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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
      ִּתּקּון ְּכָלִלי ְלִִגְלּגּוִלים קֹוְדִמים      

                               ~  
  

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

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

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

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

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
  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 

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

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

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

 10תרמתם ! זכרו . 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‘ רית עולםב’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( קהיהדות או מיסטי, 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 \ היות מפיץל, בהצלחה
קריאת כוונות , תיקוני עוונות בנושא להזמנה לשיעורים, מגוריך

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

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 
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 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם
בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. לצורך מסחרי לא
 .זיכוי הרביםלהעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה ל 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.  
 כםלקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לבית. 

 
  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  
  הסדר העולמי החדש סכנות: 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' שון חכמיםל'לוקט בעיקר מהספר         
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  םִענְיָנִין ּתֹוכֵ 
  
  

  6                                 ִּתּקּון ְּכָלִלי ְלִגְִלּגּוִלים קֹוְדִמים
  75                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאן ִענְיָ 
  77                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  י ְלִִגְלּגּוִלים קֹוְדִמיםִּתּקּון ְּכָללִ              

  
  
  

ִּדין , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבְטלּו ַסנְֶהְדִרין, ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש: "ל"ָאְמרּו ֲחזַ 
א ָבְטלּו סֹופֹו ָלמּות , ְוַהִּמְתַחּיֵב ַאַחת ֵמִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ַאְרַּבע ִמיתֹות 

ּוִמי . אֹו נֹוֵפל ִמן ַהַּגג אֹו ַחּיָה ּדֹוְרַסּתֹו, ְסִקיָלה ִמי ֶׁשּנְִתַחּיֵב, ְּבאֹוָתּה ִמיָתה
אֹו , ּוִמי ֶׁשּנְִתַחּיֵב ֲהִריגָה. אֹו נֹוֵפל ִּבְדֵלָקה אֹו נָָחׁש ַמִּכיׁשֹו, ֶׁשּנְִתַחּיֵב ְׂשֵרָפה

ַּבּנָָהר אֹו  אֹו טֹוֵבעַ , ּוִמי ֶׁשּנְִתַחּיֵב ֶחנֶק. נְִמָסר ַלַּמְלכּות אֹו ִלְסִטים ָּבִאים ָעָליו
ְוַאפילו ֶׁשַהחֹוְטִאים ַּבֲחָטִאים ַהַחּיִָבים ִמיתֹות .) כתובות ל". (ֵמת ִּבְסרֹונְִכי

ִכי , ַהִּסָּבה ִהיא ְּכֵדי ֶׁשַהְּבִחיָרה ִּתָּׁשֵמר, ֵּמִתים ְּבָׁשלֹום ַעל ִמָּטָתם, ֵּבית ִּדין
יִָּמנְעּו ֲאנִָׁשים ִמַהֵחְטא , ִמיָתה ִאם ָאָדם ַהַחּיָב ִמיָתה יָמּות ְּבסֹופֹו ְּבאֹוָתּה

א ִמּתֹו ְּבִחיָרה ֲאָבל ַמֲחזִיִרים , ָלֵכן ֵמת ָהָאָדם ַעל ִמָּטתֹו. ִמַּפַחד ַהָּמֶות ְו
ְוָלֵכן ֲאנִָׁשים ַרִּבים ֵמִתים . אֹותֹו ְּבגְִלּגּול ּוְמִמיִתים אֹותֹו ַּבִּמיָתה ֶׁשּנְִתַחּיֵב ָּבּה

א ׁשּום ַמֲעֵׂשה ָעֶול ִמִּצָּדם, ֹות ְּבָכל ַהּגִיִליםְּבִמיתֹות ְמֻׁשּנ ְוִאם . ְוִלְכאֹוָרה ְל
נְִתַחּיֵב ָאָדם ְּבִמיָתה ֵמַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ַעל ַמה ֶּׁשָחָטא ְּבגְִלּגּול זֶה אֹו 

ּון ְלִמי ֶׁשַחּיָב ֶאָחד ִּתּק"ַלֲעׂשֹות , ִּתְּקנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְּמֻקָּבִלים, ְּבגְִלּגּול ֶׁשָעָבר
ְונְִדָּפס ִּתּקּון . (ְלִהּנֵָצל ִמעֹנֶׁש ַּהִּמיָתה ֶׁשּנְִתַחּיֵב ָּבּה, "ֵמַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין

אֹו ַעל ַהֵּסֶבל , ְוֵאין ִּתּקּון זֶה ְמַכֵּפר ַעל ִּדין ּגֵיִהּנָם ְוַכף ַהָּקַלע) הזֶ ר זֶה ְּבֵספֶ 
ַעד ֶׁשּיֲַעֶׂשה ַהִּתּקּונִים ַהְמֻתָּקנִים ְלָכל ֵחְטא , ּבֹל ְּבגְִלּגּול זֶהֶׁשּנִגְזַר ָעָליו ִלסְ 

ְלָבֵרר ִאם יֵׁש ֵאיזֶה ִּתּקּון ' ְונְִתָבַקְשִתי ַעל יְֵדי ַהיְֵרִאים ִלְדַבר ה .ִּבְפנֵי ַעְצמֹו
א ֶׁשּיֲַעֶׂשה ָהָאָדם ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאָתיו ֶּׁשָחָטא ְּבגְִלּגּוִלים קֹודְ  ִמים ְּכֵדי ֶׁש

ְוָאַמְרִּתי . יְִצָטֵר ְלֵהָענֵׁש ֲעֵליֶהם ְּבגְִלּגּול זֶה אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא אֹו ְּבגְִלּגּול ַאֵחר
נָם ְּבַאְרצֹת ָאַמר ַהָּכתּוב ְוַהּנְִׁשָאִרים ָּבֶכם יִַּמּקּו ַּבֲֽעו ֹ .ד"ֶאְׁשנֶה ֶּפֶרק זֶה ַּבּסַ 
יְֵביֶכם ְוַאף ַּבֲֽעו ֹ  ֹֽ נָם ְוֶאת ֲעון ֲאבָֹתם נֹת ֲאבָֹתם ִאָּתם יִָּמּֽקּו׃ ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעו ֹא

ִרי׃ ולכאורה נוגד פסוק זה ְּבַמֲֽעָלם ֲאֶׁשר ָמֲֽעלּו ִבי ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְֽלכּו ִעִּמי ּבְ  ֶקֽ
ֽא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש  ֽא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבנִים ּוָבנִים  את הכתוב 

ולא בנים , לא יומתו אבות בחטא בנים, ְטאֹו יּוָמֽתּו׃ ופירשו רבותינוְּבחֶ 
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גם הכתוב ּפֵֹקד ֲעון ָאבֹות ַעל ָּבנִים ְוַעל ְּבנֵי ָבנִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים . בחטא אבות
, ופירשו רבותינו כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. ְוַעל ִרֵּבִעֽים

ֽא יּוְמתּו וכו ולא עוד אלא שאם אוחזים . 'לכאורה סותר את הפסוק 
ויובנו הדברים על פי . כי כך חונכו, מעשה אבותיהם הם בגדר שוגגים

ואדם , י שאדם שבא בגלגול נקרא בן לגלגול הקודם"דברי רבינו האר
, ובחטא כל שהוא, בא בגלגול לשלם על מעשה גלגוליו הקודמים

ות על ועל זה צוותה להתווד. מגלגלים עליו בגלגול זה תשלום הכל
ש לליל יום הכפורים תקן "גם בסידור הרש. שחטאנו ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו

ש נוסח תפילה עם כל כוונות הקודש לבקשת רחמים וכפרה לכל "הרש
ומתוך נסיון . מה שחטאנו בשבועת שקר ומשכב זכר בגלגולים אחרים

החטא שחטאו בגלגולים נמצא ולאחר ש, אישי עם אנשים שסבלו נוראות
, וכשתקנוהו בתשובה ובתיקון המתאים, ים שהיה הסיבה לסבלםקודמ

והבאתי חלק ממעשיות אודותם . שבו לאיתנם כבריות חדשות ממש
  ". שער יוסף"בספרי 

  
' ג ר"הוא מורי ורבי הרה, וראשון לקודש שלימדני עניין זה בצעירותי

, ל ראש ישיבת פורת יוסף שיום אחד בהיותי לומד לפניו"יהודה צדקה זצ
טיגן , בחור רווק, וסיפר לנו שכמה ימים קודם', היה פיו מלא תודה לה

. לביבות בשמן עמוק והכלי עם השמן הרותח נפל עליו ונכווה קשות
, הרופאים אמרו ששמונים אחוז מגופו נכווה עמוקות ואין סיכוי לחייו

יצחק כדורי ' אמו רצה לח. ומרחוהו במשחות להרגיעו מכאביו עד שימות
אמר לה לשוב , ומשלקח ממנה את שם הבן ושמה, לו את העניןוסיפרה 

למחרת הוא אמר לה שעשה שאלת חלום ונאמר לו שבחור זה . מחר
, ומכיון שעל פי דין תורה מיתתם בשריפה, בגלגול שעבר בא על חמתו

לשאלתה . ולמות מתוך שריפה זו, עתה הוא בא בגלגול לשלם על מעשיו
והמשיך רבינו . יהודה צדקה' תפני לחהשיב לה , אם יש עצה להצילו

והלכתי עמה לבית החולים , האשה באה אלי וסיפרה לי הענין, ואמר
ראה אתה חטאת בעוון חמור עם חמתך בגלגול , ואמרתי לבחור" הדסה"

הבחור בכה ואמר . ואם תעשה תשובה אפשר שתנצל מהעונש, הקודם
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לקום ממיטתו  ואחר כך קבל על עצמו שאם יזכה, על חטא זה" וידוי"
ובוקר הוא שב . שיעשה תקוני תעניות כפי שיורו לו המקובלים, בריא

שאין אדם יודע מה הם , אך דא עקא .ברוך השם, הביתה בריא ושלם
ל שאם אדם מרגיש "וכתב האריז, חטאיו שעליהם משלם הוא בגלגול זה

ולכן , סימן שחטא בה בגלגול קודם, שנפשו חושקת בעבירה מסויימת
או אם אדם חרד מעבירה מסויימת יתכן . נמשכת למעשיה הקודמיםנפשו 

, שחטא בה בגלגול קודם והנפש שסבלה על חטאה לפני שהושבה בגלגול
וכן אם אדם הועמד בנסיון של . זוכרת את העונש ופוחדת מאותו חטא

מי , איזה חטא סימן שזה אחד החטאים שבא לתקן ואפילו אם עמד בנסיון
ולכן בכל אחד מאלה ירוץ , אולי מידי הרהור לא יצאו, אמר שתקן לגמרי

. מיד לתקן אותו חטא בתיקון מושלם על גלגוליו הקודמים ושב ורפא לו
מי אמר שלא , וגם מי שרגיש לאחד החטאים, אבל לא כל אדם רגיש לכך

ומספק . בא לתקן עוד חטאים שוודאי שצריך לתקנם ואינו יודע מה הם
ל העבירות שבתורה עד שיפגע באותה טוב הוא לעשות תיקונים לכ
אלא שאדם כזה יתחיל קודם בתיקון , עבירה ויתקננה כדי להוושע
אמנם . ואחר כך יפנה לתקן שאר עוונות, העוונות שנפשו רגישה להם

אם ירצה לעשות אותם כסדר התיקון שכתבו המקובלים לתיקון החטאים 
אמנם . מה לא יכלווה, שחטא בגלגולו הנוכחי יכלה הזמן וכסף הפדיונות

עיקר התשובה שיתוודה על כל עוונותיו באופן פרטי וכללי ויפדה את ימי 
י "ואעפ .כנזכר בהוראות שבתחילת הספר, הצום בכסף לפי יכולתו

אין לערב תיקון , בענין התענית. "ל בשער רוח הקודש"שכתב האריז
גם והסברא אומרת ש". אלא כל תיקון יהיה נפרד מחבירו, אחד בחבירו

בתיקונים שנתקנו על ידי רבותינו המקובלים להתענות יום אחד ולפדות 
אין לערב ולעשות בתענית אחת שני , שאר הימים בכסף דמי הסעודות

תיקונים עם פדיונותיהם כיון שצריך צום של לפחות יום אחד בצירוף 
ורק לאדם חלש מאוד אולי אפשר בדיעבד שיצרף כמה . הפדיון לכל חטא

אבל אפשר שאין זה . יום צום אחד אם אחרת לא יעשה כלוםתיקונים ב
, אבל בחטאים שמסופק אם עבר עליהם, אלא בחטאים שוודאי חטא בהם

אפשר , אולי לאדם חלש שלא יוכל לעמוד בצומות רבים לכל עוונותיו
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ויחלקם לפי הימים . שיעשה ביום צום אחד כמה פדיונות לכמה חטאים
לה שאסור לו לצום שעושה בדיעבד כל ולא גרע מחו. שיוכל להתענות

מתוך תקוה שאם לא יעזור בשלמות יעזור לפחות , התיקונים ללא צום
וגם . בכמה אחוזים ויקל מעט מעונש הדין למעלה או אפילו בעולם הזה

לא ימנע טוב מכל ' וה. בזה יתנהג כן ויעזור על כל פנים בכמה אחוזים
ד מהחטאים אין בידינו אלא על וסכום הפדיונות לכל אח .ניצוץ של תיקון

. 'אותם שגילו לנו רבותינו הקדושים והבאתים בשדי תפוחים חלק א
והוספתי עליהם כמה תיקונים כפי . בפירוט סדר התיקון לכל אחד מהם

א "א זיע"אבל כתב החיד, שהורוני משמים לאחר עיון בשרשי פגמם
ל בקבע "ליהו זומי עלה שמים או נגלה אליו א :ל"וז' ו' צפורן שמיר סי

ל לעשות פשר דבר בענינים העומדים ברומו של "אחר רבינו האריז
ולכן לא קבעתי . ל"ותקון בשמות ועולמות העליונים למעלה עכ, עולם

אלא שערתי , סך התעניות הנצרך לכל חטא כדי שיתן פדיונם הנכון
וכל שבב תיקון חשוב . יתקן מעט, והוספתי שאם לא יתקן לגמרי, בערך
בניהו בן "ובסידור תיקונים  .ב"ז ובעוה"ומציל מכמה ענשים בעוה מאוד

ל "ה זצ"ה ואיל"אחר שהשלימו המקובלים הקדושים השד, "יהוידע
כתבו סדר תיקון שמצאו , ש"להעתיק את תיקוני העוונות מסידור הרש

של שש עשרה תיקונים בדרך תפילה הכוללת , י למקובל לא נודע"בכ
לתקן עצמו או לשלוחו ולפדות כל תענית כוונות קצרות שאם ירצה 

וזה בוודאי למי שאין ידו משגת שהוא בדלי דלות ובוודאי , בפרוטה
אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו , ן שלו"שיועיל קצת לנר

וגם לתקן השורש שלו , ויקבל עליו שלא לשוב לכסלה עוד, לשמים
תיקון זה תמכתי יסודותי  ועל. עד כאן לשונם. והבא ליטהר מסייעין בעדו

בתיקון כללי זה ואולי ראוי לכל אדם מישראל לעשות זה לפחות פעם 
י שאינו יוצא בזה ידי "ואעפ, ובפרט בעל תשובה בתחילת דרכו, בחייו

יעשה אחר כך כל תיקון בפני , חובת תיקוני עווותיו אלא באחוזים קטנים
שות כל התיקונים ו לא יפנה לע"וזה יועיל מעט שאם ח, עצמו בשלמות

וממה שכתבו שאפשר .יהיו לו אחוזים אלו לשלל, מכל סיבה שהיא
י שליח אולי ניתן להבין שגם אפשר שבן יעשהו על אביו או "לעשותו ע
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מי שעושה , ולכן. אולי יעשה להם נחת רוח, אמו שנפטרו ואם לא יתקן
דמי פדיון תעניות כללי של כל התיקונים לכפר על גלגולים קודמים יתן 

בתוך  המובאלכל עוון דמי תיקונו כפי ינתי יהפדיונות לפי מה שצ
חטאים שלא נזכר סך פדיונם יתן פדיון של ָמאַתיִם ועל  .הווידוי להלן

וגם , כי מסתמא זה יכסה את הפדיון הנצרך, ְוַחִמיִׁשים תעניות לכל חטא
 ועל תיקון פגם מצוות. פ בכמה אחוזים"יתקן עכ, אם לא יכסה בשלמות

פדיונם ששים ואחת תעניות לכל אחד י סך "כבר קבע רבינו האר עשה
ואם אין ידו משגת לתת לכל התיקונים סכום גדול של פדיון כל . מהם

יעשה התיקון . )שח דמי סעודה 5, שח 10כל יום תענית כפול ( התעניות
ואם גם זה קשה לו יתן , לכל יום של פדיון ויתן מטבע של שקל אחד

ואף על פי שלא יתקן , לפדיון של כל יום )אגורות 10(ה מטבע של פרוט
יגרום לתיקון כל שהוא יחד עם התשובה והתענית , החטא בשלמות

, וטוב למי שיכול. כל אחד לפי ערך נפשו ופגמו, להמתיק הדין מעט
ויעשה , שיכין סכום הפדיונות בערב יום הכפורים ולא יפרישם לצדקה

או , פ"ערב יוהכלפני ת והרחיצות יעשה והטבילו(כפורים התיקון ביום ה
אלא  שלוםוס וכשיאמר העננו לא יחזיק הכסף בידו ח) שלא יעשם כלל

יכוון על הכסף שהכין מאתמול שיהיה צדקה לפדיונות שמתוודה עליהם 
  . ובוודאי שיעורר רושם טוב לחתימת הנעילה. לפי הפירוט שיוציא מפיו

  
  .ןַהִּתּקּו ֵׁשְּבֶהמְ א מּובָ  ןַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 

ָמֳחָרת ְּבֵצאת יָצּום יֹום ֶאָחד ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד לְ  :ֵסֶדר ַהִּתּקּון~ 
  .ַהּכֹוָכִבים

  
ֵמַהְּקִלָּפה , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו יֵֵל ְלִמְקֶוה~ 

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת , ַתיוֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ַעוֹונֹו
רּוחֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

  . ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 
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  :יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהצֹום~ 
  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּוָאּנָ  ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל , א יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי , ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים אֲ  ֵהינּו ֵוא א ָחָטאנּויְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֲאָבל . נְַחנּו ְו

. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָחָטאנּו
ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו

. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות .ּוִמְרָמה
. ָּפגְַמנּו ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעָּתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב  :ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו

א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ . ה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקיםּומַ , ָמרֹום . ֲה
. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי

יְִהי ָרצֹון : גֶד ֵעינֶיֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

ׁשֹוֵמַע "ל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת ִויַקּבֵ , יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום~ 
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה

  
א ִקֵּבל ַּתֲענִית~  , ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה, ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ִאם 

נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי , ה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹותֶׁשל ִמנְחָ ) ְׁשמֹונֵה ֶעְׂשֵרה(
 :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית .ְלִהְתַעּנֹות

  
ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ִמְׁשִקיַעת , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ָעִויִתי , ַעל כל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי. רַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמחָ 
ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים . ּוָפגְַמִּתי ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה, ּוָפַׁשְעִּתי

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות, ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ְּכֶׁשַאְפִריׁש , ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 
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א ׁשּום ָעֹון , ְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִיתְּפרּוָטה לִ  אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל
ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו . ְּכָלל

ִויִהי ָרצֹון . ַכֵּפר ַעל ַחּטֹאַתילְ , הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ְלִהְתַעּנֹות , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ְלָפנֶי
  

ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט , ת ַהַחָּמהיְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיעַ ~ 
יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְוֵכן ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה
  

יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע , ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו, ְּבֵליל ַהַּתֲענִית~ 
  .ָהעֹוֶלה ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו, ְוַהַּכר

  
ִמְׂשַער ָהֲעׂשּויָה  ֲחגֹוַרת ַׂשקיֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו , ִאם יָכֹול~ 

  . ל זְַמן ַהַּתֲענִיתְּבכָ  ִעּזִים
  

נְִמָצא (ֲחצֹות ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוִּתּקּון  ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלהטֹוב ~ 
  .ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה )ַּבִּסּדּוִרים

  
ֶוֱהיֹות , ֲאגֹורֹות ֲעבּור ִּפְדיֹון ַהֶּׁשֶלג 10ֲאִפילּו ֶׁשל  ַמְטְּבעֹות 333יִָכין ~ 

ְוִאם . תַמְטְּבעֹו 333ְּפָעִמים  3יִָכין , ִּפְדיֹונֹות ְלגְִלּגּוֵלי ֶׁשֶלג 3ֹות ְוָצִרי ַלֲעׂש
ַהִּפְדיֹון ָהִראׁשֹון יְַחִליף ֶאת  ּוְלַאַחר, ַמְטְּבעֹות 333יִָכין ַרק , רֹוֶצה

יֲַעֶׂשה ַּגם ְוֵכן  ,ְדיֹון נֹוַסף ְּבַמְטְּבעֹותְויֲַעֶׂשה ּפִ , ַהַּמְטְּבעֹות ְּבֶכֶסף ּגָדֹול יֹוֵתר
  .ְלַאַחר ַהִּפְדיֹון ַהֵּׁשנִי

  
  :יֲַעמֹוד ְויֹאַמר ְּביֹום ַהצֹום~ 
  

, ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעּתָ : ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי . ְבקֹלֹו ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא , ֲחָרָטה גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה, ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

, ֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְ . עֹוד
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

. ָאַׁשְמנּו: ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָחָטאנּו
. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ן ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹו. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו

. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
ָּפגְַמנּו ְּבַמֲחָׁשָבה . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי

. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה
א ָׁשָוה . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ַמה : י ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּוְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ּכִ . ָלנּו
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ְדֵרי ָבֶטןחֵֹפׂש ָּכל חַ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
ִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו וְ 

  .ְּפָׁשֵעינּו
  
ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר ~   :ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָׁש
  

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

ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי , ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: ַחּטֹאָתם
  :ֶקֶדם

  
ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו , ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו

, )ַעל יְֵדי ֶׁשַפע ֵאין סֹוף ַהַּמְׁשִּפיַע ָּבֶהם ּוְמיֲַחָדם(ה "וה ּבְ "ְליֲַחָדא ֵׁשם י
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יְִחיָדה ֶׁשִלי , ָחיָה, נְָׁשָמה, רּוחַ , ּוְּבֵׁשם נֶֶפׁש, ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל
ַּטְלִּתי ִמְצֹות ֲהֵרינִי ִמְתַוֶּדה ָּבזֶה ַעל ַמֵה ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוּבִ 

א ַתֲעֶׂשה, ֲעֵׂשה ַעל ֻּכָּלם או ַעל ְקָצָתן ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה . ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות 
, ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ֶׁשל יַד. 1ּוִבְפָרט ַמֵה ֶׁשִּבַּטְלִּתי , ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים

, ּוִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית. 3, ל רֹאׁשּוִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ׁשֶ . 2
ּוִמְצַות . 7, ּוִמְצַות ִפריה ְוִרְביָה. 6, ּוִמְצַות ַהְּתִפָּלה. 5, ּוִמְצַות ִציִצית. 4

ּוִמְצַות ִסּפּור . 10, ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה. 9, ּוִמְצַות ַהְׁשָּבַתת ָחֵמץ. 8, ִמיָלה
ּוִמְצַות ֲעִריַפת ֶּפֶטר . 12, ּוִמְצַות ִּפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור. 11, ַריִםיְִציַאת ִמצְ 

, ּוִמְצַות ִקּדּוׁש ַׁשָּבת ִּבְדָבִרים. 14', ּוִמְצַות ָהֲאָמנָה ִּבְמִציאּות ה. 13, ֲחמֹור
נִּיֹות ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות ִּכּבּוד ַאב ָוֵאם ְונְִתָחיַיְבִתי ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ַּתעֲ . 15

ְוַעל . 16, ְועֹוד ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ַּתֲענִּיֹות ְּכִמנְיַן ַאב ָוֵאם, א"ד ה"ְלַתֵּקן ֵׁשם יו
ְוַעל ִמְצַות ְׁשִמַּטת . 18, ְוַעל ִמְצַות ֵּפרּוק ַמָּׂשא. 17, ִמְצַות ַהְלָוָאה ֶלָענִי

ל ִמְצַות ְׁשִביַתת ָהָאֶרץ ְועַ . 20, ְוַעל ִמְצַות ְׁשִביָתה ְּבַׁשָּבת. 19, ַקְרָקעֹות
ְוַעל ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמנֵי . 22, ְוַעל ִמְצַות ֲהָׁשַבת ַהֶּגזֶל. 21, ִּבְׁשנַת ַהְּׁשִמיָטה

ּוִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמנֵי . 24, ּוִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמנֵי ָּדגִים. 23, ְּבֵהָמה ְוַחּיָה
ּוִמְצַות ִענְיַן . 26, ַאת נִָּדה ֶׁשְּטֵמָאה ּוְמַטְּמָאהּוִמְצַות ִענְיַן ֻטמְ . 25, ֲחגִָבים

ּוִמְצַות יְִרַאת ַאב . 28, ּוִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם. 27, ֻטְמַאת זָָבה ֶׁשְּטֵמָאה ּוְמַטְּמָאה
, ּוִמְצַות ַהּנַַחת ְּפַאת ַהֶּכֶרם. 31, ּוִמְצַות ֶלֶקט. 30, ּוִמְצַות ֵּפָאה. 29, ָוֵאם
ּוִמְצַות ּתֹוָכָחה ְליְִׂשָרֵאל ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג . 33, ַות ַהּנַַחת ֵּפֵרט ַהֶּכֶרםּוִמצְ . 32

ּוִמְצַות . 36, ּוִמְצַות נְַטע ְרַבעי. 35, ּוִמְצַות ַאֲהַבת יְִׂשָרֵאל. 34, ַּכּׁשּוָרה
ַהּמֹאזְנַיִם ּוִמְצַות ִצּדּוק . 38, ּוִמְצַות ִּכּבּוד ֲחָכִמים. 37, ְליְִרָאה ִמן ַהִּמְקָּדׁש

ּוִמְצַות ְׁשִביָתה ְּביֹום . 40', ּוִמְצַות ִקּדּוׁש ה. 39, ְוַהִּמְׁשָקִלים ְוַהִּמּדֹות
ּוִמְצַות ְסִפיַרת . 42, ּוִמְצַות ְׁשִביָתה ִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח. 41, ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח

ּוִמְצַות ְׁשִביָתה . 44, בּועֹותּוִמְצַות ְׁשִביָתה ִמְּמָלאָכה ֶּבָחג ַהּׁשָ . 43, ָהעֶֹמר
ּוִמְצַות ְׁשִביָתה . 46, ּוִמְצַות ַּתֲענִית ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. 45, ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשנָה

ּוִמְצַות ְׁשִביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג . 47, ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ִביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ְּׁשִמינִי ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות ַהּנְִקָרא ּוִמְצַות ׁשְ . 48, ַהֻּסּכֹות

. 51, ּוִמְצַות יְִׁשיַבת ֻסָּכה. 50, ּוִמְצַות נְִטיַלת לּוָלב. 49, ְּׁשִמינִי ֲעֶצֶרת
. 54, ּוִמְצַות ִּפְדיֹון ְּבכֹור ָאָדם. 53, ּוִמְצַות ָחָלה. 52, ּוִמְצַות ִוּדּוי ַעל ַהֵחְטא
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ּוִמְצַות ִלְׁשמֹוַע ׁשֹוַפר . 56, ּוִמְצַות ִּדינֵי נֲַחלֹות. 55, ַות ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹוןּוִמצְ 
ּוִמְצַות . 59', ּוִמְצַות ַאֲהַבת ה. 58', ּוִמְצַות ַאְחדּות ה. 57, ְּברֹאׁש ַהָּׁשנָה
ּוִמְצַות  .62, ּוִמְצַות ִּבְרַּכת ַהָמזֹון. 61, ּוִמְצַות ְמזּוזָה. 60, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה

. 64, ּוִמְצַות ַאֲהַבת ַהּגִֵרים. 63, ְלִהְתַאֵּבל ַעל ְּפִטיַרת ֵׁשֶׁשת ַהְּקרֹוִבים
ּוִמְצַות . 66, ּוִמְצַות ְלִהְתַחֵּבר ּוְלִהַּדֵּבק ְּבַחְכֵמי ַהּתֹוָרה. 65', ּוִמְצַות יְִרַאת ה

ַות ְלַאֵּבד ֲעבֹוָדה זָָרה ּוִמצְ . 67, ַעל ַהָּצִרי ְלִהָּׁשַבע ֶׁשּיִָּׁשַבע ֶּבֱאֶמת
ּוִמְצַות . 70, ּוִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמנֵי עֹוף. 69, ּוִמְצַות ְׁשִחיָטה. 68, ּוְמַׁשְּמֶׁשיהָ 

ּוִמְצַות ַמֲעֵׂשר ָענִי ַתַחת ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ַּבָּׁשנָה ַהְּׁשִליִׁשית . 71, ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי
ּוִמְצַות ֶׁשִּמַּטת ְּכָסִפים ַּבָּׁשנָה . 73, ֶאת ַהּנְָכִריּוִמְצַות ִלנְּגֹׂש . 72, ְוָהִשיִשית
, ּוִמְצַות ַמָּתנֹות זְרֹוַע ְלָחיַיִם ְוֵקיָבה ַלּכֵֹהן. 75, ּוִמְצַות ְצָדָקה. 74, ַהְּׁשִביִעית

, ּוִמְצַות נְִתינַת ֵראִׁשית ַהּגֵז ַלּכֵֹהן. 77, ּוִמְצַות ַהְפָרַׁשת ְּתרּוָמה ּגְדֹוָלה. 76
ּוִמְצַות . 80, ּוִמְצַות ֲהָקַמת ַמָּׂשא ְליְִׂשָרֵאל. 79,  ּוִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה. 78

ּוִמְצַות . 83, ּוִמְצַות ִקּדּוִׁשין ְּבִאָּׁשה. 82, ּוִמְצַות ַמֲעֶקה. 81, ִׁשּלּוַח ַהֵּקן
ִרי ְּבִרִּבית ִאם יְִרֶצה ּוִמְצַות ַהְלָוָאה ְלנָכְ . 84, ָהאֹונֵס ֶׁשּיִָּׂשא ַאנּוַסתֹו ְלִאָּׁשה

ּוִמְצַות ַלֲעזֹב ַהָּׂשִכיר ֶלֱאכֹול . 86, ּוִמְצַות ִקּיּום מֹוָצא ְׂשָפָתיִם. 85. ְלַהְלוֹותֹו
ּוִמְצַות ָהרֹוֶצה ְלגֵָרׁש ִאְׁשּתֹו ֶׁשּיְגְָרֶׁשּנָה . 87, ִּבזְַמן ֶׁשִּכיָרתֹו ִמְּדָבִרים יְדּוִעים

