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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

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

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

 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון 0524594899 :ערד
 0543454026 :קריית שלום 0548432037 :ןראשון לציו 0525933847

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

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
0548463014  

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

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

  
 0523145665ענייני התיקונים ניתן לפנות אל שאלות בנוגע ל 
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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 
הברית השייכים  החל מתיקוני, גברים ונשיםשל ספרי תיקונים ל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

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

 .הרבים
  את כל התיקונים וספרים נוספים של ארגון ללא עלות ניתן להוריד

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

 
  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~         
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 הקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשת. 
  שלוחה הקישו מספרּה - אם קיימת תת.  
 ובה לביתכםלקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקר. 

 
  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  
  סכנות הסדר העולמי החדש: תשער החדשו :5שלוחה  
  והמּוַסר אמונההשער  :6שלוחה  
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה 
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מוֹ  ִניק ֵחלֶ ת ַהְסּכָ יטָ ם ֵמָהַרּבָ ּלִ ּתֹוְמִכיא "ׁשַ ְפִעילּויוֹ ם ׁשֶ   ןָהִאְרּגוּ ת ּבִ
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 םִענְיָנִין ּתֹוכֵ                            
  

  
                                          8             ה                         ַוֲחׁשּובָ ה יְָקרָ  הַהְקָּדמָ 

    19              ְּדָבִרי ִחּזּוק ֶוֱאמּונָה נְִפָלִאים ִלְבנֵי ּדֹוֵרנּו
  21               תֲעוֹונֹוי ְלִתּקּונֵ  ַמֵּלא ְּבנֹוגֵעַ ה ַהְדָרכָ ר דֶ סֵ 

  26      םְוָׁשלֹוס חַ ת אֹוְבַדנִיֹות ַמֲחָׁשבֹוּום ְּפָחִדית ֲחָרדֹום נִגְָרִמי ַמּדּועַ 
  27                      םִּתּקּונִיי ִסּפּורֵ 
  31                  זֶַרע ְלַבָּטָלה ִאּסּור ִּתּקּון

  45                               הִּתּקּון ַלֲעוֹון ַהּנִּדָ 
  63               ה ֶׁשּנֹוְלדּו ְּבעֹון נִָּדה  \ִּתּקּון ְליֶֶלד 

  63                             ה\ִּתּקּון ַלֲעוֹון ַהּגֹויָ 
                       82                                  ִּתּקּון ְלָעֹון ִמְׁשָּכב זָָכר              

                                 113                         ֵאֶׁשת ִאיׁש ִּתּקּון ַלֲעוֹון
    131                  ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשָעְׂשָתה ַהָּפָלה ְמַלאכּוִתית         

    137    ) ְּבִלי ִקּדּוִׁשין ֶבר ִויהּוִדּיָה ְּפנּויָהִמְׁשַּכב ּגֶ (ִּתּקּון ַהִּפֶּלגֶׁש ְוַהְּקֵדָׁשה 
    158                ְלָכל ַהִּגיָלִאיםם ָהֵעינַיִ ת ְּׁשִמירַ ן ְּבִענְיַ ה ְמֵלָאה ַהְדָרכָ 

      163                  ת ְונִָׁשים ְּבנֹוֵׂשא ְקדֹוָׁשה ּוְצנִיעּות ְלָּבחּורֹו ַהַּמְדִרי ַהָּמֵלא
                      167                                     ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות  ן ְּפגַםִּתּקּון ְוִענְיָ 

  178                         םיְָלִדי לֹון ֶּׁשֵאיי ְלמִ ן ִּתּקּו
  200              ְוַלֲחזַָרת ַהּיְָלִדים ִמַּתְרּבּות ָרָעה תֲאסּורֹות ַמֲחָׁשבֹון ִּתּקּו
                                   211                   םַּבֵּׁשִדי אֹותֹו ִטְּמאּו אֹו נְִׁשָמתֹוא ֶׁשִּטּמֵ י ְלמִ ן ִּתּקּו

                                     221       ) ...ָאְשַראם ,יֵריְיקִ  ,ֱאִליִלים ,נְַצרּות( 'ֲעבֹוָדה זָָרה'ּנְִכַׁשל ּבְ ִּתּקּון לַ 
              236                      ֵמַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשַחּיָב ֶאָחד

   246                ִּתּקּון ְלִחּלּול ַׁשָּבת                                     
  269                         ִּתּקּון ַלּפֹוגֵם ִּבְכבֹוד ַׁשָּבת

    275                  ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשָאַכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח
  290        תַּבֲעָריֹו וָעָליה ָהֲאסּורָ ִאָּׁשה ק ְונִּׁשֵ ִּתּקּון ְלִמי ֶשִחיֵבק 

