְ . ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו, )ְוַהִּפֶּלגֶׁש

יַָעְצנּו . ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה). ָהִאָּׁשה ּתֹאַמר ָחָטאִּתי ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש(
. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. ֵעצֹות ָרעֹות

. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו
א ָׁשָוה ָלנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ַמה ּנֹאַמר  :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ל ַחְדֵרי ַאָּתה חֵֹפׂש ּכָ . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ָבֶטן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינ

  
  ְּבִמנְָחה ֶׁשִּלְפנֵי ַהַּתֲענִית יֹאַמר נַֹסח זֶה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית ִלְפנֵי ֶׁשּיְַסּיֵם
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ַהי נְצֹר"אֹו ַאַחר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"ִּבְרַּכת  עֹוֶׂשה "ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר " ֱא
א ֲאָמרֹו". ָׁשלֹום ָבל ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה אֲ , אם 

. ְונְֶחָׁשב לֹו ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית, יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה) ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה(
 :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית

  
ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ר ַליְָלה ָויֹוםִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמחָ 

ְּבָכל ְּפגֵָמי ַהְּבִרית ּוִבְפַרט ַּבֲעֹון ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים 
א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל , ֲאֵחִרים ְוִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָללַהַּתֲענִ  ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה , ית אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי  ֵהינּו ֵוא יאהדונהי ֱא
  ".ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי

  
  ָּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , תֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיִגְמֹר ֲאִכיל

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
ב רֹאׁש ֶערֶ , ִמְּלַבד ִאם הּוא ֶעֶרב ַׁשָּבת) ִראׁשֹונָה ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

 .ֶעֶרב יֹום טֹוב אֹו ֶעֶרב יֹום ֶּׁשֵאין ִמְתַעּנִים ּבֹו, חֶֹדׁש
  
 יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּבֵליל ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו ,

ויאַמר . ֶבןָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן אֶ , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו
 . ִמיָלה ְּבִמיָלה )נְִמָצא ְּבֶהְמֵׁש ַהֵּסֶפר" (ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה"
  
 יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה ִמְׂשַער ִעּזִים , ִאם יָכֹול

 .)הֹוָראֹות ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר. (ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
  
 ֹוב ְוָרצּוי ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוַאַחר ָּכ ִּתּקּון ט

ְּבַכָּונָה ) ִּתּקּון ֲחצֹות נִַּתן ִלְמצֹוא ְּבִסּדּוֵרי ַהְּתִפָּלהוְ ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר (ֲחצֹות 
 .גְדֹוָלה

 
  ְן ֲחצֹותִּתּקּו"ִאָּׁשה ְּפטּוָרה ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות ו." 
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 ְּביֹום ַהַּתֲענִית יֹאַמר: 
  

ַּ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 , ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִריםּׁשֶ 
א ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

ַהּזָָכר . (ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָלםְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹו
. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו, )יֹאַמר ָּבאִתי ַעל ַהְּקֵדָׁשה ְוַהִּפֶּלגֶׁש

ָטַפְלנּו ). ּוִפֶּלגֶׁשָהִאָּׁשה ּתֹאַמר ָחָטאִּתי ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה . (ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו
. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

ִקִּׁשינּו . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. נּוָרַׁשעְ . עֶֹרף

א ָׁשָוה ָלנּו ַוֲאנְַחנּו . ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל־ַהָּבא ָעֵלינּו. ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, םַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹו :ִהְרָׁשֽ ֲה

. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
ר ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסּתָ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל , ִמּנֶגֶד ֵעינֶי  יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי , ל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹוִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר עַ 

: ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
  :ֶקֶדם ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

  
 ׁש ְּפָעִמים  :יֹאַמר ָּפסּוק זֶה ָׁש

  
ְלַםְרֶּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אֹוָתּה 

  : ּוְלֲסַעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ִקנְַאת יְהָֹוה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ּזֹאת
  
  
  



 
10 

 

  ָיֹאַמרַאַחר ּכ : 
  

ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר 
ַבע ַוּיָָׁשב יְִצָחק ַוּיְַחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָחְֽפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו : ָׁשֽ

ֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוּיְִקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ַויְַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֽ 
ַוּיִָריבּו רֵֹעי גְָרר : ַוּיְַחְּפרּו ַעְבֵדֽי יְִצָחק ַּבּנַָחל ַוּיְִמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמיִם ַחִּיֽים: ָאִבֽיו

: ר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתַעְּׂשקּו ִעּֽמֹוִעם רֵֹעי יְִצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהְּבאֵ 
ַוּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ַוּיְַחּפֹר : ַוּֽיְַחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוּיִָריבּו ּגַם ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנֽה

א ָרבּו ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיאֶמר ִּכֽי ַעָּתה ִהְרִחיב יְהָֹוה  ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְו
ַבע: יאהדונהי ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶֽרץ ַויְִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו : ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשֽ

: ַעְבֵדי יְִצָחק ַוּיַּגִדּו לֹו ַעל אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם
  :ר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽהַוּיְִקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבאֵ 

  
ִּכי ִהּנֵה : ְוָעִׂשיָת ֶאת ֵנֽרֶֹתיָה ִׁשְבָעה ְוֶהֱֽעָלה ֶאת נֵרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ָּפֶנֽיהָ 

ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם ִהֽנְנִי ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה 
ַּבּיֹום : הדונהי ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶֽרץ ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחֽדנְֻאם יְהָֹוה יא

ַההּוא נְֻאם יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ּגֶֶפן ְוֶאל ַּתַחת 
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי : ר ִמְּׁשנָֽתֹוַוּיָָׁשב ַהַּמְלָא ַהּדֵֹבר ִּבי ַויְִעיֵרנִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר יֵעֹו: ְּתֵאָנֽה

ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר ָרִאיִתי ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה 
ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה ֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּֽה ֹֽ ִאְמרֹות יְהָֹוה : נֵר

 ֹ ָחְכמֹות : רֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲֽעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתֽיִםיאהדונהי ֲאָמרֹות ְטה
  :ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעֽה

  
ַוּיאֶמר ָדִויד ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה . ַויְָבֶר ָדִויד ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ְלֵעינֵי ָּכל ַהָּקָהל

ֵהי יְִׂשָרֵאל ָאבִ  ְל יְהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה : ינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלםיאהדונהי ֱא
ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהַּמְמָלָכה . ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ

ַּבּכֹל ּוְביְָד ּכַֹח ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפנֶי ְוַאָּתה מֹוֵׁשל : ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש
ֵהינּו מֹוִדים ֲאנְַחנּו ָל: ּוגְבּוָרה ּוְביְָד ְלגֵַּדל ּוְלַחּזֵק ַלּכֹל ּוְמַהְלִלים . ְוַעָּתה ֱא

ַאָּתה הּוא : ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹד ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה: ְלֵׁשם ִתְפַאְרֶּת
ה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר יְהָֹוה ְלַבֶּד ַאּתָ 
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ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל . ָעֶליָה ַהּיִַּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ֻּכָּלם
ִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹו. ִמְׁשַּתֲחִוים ֵצאתֹו ֵמאּור ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ָהֱא

ְוָכרֹות ִעּמֹו . ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו נֱֶאָמן ְלָפנֶי, ְוַׂשְמָּת ְׁשמֹו ַאְבָרָהם. ַּכְׂשִּדים
ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכנֲַענִי ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרּזִי ְוַהיְבּוִסי ְוַהִּגְרּגִָׁשי ָלֵתת 

ְוֶאת . ַוֵּתֶרא ֶאת ֳענִי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָריִם. ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי. ְלזְַרעֹו
ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם . זֲַעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל יַם סּוף

ְוַהּיָם ָּבַקְעָּת . הַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶ , ַאְרצֹו ִּכי יָָדְעָּת ִּכי ֵהזִידּו ֲעֵליֶהם
ת ְּכמֹו ֶאֶבן . ִלְפנֵיֶהם ַוּיַַעְברּו ְבתֹו ַהּיָם ַּבּיַָּבָׁשה ְוֶאת רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו

  :ְּבַמיִם ַעּזִים
  

ַוּיַֹׁשע יְהָֹוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַד ִמְצָריִם ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַריִם ֵמת 
ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהּיָד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְהָֹוה ְּבִמְצַריִם ַוִּיֽיְראּו : ַעל ְׂשַפת ַהָּיֽם

  : ָהָעם ֶאת יְהָֹוה ַוַּֽיֲֽאִמינּו ַּבֽיהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּֽדֹו
  

 ֹֽ אְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ָאז ָיִֽׁשיר מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּי
ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם ֹֽ ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי ִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה : ַּלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור

ְמֶמֽנְהּו ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר ַמְרְּכבֹת : יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו: ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו ֱא
ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם ֽסּוףַּפְרעֹה ְוֵחיל ְּתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו : ֹו יָָרה ַבּיָם ּוִמְבַחר ָׁשֽ

ת ְּכמֹו ָאֶֽבן ּוְברֹב : יְִמֽינְ יְהָֹוה נְֶאָּדִרי ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיֽב: ִבְמצֹו
ּוְברּוַח ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִם נְִּצבּו : ֵלמֹו ַּכַּקֽׁשְּגֽאֹונְ ַּתֲֽהרֹס ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחרֹנְ יֹֽאכְ 

ְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָיֽם ָאַמר אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל : ְכמֹו נֵד נֹֽזְִלים ָקֽ
ֲללּו נַָׁשְפָּת ְבֽרּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֽ : ִּתְמָלֵאמֹו נְַפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּֽתֹוִריֵׁשמֹו יִָדֽי

