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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

             
  ת \בַהּׁשֹוכֵ ן ֲעֹו ןִּתּקּו              

  ה\יּגֹום עִ                            
                               ~  

  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     
  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    

  םְונִָׂשים ִלְגָבִרי                      
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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
 גוףדיזינ 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662
, 0504119180 :בני ברק 0523235040: רמת גן 0548451505
 0527130050 0527609576, 025383598 :ירושלים 0527698522

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

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

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

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
0548463014  

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

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

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

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

אי , גילוח בתער, קעקוע, גויה, הפלה, ועד תיקון לשון הרע, בנשים
 ,י“מהאר, תיקון לגלגולים קודמים ועוד, גאוה, כיבוד הורים

 10תרמתם ! זכרו . 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‘ עולם ברית’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים 

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

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

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

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

נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם , ליעוץ והדרכה בטלפון  •
באזור  לקיום תיקון, ךבאזור מפיצה \ ת מפיץלהיו, בהצלחה
קריאת כוונות , תיקוני עוונות בנושא להזמנה לשיעורים, מגוריך

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

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 



 
4 

 

 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם
בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. לצורך מסחרי לא
 .וי הרביםלהעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה לזיכ מותר, בו
 

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

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

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

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

  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ואגדה שער הלכה :4שלוחה  
  דר העולמי החדשסכנות הס: שער החדשות :5שלוחה  
  והמּוַסר אמונההשער  :6שלוחה  
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  

  
  

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

  6                                   ה\גויה עם \ששכבי ְלמִ ן ִּתּקּו
  25                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאן ִענְיָ 
  27                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  ה\ִּתּקּון ַלֲעוֹון ַהּגֹויָ                 
                

                                                    
  

ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ֵּתַׁשע . ְלַדַעת ַהְמֻקָּבִלים ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות ָמאַתיִם ְוִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום
ִּתְּקנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמֻקָּבִלים ָלצּום , ומי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר. ּופֹו ְּבֶׁשֶלגְּפָעִמים ָּכל ּג

ְּבֶכֶסף ֶׁשיִּנֵָתן ִלְצָדָקה , ַרק ַליְָלה ְויֹום ְוִלְפּדֹות יְֵמי ַהַּתֲענִית ְוגְִלּגּוֵלי ַהֶּׁשֶלג
א ִּתֵּקן ַמֲעָׂשיו , ֵחְטא זֶהֶוֱהיֹות ְוַהחֹוֵטא ּבְ . ַלֲענִּיים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ִאם 

ָלֵכן ַהָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה טֹוב ֶׁשיְִכְּבלּו ֶאת ַרגְָליו , יָבֹא ַאַחר מֹותֹו ְּבִגְלּגּול ֶּכֶלב
ש ָׁשעֹות ג ְלַהִּׂשין נִּתַ ( ְּכֵדי ֶׁשיִּסּוֵרי ַהֶּכֶבל יִַּצילּוהּו ִמּיִּסּוֵרי ַהֶּכֶלב, ְלָפחֹות ָׁש

  ). 'םעֹולָ ת ְּבִרי'ן ִאְרּגּול ֵאצֶ  אֹון ִּבנְיָ י חּוְמרֵ , רַטְמּבּות ַּבֲחנּוה ָכזֶ ל ָכּבֵ 
  

 1080: כ"סה, 5כפול  216: מינימום. שח 2160: מקסימום, סכום הפדיון~ 
שח או יותר בכל יום עד  5יתן , ואם אין ביכולתו לתת הסכום המלא .שח

  .השלמת סכום הפדיון המלא
  

  :ּוןְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּק
 יָצּום יֹום ֶאָחד ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים. 
 רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ִראׁשֹונֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו ,

ֹוֵבל ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ִויַכֵּון ֶׁשּט, ֵמַהְּקִלָּפה ֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ָעֹון ַהּגֹויָה
, ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

ּוְטִביָלה ְׁשִמינִית יְַכֵּון ְלַקֵּבל ָעָליו , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 
ְוֶׁשַעל ', ַעל ִקּדּוׁש ה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין

 .ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם"יְֵדי זֶה יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות יהו
  
 יֹום ִלְפנֵי ַהצֹום יֹאַמר ִוּדּוי זֶה :  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנ, ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹותֵ 



 
7 

 

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

 רֶּגבֶ . (ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
ָׁשַכְבִּתי ִעם גֹוי , ּתֹאַמר הִאּׁשָ ) (,ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָדה ִׁשְפָחה זֹונָה, יֹאַמר

ן ֲאֶׁשר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוהּוא "ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשם ֲהָויָ .) ֵמאטָ 
ִלְהיֹות נְִקַׁשר , אֹוי ִלי אֹויָה ָעַלי ִּכי ּגַָרְמִּתי ַרע ְלַעְצִמי. ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּבּה

ְוַסְרנּו . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. הְּבֶכֶלב ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשל ַהְּקִלּפָ 
א ָׁשָוה ָלנּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי . ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ר ְלָפנֶי ּוַמה ּנְַסּפֵ , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ . ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם . ֲה

ֵאין ָּדָבר . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי
ֵהינּו : ינְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶ  יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו , ֵוא
  .ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
 ׁשֹוֵמַע "ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת  ִויַקֵּבל ַּתֲענִית, יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום

  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה
 א ִקֵּבל ַּתֲענִית ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה ֶׁשל , ִאם 

 .ָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹותֲהֵרי זֶה נֶחְ , ִמנְָחה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות
  

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

יִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְוִחַּלְלִּתי ָעוִ , ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי. ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר
ְּבִרית ּקֶֹדׁש ּוָבאִתי ַעל ַּבת ֵאל נֵָכר ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד 

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות, ַהּיֹום ַהּזֶה ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה , ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל, ל ַהַּתֲענִיתַוֲאַכֵּון ְלַבּטֵ  ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב 
ֵהינּו וִ . ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאַתי, ַעל ּגֵַּבי ַהִּמזְֵּבחַ  יִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי , ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי, ֵוא

  .ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים
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 רּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר ּופְ , יִגְמֹר ֲאִכיָלתֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה
יְִטּבֹל ְּפרּוָסה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה

  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִראׁשֹונָה ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה
  ֲנִית ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות טֹוב ִלְלמֹוד ְּבֵליל ַהַּתע

 . ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים
 ִויַכֵּון ְּבֵׁשם , יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ּוְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו

  .ןָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאבֶ , ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו
 יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה ִמְׂשַער ִעּזִים , ִאם יָכֹול

  ).רַהֵּספֶ ת ִּבְתִחּלַ  תהֹוָראֹו. (ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
  טֹוב ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות ְּבַכָּונָה

 . ָלהגְדֹו
 ַא ּתֹאַמר ַּבּבֶֹקר ִּבְרכֹות , ְוִתּקּון ֲחצֹות, ִאָּׁשה ְּפטּוָרה ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות

 .ַהַּׁשַחר
 
 יֹאַמר ְּביֹום ֲהצֹום:  

ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: הַּבּתֹורָ  ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֲחָרָטה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ַמה ֶּׁשָחָטאִתי
ֹ , גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה א ַלֲחז ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו . ר ְוַלְחטֹא עֹודּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

   .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, יַַעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ִמְּתִחּנֵָתנּו ַמְלֵּכנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ְמנּוָאׁשַ  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

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

גבר . (ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
.) ָׁשַכְבִּתי ִעם גֹוי ָטֵמא: אשה תֹאַמר, ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָדה ִׁשְפָחה זֹונָה: יֹאַמר

ן ֲאֶׁשר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוהּוא ַהַּמֲעֶלה "ּוי ֵהִהיה ְּבִמּל"ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשם ֲהָויָ 



 
9 

 

ִלְהיֹות נְִקַׁשר ְּבֶכֶלב , אֹוי ִלי אֹויָה ָעַלי ִּכי ּגַָרְמִּתי ַרע ְלַעְצִמי. ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּבּה
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשל ַהְּקִלָּפה

א ָׁשָוה ָלנּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת . ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו

א ַהּנִ . ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות . ְסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ ֲה
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ִסְתֵרי ָכל ָחי

ֵהי יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאה: ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא דונהי ֱא
ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל , ֲאבֹוֵתינּו

  .ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

 ּוִמי . אֹו ְּביָם ְּבַמקֹום ָצנּועַ , יְִטּבֹול ֵּתַׁשע ְטִבילֹות ְּבִמְקֵוה ְּבַמיִם ָקִרים
בדיעבד ְלָפחֹות יְִרַחץ ּגּופֹו , נוס וִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלְטּבֹול ְּבַמיִם ָקִריםֶׁשא

 :ִלְפנֵי ַהְּטִביָלה אֹו ַהָרֲחָצה יֹאַמר. ְּבַמיִם ָקִרים ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
  

ַהזַָכר ( ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ַּבֲעֹון
ה ְּבִמּלּוי "ּוָפגְַמִּתי ְּבֵׁשם ַהַויָ , ֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָּדה ִׁשְפָחה זֹונָה, יֹאַמר
ֲאֶׁשר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוהּוא ַהַּמֲעֶלה ַמּיִן , )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ֵהִהין 

, ְוָעֵרל ָּבָׂשר, י ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלבֲאֶׁשר ָׁשַכְבּתִ , ּתֹאַמר אשהוְ .) (נּוְקִבין ֶׁשָּבּה
ְוָּגַרְמִּתי ַרע ְלַעְצִמי ִלְהיֹות נְִקַׁשר ְּבֶכֶלב ַהַּמֲעֶלה ַמּיִן נּוְקִבין ֶׁשל .) ְוָטֵמא

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ַהּזֶה . ַהְקִלָּפה
ְוַעל יְֵדי ְטִביָלה ְּבֶׁשֶלג יְֻתָּקן ַהְּפגַם ְויַֻּסר ְקִׁשיַרת , ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג ִלְטּבֹל

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנִי יָכֹול , ַהֵּׁשגָל ֶׁשהּוא ַהֶּכֶלב ַהִחיצֹון ֶׁשַּבְקִלָּפה
ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה : ָראּויַלֲעׂשֹות ַהִּתּקּון ַהּזֶה ֶׁשל ְטִביָלה ְּבֶׁשֶלג ּכָ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְִהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻקָּבִלים ּוְרצּויִים ְלָפנֶי ֵּתַׁשע ְטִבילֹות  ֵהינּו ֵוא ֱא
, ֶלגְּכִאּלּו ָטַבְלִּתי ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְּבׁשֶ , ַּבַּמיִם) רֹוֵחץ(ֵאּלּו ֶׁשֲאנִי טֹוֵבל ) ְרִחיצֹות(

ְויּוַסר ִמֶּמּנִי , ּוְברֹב ַרֲחֶמי ּוְברֹב ֲחָסֶדי יְֻתַּקן ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות , ְקִׁשיַרת ַהֶּכֶלב ֶׁשַּבְקִלָּפה

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָ , ְלַכֵּון י ֱא
  :ּכֹונְנֵהּו
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ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאֽיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמַּֽקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל 
ֶלגמֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאֽת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹא ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ִאיׁש : ר ְּביֹום ַהָּׁשֽ

ִמְצִרי ִאיׁש ַמְרֶאה ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחנִית ַוּיֵֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוּיִגְזל ֶאֽת ַהֲחנִית ִמּיַד 
ָׁשה: ַהִּמְצִרי ַוּיַַהְרגֵהּו ַּבֲחנִיֽתֹו  ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ְולֹו ֵׁשם ִּבְׁש

ים א ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמְׁשַמְעּֽתֹו: ַהִּגּבִֹרֽ ָׁשה  ִׁשים נְִכָּבד ְוֶאל ַהְּׁש : ִמן ַהְּׁש
ְלכּו נָא ְונִָּוְֽכָחה יֹאַמר יְהָֹוה ִאם ִיְֽהיּו ֲחָטֵֽאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם יְַאִּדימּו 

א יָׁשּוב ִּכי ּכִ : ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽו י ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה 
ֵּכן ִיְֽהיֶה : ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְונַָתן זֶַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכֽל

ֽא יָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם עָ  ָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמִּפי 
ִּכי ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר : ִאם ִהְתָרַחְצִּתי ְבֵמי ָׁשֶלג ְוֲהזִּכֹוִתי ְּבבֹור ַּכָפי: ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתֽיו

ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסנִי : ְוגֶֶׁשם ָמָטר ְוגֶֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו, ֱהֵוא ָאֶרץ
ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור : ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלֽמֹון: ג ַאְלִּבֽיןּוִמֶּׁשלֶ 

  :ֽא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽים: ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽר
  

 םְּבֶאְפָׁשרּותָ ן ֶּׁשֵאיה ִאּׁשָ  אֹור ֶּגבֶ . יְִטּבֹול ֵּתַׁשע ְטִבילֹות ְּבִמְקֵוה ַמיִם ָקִרים ,
  .ְּבַמיִם ָקִרים ֵּתַׁשע ְּפָעִמים םיְִרֲחצּו ּגּופָ 

  ִּוְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע'יְִלַּבׁש ְּבגָָדיו ְויְִרַחץ יָָדיו ְויֲַחזֹר ִלְקרֹוא ָּכל ַהְּפסּוִקים מ ,'
 .'ָלֻבׁש ָׁשִנֽים': עד
 
  ֵש ְּפָעִמיםְוַאַחר ָּכ יֹאַמר ְּפסּוִקים א   :ּלּו ָׁש

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו
: ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא

 ֹ   :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהםִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעק
  

 ׁש ְּפרּוטֹות ְויֹאַמר ִׁשים ְוָׁש ׁש ֵמאֹות ּוְׁש   :יִָּקח ְּביָדֹו ְׁש
 ְליַַחָדא, ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו

ׁש ֵמאֹות , ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבו"ֵׁשם י ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ְׁש
ִׁשים ְוָׁשלׁש ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְׁש

ֵהי ֲאבֹוָתי ַהי ֵוא ּוְלַמַען ְּפסּוֵקי ּתֹוָרה , י ַוֲחָסֶדיֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחמֶ , ֱא
ׁש , ּוְלַמַען סֹודֹוֵתיֶהם, נְִביִאים ּוְכתּוִבים ֶׁשָּקִריִתי ְלָפנֶי ּוְלַמַען ַהְפָרַׁשת ְׁש
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ִׁשים ְוָׁשלׁש ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֲאֶׁשר ִהְפַרְׁשִּתי ִלְצָדָקה ֶׁשיְֵהא ָחׁשּוב , ֵמאֹות ּוְׁש
רּוֶצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ָעִׂשיִתי ִּתּקּון ַהֶּׁשֶלג ָּכָראּוי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויִים ּוְמֻקָּבל ּומְ 

) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ן "ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבִׁשְמ ַהָּגדֹול ְּבִמּלּוי ֵהִהי, ְלַכֵּון
ְּבָׁשְכִבי ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלב , ה ּתֹאַמרָהִאּׁשָ (ְּבָׁשְכִבי ִעם ַהּגֹויָה נִָּדה ִׁשְפָחה זֹונָה 

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי . ְויּוַסר ִמֶּמּנִי ְקִׁשיַרת ַהֶּכֶלב ֶׁשַּבְקִלָּפה.) ְוָטֵמא, ְוָעֵרל ָּבָׂשר
  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי, ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי

  
 ׁש ְּפָעִמים  : יֹאַמר ָּפסּוק זֶה ָׁש

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת , ַוֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא
   .יְִׁשֶע

 
 יֹאַמר ִמזְמֹור זֶה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים :  

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

א ְמִרים : ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתי: ְ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
  
 ה"ו ה"ה ו"ד ה"יֹאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלֵהם יו:  

  
הּוא יְִפֶּדה וְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ה ַהֶחֶסדֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהֹוָ יַ : ד"יו

  :ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ : ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
ל יַד ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים אֶ הִ : ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : ה"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו, ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה   :ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא
ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַּליְהָֹוה יאהדונהי ִּכי גַָמל וַ : ו"ו