  292        ל"זַצַ ה ְּפַתּיָ ה יְהּודָ ב ָהרַ ד ֶׁשּיִּסֵ ר ֲהָקצַ ם ַהּנְִפָטִרין ִּתּקּו
            298                  ת ֵליל ָׁשבּועֹות                             ִמְׁשנָיֹו

                           327                        ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה        
 329                ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה   
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  הַוֲחׁשּובָ ה יְָקרָ  ַהְקָּדָמה                    
  
  
  
  

 יְִתּבֹונֵן ָהָאָדם ְויִָבין ַהַּמְׂשִּכיל ִּכי ָהָאָדם הּוא ְּבגֶֶדר ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו
, ּגּופֹו ָעׂשּוי ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַהּכֹוֵלל ַּכֻּמּיֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ׁשּוָמן. ַמִּגיַע ַהָּׁשַמיְָמה

ֲאֶׁשר ְמִחיָרם ָּכֳחָמִרים , ַמגְנֶזְיּום ְוגְָפִרית, ַאְׁשְלגָן, זְַרָחן, ִסיד, ֻסָּכר, ַּבְרזֶל
א זֶה ָּכל . עֹוֶלה ְסכּום ָקָטן ְמאֹד, יִכיִמּיִים ְּבַכּמּות ַהּנְִמֵצאת ְּבָאָדם ֵּבינֹונִ  ַא 

ִּכי ַהּנֶֶפׁש ַהּׁשֹוֶכנֶת ְּבִקְרּבֹו ִהיא ָהָאָדם ָהֲאִמִּתי ְּכֶׁשֳחָמִרים ֵאֶּלה הֹוְפִכים , ָהָאָדם
  .ִלְהיֹות ּגּוף ּוַמְלּבּוׁש ּוָמדֹור ְלנֶֶפׁש רּוָחנִית זֹו

  
, ְוַהַחי ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר, ַהּצֹוֵמחַ , ִמן ַהּדֹוֵמםנֶֶפׁש זֹו ִהיא ַהְמיֶַחֶדת ֶאת ָהָאָדם 

ּוְמצּויָה ִהיא ְּבָכל , ִמְׂשָּכל ְוַכּדֹוֶמה, ּוַמְבִּדיָלה ֵּבין ָאָדם ְלִמְׁשנֵהּו ִּבְתכּונֹות אִֹפי
הֹות יְֵתָרה ִמּזֹאת נְִּתנּו ָלָאָדם ַהּיְהּוִדי עֹוד ַּדְרּגֹות רּוָחנִּיֹות ְּגבֹו. ְּבנֵי ָהָאָדם

, רּוַח ּונְָׁשָמה ַהַּמְבִּדילֹות אֹוָתנּו ִמן ָהֲעִּמים, ַהּנְִקָראֹות ְּבֵׁשם נֶֶפׁש יִחּוִדּית
א יְִתַחָּׁשב ְוַדְרּגֹות ֵאּלּו , ְוהֹוְפכֹות אֹוָתנּו ְלַעם יִחּוִדי ֲאֶׁשר ְלָבָדד יְִׁשּכֹן ּוַבּגֹויִם 

נֲַהגּות ְמיֶֻחֶדת ַהּׁשֹוֶמֶרת ַעל ָּכְׁשָרם ְוַהְׁשָּפָעָתם ְמַחּיְבֹות אֹוָתנּו ְּבִקּיּום ֶּדֶר ִהתְ 
ּוִמָּכאן ִהְתַחּיְבּוֵתנּו ַהְמיֶֻחֶדת ִּכיְהּוִדים ִלְׁשמֹר . ַעל ָהָאָדם עֹוד ְּבעֹודֹו ְּבגּופֹו

א ַתֲעֶׂשה ַהּגֹוְרִמים ַלּׁשֹוְמָרם ְלִהְתיֵַחד ּוְלִהְתַקּׁשֵ "ַּתְריַ  ר ִעם ג ִמְצֹות ָהֲעֵׂשה ְוַה
ּוְלִהְתנְַטֵרל ִמּגֹוְרֵמי ֶטַבע ַהַּמְפִריִעים ָלָאָדם ְלִהְתַעּלֹות , ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם

ָּבָדד יַנְֶחּנּו ְוֵאין ' ה"ִּבְבִחינַת , ְּבעֹודֹו ְּבגּופֹו ֶאל ַחּיֵי ַהּנֶֶפׁש ְוָהרּוַח ַהֻּמְׁשָלִמים
ג ַהִּמְצֹות ּוְמַקֵּבל אֹורֹו "ַהּיְהּוִדי ַהּׁשֹוֵמר ַעל ַּתְריַ ִכי ְלגֵַּבי ָהָאָדם ". ִעּמֹו ֵאל נֵָכר