ים ִמֽי ָכמָכה ָּבֵֽאִלם יְהָֹוה ִמי ָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא : ַּכֽעֹוֶפֶרת ְּבַמיִם ַאִּדיִרֽ
ת עֵֹׂשה ֶפֶֽלא נִָחיָת ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת נֵַהְלָּת : נִָטיָת יְִמינְ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽרץ: ְתִה

ְמעּו ַעִּמים יְִרָּגזּון ִחיל ָאַחז יֹֽוְׁשֵבי ְּפָלֶֽׁשת :ְבָעּזְ ֶאל נְֵוה ָקְדֶׁשֽ ָאז נְִבֲהלּו : ָׁשֽ
ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה : ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹֽאֲחזֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו ּכֹל יְֽׁשֵבי ְכָנַֽען

 ֹ : ָוה ַעֽד ַיֲֽעבֹר ַעם זּו ָקִנֽיתָ ָוַפַחד ִּבגְדֹל זְֽרֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲֽעבר ַעְּמ יְה
ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲֽחָלְֽת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת יְהָֹוה ִמְּקָדׁש ֲאדֹנָי ּֽכֹונֲנּו 

ֶׁשב ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָֽרָׁשיו ַּבּיָם ַוּיָ : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד|  יְהָֹוה: יֶָדֽי
  : יְהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיֽם
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ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה ַוֵּתֶצאן ָכל ַהּנִָׁשים ַאֲֽחֶריָה 
ֽת ֹ ְכבֹו ָרָמה ַוַּתַען ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו : ְּבֻתִּפים ּוִבְמח ֹֽ ַלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור

ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַם סּוף ַוֵּיְֽצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְֽלכּו ְׁשֽלֶׁשת יִָמים : ַבָּיֽם
א ָמְצאּו ָמֽיִם א ָיְֽכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמרָ : ַּבִּמְדָּבר ְו ה ִּכי ָמִרים ֵהם ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה ְו
ה ָרא ְׁשָמּה ָמָרֽ נּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ּנְִׁשֶּתֽה: ַעל ֵּכן ָקֽ ַוּיְִצַעק ֶאל יְהָֹוה : ַוּיִ

ַוּיֹוֵרהּו יְהָֹוה ֵעץ ַוּיְַׁשֵל ֶאל ַהַּמיִם ַוּֽיְִמְּתקּו ַהָּמיִם ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם 
ֶהי ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲֽעֶׂשה | ר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ַוּיֹאמֶ : נִָּסֽהּו יְהָֹוה ֱא

ֽא ָאִׂשים  ַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּֽמֲֽחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם  ְוַהֲֽאזַנְָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשֽ
ְפֶאֽ ֹֽ   :ָעֶלי ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ר

  
ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי : לֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽהִׁשיר ַהַּֽמעֲ 

ד: ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
א ְמִרים : ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתי ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי: ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ ֹֽ נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש

ֶקר ֹֽ ְמִרים ַלּב ֹֽ יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו : ַלּבֶֹקר ׁש
  :ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו: ְפֽדּות

  
 ִויַכֵּוין ְּבָכל ַּפַעם ֵׁשֶהם ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֵאֵׁשת ו ,יֹאַמר ָּפסּוק זֶה שבע פעמים '

ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ְסִפיַרת ' ַאֲחרֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם ִעם אֹות ו' ְלַחֵּבר ַהְּׁשִכינָה אֹות ה
ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי : ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו. ַהִּתְפֶאֶרת ֲאֶׁשר ַּבֲעֹונֹוָתיו ִהְפִריד ֵּבינֵיֶהם

 .ַּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶתִּתפְ 
  
 ִויַכֵּון ֶׁשַעל . ה"הו, ה"הו, ה"יְִקָרא ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם י

ּוְׁשֵתיֶהם ְּביַַחד ' ַאֲחרֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם ְלאֹות ו' ה ִּתְתַחֵּבר ה"יְֵדי אֹוִתּיֹות י
ִראׁשֹונָה ' ל יְֵדי זֶה ַּתְׁשִּפיַע אֹות הְועַ . ה"הו. ִראׁשֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם' ְלאֹות ה

  . ה"ה הו"ֶׁשַּבֵּׁשם ְּבאֹוִתּיֹות ו
  

  ִאם ֶאְפָׁשר ִיְתַעֵּטף ְּבַטִּלית , ֶּגֶבר ֶׁשעֹוֶׂשה ַהִּתּקּון(
  .)ְוַיּנִיַח ְּתִפִּלין ַרֵּבנּו ַּתם ְּבאֹוְמרֹו ְּפסּוִקים ֵאּלּו

  
ִׁשיָבה ִלי הָ :  ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, י ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ּכִ יַ : ה"י
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  :ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ְׂשׂשֹון יְִׁשֶע
, ַאל ָּתבֹא ְּבִמְׁשַּפט ֶאת ַעְבֶּדוְ : ֹוד ְוָהָדר ְלָפנָיו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹוה: ה"הו

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי ַהיהַ : ִּכי  ִּכי ֵאֶלי , ְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵוא
  :ֶאְתַּפָּלל

א יִיַׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאלהִ : ה"הו א יָנּום ְו ַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם יְהָֹוה וְ : ּנֵה 
ֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיוה: יאהדונהי   :ּוא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  
ַבע. ְּבֽבֹוא ֵאָליו נָָתן ַהּנִָביא: ְלָדִוֽדַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור  ָחּנֵנִי : ַּכֲֽאֶׁשר ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשֽ

ִהים ְּכַחְסֶּד ֲחֶמי ְמֵחה ְפָׁשָעֽי. ֱא נִי. ֶהֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲֽעֹונִי: ְּכרֹב ַרֽ : ּֽוֵמַחָּטאִתי ַטֲֽהֵרֽ
ְל ְלַבְּד ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעינֶי : ידְוַחָּטאִתי נֶגְִּדי ָתִמֽ . ִּכֽי ְפָׁשַעי ֲאנִי ֵאָדע

ּוְבֵחְטא ֶיֱֽחַמְתנִי . ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי: ִּתזְֶּכה ְבָׁשְפֶטֽ, ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶר. ָעִׂשיִתי
. ֹוב ְוֶאְטָהרְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאז: ּוְבָסֻתם ָחְכָמה ֽתֹוִדיֵעֽנִי. ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות: ִאִּמֽי

ַהְסֵּתר : ָּתגְֵלנָה ֲעָצמֹות ִּדִּכֽיתָ . ַּתְׁשִמיֵענִי ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה: ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽין
ִהים ְורּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש : ְוָֽכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחֽה. ָּפנֶי ֵמֲֽחָטָאי ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא

ָהִׁשיָבה ִּלי ְׂשׂשֹון : ְורּוַח ָקְדְׁש ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּֽנִי. יֵכנִי ִמְּלָפנֶיַאל ַּתְׁשלִ : ְּבִקְרִּבֽי
ְׁשִעים ְּדָרֶכי: ְורּוַח נְִדיָבה ִתְסְמֵכֽנִי. יְִׁשֶע ֹֽ : ְוַחָּטִאים ֵאֶלי יָֽׁשּובּו. ֲאַלְּמָדה פ

ֵהי ְתֽׁשּוָעִתי ְּתַרּנֵן ִהים ֱא . ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח: ְלׁשֹונִי ִצְדָקֶתֽ ַהִּציֵלנִי ִמָּדִמים ֶא
ֽא ַתְחּפֹץ זֶַבח ְוֶאֵּתנָה: ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶתֽ א ִתְרֶצֽה. ִּכי  ִהים רּוַח : עֹוָלה  זְִבֵחי ֱא

א ִתְבֶזֽה. ֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה. נְִׁשָּבָרה ִהים  ִּתְבנֶה . ןֵהיִטיָבה ִבְרֽצֹונְ ֶאת ִצּיֹו: ֱא
ים. ָאז ַּתְחּפֹץ זְִבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל: חֹומֹות יְֽרּוָׁשָלֽיִם   :ָאז ַיֲֽעלּו ַעל ִמזְַּבֲֽח ָפִרֽ

  
ת ֹֽ ַׁשִּנֽים ִלְבנֵי קַֹרח ַמְׂשִּכיל ִׁשיר יְִדיד ֹֽ ָּדָבר טֹוב אֵֹמר | ָרַחׁש ִלִּבי : ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁש

יְָפיִָפיָת ִמְּבנֵי ָאָדם הּוַצק ֵחן : סֹוֵפר ָמִהֽיר| ֹונִי ֵעט ָאנִי ַמֲֽעַשי ְלֶמֶל ְלׁש
ִהים ְלעֹוָלֽם ֲחגֹֽור ַחְרְּב ַעל יֵָר ִּגּבֹור הֹוְד : ְּבִׂשְפתֹוֶתי ַעל ֵּכן ֵּבַֽרְכ ֱא

ְֽצַלח ְרַכב ַעֽל ְּדַבר אֶמֽת ְוַענְָוה ֶצֶדק ְוֽתֹוְר נֽ | ַוֲהָדְר : ַוֲֽהָדֶרֽ : ֹוָראֹות יְִמיֶנ
ִהֽים עֹוָלם ָוֶעד : ִחֶּצי ְׁשנּונִים ַעִּמֽים ַּתְחֶּתי יְִּפלּו ְּבֵלב ֽאֹויְֵבי ַהֶּמֶֽל ִּכְסֲא ֱא