ּוִמְצַות . 89, ְׂשַמח ֶהָחָתן ִעם ִאְׁשּתֹו ְּבָׁשנָה ִראׁשֹונָהּוִמְצַות ֶׁשּיִ . 88, ְּבגֵט
ּוִמְצַות נְִתינַת ָׂשָכר . 90. ֲהָׁשַבת ַהַּמְׁשּכֹון ִלְבָעָליו ְּבֵעת ֶׁשהּוא ָצִרי לֹו

. 93, ּוִמְצַות יִּבּום. 92, ּוִמְצַות ַהּנַַחת עֶֹמר ַהִּׁשְכָחה. 91, ָׂשִכיר ְּביֹומֹו
ּוִמְצַות ִלזְּכֹר ַמה ֶׁשָעָׂשה . 95, ּוִמְצַות ְלַהִּציל ֶאת ַהּנְִרָּדף. 94, ֲחִליָצה ּוִמְצַות

ְוַלֲעׂשֹות ' ּוִמְצַות ְלִהָּדמֹות ְלַדְרֵכי ה. 96, ֲעָמֵלק ְליְִׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַריִם
. 98. ַהּכֲֹהנִים ּוְלַכְּבָדם ּוִמְצַות  ְלַקֵּדׁש. 97, ָּכל ַמֲעֵׂשינּו ְּבֶדֶר ַהּיֶֹׁשר ְוַהּטֹוב

ֵאּלּו ִמְצוֹות ֶׁשל ּכֲֹהנִים . ּוִמְצַות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּכל ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל ְלַעְצמֹו
ְוִאם ָהיִיִתי ּכֵֹהן אֹו ֵלִוי ְּבגְִלּגּוִלים קֹוְדִמים "ּוְלִוּיִם ְוגַם ַהּיְִׂשָרֵאל יֹאַמר 

ּוִמְצַות ִּבְרַּכת . 100, ת ִענְיַן ֻטְמַאת ַהּכֲֹהנִים ִלְקרֹוֵביֶהםִמְצוַ . 99, "ּוִבַּטְלִּתי
  . ּוִמְצַות ַהּלֹוִוים ָלֶתת ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר. 101, ּכֲֹהנִים ְּבָכל יֹום

  
ְונְִתָחיַיְבִתי ְלִהְתַעּנֹות ִׁשִּׁשים ְוֶאָחד יֹום ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִּמְצוֹות ֲעֵׂשה ֵאּלּו 

ְוֶאָחד יֹום ְוֲהֵרינִי ַמְפִריׁש  ִשיםְועֹוִלים יַַחד ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ּוֵמָאה ְוׁשִ , ְלִּתיֶׁשִּבּטַ 
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ְוגַם ֲהֵרינִי  .)הְויְַפִריׁש ַהְּסכּום ְלִפי יְָכְלּתֹו ְּכִפי ֶׁשִהזְַּכְרנּו ַמְעלָ . (ְּדֵמי ִּפְדיֹונָם
א ְלַהֲאִמין ְּבֵאל . 1, א ַתֲעֶׂשהִמְתַוֶּדה ָּבזֶה ַעל ַמה ֶׁשָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות  ֶׁש

א ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָדה זָָרה ֲאִפילּו ֶׁשּיֲַעבֹד אֹוָתה . 2. ְלַבּדֹו' ַאֵחר ִּבְלִּתי בה ְוֶׁש
א ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה זָָרה ְּכַדְרָּכּה. 3, ַאֵחר ַוֲאִפילּו ּגֹוי א . 4, ְוֶׁש ְוֶׁש

ֹו ְלַהְקִריב אֹו ְלנֵַּס אֹו ְלַהְקִטיר ַלֲעבֹוָדה זָָרה ַוֲאִפילּו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות אֹו ִלזְּבַֹח א
א ְלַהֲעִביר ִמּזְַרִעי ַלּמֶֹל. 5, ֶּׁשֵאין ַּדְרָּכּה ְּבָכ ַּתֲענִּיֹות  301ְונְִתָחיַיְבִתי . ְוֶׁש

א ַתֲעֶׂשה. ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו א ִלְפנֹות ֶאל . 6, ְוַעל ִמְצַות  ָהֱאִליִלים ֶׁש
א ַתֲעֶׂשה. 7. ְּבִהְסַּתְּכלּות ֲעֵליֶהם אֹו ַעל ְּתמּונָָתם אֹו ְּבִסְפֵריֶהם , ְוַעל ִמְצַות 

א לה א ַלֲעׂשֹות ַמֵּצָבה ְלׁשּום ּכַֹח ֶׁשָּבעֹוָלם ַוֲאִפילּו  א . 'ֶׁש ְוַעל ִמְצַות 
א ַלֲעׂשֹות ֶאֶבן ַמְׂשִּכית ְלִהְׁשּתַ . 8, ַתֲעֶׂשה . ֲחוֹות ָעֶליָה ֲאִפילּו ְלֵאל יְִתָּבַרֶׁש

א ַתֲעֶׂשה א ִלגְרֹם ַלֲאֵחִרים . 9, ְוַעל ִמְצַות  א ְלִהָּׁשַבע ָּבֲעבֹוָדה זָָרה ְו ֶׁש
א ַתֲעֶׂשה. ְלִהָּׁשַבע ָּבּה ַוֲאִפילּו ֵהם ּגֹויִים ֶׁשָּכַעְסִּתי ְוָקַרְעִּתי . 10, ְוַעל ִמְצַות 

ְוִקְלַקְלִתי ּוָפגְַמִּתי ַּבְּקֻדָּׁשה , ִלים ַּבֲחָמִתי ְוָׁשַבְרִּתי ֵּכִלים ַּבֲחָמִתיּכֵ ) יָׁשָבְרּתִ (
ְוגַָרְמִּתי ְלַסֵּלק ֵמָעַלי אֹור , ְוגַם ָעִׂשיִתי ִקְלקּול ְּבנְַפִׁשי ְלַמָּטה, ְלַמְעָלה
ְוגַם ָּפגְַמִּתי , ָהַרֲחִמיםְוִהגְָּבְרּתי ֲחֵמֶׁשת ְּגבּורֹות ַהִּדין ַעל ַהֶחֶסד וְ , ַהְּקֻדָּׁשה

ִהים"ֶשִהְפַרֶדִתי ֵׁשם ַהֲהָויָ  ְונְִתָחיַיְבִתי ֵמָאה ַוֲחִמִׁשים ְוֶאָחד , ה ִמֵּׁשם ֱא
ֶׁשִּמְסָּפרֹו ). ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל(ן "ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ַּתֲענִּיֹות ְּכִמנְיַן ֵׁשם ֶאְהיֶ 

ִהי"ֶׁשיְִתַמְּתקּו ְׁשנֵי ְׁשמֹות ַאדֹנָ , ֶאָחדִעם ַהּכֹוֵלל ֶׁשּלֹו ֵמָאה ַוֲחִמִׁשים וְ  ם "י ֱא
ְויְִתַחְּברּו . ֶׁשֵהם ְּתֵרי ָּבֵּתי ִּדינָא ַרְפיָא ְוַקְׁשיָא ֶׁשִּמְסָּפָרם ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ְוֶאָחד

ִהים "ֵׁשם ֲהָויָ  א "ב ִעם ֵׁשם קנ"ְויְִתַחְּברּו ֵׁשם ע) יאהלוההים(ה ִעם ֵׁשם ֱא
ִהים "ְוֵׁשם ס) הי הה, ויו יוד, הי הה, יוד אלף( . ל. הי. יוד א(ג ִעם ֵׁשם ֱא

.) י. הא. נ, ואו. ד. הא.א. יוד(ה ִעם ֵׁשם אדני "ְוֵׁשם מ.) ים.הי. ה. ואו
ה ִמּתּוק ָּגמּור "ֵׁשמֹות  אהיה אלהים אדני ַעל יְֵדי ֵׁשמֹות ֲהָויָ ' ְויּוְמֶתקּו ג

ְויְִתַּגְּברּו ְויְִתַּפְּׁשטּו ְלַמֵּתק ָּכל ַהִּדינִין ַהָּקִּׁשין , ֲחָסִדיםְויְִתַּגּלּו אֹורֹות הַ . ְוָׁשֵלם
ְויְִתַּבֵּטל ֵהּיֵֶצר ָהָרע ֶׁשל ַהַּכַעס ַוֲעבֹוָדה . ְויְתַּבֵּטל ָּכל ָהַאף ְוֶהָחרֹון, ְוָהָרִפין

א ַתֲעֶׂשה. זָָרה ְויְִתַּבְּטלּו ִּבּטּול ּגָמּור א ָלתּור ַאַחר ַהֵּלב ׁשֶ . 11, ְוַעל ִמְצַות 
ב "ה ומ"ַּתֲענִּיֹות ְּכנֶגֶד ֵׁשם מ 87ְוָהַעיִן ּוָפגְַמִּתי ַּבַּמְחָׁשָבה ְונְִתָחיַיְבִתי 

א ַתֲעֶׂשה. אֹוִתּיֹוָתיו א ְלִהָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר . 12, ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות  ֶׁש
א ּוָפגְַמּתִ . 13. ַּתֲענִּיֹות 37ְונְִתָחיַיְבִתי  י ִּבנְָדִרים ּונְָדבֹות ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות 
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א יֵַחל ְּדָברֹו ְונְִתָחיַיְבִתי , ַתֲעֶׂשה א ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו. 14. ַּתֲענִּיֹות 6ֶׁשל  . ְוֶׁש
א ַתֲעֶׂשה  ְוִקְלָלִתי ְלָאִבי אֹו ְלִאִּמי . 15ְוַעל ֲאֶׁשר ָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 

א ַתֲעֶׂשה . ַּתֲענִּיֹות 40ִתי ְונְִתָחיַיבְ  ּוָפגְַמִּתי ְּבעֹון ַהַּגֲאָוה . 16ְוַעל ִמְצַות 
א ַתֲעֶׂשה , ַּתֲענִּיֹות 55ְונְִתָחיַיְבִתי  ְונְִכַׁשְלִּתי ֲאנִי . 17ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 

ַהְחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה ּוֵביִתי ַּבֲעֹון ַהּנִָּדה ּוָפגְַמנּו ְּבְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ְוגַָרְמנּו לְ 
א . 18. ַּתֲענִּיֹות 82ְונְִתָחיַיְבִתי . נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ַּבֲעֹונֵנּו ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 

ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות , ַתֲעֶׂשה ּוָּבגְַדִּתי ְּבַאְחדּוְת ְונַָתִּתי מּום ְּבָקְדִׁשי ָׁשַמיִם
ּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ַעל , ְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהְּקֻדָּׁשהָהֶעְליֹונִים ְוִקְלקַ 

. ּוָּבאִתי ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ּוָבעֹוָלמֹות ַהְקדֹוִׁשים. יְֵדיֶהם
טּות ָהאֹורֹות ֶּדֶר ִּתּקּון ְוגַם ּגַָרְמִּתי ְמנִיָעה ְּבִהְתַּפׁשְ , ְוִהגְַּבְרִּתי ּכֹחֹות ַהִּדינִין

ְוָעַבְרִּתי ַעל . 19. ַּתֲענִּיֹות 325ְונְִתָחיַיְבִתי . ַהֵּׁשנִי ְּדִדיְקנָא ַהּנְִקָרא נֹוֵׂשא ָעֹון
א ַתֲעֶׂשה ּוָפגְַמִּתי ֶּבָעֹון  ִׁשּמּוׁש ְּבַקָּבָלה ַמֲעִׂשית ּוְכִתיַבת ְקִמיעֹות  ִמְצַות 

א ַתֲעֶׂשה . ֲענִּיֹותּתַ  45ְונְִתָחיַיְבִתי  ּוָפגְַמִּתי ֶּבָעֹון . 20ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 
ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָדה , ַהּזָָכר יֹאַמר(אֹו ַעל ַהּגֹוּיָה . 21, ִּביָאה ַעל ַהְּבֵהָמה

ה "ם ֲהָויָ ּוָפגְַמִתי ְּבׁשֵ .) ָׁשַכְבִּתי ִעם גֹוי ָטֵמא, ַהנְֵקָבה ּתֹאַמר) (,ִׁשְפָחה זֹונָה
. ן ֲאֶׁשר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוהּוא ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּבּה"ְּבִמּלּוי ֵהִהי

ִלְהיֹות נְִקַׁשר ְּבֶכֶלב ַהַּמֲעֶלה ַמיִן , אֹוי ִלי אֹויָה ָעַלי ִּכי ָּגַרְמִּתי ַרע ְלַעְצִמי
א ַתֲעֶׂשה . ַּתֲענִּיֹות 216ְונְִתָחיַיְבִתי  . נּוְקִבין ֶׁשל ַהְּקִלָּפה ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 

ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי , ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְּדַמְלָּכא. 22
י ֲאֶׁשר ִמְׁשַמְׁשִּתי ַּבּיַָדיִם ַעל יְֵדי רֹק ְוִחּכּו ְוהֹוֵצאתִ , ְּבַהְׁשָחַתת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוגַם ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְּבהֹוָצַאת זֶַרע . זֶַרע ְלַבָּטָלה ַּכָּמה ְּפָעִמים
. ַּתֲענִּיֹות 84ְונְִתָחיַיְבִתי . ְלַבָּטָלה ַעל יְֵדי ַמֲחַׁשְבִּתי ֶׁשִהְרַהְרִּתי ַּבֲעֵבָרה

א ַתֲעֶׂשה  ּזָָכר ְוָעַבְרִּתי ַעל ַהָּכתּוב ְוֶאת ּוָּבאִתי ַעל הַ . 23ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 
א ִּתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ְוגַם , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ה ְוֶאְהיֶ "ּוָפגְַמִּתי ְּבַהַויָ , זָָכר 

ָּבגְַדִּתי ְּבַאְחדּוְת ְונַָתִּתי מּום . ְוָהיָה אֹור יְִׂשָרֵאל ְלחֶֹׁש, ְּבֵׁשמֹות ֲאחֹוַריִים
ּוָמנְַעִּתי , ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונִים ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, י ָׁשַמיִםְּבָקְדׁשֵ 

ף "ְונְִבַעְלִּתי ֶאל ַהּזָָכר ּוָפגְַמִּתי ְּבָאלֶ . ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם
ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ "ף ָאלֶ "ָאלֶ  . ַּתֲענִּיֹות 233ְונְִתָחיַיְבִתי . ִּבינָהה ֶׁשּבַ "ף ֶׁשִּבְׁש

א ַתֲעֶׂשה  א . ְוָאַכְלִּתי ּגִיד ַהּנֶָׁשה 24ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות  ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 
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א יִָּמֵצא ָחֵמץ ִבְרשּוֶתינּו ְּבֶפַסח 25ַתֲעֶׂשה  א ַתֲעֶׂשה . ֶׁש ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצַות 
א ֶלאֱ  26 א ֶלֱאכֹול ְּבֶפַסח ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשּיֵׁש ּבֹו . 27. כֹול ָחֵמץ ְּבֶפַסחֶׁש ְוֶׁש

א יֵָרֶאה ָלנּו ָחֵמץ ְּבֶפַסח. 28. ָחֵמץ א ְלֵצאת ְּבַׁשָּבת חּוץ . 29. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ַלֲעׂשֹות ְּמָלאָכה ְּבַׁשָּבת. 30. ַלְּתחּום א ַלֲהרֹוג נִָקי. 31. ְוֶׁש . 32 .ְוֶׁש

א ִלגְנֹב נֶֶפׁש ִמּיְִׂשָרֵאל א ְלָהִעיד ֶׁשֶקר 33. ְוֶׁש א ַלְחמֹד ָממֹון . 34. ְוֶׁש ְוֶׁש
א נְׁשֹוֵתיֶהם א ַלֲעׂשֹות צּוַרת ָאָדם ַוֲאִפילּו . 35. אֹו ְרכּוׁש ֲחֵבֵרנּו ְו ְוֶׁש

א ִלגְרַֹע ִמּנְׁשֹוֵתינּו ְׁשֵאר ְּכסּות . 36. ְלנֹוי א ְלַהּכֹות ַאב . 37. ְועֹונָהְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלהֹונֹות ֶאת ַהּגֵר ִּבְדָבִרים. 38. ָוֵאם א ְלהֹונֹות ֶאת ַהֵּגר . 39. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלַעּנֹות יְתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות. 40. ְּבָממֹון א ִלְתּבַֹע חֹוב ֵמָענִי . 41. ְוֶׁש ְוֶׁש
ֶוה ְלַמְלֶוה ְּבִרִּביתוְ . 42. ֶּׁשֵאין לֹו ַמה ִלְפרֹעַ  א ְלָהִׁשית יָד ֵּבין  . 43. ֶׁש

א ְלַקֵּלל ַהַּדּיָן א ְלַהְקִּדים ַהַּמַעְׂשרֹות . 45. 'ְוַעל ִאּסּור ִּבְרַּכת ה. 44. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ַהַּמַעְׂשרֹות ִלְתרּוָמה. 46, ִמִסְדַרן א ֶלֱאכֹול ְּטֵרָפה. 47. ְו א ְוֶׁש. 48. ְוֶׁש

א ְלָהִדיַח ְּבנֵי ָאָדם ַאַחר ֲעבֹוָדה זָָרה. 49. ָלַקַחת ׁשַֹחד א . 50. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ִּתְקרֶֹבת ֲעבֹוָדה זָָרה. 51. ְלַבֵּׁשל ָּבָׂשר ְּבָחָלב . 52. ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ְּבָחָלב א ֶלֱאכֹול ֵחֵלב. 53. ְוֶׁש א ֶלֱאכֹול ָּדם . 54. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה ְוַחּיָה ְּטֵמָאה. 55. ְּבֵהָמה ַחּיָה ְועֹוף א ֶלֱאכֹול . 56. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול עֹוף ָטֵמא. 57. ָּדג ָטֵמא א ֶלֱאכֹול ֶׁשֶרץ ָהָאֶרץ. 58. ְוֶׁש . 59. ְוֶׁש
א ֶלֱאכֹול ַהְּׁשָרִצים ַהּנֹוָלדִ  א ֶלֱאכֹול . 60. ים ִּבזְָרִעים ּוַבֵּפרֹותְוֶׁש ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול ֵמַהְּׁשָרִצים ַהּנֲַעִׂשים ֵמָהִעּפּוׁש. 61. ִמֶּׁשֶרץ ַהַּמיִם א . 62. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ַאב. 63. ְלִהְתָקֵרב ְלַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות א . 64. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ֵאֶׁשת ַאב ֲאִפילּו ֶׁשֵאינָּה ִאּמֹו. 65. ת ֵאםְלגַּלֹות ֶעְרוַ  . ְוֶׁש
א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹותֹו. 66 א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ַּבת ַהֵּבן. 67. ְוֶׁש . 68. ְוֶׁש

א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ַּבת ַהַּבת א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ַהַּבת. 69. ְוֶׁש א וְ . 70. ְוֶׁש ֶׁש
א ְלגַּלֹות . 71. ְלגַּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹותֹו ֵמָהָאב ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָּה ַּבת ִאּמֹו ְוֶׁש

א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹות ָהָאב. 72. ֶעְרַות ֲאחֹות ִאּמֹו א ָלבֹא ַעל . 73. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ָלבֹא ַעל ֵאֶׁשת ַהֵּבן. 74. ֶעְרַות ָאִחי ָהָאב א ָלבֹא ַעל ֵאֶׁשת . 75 .ְוֶׁש ְוֶׁש

א ָלבֹא ַעל ִאָּׁשה ּוִבָּתּה. 76. ָהָאח א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוַבת . 77. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלגַּלֹות ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוַבת ִּבָּתּה. 78. ְּבנָּה א ָלבֹא ַעל ְׁשֵּתי . 79. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלַכּלֹות ַהֵּפָאה . 81. א ָלבֹא ַעל ִאָּׁשה נִָּדהְוֶׁש. 80. ֲאָחיֹות ֵמַחּיִים ְוֶׁש
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א ָלַקַחת ַהִּׁשֳּבִלים ַהּנֹוְפִלים ִּבְׁשַעת ַהָּקִציר. 82. ַּבָּׂשֶדה א . 83. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלַלֵּקט ֵּפֵרט ַהֶּכֶרם. 84. ְלַכּלֹות עֹוְללֹות ַהֶּכֶרם א ִלגְנֹב ׁשּום . 85. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלַכֵחׁש ַעל ָממֹון ֶׁשּיֵׁש ְלַאֵחר ְּביִָדי. 86. ֵחֶפץ אֹו ָממֹון א . 87. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלִהָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר. 88. ְלִהָּׁשַבע ַעל ְּכִפיַרת ָממֹון א ַלֲעׁשֹק. 89. ְוֶׁש . ְוֶׁש

א ִּלגְזֹל. 90 א ְלַאֵחר ְׂשַכר ָׂשִכיר. 91. ְוֶׁש א ְלַקֵּלל ָאָדם וְ . 92. ְוֶׁש ֶׁש
א ְלַהְכִׁשיל ַּתם ַּבֶּדֶר. 93. ִמּיְִׂשָרֵאל ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ִאָּׁשה א . 94. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלַכֵּבד ָּגדֹול ַּבִּדין. 95. ְלַעֵּות ַהִּמְׁשָּפט א ָלֶלֶכת ָרִכיל. 96. ְוֶׁש . 97. ְוֶׁש
א ַלֲעמֹוד ַעל ָּדם ֶאָחד מִ  א ִלְׂשנּוא ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל. 98. ּיְִׂשָרֵאלְוֶׁש . 99. ְוֶׁש

א ְלַהְלִּבין ְּפנֵי ָאָדם ִמּיְִׂשָרֵאל א ִלנְקֹם. 100. ְוֶׁש א ִלנְטֹור. 101. ְוֶׁש . ְוֶׁש
א ְלַהְרִּביַע ְּבֵהָמה ִעם ֶׁשֵאינֹו ִמינֹו. 102 א ִלזְרֹוַע ִּכְלֵאי .103. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלַהְרִּכיב ִאיָלן ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו ְּבָכל ָמקֹום. 104. ִעים ָּבָאֶרץזְרָ  . 105. ְו
א ֶלֱאכֹול ָעְרָלה א ְלנֵַחׁש. 106. ְוֶׁש א ְלעֹונֵן. 107. ְוֶׁש א . 108. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלַהְׁשִחית ְּפַאת ַהּזָָקן. 109. ְלַהִּקיף ְּפַאת ָהרֹאׁש א ִלְכּתֹב וְ . 110. ְוֶׁש ֶׁש

א ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשה אֹוב. 111. ִּבְבָׂשִרי ְּכתֶֹבת ַקֲעַקע א . 112. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלהֹונֹות ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה. 113. ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשה יְִּדעֹונִי . ְוֶׁש

א ָלֶלֶכת ְּבֻחּקֹות ַהּגֹויִם. 114 . 116. א יֹאַכל ָּכל זַר ְּתרּוָמהְוֶׁש. 115. ְוֶׁש
א יֹאַכל ּתֹוָׁשב ּכֵֹהן ְוָׂשִכיר ְּתרּוָמה א יֹאַכל ָעֵרל ְּתרּוָמה. 117. ְוֶׁש . ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול ֶטֶבל. 118 א ְּלַהִּטיל מּום ַּבֳּקָדִׁשים. 119. ְוֶׁש א . 120. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ּוְבנָּה ְּביֹום ֶאָחד. 121. םְלָסֵרס זָָכר ֶאָחד ִמָּכל ַהִּמינִי . ְוֶׁש

א ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַהּגֹוֵרם ְלִחּלּול ֵׁשם ָׁשַמיִם ֵּבין ְּבנֵי ָאָדם. 122 . 123. ְוֶׁש
א ַלֲעׂשֹות ְּמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח א ַלֲעׂשֹות ְּמָלאָכה . 124. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול ְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה ַעד ִׁשָּׁשה ָעָׂשר . 125. ַהְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסחַּבּיֹום  ְוֶׁש
א ֶלֱאכֹול ָקִלי ִמְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה ַעד . 126. ְּבנִיָסן ְלַאַחר ַהְקָרַבת ָהעֶֹמר ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול ַּכְרֶמל ִמְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה ַעד זְַמן . 127. זְַמן זֶה א . 128. זֶהְוֶׁש ְוֶׁש
א ַלֲעׂשֹות ְּמָלאָכה ְּברֹאׁש . 129. ַלֲעׂשֹות ְּמָלאָכה ְּביֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות ְוֶׁש

א ַלֲעׂשֹות ְּמָלאָכה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. 130. ַהָּׁשנָה א ַלֲעׂשֹות . 131. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ַלֲעׂשֹות ְּמָלאָכה ְּביֹום . 132. ְּמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות ְוֶׁש

א ּנֲַעבֹד ָהֲאָדָמה ַּבָּׁשנָה ַהְּׁשִביִעית. 133. ְּׁשִמינִי ֲעֶצֶרת א . 134. ְוֶׁש ְוֶׁש
א נְִקצֹור ְסִפיִחים ַּבָּׁשנָה . 135. נֲַעֶׂשה ָּבּה ֲעבֹוָדה ַּגם ָּבִאיָלנֹות ְוֶׁש



 
20 

 

א נֶאֱ . 136. ַהְּׁשִביִעית . סֹף ֵּפרֹות ָהִאיָלן ַּבְּׁשִביִעית ְּכַדְרֵּכנּו ִּבְׁשָאר ָׁשנִיםְוֶׁש
א ְלהֹונֹות ְּבֶמַקח ּוִמְמַּכר. 137 א ְלהֹונֹות ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל . 138. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלַהְלוֹות ְּבִרִּבית ְליְִׂשָרֵאל ְוגַָרְמִּתי ְלנֵַּתק ֶהָאַרת ׁשֶ . 139. ִּבְדָבִרים ַע "ְוֶׁש
אֹו  370ְוֶאְפָׁשר ֶשנְִתָחיַיְבִתי , ּנְהֹוִרין ִעָּלִאין ַקִּדיִׁשין ֵמַהְּׁשִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה

א ְלִהָּכנֵס ְּבֻטְמָאה ָלֲעזָָרה ְוַלִּמְקָּדׁש. 140. ַּתֲענִּיֹות 422 א . 141. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלָהחֵ . 142. ִלְפּדֹות ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה . 143. ל ְּדָבִרים ֶׁשּנַָדְרנּוְוֶׁש

א ְלָמנֹות ַּבַּדּיָנִים ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָחָכם ַּבּתֹוָרה א ְלִהְתֲאוֹות . 144. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלִהְתַחֵּתן ָּבֲעבֹוָדה זָָרה . 145. ִלְרכּוׁש ָאָדם ִמּיְִׂשָרֵאל אֹו ְלִאְׁשּתֹו ְוֶׁש

א ֶלֱהנֹו. 146. ְועֹוְבֶדיהָ  א ֶלֱהנֹות . 147. ת ִמִּצּפּוי ֲעבֹוָדה זָָרהְוֶׁש ְוֶׁש
א ִלְמחֹק ִסְפֵרי . 148. ֵמֲעבֹוָדה זָָרה אֹו ְמַׁשְּמֶׁשיָה ְּבָכל ֶּדֶר ֶׁשִהיא ְוֶׁש

א ְלַהֲעלֹות ָקָדִׁשים . 149. ִמְדָרׁשי קֹוֶדׁש אֹו ִלנְתֹוץ ָּבֵּתי ְּכנֶֶסת ּוָבּתֵ  ְוֶׁש
א ֶׁשל ִּתירֹוׁש . 150. ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש א ֶלֱאכֹול ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ֶׁשל ָּדגָן ְו ְוֶׁש

א ֶׁשל יְִצָהר חּוץ ִלירּוָׁשַליִם א ֶלֱאכֹול ְּבכֹור ָתִמים חּוץ . 151. ְו ְוֶׁש
א ֶלֱאכֹול ֵאֶבר ִמן ָהַחי. 152. ִלירּוָׁשַליִם ְלַאַחר ַהְקָרָבתֹו ַּבִּמְקָּדׁש . 153. ֶׁש

א ְלהֹוִסיף ַעל ִּמְצוֹות ַהּתֹוָרהוְ  א ִלגְרַֹע ִמִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה. 154. ֶׁש . ְוֶׁש
א ִלְׁשמֹוַע ֵמַהִּמְתנֵַּבא  ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה זָָרה. 155 א ֶלֱאהֹב ֶאת . 156. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ַלֲעזֹב ֶאת ִׂשנְַאת ַהַּמִּסית. 157. ַהַּמִּסית א ְלַהִּציל ֶאת ְוֶׁש. 158. ְוֶׁש
א יְַלֵּמד ַהּנִָּסת ּזְכּות ַעל ַהַּמִּסית. 159. ַהַּמִּסית א ְלָהִסית . 160. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלִהְתּגֹוֵדד ְּכמֹו עֹוְבֵדי . 161. ֶאָחד ִמּיְִׂשָרֵאל ָלֶלֶכת ַאַחר ֲעבֹוָדה זָָרה ְוֶׁש
א ַלֲעׂשֹות ָּקְרָחה . 162. ֲעבֹוָדה זָָרה א ֶלֱאכֹול ָחגָב . 163. ַעל ֵמתְוֶׁש ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול נְֵבלֹות. 164. ָטֵמא אֹו ֶׁשֶרץ ָהעֹוף א ִלְתּבַֹע . 165. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלִהָּמנַע ִמְּלַפְרנֵס ֶאת ֶהָענִי . 166. ַהַהְלָוָאה ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ּזְַמן ְּׁשִביִעית ְוֶׁש

א לְ . 167. ָּכל צֹוְרּכֹו . 168.   ִהָּמנַע ִמְּלַהְלוֹות ַלּנְִצָר ִמְּפנֵי ַהְּׁשִמיָטהְוֶׁש
א ַלֲעבֹוד ָּבקֹוָדִשים א ִלגְזֹז ָהקֹוָדִשים. 169. ְוֶׁש א ֶלֱאכֹול . 170. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ְלָהִקים ַמֵּצָבה. 171. ָחֵמץ ְּבַאְרָּבָעה ֲעַׂשר ְּבנִיָסן ַאַחר ֲחצֹות . 172. ְוֶׁש
א ְלַכֵּׁשף. 173. א ִלְקסֹםְוֶׁש א לַחֵבר ָחֶבר ַּבֲעֵלי ַחּיִים. 174. ְוֶׁש . ְוֶׁש

א ִלְׁשאֹול ְּבאֹוב. 175 א ִלְׁשאֹול ְּביְִּדעֹונִי. 176. ְוֶׁש א . 177. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ְלִהְתנְַּבאֹות ֶׁשֶקר ְּבֵׁשם ה. 178. ִלְדרֹוׁש ֶאל ַהֵּמִתים א ְוׁשֶ . 179. 'ְוֶׁש