, "ֵאל נֵָכר"ְונְִקָרִאים ְּבֵׁשם , ִמְתַּגְּמִדים ְלגַָּביו ּכֹוחֹות ַהֶּטַבע, ֵמָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה
' ה, ָּלםֶׁשֵּכן נְִדַּבק הּוא ְּבבֹוֵרא ּכֹוחֹות ַהֶּטַבע ּכֻ , ִּכי ֵאין ָלֶהם ְׁשִליָטה ָעָליו

  .ְצָבאֹות ְׁשמֹו
  

ֶהי' ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלה"ַעל יִחּוד זֶה נֱֶאַמר  ֶהי ִלְהיֹות ' ְּב ָּבַחר ה, ֱא ֱא
ַא יִחּוִדּיּות זֹו ). דברים ז" (לֹו ְלַעם ְסגָֻּלה ִמּכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה

א ַרק ְלַעם יְִׂשָראֵ  ֶאָּלא ְלכֹל ֶהָחֵפץ ָּבּה ּומּוָכן ְלִהְסַּתֵּפַח ֶאל ָהָעם , לנִֶּתנֶת 
ּוִבְתנַאי ֶׁשּיְַקֵּבל ָעָליו ִּבְפנֵי ֵּבית ִּדין ָּכֵׁשר ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש , ַהַּמֲחזִיק ָּבּה
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ְוָאז , ג ַהִּמְצֹות ָּכל יְֵמי ַחּיָיו"ֲחֵפָצה ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַעם זֶה ְוִלְׁשמֹר ֶאת ַּתְריַ 
ְוהּוא ֵּגר ַהֶּצֶדק , ִמְצָטֵרף הּוא ָלנֶַצח ְלַדְרּגֹות ֵאֶּלה, ְלַאַחר ִמיָלה ּוְטִביָלה ַּכִּדין

  .ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ְצָבאֹות' ַהּנְִלֶוה ְלנֲַחַלת ה
  

, ַּדְרּגֹות ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה הֹוְפכֹות ֶאת ָהָאָדם ְלַבַעל ּתֶֹכן ּוַמְׁשָמעּות ֱאָלִקּיִים
ָאָדם . ֲאֶׁשר ׁשֹוָרה ָעָליו רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוַמְׁשָרה ָעָליו ַחּיֵי רּוַח ְוַׁשְלָוה גְבֹוִהים

, ַהּיֹוֵדַע ֶאת ּבֹוְראֹו ְוֶאת ַהַּתְפִקיד ַהֻּמָּטל ָעָליו ַוֲאֶׁשר ֲעבּוָרּה נְִׁשַלח ָלעֹוָלם ַהּזֶה
ְויַַחד , ָאָדם ַּבַעל ְׁשֵלמּות ְּבִמּדֹוָתיו, כּוׁשָאָדם ַהּיֹוֵדַע ְלַהֵּבל ַּתֲענּוגֵי ְבָׁשִרים ּורְ 

ִעם זֹאת ָאָדם ַמֲעִׂשי ַהַחי ְועֹוֵבד ְויֹוֵצר ִמּתֹו ַהָּכָרה ֶׁשּזֶה ְרצֹון ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם 
, ָאָדם ַהְמעָֹרב ְּבַחּיֵי ֶחְבָרה ּוַבֲעיֹוֶתיהָ ". ָלֶׁשֶבת יְָצָרּה"ֶאָּלא " א תֹהּו ְבָרָאּה"וְ 

, ִּבְבִחינַת ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ֶׁשר ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִעם ְּבנֵי ֵביתֹו ָהדּוק ּוְמבָֹרַואֲ 
, ָהעֹוֵמד ִּבְׁשֵּתי ַרגְַליִם ֵאיָתנֹות ַעל ַהַּקְרַקע ַהְּמִציאּוִתית ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהּזֶה

. ֹות ָהרּוָחנִּיִים ּוַמְׁשָמעּוָתםּוְבִׁשּלּוב ָלזֶה רֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמיְָמה ַּבֲהָבנַת ַהּכֹוח
ִקים"ּוְבִהְׁשַּתְּלבּותֹו ָבֶהם הֹוֵפ ִלְהיֹות  ְּדַהיְנּו , ְּכֶׁשֵּמֶחְציֹו ּוְלַמָּטה" ִאיׁש ֱא

ִקים, הּוא ִּבְבִחינַת ִאיׁש, ַּבְּצָרִכים ָהַאְרִצּיִים   .ּוֵמֶחְציֹו ּוְלַמְעָלה הּוא ִּבְבִחינַת ֱא
  