ִהים | ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשנָא ֶרַׁשע ַעל ֵּכן : ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתֽ ֲח ֱא ְמָׁשֽ
ֶהֽי ֶׁשֶמן ׂשָ  מֹר ַוֲֽאָהלֹות ְקִציֽעֹות ָּכל ִּבגְדֶֹתי ִמֽן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמּנִי : ׂשֹון ֵמֲֽחֵבֶרֱֽא

ִׁשְמִעי ַבת : ְּבנֹות ְמָלִכים ְּביְִּקרֹוֶתי נְִּצָבה ֵׁשגַל ִליִמֽינְ ְּבֶכֶתם אֹוִפֽיר: ִׂשְּמֽחּו
ְויְִתָאו ַהֶּמֶל יְָפיֵ ִּכי הּוא ֲאדֹנַיִ : יּוְרִאֽי ְוַהִּטי ָאזְנֵ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית ָאִבֽ 
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ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל : ְּבִמנְָחה ָּפנַיִ יְַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעֽם| ּוַבֽת צֹר : ְוִהְׁשַּתֲֽחִוי ֽלֹו
עֹוֶתיָה ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּולֹות ַאֽחֲ : ְּפנִיָמה ִמִּֽמְׁשְּבצֹות זָָהב ְלבּוָׁשּֽה יָה ֵרֽ ֶרֽ

ֽ ַּתַחת ֲאבֶֹתי ִיְֽהיּו : ּתּוַבְֽלנָה ִּבְׂשָמחת ָוגִיל ְּתבֶֹאינָה ְּבֵהיַכל ֶמֶֽל: מּוָבאֹות ָל
ַאזְִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל ּדר ָודֹר ַעל ֵּכן ַעִּמים : ָבנֶי ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶֽרץ

  :יְהֹודּו ְלעֹוָלם ָוֶעֽד
  

  ַאַחר ָּכ יִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ִּפְדיֹון תעניות הנצרכים לתקונו ָאך ִמי ָעָלה
ְויִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה , ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות, ָׁשַמיִם ְויַָרד

וטוב שלא יפחות מפדיון תשִעים ְואחת , ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכל
א ֶׁשַהּבָ  ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ּוְכמֹו ִּתּקּונֹום ְלַהְׁשִלי יַַעזְרּוהּום ּוִמָּׁשַמיִ . נִּיֹותַּתעֲ 

 . ַּבֲעדֹון ְמַסּיְִעיר ְלִהָּטהֵ 
  
  ֵם ַעל ִאם ֶאְפָׁשר יִַּקח ִמְסכּום ַהִּפְדיֹון ַאְרָּבִעים ְוֶׁשַבע ַמְטְּבעֹות ִויַסְּדר

 : ַהֻּׁשְלָחן ְּכֵסֶדר זֶה
 5  10: שורה א
  5  6  5: שורה ב
  5  6   5: שורה ג

  
 ִּבְפנֵי  בׁשּוָרה שְוַאַחר ָּכ ֶׁשל , ִּבְפנֵי ַעְצָמם גׁשּוָרה ַמְטְּבעֹות ֶׁשל  יְַחֵּבר

ֶאת ְׁשָאר ְּדֵמי  ְויֹוִסיף ֲעֵליֶהם, אׁשּוָרה ְוַאַחר ָּכ יְַחֵּבר ַהָּכל ִעם , ַעְצָמם
 :רְויַָעמֹוד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמְעָרב ְויֹאמַ , ְויֹאַחזֵם ְּביָדֹו. ַהִּפְדיֹון

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

ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ְתנִיְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטפָ 

ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי  ְל. ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם

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

א ַתֲעֶׂשהְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעׂשֵ  ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית . ה ְוַעל ִמְצֹות 
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ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי . ִּדין
. ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות. ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

. ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ 

א יִָכילּו ַהַּמיִם. ַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹורהַ  אֹוי . ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
ּבֹוְׁשִּתי . ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה. ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. ַוֲאבֹוי ָעַלי

ֵהי אֲ . ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי ַהי ֵוא ָבל ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ֲאבֹוַתי א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי , ִּכי 

ִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ְוהּוא ֲאֶׁשר הֵ . ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ 
, ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֶׁשָחָטאִּתי ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש. ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי

ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי
ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים . י ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויתִ 

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו : ִּדְכִתיב, ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה לִ  ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר . ְסלֹוחַ ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה 
 .ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי , יְהָֹוה יאהדונהי ָאּנָא
ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד , ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי הָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ִּכי ַאָּתה יְ . ִּכי 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי. קֹוְרֶאי

י ֲאֶׁשר ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדמִ . ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן
ְוגָלּוי ְויָדּוַע . נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ְוָכַׁשל ּכִֹחי , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב
ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון , ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות . ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
אּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהרְ , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון , ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו . ַהַּתֲענִּיֹות

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי . ּוִחי ְונְִׁשָמִתיר, ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל , ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
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ְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ּבִ , אֹוָתם ְקִלּפֹות
יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו 'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

ל ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹו, ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל
ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(

ֲחֶמי 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
, ל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתהִּכי אֵ . ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'אֶ 

  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה
  

 ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו. 
  
 רּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחהאֹור זָ : יֹאַמר ָּפסּוק זֶה ַּפֲעַמּיִים. 

  
  
  א ְלַהְפִסיק יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַהְּמֻסָּדִרים ְלִפי ְׁשמֹות ַהּקֹוֶדׁש ְויִּזֵַהר 

ֶׁשֵהם ִמּלּוי , א, ו"א, א, ד"ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ַהַּמְתִחיִלים ְּבאֹוִתּיֹות ו. בֶאְמַצע
ד ְוַהּנֹוָרא יְַכֵּון ְלָהִאיר אֹור ַלְּׁשִכינָה ַהּנְִקֵראת ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנְִכּבָ 

 ".ֵלָאה"
  

ֵהי יְִׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמן ַהּגֹויִם ְלהֹודֹות ְלֵׁשם וְ : ד"ו ִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱא
  :  בּורֹוֶתי יִַּגידּוֹור ְלדֹור יְַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי ּוּגְ ד: ָקְדֶׁש ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶת

  :ז יְָרנְנּו ֲעֵצי ַהּיַַער ִמִּלְפנֵי יְהָֹוה ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץאָ : א
ָהיואַ : ו"א ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָּבַטְחִּתי וַ : ְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיְהָֹוה ֱא

 ֹ   :ָוה ִּכי ָּגַמל ָעַלייָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ֲאִׁשיָרה ַליה
א ִּתְכָלא ַרֲחֶמי ִמֶּמּנִי ַחְסְּד ַוֲאִמְת ָּתִמיד יְִצרּונִיאַ : א   :ָּתה יְהָֹוה 
  

 ֶׁשֵהם ִמּלּוי ַהֵּׁשם , א, ו"א, א, ד"ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ַהַּמְתִחיִלים ְּבאֹוִתּיֹות ו
  ".ָרֵחל"יְַכֵּון ְלָהִאיר אֹור ַלְּׁשִכינָה ַהּנְִקֵראת , ַהָּקדֹוׁש ַהּנְִכָּבד ְוַהּנֹוָרא

  
ה הֹוִדיֵענִי אֹוְרחֹוֶתי ָרֶכי יְהֹוָ ּדְ : ֲאנִי ָאַמְרִּתי ְּבַׁשְלִוי ַּבל ֶאמֹוט ְלעֹוָלםוַ : ד"ו

  :ַלְמֵּדנִי
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  :ל נְָקמֹות יְהָֹוה ֵאל נְָקמֹות הֹוִפיעַ אֵ : א
א יְַׁשִחית וְ : ֶלי יְהָֹוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדֹנַי ֶאְתַחּנַןאֵ : ו"א הּוא ַרחּום יְַכֵּפר ָעֹון ְו

א יִָעיר ָּכל ֲחָמתֹו   :ְוִהְרָּבה ְלַהִּׁשיב ַאּפֹו ְו
  : ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ַאל יַַעְלצּו אֹויְַבי ִליַהי ּבְ אֱ : א
  

  יאהלוההים"ַאַחר ָּכ יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם הּוא" ,
ׁש ְּפָעִמים  :ָׁש

  
ַּתֲעזְֵבנִי  ת ֻחֶּקי ֶאְׁשמֹור ַאלאֶ : ַדְעִּתי יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱאמּונָה ִעינִיָתנִייָ 

עֹוָלם יְהָֹוה ְּדָבְר נִָּצב לְ : ֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאֳצֶרּנָה ֵעֶקבה: ַעד ְמאֹוד
ִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶת הֲ : יבֹואּונִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶתוִ : ַּבָׁשָמיִם

ִהי ִלִּבי ָתִמים יְ  :ת ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחּיֵנִינַי ֵמְראֹוֲעֵבר ֵעיהַ : ְוֶאְׁשְמֶרּנָה ְבָכל ֵלב
א ֵאבֹוׁש   :ל אֹוַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמֹור ְּדָבֶרּכָ מִ : ְּבֻחֶּקי ְלַמַען 

  
 ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ד"ף למ"יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם אל: 

  
: דֹור ָודֹור ֱאמּונֶָת ּכֹונַנְָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹודלְ : יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹור ֻחֶּקי ֲחַליאַ : אלף

  :נֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקיּפָ 
ם אֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶתי ִּכי ְלעֹולָ מֵ :  ֲאנִי הֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרְׁשִּתילְ : למד

  :ֶר ֱאמּונָה ָּבַחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתיּדֶ : ִהיא ִלי
  