א ְלַהִּסיג ְּגבּול. 180. ְלִהְתנְַּבאֹות ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה זָָרה ֹ . 181. ְוֶׁש א ַלְחּת ְוֶׁש
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א ְלַהְׁשִחית ִאיָלנֵי ַמֲאָכל ּוְׁשָאר ְּדָבִרים . 182. ַהִּדין ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד ְוֶׁש
א ְלִהְתַעֵּלם ֵמָהֲאֵבָדה. 183. ָהְראּויִים א ְלָהנִיַח ֶּבֱהַמת ֲחֵברֹו . 184. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ַּתֲעֶדה ִאָּׁשה ֲעִּדי ִאיׁש. 185. רֹוֶבֶצת ַּתַחת ַמָּׂשָאּה א יְֲעֶדה . 186. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ָלַקַחת ָהֵאם ַעל ַהָּבנִים. 187. ָהִאיׁש ֲעִּדי ִאָּׁשה א ָלֵתת . 188. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ִלזְרֹו. 189. ִמְכׁשֹול א ֶלֱאכֹול אֹו ֶלֱהנֹות . 190. ַע ִּכְלַאיִם ַּבֶּכֶרםְוֶׁש ְוֶׁש
א ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ִּבְׁשנֵי ִמינֵי ְּבֵהָמה ְּביַַחד. 191. ִמִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם . 192. ְוֶׁש

א ִלְלּבֹׁש ַׁשַעְטנֵז א יְגֵָרׁש מֹוִציא ֵׁשם ַרע ֶאת ִאְׁשּתֹו. 193. ְוֶׁש . 194. ְוֶׁש
א יִָּכנֵס ָטֵמא ְלַמֲחנֵה ְלִוּיָה. 195. א יְגֵָרׁש ָהאֹונֵס ֶאת ַאנּוַסתֹוְוׁשֶ  . ְוֶׁש

א ְלַהְחזִיר ֶעֶבד ֶׁשָּבַרח ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ַלֲאדֹונָיו ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ. 196 . ְוֶׁש
א ְלהֹונֹות ֶעֶבד ֶׁשָּבַרח ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ֵמֲאדֹונָיו ׁשֶ . 197 . ְּבחּוץ ָלָאֶרץְוֶׁש
א ִלְלוֹות ְּבִרִּבית ִמּיְִׂשָרֵאל. 198 א ְלַאֵחר ַהּנְָדִרים ְוַהּנְָדבֹות. 199. ְוֶׁש . ְוֶׁש
א יִַּקח ַהָּׂשִכיר יֹוֵתר ַעל ֲאִכיָלתֹו. 200 א יֹאַכל ַהָּׂשִכיר . 201. ְוֶׁש ְוֶׁש

א יֲַחזִיר ָאדָ . 202. ִּבְׁשַעת ְּמָלאָכה .  203. ם ְּגרּוָׁשתֹו ַאַחר ֶׁשּנִֵּׂשאתְוֶׁש
א ַלֲחבֹול ֵּכִלים ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהם אֹוֵכל נֶֶפׁש ׁש ִסיָמנֵי . 204. ְוֶׁש א ִלְת ְוֶׁש

א ְלַמְׁשֵּכן ָּבַעל חֹוב ַעל ָּכְרחֹו. 205. ָצָרַעת א ִלְמנֹוַע ָהֲעבֹוט . 206. ְוֶׁש ְוֶׁש
א יִָעיד ָקרֹוב. 207. ִרי לֹוִמְּבָעָליו ְּבֵעת ֶׁשּצָ  א ְלַמְׁשֵּכן . 208. ְוֶׁש ְוֶׁש

א ָלַקַחת עֶֹמר ַהִּׁשְכָחה ִמְּתבּוָאה אֹו ִאיָלנֹות. 209. ַאְלָמנָה א . 210. ְוֶׁש ְוֶׁש
א ַלְחסֹם ְּבֵהָמה ִּבְׁשַעת ְמַלאְכָּתּה. 211. נֶָּכה ָאָדם ִמּיְִׂשָרֵאל . 212. ְוֶׁש

א נְַשֶהה ִמּדֹות . 213. א ִּתּנֵָׂשא ַהּיְָבָמה ְלַאֵחר חּוץ ִמיָבָמּהְוׁשֶ  ְוֶׁש
א נְִׁשַּכח ַמֲעֵׂשה ֲעָמֵלק ֶׁשָעָׂשה ִעם . 214. ּוִמְׁשָקלֹות ֲחֵסִרים ִעָּמנּו ְוֶׁש

א ֶלֱאכֹול ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ְּבֻטְמָא.  215. ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַריִם . 216. הְוֶׁש
א ְלהֹוִציא ְּדֵמי ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ִּבְׁשָאר ְּדָבִרים ֶׁשֵאינָן ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה ם ָאדָ . (ְוֶׁש

 ):יֹאַמר ְוָראּוי ֶׁשּיֹוִסיף זֶה ַּגם ַהּיְִׂשָרֵאל( ּכֵֹהן יֹוִסיףא ְוהּון ַהִּתּקּוה ֶׁשעֹוׂשֶ 
א . 213") ם קֹוְדִמים ְוָעַבְרִּתי ַעל ִאּסּורְוִאם ָהיִיִתי ּכֵֹהן אֹו ֵלִוי ְּבגְִלּגּוִלי" ֶׁש

א יִָּׂשא ּכֵֹהן . 214. יִָּטֵמא ַהּכֵֹהן ְלֵמת ֶׁשֵאינֹו ְקרֹובֹו ַהְּמבָֹאר ַּבָּכתּוב ְוֶׁש
א יִָּׂשא ּכֵֹהן ֲחָלָלה. זֹונָה א יִָּׂשא ּכֵֹהן ְּגרּוָׁשה. 215. ְוֶׁש  :)תֹוִסיף הִאּׁשָ . (ְוֶׁש
א ִתְהיֶה ְּקֵדָׁשה ִמְּבנֹות יְִׂשָרֵאל. 216   . ְוֶׁש
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ת ְויְַפִריׁש ַהְּסכּום ְלִפי יְָכְלּתֹו ְּכִפי ַהָּכתּוב ִּבְתִחּלַ . ְוֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ְּדֵמי ִּפְדיֹונָם
 למצות עשה ומצות לא תעשה שקל לתעניתלפי  סכום הפדיון .ןַהִּתּקּו

: כ"סה. שח 53750עשה מצות לא ת, שח 6161מצות עשה : הוא
ויכול , ועדיף בשקלים ומעלה .שח 5991.1 :או באגורות .שח 59,911

  .עד שיתן הסכום במלואו, לחלקם לתשלומים מעט מעט עם הזמן
  

   :ריֹאמַ ~ 
  

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּכֹונְנֵהּו

  
   :ַאַחר ָּכ יֹאַמרו~ 
  

ן ְוַקח טֹוב ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעו ֹ, ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְהָוה
ּוֵמֽיְהָוה ַמֲֽענֵה ָלֽׁשֹון׃ ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי , י ֵלבּֽונְַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתֽינּו׃ ְלָאָדם ַמַֽעְרכֵ 

׃, ִּתְפָּתח ִהים ַהֽהֵֹל ִלְפנֵי ַמֲֽחנֵה יְִׂשָרֵאל  ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶתֽ ַוּיִַּסע ַמְלַא ָהֱֽא
ַוּיָבֹא ֵּבין ַמֲֽחנֵה  :ַוּיֵֶל ֵמַאֲֽחֵריֶהם ַוּיִַּסע ַעּמּוד ֶהָֽענָן ִמְּפנֵיֶהם ַוַּֽיֲֽעמֹד ֵמַאֲֽחֵריֶהֽם

ֽא ָקַרב זֶה  ִמְצַריִם ּוֵבין ַמֲֽחנֵה יְִׂשָרֵאל ַויְִהי ֶהָֽענָן ְוַהחֶׁש ַוּיֶָאר ֶאת ַהָּליְָלה ְו
ַוּיֵט מֶֹׁשה ֶאת יָדֹו ַעל ַהּיָם ַוּיֹוֶל יְהָֹוה ֶאת ַהּיָם ְּברּוַח : ֶאל זֶה ָּכל ַהָּלֽיְָלה
ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל : ָלה ַוּיֶָׂשם ֶאת ַהּיָם ֶלָחָֽרָבה ַוּיִָּבְֽקעּו ַהָּמֽיִםָקִדים ַעּזָה ָּכל ַהַּליְ 

ר ֹֽ ַקח ֶאת ַהְֽלִוּיִם ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוֶאת ֶּבֱֽהַמת ַהְֽלִוּיִם : מֶׁשה ֵּלאמ
ְּפדּויֵי ַהְּׁשלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים ְוֵאת : ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהֽיּו ִלי ַהְֽלִוּיִם ֲאנִי יְהָֹוֽה

ְדִפים ַעל ַהְֽלִוּיִם ִמְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ֹֽ ְוָלַֽקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת : ְוַהָּמאָתיִם ָהע
ֶקל, ְׁשָקִלים ַלֻּגְלּגֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִּתָּקח ְוָנַֽתָּתה ַהֶּכֶסף : ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֽ

ְדִפים ָּבֶהֽםְלַאֲֽהרֹן ּו ֹֽ ַוּיִַּקח מֶׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת : ְלָבנָיו ְּפדּויֵי ָהע
ֲחִמָּׁשה , ֵמֵאת ְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָּכֶסף: ָהעְֹדִפים ַעל ְּפדּויֵי ַהְֽלִוִּיֽם

ֶדׁש ֹֽ ה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפֻדיִם ַוּיִֵּתן מׁשֶ : ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהּק
  :ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶׁשֽה, ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ַעל ִפי יְהָֹוה
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  :ְויַָעמֹוד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמְעָרב ְויֹאַמר יִַקח ְּביָדֹו ִפְדיֹון ַהַתֲעניֹות~ 
  

ָצָרה ּגְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ִּכי בְ , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה
. ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי . ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים . י ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתיְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶ 
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם. ֱא

ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה  ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר. ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי ּבֶׁשת ַהָּפנִים
א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות. ֶאְצַטַּדק . ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו

א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי א ַתֲעֶׂשה. ִלְדָבֶרי  . ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים . ית ִּדיןָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ּבֵ 

ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל . ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
ֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפ. נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

. נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור
א יִָכילּו ַהַּמיִםּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאׁשֶ  ַעל . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ר 

ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת . ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי. נְעּוַרי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּכִ , ֲאָבל ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא י 

א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן , ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו
ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ַלֲעבֹר ַעל . ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ִהְצִליחַ 
, ִתי ֲעֹונֹות ֵאּלּו ֶׁשִהְתוודתי עליהם כולם או מקצתםְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשי. ִמְצֹוֶתי

ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי
ָרַכי ָעזְַבִּתי ֶאת ּדְ . ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון : ִּדְכִתיב, ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ  ּוָבאִתי . ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא 
ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ , ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי. ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום  ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר
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א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי, ַהּזֶה ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה . ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 
זֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ְוַאל נָא ִתבְ . יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי

ְויְִהיֶה ָחׁשּוב . ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן, ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי
ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב 

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי . ֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁשָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ּגַ
ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו 

ַא ֵאין , ּקּון זֶה ְּבָכל ֵלבְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ּתִ . ָּבֶהם
ּוַמה גַם , ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה, ִּבי ּכֹחַ 

ְוִתְהיֶה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו. ֶׁשֵאינִי יוֵדַע ִמְסַּפָרם
ְוָכל , ְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתיֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת הַ 

ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי 
. ן ַהַּתֲענִּיֹותיְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹו, ַהַּתֲענִּיֹות

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי 
ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְונְַפִׁשי

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל , ים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמיםְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיתִ 
ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות , אֹוָתם ְקִלּפֹות

ַלע 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
, ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , ִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאליְ 'וַ 

. ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול 
ָהָרמּוז ) א"ארארית(ַהָּקדֹוׁש  ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ

ִּכי ֵאל . ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ 
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה

  .נֶי יְהֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִליְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלפָ 
  

, ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו
ֲהֵרינִי , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י

, י ִלְצָדָקה ְּתמּוַרת ַּתֲענִיֹות ֶׁשַחּיָב ֲאנִי ְלִהְתַעּנֹותַמְפִריׁש ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביָדִ 
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה  ַהי ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

יִתי ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ַהְפָרַׁשת ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵ 
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ּוְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית , ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים
ִּכי ֵכן יְָסדּו ָלנּו ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ִלְפדֹות ְּבֶכֶסף , קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְדַמְלָּכא

ַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוין ְּבִתּקּון ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ּכִ , ָּכל ַּתֲענִית
ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר , ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתַמֵּלא ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּפגְַמנּו ָּבֶהם. זֵה

ֲעֵׂשה , ִלְסלֹוחַ ִּכי ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ּוַמְרֶּבה , ְלַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
, ְלַמַען ְׁשָמ ֲעֵׂשה ְלַמַען יְִמינָ ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרָת ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת

ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו ִּכי , ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי הֹוִׁשיָעה יְִמינְ ַוֲענֵנִי
  .ה ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלהַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ּפֶ 

  
  : אַהּבָ ק ַהָּפסּות אֶ  םַּפֲעַמיִ ר יֹאמַ ~ 
  

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

ֵהי ֲאבֹו ַהי ֵוא ֶׁשְּתַרֵחם ָעַלי ְּברֹב , ַתיִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ַרֲחֶמי ּוְברֹב ֲחָסֶדי ְוַקּיֶם ִּבי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי יְַׁשְעיָה חֹוזָ 

ֶהי, ַאל ִּתיָרא ִּכי ִעְּמ ָאנִי: ָּכָאמּור ִאַּמְצִּתי ַאף , ַאל ִּתְׁשָּתע ִּכי ֲאנִי ֱא
ְוַאָּתה ָּתגִיל ַּביהָֹוה יאהדונהי ִּבְקדֹוׁש :  ִּביִמין ִצְדִקיֲעזְַרִתי ַאף ְּתַמְכִתי

  .יְִׂשָרֵאל ִּתְתַהָּלל
  

  .ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן~ 
  

ׁש ְּפָעִמים, יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו~     :ָּכל ָּפסּוק ָׁש
  

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלהיְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשּגַ  יְהָֹוה ְצָבאֹות  :ב ָלנּו ֱא
ַוֲאנִי ְּתִפָּלִתי  :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה :ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֵרי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאמְ  :ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע. ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון ֱא
  :ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  



 
26 

 

   :ָּפסּוק זֶה ַּפֲעַמּיִיםיֹאַמר ~ 
  

  .אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה
  

ׁש ְּפָעִמים ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם הּוא  יֹאַמר~  ָׁש
  :"יאהלוההים"
  
ַאל ת ֻחֶּקי ֶאְׁשמֹור אֶ  :נִיה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱאמּונָה ִעינִיתָ ַדְעִּתי יְהֹוָ יָ 

ה ְּדָבְר עֹוָלם יְהֹוָ לְ : ֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאֳצֶרּנָה ֵעֶקבה: ַּתֲעזְֵבנִי ַעד ְמאֹוד
ִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה הֲ : ָרֶתיבֹואּונִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאמְ וִ  :נִָּצב ַּבָׁשָמיִם

ִהי ִלִּבי יְ : ֲעֵבר ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחּיֵנִיהַ : תֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה ְבָכל ֵלב
א ֵאבֹוׁש ָּכל אֹוַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמֹור מִ : ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען 

  :ְּדָבֶר
  
   :ד"ף למ"ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם אלם ַּפֲעַמיִ  יֹאַמר ~
  

דֹור ָודֹור ֱאמּונֶָת ּכֹונַנְָּת ֶאֶרץ לְ : ֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹור ֻחֶּקיאַ : אלף
  :נֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקיּפָ : ַוַּתֲעמֹוד

אֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶתי ִּכי מֵ : ִפּקּוֶדי ָדָרְׁשִּתי  ֲאנִי הֹוִׁשיֵענִי ִּכילְ : למד
  :ֶר ֱאמּונָה ָּבַחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתיּדֶ : ְלעֹוָלם ִהיא ִלי

  
ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר~    : ָּפסּוק זֶה ָׁש
  

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

  
, י"ה. ה"ה, א"י ה"ד ה"יו, ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלֵהם יֹאַמר~ 
  :ה"ה, א"ה
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הּוא וְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדיַ : ד"יו
ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי , ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ : ָתיויְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹו

  :ִהִּציָלנִי
, הָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדייְ  :רּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִיוְ , ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : י"ה

  :ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף, יְהָֹוה ַחְסְּד ְלעֹוָלם
ֵּכן , ים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבדִ הִ : א"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו ּוִפי יַּגִיד , דֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתחאֲ : ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ְּתִהָּלֶת

  
ֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי ֶרב ַּכּבְ הֶ : ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחההַ : ה"ה

  :ַטַהֵרנִי
  
א ֶאְפָחדהִ : י"ה יְהָֹוה יאהדונהי , ִּכי ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה, ּנֵה ֵאל יְׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְו

ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל , ׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּויָ : ַויְִהי ִלי ִליׁשּוָעה
  :ַחּטֹאָתם

, ַהֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה, לֹוא זֶה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשעהֲ : א"ה
ַוֲאֻרָכְת , ז יִָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶראָ : ְוָכל מֹוָטה ְּתנֵַּתקּו, ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים

  :י יַַאְסֶפְּכבֹוד יְהָֹוה יאהדונה, ְוָהַל ְלָפנֶי ִצְדֶק, ְמֵהָרה ִתְצָמח
יְׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור נָגַּה , ָעם ַההְֹלִכים ַּבחֶׁש ָראּו אֹור ָּגדֹולהָ : ה"ה

ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִעָּתּה , ָּקטֹן יְִהיֶה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּוםהַ  :ֲעֵליֶהם
  :ֲאִחיֶׁשּנָה

  
ֽ : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד ק "יב' ת גי"ר(ָרה 'צָ יֹום 'ּבְ הָֹוה יאהדונהי 'יְ  ַענְ'ַי

ב) יאהלוההים ֹֽ ֵהי ַיֲֽעק : ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש: יְַׂשּגְֶב ֵׁשם ֱא
: ַמֵּלֽאְוָֽכל ֲעָצְת יְ . ִיֶּֽתן ְל ִכְלָבֶב: ְועֹוָלְֽת יְַדְּׁשנֶה ֶסָֽלה. יִזְּכֹר ָּכל ִמנְחֶֹת

ֵהינּו נְִדּגֹל : יְַמֵּלא יְהָֹוה יאהדונהי ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתֽי. נְַרּנְנָה ִּביׁשּוָעֶת ּוְבֵׁשֽם ֱא
ִּבגְֻברֹות . ַיֲֽענֵהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו. ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע יְהָֹוה יאהדונהי ְמִׁשיחֹו

ֵהינּו . ֶּלה ַבּסּוִסיםֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְואֵ : יֵַׁשע יְִמינֹֽו ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה : ֵהָּמה ָּכְֽרעּו ְונָָפלּו ַוֲֽאנְַחנּו ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד: נַזְִּכֽיר
  :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאֽנּו

  
  : ָּפַעםָּפסּוק זֶה ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם  יֹאַמר~ 
  

ק "יב. (ְרֵאנּוקָ יֹום בְ ֲענֵנּו יַ ) ה"יה(, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל
  ).יאהלוההים

  
ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר~    : ָּפסּוק זֶה ָׁש
  

ַוֲאנִי ָאַמְרִּתי ְּבָחְפזִי נְִּגַרזְִּתי ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ָאֵכן ָׁשַמְעָּת קֹול ַּתֲחנּונָי ְּבַׁשְוִעי 
  :ֵאֶלי

  
  : ריֹאמַ ~ 
  

ְּבהֹוִציֲא ֶאת ָהָעם , ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאְהיֶה ִעָּמ ְוזֶה ְּל ָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתי
ִהים ַעל ָהָהר ַהּזֶה ִהים ֶאל מֶֹשה ֶאְהיֶה : ִמִּמְצַריִם ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱא ַוּיֹאֶמר ֱא

ֶאְהיֶה : י יְִׂשָרֵאל ֶאְהיֶה ְׁשָלַחנִי ֲאֵליֶכםַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבנֵ . ֲאֶׁשר ֶאְהיֶה
ַוֲאנִי ֶאְהיֶה ָלּה נְֻאם יְהָֹוה : ְויַ ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון, ַּכַּטל ְליְִׂשָרֵאל יְִפַרח ַּכּׁשֹוַׁשּנָה

  :יאהדונהי חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהיֶה ְבתֹוָכּה
  

א יְָדָעּהְוַהּנֲַעָרה טֹוַבת ַמְרֶאה ְמאֹד ּבְ  ַוֵּתֶרד ָהַעיְנָה ַוְּתַמֵּלא , תּוָלה ְוִאיׁש 
ַהָּקטֹון יְִהיֶה : ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי: ַּכָּדּה ַוָּתַעל

ִויד ְּכִמגְַּדל דָ : ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשּנָה, ְלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום
ֶּכֶרם ָהיָה : ֶאֶלף ַהָּמגֵן ָּתלּוי ָעָליו ָּכל ִׁשְלֵטי ַהּגִּבֹוִרים, ַצָּואֵר ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות

מֹה ְּבַבַעל ָהמֹון נַָתן ֶאת ַהֶּכֶרם ַלּנֹוְטִרים : ִאיׁש יִָביא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף, ִלְׁש
 ֹ מ ְוַעָּתה ֲאדֹנָי : ּוָמאַתיִם ְלנֹוְטִרים ֶאת ִּפְריֹו, הַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי ָהֶאֶלף ְל ְׁש

ֵהינּו ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֶאת ַעְּמ ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ְּביָד ֲחזָָקה ַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם  ֱא
ֲאדֹנָי ְּכָכל ִצְדקֹוֶתי יָׁשּוב נָא ַאְּפ ַוֲחָמְת : ָחָטאנּו ָרָׁשְענּו, ְּכַהּיֹום ַהּזֶה
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יְרּוָׁשַליִם ְוַעְּמ , ִּכי ַבֲחָטֵאינּו ּוַבֲעֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו, יְרּוָׁשַליִם ַהר ָקְדֶׁש ֵמִעיְר
ֵהינּו ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל ַּתֲחנּונָיו: ְלֶחְרָּפה ְלָכל ְסִביבֹוֵתינּו , ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱא

ַהי ָאזְנְ ּוֲׁשָמע ְּפַקח : ֲאדֹנָיְלַמַען , ְוָהֵאר ָּפנֶי ַעל ִמְקָּדְׁש ַהָּׁשֵמם ַהֵּטה ֱא
א ַעל , ֵעינֶי ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר נְִקָרא ִׁשְּמ ָעֶליהָ  ִּכי 

ֲאדֹנָי : ִצְדקֹוֵתינּו ֲאנְַחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּונֵינּו ְלָפנֶי ִּכי ַעל ַרֲחֶמי ָהַרִּבים
ַהי ִּכי ִׁשְמ , ָחה ֲאדֹנָי ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחרְׁשָמָעה ֲאדֹנָי ְסלָ  ְלַמֲענְ ֱא

ִהים נֲַעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו: נְִקָרא ַעל ִעיְר ְוַעל ַעֶּמ , ַוּיֹאֶמר ֱא
ָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֹוֵמׂש ְויְִרּדּו ִּבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּובְ 

ִהים ָּבָרא אֹותֹו: ַעל ָהָאֶרץ ִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא זָָכר , ַוּיְִבָרא ֱא
ִהים ָאָדם: ּונְֵקָבה ָּבָרא אֹוָתם ִּבְדמּות , זֶה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱא
ִהים ָעָׂשה אֹותֹו ַויְָבֶר אֹוָתם ַוּיְִקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם , ָאםזָָכר ּונְֵקָבה ְּברָ : ֱא

א יְָדעּון : ְּביֹום ִהָּבְרָאם א יַָדְעָּת ְו ַויְַענְ ַוּיְַרִעֶב ַוּיֲַאִכְל ֶאת ַהָּמן ֲאֶׁשר 
א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו יְִחיֶה ָהָאָדם, ֲאבֹוֶתי א ִּכי ַעל ָּכל מֹוצָ , ְלַמַען הֹוִדיֲע ִּכי 

: ְוָאָדם יִָפיק ְּתבּונָה, ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה: ִּפי יְהָֹוה יאהדונהי יְִחיֶה ָהָאָדם
ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת : חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן, נֵר יְהָֹוה יאהדונהי נְִׁשַמת ָאָדם

ּגַל : ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב, ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתי: ְוֶאת ֲעָפָרּה יְחֹונֵנּו, ֲאָבנֶיהָ 
ְלאֹור ִחֶצי , ֶׁשֶמׁש יֵָרַח ָעַמד זְבּוָלה: ִּכי ֵעדֹוֶתי נַָצְרִּתי, ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז

ּוַמה ִּכְׁשרֹון ִלְבָעֶליָה ִּכי ִאם ְראֹות , ִּבְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו אֹוְכֶליהָ : יְַהֵּלכּו
ְּבעֹוד , ָכי ֵמֲחטֹוא ִּבְלׁשֹונִי ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹוםֵעינָיו ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה ְּדרָ 

ֹ ִׂשיחֹו, ְּתִפָּלה ֶלָענִי ִּכי יְַעטֹף: ָרָׁשע ְלנֶגְִּדי   :ְוִלְפנֵי יְהָֹוה יאהדונהי יְִׁשּפ
  

, ן"נו, ת"דל, ף"ְפסּוִּקים ֵאלּו ֶׁשֵהם ָראֵׁשי ֵתיבֹות אל ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  .א"ה, ו"וא, א"ה, ד"יו. ם"מ ,ת"דל, ף"אל. ד"יו
  

א : ּוִפי יַּגִיד ְּתִהָּלֶת, דֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתחאֲ : ף"אל א ָלנּו יְהָֹוה יאהדונהי 
נֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּתנָה ֻעּזְ ּפְ : ַעל ַחְסְּד ַעל ֲאִמֶּת, ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹוד

  :ֲאָמֶתְלַעְבְּד ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן 
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ַמַען לְ : ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּצָלנִי, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ְוָענָנִיּדָ : ת"דל
, ּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפנֶיּתִ : ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּוא, ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי

  :ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמנְַחת ָעֶרב
יִהי נַֹעם ֲאדֹנָי וִ : ֶעזְֵרנּו ּוָמגִּנֵנּו הּוא, ְּכָתה ַליְהָֹוה יאהדונהיְפֵׁשנּו חִ נַ: ן"נו

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו ְדבֹות ִּפי נִ: ֱא
  :ּוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדנִי, ְרֵצה נָא יְהָֹוה יאהדונהי

, ָרֵאל ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ִעם יְהָֹוה יאהדונהי ַהֶחֶסדֵחל יִׂשְ יַ : ד"יו
ַבְקִּתי ְּבֵעְדֹוֶתי ּדָ : הּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיווְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות

  :ַאל ְּתִביֵׁשנִי, יְהָֹוה
ב ָטהֹור ְּבָרא ִלי לֵ : ֶסָלהיֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו , ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּואֱ : ף"אל

ִהים   :ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ֹוֵתַח ֶאת יֶָדיּפ: ְורּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי, ֱא
ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי לְ : ִּבי ָּתְמָכה יְִמינֶ, ְבָקה נְַפִׁשי ַאֲחֶריּדָ : ת"דל

ָּתגְֵלנָה , ְׁשִמיֵענִי ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחהּתַ : יא ִמָּצָרה נְַפִׁשיְּבִצְדָקְת ּתֹוצִ , ְּתַחּיֵינִי
  :ֲעָצמֹות ִּדִּכיתָ 

ֶחְרַּפת , ָּכל ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלנִימִ : ָענָנִי ַבֶּמְרָחב יָּה, ן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּהמִ : ם"מ
  :נָָבל ַאל ְּתִׂשיֵמנִי

  
ֲאנִי ְּבַחְסְּד וַ : ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָל, נּוִהי ַחְסְּד יְהָֹוה יאהדונהי ָעֵלייְ : ד"יו

ְלָפה ּדָ : ָבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַּליְהָֹוה יאהדונהי ִּכי גַָמל ָעָלי
  :ַקּיְֵמנִי ִּכְדָבֶר, נְַפִׁשי ִמּתּוגָה

הָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָא יְ אָ : ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחההַ : א"ה
  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, ּנָא
ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִי, ֲאנִי ָענִי ְוכֹוֵאבוַ : ו"וא ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי א: יְׁשּוָעְת ֱא

  : ַּתְרֵּבנִיְוַענְָותְ , ִּתֵּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ ִּתְסָעֵדנִיוַ : ֵלב ִׂשְמָחה
ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן הִ : א"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו ז יִָּמֵלא ְשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו אָ : ֵעינֵנּו ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :הָֹוה יאהדונהי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלהָאז יֹאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְ , ִרּנָה
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ף "אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו(ְּפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֶׁשָלֶהם יֹאַמר ~ 
, ף"אל .י"ו ה"י וי"ד ה"יו, ו"י וי"ד ה"וי, י"ד ה"יו, ד"יו. י"ד ה"י יו"ה

  )י"ד ה"י יו"ף ה"אל, ד"י יו"ף ה"לא, י"ף ה"אל
הּוא וְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדֵחל יְִׂשָרֵאל יַ : ד"יו

ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי , ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ : יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
  :ִהִּציָלנִי

, הָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדייְ : ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : י"ה
  :ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף, יְהָֹוה ַחְסְּד ְלעֹוָלם

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי, ַאל ָּתבֹא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדוְ : ו"וי ְהיּו ְלָרצֹון יִ  :ִּכי 
ְבֵׁשם יְהָֹוה ּו: ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַמְּלָטה נְַפִׁשי, יאהדונהי ֶאְקָרא
א יִיַׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאלהִ : י"ה א יָנּום ְו הָֹוה ׁשְֹמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְ : ּנֵה 

  :יְִמינֶ
  

: דונהי ַהְצִליָחה נָאָאּנָא יְהָֹוה יאה, ּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָאאָ : ף"אל
א ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹוד , נֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִיּפְ : ַעל ַחְסְּד ַעל ֲאִמֶּת, א ָלנּו 

  :ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶת, ְּתנָה ֻעּזְ ְלַעְבֶּד
ַהיהַ : י"ה הָֹוה ְצָבאֹות יְ : לִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפּלָ , ְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵוא

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה, ִעָּמנּו   :ִמְׂשּגָב ָלנּו ֱא
ְוהֹוַסְפִּתי ַעל , ֲאנִי ָּתִמיד ֲאיֵַחלוַ : ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב, הָֹוה ְצָבאֹותיְ : ד"יו

  :אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדנִי, ָרֶכי יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִדיֵענִיּדְ  :ָּכל ְּתִהָּלֶת
ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו , הָֹוה הֹוִׁשיָעהיְ : הֹוִׁשיֵענִי ְבַחְסֶּד, ִאיָרה ָפנֶי ַעל ַעְבֶּדהָ : י"ה

  :ְביֹום ָקְרֵאנּו
ֹ : ד"יו ִתי ְּבֶׁשֶמן , ָּתֶרם ִּכְרֵאם ַקְרנִיוַ : ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן, ֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹוןי ַּב