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּדֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל יְ וַ : ָעָלי ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת . הָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא
  :יְִׁשֶע

ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי הֶ : ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחההַ : ה"ה
  :ַטַהֵרנִי
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 ׁש ְּפָעִמים   : יֹאַמר ָּפסּוק זֶה ָׁש
א יֱֶחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ְּבנֵי יְִׂשָראֵ | ּוְלכֹל  ל 

 :יְַפֶלה יְהָֹוה יאהדונהי ֵּבין ִמְצַריִם ּוֵבין יְִׂשָרֵאל
 
 יֹאַמר ָּפסּוק זֶה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַתיִם ְּפָעִמים :  

  :ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשי ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי
  

  ָסּוק זֶה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַתיִם ְּפָעִמיםיֹאַמר ּפ :  
  :ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרגְָלי) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו: ויכוין(הָֹוה ֵעינַי ָּתִמיד ֶאל יְ 

  
 יֹאַמר ִמזְמֹור זֶה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים :  

ביַַענְ יְהָֹוה יאהדונהי ְּביֹום ָצָרה יְַׂשֶּגבְ : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד ֹֽ ֵהי ַיֲֽעק :  ֵׁשם ֱא
ִיֶּֽתן : ְועֹוָלְֽת יְַדְּׁשנֶה ֶסָֽלה. יִזְּכֹר ָּכל ִמנְחֶֹת: ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש

ֵהינּו נְִדּגֹל: ְוָֽכל ֲעָצְת יְַמֵּלֽא. ְל ִכְלָבֶב ם ֱא ֵּלא יְהָֹוה יְמַ . נְַרּנְנָה ִּביׁשּוָעֶת ּוְבֵׁשֽ
ַיֲֽענֵהּו . ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע יְהָֹוה יאהדונהי ְמִׁשיחֹו: יאהדונהי ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתֽי

ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם . ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים: ִּבגְֻברֹות יֵַׁשע יְִמינֹֽו. ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו
ֵהינּו נַזְ  יְהָֹוה : ֵהָּמה ָּכְֽרעּו ְונָָפלּו ַוֲֽאנְַחנּו ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד: ִּכֽיריְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  :יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאֽנּו
  
 ְּכנֶגֶד ֶׁשַבע ְסִפירֹות ֶחֶסד , ַאַחר ָּכ יְַדִליק ִׁשְבָעה נֵרֹות ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת

ֶאָחד , ְויְַדִליק עֹוד ְׁשנֵי ּנֵרֹות. הֹוד יְסֹוד ַמְלכּות גְבּוָרה ִּתְפֶאֶרת נֶַצח
 .ֲעֵליֵהם ַהָּׁשלֹום, ְוֶאָחד ִלְכבֹוד ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע, ִלְכבֹוד יֹוֵסף ַהַצִדיק

  
 אם אפשר יְַקִּפיא , ְוִאם ָלאו, יִַּקח ֲחִתיַכת ֶׁשֶלג, ִאם יִזְַּדֵּמן ְּבאֹותֹו זְָמן ֶׁשֶלג

, ֶאְצְּבעֹות ְוַכף ּוזְרֹועַ , ִויְגְַלֵּגל יָָדיו ָּבה יִָמין ּוְׂשמֹאל, ְמָקֵרר ַחְׁשַמִּליַמיִם ּבִ 
  :ְויֹאַמר ִּבְתִחָּלה ַּבָּקָׁשה זֹו, ָּפנִים ְוָאחֹור

ָדא ְליַחַ , ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו
ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלגְַלֵּגל , ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבו"ֵׁשם י

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי , ֶאְצְּבעֹוַתי ְוַכַּפי ּוזְרֹוִעי ַהּיְִמין ְוַהְּׂשמֹאל ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
ֵהי ֲאבֹו ַהי ֵוא ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי , ַתייְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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, ְּכִאּלּו ִּגְלּגְַלִּתי ָּכל ּגּוִפי ֻּכּלֹו ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים, ִּגְלּגּול יַָדי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
ֲאֶׁשר הּוא ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ן "ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבֵׁשם ַהַויָ 

ְוַעל יְֵדי גְִלּגּול יַָדי , ְוהּוא ַהַמַעֶלה ַמּיִן נּוְקִבין ַקִּדיִׁשין ֶׁשָּבּה, ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה
ְויּוַסר ִמֶּמּנִי ְקִׁשיַרת ַהֵּׁשגָל , יְֻתַּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי, ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה יֵָדינּו . יצֹון ֶׁשַּבְקִלָּפהֶׁשהּוא ַהֶּכֶלב ַהחִ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  יִַּקח ִּפְדיֹון ָמאַתיִם ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַּתֲענִיֹות ְויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב

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

ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
ד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל יְִרָאה ָוַרעַ . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא

ְל יְהָֹוה יאהדונהי . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם
ְּכֵבן . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק. ָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִיםַהּצְ 

א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א . סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשהְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל מִ . ִהֵּטיִתי ָאזְנִי ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות . ְצֹות 

ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות . ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין
ה ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדּׁשָ . ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז . ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה . ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר . הֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹורִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּולְ 
ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. א יִָכילּו ַהַּמיִם

י ְויָדּוַע ֲאָבל ָּגלּו. ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי, ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ִּכי  ְו

ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון , יַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתיְוהּוא ֲאֶׁשר ִהּסִ , ִמָּבָׂשר ָוָדם

ֲאֶׁשר , ּתֹאַמר אשה.) (ֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָדה ִׁשְפָחה זֹונָה, יֹאַמר גבר(זֶה 
ַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש מִ .) ְוָעֵרל ָּבָׂשר, ָעֵרל ֵלב, ָטֵמא, ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹוי

ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי , ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי
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, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים. ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל יֲַעזֹב ָרָׁשע ּדַ : ִּדְכִתיב

חַ  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹוֶד . ֱא
ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון , יָחה ְוַכָּפָרהְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסלִ 

ְסַלח נָא , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי. ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל 

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל , ֹום ַהּזֶהָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּי ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 
ְוַאל נָא ִתְבזֶה . ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי. ָחי

. ם ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמןִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹו, ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי
ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום 

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי . ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ּגֵַּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְ 

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה . ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם
, ל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶהְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ּכָ , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְּבָכל ֵלב

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות , ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

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

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, י ְונְַפִׁשיְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּופִ 
יְִהי , ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

ְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות הַ , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ו"חב(ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

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

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

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

  
ְליַַחָדא , ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ּוִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמ, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה
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ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ָמעֹות , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה בו"ֵׁשם י
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּתְהיֶה . ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ַהי ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ַעּנֵיִתי ְלָפנֶי ָמאַתיִם ְוִׁשָּׁשה ְּכִאּלּו ִהתְ , ַות ַהְפָרַׁשת ַהְצָדָקהֲחׁשּוָבה ְלָפנֶי ִמצְ 
ַּבֲעֹון , ַּבֲעבּור ִּתּקּון ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים, ָעָׂשר יֹום ְרצּוִפים

ּגֹוי ָעֵרל ֵלב ְוָעֵרל ָּבָׂשר , ָהִאָּׁשה ּתֹאַמר(, ֶׁשָּׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָּדה ִׁשְפָחה זֹונָה
ְויֲַעֶלה , ִּכי ֵּכן יְָסדּו ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ִלְפדֹות ְבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִית) ,ְוָטֵמא

ִויִהי . ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ְוִכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ְּבִתּקּון ָעֹון זֶה
ֵהינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכ ִויִהי נַֹעם : ֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּונַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ֵהינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו   :ֲאדֹנָי ֱא
  

  ּוְלַהְמִׁשיך ָרִגיל, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו
ִהים ַהֽהֵֹל לִ  ְפנֵי ַמֲֽחנֵה יְִׂשָרֵאל ַוּיֵֶל ֵמַאֲֽחֵריֶהם ַוּיִַּסע ַעּמּוד ַוּיִַּסע ַמְלַא ָהֱֽא