 ׁש ְּפָעִמים  :יֹאַמר ָּפסּוק זֶה ָׁש
 

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱֽאֶמת  ַוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא
  :יְִׁשֶעֽ

  
 ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר, ֶׁשַאֲחָריו יֹאַמר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְוַהְּתִפָּלה: 

  
ְלִכים ְּבתֹוַרת יְהָֹוֽה, ַאְׁשֵרי ְתִמֽיֵמי ָדֶר ֹֽ ְּבָכל ֵלב , ב ַאְׁשֵרי נְֹֽצֵרי ֵעֽדָֹתיו: ַהה

ֽא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלֽכּו: יְִדְרֽׁשּוהּו ד ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשמר : ג ַאף 
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ד ֹֽ ֽא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל  : י יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקֽיה ַאֲֽחלַ : ְמא ו ָאז 
ח ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמר ַאֽל : ז ֽאֹוְד ְּביֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ: ִמְצֹוֶתֽי

ד ֹֽ י ְּבָכל ִלִּבי : ְדָבֶרֽט ַּבֶּמה יְזֶַּכה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמר ּכִ : ַּתַעזְֵבנִי ַעד ְמא
ֽ: ְדַרְׁשִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתֽי א ֶאֱֽחָטא ָל : יא ְּבִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען 

יד ְּבֶדֶר : יג ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכל ִמְׁשְּפֵטי ִפֽי: יב ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי
ְרחֶֹתֽי: ְדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹוןֵעֽ ֹֽ טז : טו ְּבִפּקּוֶדי ָאִשיָחה ְוַאִּביָטה א

א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרֽ : יז  ְּגמל ַעל ַעְבְּד ֶאְֽחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרֽ: ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְֽׁשַּתֲעָׁשע 
יט ֵּגר ָאֽנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמּנִי : ָרֶתֽיח ַּגל ֵעינַי ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּֽתֹו

כא ּגַָעְרָּת זִֵדים ֲארּוִרים : כ ָּגְֽרָסה נְַפִׁשי ְלַתֲֽאָבה ֶאֽל ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל ֵעֽת: ִמְצֹוֶתֽי
כג ּגַם ָיְֽׁשבּו : כב ַּגל ֵמָֽעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז ִּכי ֵעֽדֶֹתי נָָצְֽרִּתי: ַהּׁשֹגִים ִמִּמְצֹוֶתֽי

ֲעֻׁשָעי ַאנְֵׁשי ֲעָצִתֽי: ָׂשִרים ִּבי נְִדָּברּו ַעְבְּד יִָשיַח ְּבֻחֶּקֽי כה : כד ַּגֽם ֵעדֶֹתי ַׁשֽ
כז ֶּדֶֽר : כו ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּֽתֲענֵנִי ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ָּדְֽבָקה ֶלָֽעָפר נְַפִׁשי ַחּיֵנִי ִּכְדָבֶרֽ

: כח ָּדְֽלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָה ַקּיְֵמנִי ִּכְדָבֶרֽ: ּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתֽיִּפּק
: ל ֶּדֶֽר ֱאמּונָה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּוֽיִתי: כט ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי

נִילא ָּדַבְקִּתי ְבֵעְֽדֹוֶתי יְ  : לב ֶּדֶֽר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבֽי: הָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשֽ
לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה ֽתֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה : לג הֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶֽקב

לו ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְֽדֹוֶתי : ִּתילה ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתיב ִמְצֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפֽצְ : ְבָכל ֵלֽב
לח ָהֵקם ְלַעְבְּד : לז ַהֲֽעֵבר ֵעינַי ֵמְֽראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחֵּיֽנִי: ְוַאל ֶאל ָּבַֽצע

מ  : לט ַהֲֽעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבֽים: ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר ְליְִרָאֶתֽ
ְת ַחֵּיֽנִיִהּנֵה ָּתַאבְ  מא ִוֽיבֹֻאנִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת : ִּתי ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקֽ

ְרִפי ָדָבר ִּכֽי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ: ְּכִאְמָרֶתֽ ֹֽ מג ְוַֽאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר : מב ְוֶאֱֽענֶה ח
ְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעֽדמד ְוֶאׁשְ : ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט יִָחְֽלִּתי מה : ְמָרה תֹוָרֽ

ְׁשִּתי א : ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְֽרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדי ָדָרֽ מו ַוֲֽאַדְּבָרה ְבֵעֽדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים ְו
א ַכַּפי ֶאֽל ִמְצֹוֶתי אֲ : מז ְוֶאְׁשַּתֲֽעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְֽבִּתי: ֵאֽבֹוׁש ָֹֽ ֶׁשר מח ְוֶאש

נ זֹאת נֶָחָֽמִתי : מט זְכֹר ָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל ֲאֶׁשר ִיַֽחְלָּתֽנִי: ָאָהְבִּתי ְוָאִשיָחה ְבֻחֶּקֽי
ְת ִחָּיְֽתנִי א נִָטֽיִתי: ְבָענְיִי ִּכי ִאְמָרֽ נב : נא זִֵדים ֱהִליֻצנִי ַעד  ְמאֹד ִמּתֹוָרְת 

ֹ | זַָכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמֽעֹוָלם  זְֵבי : ָוה ָוֶֽאְתנֶָחֽםיְה ֹֽ נג זְַלָעָפה ֲאָחזְַתנִי ֵמְֽרָׁשִעים ע
י: ּֽתֹוָרֶתֽ נה זַָכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָֹוה : נד זְִמרֹות ָהֽיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרֽ

ְלִקי יְהָֹוה ָאַמְרִּתי נז חֶ : נו זֹאת ָהֽיְָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי נָָצְֽרִּתי: ָוֶֽאְׁשְמָרה ּֽתֹוָרֶתֽ
י נט ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי : נח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל ֵלב ָחּנֵנִי ְּכִאְמָרֶתֽ: ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרֽ
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א ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתֽי: ָוָֽאִׁשיָבה ַרגְַלי ֶאל ֵעֽדֶֹתֽי סא ֶחְבֵלי : ס ַחְׁשִּתי ְו
א ָׁשָכְֽחִּתיְרָׁשִעים ִעְּוֻדנִי  סב ֲחֽצֹות ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ַעל : ּתֹוָרְת 

ְמֵרי ִּפּקּוֶדֽי: ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ סד ַחְסְּד יְהָֹוה : סג ָחֵבר ָאנִי ְלָכל ֲאֶׁשר יְֵראּו ּוְלׁש
סו טּוב : הָֹוה ִּכְדָבֶרֽסה טֹוב ָעִשיָת ִעֽם ַעְבְּד יְ : ָמְֽלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי

ְת : ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדנִי ִּכי ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱֽאָמֽנְִּתי סז ֶטֶרם ֶאֱֽענֶה ֲאנִי ׁשֹגֵג ְוַעָּתה ִאְמָרֽ
סט ָטְֽפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר זִֵדים ֲאנִי ְּבָכל : סח טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ָׁשָמְֽרִּתי

ְעִּתי: ִּפּקּוֶדֽי ֵלב ֶאּצֹר ֲעָׁשֽ ְת ִׁשֽ עא ֽטֹוב ִלי ִכֽי : ע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאנִי ּתֹוָרֽ
עג יֶָדי : עב ֽטֹוב ִלי ֽתֹוַרת ִּפי ֵמַֽאְלֵפי זָָהב ָוָכֶֽסף: ֻעּנֵיִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקֽי

עד יְֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְֽר : יָעׂשּונִי ַוֽיְכֹונְנּונִי ֲהִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתֽ
עו יְִהי נָא ַחְסְּד : עה יַָדְעִּתי יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱֽאמּונָה ִעּנִיָתֽנִי: יִָחְֽלִּתי

ְת ְלַעְבֶּדֽ ֲחֶמי ְוֶאְֽחיֶה ִּכי תֹורָ : ְלַנֲֽחֵמנִי ְּכִאְמָרֽ ֲעֻׁשָעֽיעז יְבֹאּונִי ַרֽ עח : ְת ַׁשֽ
עט יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי ְויְֹֽדֵעי : יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי ָאִשיַח ְּבִפּקּוֶדֽי

א ֵאֽבֹוׁש: ֵעֽדֶֹתֽי פא ָּכְֽלָתה ִלְתׁשּוָעְֽת נְַפִׁשי : פ יְִהֽי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען 
פג ִּכֽי ָהיִיִתי ְּכנֹאד : פב ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת ֵלאמר ָמַתי ְּתֽנֲַחֵמֽנִי: ְלִּתיִלְדָבְֽר יִָחֽ

א ָׁשָכְֽחִּתי ְדַפי ִמְׁשָּפֽט: ְּבִקיטֹור ֻחֶּקי  ֹֽ פה : פד ַּכָּמה יְֵמֽי ַעְבֶּד ָמַתי ַּתֲֽעֶשה ְבר
א ְכֽתֹוָרֶתֽ ו ָּכל ִמְצֹוֶתי ֱאמּונָה ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי פ: ָּכֽרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 

נִי ֽא ָעזְַבִּתי ִפֻּקֶדֽי: ָעזְֵרֽ פח ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי : פז ִּכְמַעט ִּכּלּונִי ָבָאֶרץ ַוֲֽאנִי 
ֶת צ ְלדֹר ָודֹר ֱאֽמּונָ : פט ְלעֹוָלם יְהָֹוה ְּדָבְֽר נִָּצב ַּבָּׁשָמֽיִם: ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפֽי
ד ֹֽ ְת : צא ְלִֽמְׁשָּפֶטי ָעְֽמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדֽי: ּכֹונַנְָּתֽ ֶאֶרץ ַוַּֽתֲעמ צב לּוֵלי תֹוָרֽ

ֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָענְִיֽי ֽא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחּיִיָתֽנִי: ַׁשֽ ֽ : צג ְלעֹוָלם  צד ְל
ְׁשִּתי ֲאנִי ֽהֹוִׁשיֵענִי ִּכי : צה ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדנִי ֵעֽדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנֽן: ִפּקּוֶדי ָדָרֽ

ד ֹֽ צז ָמֽה ָאַהְבִּתי ֽתֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום : צו ְלָֽכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְֽת ְמא
יָחִתֽי ִֹֽ צט ִמָּכל ְמַלְּמַדי : ֹוָלם ִהיא ִלֽיצח ֵמאֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶת ִּכי ְלע: ִהיא ש

קא ִמָּכל : ק ִמּזְֵקנִים ֶאְתּבֹונָן ִּכי ִפּקּוֶדי נָָצְֽרִּתי: ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְֽדֹוֶתי ִשיָחה ִלֽי
א ָסְרִּתי ִּכֽי ַאָּתה : אַֹרח ָרע ָּכִלאִתי ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמר ְּדָבֶרֽ קב ִמִּמְׁשָּפֶטי 

קד ִמִּפּקּוֶדי ֶאְתּבֹונָן ַעל ֵּכן : קג ַמה ּנְִמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפֽי: ֵרָתֽנִיֽהֹו
ֶקר קו נְִׁשַּבְעִּתי : קה נֵר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלנְִתֽיָבִתֽי: ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח ָׁשֽ

קח : נֵיִתי ַעד ְמאֹד יְהָֹוה ַחּיֵנִי ִכְדָבֶרֽקז ַנֽעֲ : ָוֲֽאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ
א : נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא יְהָֹוה ּֽוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדֽנִי קט נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת 

א ָתִעֽיִתי: ָׁשָכְֽחִּתי י קיא נַָחְלִּתי ֵעְֽדֹותֶ : קי ָנְֽתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 
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קיג : קיב נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲֽעׂשֹות ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶֽקב: ְלעֹוָלם ִּכֽי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּֽמה
קטו : קיד ִסְתִרי ּוָמֽגִּנִי ָאָּתה ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: ֵסֲֽעִפים ָׂשנֵאִתי ְוֽתֹוָרְת ָאָהְֽבִּתי

ָהֽי ֽסּורּו ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ְת ְוֶאְֽחיֶה ְוַאל : ֱא קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרֽ
י קיח ָסִליָת ָּכל : קיז ְסָעֵדנִי ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמֽיד: ְּתִביֵׁשנִי ִמִׂשְבִרֽ

ְבִּתי קיט ִסגִים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאהַ : ׁשֹוגִים ֵמֻֽחֶּקי ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתֽם
אִתי:  ֵעֽדֶֹתֽי קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק : קכ  ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי ּֽוִמִּמְׁשָּפֶטי יֵָרֽ

י ְׁשָקֽ ֹֽ קכג ֵעינַי ָּכלּו : קכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאֽל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדֽים: ַּבל ַּתּנִיֵחנִי ְלע
קכה : קכד ֲעֵשה ִעם ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי: ִליֽׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקֽ

קכז : קכו ֵעת ַלֲֽעׂשֹות ַלֽיהָֹוה ֵהֵפרּו ּֽתֹוָרֶתֽ: ַעְבְּד ָאנִי ֲהִבינֵנִי ְוֵאְֽדָעה ֵעֽדֶֹתֽי
ֹ : ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי ִמּזָָהב ּוִמָּפֽז ל יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַרח קכח ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כ

י: ֶׁשֶקר ָׂשֵנֽאִתי קל ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר : קכט ְּפָלאֹות ֵעְֽדֹוֶתי ַעל ֵּכן נְָצָרַתם נְַפִׁשֽ
קלב ְּפֵנֽה ֵאַלי : קלא ִּפֽי ָפַעְרִּתי ָוֶֽאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתי יָָאְֽבִּתי: ֵמִבין ְּפָתִיֽים

ֲהֵבי ְׁשֶמֽ ְוָחּנֵנִי ְּכִמְׁשָּפט ֹֽ : קלג ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת ְוַֽאל ַּתְׁשֶלט ִּבי ָכל ָאֶֽון: ְלא
קלה ָּפנֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת : קלד ְּפֵדנִי ֵמעֶׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדֽי

ֽא ָׁשְמרּו: ֻחֶּקֽי קלז ַצִּדיק ַאָּתה יְהָֹוה : ֽתֹוָרֶתֽ קלו ַּפְלגֵי  ַמיִם ָיְֽרדּו ֵעינָי ַעל 
ד: ְויָָׁשר ִמְׁשָּפֶטֽי ֹֽ קלט ִצְּמַתְתנִי ִקנְָאִתי ִּכֽי : קלח ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעֽדֶֹתי ֶוֱֽאמּונָה ְמא

י ְת ְמאֹד ְוַֽעְבְּד ֲאֵהָבּֽה: ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרֽ קמא ָצִעיר ָאֽנִֹכי : קמ ְצרּוָפה ִאְמָרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתיְונִבְ  ְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְוֽתֹוָרְת ֱאֶמֽת: זֶה ִּפֻּקֶדי  קמג ַצר : קמב ִצְדָקֽ

ֲעֻׁשָעֽי קמה : קמד ֶצֶדק ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ֲהִבינֵנִי ְוֶאְֽחֶיֽה: ּוָמצֹוק ְמָצאּונִי ִמְצֹוֶתי ַׁשֽ
ָרה ֹֽ קמו ְקָראִתי ֽהֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה  :ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲענֵנִי יְהָֹוה ֻחֶּקי ֶאּצ

קמח ִקְּדמּו ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות : קמז ִקַּדְמִּתי ַבּנֶֶׁשף ָוֲֽאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: ֵעֽדֶֹתֽי
ְרבּו: קמט קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶט ַחֵּיֽנִי: ָלִשיַח ְּבִאְמָרֶתֽ ְדֵפי  קנ ָקֽ ֹֽ ר

ְת ָרָחֽקּו קנב ֶקֶדם יַָדְעִּתי : קנא ָקרֹוב ַאָּתה יְהָֹוה ְוָֽכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמֽת: זִָּמה ִמּתֹוָרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי: ֵמֵעֽדֶֹתי ִּכי ְלעֹוָלם יְַסְדָּתֽם קנד : קנג ְרֵאֽה ָענְיִי ְוַחְּלֵצנִי ִּכי תֹוָרְת 

ְת ַחֵּיֽנִיִריָבה ִריִבי ּוגְָאֵלנִי ְלִאמְ  א : ָרֽ קנה ָרחֹוק ֵמְֽרָׁשִעים יְׁשּוָעה ִּכֽי ֻחֶּקי 
ׁשּו ֲחֶמי ַרִּבים : ָדָרֽ ְדַפי ְוָצָרי : יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶטי ַחֵּיֽנִי| קנו ַרֽ ֹֽ קנז ַרִּבים ר

א נִָטֽיִתי גְִדים ָוֶֽאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרֽ : ֵמֵעְֽדֹוֶתי  ֹֽ א ָׁשָמֽרּוקנח ָרִאיִתי ב : ְת 
קס רֹאׁש ְּדָבְֽר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם : קנט ְרֵאה ִּכֽי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי יְהָֹוה ְּכַֽחְסְּד ַחֵּיֽנִי

קסב ָשׂש ָאֽנִֹכי : קסא ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָם ּוִמְּדָבְֽר ָּפַחד ִלִּבֽי: ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ
בַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹו ְת ָאָהְֽבִּתי: ֵצא ָׁשָלל ָרֽ קסד : קסג ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ָוֲֽאַתֵעָבה ּתֹוָרֽ
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ֲהֵבי ֽתֹוָרֶת ְוֵאֽין ָלמֹו : ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ קסה ָׁשלֹום ָרב ְלא
יִתי קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ּֽוִמְצֹוֶתי: ִמְכֽׁשֹול ִֹֽ ְמָרה נְַפִׁשי : ָעש קסז ָׁשֽ

ד ֹֽ ֲהֵבם ְמא ֹֽ קסט : קסח ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֽדֶֹתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי נֶגְֶּדֽ: ֵעֽדֶֹתי ָוא
ְת : ִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי יְהָֹוה ִּכְדָבְֽר ֲהִביֵנֽנִי קע ָּתבֹוא ְתִחּנִָתי ְלָפנֶי ְּכִאְמָרֽ

קעב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת : קעא ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ֵלֽנִיַהִּצי
קעד ָּתַאְבִּתי : קעג ְּתִהֽי יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְֽרִּתי: ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדק

נִי: ָעֽיִלֽיׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ְותֹוָרְת ַׁשֲֽעׁשֻ  : קעה ְּתִֽחי נְַפִׁשי ּֽוְתַהְלֶלָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט יְַעזְֻרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי   :קעו ָּתִעיִתי ְּכֶשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצֹוֶתי 

  
ְפִׁשי ב ְיֽהָֹוה ַהִּציָלה נַ : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֶאל יְהָֹוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוּֽיֲַעֵנֽנִיקכ  