, ֶאָּלא ַחּיֵי ַהּנֶֶפׁש ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה, ָדם ֵאינֹו ִקּיּומֹו ַהִפיִסי ְּבעֹוָלֵמנּוַּתְכִלית ָהָא
ְלַאַחר ִהָּפְרָדם ֵמַהּגּוף ְוִהָּמְצאּוָתם ִּבְׁשֵלמּות ְמיֶֻחֶדת ְּבעֹוָלם ַאֵחר רּוָחנִי 

ְלתֹו ַהַּסּלֹון ֵאינָּה ּוְכֵׁשם ֶׁשַהַּמֲעָבר ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ַהיְֵׁשר , ַהַּמְתִאים ָלֶהם
ּבֹו יּוַכל ְלַהְתִקין , ּוְפרֹוזְדֹור ֵּבינַיִם ִחּיּונִי הּוא ֶאל ַהּנְִכנָס, ּתֹוֶאֶמת ְּבָקְטִבּיּוָתּה

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

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

ּוַמִּׂשיגָה ּכֹוחֹות ַאִּדיִרים ֵמָהַאְטמֹוְסֵפיָרה ָהרּוָחנִית ָּבּה ִהיא ִּתְצָטֵר ְלִהָּמֵצא 
ַהּנֶֶפׁש נְִכֶרֶתת ִמַּגְרֵעינֵי ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה , ּוָבַרע. ְלַאַחר ִהָּפְרָדה ֵמַהּגּוף

ּוְלַאַחר ִהָּפְרָדה ֵמַהּגּוף ֵאינָּה מֹוֵצאת ֶאת ְמקֹוָמּה , ם ֵאֶליָה ּוִמְתַעֶּוֶתתַהְּקׁשּוִרי
עֹוָלם , עֹוָלם ַהּזֶה ּדֹוֶמה ִלְפרֹוזְדֹור: "הּוא ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ַהַּתּנָא ְוָאַמר. ָהרּוָחנִי

אבות " (ָּכנֵס ַלְטַרְקִליןַהְתֵקן ַעְצְמ ַּבְּפרֹוזְדֹור ְּכֵדי ֶׁשּתִ , ַהָּבא ּדֹוֶמה ִלְטַרְקִלין
, וִאם זֹוֶכה ָהָאָדם ּוְמיֵַּׁשר ָאְרחֹוָתיו ְוהֹוֵל ַּבֶּדֶר ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל). א"כ, ד"פ

ְוַאף ִּכי . ְוָחׁש ִהְתַעּלּות ְוזֹו, זֹוֶכה הּוא ְלַהָּכָרתֹו ְּבַדְרּגֹות ֵאֶּלה ְּבעֹודֹו ְּבגּופֹו
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נְִפֶּתה הּוא ַאֲחֵרי , ְוִאם ָחִליָלה. א ְלִהַּדֵּבק ְּבַאְרצֹות ַהַחּיִיםזֹוֶכה הּו, ַאֲחֵרי מֹותֹו
ַלֲחצֹב , ְמקֹור ַמיִם ַחּיִים', ַהָּבָרק ַהְמַסנְֵור ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהּזֶה ְועֹוזֵב ֶאת ֶּדֶר ה

א יִָכילּו ַהַּמיִם ִהּנֵה ְּפָרט ְלָכ , ּוַמזְנִיַח נְַפׁשֹו ִמּטֹוָבה, ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
, ָּכבֹוד, ֶׁשַחּיָיו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ַהִּמְתנֲַהִלים ְּבַדְרָּגה נְמּוָכה ֲאֶׁשר ַּתֲאֹות ְּבָׂשִרים

ְוֵאין ַטַעם ְוֵעֶר ֲאִמִּתי ְלַחּיָיו ּוְמנּוַחת , ַמִּטים אֹותֹו ְוׁשֹוְלִטים ָעָליו' ָממֹון ְוַכּדֹו
ְּבֵעת ֲאֶׁשר יָׁשֹוב ֶהָעָפר ֶאל ָהָאֶרץ , ְּבבֹא יֹום ְּפֻקָּדה, הַהּנֶֶפׁש ִמֶּמּנּו ָוָהְלָא

ִקים ֲאֶׁשר נְָתנָּה, ְּכֶׁשָהיָה ִּכי ָאז ִסְבלֹו ַהּנְִצִחי ֵאין , ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל ָהֱא
א ָטַרח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַמה ּיֹאַכל ְּבַׁשָּבת, ְלָתֲאֵרהּו א ָלַמד ּוִמי ֶׁש, ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁש

ְלַאַחר ַסּיְמֹו חֹק ִלּמּוָדיו , ּוִבזְֵּבז זְַמּנֹו ְּבִמְׂשָחִקים, ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ָאְרחֹות ַחּיִים
ְוָכל ָאָדם , "ֵּגיִהּנֹום"ל "ְוזֶהּו הּוא ַהּנְִקָרא ִּבְלׁשֹון ֲחזַ , ֵּכיַצד יְִׁשַּתֵּלב הוא ַּבַחּיִים

ָדיו ְּבֶהְתֵאם ְלנִּתּוקֹו ִמְּמקֹורֹות ָהרּוַח ְוַהּנְָׁשָמה עֹוֶׂשה לֹו ֶאת ַהֵּגיִהּנֹום ְּבמֹו יָ 
א  ְוִהָּפְרדֹו ֵמֶהם ַעל יְֵדי ִּבּטּול ִמְצֹות ֲעֵׂשה ֶׁשּנְִתַחּיֵב ָּבֶהם ַוֲעֵברֹות ַעל ִמְצֹות 

ְצִרים ּוְכֵׁשם ֶׁשָּכל נִּתּוק ִמַּמְרִּכיֵבי ַהָּמזֹון ַהּזְקּוִקים ְלגּוף ָהָאָדם יֹו. ַתֲעֶׂשה
ָּכ ֶהֶרס , ּוְכָכל ֶׁשַהּנִּתּוק ִמַּמְרִּכיֵבי ַהָּמזֹון ָּגדֹול, ְסַחְרחֶֹרת ְוַכּדֹוֶמה, ֻחְלָׁשה
ֲאֶׁשר , ג ִמְצֹות ְוַענְֵפיֶהם"ַּתְריַ , ֵּכן הּוא ְּבַמְרִּכיֵבי ַהָּמזֹון ָהרּוָחנִּיִים, ַהּגּוף

ְוִאם ְּבעֹודֹו ְּבגּופֹו ֵאינֹו . תֹו ֶׁשל ָאָדםַהּנִּתּוק ֵמֶהם ַמֲחִליׁש ְוהֹוֵרס רּוָחנִּיּו
, ִהּנֵה ְלַאַחר ִהָּפְרדֹו ֵמַהּגּוף, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ְּבעֶֹמק ַּתֲאֹוָתיו, ַמְרִּגיׁש זֹאת

, ּוְבָמקֹום ֶׁשֲאֵחִרים יֹוְׁשִבים ְמֻדְּׁשנֵי עֹנֶג, ֵמִבין הּוא ַעד ֵהיָכן ָטָעה ְוָׁשגָה ְבַדְרּכֹו
ְוַחּיֵי , אֹוי ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשֶהֱחִליף ֶאֶבן יֲַהלֹום ְּבֶאֶבן ִּגיר. ַהֵּל הּוא ָערֹם ְויֵָחףיְ 

א עֹוד, נֶַצח ְּבַחּיֵי ָׁשָעה ֶאָּלא ֶׁשּנְַפׁשֹו ֲאֶׁשר ִהיא ֶׁשָחָׁשה ְּבָכל ַהַּתֲענּוגֹות , ְו
א ַהּגּוף ַהָּגְלמִ (ָהֲאסּורֹות ְּבעֹוָדּה ַּבּגּוף  א נֶֶפׁש ֵאינֹו ָחׁש ְּכלּום, יְו ִּתְסּבֹל ) ֶׁשְּל

ר ִּתְסּבֹל ְוָתחּוׁש ְּבָכל ַהֵּסֶבל ְוַהַּצַער ְּככֹל ֲאׁשֶ , ֳענִָׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים ַעל ַמֲעֶׂשיהָ 
  .ְּבעֹוָדּה ַּבּגּוף

  
ת ֵמיַטב ַּכְסּפֹו ְלָפֵאר ַמְׁשִקיַע אֶ , ָאָדם ַהְמַׁשֵּפץ ּוְמיֶַּפה ֶאת ֵּביתֹו, ַּבּנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם

ִאם זֶה ֲחַדר ַהֵּׁשנָה אֹו ַהִּמְטָּבח , ּוְלרֹוֵמם ֶאת ֲחָדָריו ֲאֶׁשר ָּבֶהם יֵֵׁשב רֹב ַהּזְַמן
ְוַאף , ְוָאְמנָם ֵאינֹו ַמְׁשִאיר ֶאת ַהְּפרֹוזְדֹור ֵריק ּוָמֵלא ַטַחב, ְוַאף ֶאת ַהַּסּלֹון