ַוּיָבֹא ֵּבין ַמֲֽחנֵה ִמְצַריִם ּוֵבין ַמֲֽחנֵה יְִׂשָרֵאל : ֶהָֽענָן ִמְּפנֵיֶהם ַוַּֽיֲֽעמֹד ֵמַאֲֽחֵריֶהֽם
ֽא ָקַרב זֶה ֶאל זֶה  ַוּיֵט מֶֹׁשה : ָּכל ַהָּלֽיְָלהַויְִהי ֶהָֽענָן ְוַהחֶׁש ַוּיֶָאר ֶאת ַהָּליְָלה ְו

ֶאת יָדֹו ַעל ַהּיָם ַוּיֹוֶל יְהָֹוה ֶאת ַהּיָם ְּברּוַח ָקִדים ַעּזָה ָּכל ַהַּליְָלה ַוּיֶָׂשם ֶאת ַהּיָם 
  : ֶלָחָֽרָבה ַוּיִָּבְֽקעּו ַהָּמֽיִם

  
ר ֹֽ כֹור ִּבְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוֶאת ַקח ֶאת ַהְֽלִוּיִם ַּתַחת ָּכל ּבְ : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמ

ְוֵאת ְּפדּויֵי ַהְּׁשלָׁשה : ֶּבֱֽהַמת ַהְֽלִוּיִם ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהֽיּו ִלי ַהְֽלִוּיִם ֲאנִי יְהָֹוֽה
ְדִפים ַעל ַהְֽלִוּיִם ִמְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ֹֽ ְוָלַֽקְחָּת ֲחֵמֶׁשת : ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָתיִם ָהע

ֶקל, ת ְׁשָקִלים ַלֻּגְלּגֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִּתָּקחֲחֵמׁשֶ  ְוָנַֽתָּתה ַהֶּכֶסף : ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֽ
ְדִפים ָּבֶהֽם ֹֽ ַוּיִַּקח מֶׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת ָהעְֹדִפים : ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ְּפדּויֵי ָהע

ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלׁש , ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָּכֶסף ֵמֵאת ְּבכֹור: ַעל ְּפדּויֵי ַהְֽלִוִּיֽם
ֶדׁש ֹֽ ַוּיִֵּתן מֶׁשה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפֻדיִם ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ַעל ִפי : ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהּק

  :ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶׁשֽה, יְהָֹוה
  

  ְָוקֹוֶדם , ִביא ַּכְבֵלי ַּבְרזֶל ְויִֵּתן ְׁשנֵי ַרגְָליו ָּבֶהםַאַחר ָּכ יָבֹא ָאָדם ַאֵחר ְוי
  :ֶׁשיְִּתנֵם ְּבַרגְָליו יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו

ְלַכֵּפר , ֲהֵרינִי מּוָכן ְלַקֵּבל ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה ַצַער ְוִעּנּוי ֶׁשל ַּכְבֵלי ַּבְרזֶל
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה , ֹויָה נְָכִרּיָה ְוָׁשַכְבִּתי אֹוָתּהָעֹון ֶׁשָחָטאִתי ְּבִביָאִתי ַעל ּג
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ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַצַער ַּכְבֵלי , יאהדונהי ֱא
ִמן ּגְִלּגּול ַהֶּכֶלב ֶׁשהּוא  ֶׁשַּתִּציֵלנִי ְּבַרֲחֶמי, ַּבְרזֶל ֶׁשֲאנִי ִמְצַטֵער ּבֹו ַּבּיֹום ַהּזֶה

ְוַתִּציֵלנִי ְּבַרֲחֶמי , ְויְִהיֶה ַצֲעִרי ַּבֶּכֶבל ַהּזֶה ְּתמּוַרת ּגְִלּגּול ַהֶּכֶלב, ל"אֹוִתּיֹות ֶּכבֶ 
ּוְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם ִאיׁש ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ַוֲחָסֶדי ְלַמַען ִׁשְמ ַהּגָדֹול 

ּבֹו ְוַאְבָרָהם זֵָקן ָּבא ַּבּיִָמים ַויהָֹוה יאהדונהי ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַהֶחֶסד ֶׁשּנֱֶאַמר 
 ֹ , ל ַרגְלֹו ַּבְרזֶל ָּבָאה נְַפׁשֹו"ּוְלַמַען זְכּות יֹוֵסף ַצִּדיָק ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו ִעּנּו ַּבֶּכבֶ , ל"ַּבּכ

ַלח ֶמֶל ַוּיִַּתיֵרהּו מֹוֵׁשל ׁשָ : ַעד ֵעת ּבֹא ְּדָברֹו ִאְמַרת יְהָֹוה יאהדונהי ְצָרָפְתהּו
ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו ְוַעְבִּדי ָּכֵלב ֵעֶקב , ּוְלַמַען זְכּות ַעְבְּד ָּכֵלב ֶּבן יְפּונֶה. ַעִּמים ַויְַפְּתֵחהּו

, ּוְלַמַען זְכּות ַעְבְּד ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע. ָהיְָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַויְַמֵּלא ַאֲחָרי
הּוא ִהָּכה ֶאת , ֱאַמר ּבֹו ּוְבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ְמַקְבְצֵאלֶׁשּנֶ 

ּוְלַמַען . ְׁשנֵי ֲאִריֵאל מֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹור ְּביֹום ַהָּׁשֶלג
, ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ַוּיַַעל ֵאִלּיָהּו ִּבְסָעָרה ַהָּׁשַמיִם, זְכּות ַעְבְּד ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ן"ּוִמְסַּפר ְׁשמֹו עֹוֶלה ּבֶ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה. צּוִרי ְוגֲֹאִלי ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
 ׁש ָׁשעֹות, יִָׂשים ָּבֶּכֶבל ְׁשֵּתי ַרגְָליו ם ְואִ , ְויִָּׁשֲארּו ַרגְָליו ָּבֶּכֶבל ְלָפחֹות ָׁש

,  ט ִמֵּסֶפר ְּתִהִּלים"ּוְבֵעת ֶׁשַרגְָליו ָּבֶּכֶבל יֹאַמר ֶּפֶרק קי. ָעִדיף, יְִהיּו יותר
ׁש ְּפָעִמים   :ָׁש
ְלִכים ְּבתֹוַרת יְהָֹוֽה, ַאְׁשֵרי ְתִמֽיֵמי ָדֶר ֹֽ ְּבָכל ֵלב , ב ַאְׁשֵרי נְֹֽצֵרי ֵעֽדָֹתיו: ַהה

ֽא ָפֲעלּו ַעְולָ : יְִדְרֽׁשּוהּו ד ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשמר : ה ִּבְדָרָכיו ָהָלֽכּוג ַאף 
ד ֹֽ ֽא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל  : ה ַאֲֽחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקֽי: ְמא ו ָאז 

ַאֽל  ח ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמר: ז ֽאֹוְד ְּביֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ: ִמְצֹוֶתֽי
ד ֹֽ י ְּבָכל ִלִּבי : ט ַּבֶּמה יְזֶַּכה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמר ִּכְדָבֶרֽ: ַּתַעזְֵבנִי ַעד ְמא

ֽ: ְדַרְׁשִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתֽי א ֶאֱֽחָטא ָל : יא ְּבִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען 
יד ְּבֶדֶר : יג ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכל ִמְׁשְּפֵטי ִפֽי: ֻחֶּקֽייב ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ַלְּמֵדנִי 

ְרחֶֹתֽי: ֵעְֽדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹון ֹֽ טז : טו ְּבִפּקּוֶדי ָאִשיָחה ְוַאִּביָטה א
א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרֽ : ֶאְֽחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרֽיז  ְּגמל ַעל ַעְבְּד : ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְֽׁשַּתֲעָׁשע 

יט ֵּגר ָאֽנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמּנִי : יח ַּגל ֵעינַי ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּֽתֹוָרֶתֽ
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כא ּגַָעְרָּת זִֵדים ֲארּוִרים : כ ָּגְֽרָסה נְַפִׁשי ְלַתֲֽאָבה ֶאֽל ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל ֵעֽת: ִמְצֹוֶתֽי
כג ּגַם ָיְֽׁשבּו : כב ַּגל ֵמָֽעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז ִּכי ֵעֽדֶֹתי נָָצְֽרִּתי: ִּמְצֹוֶתֽיַהּׁשֹגִים מִ 

ֲ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: ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתֽי
: מּונָה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּוֽיִתיל ֶּדֶֽר אֱ : כט ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי
נִי : לב ֶּדֶֽר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבֽי: לא ָּדַבְקִּתי ְבֵעְֽדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשֽ

ְׁשְמֶרּנָה לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה ֽתֹוָרֶת ְואֶ : לג הֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶֽקב
לו ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְֽדֹוֶתי : לה ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתיב ִמְצֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפְֽצִּתי: ְבָכל ֵלֽב

לח ָהֵקם ְלַעְבְּד : לז ַהֲֽעֵבר ֵעינַי ֵמְֽראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחֵּיֽנִי: ְוַאל ֶאל ָּבַֽצע
מ  : ר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבֽיםלט ַהֲֽעבֵ : ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר ְליְִרָאֶתֽ

ְת ַחֵּיֽנִי מא ִוֽיבֹֻאנִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת : ִהּנֵה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקֽ
ְרִפי ָדָבר ִּכֽי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ: ְּכִאְמָרֶתֽ ֹֽ ֵּצל ִמִּפי ְדַבר מג ְוַֽאל ּתַ : מב ְוֶאֱֽענֶה ח

ְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעֽד: ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט יִָחְֽלִּתי מה : מד ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרֽ
ְׁשִּתי א : ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְֽרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדי ָדָרֽ מו ַוֲֽאַדְּבָרה ְבֵעֽדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים ְו

א ַכַּפי ֶאֽל ִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר : ע ְּבִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְֽבִּתימז ְוֶאְׁשַּתֲֽעׁשַ : ֵאֽבֹוׁש ָֹֽ מח ְוֶאש
נ זֹאת נֶָחָֽמִתי : מט זְכֹר ָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל ֲאֶׁשר ִיַֽחְלָּתֽנִי: ָאָהְבִּתי ְוָאִשיָחה ְבֻחֶּקֽי

ְת ִחָּיְֽתנִי א נִָטֽיִתי נא זִֵדים ֱהִליֻצנִי ַעד : ְבָענְיִי ִּכי ִאְמָרֽ נב : ְמאֹד ִמּתֹוָרְת 
זְֵבי : יְהָֹוה ָוֶֽאְתנֶָחֽם| זַָכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמֽעֹוָלם  ֹֽ נג זְַלָעָפה ֲאָחזְַתנִי ֵמְֽרָׁשִעים ע

י: ּֽתֹוָרֶתֽ נה זַָכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָֹוה : נד זְִמרֹות ָהֽיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרֽ
נז ֶחְלִקי יְהָֹוה ָאַמְרִּתי : נו זֹאת ָהֽיְָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי נָָצְֽרִּתי: ְׁשְמָרה ּֽתֹוָרֶתָֽוֽאֶ 

י נט ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי : נח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל ֵלב ָחּנֵנִי ְּכִאְמָרֶתֽ: ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרֽ
א ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתֽיס ַחְׁשִּתי : ָוָֽאִׁשיָבה ַרגְַלי ֶאל ֵעֽדֶֹתֽי סא ֶחְבֵלי : ְו

א ָׁשָכְֽחִּתי סב ֲחֽצֹות ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ַעל : ְרָׁשִעים ִעְּוֻדנִי ּתֹוָרְת 
ְמֵרי ִּפּקּוֶדֽי: ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ הָֹוה סד ַחְסְּד יְ : סג ָחֵבר ָאנִי ְלָכל ֲאֶׁשר יְֵראּו ּוְלׁש

סו טּוב : סה טֹוב ָעִשיָת ִעֽם ַעְבְּד יְהָֹוה ִּכְדָבֶרֽ: ָ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 : ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי סח טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב: ָׁשָמְֽרִּתי
ְעִּתי: ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדֽי ֲעָׁשֽ ְת ִׁשֽ עא ֽטֹוב ִלי ִכֽי : ע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאנִי ּתֹוָרֽ

עג יֶָדי : ָכֶֽסףעב ֽטֹוב ִלי ֽתֹוַרת ִּפי ֵמַֽאְלֵפי זָָהב וָ : ֻעּנֵיִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקֽי
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עד יְֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְֽר : ָעׂשּונִי ַוֽיְכֹונְנּונִי ֲהִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתֽי
עו יְִהי נָא ַחְסְּד : עה יַָדְעִּתי יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱֽאמּונָה ִעּנִיָתֽנִי: יִָחְֽלִּתי
ְת ְלַעְבֶּדְֽלַנֲֽחמֵ  ֲעֻׁשָעֽי: נִי ְּכִאְמָרֽ ֲחֶמי ְוֶאְֽחיֶה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֽ עח : עז יְבֹאּונִי ַרֽ

עט יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי ְויְֹֽדֵעי : יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי ָאִשיַח ְּבִפּקּוֶדֽי
א ֵאֽבֹוׁש פ יְִהֽי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי: ֵעֽדֶֹתֽי פא ָּכְֽלָתה ִלְתׁשּוָעְֽת נְַפִׁשי : ְלַמַען 

פג ִּכֽי ָהיִיִתי ְּכנֹאד : פב ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת ֵלאמר ָמַתי ְּתֽנֲַחֵמֽנִי: ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי
א ָׁשָכְֽחִּתי ֹֽ : ְּבִקיטֹור ֻחֶּקי  פה : ְדַפי ִמְׁשָּפֽטפד ַּכָּמה יְֵמֽי ַעְבֶּד ָמַתי ַּתֲֽעֶשה ְבר

א ְכֽתֹוָרֶתֽ פו ָּכל ִמְצֹוֶתי ֱאמּונָה ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי : ָּכֽרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
נִי ֽא ָעזְַבִּתי ִפֻּקֶדֽי: ָעזְֵרֽ פח ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי : פז ִּכְמַעט ִּכּלּונִי ָבָאֶרץ ַוֲֽאנִי 

צ ְלדֹר ָודֹר ֱאֽמּונֶָת : 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 אֶ : ַׁשֽ ֽ : ְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחּיִיָתֽנִיצג ְלעֹוָלם  צד ְל
ְׁשִּתי : צה ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדנִי ֵעֽדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנֽן: ֲאנִי ֽהֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרֽ

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

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

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

קח : קז ַנֲֽענֵיִתי ַעד ְמאֹד יְהָֹוה ַחּיֵנִי ִכְדָבֶרֽ: ָוֲֽאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ
א : נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא יְהָֹוה ּֽוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדֽנִי קט נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת 

א ָתִעֽיִתיקי ָנֽתְ : ָׁשָכְֽחִּתי קיא נַָחְלִּתי ֵעְֽדֹוֶתי : נּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 
קיג : קיב נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲֽעׂשֹות ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶֽקב: ְלעֹוָלם ִּכֽי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּֽמה

קטו : ָּתה ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתיקיד ִסְתִרי ּוָמֽגִּנִי אָ : ֵסֲֽעִפים ָׂשנֵאִתי ְוֽתֹוָרְת ָאָהְֽבִּתי
ָהֽי ְת ְוֶאְֽחיֶה ְוַאל : ֽסּורּו ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ֱא קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרֽ

י קיח ָסִליָת ָּכל : קיז ְסָעֵדנִי ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמֽיד: ְּתִביֵׁשנִי ִמִׂשְבִרֽ
קיט ִסגִים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי : ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתֽם ׁשֹוגִים ֵמֻֽחֶּקי

אִתי:  ֵעֽדֶֹתֽי קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק : קכ  ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי ּֽוִמִּמְׁשָּפֶטי יֵָרֽ
י ְׁשָקֽ ֹֽ קכג ֵעינַי ָּכלּו : ל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדֽיםקכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאֽ : ַּבל ַּתּנִיֵחנִי ְלע