ד ִחֵּצי גִּבֹור : ג ַמה ּיִֵּתן ְל ּוַמה ּיִֹסיף ָל ָלׁשֹון ְרִמָּיֽה: ִמְׂשַפת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיֽה
ו : ה ֽאֹויָה ִלי ִּכי גְַרִּתי ֶמֶׁש ָׁשַכנְִּתי ִעֽם ָאֳהֵלי ֵקָדֽר: ְׁשנּונִים ִעם ַּגֲֽחֵלי ְרָתִמֽים

ְכנָה ָּלּה נְַפׁשִ    :ז ַאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמֽה: י ִעם ׂשֹונֵא ָׁשֽלֹוםַרַּבת ָׁשֽ
  

יקכא   ב  ֶעזְִרי ֵמִעם : א  ִׁשיר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ
מְ : יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ ֽא יָנּום : ֶרֽג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁש ד ִהּנֵה 
א יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ֽ: ְו ְמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ ֹֽ ו יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש : ה יְהָֹוה ׁש

ח ְיֽהָֹוה יְִׁשָמר : ז ְיֽהָֹוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמר ֶאת נְַפֶׁשֽ: ֽא יֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּלֽיְָלה
  :ֵצֽאְת ּובֹוֶא ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם

  
ֽקכב   ְמִרים ִלי ֵּבית יְהָֹוָה נֵֵל ֹֽ ְמדֹות ָהיּו : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבא ֹֽ ב  ע

ִֽים ֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדֽ : ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְֽרּוָׁשָל ד : וג יְֽרּוָׁשַלים ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֽ
| ה ִּכי ָׁשָּמה : ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יְהָֹוה

ֲאלּו ְׁשלֹום יְֽרּוָׁשָלים יְִׁשָליּו : ָיְֽׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוֽד ו ַׁשֽ
ֲהָבֽיִ ֹֽ ח ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ּנָא : ָוה ְּבַאְרְמנֹוָתֽיִז יְִהֽי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל ַׁשלְ : א

ֽ: ָׁשלֹום ָּבֽ ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל   :ט  ְלַמַען ֵּבית יְהָֹוה ֱא
  

ב ִהּנֵה ְכֵעינֵי : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֵאֶלי נָָשאִתי ֶאת ֵעינַי ַהּיְֹֽׁשִבי ַּבָּׁשָמֽיִםקכג 
ג ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה : ד ֲאֽדֹונֵיֶהםֲעָבִדים ֶאל יַ 

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחֵּנֽנּו ְבָעה ָּלּה : ד ָחּנֵנּו יְהָֹוה ָחּנֵנּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו ֽבּוז: ֱא ָֹֽ ה ַרַּבת ש
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 ֽ ֲאנַּנִים ַהּבּוז ִלגְֵאי יֹוִנ   :יםנְַפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֽ
  

ב לּוֵלי : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽלקכד 
ד ֲאזַי : ג ֲאזַי ַחּיִים ְּבָלעּונּו ַּבֲֽחרֹות ַאָּפם ָּבֽנּו: יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדֽם
נּוַהַּמיִם ְׁשָטפּונּו נְַחָלה ָעַבר ַעל נַפְ  ו : ה ֲאזַי ָעַבר ַעל נְַפֵׁשנּו ַהַּמיִם ַהֵּזֽידֹוִנֽים: ֵׁשֽ

א נְָתנָנּו ֶטֶרף ְלִׁשּנֵיֶהֽם ז נְַפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור נְִמְלָטה ִמַּפח יֹֽוְקִׁשים : ָּברּו יְהָֹוה ֶׁש
  :ַמיִם ָוָאֶֽרץח ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה עֵֹשה ׁשָ : ַהַּפח נְִׁשָּבר ַוֲֽאנְַחנּו נְִמָלְֽטנּו

  
ב קכה ֽא יִּמֹוט ְלעֹוָלם יֵֵׁשֽ ְֹֽטִחים ַּבֽיהָֹוה ְּכַֽהר ִצּיֹון  ב : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַהּב

א יָנּוַח : ְיֽרּוָׁשַלים ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוֽיהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם ג ִּכי 
ֽא יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהֽםֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּֽצִּדי ד : ִקים ְלַמַען 

ה ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹֽוִליֵכם יְהָֹוה : ֵהיִטיָבה יְהָֹוה ַלּטֹוִבים ְוִלֽיָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתֽם
ֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל יְִׂשָרֵאֽל ֹֽ   :ֶאת ּפ

  
ְלִמֽיםא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְּבׁשּו קכו ֹֽ ב ָאז יִָּמֵלא : ב יְהָֹוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח

ג : ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹֽאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלה
ְׁשִביֵתנּו ַּכֲֽאִפיִקים ד ׁשּוָבה יְהָֹוה ֶאת : ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְׂשֵמִחֽים

ֹֽרּו: ַּבֶּנֽגֶב ֹֽא : ה ַהּזְֹֽרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרּנָה יְִקצ ו ָהלֹו יֵֵל ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶֽׁש ַהּזַָרע ּב
  :יָבֹא ְבִרּנָה נֵֹשא ֲאֻלּמָֹתֽיו

  
ֽא יְִבנֶה ַביִת ָׁשְוא ָעְֽמלקכז  מה ִאם יְהָֹוה  ּו בֹונָיו ּבֹו ִאם א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִלְׁש

ֽא יְִׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמֽר ב ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמֽי קּום ְמַאֲֽחֵרי ֶׁשֶבת : יְהָֹוה 
ְכֵלי ֶלֶחם ָהֲֽעָצִבים ֵּכן יִֵּתן ִלֽיִדידֹו ֵׁשָנֽא ֹֽ ג ִהּנֵה ַנֲֽחַלת יְהָֹוה ָּבנִים ָׂשָכר ְּפִרי : א

יםד ְּכִחִּצים ּבְ : ַהָּבֶֽטן ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת : יַד ּגִּבֹור ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרֽ
ַער ֽא יֵבׁשּו ִּכֽי יְַדְּברּו ֶאת ֽאֹויְִבים ַּבָּׁשֽ   :ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם 

  
י ב יְגִיַע ַּכֶּפי ּכִ : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל יְֵרא יְהָֹוה ַהֽהֵֹל ִּבְדָרָכֽיו קכח

ֽ ִרּיָה ְּביְַרְּכֵתי ֵביֶת ָּבנֶי ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים : תֹאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל ֹֽ ג ֶאְׁשְּת ְּכגֶֶפן ּפ
ֽ ה יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה : ד ִהּנֵה ִכי ֵכן יְבַֹר ּגֶָבר יְֵרא יְהָֹוֽה: ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ

  :ּוְרֵאֽה ָבנִים ְלָבנֶי ָׁשלֹום ַעל  יְִׂשָרֵאֽל: יְֵמי ַחֶּיֽי ְּבטּוב יְֽרּוָׁשָלים ּכל
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ב ַרַּבת ְצָררּונִי : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוַרי יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽל קכט
א יְָכלּו ִלֽי ְרִׁשים ֶהֱֽאִריכּו ְלַמֽ : ִמּנְעּוָרי ּגַם ֹֽ ד יְהָֹוה : ֲענִיָתֽםג ַעל ַּגִּבי ָחְֽרׁשּו ח

נְֵאי ִצּיֹֽון: ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעֽים, ַצִּדיק ֹֽ ו ִיְֽהיּו ַּכֲֽחִציר : ה יֵבֹׁשּו ְויִּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂש
א ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמֽר: ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף יֵָבֽׁש א ָאְֽמרּו : ז ֶׁש ח ְו

ְבִרים ִּברְ  ֹֽ   :ַּכֽת  יְהָֹוה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָֹוֽהָהע
  

ב ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽה קל
ֹֽ : ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ד ִּכֽי ִעְּמ : דג ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ

א ו נְַפִׁשי : ה ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתי: ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ
ֶֹֽקר ְמִרים ַלּב ֹֽ ְמִרים ַלּבֶֹקר ׁש ֹֽ ז יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה : ַלֽאדֹנָי ִמּׁש

  :ח  ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו: ְפֽדּות ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו
  

ֽא ִהַּלְכִּתי , א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד קלא ֽא ָרמּו ֵעינַי ְו ֽא גַָבּה ִלִּבי ְו יְהָֹוה 
א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי נְַפִׁשי ְּכגָמֻ : ִּבגְדֹלֹות ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי ל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכּגָֻמל ב ִאם 

י   :ג יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם: ָעַלי נְַפִׁשֽ
  

ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֽיהָֹוה נַָדר : ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות זְכֹור יְהָֹוה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹוֽתֹו קלב
ב ֹֽ ִאם ֶאֵּתן ְׁשנַת : ֶלה ַעל ֶעֶרׂש יְצּוָעֽיִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֽעֱ : ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק

ב: ְלֵעינָי ְלַֽעְפַעַּפי ְּתנּוָמֽה ֹֽ ִהֵּנֽה : ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלֽיהָֹוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק
נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו נְִׁשַּתֲֽחֶוה ַלֲֽהדֹם : ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער

ֽ: גְָלֽיורַ  ֲהנֶי יְִלְּבׁשּו ֶצֶדק ַוֲֽחִסיֶדי : קּוָמה יְהָֹוה ִלְמנּֽוָחֶת ַאָּתה ַוֲֽארֹון ֻעֶּז ֹֽ ּכ
ֽא :  ַּבֲֽעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחֽ: יְַרֵּנֽנּו נְִׁשַּבֽע יְהָֹוה ְלָדִוד ֱאֶמת 

ֽיָׁשּוב ִמֶּמּנָה ִמְּפִרי ִבְטנְ  ִאֽם יְִׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי ְוֵעֽדִֹתי זֹו :  ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל
ֽ ִּכֽי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב :  ֲאַלְּמֵדם ּגַם ְּבנֵיֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְֽׁשבּו ְלִכֵּסא ָל