א יִַּגיעּו ֶאָּלא ַלֲאחּוזִים אַ , אֹותֹו הּוא ְמיֶַּפה ּוְמַקֵּׁשט  ָּכל הֹוָצאֹות ַהְּפרֹוזְדֹור 
ְוִאם נְִרֶאה ָאָדם ַהַּמְׁשִקיַע ֶאת ָּכל אֹונֹו ְוהֹונֹו ְּביִּפּוי . ּבֹוְדִדים ֵמהֹוָצאֹות ַהִּדיָרה

ַמזְנִיַח הּוא  ְוִאּלּו ֶאת ַהֲחָדִרים ֲאֶׁשר יְִצָטֵר ִלְחיֹות ָּבֶהם רֹב זְַמּנֹו, ַהְּפרֹוזְדֹור
ִהּנֵה נְִלַעג ְונָבֹוז ְלׁשֹוֶטה ָּכמֹוהּו ַהַּמֲחִליף , ּוַמְׁשִאיָרם ֵריִקים ַּגְלמּוִדים ְוקֹוְדִרים
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א נָבֹוז ְלַעְצֵמנּו ַּכֲאֶׁשר ָאנּו טֹוְרִחים ָּכל יֵָמינּו ַעל ְּפרֹוזְדֹור , ִעָּקר ְּבָטֵפל ְוָלָּמה 
ּוַמְפִקיִרים ָאנּו ֶאת ַהֲחָדִרים , ָעֵתנּו ֶׁשּיֹום יָבֹוא ְונַַעזְֵבהּוָהעֹוָלם ַהּזֶה ַלְמרֹות יְִדי

ֹ, ָהִעָּקִרּיִים ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהָּבא , ֲאֶׁשר הּוא ִעַּקר ַהַחּיִים ַהּנְִצִחּיִים ְּבעֹוָלם ָאר
ֹ , ְוִאם ַעל ִּבגְדֹו ָאָדם ַמְקִּפיד ְלנַּקֹותֹו ִמָּכל ְרָבב ֶמר ַעל נְִׁשָמתֹו ָּכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוח

ְוַאל יֹאַמר ָאָדם ִלְכֶׁשַאזְִקין ָאׁשּוב . ֲאֶׁשר ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ְוִהיא נְִצִחית
ִּכי ִמְּלַבד ַהֶהְפֵסד ֶׁשל ַטַעם , ְוֶאָּפנֶה ַוֲאַתֵּקן ֶאת נְִׁשָמִתי ְּכֵדי ִלזְּכֹות ָלעֹוָלם ַהָּבא

ֻׁשָּלִבים ְּבטַֹהר ּוְמנּוַחת נֶֶפׁש ָהָאָדם ַהְּמַקּיֵם ּתֹוָרה ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהזֶה ְּכֶׁשֵהם מְ 
ִמי ָעֵרב לֹו ֶׁשּיְִהיֶה , ְוַאף ִאם יִַּגיעַ . ִמי ָעֵרב לֹו ֶׁשּיִַּגיַע ִליֵמי ַהּזְִקנָה, ּוִמְצֹוֶתיהָ 

א יִָּפנֶה, ָׁשֵלם ְּבַדְעּתֹו ּוְבכֹחֹו ָלׁשּוב ּוְלַתֵּקן ַמֲעָׂשיו מֹה . ְוֶׁשָּמא  ּוְכָבר ָאַמר ְׁש
א יָבֹאּו יְֵמי ָהָרָעה , ּוזְכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי ְּבחּורֶֹתי"ְּבָחְכָמתֹו  ַעד ֲאֶׁשר 

ִקים יְָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ... ְוִהִּגיעּו ָׁשנִים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ ֶאת ָהֱא
  ).בקהלת י" (ְׁשמֹור ִּכי זֶה ָּכל ָהָאָדם

  
ֶׁשֵּכן ַעל יָָדּה ָׁשָבה ַהּנֶֶפׁש ְלנְִקיֹונָּה ִּכְביֹום , ַּתֲהִלי נִּקּוי ַהּנֶֶפׁש נְִקָרא ְּתׁשּוָבה

ְוָלאֹור , ְוִלְהיֹוָתּה ְּכִלי מּוָכן ְלִהְתַעּלֹות ָּברּוָחנִּיּות ַעל יְֵדי תֹוָרה ּוִמְצֹות, ִהָּוְלָדּה
ֲאֶׁשר זֶה ַּתְכִלית ִּביָאָתּה ָלעֹוָלם , ַחר ִהָּפְרָדּה ֵמַהּגּוףְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים ְלַא

ֲחָרָטה ֵּכנָה ַעל ֲחָטָאיו ְוַקָּבָלה . א: ּוְתׁשּוָבה זֹו ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשנֵי ֲחָלִקים. ַהּזֶה
, ַלֲחֵברֹוְוִאם ָחָטא ַּגם ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם , ְלֵהִטיב ַמֲעָׂשיו ְוִהְתנֲַהגּותֹו ֶּבָעִתיד

ֶׁשּיְַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלָהִׁשיב ְּבפַֹעל ֶאת ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ַלֲחֵברֹו ּוְלַבֵּקׁש ַּגם ֶאת 
ָקיו, ַהִּוּדּוי. ב. ְסִליָחתֹו , ָחָטאִתי: ְויֹאַמר ְּבִפיו, ְּדַהיְנּו ֶׁשּיְִתַוֶּדה ֵּבינֹו ְלֵבין ֱא

, ּובֹוְׁשִתי ִמַּמֲעַׂשי ְונְִכַלְמִּתי ֵמֲעֹונֹוַתי, ָעִׂשיִתיְוָהָרע ְּבֵעינֶי , ָּפַׁשְעִּתי, ָעִויִתי
א ָאׁשּוב ְלִכְסָלה ּוִמּיָד ַּכֲאֶׁשר ְמַהְרֵהר ָהָאָדם . ּוְמַקֵּבל ֲאנִי ַעל ַעְצִמי ֶׁש

יק ְוהּוא ִּבְבִחינַת ַצּדִ , ַמְתִחיָלה נְַפׁשֹו ְלִהָּטֵהר ּוְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְרָאּה, ִּבְתׁשּוָבה זֹו
  .נְִתֶקנֶת נְַפׁשֹו, ּוְכֶׁשמֹוִציא ַהִּוּדּוי ִמִּפיו. ָּגמּור

  
ְוֵהן ְּבַהְפָרַדת ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים , ּפֹוגֵם הּוא ֵהן ְּבנְַפׁשֹו, ּכֶׁשחֹוֵטא ָהָאָדם

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

, ִמּיָד מֹוֲחִלין לֹו, ֲעֵליֶהן ִחּיּוב ָּכֵרת ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבהָאָדם ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ֶׁשֵאין 
ְוִאם ָעַבר ַעל ִמְצֹות ". ׁשּובּו ָּבנִים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפא ְמׁשּובֹוֵתיֶכם"ְוָעָליו נֱֶאַמר 
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א ִמיַתת ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבה ֹוָלה ְּתׁשּוָבתֹו ּת, א ַתֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָּכֵרת ְו
ְוָאז ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום ְּבֵצרּוף ְּתׁשּוָבתֹו ְמַּכְּפִרים , ְועֹוֶמֶדת ַעד ֶׁשּיִַּגיַע יֹום ַהִּכּפּוִרים

". ִּכי ַבּיֹום ַהּזֶה יְַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמָּכל ַחּטֹאֵתיֶכם"ּוְבֵאּלּו נֱֶאַמר , לֹו
ְּתׁשּוָבה , ֹות ּוִמּתֹות ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבהָעַבר ַעל ִאּסּוִרים ֶׁשָענְָׁשם ְּכִרית

, ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ּתֹוִלין ְויִּסּוִרים ֶׁשּיָבֹואּו לֹו ְלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּפִרים
ֱאַמר ּוְבֵאּלּו נֶ , ּוְלעֹוָלם ֵאין ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה גְמּוָרה ַעד ֶׁשּיָבֹואּו ָעָליו יִּסּוִרים

, ְוַהְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַמֲעָׂשיו". ּוָפַקְדִּתי ְּבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבנְגִָעים ֲעֹונָם"
ְוָעָליו ָאַמר ַהָּכתּוב . יְַכְּפרּו ָעָליו ְּביֹום מֹותֹו, ְּתׁשּוָבתֹו ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְויִּסּוִרים

  ).'ם הלכות תשובה פרק ב"רמב". (ןִאם יְֻכַּפר ֶהָעֹון ַהּזֶה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּו"
  

, ֵאינָּה ֶאָּלא ְלִתּקּון נְַפׁשֹו, ַּכָּפָרה זֹו ַהָּבָאה ַעל יְֵדי ִוּדּוי ַוֲחָרָטה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים
, ְּבֵעינֹו עֹוֵמד, ֲאָבל ַהּנֵזֶק ָלעֹוָלמֹות ָהרּוָחנִּיִים ֶׁשּנִגְָרם ֵעֶקב ַהֵחְטא. ְוזִכּוָכה

ַּבֶּמה . אֹו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֵּפר ֶאָּלא ַעל יְֵדי יִּסּוִריםְוֵאינֹו ִמְתּכַ 
א ִתֵּקן ֶאת ַהְּפגָם ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ְּבַחּיָיו, ְּדָבִרים ֲאמּוִרים , ֲאָבל ִאם ִּתְּקנָם, ְּכֶׁש