קכה : קכד ֲעֵשה ִעם ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי: ִליֽׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקֽ
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קכז : קכו ֵעת ַלֲֽעׂשֹות ַלֽיהָֹוה ֵהֵפרּו ּֽתֹוָרֶתֽ: ַעְבְּד ָאנִי ֲהִבינֵנִי ְוֵאְֽדָעה ֵעֽדֶֹתֽי
קכח ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַרח : ן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי ִמּזָָהב ּוִמָּפֽזַעל ּכֵ 

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

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

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

י ְת ְמאֹד ְוַֽעְבְּד ֲאֵהָבּֽהק: ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרֽ קמא ָצִעיר ָאֽנִֹכי : מ ְצרּוָפה ִאְמָרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי ְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְוֽתֹוָרְת ֱאֶמֽת: ְונְִבזֶה ִּפֻּקֶדי  קמג ַצר : קמב ִצְדָקֽ

ֲעֻׁשָעֽי קמה : ינֵנִי ְוֶאְֽחֶיֽהקמד ֶצֶדק ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ֲהבִ : ּ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
ְדֵפי : קמט קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶט ַחֵּיֽנִי: ָלִשיַח ְּבִאְמָרֶתֽ ֹֽ ְרבּו ר קנ ָקֽ

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

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

א נִָטֽיִתיֵמֵעֽ א ָׁשָמֽרּו: ְדֹוֶתי  ְת  גְִדים ָוֶֽאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרֽ ֹֽ : קנח ָרִאיִתי ב
קס רֹאׁש ְּדָבְֽר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם : קנט ְרֵאה ִּכֽי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי יְהָֹוה ְּכַֽחְסְּד ַחֵּיֽנִי

קסב ָשׂש ָאֽנִֹכי : י ִחּנָם ּוִמְּדָבְֽר ָּפַחד ִלִּבֽיקסא ָׂשִרים ְרָדפּונִ : ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ
ב ְת ָאָהְֽבִּתי: ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרֽ קסד : קסג ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ָוֲֽאַתֵעָבה ּתֹוָרֽ

ֲהֵבי ֽתֹוָרֶת וְ : ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ ֵאֽין ָלמֹו קסה ָׁשלֹום ָרב ְלא
יִתי: ִמְכֽׁשֹול ִֹֽ ְמָרה נְַפִׁשי : קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ּֽוִמְצֹוֶתי ָעש קסז ָׁשֽ

ד ֹֽ ֲהֵבם ְמא ֹֽ קסט : קסח ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֽדֶֹתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי נֶגְֶּדֽ: ֵעֽדֶֹתי ָוא
ְת : ְדָבְֽר ֲהִביֵנֽנִיִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי יְהָֹוה ּכִ  קע ָּתבֹוא ְתִחּנִָתי ְלָפנֶי ְּכִאְמָרֽ

קעב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת : קעא ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ַהִּציֵלֽנִי
קעד ָּתַאְבִּתי : י ָבָחְֽרִּתיקעג ְּתִהֽי יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּודֶ : ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדק

ֲעֻׁשָעֽי נִי: ִלֽיׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ְותֹוָרְת ַׁשֽ : קעה ְּתִֽחי נְַפִׁשי ּֽוְתַהְלֶלָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט יְַעזְֻרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי   .קעו ָּתִעיִתי ְּכֶשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצֹוֶתי 
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 ׁש ְּפָעִמים, ו ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות"ְועֹוד יֹאַמר ַאֲחֶריָה ט  :ְויְַכִּפֵלם ַּגם ֵּכן ָׁש
  

ב ְיֽהָֹוה ַהִּציָלה נְַפִׁשי : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֶאל יְהָֹוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוּֽיֲַעֵנֽנִי קכ 
ד ִחֵּצי גִּבֹור : ן ְרִמָּיֽהג ַמה ּיִֵּתן ְל ּוַמה ּיִֹסיף ָל ָלׁשֹו: ִמְׂשַפת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיֽה
ו : ה ֽאֹויָה ִלי ִּכי גְַרִּתי ֶמֶׁש ָׁשַכנְִּתי ִעֽם ָאֳהֵלי ֵקָדֽר: ְׁשנּונִים ִעם ַּגֲֽחֵלי ְרָתִמֽים

ְכנָה ָּלּה נְַפִׁשי ִעם ׂשֹונֵא ָׁשֽלֹום   :ז ַאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמֽה: ַרַּבת ָׁשֽ
  

יא  ׁשִ   קכא ב  ֶעזְִרי ֵמִעם : יר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ
ְמֶרֽ: יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ ֽא יָנּום : ג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁש ד ִהּנֵה 
א יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ְמֶר יְהֹוָ : ְו ֹֽ ֽה יְהָֹוה ׁש ו יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש : ה ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ

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

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

ֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדֽו: ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְֽרּוָׁשָלֽיִם ד : ג 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 : ז יְִהֽי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתֽיִ: א

ֽט  ְלמַ : ָׁשלֹום ָּבֽ ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל   :ַען ֵּ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 : ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאֽדֹונֵיֶהם

ְבָעה ָּלּה : ד ָחּנֵנּו יְהָֹוה ָחּנֵנּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו ֽבּוז: ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחֵּנֽנּוֱא ָֹֽ ה ַרַּבת ש
ֲאנַּנִים ַהּבּוז ִלגְֵאי יֹוִנֽים   :נְַפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֽ

  
ב לּוֵלי : לא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽ קכד 

ד ֲאזַי : ג ֲאזַי ַחּיִים ְּבָלעּונּו ַּבֲֽחרֹות ַאָּפם ָּבֽנּו: יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדֽם
נּו ו : ה ֲאזַי ָעַבר ַעל נְַפֵׁשנּו ַהַּמיִם ַהֵּזֽידֹוִנֽים: ַהַּמיִם ְׁשָטפּונּו נְַחָלה ָעַבר ַעל נְַפֵׁשֽ

ז נְַפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור נְִמְלָטה ִמַּפח יֹֽוְקִׁשים : א נְָתנָנּו ֶטֶרף ְלִׁשּנֵיֶהֽםָּברּו יְהָֹוה ֶׁש
  :ח ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ: ַהַּפח נְִׁשָּבר ַוֲֽאנְַחנּו נְִמָלְֽטנּו
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ֽא יִּמ קכה ְֹֽטִחים ַּבֽיהָֹוה ְּכַֽהר ִצּיֹון  ב : ֹוט ְלעֹוָלם יֵֵׁשֽבא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַהּב
א יָנּוַח : ְיֽרּוָׁשַלים ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוֽיהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם ג ִּכי 

ֽא יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהֽם ד : ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּֽצִּדיִקים ְלַמַען 
ה ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹֽוִליֵכם יְהָֹוה : ֹוִבים ְוִלֽיָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתֽםֵהיִטיָבה יְהָֹוה ַלּט

ֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל יְִׂשָרֵאֽל ֹֽ   :ֶאת ּפ
  

ְלִמֽיםקכו  ֹֽ ב ָאז יִָּמֵלא : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְהָֹוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח
ג : ׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹֽאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלהְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ 

ד ׁשּוָבה יְהָֹוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲֽאִפיִקים : ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְׂשֵמִחֽים
ֹֽרּו: ַּבֶּנֽגֶב ֹֽא ו הָ : ה ַהּזְֹֽרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרּנָה יְִקצ לֹו יֵֵל ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶֽׁש ַהּזַָרע ּב

  :יָבֹא ְבִרּנָה נֵֹשא ֲאֻלּמָֹתֽיו
  

ֽא יְִבנֶה ַביִת ָׁשְוא ָעְֽמלּו בֹונָיו ּבֹו ִאם קכז  מה ִאם יְהָֹוה  א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִלְׁש
ֽא יְִׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמֽר ִּכיֵמֽי קּום ְמַאֲֽחֵרי ֶׁשֶבת ב ָׁשְוא ָלֶכם ַמׁשְ : יְהָֹוה 