  :ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי, ּוץֶר ִמְצֹוֶתי ָארּדֶ : ַרֲענָן
ֹ ְל ַוֲאַצֶּפה, הָֹוה ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלייְ : ד"יו ֲאנִי ְּברֹב ַחְסְּד וַ : ּבֶֹקר ֶאֱער

ִּבי , ְבָקה נְַפִׁשי ַאֲחֶריּדָ : ָאבֹוא ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ְּביְִרָאֶת
  :ָּתְמָכה יְִמינֶ
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ַאָּתה , הָֹוה ְמנָת ֶחְלִקי ְוכֹוִסייְ : ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי, ה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשיִּצילָ הַ : י"ה
  :ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי

ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָּבַטְחִּתי יָגֵל וַ : ִהי ַחְסְּד יְהָֹוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָליְ : ד"יו
ַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ּדָ : ָּגַמל ָעָלי ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַליְהָֹוה ִּכי

  :ְּתִביֵׁשנִי
ְוַאל , הָֹוה ַאל ְּבַאְּפ ּתֹוִכיֵחנִייְ : ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה, ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטַאיהַ : י"ה

  :ַּבֲחָמְת ְּתיְַּסֵרנִי
ִהים ְצָבאֹות יְ  :ּוָׁשהֱאיָלּוִתי ְלֶעזְָרִתי ח, ַאָּתה יְהָֹוה ַאל ִּתְרָחקוְ : ו"וי הָֹוה ֱא

ַהי ַאָּתה, ֲאנִי ָעֶלי ָּבַטְחִּתי יְהָֹוהוַ : ָהֵאר ָּפנֶי ְונִָּוֵׁשָעה, ָהִׁשיֵבנּו   :ָאַמְרִּתי ֱא
:  ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו, הָֹוה ֻעּזִי ּוָמגִּנִי ּבֹו ָבַטח ִלִּבי ְונֱֶעזְַרִּתי ַוּיֲַעלֹוז ִלִּבייְ : ד"יו
  :ַקּיְֵמנִי ִּכְדָבֶר, ְלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָהּדָ  :יְַחְּלֵצנִי ִּכי ָחֵפץ ִּבי, ֹוִציֵאנִי ַלֶּמְרַחבּיוַ 
הָֹוה ֶהֱעִליָת ִמן יְ : ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ֹודּו ַליְהָֹוה יאהדונהי ִּכי טֹובה: י"ה

  :ִחּיִיַתנִי ִמּיְָרִדי בֹור, ְׁשאֹול נְַפִׁשי
ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִי, ָענִי ְוכֹוֵאבֲאנִי וַ : ו"וי בֹׁשּו ְויְַחְּפרּו יַַחד ְמַבְקֵׁשי יֵ  :יְׁשּוָעְת ֱא

ִּתֵּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ וַ : יִּסֹגּו ָאחֹור ְויִָּכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי, נְַפִׁשי ִלְסּפָֹתּה
  :ְוַענְָוְת ַּתְרֵּבנִי, ִּתְסָעֵדנִי

רּוָׁשַליִם ָהִרים ָסִביב ָלּה יְ : ֲאֶׁשר ְליְִרָאֶת, ְבְּד ִאְמָרֶתֵקם ְלעַ הָ : י"ה
  :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַויְהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו

  
ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה לְ  :ִּבינָה ֲהגִיגִי, ָמַרי ַהֲאזִינָה יְהָֹוה יאהדונהיאֲ : ף"אל

  :ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקי, נֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּדּפָ : ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּוא, יאהדונהי
:  ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד, ל ִּתזְָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹנִים ַמֵהר יְַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיאַ : ף"אל

 ָעַמיּפְ :  ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפִׁשי, ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי ְּתַחּיֵינִילְ 
  :ְוַאל ַּתְׁשֵלט ִּבי ָּכל ָאֶון, ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת

א ֶאְפַחדהִ : י"ה , ִּכי ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה יְהָֹוה יאהדונהי, ּנֵה ֵאל יְׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְו
  :ְּבנֵי ִצּיֹון יָגִילּו ְבַמְלָּכם, ְׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיויִ : ַויְִהי ִלי ִליׁשּוָעה

ב ָטהֹור ְּבָרא ִלי לֵ : יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה, ים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּוהִ אֱ : ף"אל
ִהים   :ַחי ָרצֹון- ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל, ֹוֵתַח ֶאת יֶָדּפ: ְורּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי, ֱא
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ֵּכן , ְּגִבְרָּתּהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד הִ : י"ה
ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו ֵמַעָּתה , ִהי ֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ְמבֹוָריְ : ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא

  :ְוַעד עֹוָלם
ֲאנִי וַ : יְִמין יְהָֹוה יאהדונהי עָֹׂשה ָחיִל, ִמין יְהָֹוה יאהדונהי רֹוֵמָמהיְ : ד"יו

  :ְותֹוָרְת ָחּנֵנִי, ֶר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִיּדֶ : יְּפֵדנִי ְוָחּנֵנִ , ְּבֻתִּמי ֵאֵל
ִּכי , עֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָהלְ : ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה, ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיקא: ף"אל

ִהים ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמָּכל ָצרֹוָתיוּפְ : ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו   :ֵדה ֱא
ֹ הַ : י"ה ֵרֶאי יְִראּונִי יְ : ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבים, ְרִּתיֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָג

  :ִּכי ִלְדָבְר יִָחְלִּתי, ְויְִׂשָמחּו
ֵהינּו וִ : ִּכי תֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי, בֹאּונִי ַרֲחֶמי ְוֶאְחיֶהיְ : ד"יו יִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא

ֶר ִּפּקּוֶדי ּדֶ  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּוָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה 
  :ְוָאִׂשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתי, ֲהִבינֵנִי

ִּבי יְַכִּתירּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתגְמֹל , ֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר נְַפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמה: י"ה
  :ֻצלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתםׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְׁשִלי ִּבמְ יָ  :ָעָלי

  
יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל : ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו, ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו
ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, יְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד

ּוְפדּויֵי יְהָֹוה : ִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקהִצּיֹון ּבְ : יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה , יאהדונהי יְׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרּנָה ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם

ַעל  ִּכי יִָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפנֶי ַּבֶּדֶר ְּבָכל ֵעץ אֹו: יִַּׂשיגּו ְונָסּו יָגֹון ַוֲאנָָחה
א , ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהֵּביִצים

ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבנִים ִּתַּקח ָל ְלַמַען : ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבנִים
זְַּבח יְהָֹוה יאהדונהי ֲאָבנִים ְׁשֵלמֹות ִּתְבנֶה ֶאת מִ : יִיַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת יִָמים

ֶהי ֶהי, ֱא ת ַליְהָֹוה יאהדונהי ֱא ּונְָתנְ יְהָֹוה יאהדונהי : ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹו
א ִּתְהיֶה ְלָמָּטה א ְלזָנָב ְוָהיִיָת ַרק ְלַמְעָלה ְו ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצֹות . ְלרֹאׁש ְו

ֶהי ֲאֶׁשר ָאנֹכִ  ְוָהיּו : י ְמַצְּו ַהּיֹום ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹותיְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְכנַָפיִם ְלַמְעָלה סְֹכִכים ְּבַכנְֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת ּוְפנֵיֶהם ִאיׁש 

ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָה ִּכי ְלעֹוָלם : ֶאל ַהַּכּפֶֹרת יְִהיּו ְּפנֵי ַהְּכֻרִבים, ֶאל ָאִחיו
, ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה: ַלְּתבּונָה ִּתֵּתן קֹוֶל, ִּכי ִאם ַלִּבינָה ִתְקָרא: ּדֹוַחסְ 
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: ּכֹונֵן ָׁשַמיִם ִּבְתבּונָה, יְהָֹוה יאהדונהי ְּבָחְכָמה יַָסד ָאֶרץ: ְוָאָדם יִָפיק ְּתבּונָה
ׁשֵֹמר , קֹנֶה ֵּלב אֵֹהב נְַפׁשֹו: ְוִאיׁש ְּתבּונָה יְיֶַּׁשר ָלֶכת, ִאֶּוֶלת ִׂשְמָחה ַלֲחַסר ֵלב

: ְוִאיׁש ְּתבּונָה יְִדֶלּנָה, ַמיִם ֲעֻמִּקים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש: ְּתבּונָה ִלְמצֹא טֹוב
  :ּוִבְתבּונָה יְִתּכֹונָן, ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת

  
  : ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֶׁשָלֶהם ְּתבּונָה ְּפסּוִקים ֵאלּו~ 
  

ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים : ְואֹורֹו ַעל ַּכנְפֹות ָהָאֶרץ, ם יְִׁשֵרהּוַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמיִ 
נֵר : ְואַֹרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נֹגַּה הֹוֵל ָואֹור ַעד נְכֹון ַהּיֹום: ּוְרצֹונֹו ְּכָעב ַמְלקֹוׁש

יֹוְׁשֵבי , ר ּגָדֹולָהָעם ַההֹוְלִכים ַּבחֶֹׁש ָראּו אֹו: ְלַרגְִלי ְדָבֶרי ְואֹור ִלנְִתיָבִתי
  :ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור נָגַּה ֲעֵליֶהם

  
  : ּוְבָכל ַפַעם יְַכֵוין ְבֵׁשם יּוגִבֹיהיְה, ְפַעִמים 45ָפסּוק זֶה  ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  

  )יּוגִבֹיהיְה : ( ִּכי גָבַֹּה ֵמַעל ָּגבַֹּה ׁשֵֹמר ּוגְבִֹהים ֲעֵליֶהם
  

ׁש ּפְ יֹאַמר ~    : ָעִמיםָּפסּוק זֶה ָׁש
  

  :יְָבֵר ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן, יְָבֵר ֶאת ֵּבית יְִׂשָרֵאל, יְהָֹוה זְָכָרנּו יְָבֵר
  

  :ָפָעַמיִם, ָּכל ָפסּוק ִמְפסּוִקים ֵאלּו יֹאַמר~ 
 

ֵמֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ָהיְָתה ּזֹאת ִהיא  :ָהיְָתה ְלרֹאׁש ִּפּנָה, ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹונִים
ָאּנָא  :זֶה ַהּיֹום ָעָׂשה יְהָֹוה יאהדונהי נָגִיָלה ְונְִׂשְמָחה בֹו :ינֵינּונְִפָלאת ְּבעֵ 

ִּכי ַצִּדיק  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָא
בַֹדת ַועֲ , ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום: יָָׁשר יֱֶחזּו ָפנֵימֹו, יְהָֹוה ְצָדקֹות ָאֵהב

ֶהי: ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם ִּכי ָכַׁשְלָּת , ׁשּוָבה יְִׂשָרֵאל ַעד יְהָֹוה ֱא
ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח , ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְהָֹוה: ַּבֲעֹונֶ
ְויָׁשֹב , ָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבָֹתיויֲַעזֹב רָ : ּונְַׁשְלָמה ָּפִרים ְׂשָפֵתינּו, טֹוב
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ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ , ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון : ְוֶאל ֱא
: א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

ִּתֵּתן ֱאֶמת : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, ֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֵֹתינּויָׁשּוב יְַרחֲ 
  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

  
יאהדונהי  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה: רנְִׁשּבַ ב ְּבלֶ ר ְויֹאמַ ~ 

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

ָפנֶי ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ְּבַתֲענִיִתי ֲאבַֹתי ֶׁשיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶצה לְ 
ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַמיִן ּדּוְכִרין ּוְבַמיִן נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ְׁשנֵי , ַּבַּליְָלה ּוַבּיֹום

ם עֹוֶלה "ב ּדָ "ְויְִתַעּלּו ְלַמְעָלה ַּבָּמקֹום ָהָראּוי ָלֶהם ִּכי ֵכן ֵחלֵ , ב"ִמְסַּפר מ
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו . ב"ְסַּפר ְׁשנֵי ממִ  ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

, ן ֲאֶׁשר ַּבַּמְלכּות"ן ָהעֹוֶלה ִמְסַּפר ּבֶ "ה ְּדִמּלּוי ֵהִהי"ֶׁשיִָּמֵׁש ְּבֵׁשם ַהַויָ 
ה ְּדִמּלּוי "ּוַבַהַויָ , ּב"י ָהעֹוֶלה עָ ה ְּדִמּלּו"ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ַּבַהַויָ 

ְוָכל ֵאּלּו , ּוְבִמּלּוי ְּדִמּלּוי ֶׁשָּלֶהם, ה"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה מָ "ּוַּבַהַויָ , ג"ָהעֹוֶלה סָ 
ָהַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות יִָּמְׁשכּו ֶאל ַהַּמְלכּות ֲעֶקֶרת ַהַּביִת ֶׁשִהיא אֹות 

ע "ְוגַם יְתּוְקנּו ְויְִתַעּלּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ַאְחהָ , ה"ְּבֵׁשם ַהַויָ ה ַאֲחרֹונָה ׁשֶ "הֵ 
ִויתּוְקנּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה ְּגבּורֹות ֶׁשֵהם ַמּיִן , ד"ֶׁשֵהם עֹוִלים פָ 

ל ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ָאּנָא יְהָֹוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹו:ְּדכּוִרין ּוַמּיִן נּוְקִבין
ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלָכל ַחּטֹאַתי 
ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי 

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

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

ֵּבין , ְוָכל ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבאֹונֶס ּוֵבין ְּבָרצֹון, ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה
א ִּבְמקֹום ִמְצָוה יְִהיֶה ָעָקר ַלֲעקֹר ) ע"קר(ְבכַֹח ֵׁשם , ְּבׁשֹוגֵג ּוֵבין ְּבֵמזִיד ֶׁש

ת "ר(נֶַטע נִּצֹוצֹות ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבתֹו ִעְמֵקי ַהְקִלּפֹות ַחיִל ָּבַלע ַויְִקיֶאּנּו 
ק ִלְברֹוַח "ְוַהּנִצֹוצֹות ַהְקדֹוִׁשים ֵהָּמה יֲַעׂשּו ָערַ , ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶּׁשּנּו ֶאל) ו"חב
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ע "ַע נְָׁשָמה יְַקֵּבל שָ "ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם ִּכי הּוא ַרקִ  ִמּתֹו ַהְקִלָּפה
ְוַהּנֶֶפׁש ַהְקדֹוָׁשה ִהיא מּוֵצאת ְונְִטֶהֶרת ִמָּכל , אֹורֹות ְוַאְדַרת ָּפנִים ָהֶעְליֹונִים

הָֹוה יִֵּתן ַהּטֹוב ַּגם יְ , ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו, ָּדָבר ָרע ְוֵתָעֶׂשה טֹוב
יְִהיּו ) ש"ד יכ"נג(נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם , ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה

  :נֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִליְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלפָ 
  

ֹ  קָּפסּול ּכָ  יֹאַמר~  נַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי יְהָֹוה וְ  :ְׁשמֹונִים ְוַאְרַּבע ְּפָעִמים
  .אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: ָוֶאְעֶד ֶעִדי: יאהדונהי

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

ַחְּברֹו ְּבֵביתֹו . אֹורֹוָתיו ְוַעְטֵרהּוַחזְֵקנּו ּבְ . ַחּזֵק ְּבִרית ְונְָׂשֵאהּו. ַחי ּבֹוֵרא ְויֹוֵצר
ַחְלֵצם . ָחְטֵפם ָּבְרֵכם ְונֵַּקם. ְוַלְקֵטם וחֹן ְּבנִצֹוצֹוַתי. ֵחילֹו ָּבֵר ְוַאֵּמץ. ְונֵָוהּו

  .ַחְּבֵבם ְּבנֵם ְויְַסֵּדם. ָּבְרֵכם ְוַהֲעֵלם
   
. אין המחשבה יכולה השיגו) אהיה. (יחיד האציל וברא הכל) יהוה(
. יאיר את הספירות העליונים ואין יכולים הסתכל הארתו) יאההויהה(
) יאהדונהי. (אין דבר נגדו יתחשב) אדני. (יחיה הכל ומכלכל הכל) יהוה(

) יאהדונהי. (וכל נשמות הברואים יהללוהו, יְהָֹוה אמת המקיים דבריו
ך יתבר) יאהדונהי. (יְהָֹוה אלהינו העוזר דלים ומקבץ נדחים הכל יודוהו

יְהָֹוה אתה ) יאהדונהי. (אלהינו הקורא דרור ומתיר נאסרים המניח יגיעים
ישראל ) יאהדונהי. (העונה דורשיך ושומע נאקתם הצמיח ישועתם

יסד ) יאהדונהי. (ודברי נפלאותך העצומים יגידו, אביונך הוגים דבריך
ישראל אשר ) יאהדונהי. (אריאל הקם דבירך והרם ניסך הכל ישבחוך

, יְהָֹוה ארומימך החייתני) יאהדונהי. (ותורה נהלם הושיעם ישרם הוגי דת
  .דיליתני וגדלתני נשאתני הראני ישעך

  
חכמני בתותך . חכמה בינה ודעת. חנני ברחמיך וחסדיך. חי בורא ויוצר

חזקני בנפש . חייני בצדקתך וזכני. חזקני במצוותיך ושגבני. והבינני
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. חיים בנים ומזונות. בטובך ורצונךחנני . חבקני בימינך ושמחני. ובגוף
חזק ברית . ְיֽהָֹוה יאהדונהי הגדול הגבור והנורא) ראשי תיבות יהוה(

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

יחיד הנסתר ונעלם ) תיבות יהוהראשי . (חבבם בנם ויסדם. והעלם
חסדים ביסוד , חדרים בדעת ויתרבו, חיינו בחסדיך וימלאו. המיוחד
חיינו בחכמה . חיים בישראל ויעקב, חיינו בחכמה וימשכו. ומלכות
חזקם בפנימיות . חזקם באורות וכלים. חיים בלאה ורחל, וימשכו

זקם בכללות ח. חזקם ביושר ועגולים, חזקם בפנימי ומקיף. ובחצוניות
ב "חזקם בע. חזקם בתגין ואותיות. חזקם בטעמים ונקודות, ופרטות

חנם בכתר . חיה בנימין ויוסף. חזק בנימין ויוסף. ן"ה וב"חזקם במ. ג"וס
. חנם בחסד וגבורה. חנם בדעת וכללותו. חנם בחכמה ובינה. וכללותו

  .חנם ביסוד ומלכות. חנם בנצח והוד. חנם בתפארת וכללותו
  

  )ץ"ג ית"אב.                  (ת בינה גלויים יאירו תוך צנורותינואורו
  )ן"ע שט"קר(   .                קדושת רישא עילאה שהוא טמיר נשיג

  )ש"ד יכ"נג.                            (נשיג גדלות דעת יהיה כולו שלם
  )ג"ר צת"בט(             :  ְּברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִּדיִקים ִּתְקנּו ּגְבּורֹוֶתיהָ 

  )ע"ב טנ"חק(   .               ִחִּלינּו ִקִּוינּו ִּבְרַכת טעמים נקודות עלינו
  )ק"ל פז"יג:                       (יהיה גדלות לאור פרצוף זעיר ָקדֹוׁש

  )ת"ו צי"שק(   .           ויתייחדו צדקה יסוד תפארת. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
  :ם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו ׁשֵ 

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

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

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

  )ץ"ג ית"אב:                 (ָאּנָא ַּבֲחָסִדים ּגְדֹוִלים יִָאיר ִּתְפֶאֶרת ַצִּדיק
  )ן"ע שט"קר:                     (ִקִּוינּו ְרצֹון ֶעְליֹון ֶׁשל ְטָעִמים נְקּודֹות

  )ש"ד יכ"נג:                    (נְַקֶּוה ּגְַדלּות ּדֹוִדים יּוְׁשַלם ֶּכֶתר ֶׁשָּלֶהם
  )ג"צתר "בט(    :          ְּברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִּדיִקים ִּתְקנּו ּגְבּורֹוֶתיהָ 

  )ע"ב טנ"חק:                         (ִחִּלינּו ִקִּוינּו ִּבְרַכת טֹוב נַֹעם ֶעְליֹון
  )ק"ל פז"יג:                (יְִתַמְּתקּו ְּגבּורֹות ְלעֹוֵרר ְּפעּוַלת זִּוּוג ָקדֹוׁש

  )ת"ציו "שק:                     (ְׁשִביל קֶֹדׁש ִויסֹוד ַצִּדיק יְִהיּו ְּתִמיִמים
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
. ִּכי ְל ִמְׁשַּפט ַהּגְֻאָּלה ִלְקנֹות. קּום ּגֵֹאל ַהָּקדֹוׁש ּוגְַאל ֶאת ַהָּבנִים ַהּׁשֹוָבִבים

ֱאמֹר ַלֲאסּוִרים ְצאּו ְוַלֲאֶׁשר . קּום ְקָרא ִלְׁשבּויִם ְּדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְּפַקח קֹחַ 
 ֹ ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ַּגם ְׁשִבי ִּגּבֹור יַֻּקח ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ . ֶׁש ִהּגָלּוַּבח

ִ ּוְרִאי . ֶאת יְִריֵב ָאנִֹכי ָאִריב ְוֶאת ָּבנַיִ ָאנִֹכי אֹוִׁשיעַ . יִָּמֵלט ְׂשִאי ָסִביב ֵעינַי
יאהדונהי ִּכי ֻכָּלם ַּכֲעִדי ִּתְלָּבִׁשי ֻּכָּלם נְִקְּבצּו ָּבאּו ָל ַחי ָאנִי נְֻאם יְהָֹוה 

ִּכי כֹה ָאַמר , קּום גֹוֵאל ַהָּקדֹוׁש ְוַהֵּצל ָּגזּול ִמּיַד עֹוֵׁשק. ּוְתַקְׁשִרים ַּכַּכָּלה
ְוָכל , יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ֲעׁשּוִקים ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ּוְבנֵי יְהּוָדה יְַחָּדיו

, יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו, ּגֲֹאָלם ָחזָק. ֵמֲאנּו ַׁשְלָחםׁשֹוֵביֶהם ֶהֱחזִיקּו ָּבם 
, ְּביֲַעקֹב) ף"ת גו"ר(ַׁשע 'ְלָׁשֵבי פֶ 'ֹוֵאל ּו'ִריב יִָריב ֶאת ִריָבם ּוָבא ְלִצּיֹון ג

ְוָׁשבּו ָבנִים ִלגְבּוָלם ְויִָסירּו ַהְּבגִָדים ַהּצֹוִאים ֵמֲעֵליֶהם ְוַהְלֵּבׁש אֹוָתם 
ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּביהָֹוה יאהדונהי ָּתגֵל , ִויֻקּיָם ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב. ֹותַמֲחָלצ

ַהי ִּכי ִהְלִּביַׁשּנִי ִּבגְֵדי יֶַׁשע ְמִעיל ְצָדָקה יְָעָטנִי ֶּכָחָתן יְַכֵהן ְּפֵאר  נְַפִׁשי ֵּבא
, ּוְל ַהְּגֻאָּלה ְקנֵה ָל גֹוֵאל גֹוֵאל גֹוֵאל ַאָּתה ַהּגֹוֵאל. ְוַכַּכָּלה ַּתֲעֶדה ֵכֶליהָ 

ּוְבנֵי ָאָדם ְּבֵצל ְּכנֶָפי יֱֶחָסיּון ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ׁשּובּו ָּבנִים 
ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתָּקן ְּפגַם ֵחְטא ַהַּמֲחָׁשָבה : ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפא ְמׁשּובֹוֵתיֶכם
ב זִּוּוגִין ְויֲַעלּו "ֶׁשֵהם מ, ּוַמיִן נּוְקִבין ְּדִבינָה, ִויתּוְקנּו ַמיִן ְּדכּוִרין ְּדָחְכָמה

ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתָּקן ְּפגָם ֵחְטא ַהַּמֲעֶׂשה ִויתּוְקנּו ֲחִמָּׁשה . ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון
ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה ּגְבּורֹות ֶׁשֵהם ַמיִן ְּדכּוִרין ּוַמיִן נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ַאְרָּבָעה 
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ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה "ּוַבַהַויָ , ּב"ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה עָ "ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ַּבַהַויָ 
ְוגַם ֵהם יִָּמְׁשכּו , ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ַהָּקדֹוש, ה"ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה מָ "ג ּוַבַהַויָ "סָ 

ְוגַם יְתּוְקנּו עֹוד ַאְרָּבָעה . כּותן ֲאֶׁשר ַּבַּמלְ "ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה ּבֶ "ַּבַהַויָ 
ת ִמן זְֵעיר "ה ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ֱאמֶ "ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ְּבֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֶאְהיֶ 

ְוגַם יְֻתָּקן . ְוָאז יְִהיֶה ֻּכּלֹו זֶַרע ֱאֶמת, ַאנְִּפין ַהּנְִקָרא ֱאֶמת ֶאל ַהַּכָּלה ַהַּמְלכּות
ע ֶׁשֵהם "ִויתּוְקנּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ָאְחהַ , ֶׁשַּבֶּפה ֶׁשֵהם ֵחי ְוגָרֹון זִּוּוג ֶעְליֹון

ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם , ְוֵהם סֹוד ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשַּבּגָרֹון, ִמְסַּפר ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים
הוסיף כאן עוד סדר בקשות " לשון חכמים"בספר . (ָהֶעְליֹון ַהָּקדֹוש

  .)רם יעיין שםוהרוצה לאומ
  
  :זֶה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים יֹאַמר ִמזְמֹור ~
  

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

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

  :ה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיוְוהּוא יְִפּדֶ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות
  

  :ה"ו ה"ה ו"ד ה"ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלֵהם יו יֹאַמר ְפסּוִקים~ 
  
הּוא וְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדיַ : ד"יו

ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי , ִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיַרׁשְ ּדָ : יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
  :ִהִּציָלנִי

  
ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל הִ : ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : ה"ה

ֵהינּו, יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ַעד  ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא
  :ֶׁשּיְָחּנֵנּו
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ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַּליְהָֹוה יאהדונהי ִּכי וַ : ו"ו
ִהים ְּבָרב ַחְסֶּדוַ : גַָמל ָעָלי . ֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא

  :ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע
ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי הֶ : ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחה ְסֵּתרהַ : ה"ה

  :ַטַהֵרנִי
  

ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר~    : ָּפסּוק זֶה ָׁש
  

א יֱֶחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְדעּון | ּוְלכֹל  ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 
  :ה יאהדונהי ֵּבין ִמְצַריִם ּוֵבין יְִׂשָרֵאלֲאֶׁשר יְַפֶלה יְהֹוָ 

  
   :ָּפסּוק זֶה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַתיִם ְּפָעִמים יֹאַמר~ 
  

  :ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשי ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי
  

   :ָּפסּוק זֶה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַתיִם ְּפָעִמים יֹאַמר~ 
  

ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ) ה"ו ה"וה "ד ה"יו: ןִויַכּוֵ (, ֵעינַי ָּתִמיד ֶאל יְהָֹוה
  :ַרגְָלי

  
  :ִמזְמֹור זֶה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים יֹאַמר~ 
  

ֵהי : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד יַַענְ יְהָֹוה יאהדונהי ְּביֹום ָצָרה יְַׂשֶּגְב ֵׁשם ֱא
ב ֹֽ ְ : ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש: ַיֲֽעק ְועֹוָלְֽת יְַדְּׁשנֶה . ּכֹר ָּכל ִמנְחֶֹתיִז
ֵהינּו : ְוָֽכל ֲעָצְת יְַמֵּלֽא. ִיֶּֽתן ְל ִכְלָבֶב: ֶסָֽלה נְַרּנְנָה ִּביׁשּוָעֶת ּוְבֵׁשֽם ֱא
ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע יְהָֹוה : יְַמֵּלא יְהָֹוה יאהדונהי ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתֽי. נְִדּגֹל

ֵאֶּלה ָבֶרֶכב : ִּבגְֻברֹות יֵַׁשע יְִמינֹֽו. ַיֲֽענֵהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו. הדונהי ְמִׁשיחֹויא
ֵהינּו נַזְִּכֽיר. ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ֵהָּמה ָּכְֽרעּו : ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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י הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום יְהָֹוה יאהדונה: ְונָָפלּו ַוֲֽאנְַחנּו ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד
  :ָקְרֵאֽנּו

  
  :ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  

ִהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם ְוֵאת ָהָאֶֽרץ ְוָהָאֶרץ ָהֽיְָתה תֹהּו ָובֹהּו : ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא
ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמֽיִם ִהים יְִהי ַוּיֹאֶמר אֱ : ְוחֶׁש ַעל ְּפנֵי ְתהֹום ְורּוַח ֱא

ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין : אֹור ַוֽיְִהי ֽאֹור ִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוּיְַבֵּדל ֱא ַוּיְַרא ֱא
ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש ָקָרא ָליְָלה ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר : ַהֽחֶׁש ַוּיְִקָרא ֱא

ִהים יְִהי ָרִקיעַ  :יֹום ֶאָחֽד : ְּבתֹו ַהָּמיִם ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמיִם ָלָמֽיִם ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת ָהָֽרִקיַע ַוּיְַבֵּדל ֵּבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָֽרִקיַע ּוֵבין ַהַּמיִם  ַוּיַַעׂש ֱא

ִהים ָלָֽרִקיַע ָׁשָמיִם ַוֽיְִהי ֶעֶרב: ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָֽרִקיַע ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוֽיְִהי בֶֹקר  ַוּיְִקָרא ֱא
ִהים יִָּקוּו ַהַּמיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמיִם ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָֽרֶאה  :יֹום ֵׁשִנֽי ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים ַלּיַָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמיִם ָקָרא יִַּמים ַוּיְַרא : ַהּיַָּבָׁשה ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיְִקָרא ֱא
ִהים ִּכי ֽטֹוב ִהים ַּתְֽדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ֵעץ ְּפִרי ַוּיֹאמֶ : ֱא ר ֱא

ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב : עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן
ֶׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ְלִמינֵהּו ַוּיַ  ֹֽ ִהים ִּכי ַמזְִריַע זֶַרע ְלִמינֵהּו ְוֵעץ ע ְרא ֱא

י: ֽטֹוב ִהים יְִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע  :ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשֽ ַוּיֹאֶמר ֱא
ַהָּׁשַמיִם ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּליְָלה ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָמים 

ַוּיַַעׂש : ַהָּׁשַמיִם ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיעַ : ְוָׁשִנֽים
ִהים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהּגְדִֹלים ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת  ֱא

ִהים ִּבְרִקיַע : ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה ְוֵאת ַהּֽכֹוָכִבֽים ַוּיִֵּתן אָֹתם ֱא
ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּליְָלה ּֽוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין : ָמיִם ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶֽרץַהּׁשָ 

ִהים ִּכי ֽטֹוב ִהים : ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעֽי: ַהחֶׁש ַוּיְַרא ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא
: ֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפנֵי ְרִקיַע ַהָּׁשָמֽיִםיְִׁשְרצּו ַהַּמיִם ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְועֹוף יְעֹו