ֹֽה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתֽיהָ :  ֽלֹו ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹונֶיָה טו : זֹאת ְמנּֽוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפ
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד : ְוֽכֲֹהנֶיָה ַאְלִּביׁש יֶַׁשע ַוֲֽחִסיֶדיָה ַרּנֵן יְַרֵּנֽנּו: ַאְׂשִּביַעֽ ָלֶֽחם

  :ֽאֹויְָביו ַאְלִּביׁש ּבֶׁשת ְוָעָליו יִָציץ נִזְֽרֹו: ָעַרְכִּתי נֵר ִלְמִׁשיִחֽי
  

ב : ֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ֶׁשֶבת ַאִחים ּגם ָיַֽחדא ִׁשיר ַהּֽמַ קלג 
ן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתֽיו ג ְּכַטל : ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהראׁש יֵֹרד ַעֽל ַהּזָָקן זְַקֽ
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:                 ה ַחּיִים ַעד ָהֽעֹוָלֽםֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרכָ 
  

ְמִדים ְּבֵבֽית יְהָֹוה  קלד ֹֽ א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִהּנֵה ָּבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוה ָּכל ַעְבֵדי יְהָֹוה ָהע
ה ׁשָ : ב ְׂשֽאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוֽה: ַּבֵּליֽלֹות ֵֹ ַמיִם ג יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון עֹש

  :ָוָאֶֽרץ
  

 ִּתְלַמד " ַאְּדָרא זּוָטא"ִּבְמקֹום  ִאָּׁשה, "ַאְּדָרא זּוָטא: "ַאַחר ָּכ יְִלַמד זוהר
  .ך ְלֵליל ָׁשבּועֹות"ַהָתנָ 

 ַאַחר ַהִּלמּוד יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו:  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ֶׁשּיִ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ַּבֲעֹון , ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה
ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ַהִּפֶּלגֶׁש ְוַהְּקֵדָׁשה

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְֻתָּקן ָּכל ,  ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ֲאנִי ּוֵביִתיְׁשמֹוֶתי
ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש ֶׁשַפע ַרב , ְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו

ִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ְויְִהיֶה ַהּיֹום ֲענֵנּו ָא. ְלנְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו
ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפגְַמנּו , ַהּזֶה יֹום ָרצֹון ְלָפנֶי

, יָרה ֲעִׂשּיָהְוָכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְצִ , ִּבְכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה
ְונֹגַּה , ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפּגְמּו ְונְָפלּו ְּבנֹגַּה ְּדֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

  : ָּכאֹור ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש
  

זְכּות יְִצָחק ּובִ , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ִּבזְכּות ַאְבָרָהם אֲֹהָב ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד
, ּוִבזְכּות יֲַעקֹב ְּתִמיָמ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת, ַעְבָּד ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ַּכֲהנָ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת , ּוִבזְכּות מֶֹׁשה נְִביָא ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהּנֵַצח
ּוִבזְכּות ָּדִוד ַעְבָּד ְמִׁשיָח , יָק ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהיְסֹודּוִבזְכּות יֹוֵסף ַצּדִ , ַההֹוד

ְויְַחזְרּו , יְֻתְּקנּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִּתקּון ָּגמּור ְוָׁשֵלם, ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהַּמְלכּות
   :ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ְונְִמָׁשִכים ְּבֶׁשַפע ַרב ִּכְרצֹונָ

  
: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה קֹולֹות ַהְּקדֹוִׁשים: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים

: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֻחּפֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהְּקדֹוִׁשים
: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשִמּטֹות ֶׁשַּבּיֹוֵבל: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה רֹוִעים ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעמֹד
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ֲעֵׂשה ְלַמַען : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה ַהּזָאֹות ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהסּוּכֹות: ִמְצַות ִׁשְבָעת ְקנֵי ַהְּמנֹוָרה

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה יְֵמי נְִקּיִים ֶׁשל : ְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהַּמּצֹותְלַמַען מִ 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ֻחָּפה: ְסִפיַרת ַהּנִָּדה

ֲעֵׂשה ְלַמַען : ת ֶׁשל ְּתִפִּליןֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּכִריכֹו: ְּבָרכֹות ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ֲעִלּיֹות ֶׁשל ֵסֶפר : ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע

  :ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת
  

 יֹאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמים: 
  

  :י ַהְצִליָחה נָאָאּנָא יְהָֹוה יאהדונה, ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא
: ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְרִויָחה נָא: ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָא

  :הֹוַׁשְענָא ְוהֹוִׁשיָעה נָא, ְסַלח נָא, ְרָפא נָא, ָאּנָא ֵאל נָא
  

 יֹאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמׁש ְפָעִמים: 
  

. ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהן, יְַׁשֵּלםְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש 
, ְוִאם ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו: ְוַהּכֵֹהן יְַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹו

  :ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו
  

 יֹאַמר ָפסּוּק זֶה ֶׁשַבע ְפָעִמים: 
  

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא. י הֹוִׁשיָעה נָאָאּנָא יְהָֹוה יאהדונה
  

 יַַעמֹוד ְויֹאַמר ַּבָקָׁשה זֹו: 
  

ַהּסֹוֵדר ְּבֵראִׁשית , ָאּנָא ַהַּמְקִּדים ָלעֹוָלם ְּדָבִרים ִׁשְבָעה. הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ְבָעהְורֹוַקע ֲאָרצֹות ׁשִ , ַהּנֹוֶטה ָׁשַמיִם ִׁשְבָעה, ְליִָמים ִׁשְבָעה

 ָאּנָא~  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ּוְׁשנַת ַהּיֹוֵבל ְלֵקץ , ּוְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ְלָׁשנִים ִׁשְבָעה, ַהַּמנְִחיֵלנּו ַׁשָּבת ְליִָמים ִׁשְבָעה
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ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, הַׁשבּוִעים ִׁשְבעָ 
ְוַחג ַהִּבּכּוִרים , ַהחֹוֵקק זְַמן ֵחרּוֵתנּו יִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא~  :ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות , ְבָעהְולּוָלב ְוַחג ְוֻסָּכה ְונִּסּו ַהַּמיִם ׁשִ , ְלַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה
ִּבזְכּות  ָאּנָא~  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, נְָחִלים ִׁשְבָעה

ְוָהיּו , ְוָעַבד ְּבנָָׁשיו ָׁשנִים ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, ִאיׁש ָּתם ֲאֶׁשר יָָצא ִמְּבֵאר ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעהְׁשנֹוָתיו ֵמָאה 

ִּבזְכּות ִאיׁש ַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּפַתר  ָאּנָא~  :ם ִׁשְבָעהְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלי
, ר ִּבְׁשנֵי ַהָּׂשָבע ִׁשְבָעהְוָצַבר ּבָ , ַוֲחלֹום ַהִּׁשֳּבִלים ִׁשְבָעה, ֲחלֹום ַהָּפרֹות ִׁשְבָעה

ְויְִהיּו , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ַויְַכְלֵּכל ַעם ַרב ִּבְׁשנֵי ָהָרָעב ִׁשְבָעה
ִּבזְכּות ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ֲאֶׁשר  ָאּנָא~  :ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

ִׁשים ְוִׁשְבָעהָהיּו ְׁשנֹוָתיו  , ְוהֹוִליד ֵּבן ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו יְֵמי ִמּלּוִאים ִׁשְבָעה, ֵמָאה ּוְׁש
ְויְִהיּו , ְּתַתֵקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוֶהֱעָלה נֵרֹות ַהְּמנֹוָרה ִׁשְבָעה

ת ִאיׁש ַחיִל ֲאֶׁשר נְִבַחר ִּבזְכּו ָאּנָא~  :ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים
, ְוָהיּו לֹו ִּגּבֹוִרים ְׁשלִׁשים ְוִׁשְבָעה, ּוָמַל ְּבֶחְברֹון ָׁשנִים ִׁשְבָעה, ֵמַאִחים ִׁשְבָעה

ָחִלים ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְ , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
, זְכּות ִאיׁש יְִדיד ֲאֶׁשר ָּבנָה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָׁשנִים ִׁשְבָעהּבִ  ָאּנָא~  :ִׁשְבָעה

, ַוּיַַעׂש ֶאת ֶהָחג ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, ַוּיִָּקֲהלּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ְּבחֶֹדׁש ַהִּׁשְבָעה
ֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּומְ , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

, ִּבזְכּות ִאיׁש ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָּגַהר ַעל ַהּנַַער ַויְזֵֹרר ְּפָעִמים ִׁשְבָעה ָאּנָא~  :ִׁשְבָעה
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים , ַויְַטֵהר ַהְּמצָֹרע ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ִּבְטִבילֹות ִׁשְבָעה

: הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא :ִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעהְויְִהיּו ְׁשלֵ , ִׁשְבָעה
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי : יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

נִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ַואֲ : יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב
ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע, ֵעת ָרצֹון יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון : ֱא

  :ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 ַאָחר ָּכ יֹאַמר: 
  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ּגֵַּבי 
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ב "י מזִּוּוגֵ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ִהים ְּדֵהִהי. ְּדֵחי ְוגָרֹון ן ָהעֹוָלה "ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

ִהים , ְׁשמֹונָה ֵמאֹות ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ֵמֲעִׂשּיָה , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּבִמּלּויָם

ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה , ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
ל ָוַרב ַעל ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹו, ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ָהֶעְליֹונָה

ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה , ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ָּכל ָהעֹוָלמֹות
ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה , ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי, ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה

ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי  ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי, ֶאת ְׁשֶמ
ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי , ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה

 ְוַאָּתה ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ַּתֲענֶה

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ל ֶּפהְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ּכָ 

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

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ּתּוגַת ִאּמֹו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי , ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפייֲַעמֹד 

ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה 
א ְלאֶֹר ַאְּפ , ד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּוּוְביַ , ַאל ַּתַעזְֵבנּו, יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ְו

א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד , ִּתָּקֵחנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 
, ָאְרֵחנּו ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה, ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו
ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה 

ֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נַפְ , נְַפֵׁשינּו
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד , ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי . ןֵּכן יְִהי ָרצֹו, ָאֵמן, ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
  :ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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 ּוְבָכל ַהָּקפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו , יֲַעֶׂשה שבע ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת
 :י ַהֵּסֶדר ַהּזֶהְלפִ , ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים' לה
  

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

קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר : ל יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽרקֹו: ַמיִם ַרִּבֽים
קֹול : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: יְהָֹוה ֶאת ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
קֹול יְהָֹוה : ִחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁשקֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יָ : יְהָֹוה חֵֹצב ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב : יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד
  :ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום: 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:                     (ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּ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:                     (זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק:            (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
 יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ' יִֵּתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם  ִויִהי ָרצֹון ֶׁשה

     .ְּבָרצֹון
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  ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה             
                                                      

  
  

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

". ד רּוחֹו ְּביַד ַהָּמקֹוםקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְפִקי? ֵּכיַצד. ָּכל ַמּזִיק ַהָּבא ְלָטְרפֹו
ִּכי ִבְקִריַאת ְׁשַמע יֵׁש ַּכָּונָה ְלִתּקּון ּוְלַכֵּפר , ל"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו

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

ִהּנֵה , ַּכְמבָֹאר ְּבַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵ  , ס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּוַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש

ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאֵחר ּגָדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות 
ֶׁשִּמי  ,ְוַדע. ְּבַעְצָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבָּטָלה ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁ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. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה

ֻּטְמָאה ֶׁשּיְִתָעְרבּו ּבַ , ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

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

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

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

ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ת ְלגְַמֵריָּכל ַהִּטּפֹו

, ְוַדע. ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים, ְראּויִם ְלהֹוִליד
א ִאָּׁשהִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹו , ִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב
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א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"

ְוָצִרי , ין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהַמּזִיקִ 
ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹון זֶה

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

ְויֵׁש . ּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה, ְּביֹומֹו
י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְ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 , ִקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִריּוִמי יּוַכל לֹוַמר נָ , ָהֲעלּוָבה

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

 .ְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפר' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו
ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ל ַּבַּתְלמּוד"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 

א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשיםְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבדִ  ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 

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

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

ַוֲאִפּלּו ִמי , יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה
א זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד ה נָה זֹו יְִלַמד ַּכּוָ , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' ֶׁש

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

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

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

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ְו
ֵהי ַהי ֵוא א ֶאֱחָטא עֹוד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי . ֲאבֹוַתי ֶׁש

א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים יְִהיּו ְלָרצֹון : ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 
  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי

  
א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, םִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ  ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו

ְוַכָּונַת ָּכל , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה
ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב, ַאְבָרָהם ֵהי יְִצָחק ֵוא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, ֱא

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

, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָרַׁשת ְׁשַמעְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ּפָ 
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר

דֹוׁשֹות ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהּקְ , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם
ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַּבֲעוֹונֹוַתי
ְוַאל יְַעֵּכב , ְרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלהְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליִ 

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

  .ּכֹונְנֵהּו
א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד   ָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 
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ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) יאהדונהי(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 
ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ֲחָדא ֵׁשם יְליַ ) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(
ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ) יהוה(

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות
ִהּנֵה , ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ִׂשּיָהעֲ 

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

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

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

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

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ַהי ֵוא ְוֵתן , ֱא

ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת
א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . ִליֵדי ֵחְטא ְו

נִי ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוַאל יְַבִהילּו. ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. יֵֶצר ָהָרע
ָּברּו . ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות

  :ַ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 ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , ה יאהדונהי ֱא
" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
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ְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּו, ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶי
ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַ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"ּוַע  ּבֶ ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּב"ַהַויָ 

ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 
ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ָׁשבָ ְּבַמחֲ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ֶּׁשּנְִמצָ 

 ,י"ו ה"י וי"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  הֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ הַ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות 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 ַּכָּונָתִ 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

 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ  ןְמַכּוֵ 
, 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"וי

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ן ְמַכּוֵ 
, ֹוַמְמנּוֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְור, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ְוַהַּמְׁשִחיִתים

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

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

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ  ,ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּדֹוֶחה
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִ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 ִכינָ ַהּׁשְ , ָ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
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, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי
  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', ם וכוׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו

ַאנְִּפין ח ֵאְבֵרי זְֵעיר "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 
ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה

, ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה לָ ַהִּמיל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  יְִהיּו. נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו

  
  :ָּכ יְַכְּונּום ינָׁשִ 

  
א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא 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  ס ְוָׁשלֹוםחַ ץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ֹ ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ  ג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהר

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש, ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו

א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ּו ַאְרָצהְּבַהְׁשִחית זְַרֵענ ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 
ְוַאל , ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם

א ָהיּוְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ּתִ , יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח יְִהיּו ְּכמֹוץ . "ָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
, ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, ִלְפנֵי רּוחַ 

ם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ׁשָ 
ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה

ִויֻתְּקנּו , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא
ל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדכָ "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 

ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ֵהינּו ָעלֵ . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ּדְ  ינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
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  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 
  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא
  )ההיה הוה ויהי, 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
   :ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו : ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש

  
ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

, םְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ּבָ : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ
ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ י: ְלט   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
  

ר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

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

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם
: ין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ּבֵ 

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

ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ֶׁשר ַעל ָהֲֽאָדָמה אֲ  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב
  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ

ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלתְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם לְ  ֹֽ : ד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 
ֽא ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם ְלַמַען  :אָֹתם ְו
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ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא
ִהים ֲאנִי יְהָֹוה  ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות ָלֶכם ֵלֽא ֽ ֱא

ֵהיֶכֽם ֽ ֽהֵ : יאהדונהי ֱא   .יֶכֽם ֱאֶמתיְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  

יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :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
ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל

  :ַּבֵּלילֹות
  

: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : יְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויְִׁשְמֶר :ריֹאמַ 
  :א יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹוםיִּׂשָ 

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
ִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד ּו, יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא

גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא
א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות, ַענְפֹוִהי

ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ְּתקּוָמהִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד 
א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם ְויַּנִחּום . ְו

  .ָרע ְמנֻּקֹות ִמָּכל, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה
  

ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא
יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ְּבֶאְבָרתֹו : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו

ֵחָרה ֲאִמּתֽ  ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֹוֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ ַרק : ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

ֹ : ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה   .ָוה יאהדונהי ַמְחִסיִּכֽי ַאָּתה יְה
  

  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
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א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
. ְוָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי . ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו

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

. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. נּוָצַררְ . ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
א ָׁשָוה ָלנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

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

, ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם. יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. ָליֹות ָוֵלברֹוֶאה ּכְ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוְוִתְמחֹול ְוִתְסלַ , ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ "ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ּהְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ּבָ 
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ּכְ , יאהדונהי ֱא
ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א

ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, ה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹוֵרר"ֶׁשל ַהַויָ 
ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ֶאל אֹוִתּיֹות ייֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין 

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

ְונְִתַחּיְַבִּתי , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יְהָֹוה יאהדונהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , ֱא
ה "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד
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ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה .ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ְּדַהַויָ 
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא . ה"ְּדַהַויָ ' ֶ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(ַהְקדֹוִׁשים  יוד (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הי ואו הי

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ִויִהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' נְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות , ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא י ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְּתִ , יאהדונהי ֱא

, ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות נ
ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , ה ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְִּפין"ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא

, ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּות' ב ְלִהְתַחֵּבר ִעם הה יָׁשּו"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף
ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ). יהו וה(ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהַּמִּקיף  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ִפין ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאלְ ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי , ה" ַהָּגדֹול ַהַויָ ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשמְ ' ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , אהדונהי ֱ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 ' ְואֹות ה, ֶׁ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(, דֹוִׁשיםְׁשמֹוֶתי ַהּקְ 

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה
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ִהי יְ . ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , ֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםנֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגד

, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
, ַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתייְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונִתְ 

  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי
  

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
  

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

  
 הּוא מֹוָצֵאי יֹום א' ֵליל ב, ֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת! ב לֶ  ִׂשימּו '

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

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

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : ּגָד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: דְּגדּוד ּגָ  : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 

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

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

ת "ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ם ִצּיֹוןַאָּתה ָתקּום ְּתַרחֵ 
  . ֵ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

ָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ְויֵ 
, ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכן. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי

ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , נֻּקֹות ִמָּכל ַרעְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון מְ 
ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ָ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"ה  אהי"אהי

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

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

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא רּוִחי , ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל נְַפִׁשי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ִליָמם ִמן ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְסִּתיָרם ּוְלַהעֲ , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, ְונְִׁשָמִתי

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

ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִריןַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקבִ 
  .נֹוְבִעים

  
 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 
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  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 
  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

  .נִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבםְוגַם ַהּכֹהֲ 
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

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

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹבּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו : יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה.  
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