ְכֵלי ֶלֶחם ָהֲֽעָצִבים ֵּכן יִֵּתן ִלֽיִדידֹו ֵׁשָנֽא ֹֽ ג ִהּנֵה ַנֲֽחַלת יְהָֹוה ָּבנִים ָׂשָכר ְּפִרי : א
ים: ַהָּבֶֽטן ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת : ד ְּכִחִּצים ְּביַד ּגִּבֹור ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרֽ

ַער ַאְׁשָּפתֹו ֽא יֵבׁשּו ִּכֽי יְַדְּברּו ֶאת ֽאֹויְִבים ַּבָּׁשֽ   :ֵמֶהם 
ב יְגִיַע ַּכֶּפי ִּכי : קכח א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל יְֵרא יְהָֹוה ַהֽהֵֹל ִּבְדָרָכֽיו

ֽ ִרּיָה ְּביְַרְּכֵתי ֵביֶת ּבָ : תֹאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל ֹֽ נֶי ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים 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: ְּבטּוב יְֽרּוָׁשָלים ּכל יְֵמי ַחֶּיֽי
  

ב ַרַּבת ְצָררּונִי : לֹות ַרַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוַרי יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽלא ִׁשיר ַהַּֽמעֲ  קכט
א יְָכלּו ִלֽי ְרִׁשים ֶהֱֽאִריכּו ְלַמֲֽענִיָתֽם: ִמּנְעּוָרי ַּגם  ֹֽ ד יְהָֹוה : ג ַעל ַּגִּבי ָחְֽרׁשּו ח

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

ְבִרים ִּבְרַּכֽת  יְהָֹוה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָֹוֽה ֹֽ   :ָהע
  

ב ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה : ֲעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽהא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֽ  קל
ד: ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ ד ִּכֽי ִעְּמ : ג ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
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א ו נְַפִׁשי : ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתיה ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי : ַ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: ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות
  

ֽא ִהַּלְכִּתי , ת ְלָדִודא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹו קלא ֽא ָרמּו ֵעינַי ְו ֽא גַָבּה ִלִּבי ְו יְהָֹוה 
א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי נְַפִׁשי ְּכגָֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכּגָֻמל : ִּבגְדֹלֹות ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי ב ִאם 

י   :ֹוָלֽםג יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ֵמַֽעָּתה ְוַעד ע: ָעַלי נְַפִׁשֽ
  

ב ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֽיהָֹוה נַָדר : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות זְכֹור יְהָֹוה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹוֽתֹו קלב
ב ֹֽ ד ִאם ֶאֵּתן : ג ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱֽעֶלה ַעל ֶעֶרׂש יְצּוָעֽי: ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק

בה עַ : ְׁשנַת ְלֵעינָי ְלַֽעְפַעַּפי ְּתנּוָמֽה ֹֽ ו : ד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלֽיהָֹוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק
ז נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו נְִׁשַּתֲֽחֶוה : ִהֵּנֽה ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער

ֽ: ַלֲֽהדֹם ַרגְָלֽיו ֹֽהֲ : ח קּוָמה יְהָֹוה ִלְמנּֽוָחֶת ַאָּתה ַוֲֽארֹון ֻעֶּז נֶי יְִלְּבׁשּו ֶצֶדק ט ּכ
יא נְִׁשַּבֽע יְהָֹוה ְלָדִוד : י ַּבֲֽעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחֽ: ַוֲֽחִסיֶדי יְַרֵּנֽנּו

ֽ ֽא יָׁשּוב ִמֶּמּנָה ִמְּפִרי ִבְטנְ ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל יב ִאֽם יְִׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי : ֱאֶמת 
ְֽוֵעֽ יג ִּכֽי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון : דִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ּגַם ְּבנֵיֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְֽׁשבּו ְלִכֵּסא ָל

ֹֽה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתֽיהָ : ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב ֽלֹו טו ֵציָדּה ָּבֵר : יד זֹאת ְמנּֽוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפ
יז : ְוֽכֲֹהנֶיָה ַאְלִּביׁש יֶַׁשע ַוֲֽחִסיֶדיָה ַרּנֵן יְַרֵּנֽנּו טז: ֲאָבֵר ֶאְביֹונֶיָה ַאְׂשִּביַעֽ ָלֶֽחם

יח ֽאֹויְָביו ַאְלִּביׁש ּבֶׁשת ְוָעָליו יִָציץ : ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי נֵר ִלְמִׁשיִחֽי
  :נִזְֽרֹו

  
ב : ַאִחים ַּגם ָיַֽחד א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ֶׁשֶבת קלג

ן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתֽיו ג ְּכַטל : ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהראׁש יֵֹרד ַעֽל ַהּזָָקן זְַקֽ
  :ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחּיִים ַעד ָהֽעֹוָלֽם

ְֹ ִהּנֵה ָּבֽרְ  א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות קלד ְמִדים ְּבֵבֽית יְהָֹוה כּו ֶאת יְהָֹוה ָּכל ַעְבֵדי י ֹֽ ָוה ָהע
ה ָׁשַמיִם : ב ְׂשֽאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוֽה: ַּבֵּליֽלֹות ֵֹ ג יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון עֹש

  :ָוָאֶֽרץ
  

 ְוקֹוֶדם . יֹוִציא ַרגְָליו ִמֶּמנּוְויִַּתיר ַהֶּכֶבל וְ , ַאַחר ָּכ יָבֹא אֹותֹו ָאָדם
  :ֶׁשיִַתיֵרנּו יֹאַמר אֹותֹו ָאָדם ָּפסּוק זֶה
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, ָמָצאִתי כֶֹפר, ָמָצאִתי כֶֹפר, ָמָצאִתי כֶֹפר, ִויָחנֶנּו ְוּיֹאַמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת
  :ְוָסר ֲעֹונְ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר

  
  ֶיֲַעמֹד ְויֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו. ֶבלְלַאַחר ֶׁשהֹוִציא ַרגְָליו ִמן ַהּכ:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל  ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, ֶׁשַּתִּציֵלנִי ִמן ִּגְלּגּול ַהֶּכֶלב, ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהַּצַער ְוָהִעּנּוי ֶׁשָהיָה ִלי ְּבֶּכֶבל ַּבְרזֶל

ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי . ְוַתְעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמ
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי : ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחּיִים ְּבאֹוְר נְִרֶאה אֹור: נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצח

  :צּוִרי ְוגֲֹאִליִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי 
  

 ַ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
ב "זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ִהים ְּדֵהִהי. ְּדֵחי ְוגָרֹון ן ָהעֹוָלה "ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא
ִהים ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה , ְׁשמֹונָה ֵמאֹות ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ּוְׁש

ֵמֲעִׂשּיָה , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה. יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּבִמּלּויָם
ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה , ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות

ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל , ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ָהֶעְליֹונָה
ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה , ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ָּכל ָהעֹוָלמֹות

ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה , ַליּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול עָ , ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי , ֶאת ְׁשֶמ

ׁש ִּבי ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵ , ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה . ֶ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 ' ַאָּתה הִּכי , "ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
ִּתְפנֶה ְוִאם , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז , ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו , ַאֶּפי



 
24 

 

ּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁש
א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ִּכי , ְו

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

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

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות 
ר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ְוַטהֵ , ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי - יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
  :ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 ל ַהָּקָפה יֹאַמרִמזְמֹור ָהבּו ּוְבכָ , יֲַעֶׂשה ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת

  .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים' לה
  

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

קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַמיִם ַרִּבֽים
קֹול : ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽיםַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון : יְהָֹוה ֶאת ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
קֹול יְהָֹוה : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: יְהָֹוה חֵֹצב ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

ֶׁשב יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵ : 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(:                     ָׁשְמֵרם ְּכָבַבת. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

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

  )ק"ל פז"יג(:                    דּוָׁשֶתזֹוְכֵרי קְ . ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
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  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: יאמר בלחש
  

  יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו' ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ִויִהי ָרצֹון ֶׁשהיִֵּתן ַהֶּכֶסף  
  
  

  ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה             
                                                      

  
  