ְרצּו  ִהים ֶאת ַהַּתּנִינִם ַהּגְדִֹלים ְוֵאת ָּכל נֶֶפׁש ַהַֽחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשֽ ַוּיְִבָרא ֱא
ִהים ִּכי ֽטֹוב ם ַויְָבֶר אֹתָ : ַהַּמיִם ְלִמֽינֵֶהם ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכנָף ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא

ִהים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמיִם ַּבּיִַּמים ְוָהעֹוף יִֶרב ָּבָאֶֽרץ ַוֽיְִהי : ֱא
י ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְלִמינָּה : ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשֽ ַוּיֹאֶמר ֱא
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ִהים ֶאת ַחּיַת ָהָאֶרץ : ןְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחֽיְתֹו ֶאֶרץ ְלִמינָּה ַוֽיְִהי ֵכֽ  ַוּיַַעׂש ֱא
ִהים ִּכי  ְלִמינָּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה ְוֵאת ָּכל ֶרֶמׂש ָהֲֽאָדָמה ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא

ִהים ַנֲֽעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויְִרּדּו ִבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף : ֽטֹוב ַוּיֹאֶמר ֱא
ַוּיְִבָרא : ם ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֽרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶֽרץַהָּׁשַמיִ 

ִהים ָּבָרא אֹתֹו זָָכר ּונְֵקָבה ָּבָרא אָֹתֽם ִהים ֶאת ָהָֽאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא : ֱא
ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶ  ִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱא ת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ַויְָבֶר אָֹתם ֱא

ַוּיֹאֶמר : ּוְרדּו ִּבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְבָכל ַחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶֽרץ
ִהים ִהּנֵה נַָתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע זֶַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת  ֱא

ּֽוְלָכל ַחּיַת ָהָאֶרץ : ַרע ָלֶכם ִיְֽהיֶה ְלָאְכָלֽהָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע זָ 
ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו נֶֶפׁש ַחּיָה ֶאת ָּכל יֶֶרק 

ִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד ַוֽיְִהי : ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיְַרא ֱא
י ֶעֶרב ִהים : ַויְֻכּלּו ַהָּׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאֽם: ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ַויְַכל ֱא

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוּיְִׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו 
ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשבִ : ֲאֶׁשר ָעָׂשֽה יִעי ַויְַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ַויְָבֶר ֱא

ִהים ַלֲֽעֽׂשֹות   :ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
  

ְוִאם (, אֹו ַמֲעיָן אֹו ּבֹור ַמיִם, אֹו נָָהר, ַעל ְׂשָפת יָם יֲַעֶׂשה ֵסֶדר ַהַּתְׁשִלי~ 
ַאֵחר ְּכֶׁשיְִמָצא ְמקֹור  ּוְביֹום, ִאי ֶאְפָׁשר יֲַעֵׂשהּו ְּבִדיָעָבד ַעל ְּדִלי ָמֵלא ַמיִם

 :ְוקֹוֶדם יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו.) יֲַעֵׂשהּו ֵׁשנִית, ַמיִם
  

ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו 
ֲהֵרינִי מּוָכן . ָרֵאלה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יִׂשְ "ה ְּבֵׁשם ו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י

ָׁשה ָעָׂשר ְּפסּוִקים ַהְּכתּוִבים ַעל יְֵדי ִמיָכה ַהּנִָביא ָהא ְּתֵליָסר , לֹוַמר ְׁש
ְוֻכְּלהּו נְַפִקין ִמְּתֵליָסר ַמּבּוִעין ִדְמַׁשח ְרבּות , ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ִאְתַחּזּון ָהָכא

ָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן . ְּדַעִּתיִקין ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין ְּדִתּקּונֵי ִּדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ַעִּתיָקא
ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע . נֹוֵׂשא ָעֹון ְּתֵרי. ִמי ֵאל ָּכמֹו ַחד. ְּדַרֲחֵמי ֵמַעִּתיַקא ַקִּדיָׁשא

 ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא. א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ָחֵמׁש. ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ַאְרַּבע. ְּתָלת
ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל . יְִכּבֹׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְּתַמנְיָא. יָׁשּוב יְַרֲחֶמּנּו ִׁשְבָעה. ִׁשית

ֲאֶׁשר . ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַחד ָסר. ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֲעָׂשָרה. ַחּטֹאָתם ִּתְׁשָעה
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, ֵאל ִמָּדה ַחד, ְלַקֵביל ָּדא: יָסרִמיֵמי ֶקֶדם ְּתלֵ , נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ְּתֵריָסר
ְוַרב . ַאַּפיִם ִמָּדה ָחֵמׁש. ֶאֶר ִמָּדה ַאְרַּבע. ְוַחּנּון ִמָּדה ְּתָלת. ַרחּום ִמָּדה ְּתֵרין
ַלֲאָלִפים ִמָּדה . נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָּדה ְּתַמנְיָא. ֶוֱאֶמת ִמָּדה ִׁשְבָעה. ֶחֶסד ִמָּדה ִׁשית

. ְוַחָּטָאה ִמָּדה ְּתֵריָסר. ָוֶפַׁשע ִמָּדה ַחד ָסר. ן ִמָּדה ֲעָׂשָרהנֹוֵׂשא ָעֹו. ִּתְׁשָעה
ְוַחּנּון ִמָּדה . ַרחּום ִמָּדה ְּתֵרין, ֵאל ִמָּדה ַחד, ְלַקֵביל ָּדא :ְונֵַּקה ִמָּדה ְּתֵליָסר

ֱאֶמת ִמָּדה וֶ . ְוַרב ֶחֶסד ִמָּדה ִׁשית. ַאַּפיִם ִמָּדה ָחֵמׁש. ֶאֶר ִמָּדה ַאְרַּבע. ְּתָלת
נֹוֵׂשא ָעֹון ִמָּדה . ַלֲאָלִפים ִמָּדה ִּתְׁשָעה. נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָּדה ְּתַמנְיָא. ִׁשְבָעה
  :ְונֵַּקה ִמָּדה ְּתֵליָסר. ְוַחָּטָאה ִמָּדה ְּתֵריָסר. ָוֶפַׁשע ִמָּדה ַחד ָסר. ֲעָׂשָרה

  
ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה , ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ׁש ֶעְׂשֶרה ִמּדֹות  ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ְקִריַאת ַהְּפסּוִקים ַהּנְִרָמזִים ָּבֶהם ְׁש
ׁש ֶעְׂשֶרה ִמּדֹות , ָהֲאמּוִרים ַעל יַד נְִביָא ִמיָכה, ֶׁשל ַרֲחִמים ַהְמֻכָּונִים ֶאל ְׁש

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות . ֵדי מֶֹׁשה ַעְבָּדָהֲאמּוִרים ַעל יְ 
ְוִתְהיֶה ָׁשָעה . ּוְכִאּלּו ִהַׂשגְִּתי ָּכל ַהּסֹודֹות ָהְרמּוזִים ָּבֶהם, ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ָּבֶהם
ִתְתנֵַהג יְהָֹוה יאהדונהי וְ , ְויִּגֹלּו ַרֲחֶמי ַעל ִמּדֹוֶתי, זֹו ֵעת ָרצֹון ְלָפנֶי

ֵהינּו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים , ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ִבְקִריָאִתי זֹאת, ֱא
, ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע ְוֶהָאָרה ִמן ַהַּמּזָל ָהֶעְליֹון ִּתּקּון ַהְּׁשִמינִי ַהּנְִקָרא נֹוֵצר ֶחֶסד

ה "ף ה"אל(, ַהְּתִׁשיִעי ַהּנְִקָרא ַלֲאָלִפים ֶאל ַהִּתּקּון). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(
ִהי). ה"ד ה"יו י ִמּתּוק ָּגמּור ְוָׁשֵלם "ם ַאדֹנָ "ּוָבזֶה יְִתַמְּתקּו ְׁשמֹות ֱא

ְוָכל ַהְמַקְטְרגִים ָרִעים . ּוְבֵכן ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאֵתינּו, ִּכְרצֹונְ
י "ף הֵ "ְוַעל יְֵדי ֵׁשם ַאלֵ . ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי. םיְֻׁשְלכּו ִּבְמֻצּלֹות יָ 

ְונֵַּקה , י יְִתָּבְררּו ְויֲַעלּו ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְמבָֹרִרים ּוְמנִֻּקים ּוְמֻלָּבנִים"ד הֵ "יּו
ֵהינּו ָעלֵ . ָלֶהם ְלַהֲעלֹוָתם ִלְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  :ּכֹונְנָה ָעֵלינּו וַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  

ַוי ָמאן ְּדאֹוִׁשיט יָדֹוי ְּבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִעָּלָאה ְּדָסָבא : ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר
יְקנָא ְּדָסִתים ּדִ . ִּדיְקנָא ְּדַהִהיא ֻתְׁשַּבְחָּתא. ַקִּדיָׁשא ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא

ִּדיְקנָא ְּדִהיא . ִּדיְקנָא ְּדָלא יְָדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ְויִַּקיר ִמָּכל ִּתקּונֹוי
ִּדיְקנָא ְּדָלא ֲהָוה ַּבר נַׁש נְִביָאה ְוַקִּדיָׁשא ְּדיְִקַרב . ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָכל ֻּתְׁשָּבִחין
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, ִחָּוָרא ְּכַתְלגָא, ְליָא ְּבַׂשֲערֹוי ַעד ַטּבּוָרא ְדִלָּבאִּדיְקנָא ְּדִהיא ּתַ . ְלֶמְחֵמי ֵליּה
ָּתאנָא . ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין ְמֵהיְמנּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא ְּדכָֹלא, יִַּקיָרא ְּדיִַּקִרין

נִָפיק ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית , ִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא ְּדָהאי ִּדיְקנָא ְמֵהיְמנּוָתא ְדכֹוָלא
ְחָרנֵיּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא ְונִָחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא סּו

הּוא ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְמַהיְמנָא , ְונִָחית ְּבִׁשּקּוָלא ְוָחֵפי ַעד ִטּבּוָרא. ִחָּוָרא ְדיִַּקיָרא
ִּבְתַלת , ִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ָטָבאְׁשֵליָמא ְּדנַגְִּדין ֵּביּה ְּתַלת ֲעָׂשר נְִביִעין ַמּבּו

  :ֲעַׂשר ִּתקּונִין ִמְתַּתְּקנָא
  

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ִמְּלֵעיָלא ְוָׁשאֵרי ) ֵאל' ִמי ֵאל ָּכמֹו במדה א( ִּתקּונָא ַקְדָמָאה
ת ִמַּקֵּמי ֵמַההּוא ִּתקּונָא ִדְׂשַער ֵריֵׁשיה ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיָּלא ְמאּוְדנֹוי ְונִָחי

  :ִּפְתָחא ְדֻאְדנִין ְּבַחד חּוָטא ְּבִׁשֻּקָלא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא
, ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא) ַרחּום' נֹוֵׂשא ָעֹון במדה ב( ,ִּתקּונָא ִתנְיָינָא

  :ְוָסִליק ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּוָמא ְּבִתּקּונָא ָׁשִקיל
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות ) ְוַחּנּון' ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע במדה ג( ,ִליָתָאהִּתקּונָא ּתְ 

ְוַׂשְעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא , חֹוָטָמא ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין נִָפיק ַחד ָאְרָחא
ּוָמֵלי ֵמָהאי ִּגיָסא ּוֵמָהאי ִּגיָסא ַׂשְעָרא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים סּוְחָרנֵּה . ָאְרָחא

  :ְדַההּוא ָאְרָחא
ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְונִָחית ) ֶאֶר' ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו במדה ד( ,ִּתקּונָא ְרִביָעָאה

  :ְּתחֹות ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים
ּוָמא נִָפיק ְּתחֹות ּפ) ַאַּפיִם' א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו במדה ה( ,ִּתקּונָא ֲחִמיָׁשָאה

ְוִאֵּלין ְּתֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין ַעל , ָאְרָחא ַאֲחָרא ְּבִׁשּקּוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא
  :ּפּוָמא ִמָּכאן ּוִמָּכאן
ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ) ְוַרב ֶחֶסד' ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא במדה ו( ,ִּתקּונָא ְׁשִתיָתָאה

ְלֵריָׁשא ְּדפּוָמא ְוָחֵפי ַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַעד  ְוָסִליק ְונִָפיק ִמְּלַרע ְלֵעיל
ְונִָחית ַׂשְעָרא ְלֵריָׁשא ְדִפְתָחא ְדָאְרָחא ַתָּתָאה . ֵריָׁשא ְּדפּוָמא ִדְלֵעיָלא

  :ְּדפּוָמא
ָּפִסיק ַׂשְעָרא ְוִאְתֲחזּון ) ֶוֱאֶמת' יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו במדה ז( ,ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה

ְּבגִינְהֹון . ֵרין ַּתּפּוִחין ְּבִתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַׁשִּפיָרן ְויָָאן ְלֶמֱחזֵיּתְ 
  :ִאְתַקיָם ָעְלָמא ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים
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נִָפיק ַחד חּוָטא ) נֹוֵצר ֶחֶסד' יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו במדה ח( ,ִּתקּונָא ְתִמינָָאה
  :ְוַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, ַׁשֲעֵרי סֹוֲחָרנֵי ְדִדיְקנָאּדְ 

) ָלֲאָלִפים' ְוַתְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם במדה ט( ,ִּתקּונָא ְתִׁשיָעָאה
ָלא וְ , ִמְּתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַׁשְעֵרי ִּדיְקנָא ִעם ִאינּון ַׁשְעֵרי ְּדַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא

  :נְַפֵקי ָּדא ִעם ָּדא
נְַחִתין ַׁשְעֵרי ְּתחֹות ) נֵֹׂשא ָעֹון' ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב במדה י( ,ִּתקּונָא ֲעִׁשיָרָאה

  :ִּדיְקנָא ְוַחְפיָין ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות ִּדיְקנָא
ִמן ְּדָלא נְָפִקין נִיָמא ) א ָוֶפַׁשע"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י( ,ִּתקּונָא ַחד ַסר

  :נִיָמא ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים
ְּדָלא ַתְליָין ) ב ְוֲחָּטָאה"ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו במדה י( ,ִּתקּונָא ְּתֵריַסר
  :ּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָּכל ִסְטרֹוי ְויָָאן ַׁשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ַׁשְעֵרי ַעל ּפּוָמא

ְּדַתְליָין ַׁשְעֵרי ִּבְתחֹות ִּדיְקנָא ) ג ְונֵַּקה"ִמיֵמי ֶקֶדם במדה י( ,רִּתקּונָא ְּתֵליסַ 
ָלא ִאְתֲחזֵי . ִּביָקָרא יָָאה ִּביָקָרא ַׁשִּפיָרא ְמַחְפיָין ַעד ַטּבּוָרא. ִמָּכאן ּוִמָּכאן

ִרין ְּדַמְפִקין ַחּיִין ַּבר ִאּנּון ַּתּפּוִחין ַׁשִּפיִרין ִחּוָ . ִמָּכל ַאנְֵּפי ַתְקֻרְבָּתא ְּדֻבְסָמא
ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין נַגְִּדין ְונְָפִקין . ּוְמַחזְיָן ֵחדּו ִלזְֵעיר ַאנְִּפין. ְלַעְלָמא

ְונֲַהִרין ְּבַההּוא . ְונַגְִּדין ְלָכל ִאּנּון ִּדְלַתָּתא, ְּתֵליַסר ַמּבּוִעין ִּדְמָׁשח ְרבּות
ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין . א ִמְׁשָחא ְּדִבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּליןּוְמִׁשיִחין ֵמַההּו. ִמְׁשָחא

  :ִאֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְסִתיָמָאה ְּדכָֹּלא ְּדַעִּתיק ְדַעִּתיִקין
  

ִלּבֹו ִויַכֵּון ּבְ , ִמָּלה ְּבִמָּלה' ְויֹאַמר ִמי ֵאל ָּכמֹו ְוגֹו, ְׁשנֵי ִצֵּדי ַהֶּבגֶד יְַגִּביּהַ ~ 
יְנֵַער ַהֶּבגֶד ַעל ', ּוְכֶׁשּיֹאַמר ְוַתְׁשִלי ְוגֹו, ג ִמּדֹות ַּכְּמסּוָדר ָּכאן"ֶׁשֵהם ְּכנֶגֶד י

ִויַכֵּון ֶׁשָּכל ַהַּמְלָאִכים ָהָרִעים ֶׁשּנְִבְראּו ִמּכַֹח ֲעוֹונֹוָתיו ְוגַם ַהְּמַקְטֵרג , ַהַּמיִם
  .  ָהֶעְליֹון ֶדְפלֹונִי ְונָָחׁש ָהֶעְליֹון יְֻׁשְלכּו ִּבְמצּולֹות יָם

  
ׁש ְּפָעִמיםיֹאַמר ~  ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע : ָּפסּוק זֶה ָׁש

יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו : א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו
ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד : ְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתםְוַתְׁשִלי ּבִ , יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו

ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאֽיׁש  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ְלַאְבָרָהם
ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמַּֽקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל מֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה 
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ֶלג ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש ַמְרֶאה : ֶאֽת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֽ
ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחנִית ַוּיֵֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוּיִגְזל ֶאֽת ַהֲחנִית ִמּיַד ַהִּמְצִרי ַוּיַַהְרגֵהּו 

יםֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָ : ַּבֲחנִיֽתֹו ָׁשה ַהִּגּבִֹרֽ ִמן : ָדע ְולֹו ֵׁשם ִּבְׁש
א ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמְׁשַמְעּֽתֹו ָׁשה  ִׁשים נְִכָּבד ְוֶאל ַהְּׁש ְלכּו נָא : ַהְּׁש

ְונִָּוְֽכָחה יֹאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ִאם ִיְֽהיּו ֲחָטֵֽאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהּגֶֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה : ימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽויְַאּדִ 

א יָׁשּוב ִּכי ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְונַָתן זֶַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם 
ֽא יָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת  ֵּכן ִיְֽהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמִּפי: ָלאֵֹכֽל

ִאם ִהְתָרַחְצִּתי ְבֵמי ָׁשֶלג ְוֲהזִּכֹוִתי : ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתֽיו
: ְוגֶֶׁשם ָמָטר ְוגֶֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו, ִּכי ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ: ְּבבֹור ַּכָפי

ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה : ֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽיןְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאז
ֽא ִתיָרא ְלֵביָתּה : ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽר: ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלֽמֹון

  :ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽים
  

ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ּוִמי ׁשֶ . ַמקֹום ָצנּועַ אֹו ְּביָם ּבְ , ַמיִם ָקִריםּבְ  יְִטּבֹול ְּבִמְקֵוה~ 
בדיעבד ְלָפחֹות יְִרַחץ ּגּופֹו ְּבמקלחת ַמיִם ָקִרים , ִלְטּבֹול ְּבַמיִם ָקִרים

 ְוקֹוֵדם ֶׁשּיְִטּבֹל )הֹוָראֹות ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר. (ם של הְטִבילֹותַהְּפָעִמיר ְּכִמְסּפַ 
  : יֹאַמר

  
 הִאּׁשָ (ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ַּבֲעֹון 

ָׁשה ַאְלִפין  :יֹאַמר רֶּגבֶ , ְוַתְתִחיל ְוגַָרְמנּו ְּתַדֵּלג זֶה ִמְׁשַּכב זָכּור ּוָפגְַמִּתי ִּבְׁש
ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ  ּוִמּלּוי , ּוִמּלּוי ַאְלִפין, ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדיה ֶׁשַּבִּבינָ "ֶׁשִּבְׁש

ְלַתֵּקן ַהְּפגַם , ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל. ן"ֵהִהי
ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאינִי יָכֹול ַלֲעׂשֹות , ְלִהְתַּגְלּגֵל ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג

ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ִּתּקּון ַהּזֶה ֶׁשל ִּגְלּגּול ַהֶּׁשֶלג ָּכָראּויהַ 
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְִהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻקָּבִלים ּוְרצּויִים ֵּתַׁשע ְטִבילֹות ֶׁשֲאנִי , ֱא

נְִתַּגְלּגְַלִּתי ָּכל ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע  ְּכִאּלּו, ְּבַמיִם ָקִרים) לרחוץ(מּוָכן ִלְטּבֹול 
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ּוְברֹב ֲחָסֶדי יְַחזְרּו , ְּכַתָקנַת ֲחָכִמים זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ְּפָעִמים

ָׁשה ַאְלִפי ָׁשה , ף ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ן ֶׁשֵהם ָאלֶ "ַהְׁש ְויְֻׁשְלמּו ְׁש
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, א"ד ה"א יו"ף ה"אל, י"ד ה"י יו"ף ה"ֶׁשֵהם אל(ה ֶׁשַּבִּבינָה "ְהיֶ ְׁשמֹות אֶ 
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ַּבָּמקֹום ָהֶעְליֹון , )ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל

 ְוָגַרְמנּו) ְוָעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ַּבֲעֹון נִָּדה .ִּכְרצֹונְ
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי . ַהֲחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּותלְ 

ְוגָלּוי , ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ְלִהְתַּגְלֵּגל ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג, ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל
קּון ַהּזֶה ֶׁשל ִּגְלּגּול ַהֶּׁשֶלג ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו יְכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּתִ 

ֵהי ֲאבֵֹתינּו. ְּכִהְלָכתֹו ֵהינּו ֵוא , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשּיְִהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻקָּבִלים ּוְרצּויִים ְלָפנֶי ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֶׁשֲאנִי מּוָכן ִלְטּבֹול 

ּוְברֹוב , ְּכִאּלּו נְִתַּגְלּגְַלִּתי ָּכל ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ָקִרים ְּבַמיִם) ְלִרחּוץ(
ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות ְמִאיִרים ְונְִׁשָּפִעים 

גְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶ . ּוְמֵלִאים ְונְִמָׁשִכים ְּכַבְּתִחָּלה
  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה  :יֹאַמר רֶּגבֶ (ְוָעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ַּבֲעֹון 

ו "ה ו"ד ה"יו: ויכוין(ה ְּבִמּלּוי ֵהִהין "ּוָפגְַמִּתי ְּבֵׁשם ַהַויָ , נִָּדה ִׁשְפָחה זֹונָה
 הִאּׁשָ . ר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוהּוא ַהַּמֲעֶלה ַמּיִן נּוְקִבין ֶׁשָּבּהֲאׁשֶ , )ה"ה

ְוּגַָרְמִּתי ַרע .) ְוָטֵמא, ְוָעֵרל ָּבָׂשר, ֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלב :ּתֹאַמר
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי . ָּפהְלַעְצִמי ִלְהיֹות נְִקַׁשר ְּבֶכֶלב ַהַּמֲעֶלה ַמּיִן נּוְקִבין ֶׁשל ַהְקלִ 

הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ַהּזֶה ִלְטּבֹל ֵּתַׁשע ְּפָעִמים 
ְוַעל יְֵדי ְטִביָלה ְּבֶׁשֶלג יְֻתָּקן ַהְּפגַם ְויַֻּסר ְקִׁשיַרת ַהֵּׁשגָל ֶׁשהּוא ַהֶּכֶלב , ְּבֶׁשֶלג

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנִי יָכֹול ַלֲעׂשֹות ַהִּתּקּון ַהּזֶה , ָּפהַהִחיצֹון ֶׁשַּבְקלִ 
ֵהי : ֶׁשל ְטִביָלה ְּבֶׁשֶלג ָּכָראּוי ֵהינּו ֵוא ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

) ְרִחיצֹות(ע ְטִבילֹות ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְִהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻקָּבִלים ּוְרצּויִים ְלָפנֶי ֵּתׁשַ 
ּוְברֹב , ְּכִאּלּו ָטַבְלִּתי ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג, ַּבַּמיִם) רֹוֵחץ(ֵאּלּו ֶׁשֲאנִי טֹוֵבל 

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

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו , ְלַכֵּון ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :ּכֹונְנֵהּו
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ְלַתֵּקן ָעֹון ֶׁשָּבא ַעל , ֵּתַׁשע ְּפָעִמים עֹודאֹו יְִרַחץ ּגּופֹו  ַאַחר ָּכ יְִטּבֹול~ 
  .יַהּגֹו \ ַהּגֹוּיָה

  
ְּכנֶגֶד ִׁשְבָעה נַַחֵלי , עֹוד ֶׁשַבע ְּפָעִמיםאֹו יְִרַחץ ּגּופֹו  ְוַאַחר ָּכ יְִטּבֹול~ 

  . ַהַּמְלכּות ְלַתֵּקן ָעֹון ֶׁשָּבא ַעל ֵהנִיָדה
  

ְלַתֵּקן ָעֹון  ֶּׁשָחָטא , עֹוד ָחֵמׁש ְּפָעִמיםֹו יְִרַחץ ּגּופ אֹו ְוַאַחר ָּכ יְִטּבֹול~ 
  .ִעם ֵאֶׁשת ִאיׁש ּוְבָכל ְטִביָלה יְַכֵּוין ֵּׁשם ֲאדֹנָי

  
ְלִתּקּון ָעֹון ִמְׁשַּכב זָָכר ּוְבָכל , ֵּתַׁשע ְּפָעִמיםיְִטּבֹול אֹו יְִרַחץ ּגּופֹו  ִאיׁש~ 

  .ף ְּכִסְדָרן"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "לֶ ְטִביָלה יְַכֵּוין ְּבאֹות ֶאָחת ִמן אֹוִתיֹות ָא
  

  :יְִלַּבׁש ְּבגָָדיו ְויְִרַחץ יָָדיו ְויֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַאַחר ָּכ~ 
  

ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאֽיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמַּֽקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי 
ֶלגֲאִרֵאל מֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאֽת ָהֲארִ  ְוהּוא ִהָּכה : י ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֽ

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

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

ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג : ָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽוַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם יְַאִּדימּו ַכּתֹו
א יָׁשּוב ִּכי ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְונַָתן  ִמן ַהָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה 

ֽא יָׁשּו: זֶַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכֽל ב ֵאַלי ֵריָקם ֵּכן ִיְֽהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמִּפי 
ִאם ִהְתָרַחְצִּתי ְבֵמי : ִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתֽיו

ְוגֶֶׁשם ָמָטר ְוגֶֶׁשם , ִּכי ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ: ָׁשֶלג ְוֲהזִּכֹוִתי ְּבבֹור ַּכָפי
ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי : ר ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽיןְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטהָ : ִמְטרֹות ֻעּזֹו

ֽא ִתיָרא : ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽר: ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלֽמֹון
ֻקמּו ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָ  :ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽים

ַוּיָָׁשב יְִצָחק ַוּיְַחּפֹר : ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַֽבע
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ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָחְֽפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַויְַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲֽחֵרי 
ַוּיְַחְּפרּו ַעְבֵדֽי : ֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִבֽיומֹות ַאְבָרָהם ַוּיְִקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ּכַ 

ַוּיִָריבּו רֵֹעי גְָרר ִעם רֵֹעי יְִצָחק : יְִצָחק ַּבּנַָחל ַוּיְִמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמיִם ַחִּיֽים
ּו ְּבֵאר ַוּֽיְַחְּפר: ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתַעְּׂשקּו ִעּֽמֹו

ַוּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ַוּיְַחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת : ַאֶחֶרת ַוּיִָריבּו ּגַם ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנֽה
א ָרבּו ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיאֶמר ִּכֽי ַעָּתה ִהְרִחיב יְהָֹוה יאהדונהי  ְו

ַבעַוּיַַעל ִמּׁשָ : ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶֽרץ ַויְִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו ַעְבֵדי : ם ְּבֵאר ָׁשֽ
ַוּיְִקָרא : יְִצָחק ַוּיִַּגדּו לֹו ַעל אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם

ֹ : אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽה ֶתיָה ְוָעִׂשיָת ֶאת ֵנֽר
ִּכי ִהּנֵה ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר נַָתִּתי : ִׁשְבָעה ְוֶהֱֽעָלה ֶאת נֵרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ָּפֶנֽיהָ 

ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם ִהֽנְנִי ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה נְֻאם יְהָֹוה 
ַּבּיֹום ַההּוא נְֻאם : יא ְּביֹום ֶאָחֽדיאהדונהי ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶֽרץ ַההִ 

: יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנֽה
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה : ַוּיָָׁשב ַהַּמְלָא ַהּדֵֹבר ִּבי ַויְִעיֵרנִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר יֵעֹור ִמְּׁשנָֽתֹו

 ֽ אַֹמר ָרִאיִתי ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה ַאָּתה רֶֹאה ָו
ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה ֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּֽה ֹֽ ִאְמרֹות יְהָֹוה : נֵר
ָחְכמֹות : ָעָתֽיִםיאהדונהי ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲֽעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשבְ 

. ַויְָבֶר ָדִויד ֶאת יְהָֹוה ְלֵעינֵי ָּכל ַהָּקָהל :ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעֽה
ֵהי יְִׂשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד  ַוּיאֶמר ָדִויד ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

בּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמיִם ְל יְהָֹוה ַהּגְֻדָּלה ְוַהּגְ : עֹוָלם
ְוָהעֶֹׁשר : ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש. ּוָבָאֶרץ

ּזֵק ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפנֶי ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל ּוְביְָד ּכַֹח ּוגְבּוָרה ּוְביְָד ְלגֵַּדל ּוְלחַ 
ֵהינּו מֹוִדים ֲאנְַחנּו ָל: ַלּכֹל ִויָבְרכּו : ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִתְפַאְרֶּת. ְוַעָּתה ֱא

ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת : ֵׁשם ְּכבֶֹד ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה
ָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהּיִַּמים ְוָכל ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם הָ 

ַאָּתה הּוא . ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל ִמְׁשַּתֲחִוים. ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ֻּכָּלם
ִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְוַׂשְמָּת ְׁשמֹו . יְהָֹוה ָהֱא

ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ . ָצאָת ֶאת ְלָבבֹו נֱֶאָמן ְלָפנֶיּומָ , ַאְבָרָהם
ַוָּתֶקם ֶאת . ַהְּכנֲַענִי ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרּזִי ְוַהיְבּוִסי ְוַהּגְִרָּגִׁשי ָלֵתת ְלזְַרעֹו
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ְוֶאת זֲַעָקָתם ָׁשַמְעָּת . יִםַוֵּתֶרא ֶאת ֳענִי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצרָ . ְּדָבֶרי ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה
ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו ִּכי . ַעל יַם סּוף

ְוַהּיָם ָּבַקְעָּת ִלְפנֵיֶהם . ַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶה, יָָדְעָּת ִּכי ֵהזִידּו ֲעֵליֶהם
ת ְּכמֹו ֶאֶבן ְּבַמיִם . ם ַּבּיַָּבָׁשהַוּיַַעְברּו ְבתֹו ַהּיָ  ְוֶאת רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו

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

ָאז ָיִֽׁשיר מֶֹׁשה : ְּבִמְצַריִם ַוִּיֽיְראּו ָהָעם ֶאת יְהָֹוה ַוַּֽיֲֽאִמינּו ַּבֽיהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּֽדֹו
ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּיֹֽאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ַּלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה 

 ֹֽ ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי ִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו : ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽםָּגָאה סּוס ְור
ְמֶמֽנְהּו ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו : יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו: ֱא

ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם ֽסּוף ֹ : יָָרה ַבּיָם ּוִמְבַחר ָׁשֽ ת ְּכמֹו ְּתה מֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו ִבְמצֹו
ּוְברֹב ְּגֽאֹונְ ַּתֲֽהרֹס : יְִמֽינְ יְהָֹוה נְֶאָּדִרי ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיֽב: ָאֶֽבן

ֹו נֵד ּוְברּוַח ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִם נְִּצבּו ְכמ: ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחרֹנְ יֹֽאְכֵלמֹו ַּכַּקֽׁש
ְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָיֽם ָאַמר אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו : נֹֽזְִלים ָקֽ

נַָׁשְפָּת ְבֽרּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֲֽללּו ַּכֽעֹוֶפֶרת : נְַפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּֽתֹוִריֵׁשמֹו יִָדֽי
ים ת  ִמֽי ָכמָכה ָּבֵֽאִלם: ְּבַמיִם ַאִּדיִרֽ יְהָֹוה ִמי ָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִה

נִָחיָת ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת נֵַהְלָּת : נִָטיָת יְִמינְ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽרץ: עֵֹׂשה ֶפֶֽלא
ְמעּו ַעִּמים יְִרָּגזּון ִחיל ָאַחז יֹֽוְׁשֵבי ְּפָלֶֽׁשת: ְבָעּזְ ֶאל נְֵוה ָקְדֶׁשֽ ָאז נְִבֲהלּו  :ָׁשֽ

ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם : ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹֽאֲחזֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו ּכֹל יְֽׁשֵבי ְכָנַֽען
ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבגְדֹל זְֽרֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲֽעבר ַעְּמ יְהָֹוה ַעֽד ַיֲֽעבֹר ַעם זּו 

ר ַנֲֽחָלְֽת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת יְהָֹוה ִמְּקָדׁש ֲאדֹנָי ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבהַ : ָקִנֽיתָ 
ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָֽרָׁשיו : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד| יְהָֹוה : ּֽכֹונֲנּו יֶָדֽי

: ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיֽםַּבּיָם ַוּיֶָׁשב יְהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו 
ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה ַוֵּתֶצאן ָכל ַהּנִָׁשים ַאֲֽחֶריָה 

ֽת ֹ ְכבֹו : ְּבֻתִּפים ּוִבְמח ֹֽ ַוַּתַען ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו ַלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור
ע מֶֹׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַם סּוף ַוֵּיְֽצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְֽלכּו ַוּיַּסַ : ָרָמה ַבָּיֽם

א ָמְצאּו ָמֽיִם א ָיְֽכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם : ְׁשֽלֶׁשת יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְו ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה ְו
ה ָרא ְׁשָמּה ָמָרֽ נּו ָהעָ : ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָקֽ ם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ַוּיִ

ַוּיְִצַעק ֶאל יְהָֹוה ַוּיֹוֵרהּו יְהָֹוה ֵעץ ַוּיְַׁשֵל ֶאל ַהַּמיִם ַוּֽיְִמְּתקּו ַהָּמיִם ָׁשם : ּנְִׁשֶּתֽה
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ֶהי | ַוּיֹאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול : ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם נִָּסֽהּו יְהָֹוה ֱא
ַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּֽמֲֽחָלה ֲאֶׁשר ְוַהּיָָׁשר ּבְ  ֵעינָיו ַּתֲֽעֶׂשה ְוַהֲֽאזַנְָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשֽ

ְפֶאֽ ֹֽ ֽא ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ר ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות  :ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם 
ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול  ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי: ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽה

  : ַּתֲֽחנּוָנֽי
  

ד :ֶׁשַבע ְּפָעִמיםָּפסּוק זֶה  יֹאַמר~  ֹֽ   : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
  

א :ָּפסּוק זֶה יֹאַמר~  ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי : ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ
 ֽ ֶֹֽקר: ִלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתיְו ְמִרים ַלּב ֹֽ ְמִרים ַלּבֶֹקר ׁש ֹֽ יֵַחל יְִׂשָרֵאל : נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש

ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל : ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות
  :ֲעֹֽונָֹתֽיו

  
ׁש ּפְ  יֹאַמר ָּפסּוק~  ַוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון  :ָעִמיםזֶה ָׁש

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱֽאֶמת יְִׁשֶעֽ   :ֱא
  

ש ְּפָעִמים ַאַחר ָּכ יֹאַמר~    :ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָׁש
זִיק ָלַעד ַאּפֹו א ֶהחֱ , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

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

  :ֶקֶדם
  

ׁש ֵמאֹות ~  ִׁשים ּוְׁשלָׁשה ְּפרּוטֹותיִַּקח ְּביָדֹו ְׁש ) ֲאגֹורֹות 10ֶׁשל ( ,ּוְׁש
  :ְויֹאַמר, ְלַהְפִריָׁשם ִלְצָדָקה

  
, ִּבְדִחלּו ּוְרִחמּו ּוְרִחמּו ּוְדִחלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ֲהֵרינִי , ְׂשָרֵאלְּבֵׁשם ָּכל יִ ) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה בו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ג ְּפרּוטֹות ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה"ַמְפִריׁש ֶשלֶ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ֵהינּו ֵוא ּוְלַמַען ַהְפָרַׁשת , ֱא
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ּוְלַמַען ִמְקָרֵאי ּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי , ָדָקהג ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֶׁשִהְפַרְׁשִתים ִלצְ "ֶשלֶ 
יְִהיֶה , ּוְלַמַען ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְרמּוזִים ָּבֶהם, ּוְלַמַען סֹודֹוֵתיֶהם, ְלָפנֶי

גָם ָּכָראּוי ְלִתּקּון ַהּפְ , ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ָעִׂשיִתי ִּתּקּון ַהֶּׁשֶלג
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות , ֶׁשל ָעֹון ַהּנִָּדה

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי . ְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְונְִׁשָּפִעים ִּכְרצֹונְ, ְמֵלִאים ּוְׁשֵלִמים
  .ִליִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה צּוִרי ְוגֹאֲ 

  
ׁש ְּפרּוטֹות~  ִׁשים ְוָׁש ׁש ֵמאֹות ּוְׁש   :ְויֹאַמר יִָּקח ְּביָדֹו עֹוד ְׁש
  

, ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו
ׁש , לה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָראֵ "ה ְּבו"ְליַַחָדא ֵׁשם י ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ְׁש

ִׁשים ְוָׁשלׁש ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֵמאֹות ּוְׁש
ֵהי ֲאבֹוָתי ַהי ֵוא ּוְלַמַען , ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי, יאהדונהי ֱא

ּוְלַמַען , ּוְלַמַען סֹודֹוֵתיֶהם, ְכתּוִבים ֶׁשָּקִריִתי ְלָפנֶיְּפסּוֵקי ּתֹוָרה נְִביִאים ּו
ִׁשים ְוָׁשלׁש ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֲאֶׁשר ִהְפַרְׁשִּתי ִלְצָדָקה ׁש ֵמאֹות ּוְׁש , ַהְפָרַׁשת ְׁש

ָראּוי ְּבָכל ֶׁשיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ָעִׂשיִתי ִּתּקּון ַהֶּׁשֶלג ּכָ 
ן "ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבִׁשְמ ַהָּגדֹול ְּבִמּלּוי ֵהִהי, ַהַּכָּונֹות ָהְראּויִים ְלַכֵּון

, ָהִאָּׁשה ּתֹאַמר(ְּבָׁשְכִבי ִעם ַהּגֹויָה נִָּדה ִׁשְפָחה זֹונָה ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(
ְויּוַסר ִמֶּמּנִי ְקִׁשיַרת ַהֶּכֶלב .) ְוָטֵמא, רְּבָׁשְכִבי ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלב ְוָעֵרל ָּבׂשָ 

יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי , יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי. ֶׁשַּבְקִלָּפה
  :ְוגֲֹאִלי

  
ׁש ְּפרּוטֹות~  ִׁשים ְוָׁש ׁש ֵמאֹות ּוְׁש ר ן ֶׁשֵהם ִמְסּפָ ִויַכּוֵ  יִַּקח ְּביָדֹו עֹוד ְׁש
  :ף ְויֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ָאלֶ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי  ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ג ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ֶׁשֲאנִי ַמְפִריָׁשם "ּוְלַמַען ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ֶשלֶ , ַוֲחָסֶדי

ּוְלַמַען סֹודֹות ָהְרמּוזִים , ּוְלַמַען ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְלָפנֶי, ִלְצָדָקה
ְלגְַלּגֵל , ג"יְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ָעִׂשיִתי ִּתקּון ַהֶׁשלֶ , ָּבֶהם
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ָׁשה אֹוִתּיֹות ָאלֶ ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ֶׁשָּפגַמְ , ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ף "ִּתי ִּבְׁש
ָׁשה , ה ֶׁשַּבִּבינָה"ף ֶׁשְּבֵׁשם ֶאְהיֶ "ף ָאלֶ "ָאלֶ  ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ְׁש
ה ְויְֻׁשְלמּו "ְויְִתַחְּברּו ְּבאֹוִתּיֹות הי, ף ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ָאלֶ 

ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶה ׁשֶ  , א"ד ה"א יו"ף ה"אל, י"ד ה"י יו"ף ה"אל(ַּבִּבינָה ְׁש
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ְּוְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ִּבְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון , )ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל

  :ִּכְרצֹונְ
  

ר ֶאְפׁשָ ם אִ , ְוִאם ָלאו, יִַּקח ֲחִתיַכת ֶׁשֶלג, ִאם יִזְַּדֵּמן ְּבאֹותֹו זְָמן ֶׁשֶלג~ 
ֶאְצְּבעֹות ְוַכף , ִויְגְַלֵּגל יָָדיו ָּבה יִָמין ּוְׂשמֹאל, ם ִּבְמָקֵרר ַחְׁשַמִּלייְַקִּפיא ַמיִ 

  :ְויֹאַמר ִּבְתִחָּלה ַּבָּקָׁשה זֹו, ָּפנִים ְוָאחֹור, ּוזְרֹועַ 
  

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

ִויִהי , ְלגְַלּגֵל ֶאְצְּבעֹוַתי ְוַכַּפי ּוזְרֹוִעי ַהּיְִמין ְוַהְּׂשמֹאל ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
ֵהי  ַהי ֵוא ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת , ֲאבֹוַתיָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְּכִאּלּו ּגְִלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ֻּכּלֹו , ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ִּגְלּגּול יַָדי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
ד "יו(ן "ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבֵׁשם ַהַויָ , ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים

ְוהּוא ַהַמַעֶלה ַמּיִן נּוְקִבין , ֲאֶׁשר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה) ה"ו ה"ה ו"ה
יְֻתַּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר , ְוַעל יְֵדי גְִלּגּול יַָדי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים, ַקִּדיִׁשין ֶׁשָּבּה

ִויִהי . ַהִחיצֹון ֶׁשַּבְקִלָּפה ְויּוַסר ִמֶּמּנִי ְקִׁשיַרת ַהֵּׁשגָל ֶׁשהּוא ַהֶּכֶלב, ָּפגְַמִּתי
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  :נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ְּבִדיֲעַבד , ִאם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבׁשּום אֶֹפן ְלַהִּׂשיג ֶּקַרח אֹו ֶּׁשֶלג ְּבאֹותֹו יֹום(
  .)יֹום ַאֵחריֲַעֶׂשה ָּדָבר זֶה ּבְ 

  
עֹוד ֶׁשַבע , ַעל זְרֹועֹוָתיו ְוַכּפֹות יָָדיו ַעד סֹוף ֶאְצְּבעֹוָתיו יְַגְלֵּגל ַהֶּקַרח~ 

  :ְוקֶֹדם ֶׁשּיְַגְלֵּגל יֹאַמר. ְּפָעִמים ְלָכל ַצד
  

ְליֲַחָדא  ,ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ֲהֵרינִי מּוָכן ְלגְַלּגֵל , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ֵׁשם י
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ִויִהי ָרצֹון , זְרֹוִעי ְוַכִּפי ְוֶאְצְּבעֹוַתי יִָמין ּוְׂשמֹאל ַעל ַהֶּׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים
ֵהי אֲ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת , בֹוֵתינּוִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְּכִאּלּו ִּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ָּפנִים ְוָאחֹור , ּוְרצּויָה ִּגְלּגּול יַָדי ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים
 ְויְַחזְרּו ַעל יִָדי ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות נְִמָׁשִכים, ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ְונְִתָקנִים ְּכַבְּתִחָּלה ִּכְרצֹונְ
  : צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
עֹוד ֵּתַׁשע ַעל זְרֹועֹוָתיו ְוַכּפֹות יָָדיו ַעד סֹוף ֶאְצְּבעֹוָתיו  יְַגְלֵּגל ַהֶּקַרח~ 

  :יֹאַמר ַגְלֵּגלְוקֶֹדם ֶׁשּיְ  ,ְּפָעִמים ְלָכל ַצד
  

, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ֲהֵרינִי מּוָכן ְלגְַלּגֵל , ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבו"ְליֲַחָדא י

ִויִהי ָרצֹון . ַהְּׂשמֹאל ַּבֶּׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמיםֶאְצְּבעֹוַתי ְוַכִּפי ּוזְרֹוִעי ַהּיִָמין וְ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבָׁשלׁש אֹוִתּיֹות , ּוְמֻרֶּצה ִּגְלּגּול יַָדי ַּבֶּׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
, ה ֶׁשַּבִּבינָה"ֶׁשָּגַרְמִּתי ְלַסְּלָקם ִמן ְׁשלָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ , ף"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ָאלֶ 

ְוַעָּתה ְּבגְִלּגּול יַָדי ֵּתַׁשע ְּפָעִמים . ה ִּבְלַבד"ְונְִׁשָאר ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּבסֹוד הי
ף "ף ָאלֶ "ׁש אֹוִתּיֹות ָאלֶ יְַחזְרּו ָׁשל, ף"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשעֹוֶלה ִמְסַּפר ָאלֶ 

ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי . ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶה ֶׁשַּבִּבינָה, ף ִלְמקֹוָמם"ָאלֶ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו   :ֱא

  
  :ְּפסּוִקים ֵאּלּויֹאַמר ~ 
  

ִּתי ְּבָחְפזִי נִגְַרזְִּתי ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ָאֵכן ָׁשַמְעָּת קֹול ַּתֲחנּונַי ְּבַׁשְּוִעי ַוֲאנִי ָאַמרְ 
ְויַָדְעָּת ִּכי יְהָֹוה : ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו: ֵאֶלי

ִהים ָהֵאל ַהּנֱֶאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהחֶ  ֶהי הּוא ָהֱא ֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ֱא
ַהָּקטֹן יְִהיֶה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאנִי יְהָֹוה : ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף ּדֹור

ְּכִמגְַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות ֶאֶלף ַהָּמגֵן : יאהדונהי ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשּנָה
מֹה ְּבַבַעל ָהמֹון נַָתן ֶאת : ֹוִריםָּתלּוי ָעָליו ּכֹל ִׁשְלֵטי ַהּגִּב ֶּכֶרם ָהיָה ִלְׁש
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ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי ָהֶאֶלף ְל : ַהֶּכֶרם ַלּנְֹטִרים ִאיׁש יִָבא ְבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף
מֹה ּוָמאַתיִם ְלנְֹטִרים ֶאת ִּפְריֹו   :ְׁש

  
ְּכנֶגֶד ֶׁשַבע ְסִפירֹות ֶחֶסד , תִׁשְבָעה נֵרֹות ְּבֵבית ַהְּכנֶסֶ  ַאַחר ָּכ יְַדִליק~ 

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

  
יִָביא ַּכְבֵלי ַּבְרזֶל ְויִֵּתן ְׁשנֵי ַרגְָליו ִאם אפשר יָבֹא ָאָדם ַאֵחר וְ  ַאַחר ָּכ~ 

  :ְוקֹוֶדם ֶׁשיְִּתנֵם ְּבַרגְָליו יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו, ָּבֶהם
  

, ֲהֵרינִי מּוָכן ְלַקֵּבל ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה ַצַער ְוִעּנּוי ֶׁשל ַּכְבֵלי ַּבְרזֶל
ִויִהי ָרצֹון , ּגֹויָה נְָכִרּיָה ְוָׁשַכְבִּתי אֹוָתּהְלַכֵּפר ָעֹון ֶׁשָחָטאִתי ְּבִביָאִתי ַעל 

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרּוֶצה , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
 ִמן ֶׁשַּתִּציֵלנִי ְּבַרֲחֶמי, ְלָפנֶי ַצַער ַּכְבֵלי ַּבְרזֶל ֶׁשֲאנִי ִמְצַטֵער ּבֹו ַּבּיֹום ַהּזֶה

ְויְִהיֶה ַצֲעִרי ַּבֶּכֶבל ַהּזֶה ְּתמּוַרת ּגְִלּגּול , ל"ִּגְלּגּול ַהֶּכֶלב ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ֶּכבֶ 
) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ְוַתִּציֵלנִי ְּבַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ַהֶּכֶלב

ר ּבֹו ְוַאְבָרָהם זֵָקן ָּבא ַּבּיִָמים ַויהָֹוה ּוְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם ִאיׁש ַהֶחֶסד ֶׁשּנֱֶאמַ 
 ֹ ּוְלַמַען זְכּות יֹוֵסף ַצִּדיָק ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו ִעּנּו , ל"יאהדונהי ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכ

ַעד ֵעת ּבֹא ְּדָברֹו ִאְמַרת יְהָֹוה יאהדונהי , ל ַרגְלֹו ַּבְרזֶל ָּבָאה נְַפׁשֹו"ַּבֶּכבֶ 
ּוְלַמַען זְכּות ַעְבְּד . ַלח ֶמֶל ַוּיִַּתיֵרהּו מֹוֵׁשל ַעִּמים ַויְַפְּתֵחהּוׁשָ : ְצָרָפְתהּו

ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו ְוַעְבִּדי ָּכֵלב ֵעֶקב ָהיְָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַויְַמֵּלא , ָּכֵלב ֶּבן יְפּונֶה
ּנֱֶאַמר ּבֹו ּוְבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ׁשֶ , ּוְלַמַען זְכּות ַעְבְּד ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע. ַאֲחָרי

הּוא ִהָּכה ֶאת ְׁשנֵי ֲאִריֵאל מֹוָאב ְוהּוא , ֶּבן ִאיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ְמַקְבְצֵאל
ּוְלַמַען זְכּות ַעְבְּד ֵאִלּיָהּו . יַָרד ְוִהָּכה ֶאת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹור ְּביֹום ַהָּׁשֶלג

ּוִמְסַּפר ְׁשמֹו , ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ַוּיַַעל ֵאִלּיָהּו ִּבְסָעָרה ַהָּׁשַמיִם, בַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹו
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי , ן"עֹוֶלה ּבֶ 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמעֲ  ):םַּפֲעַמיִ ר יֹאמַ ( .ְוגֲֹאִלי ֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  



 
56 

 

 ~ ֹ ׁש ָּבֶּכֶבל ְלָפחֹות שָ ת ְויִָּׁשֲארּו ַרגְָליו ְקׁשּורֹו, ָּבֶּכֶבל ְׁשֵּתי ַרְגָליו ריְִקׁש
ׁש ׁשָ   הזֶ  ּוְבֵעת ֶׁשַרגְָליו ָּבֶּכֶבל יֹאַמר ֶּפֶרק. ָעִדיף, ְוִאם יְִהיּו יֹוֵתר, ָׁשעֹות

א ּכֹוְבִלים ֶאת ַרגְָליו יֹאַמר ֶּפֶרק. ְּפָעִמים  :םְּפָעִמי 3ה זֶ  ּגַם ִמי ֶׁש
  

ְלִכים ְּבתֹוַרת יְהָֹוֽה, ַאְׁשֵרי ְתִמֽיֵמי ָדֶר) ט"תהילים פרק קי( ֹֽ ב ַאְׁשֵרי : ַהה
ֽא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבדְ : ְּבָכל ֵלב יְִדְרֽׁשּוהּו, נְֹֽצֵרי ֵעֽדָֹתיו ד ַאָּתה : ָרָכיו ָהָלֽכּוג ַאף 

ד ֹֽ ֽא ֵאבֹוׁש : ה ַאֲֽחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקֽי: ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשמר ְמא ו ָאז 
ח ֶאת : ז ֽאֹוְד ְּביֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ: ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל  ִמְצֹוֶתֽי

דֻחֶּקי ֶאְׁשמר ַאֽל  ֹֽ ט ַּבֶּמה יְזֶַּכה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמר : ַּתַעזְֵבנִי ַעד ְמא
יא ְּבִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת : י ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתֽי: ִּכְדָבֶרֽ

ֽ א ֶאֱֽחָטא ָל יג ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי : ייב ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽ : ְלַמַען 
טו ְּבִפּקּוֶדי ָאִשיָחה : יד ְּבֶדֶר ֵעְֽדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹון: ּכל ִמְׁשְּפֵטי ִפֽי

ְרחֶֹתֽי ֹֽ א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרֽ: ְוַאִּביָטה א יז  ּגְמל ַעל : טז ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְֽׁשַּתֲעָׁשע 
יט ּגֵר : יח ּגַל ֵעינַי ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּֽתֹוָרֶתֽ: ה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרַֽעְבְּד ֶאְֽחיֶ 

כ ָּגְֽרָסה נְַפִׁשי ְלַתֲֽאָבה ֶאֽל ִמְׁשָּפֶטי : ָאֽנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמּנִי ִמְצֹוֶתֽי
כב ַּגל ֵמָֽעַלי ֶחְרָּפה : ֹוֶתֽיכא ָּגַעְרָּת זִֵדים ֲארּוִרים ַהּׁשֹגִים ִמִּמצְ : ְבָכל ֵעֽת

: כג ַּגם ָיְֽׁשבּו ָׂשִרים ִּבי נְִדָּברּו ַעְבְּד יִָשיַח ְּבֻחֶּקֽי: ָובּוז ִּכי ֵעֽדֶֹתי נָָצְֽרִּתי
ֲעֻׁשָעי ַאנְֵׁשי ֲעָצִתֽי כו : כה ָּדְֽבָקה ֶלָֽעָפר נְַפִׁשי ַחּיֵנִי ִּכְדָבֶרֽ: כד ַּגֽם ֵעדֶֹתי ַׁשֽ

כז ֶּדֶֽר ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה : ָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּֽתֲענֵנִי ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽיּדְ 
כט ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר : כח ָּדְֽלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָה ַקּיְֵמנִי ִּכְדָבֶרֽ: ְּבנְִפְלאֹוֶתֽי

לא ָּדַבְקִּתי : ה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּוֽיִתיל ֶּדֶֽר ֱאמּונָ : ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי
לג : לב ֶּדֶֽר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבֽי: ְבֵעְֽדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשֽנִי

ּנָה לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה ֽתֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמרֶ : 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
: ָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבֽיםלט ַהֲֽעֵבר ֶחרְ : ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר ְליְִרָאֶתֽ

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

ְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעֽד: ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט יִָחְֽלִּתי : מד ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרֽ
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ְׁשִּתי מו ַוֲֽאַדְּבָרה ְבֵעֽדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים : מה ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְֽרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדי ָדָרֽ
א ֵאֽבֹוׁש א ַכַּפי ֶאֽל : ִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְֽבִּתימז ְוֶאְׁשַּתֲֽעַׁשע ּבְ : ְו ָֹֽ מח ְוֶאש

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

א נִָטֽיִתי נג זְַלָעָפה : יְהָֹוה ָוֶֽאְתנֶָחֽם| נב זַָכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמֽעֹוָלם : ִמּתֹוָרְת 
זְֵבי ּֽתֹוָרֶתֽ ֹֽ י: ֲאָחזְַתנִי ֵמְֽרָׁשִעים ע נה : נד זְִמרֹות ָהֽיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרֽ

נו זֹאת ָהֽיְָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי : ה ּֽתֹוָרֶתֽזַָכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָֹוה ָוֶֽאְׁשְמרָ 
י: נָָצְֽרִּתי נח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל ֵלב ָחּנֵנִי : נז ֶחְלִקי יְהָֹוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרֽ

א : נט ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָֽאִׁשיָבה ַרגְַלי ֶאל ֵעֽדֶֹתֽי: ְּכִאְמָרֶתֽ ס ַחְׁשִּתי ְו
א ָׁשָכְֽחִּתי: ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתֽי : סא ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדנִי ּתֹוָרְת 

סג ָחֵבר ָאנִי ְלָכל : סב ֲחֽצֹות ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ
ְמֵרי ִּפּקּוֶדֽי ֹֽ : ָמְֽלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי סד ַחְסְּד יְהָֹוה: ֲאֶׁשר יְֵראּו ּוְלׁש

סו טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדנִי ִּכי : סה טֹוב ָעִשיָת ִעֽם ַעְבְּד יְהָֹוה ִּכְדָבֶרֽ
ְת ָׁשָמְֽרִּתי: ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱֽאָמֽנְִּתי סח טֹוב : סז ֶטֶרם ֶאֱֽענֶה ֲאנִי ׁשֹגֵג ְוַעָּתה ִאְמָרֽ

סט ָטְֽפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר זִֵדים ֲאנִי ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר : ֵדנִי ֻחֶּקֽיַאָּתה ּוֵמִטיב ַלּמְ 
ְעִּתי: ִּפּקּוֶדֽי ֲעָׁשֽ ְת ִׁשֽ עא ֽטֹוב ִלי ִכֽי ֻעּנֵיִתי : ע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאנִי ּתֹוָרֽ

עג יֶָדי ָעׂשּונִי : ףעב ֽטֹוב ִלי ֽתֹוַרת ִּפי ֵמַֽאְלֵפי זָָהב ָוָכֽסֶ : ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקֽי
עד יְֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְֽר : ַוֽיְכֹונְנּונִי ֲהִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתֽי

עו יְִהי נָא ַחְסְּד : עה יַָדְעִּתי יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱֽאמּונָה ִעּנִיָתֽנִי: יִָחְֽלִּתי
ְת ְלַעְבֶּדְֽלַנֲֽחֵמנִי ּכְ  ֲעֻׁשָעֽי: ִאְמָרֽ ֲחֶמי ְוֶאְֽחיֶה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֽ עח : עז יְבֹאּונִי ַרֽ

עט יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי ְויְֹֽדֵעי : יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי ָאִשיַח ְּבִפּקּוֶדֽי
א ֵאֽבֹוׁשפ יְִהֽי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלמַ : ֵעֽדֶֹתֽי פא ָּכְֽלָתה ִלְתׁשּוָעְֽת : ַען 

פג ִּכֽי : פב ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת ֵלאמר ָמַתי ְּתֽנֲַחֵמֽנִי: נְַפִׁשי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי
א ָׁשָכְֽחִּתי פד ַּכָּמה יְֵמֽי ַעְבֶּד ָמַתי ַּתֲֽעֶשה : ָהיִיִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקי 

ְדפַ  ֹֽ א ְכֽתֹוָרֶתֽ: י ִמְׁשָּפֽטְבר פו ָּכל ִמְצֹוֶתי : פה ָּכֽרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
נִי ֽא ָעזְַבִּתי ִפֻּקֶדֽי: ֱאמּונָה ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי ָעזְֵרֽ : פז ִּכְמַעט ִּכּלּונִי ָבָאֶרץ ַוֲֽאנִי 

: ְלעֹוָלם יְהָֹוה ְּדָבְֽר נִָּצב ַּבָּׁשָמֽיִםפט : פח ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפֽי
ד ֹֽ צא ְלִֽמְׁשָּפֶטי ָעְֽמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹל : צ ְלדֹר ָודֹר ֱאֽמּונֶָת ּכֹונַנְָּתֽ ֶאֶרץ ַוַּֽתֲעמ

ֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָענְִיֽי: ֲעָבֶדֽי ְת ַׁשֽ ֽא ֶאְׁשּכַ : צב לּוֵלי תֹוָרֽ ח צג ְלעֹוָלם 
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ְׁשִּתי: ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחּיִיָתֽנִי ֽ ֲאנִי ֽהֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרֽ צה ִלי ִקּוּו : צד ְל
צו ְלָֽכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְֽת : ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדנִי ֵעֽדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנֽן

ד ֹֽ יָחִתֽיצז ָמֽה ָאַהְבִּתי ֽתֹוָרֶת ָּכל : ְמא ִֹֽ צח ֵמאֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי : ַהּיֹום ִהיא ש
: צט ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְֽדֹוֶתי ִשיָחה ִלֽי: ִמְצֹוֶת ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלֽי

ן קא ִמָּכל אַֹרח ָרע ָּכִלאִתי ַרגְָלי ְלַמעַ : ק ִמּזְֵקנִים ֶאְתּבֹונָן ִּכי ִפּקּוֶדי נָָצְֽרִּתי
א ָסְרִּתי ִּכֽי ַאָּתה ֽהֹוֵרָתֽנִי: ֶאְׁשמר ְּדָבֶרֽ קג ַמה ּנְִמְלצּו : קב ִמִּמְׁשָּפֶטי 

קד ִמִּפּקּוֶדי ֶאְתּבֹונָן ַעל ֵּכן ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח : ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפֽי
ֶקר קו נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲֽאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר : קה נֵר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלנְִתֽיָבִתֽי: ָׁשֽ

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

א ָתִעֽיִתיָנְֽתנּו רְ  קיא נַָחְלִּתי ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ִּכֽי : ָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 
קיג ֵסֲֽעִפים : קיב נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲֽעׂשֹות ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶֽקב: ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּֽמה

קטו ֽסּורּו : ְדָבְֽר יִָחְֽלִּתיקיד ִסְתִרי ּוָמֽגִּנִי ָאָּתה לִ : ָׂשנֵאִתי ְוֽתֹוָרְת ָאָהְֽבִּתי
ָהֽי ְת ְוֶאְֽחיֶה ְוַאל ְּתִביֵׁשנִי : ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ֱא קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרֽ

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

אִתי:  ֵעֽדֶֹתֽי קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט : קכ  ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי ּֽוִמִּמְׁשָּפֶטי יֵָרֽ
י ְׁשָקֽ ֹֽ קכג : ְׁשֻקנִי זִֵדֽיםקכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאֽל יַעַ : ָוֶצֶדק ַּבל ַּתּנִיֵחנִי ְלע

קכד ֲעֵשה ִעם ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי : ֵעינַי ָּכלּו ִליֽׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקֽ
קכו ֵעת ַלֲֽעׂשֹות ַלֽיהָֹוה ֵהֵפרּו : קכה ַעְבְּד ָאנִי ֲהִבינֵנִי ְוֵאְֽדָעה ֵעֽדֶֹתֽי: ַלְּמֵדֽנִי
קכח ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל : ַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי ִמּזָָהב ּוִמָּפֽזקכז ַעל ֵּכן ָא: ּֽתֹוָרֶתֽ

י: יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנֽאִתי : קכט ְּפָלאֹות ֵעְֽדֹוֶתי ַעל ֵּכן נְָצָרַתם נְַפִׁשֽ
י ְלִמְצֹוֶתי קלא ִּפֽי ָפַעְרִּתי ָוֶֽאְׁשָאָפה ּכִ : קל ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר ֵמִבין ְּפָתִיֽים

ֲהֵבי ְׁשֶמֽ: יָָאְֽבִּתי ֹֽ קלג ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת : קלב ְּפֵנֽה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּכִמְׁשָּפט ְלא
קלה ָּפנֶי : קלד ְּפֵדנִי ֵמעֶׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדֽי: ְוַֽאל ַּתְׁשֶלט ִּבי ָכל ָאֶֽון

ֽא ָׁשְמרּו : נִי ֶאת ֻחֶּקֽיָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמדֵ  קלו ַּפְלגֵי  ַמיִם ָיְֽרדּו ֵעינָי ַעל 
קלח ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעֽדֶֹתי : קלז ַצִּדיק ַאָּתה יְהָֹוה ְויָָׁשר ִמְׁשָּפֶטֽי: ֽתֹוָרֶתֽ

ד ֹֽ י: ֶוֱֽאמּונָה ְמא ָפה קמ ְצרּו: קלט ִצְּמַתְתנִי ִקנְָאִתי ִּכֽי ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרֽ
ְת ְמאֹד ְוַֽעְבְּד ֲאֵהָבּֽה א ָׁשָכְֽחִּתי: ִאְמָרֽ : קמא ָצִעיר ָאֽנִֹכי ְונְִבזֶה ִּפֻּקֶדי 
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ְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְוֽתֹוָרְת ֱאֶמֽת קמג ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּונִי ִמְצֹוֶתי : קמב ִצְדָקֽ
ֲעֻׁשָעֽי קמה ָקָראִתי ְבָכל ֵלב : ְוֶאְֽחֶיֽה קמד ֶצֶדק ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ֲהִבינֵנִי: ַׁשֽ

ָֹֽרה קמז : קמו ְקָראִתי ֽהֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֽדֶֹתֽי: ֲענֵנִי יְהָֹוה ֻחֶּקי ֶאּצ
קמח ִקְּדמּו ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות ָלִשיַח : ִקַּדְמִּתי ַבּנֶֶׁשף ָוֲֽאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי

ְדֵפי : ִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶט ַחֵּיֽנִיקמט קֹו: ְּבִאְמָרֶתֽ ֹֽ ְרבּו ר קנ ָקֽ
ְת ָרָחֽקּו קנב ֶקֶדם : קנא ָקרֹוב ַאָּתה יְהָֹוה ְוָֽכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמֽת: זִָּמה ִמּתֹוָרֽ

א קנג ְרֵאֽה ָענְיִי ְוַחְּלצֵ : יַָדְעִּתי ֵמֵעֽדֶֹתי ִּכי ְלעֹוָלם יְַסְדָּתֽם נִי ִּכי תֹוָרְת 
ְת ַחֵּיֽנִי: ָׁשָכְֽחִּתי קנה ָרחֹוק ֵמְֽרָׁשִעים יְׁשּוָעה : קנד ִריָבה ִריִבי ּוגְָאֵלנִי ְלִאְמָרֽ

ׁשּו א ָדָרֽ ֲחֶמי ַרִּבים : ִּכֽי ֻחֶּקי  קנז ַרִּבים : יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶטי ַחֵּיֽנִי| קנו ַרֽ
ְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְֽדֹו ֹֽ א נִָטֽיִתיר גְִדים ָוֶֽאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר : ֶתי  ֹֽ קנח ָרִאיִתי ב
א ָׁשָמֽרּו ְת  קס : קנט ְרֵאה ִּכֽי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי יְהָֹוה ְּכַֽחְסְּד ַחֵּיֽנִי: ִאְמָרֽ

ם קסא ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָ : רֹאׁש ְּדָבְֽר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ
ב: ּוִמְּדָבְֽר ָּפַחד ִלִּבֽי קסג ֶׁשֶקר : קסב ָשׂש ָאֽנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרֽ

ְת ָאָהְֽבִּתי קסד ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי : ָׂשנֵאִתי ָוֲֽאַתֵעָבה ּתֹוָרֽ
ֲהֵבי ֽתֹוָרֶת ְוֵאֽין : ִצְדֶקֽ ֹֽ קסו ִׂשַּבְרִּתי : ָלמֹו ִמְכֽׁשֹולקסה ָׁשלֹום ָרב ְלא

יִתי ִֹֽ ד: ִליׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ּֽוִמְצֹוֶתי ָעש ֹֽ ֲהֵבם ְמא ֹֽ ְמָרה נְַפִׁשי ֵעֽדֶֹתי ָוא : קסז ָׁשֽ
קסט ִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי : קסח ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֽדֶֹתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי נֶגְֶּדֽ

ְת ַהִּציֵלֽנִי: ְר ֲהִביֵנֽנִייְהָֹוה ִּכְדָבֽ  קעא : קע ָּתבֹוא ְתִחּנִָתי ְלָפנֶי ְּכִאְמָרֽ
קעב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת ִּכי ָכל : ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי

קעד ָּתַאְבִּתי : ָחְֽרִּתיקעג ְּתִהֽי יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי בָ : ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדק
ֲעֻׁשָעֽי נִי: ִלֽיׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ְותֹוָרְת ַׁשֽ : קעה ְּתִֽחי נְַפִׁשי ּֽוְתַהְלֶלָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט יְַעזְֻרֽ

א ָׁשָכְֽחִּתי   :קעו ָּתִעיִתי ְּכֶשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצֹוֶתי 
  

  :םְּפָעִמי ָׁשלֹוׁש ֵאּלּום ְּתִהִּליי רֵ ִמִּמזְמֹוד ֶאחָ ל ּכָ  יֹאַמר~ 
  

ב ְיֽהָֹוה ַהִּציָלה : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֶאל יְהָֹוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוּֽיֲַעֵנֽנִי קכ 
ד : ג ַמה ּיִֵּתן ְל ּוַמה ּיִֹסיף ָל ָלׁשֹון ְרִמָּיֽה: נְַפִׁשי ִמְׂשַפת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיֽה

ה ֽאֹויָה ִלי ִּכי גְַרִּתי ֶמֶׁש ָׁשַכנְִּתי ִעֽם : גִּבֹור ְׁשנּונִים ִעם ַּגֲֽחֵלי ְרָתִמֽיםִחֵּצי 
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ְכנָה ָּלּה נְַפִׁשי ִעם ׂשֹונֵא ָׁשֽלֹום: ָאֳהֵלי ֵקָדֽר ז ַאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר : ו ַרַּבת ָׁשֽ
  :ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמֽה

  
יא ִׁשיר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא  קכא ב  ֶעזְִרי ֵמִעם : ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ

ְמֶרֽ: יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ ֽא : ג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁש ד ִהּנֵה 
א יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ֽ : יָנּום ְו ְמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ ֹֽ ו : ה יְהָֹוה ׁש

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

  
ְמִרים ִלי ֵּבית יְ  קכב ֹֽ ֽא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבא ְמדֹות : הָֹוָה נֵֵל ֹֽ ב  ע

ֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדֽו: ָהיּו ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְֽרּוָׁשָלֽיִם : ג יְֽרּוָׁשַלים ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֽ
ה ִּכי : ד ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יְהָֹוה

ֲאלּו ְׁשלֹום יְֽרּוָׁשָלים : ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוֽד ָיְֽׁשבּו| ָׁשָּמה  ו ַׁשֽ
ִ ֲהָבֽי ֹֽ ִ: יְִׁשָליּו א ח ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי : ז יְִהֽי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתֽי

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

ב ִהּנֵה ְכֵעינֵי : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֵאֶלי נָָשאִתי ֶאת ֵעינַי ַהּיְֹֽׁשִבי ַּבָּׁשָמֽיִם קכג
ג ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה : ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאֽדֹונֵיֶהם

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

  
ב לּוֵלי : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽל קכד

ד : ג ֲאזַי ַחּיִים ְּבָלעּונּו ַּבֲֽחרֹות ַאָּפם ָּבֽנּו: ה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדֽםיְהָֹוה ֶׁשָהיָ 
נּו ה ֲאזַי ָעַבר ַעל נְַפֵׁשנּו ַהַּמיִם : ֲאזַי ַהַּמיִם ְׁשָטפּונּו נְַחָלה ָעַבר ַעל נְַפֵׁשֽ

א נְָתנָנּו ֶטֶרף ְלִׁשּנֵי: ַהֵּזֽידֹוִנֽים ז נְַפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור נְִמְלָטה : ֶהֽםו ָּברּו יְהָֹוה ֶׁש
ח ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם : ִמַּפח יֹֽוְקִׁשים ַהַּפח נְִׁשָּבר ַוֲֽאנְַחנּו נְִמָלְֽטנּו

  :ָוָאֶֽרץ
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ב קכה ֽא יִּמֹוט ְלעֹוָלם יֵֵׁשֽ ְֹֽטִחים ַּבֽיהָֹוה ְּכַֽהר ִצּיֹון  ב : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַהּב
 ֽ א יָנּוַח : רּוָׁשַלים ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוֽיהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽםְי ג ִּכי 

ֽא יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהֽם : ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּֽצִּדיִקים ְלַמַען 
ה ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹֽוִליֵכם : ּבֹוָתֽםד ֵהיִטיָבה יְהָֹוה ַלּטֹוִבים ְוִלֽיָׁשִרים ְּבלִ 
ֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל יְִׂשָרֵאֽל ֹֽ   :יְהָֹוה ֶאת ּפ

  
ְלִמֽים קכו ֹֽ ב ָאז יִָּמֵלא : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְהָֹוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח

ג : רּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלהְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹֽאמְ 
ד ׁשּוָבה יְהָֹוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו : ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְׂשֵמִחֽים

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

  
ֽא יְִבנֶה ַביִת ָׁשְוא ָעְֽמלּו בֹונָיו ּבֹו  קכז מה ִאם יְהָֹוה  א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִלְׁש

ֽא יְִׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמֽר ב ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמֽי קּום : ִאם יְהָֹוה 
ְכֵלי ֶלֶחם ָהֲֽעָצִבים ֵּכן יִֵּתן ִלֽיִדידֹו ֵׁשָנֽאְמַאֲֽחֵרי  ֹֽ ג ִהּנֵה ַנֲֽחַלת יְהָֹוה : ֶׁשֶבת א

ים: ָּבנִים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶֽטן ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר : ד ְּכִחִּצים ְּביַד ִּגּבֹור ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרֽ
ֽא יֵבׁשּו ִּכֽי  ַערֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם    :יְַדְּברּו ֶאת ֽאֹויְִבים ַּבָּׁשֽ

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

ֽ ִרּיָה ְּביְַרְּכֵתי ֵביֶת ָּבנֶי ִּכְׁשִתֵלי : תֹאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל ֹֽ ג ֶאְׁשְּת ְּכגֶֶפן ּפ
ֽזֵיִתי ה יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה : ד ִהּנֵה ִכי ֵכן יְבַֹר ָּגֶבר יְֵרא יְהָֹוֽה: ם ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ

ּוְרֵאֽה ָבנִים ְלָבנֶי ָׁשלֹום ַעל  : ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב יְֽרּוָׁשָלים ּכל יְֵמי ַחֶּיֽי
  :יְִׂשָרֵאֽל

  
ב ַרַּבת : ּנְעּוַרי יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽלא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּונִי מִ  קכט

א יְָכלּו ִלֽי ְרִׁשים ֶהֱֽאִריכּו ְלַמֲֽענִיָתֽם: ְצָררּונִי ִמּנְעּוָרי ּגַם  ֹֽ : ג ַעל ַּגִּבי ָחְֽרׁשּו ח
נְֵאי ִצּיֹֽון: ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעֽים, ד יְהָֹוה ַצִּדיק ֹֽ ו : ה יֵבֹׁשּו ְויִּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂש

 ֽ א ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמֽר: ְהיּו ַּכֲֽחִציר ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף יֵָבֽׁשִי : ז ֶׁש
ְבִרים ִּבְרַּכֽת  יְהָֹוה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָֹוֽה ֹֽ א ָאְֽמרּו ָהע   :ח ְו
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ב ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי : הָֹוֽהא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְ  קל
ד: ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ : ג ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
א ה ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו : ד ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ

ֶקר: הֹוָחְֽלִּתי ֹֽ ְמִרים ַלּב ֹֽ ְמִרים ַלּבֶֹקר ׁש ֹֽ ז יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל : ו נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
ח  ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל : יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות

  :ֲעֹֽונָֹתֽיו
  

ֽא גָ, א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד קלא ֽא ִהַּלְכִּתי יְהָֹוה  ֽא ָרמּו ֵעינַי ְו ַבּה ִלִּבי ְו
א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי נְַפִׁשי ְּכגָֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו : ִּבגְדֹלֹות ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי ב ִאם 

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

ב ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֽיהָֹוה : ֲעלֹות זְכֹור יְהָֹוה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹוֽתֹוא ִׁשיר ַהּֽמַ  קלב
ב ֹֽ ד ִאם : ג ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱֽעֶלה ַעל ֶעֶרׂש יְצּוָעֽי: נַָדר ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק

ה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲֽאִביר ה ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלֽיהֹוָ : ֶאֵּתן ְׁשנַת ְלֵעינָי ְלַֽעְפַעַּפי ְּתנּוָמֽה
ב ֹֽ ז נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו : ו ִהֵּנֽה ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער: ַיֲֽעק

ֽ: נְִׁשַּתֲֽחֶוה ַלֲֽהדֹם ַרגְָלֽיו ֲהנֶי : ח קּוָמה יְהָֹוה ִלְמנּֽוָחֶת ַאָּתה ַוֲֽארֹון ֻעֶּז ֹֽ ט ּכ
יא : י ַּבֲֽעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחֽ: ַוֲֽחִסיֶדי יְַרֵּנֽנּויְִלְּבׁשּו ֶצֶדק 

ֽ ֽא יָׁשּוב ִמֶּמּנָה ִמְּפִרי ִבְטנְ ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל יב ִאֽם : נְִׁשַּבֽע יְהָֹוה ְלָדִוד ֱאֶמת 
ֽיְִׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי ְוֵעֽדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ּגַ  יג : ם ְּבנֵיֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְֽׁשבּו ְלִכֵּסא ָל

ֹֽה ֵאֵׁשב ִּכי : ִּכֽי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב ֽלֹו יד זֹאת ְמנּֽוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפ
יֶַׁשע טז ְוֽכֲֹהנֶיָה ַאְלִּביׁש : טו ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹונֶיָה ַאְׂשִּביַעֽ ָלֶֽחם: ִאִּוִתֽיהָ 

יח ֽאֹויְָביו : יז ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי נֵר ִלְמִׁשיִחֽי: ַוֲֽחִסיֶדיָה ַרּנֵן יְַרֵּנֽנּו
  :ַאְלִּביׁש ּבֶׁשת ְוָעָליו יִָציץ נִזְֽרֹו

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

ן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתֽיוּכַ  ג ְּכַטל : ֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהראׁש יֵֹרד ַעֽל ַהּזָָקן זְַקֽ
  :ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחּיִים ַעד ָהֽעֹוָלֽם
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ְמִדים ְּבֵבֽית א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִהּנֵה ָּבְֽרכּו ֶאת יְ  קלד ֹֽ הָֹוה ָּכל ַעְבֵדי יְהָֹוה ָהע
ג יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון : ב ְׂשֽאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוֽה: יְהָֹוה ַּבֵּליֽלֹות

ה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֵֹ   :עֹש
  

 ְוקֹוֶדם. נּוְויִַּתיר ַהֶּכֶבל ְויֹוִציא ַרגְָליו ִמּמֶ , יָבֹא אֹותֹו ָאָדם ַאַחר ָּכ~ 
, ִויָחנֶנּו ְוּיֹאַמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת :ָּפסּוק זֶה ֶׁשיִַתיֵרנּו יֹאַמר אֹותֹו ָאָדם

  :ְוָסר ֲעֹונְ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר, ָמָצאִתי כֶֹפר, ָמָצאִתי כֶֹפר, ָמָצאִתי כֶֹפר
  

  :ַּבָּקָׁשה זֹו יֲַעמֹד ְויֹאַמר ,ִמן ַהֶּכֶבל ְלַאַחר שהֹוִציא ַרְגָליו~ 
  

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

ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַבע . ַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמְוַתְעזְֵרנִי ַעל ּדְ , ִּגְלּגּול ַהֶּכֶלב
ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחּיִים ְּבאֹוְר נְִרֶאה : ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצח

 :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי: אֹור
ֲאֶׁשר , ַהַּמֲאִציל ַהּבֹוֵרא ְוַהּיֹוֵצר ְוָהעֹוֶׂשה, ֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹנֵי ָהֲאדֹונִיםִרּב

א ַתְחּפֹץ , ָּבָראָת ְויַָצְרָּת ֶאת ָהָאָדם ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ְּברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְו
ּפֹוֵתַח יָד ִּבְתׁשּוָבה ִויִמינְ ְוַאָּתה הַ . ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו ְוָחיָה, ְּבמֹות ַהֵּמת

ֵהי , ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים ַהי ֵוא ְוַעָּתה ִהּנֵה ָבאִתי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ּבֹוְׁשִּתי , ְוַאְׁשמֹוַתי ַעְצמּו ִמְּלַהזְִּכיר, ִּכי יַָדְעִּתי ֲעֹונֹוַתי ַעְצמּו ִמַּסֵּפר, ֲאבֹוַתי

ְונַָתִּתי , ּוָבגְַדִּתי ְּבַאְחדּוְת, ִּכי ָחָטאִתי ְּבתֹוָרֶת, ְכַלְמִּתי ֵמֲעֹונֹוַתיְּבַמֲעַׂשי ְונִ 
, ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהְקֻדָּׁשה, מּום ְּבָקְדֵׁשי ָׁשַמיִם

ָפגְַמִתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ּו, ּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ֲאֵליֶהם
ִּכי ֵאין ִמְסָּפר ְליְַלֵדי זְנּונִים ֲאֶׁשר , ּוִמֵּלאִתי ָהָאֶרץ זִָּמה, חֹוָתָמא ְדַמְלָּכא

, ּוְּבַהְכנִיס ַהּקֶֹדׁש ְּבָמקֹום ַהִּטּנֹוֶפת, ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְּבַּתֲעלּוִלים ְוגִּלּוִלים
 ֹ ָאּנָא יְהָֹוה : ָוה יאהדונהי ְונְִׁשֲחתּו ַהְמקֹורֹות ְונְִרְּפׁשּו ַהַּמֲעיָנֹותְונַֻּתץ ִמזְַּבח יְה

ְוִהְרֵּביִתי , ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק ַּבֲעלֹוִתי ַעל ְלָבִבי ָּכל ֲאֶׁשר ִהְכַעְסִּתי
א ְסלּולֹות ַּתַחת ַרגְַלי  ְלַדֵּכא, יִָמים ְוָׁשנִים ְּבָאְרחֹות ְמקּוְלָקִלים ּונְִתיבֹות 

, ְוַעָּתה ֲאֲחֵרי ׁשּוִבי נִַחְמִּתי, ּוִבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה, ֶאת ַהּנֶֶפׁש ַהיְָקָרה
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ְוִהּנְנִי ָׁשב ֵאֶלי ִּבְתׁשּוָבה . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוָרי
ל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְּבַהְׁשָחַתת זֶַרע ַוֲהֵרינִי מֹוֶדה ְלָפנֶי עַ , ְׁשֵלָמה

א ִּתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי , ּוָבאִתי ַעל ַהּזָכּור, ְלַבָּטָלה ְוָעַבְרִּתי ַעל ַהָּכתּוב ְוֶאת זָָכר 
ל ּכָ (ן "ה ְּבִמלּוי יּוִדי"ה ְוֶאְהיֶ "ּוָפגְַמִתי ַבַהַויָ ) ְוגַם נְִבַעְלִּתי ְלזָָכר(ִאָּׁשה 

א יֹוִציא ִמִּפיו, ַהֵּׁשמֹות ֶׁשַּבסֹוגְַרייִם יְַכֵוון ְּבִלּבֹו ף "אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו. ְו
, י"ד ה"יו, ד"יו(ּגַם ָּפגְַמִּתי ְּבֵׁשמֹות ֲאחֹוַריִם ְּדָחְכָמה ּוִבינָה ). י"ד ה"י יו"ה
, ד"י יו"ף ה"אל, י"ף ה"אל, ף"אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, ו"י וי"ד ה"יו
ְונְִתַּכּסּו ַהֲחָסִדים , ְוהֹוַרְדִּתי אֹוָתם ִלְמקֹום ַהִּתְפֶאֶרת). י"ד ה"י יו"ף ה"לא

ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבַדַעת ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון ְוִקְלַקְלִּתי . ֶׁשּלֹו ְוָהיָה אֹור יְִׂשָרֵאל ְלחֶֹׁש
ְוהֹוַרְדִּתי אֹוָתם ְלַמְדֵרגָה , נֹותּוָפגְַמִתי ְּבָכל ַהְּסִפירֹות ָהֶעְליֹו, ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
ְוגַם ָּפגְַמִּתי , ְוּגַָרְמִּתי ֵּפרּוד ְּבַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ִׁשְּמ ַהָּגדֹול, ֶׁשְּלַמָּטה ֵמֶהם
ָׁשה ָאלֶ  ְוַעָּתה ִהנְנִי . ה ֶׁשַּבִּבינָה"ף ֲאֶׁשר ִּבְׁשמֹות ֶאְהיֶ "ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ִּבְׁש

ְועֹזֵב , מּוָרה ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶיִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ּגְ
א ָאׁשּוב עֹוד ַלֲעׂשֹוָתם ְוַאָּתה יְהָֹוה ָאִבינּו ָאב : אֹוָתם ֲעזִיָבה ְּגמּוָרה ְו

ֵׁשנּו ְלַתֵּקן נַפְ , ְּברֹב ַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל, ָהַרֲחָמן
ָׁשה יִָמים ְרצּוִפים ִׁשים ּוְׁש ְּכֵדי ְלַתֵּקן ְּפגַם ֲעֹון , ְּבַתֲענִית ָלצּום ָמאַתיִם ּוְׁש

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי . ְּכִמְסַּפר ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם, ִמְׁשַּכב זָכּור
ָׁשה יִָמים ְרצּוִפים ְּכַתָקנַת ֶׁשֵאין ֲאנִי יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות ָמאַתיִם ּו ִׁשים ּוְׁש ְׁש

ִּכי ֵכן יְָסדּו ֲעָבֶדי ִלְפּדֹות ְבֶכֶסף ָּכל , ְוָלֵכן ִהְפִרְׁשִתי ָמעֹות ִלְצָדָקה. ֲחָכִמים
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַּתֲענִית ֵהינּו ֵוא , ּוְבֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ָׁשה יִָמים ְרצּוִפים ֶׁשַּתֲעֶלה ִׁשים ּוְׁש , ָעַלי ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ָמאַתיִם ּוְׁש
ְּכנֶגֶד ָמאַתיִם , ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ַהְצָדָקה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִהְפַרְׁשִּתי

ָׁשה ַּתֲענִּיֹות ִׁשים ּוְׁש ָׁשה יִָמים  ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ָמאַתיִם, ּוְׁש ּוְׁשלֹוִׁשים ּוְׁש
, ְונְִתַמֵעט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ָּבֶהם ְוִהְקַרְבִּתיו ַעל ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש, ְרצּוִפים ַמָּמׁש

. ּוְבָכל ַהִּתּקּון ַהּזֶה, ּוְכִאּלּו ִּכַונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוין ְּבַתֲענִּיֹות ֵאּלּו
, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ְּבטּוְב ִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ְוַאָּתה

ֲאֶׁשר ָׁשנִינּו ְוִׁשַּלְׁשנּו ָּבֶהם ַּכָמה ְּפָעִמים , ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
, ל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּפגְַמנּו ָּבֶהםְוָתִאיר ְלכָ . ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֶׁשָעְברּו

, ּוְתיֵַחד ָּכל ָּדָבר ֶׁשַּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרנּו, ּוְתַלֵּקט נִּצֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרנּו



 
65 

 

ְויֲַעלּו ֲעִלּיָה ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה , ְויְִתיֲַחדּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִהְפַרְדנּו
, ַוְּתַמֵּלא ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִחַּסְרנּו, ל אֹורֹות ֶׁשַּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר הֹוַרְדנּוּכָ 

ּוְבֵכן יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות , ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ִּבְׁשֵלמּות ִּכְרצֹונְ
, יְִחיָדה ִּדְכָללּות ּוְפָרטּות ֲאִצילּות, ַחּיָה, נְָׁשָמה, רּוחַ , ְונֶֶפׁש, ִׁשְּמ ַהָּגדֹול

ְויְִהיֶה . ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה
ָאּנָא ְבכַֹח ּגְֻדַּלת יְִמינְ ַּתִּתיר  .ִּכֵּסא ָׁשֵלם ֲאֶׁשר ָּבֶהם יְִתַּפֵּׁשט ֶׁשַפע ֵאין סֹוף

). ן"ע שט"קר(ַקֵּבל ִרּנַת ַעְּמ ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא ). ץ"ג ית"אב(ָרה ְצרּו
ֶהָחתּום ְּבסֹוֵפי ) ע"קר(ָאּנָא ְּבכַֹח ֵׁשם . אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה

ֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה ְוָכל נִּצ, ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה, ֵתיבֹות אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק
א ִּבְמקֹום ִמְצָוה יְִתַּבְררּו ְויֲַעלּו ַעד . ֶׁשל ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ְלַבָּטָלה ֶׁש

ְוַהּנֶֶפׁש ,ע אֹורֹות ְוָהָאַרת ָּפנִים ָהֶעְליֹונִים"ִויַקֵּבל שָ , ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם
ַצִּדיק . ְוֵתָעֶׂשה טֹוב ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה ,ַהְּקדֹוָׁשה ִהיא מּוֵצאת ִמָּכל ָּדָבר ָרע

נָא ִּגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד ְּכָבַבת , יִֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה' ּגַם ה. ְוטֹוב לֹו
  ).ש"ד יכ"נג(ָׁשְמֵרם 

  
ּוְליְִׁשֵרי ֵלב אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק  :ָּפסּוק זֶה ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים יֹאַמר~ 

  :ִׂשְמָחה
  

ֲעֵׂשה ְלַמַען . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָת. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּת: ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
ג "אב. (ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָת. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרָת. ֲעֵׂשה ְלַמַען יְִמינָ. ָּגְדָל
ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעּזָ. ְלַמַען ַרְחָמנּוָת ֲעֵׂשה. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת ):ץ"ית

ֲעֵׂשה  ):ן"ע שט"קר. (ֲעֵׂשה ְלַמַען נְִצָח. ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָב. ְלַמַען ְׁשָמ
. ֲעֵׂשה ְלַמַען יְָׁשָר. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָת. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַּגֲאָוָת. ְלַמַען נְִעימּוָת
ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי ) ש"ד יכ"נג. (ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ. ְּכבֹוָדֲעֵׂשה ְלַמַען 

ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע , ָחּנֵנִי ַוֲענֵנִי ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי. הֹוִׁשיָעה יְִמינְ ַוֲענֵנִי ,)י"יל(
י ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי פִ . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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 םְוּגַ  ָּכל ַהְּתִהיִלים ַּפֲעָמיִםְויְִקָרא ֶאת ,  ֶׁשל ֵליל ָׁשבּועֹות"ַהָתנָ יְִלַמד ~ 
ֶׁשּיֲַעֶלה ַהּכֹל , ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְּפָרִקים ִראׁשֹונִים ְוַאְרָּבָעה ְּפָרִקים ַאֲחרֹונִים

ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ְּפָרִקיםלְ  ַאְּדָרא "ְוַאַחר ָּכ יְִקָרא . ַס ֶׁשל ְׁש
   ".ַאְּדָרא ָרָבא" או" זּוָטא

  
  . ט"ס, ח"ס,ב "ִּבְמקֹום ּזֶה ִּתְלַמד ְּתִהיִלים ְּפָרִקים כְוָהִאָּׁשה ~ 
  

א ִהְסִּפיק!!!  שימו לב~  ְּביֹום , ָהַאְּדָרא זּוָטא אֹו, ִלגְמֹור ַהְּתִהִּלים ִאם 
  .ַהּצֹום יְַׁשִלים אֹוָתם ְּבַׁשָּבתֹות ֶׁשְלַאַחר ִמֵּכן

  
ֵהינּו  :יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר ַהִּלמּוד~  יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי , ֵוא
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי , ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ַּבֲעֹון ַהּנִָּדה, ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה

ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי , ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה
ְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע , ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְֻתָּקן ָּכל ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו, יִתיָּבֶהם ֲאנִי ּובֵ 

ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש ֶׁשַפע ַרב ְלנְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו , ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּקדֹוִׁשים
יְִהיֶה ַהּיֹום ַהּזֶה יֹום ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה וְ . ְונְִׁשָמֵתנּו

ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפגְַמנּו ִּבְכָללּות , ָרצֹון ְלָפנֶי
, ְוָכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה, ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

, נְִפּגְמּו ְונְָפלּו ְּבנֹגַּה ְּדֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָהּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ׁשֶ 
ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ִּבזְכּות ַאְבָרָהם : ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש

, בּוָרהּוִבזְכּות יְִצָחק ַעְבָּד ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהּגְ, אֲֹהָב ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד
ּוִבזְכּות מֶֹׁשה נְִביָא ָהָאחּוז , ּוִבזְכּות יֲַעקֹב ְּתִמיָמ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת

ּוִבזְכּות יֹוֵסף ַצִּדיָק , ּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ַּכֲהנָ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַההֹוד, ְּבִמַּדת ַהּנֵַצח
, ִוד ַעְבָּד ְמִׁשיָח ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהַּמְלכּותּוִבזְכּות ּדָ , ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהיְסֹוד

ְויְַחזְרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאים , יְֻתְּקנּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִּתקּון ָּגמּור ְוָׁשֵלם
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשמֹוֶתי  :ּוֵמִאיִרים ְונְִמָׁשִכים ְּבֶׁשַפע ַרב ִּכְרצֹונָ