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

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

ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש . ה ֶּׁשָחָטאְוַעל יְֵדי ַכָּונָה זֹו נְִתַקן ָהָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ִמּמַ . ַלֲאדֹונֶיהָ 

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

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

ֲאָבל . ּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליוִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו מַ , ֶׁ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. ִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמהּבְ 

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

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

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

  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ָׁשמֹותִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְ 
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ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ת ְלַבָּטָלהּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹו, ָּכל ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי

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

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

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

ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכַֹח ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין
א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהםֶאֶלף  ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש
ְויֵׁש . ּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה, ְּביֹומֹו

י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ֹום ְלַהֲאִריְוֵאין ָּכאן ָמק, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים
א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו . ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"זַ  ּוִמי ָרָאה ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו

ָּברּו הּוא  ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש, ּוִמי יּוַכל לֹוַמר נִָקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִרי, ָהֲעלּוָבה
נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל ַעל ְמכֹונֹו ַעל , ָּבא ַּבֲעִליָלה ַעל ְּבִרּיֹוָתיו

א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע . יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו
 .ָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפרְּתלּונֹו' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו

ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ל ַּבַּתְלמּוד"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 
א ְקרִ . ְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים יַאת ְׁשַמע ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל

ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 
שער רוח (ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכֶלב :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 

א ְקִריַאת ׁשְ , )הקודש תיקון כ ְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם , ַמעֵּכן ַהּיֵָׁשן ְל
ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו , ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין

, ַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, ְוַעל ֵּכן .ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹוָתם ּגּוִפים, ַאָּתה
ַוֲאִפּלּו ִמי , יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה יְַמֵהר

א זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד ה יְִלַמד ַּכָּונָה זֹו , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' ֶׁש
ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין ּוְלָהִׁשיב ָּכל ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְַכֵּון . ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה

ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ַהּטֹוב ' ַוה, ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש
ְוהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְבּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות . ָהָאָדם הֹוְלִכים ַהְּדָבִרים

" ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַחיִל ָּבַלע ַויְִקֶאּנּו "
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  .                        ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, )ט"בי(
  
  

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                                   
  
  
  

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

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשהְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ּבְ 
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ְו

א ֶאֱחָטא עֹוד ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁש ַהי ֵוא  ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי. יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים יְִהיּו ְלָרצֹון : ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 

  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי
  

א ִּבינַת ָאדָ , ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ם ָלנּוְו
ְוַכָּונַת ָּכל , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה

ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא 
ֵ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
ַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי ׁשֶ , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות

, ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשַמע

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ת ַוּיֹאֶמרּוָפָרׁשַ 
ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם

ת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי ּוְבכַֹח ְקִריַא, ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַּבֲעוֹונֹוַתי

ְוַאל יְַעֵּכב , הְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאּלֶ 
ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו , ְלָפנֶי ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
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  .ּכֹונְנֵהּו
א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבדָּכל ַמה ֶׁשַּבס   ֹוְגַריִם 

  
ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) יאהדונהי(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 

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

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

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

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

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . נְנֵהּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹו. ָעֵלינּו
  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

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

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

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

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

  :ַ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
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא גַֻּלת ְקִריַאת ֶׁשְּבכַֹח סְ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי , ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶי
ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלהַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי כַ 

ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים
י ֲהֵרינִוְ . ְקִבין ֶׁשָּלּהן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּו"ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "ַהַויָ 

ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 
ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ 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  הַהֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ ְולִ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְקצ

ְ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' ימֶ ּגִ ם ּוְסכּומָ 
י ֲהֵרינִד ְועֹו .ןַאנְִּפיר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש

 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֹותֲחָרבהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ ן ְמַכּוֵ 
, 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 דָ יָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו

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

ֵהן , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, צֹות ַהּקֶֹדׁשְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן ֲחגֹר ַחְרְּב ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם , ָאּנָא יְהָֹוה. ַּבֲאֶׁשר 

ְוַהּגּופֹות  ,ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
א ָ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 הְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי , ליְִׂשָראֵ 

ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ַוֲהֵרינִ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש



 
30 

 

ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 
ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם יְִצַטּיְרּו ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתו

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

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

, ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ִויִהי . אֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיׁשָ " ְלעֹוָלם"ה ַהִּמילָ ל ׁ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 נִָׁשי

  
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 תֶּונֶ ְמכַ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ 

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתיםַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפ
ֵהן , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש, ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , א יְהָֹוהָאּנָ . ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

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

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

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

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
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ֵהינּו ָעֵלינּו . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ּדְ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ינּו ּכֹונְנֵהּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יָדֵ 

  
  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 

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

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
                                                , בעה רקיעים ובארץשולט בש - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד

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

   :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדֵֽאת ְוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם: ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמְּֽבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽובְ 
ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ י: ְלט   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

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

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

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

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם
: ְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽם

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

תֵ ) ן"יבטא את העי(ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  ֹֽ יֶכם ָלֵתת ָלֶהם נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב
  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ

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



 
32 

 

רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת ֹֽ  :ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד
ְ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
ֵהיֶכֽםִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוֽהְ  ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : יִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא

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

  
יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תׁשֹוַהֻּמְדּגָ  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

ָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד ּכֻ : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל
  :ַּבֵּלילֹות

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

  :יִָּׂשא יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום
ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא

ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא
גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּברְוהָ , ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא

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

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

  
ַהי ֶאְבַטח : 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 ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ֶּדֶבר ָּבאֶֹפל מִ : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ ַרק : ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

  .ִּכֽי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְחִסי: ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה
  

 ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּו ְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

ֵהינּו א ָחָטאנּו ֱא ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֵוא
. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו

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

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

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

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

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

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

ְבִּתי ְּבִדינְ ְונְִתַחּיַ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא
ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. י ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָ ' אֹות א

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

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ). ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ַהְּקדֹוִׁשים 

  :נֵעַ יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹו
  

ֵ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, ה ָּבּהִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָ 
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא י ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶ , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ה "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד

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

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְוִאָּמא
ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל) יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ  ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש ְׁ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  ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹוְּבדִ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא

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

, תַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּו' ה יָׁשּוב ְלִהְתַחֵּבר ִעם ה"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף
ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ). יהו וה(ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהַּמִּקיף  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

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

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

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

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

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

ָׁשה ). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
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יוד (ן "י ֵהִהיְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּו) י"הה, יהוה אהיה אדני(, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה

  
יְִהי . ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין

ֵהי ֲאבֹותֵ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ינּוָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְּכִאּלּו , ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין

ֵּקן ָּכל ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלתַ , נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם

, יְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי
  .ּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶיְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות מִ 

  
  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 

  
ׁש . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ָאּנָא ְּבכֹחַ ֲאַחר ָּכ יֹאַמר  ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר ָׁש

  .ְּפָעִמים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלה
  

 הּוא מֹוָצֵאי יֹום א' ֵליל ב, יל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבתלֵ ! ב לֶ  ִׂשימּו '
 .ַויְִהי ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר יֹום ֶאָחד: ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב

  
  ) ץ"ג ית"אב( .              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגֻדַּלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א

  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  יל בלֵ 
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(      .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם  ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק.                 (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּ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. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל  ֵ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 ׁשְ : ְּגדּוד ָּגד : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: נֶָתִאם ִּתְׁשַּכב 
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יְהָֹוה : ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : יְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי

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

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

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

ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות , ת ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוהֵמָראֵׁשי ֵתבֹו
ָׁשה ֵׁשמֹות אֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש

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

ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , ְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ְמנֻּקֹות ִמָּכל ַרע
ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ים ְּכִמְסַּפר אֵ ָהעֹולִ 

  .ְּ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"אהיה  "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
  ַמרְויֹא ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון:  

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

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

ם ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִ , ַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִרין
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  .נֹוְבִעים
 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 

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

  .םְוגַם ַהּכֲֹהנִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ּבָ 
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

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

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב: יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה.  
  
  
  