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֵהיָכלֹות : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה קֹולֹות ַהְּקדֹוִׁשים: ַהְּקדֹוִׁשים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֻחּפֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים: ַהְּקדֹוִׁשים
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ֵׂשה ְלַמַען עֲ : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשִמּטֹות ֶׁשַּבּיֹוֵבל: רֹוִעים ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעמֹד
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת : ִמְצַות ִׁשְבָעה ַהּזָאֹות ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהסּוּכֹות: ְקנֵי ַהְּמנֹוָרה
ִמְצַות ִׁשְבָעה יְֵמי נְִקּיִים ֶׁשל ְסִפיַרת  ֲעֵׂשה ְלַמַען: ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהַּמּצֹות

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ֻחָּפה: ַהּנִָּדה
ֲעֵׂשה ְלַמַען : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּכִריכֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין: ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ֲעִלּיֹות ֶׁשל : ָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמעִמְצַות ֶׁשַבע ּבְ 

  :ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת
  

ַהַּמְׁשִמיֵענּו , ַהַּמנְִחיֵלנּו ָּדת ְסָפִרים ֲחִמָּׁשהָאּנָא  :ַּבָקָׁשה זֹו יַַעמֹוד ְויֹאַמר~ 
ְּתַתֵּקן , ּלּוחֹות ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשהַהְּכתּוִבים ַעל הַ , ִּדְּברֹוָתיו ְּבקֹולֹות ֲחִמָּׁשה

א "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה"ְוָתִאיר אֹות הֵ 
ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה "ְוִתְתָּבֵרר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ . ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה

ְויַָצר , ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה' ַהּבֹוֵרא עֹוָלם ַהּזֶה ָּבאֹות הֵ  ָאּנָא~  :ִמָּׁשהֲחִמָּׁשה ַוחֲ 
ְוַהַּמְבִטיֵחנּו ְליִָמים ֶאֶלף , ְוִתֵּקן ַּבֶּפה מֹוָצאֹות ֲחִמָּׁשה, ָּבָאָדם חּוִׁשים ֲחִמָּׁשה

ִׁשים ַוֲחִמָּׁשה ׁש ֵמאֹות ּוְׁש י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה "הֵ  ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות, ּוְׁש
. א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה

ִּבזְכּות ַהּנֹוֵתן  ָאּנָא~  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
, ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ַרָּבה ַמְׂשָאתֹו יַּדֹות ֲחִמָּׁשה, ֹות ְׂשָמלֹות ֲחִמָּׁשהְלָאִחיו ֲחִליפ

ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר , ַוּיְִתֵלם ַעל ֵעִצים ֲחִמָּׁשה, ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ֵהִמית ְמָלִכים ֲחִמָּׁשה
ָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה י ֶׁשִּמסְ "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ָלַבׁש ְלבּוׁש ַמְלכּות ִמינִים ֲחִמָּׁשה

. א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה
 ָאּנָא~  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 

ְוהּוָבא לֹו ִמנְָחה צֹאן ֲעׂשּויֹות , י ֲאָבנִים ֲחִמָּׁשהִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָּבַחר לֹו ַחּלּוקֵ 
י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׁשר "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ְוָקִלי ְסִאים ֲחִמָּׁשה, ֲחִמָּׁשה

ְוִתְתַחֵּבר , א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ַוֲחִמָּׁשה
ִּבזְכּות ֲאֶׁשר  ָאּנָא~  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 

ּוָבנָה קֹוַמת , ְוָעָׂשה ַּכנְפֹות ַהָּפרֶֹכת ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה, ָהיָה ִׁשירֹו ֶאֶלף ַוֲחִמָּׁשה
ְוקֹוַמת ַהּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ָראֵׁשי ָהַעּמּוִדים , הַהּיִָציַע ַעל ָּכל ַהַּביִת ַאּמֹות ֲחִמּׁשָ 



 
68 

 

י ֶׁשִּמְסָּפָרּה "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ְוקֹוַמת ַהּיָם ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה, ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה
א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה

 ~ :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ . ִמָּׁשהַוחֲ 
ְוָהַרגְָּת , ִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָמַל ִּבירּוָׁשַליִם ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ָׁשנִים ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ָאּנָא

ְוהֹוַסְפָּת ַעל יָָמיו ְׁשנֹות ַחּיִים ֲעָׂשָרה , הֶאת אֹויְָביו ֵמָאה ֶאֶלף ּוְׁשמֹונִים ַוֲחִמּׁשָ 
ְוִתְבנֶה . י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה"ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ַוֲחִמָּׁשה

 ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות. א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ 
  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"הֵ 
  

ְוֶאת , ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש יְַׁשֵּלם :ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמׁש ְפָעִמים יֹאַמר~ 
 ְוַהּכֵֹהן יְַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח. ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהן

  :ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו, ְוִאם ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו :לֹו
  

ָאּנָא . ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא :ָפסּוּק זֶה ֶׁשַבע ְפָעִמים יֹאַמר~ 
  :יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא

  
ַהַּמְקִּדים ָלעֹוָלם  ָאּנָא .הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא :יֹאַמר ָּבָקָׁשה זֹו ַאַחר ָּכ~ 

ְורֹוַקע , ַהּנֹוֶטה ָׁשַמיִם ִׁשְבָעה, ַהּסֹוֵדר ְּבֵראִׁשית ְליִָמים ִׁשְבָעה, ְּדָבִרים ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ֲאָרצֹות ִׁשְבָעה

ּוְׁשנַת , ַהַּמנְִחיֵלנּו ַׁשָּבת ְליִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא~  :הָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבעָ 
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ַהּיֹוֵבל ְלֵקץ ַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה ּוְׁשנַת, ה ְלָׁשנִים ִׁשְבָעהַהְּׁשִמּטָ 

 ~ :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
, ְוַחג ַהִּבּכּוִרים ְלַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה, ַהחֹוֵקק זְַמן ֵחרּוֵתנּו יִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא

, ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְולּוָלב ְוַחג ְוֻסָּכה ְונִּסּו ַהַּמיִם ִׁשְבָעה
ִּבזְכּות ִאיׁש ָּתם ֲאֶׁשר  ָאּנָא~  :הְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבעָ 

ְוָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה , ְוָעַבד ְּבנָָׁשיו ָׁשנִים ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, יָָצא ִמְּבֵאר ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעה

ִּבזְכּות ִאיׁש ַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּפַתר ֲחלֹום ָאּנָא ~  :ת נְָחִלים ִׁשְבָעהּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּו
, ְוָצַבר ָּבר ִּבְׁשנֵי ַהָּׂשָבע ִׁשְבָעה, ַוֲחלֹום ַהִּׁשֳּבִלים ִׁשְבָעה, ַהָּפרֹות ִׁשְבָעה
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, ים ִׁשְבָעהְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחלִ , ַויְַכְלֵּכל ַעם ַרב ִּבְׁשנֵי ָהָרָעב ִׁשְבָעה
ִּבזְכּות ִאיׁש ִמֵּבית  ָאּנָא ~ :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ִׁשים ְוִׁשְבָעה ְוהֹוִליד ֵּבן ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו יְֵמי , ֵלִוי ֲאֶׁשר ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ּוְׁש

ְּתַתֵקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים , ה ִׁשְבָעהְוֶהֱעָלה נֵרֹות ַהְּמנֹורָ , ִמּלּוִאים ִׁשְבָעה
ִּבזְכּות ִאיׁש ָאּנָא ~  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה

ְוָהיּו לֹו , ּוָמַל ְּבֶחְברֹון ָׁשנִים ִׁשְבָעה, ַחיִל ֲאֶׁשר נְִבַחר ֵמַאִחים ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ים ְוִׁשְבָעהִּגּבֹוִרים ְׁשלׁשִ 

ִּבזְכּות ִאיׁש יְִדיד ֲאֶׁשר ָּבנָה  ָאּנָא~  :ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
, ל ְּבחֶֹדׁש ַהִּׁשְבָעהַוּיִָּקֲהלּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש יְִׂשָראֵ , ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָׁשנִים ִׁשְבָעה

ְויְִהיּו , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ַוּיַַעׂש ֶאת ֶהָחג ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה
ִּבזְכּות ִאיׁש ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר  ָאּנָא~  :ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

ַויְַטֵהר ַהְּמצָֹרע ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ִּבְטִבילֹות , ם ִׁשְבָעהָּגַהר ַעל ַהּנַַער ַויְזֵֹרר ְּפָעִמי
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה

  :  ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
  

ן ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ַׁשַּדי ָאּנָא ְלַמעַ  .הֹוַׁשְענָא, הֹוַׁשְענָא :הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא~ 
ְוֵׁשם , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ , ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ְׁשלָׁשה

ְוגַם יְֻתְּקנּו . ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ן"ֶאְהיֶה ְּבִמּלּוי יּוִדי
ֶׁשעֹוִלים ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים , ה"ְׁשלָׁשה ַאְלִפין ֶׁשל ֶאְהיֶ  ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו

, ְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב ֶׁשֵהם ָאבֹות ְׁשלָׁשהָאּנָא ~  :ּוְׁשלָׁשה
, ן"יּוִדיה ְּדִמּלּוי "ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו . ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים , ה"ן ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ "ְׁשלָׁשה ַאְלִפי

, ֵהם רֹוִעים ְׁשלָׁשהׁשֶ , ְלַמַען זְכּות מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוִמְריָם ָאּנָא~ :ּוְׁשלָׁשה
, ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו , ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים , ה"ֶאְהיֶ  ן ֶׁשל ְׁשמֹות"ְׁשלָׁשה ַאְלִפי

יְֻתְּקנּו , ְלַמַען זְכּות ּתֹוָרה נְִביִאים ּוְכתּוִבים ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָאּנָא~  :ּוְׁשלָׁשה
, ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 
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ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו . ְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהֶׁשעֹוִלים מִ 
ֶׁשעֹוִלין ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים , ה"ן ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ "ְׁשלָׁשה ַאְלִפי

, לָׁשהֶׁשֵהם ַמָּתנֹות ׁשְ , ְוַענְנֵי ָּכבֹוד ּוְבֵאר, ְלַמַען סֹוד ָמןָאּנָא  ~ :ּוְׁשלָׁשה
ֶׁשעֹוִלים , ן"ה ְדיּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְדיּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין . ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
 ָאּנָא~  :לׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ׁשְ , ה"ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 

יְֻתְּקנּו , ְונְִרְמזּו ְּבַהּיֹום ְׁשלָׁשה, ְלַמַען ִמְצַות ְסֻעּדֹות ַׁשָּבת קֶֹדׁש ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה
ֶׁשעֹוִלין , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין , ְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהמִ 
 ָאּנָא ~ :ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ה"ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 

ּוְלַמַען ִמְצַות ָהְרִאּיָה  ,ְלַמַען ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַהּמֹוֲעִדים ֶׁשֵהם ְרגִָלים ְׁשלָׁשה
ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ָעֵרי ִמְקָלט ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל , ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבמֹוֲעִדים ְׁשלָׁשה

ה "ן ְוֵׁשם ֶאְהיֶ "ה ְדיּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ , ֶׁשֵהם ָעִרים ְׁשלָׁשה
ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו . ר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהֶׁשעֹוִלים ִמְסּפַ , ן"ְדיּוִדי

ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות , ה"ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 
, ְלַמַען זְכּות נַֹח ַהַּצִּדיק ֶׁשהֹוִליד ָּבנִים ְׁשלָׁשה ָאּנָא~  :ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה

ּוְלַמַען זְכּות , ן זְכּות ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאֶׁשר נְִּצבּו ָעָליו ֲאנִָׁשים ְׁשלָׁשהּוְלַמעַ 
יְֻתְּקנּו , יֲַעקֹב ָאִבינּו ֲאֶׁשר ָרָאה ְּבֵאר ַּבָּׂשֶדה רֹוְבִצים ָעֶליָה ֶעְדֵרי צֹאן ְׁשלָׁשה

, ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ְהיֶ ְוֵׁשם אֶ , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 
ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו . ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה

ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים , ה"ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 
ֲאֶׁשר ָהְלכּו ּוָבאּו ֶהָהָרה ְויְָׁשבּו , ְוָכֵלב ְלַמַען זְכּות ִּפנְָחס ָאּנָא~  :ּוְׁשלָׁשה

ּוְלַמַען זְכּות ַחּנָה ַהּנְִביָאה ֲאֶׁשר נְִפְקָדה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָּבנִים , ָׁשם יִָמים ְׁשלָׁשה
ּוי ה ְּבִמּל"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ , ְׁשלָׁשה

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו . ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ן"יּוִדי
ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות , ה"ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 

ֲאֶׁשר ָמַל , יֶחְלַמַען זְכּות ָּדִוד ַעְבְּד ְמׁשִ ָאּנָא ~  :ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
מֹה ְּבנֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר , ִּבירּוָׁשַליִם ָׁשנִים ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשלָׁשה ּוְלַמַען זְכּות ְׁש

ּוְלַמַען זְכּות ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ֲאֶׁשר לֹו ֵׁשם , ְמָׁשִלים ֲאָלִפים ְׁשלָׁשה
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, ן"ה ְדיּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְדיּוִדי"ם ַהַויָ יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ׁשֵ , ִּבְׁשלָׁשה
ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה . ֶׁשִּמְסָּפָרם ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה

~  :ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ה"ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 
ֲאֶׁשר ֶהֱחיָה ֶאת ַהּיֶֶלד , ַען זְכּות ַעְבְּד ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹובְלמַ  ָאּנָא

ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ְׁשנֵים ָעָׂשר ַׁשֲעֵרי ִעיר , ְּבִהְתמֹוְדדֹו ָעָליו ְּפָעִמים ְׁשלָׁשה
ה "יְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו וְ , ֲאֶׁשר ֵהם ְלָכל רּוַח ְׁשָעִרים ְׁשלָׁשה, ָקְדֶׁש

ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ְּדִמּלּוי יּוִדי
, ה"ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ . ּוְׁשלָׁשה

 ָאּנָא~ . הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא: ְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות ּו
יְהָֹוה  ָאּנָא~  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָא

יְהָֹוה ָאּנָא ~  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָא
א ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ "ְלַמַען אֹות הֵ , ּגִּבֹור ְוַהּנֹוָראיאהדונהי ָהֵאל ַהּגָדֹול הַ 
ּוְלַמַען , א ַאֲחרֹונָה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה"ּוְלַמַען אֹות הֵ , ַהָּגדֹול ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה

ַען אֹות ּוְלמַ , ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה"א ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֶאְהיֶ "אֹות הֵ 
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה , א ַאֲחרֹונָה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה"הֵ 

ְלַמַען  ָאּנָא ~ :י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה"ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ 
ּוְלַמַען ֵׁשם ְצָבאֹות , ִתּיֹות ֲחִמָּׁשהֵׁשם ֵאל ַׁשַּדי ַהֵּמִאיר ַּבְּבִריָאה ֶׁשהּוא אֹו

י ֶׁשִּמְסָּפָרם "יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ , ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ֲחִמָּׁשה
ְלַמַען ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָּתב ֶׁשִהיא ְסָפִרים  ָאּנָא~  :ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה

, ַען ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ַהְּכתּוִבים ַעל ַהּלּוחֹות ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשהּוְלמַ , ֲחִמָּׁשה
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה , ְוִהְׁשַמְעָּתם אֹוָתנּו ְּבקֹולֹות ֲחִמָּׁשה

ְלַמַען  ָאּנָא~  :י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה"ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ 
ִהים ַהָּקדֹוׁש ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות , ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם אֹורֹות ֲחִמָּׁשה ּוְלַמַען ֵׁשם ֱא

ּוְלַמַען סֹוד ֲחִמָּׁשה מֹוְצאֹות ,  ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה"ּוְלַמַען אֹוִתּיֹות ַמנְֶצפָ , ֲחִמָּׁשה
י "יְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו וְ , ַהֶּפה ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה

ְלַמַען ִמְצַות ָקְרְּבנֹות  ָאּנָא~  :ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה
, ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה, ַהּנְִׂשיִאים ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו זֶַבח ַהְּׁשָלִמים ֵאִלים ֲחִמָּׁשה

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם , י ָׁשנָה ֲחִמָּׁשהְּכָבִׂשים ְּבנֵ 
ְלַמַען ִמְצַות ֵראִׁשית ָאּנָא ~  :י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה"ַאדֹנָ 
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ֶׁשר ִהיא ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ּוְלַמַען ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהְּבכֹור אֲ , ַהֵּגז ִמּצֹאן ֲחִמָּׁשה
ּוְלַמַען ַהְּבָרָכה ֶׁשל ָּפסּוק יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶָּך , ֲחִמָּׁשה

י "יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתֲעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ַאדֹנָ , ֶׁשהּוא ֵּתבֹות ֲחִמָּׁשה
ְלַמַען זְכּות יֹוֵסף ַהַּצִּדיק  ָאּנָא~  :ת ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשהֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹו

ּוְלַמַען זְכּות ִּבנְיִָמין ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר , ֶׁשּנֹוַסף ִּבְׁשמֹו אֹות ֵהא ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה
ְרגּו ֶאת ַמְלֵכי ּוְלַמַען זְכּות ִּפנְָחס ְוַהָּצָבא ֲאֶׁשר הָ , ַרָּבה ַמְׂשָאתֹו יַּדֹות ֲחִמָּׁשה

י "יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ . ִמְדיָן ֲחִמָּׁשה
ְלַמַען זְכּות ָּדִוד ַעְבְּד ָאּנָא ~  :ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה

ּוְלַמַען זְכּות ָמְרְּדַכי , ַחּלּוֵקי ֲאָבנִים ֲחִמָּׁשהְמִׁשיֶח ֲאֶׁשר ָּבַחר לֹו ִמן ַהּנַַחל 
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו , ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְלבּוֵׁשי ַמְלכּות ֲחִמָּׁשה

 אָאּנָ~  :י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה"ֲחִמָּׁשה ֵׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ 
ח "ְלַמַען ִׁשְמ ַהּגָדֹול ְּבנִּקּוד ַפתַ , יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהּגָדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו , ֶׁשִּמְסָּפרֹו עֹוֶלה ֲעָׂשרֹות ֲחִמָּׁשה, ֶׁשהּוא ַּבָחְכָמה) יַַהַוהַ (
ּלּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ה ְּבמִ "ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ִׁשְבָעה ְׁשמֹות ַהָויָ 

ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ) י"יל(ְלַמַען ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ָאּנָא ~  :ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה
, ּוְבָראֵׁשי ֵתבֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַלַּמּבּול יַָׁשב, ֵתבֹות ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ִׁשְבָעה ְׁשמֹות , ֲחִמָּׁשהֶׁשעֹוֶלה ִמְסַּפר ֲעָׂשרֹות 
 ָאּנָא~  ה ְּבִמּלּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה"ַהָויָ 

ִויֻתְּקנּו יִָאירּו , ְלַמַען ִּבינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיֵׁש ָּבּה ְׁשָעִרים ֲעָׂשרֹות ֲחִמָּׁשה
ה ְּבִמּלּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש "ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ִׁשְבָעה ְׁשמֹות ַהָויָ 

, ְלַמַען ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ֵאל ְּבִמּלּואֹו ָאֶלף ָלֶמד ָאּנָא~  :ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו , הֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפרֹו ֵמָאה ּוְׁשמֹונִים ַוֲחִמּׁשָ 

ה ְּבִמּלּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה "ִׁשְבָעה ְׁשמֹות ַהָויָ 
ְלַמען ְקֻדַּׁשת , יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאּנָא~  :ַוֲחִמָּׁשה

ּוְקֻדַּׁשת ְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ֶׁשִהיא ְלָׁשנִים , ֶׁשהּוא ְליִָמים ִׁשְבָעה ַׁשָּבת ָקְדְׁש
יִָאירּו ִויֻתְּקנּו ְויְֻׁשְלמּו , ּוְקֻדַּׁשת ַהּיֹוֵבל ֶׁשהּוא ְלֵקץ ָׁשבּוִעים ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה

ּוְלַמַען , ְבָעהְלַמַען ְסִפירֹות ַהִּבנְיָן ֶׁשֵהם ׁשִ  ָאּנָא~  :ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעה
ּוְלַמַען ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַחג ַהַּמּצֹות ֶׁשהּוא , ַצִּדיִקים ּכֹוְרֵתי ְבִרית ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה

יִָאירּו ִויֻתְּקנּו , ּוְלַמַען ְׁשִמיַרת ַחג ַהֻּסּכֹות ֶׁשהּוא יִָמים ִׁשְבָעה, יִָמים ִׁשְבָעה
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ְלַמַען ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶעֶרב ּנָא אָ ~  :ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעה
ּוְלַמַען ִמְצַות ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה , ָובֶֹקר ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה

, ּוְלַמַען ְּכִריכֹות ּוְרצּועֹות ַהְּתִפִּלין ַעל ַהּזְרֹוַע ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה, ְּביִָמים ִׁשְבָעה
ְלַמַען ֵהיָכלֹות ֶׁשל  ָאּנָא~  :נּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעהיִָאירּו ִויֻתּקְ 

ּוְלַמַען ַהְּבָרָכה ֶׁשל , ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות
יִָאירּו , ְבָעהֶׁשהּוא ֵּתבֹות ׁשִ , ָּפסּוק יִָּׂשא יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום

  . ִויֻתְּקנּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעה
  

ׁש ְפַעִמיםיֹאַמר ~  ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה :ָׁש : יְהָֹוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשּגָב ָלנּו ֱא
ם יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹו: יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב

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

  
ֵהי יֲַעקֹב  :ַאַחר ָּכ יֹאַמר~  יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום : ַח ָּביְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוטֵ : ֶסָלה
ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת , ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון: ָקְרֵאנּו ֱא

צֹון יְִהי רָ  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי: יְִׁשֶע
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום , ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא

ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי 
ב "זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִיּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ׁשֶ , ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

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

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה . יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ִהים ְּבִמּלּויָםֱא
ַעד מֹוָחא , ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות, ִמַּמְדֵרגָה

ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל , ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה
ֵמֲאִצילּות , ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ְויֵֵרד ֶׁשַפע ּגָדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות

ְלַטֵהר , ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי, ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר , ֲהָבה ֶאת ְׁשֶמִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַא

, ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
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יֵה נָא ָקרֹוב ֶוהֱ , ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ַּכָּדָבר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה. ְלַׁשְוָעֵתנּו
ִּכי , "ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע"ֶׁשּנֱֶאַמר 
ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ' ַאָּתה ה

ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ֶּפה
ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו

ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול , ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי, ָוֵתינּוְוִתקְ 
ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב 

ַאל , נהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדו
א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַּתַעזְֵבנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע , ְו

א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד  ְלָפנֶי ִּכי 
, ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו ֶאֶפס, ַּכָּונֶָת

ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים 
, ִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּוְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹו

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

- יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבהֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשלֵ 
  :ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור , ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת יֲַעֶׂשה ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות~ 

  :ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ִליםְּבנֵי אֵ ' ָהבּו לה
  

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

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

קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה : ה חֵֹצב ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁשקֹול יְהֹוָ : ֶבן ְרֵאִמֽים
קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר : ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש
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ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה ְיֽהָֹוה עֹז : יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ָּכֽבֹוד
  :יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום

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

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

  )ק"ל פז"יג(     :                  זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְּפנֵה ְלַעְּמ. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(     :        יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד
  

  .יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבָרצֹון' יִהי ָרצֹון ֶּׁשהוִ , ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה יִֵּתן ַהֶּכֶסף ַלֲענִּיים~ 
  

  ַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהִענְיַן ְקִרי             
                                                      

  
  

". ְוַדם ֲחָלִלים יְִׁשֶּתה, א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף) "במדבר כג(, ָאַמר ַהָּכתּוב
אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל  ַעד ֶׁשהּוא, 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"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו

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

ִהּנֵה , ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁשַּכְמבָֹאר ּבְ , ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּו , ַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש

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

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
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ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ן ֵקץָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאי, ַ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
ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה , ֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִיםִטּפ

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

ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות
ַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות ַא, ְ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, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות

  
ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ה ָלזֶהַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹומֶ 

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

א ִאָּׁשה , ִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב
א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב

ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " ַעד יֹאַכל ֶטֶרף א יְִׁשַּכב"
ְוָצִרי , ַמּזִיִקין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה

ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ן זֶהָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹו
ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכַֹח ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין

א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש
ְויֵׁש . ְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶהּו, ְּביֹומֹו

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

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

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

ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ַּבַּתְלמּוד ל"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 
א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
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ֹויָה ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּג, ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 
שער רוח (ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכֶלב :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 

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

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

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

ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ב ַהּטֹו' ַ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 "
  .    ן ֵּכן יְִהי ָרצֹוןָאמֵ , )ט"בי(
                
  

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                                   
  
  
  
  

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

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָא. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ָדם ְּבִסָּבִתיְו

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. ן ִלִּבי ְלָפנֶיִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹו
  

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

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

ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות
, ְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹבְּבנֵי ַא, ַ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, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר
ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות , ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות

ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ינֵנּו ְלֵבינְְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ּבֵ , ַּבֲעוֹונֹוַתי

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

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו , יְלָפנֶ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנֵהּו

  
א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד   ָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 

  
ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) ונהייאהד(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 

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

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּותׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונִׁשְ 
ִהּנֵה , ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ֲעִׂשּיָה

ֹ , ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמע ֶׁשִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי , אֶמרְוַוּי
ְ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 . זִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּוַאְׁשְּכנַ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו

  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםַאָּתה יְ (ָּברּו  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַי  )הָֹוה יאהדונהי ֱא
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן
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ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִ  ַהי ֵוא ְוֵתן , ים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹוםֱא
ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ְ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. ֶצר ָהָרעיֵ 

ָּברּו . ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות
  :ְכבֹודֹוַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ּבִ 

  
  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 

  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 
  

 ת ַהּנְָׁשמֹוב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי
 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי , ר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶיַהְמֻחּבָ 

ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים

י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "ַהַויָ 
ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 

ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ּנְִמצָ ּׁשֶ 
 ,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 

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

ְוִרּבּוַע  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה ָּפׁשּוט "ַויָ ִרּבּוַע הַ ֶׁ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 ן ְמַכּוֵ 
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, י"ו ה"ויי "ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ 
ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו

ְ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, ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן  ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ֲחגֹר ַחְרּבְ , ָ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". ֹוֶחהּד
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 

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

ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם רּו יְִצַטּיְ 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 , ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא ח"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, י ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאלִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִ 

ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה ַהִּמילָ ל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  ּויְִהי. 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 ַתְׁשִמיוְ ר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
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ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   יְלַהְמׁשִ  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, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁשְּגבּול ָהרִ , ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

ְוַאל , ילְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתּצִ , ּ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 
רּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ָׁשם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי וְ 

ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה
ִויֻתְּקנּו , ְונּוְקֵבּהח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "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

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

  
  )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
                                                , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד

מיתות  4ו לקבל על עצמ - 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 ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
 ֹ , ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם: ִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבַֽהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנ

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ
ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ יּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ּבֵ : ְלט   :יֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
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ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְׁש ְויְִצָהֶרְֽוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבעִ  ֹֽ ְוָנַֽתִּתי : ּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר

ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ
ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם לָ  ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ֶהֽםַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא

א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה  א ִיְֽהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה  ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו
ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם

: ַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם וְ 
ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 

י ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת: ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ּוִבְׁשָעֶרֽ
ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב

  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ
  

ר ֹֽ ְׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יִ : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
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 ָתתּור ְלַמַען : ּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽםאָֹתם ְו

ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות  ֽ ִהים ֲאנִי יְהָֹוה ֱא ָלֶכם ֵלֽא

ֵהיֶכֽם ֽ ֵהיֶכֽם ֱאֶמת: יאהדונהי ֱא ֽ   .יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  

יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו
  :ּיֹות ְּביָָדםְוֶחֶרב ִּפיפִ ). 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 : הדונהי ְויְִׁשְמֶריְָבְרְכ יְהָֹוה יא :ריֹאמַ 

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

ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, יָלן ַהָּטֵמאֶׁשָּבאִ 
גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא

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

א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם יַּנִחּום וְ . ְ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 | ֶאְבָרתֹו ּבְ : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו
ֵחָרה ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם ֽ | יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ א יִָּג ַרק : ׁשֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

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

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

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

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינ
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. יָמִרינּו ְדָברֶ . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָ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 . ּ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. רֹוֶאה ְּכָליֹות ָוֵלב

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

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

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה
הֹוה ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְ . ֲ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. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א

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

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

  :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 ' י ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות הָּפַׁשְעּתִ 

ְ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 ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ה "ּו ְויְִתיֲַחדּו יְויָׁשּוב. ֶׁ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, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַהַויָ 

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ה ְּדַהַויָ ִראׁשֹונָ ' ְ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 ) ואו היהי 

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

גַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות וְ , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות נ, ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה
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ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויאהדונהי ֱא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי , ֵהינּו ֵוא

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

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

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ִויִתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי עָ , ִ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, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ֵצא ּבֹוַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ֹות וְוָתׁשּוב א. ֶׁ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 ְוָתׁשּו). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ב ּוְתיֵַחד ְׁש
יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה
  

יְִהי . ִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהרַ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרּבַ 
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

, ּזֶהּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי הַ ) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
, יְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי

  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי
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  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
  

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

  
 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. ְּגֻדַּלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. יִחּוֶד ּדֹוְרֵׁשי. 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. נֵהְלַעְּמ ּפְ . 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 : דּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקבּגָד ּגְ : יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: ְּגדּוד ָּגד : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 

יְהָֹוה : ׁשּוָעְת יְהָֹוהִקִּויִתי ִלי: ִ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: ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה
 ֹ   : ַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצחאַֹרח ַחּיִים ׂש

  
  : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון

  
  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"ת בא"ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי 

  
  .ף ְּביְִׂשָרֵאלָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאלֶ 
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ַ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 ׁשֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "מֹות אֵ ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש
ְויֵָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל 

, דֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכןַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהּקְ . ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי
ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , ְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ְמנֻּקֹות ִמָּכל ַרע

ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ 
  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת

  
  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"ְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהיֶ יְַכֵּון ְּבע  :ְ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 ְּבֶקִריזֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח קדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , ַהָּׂשָטן ֶׁש

 ְקְרְע ְׂשְטן: ְוָׁשלֹום
 
  ְויֹאַמר ֵ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, ִתיְונְִׁשמָ 
ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל ֵצרּוָפיו ּוִמּלּוָאיו 

ְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר ֶאל יְסֹוד ּדִ , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי. ּוִמְסָּפָריו
ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִרין

  .נֹוְבִעים
  

 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 
  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִּבי ִקרְ בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 
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 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  
  .ְוגַם ַהּכֲֹהנִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבם

  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים
  
ֶאל ַהיְסֹוד  יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש(

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

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