ְוִכְלׁשֹונָם , ם ֵעֶקב נִּׂשּוָאיווַהַּכָּפָרה ַהָּבָאה ָלָאדָ . (ְמזָֻּמן הּוא ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ה זָכָ ם ְוגַה ְׁשֵלמָ ה ִּבְתׁשּובָ ב ֶׁשּׁשָ י ְּבמִ א ֶאּלָ ה זֶ ן ֵאי" ָחָתן נְִמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו"

א ֶאּלָ  אֹותֹות ּפֹוֶטרֶ  זֹוה ְמִחילָ ן ֵאיז ָאם ְוגַ, נְִׁשָמתֹו ֶׁשִּמּׁשֶֹרׁש זּוגֹות ּבַ ת אֶ ת ַלְּׂשאֵ 
ֹ ם ְראּויִי ָהיּוׁשֶ ם ֵמַהּיִּסּוִרי  ֵאינָּהל ֲאבָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ו ַחָּטָאיב ֵעקֶ ו ָעָליא ָלב

  .)נֶֶפׁשי ִּתּקּונֵ  אֹום יִּסּוִריי יְדֵ ל עַ א ֶאּלָ א ַהּבָ ם ָלעֹולָ  ְלנַּקֹותֹוה מֹוִעילָ 
  

ׁש ֶאְפָׁשֻרּיֹות ֵאּלּו נָה ִאם ָׁשב ָהִראׁשֹו, ִּתּקּון ְּפגַם ָהעֹוָלמֹות נֲַעֶׂשה ְּבַאַחת ִמְּׁש
ָקיו ְויְִרַאת ָהרֹוְממּות' ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵמַאֲהַבת ה ֶׁשָאז ִמּיָד ִעם ְּתׁשּוָבתֹו , ֱא

א ְליֹום ַהִּכּפּוִרים , ּוזְדֹונֹוָתיו הֹוְפִכים ִלזְֻכּיֹות, נְִּתַּקנִים ָּכל ַמֲעָׂשיו ְוֵאינֹו נְִצָר 
א ְליִּסּוִרים ְּכֵדי ְלַתֵּקן  ְוַהּכֹל ַעל , ֶאת נְַפׁשֹו אֹו ֶאת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגַם ָּבֶהםְו

ַסְּמכּונִי ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּונִי ַּבַּתּפּוִחים : "ְוָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר, ְמקֹומֹו נְִּתַּקן ִמּיָד
ָרה ְּבֶדֶר ִאם ָׁשב ְּתׁשּוָבה ְרגִיָלה ִמּתֹו ַהּכָ , ַהְּׁשנִּיָה". ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִי

ֶׁשָאז יְֶׁשנָם ָּכל ַאְרָּבַעת ִחּלּוֵקי ַהַּכָּפָרה , ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ְוֶרגֶׁש ֶׁשל קֶֹדׁש
ְוָאז ִּתּקּון ְּפגַם ָהעֹוָלמֹות יֵָעֶׁשה ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה , ֶׁשֵהֵבאִתי ְלֵעיל
ְוהּוא ִאם , ּנְִצָר ִּתּקּוןְׁשִליִׁשית ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל הַ  ֲאָבל יֵׁש ֶּדֶר, אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא

, ּוְביִּסּוִרים ֶׁשל ִּגְלּגּוֵלי ֶׁשֶלג ַהּנְִצָרִכים ַעל ֵחֶלק ֵמָהֲעֵברֹות, ּיְִתַעּנֶה ַעל ַחּטֹאָתיו
  .ם ָּבֶהםּוָבזֶה יִָּפֵטר ַּגם ֵמַהּיִּסּוִרים ַהְּצִריִכים ָלבֹא ְלִתּקּון ָהעֹוָלמֹות ֶׂשַּפגַ
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ִמְסַּפר ַּתֲענִּיֹות ֵאֶּלה ְקצּוִבים ֵהם ְלָכל ָעֹון ְוָעֹון ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ּוִמְסַּפר ְׁשמֹות 
י ַהָּקדֹוׁש "ּוְכִפי ֶׁשִּׁשֲעָרם ְוִחְּׁשָבם ַרֵּבנּו ָהֲארִ , ַהּקֶֹדׁש ֶׁשּנְִפְּגמּו ַעל יְֵדי ֶחְטאֹו

ּוַמִּגיִעים ְלַעְׂשרֹות ּוֵמאֹות , הּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹובַעל ִּפי ַמה ֶּׁשִּקֵּבל ֵמֵאִלּיָ , ל"זַצַ 
ַא ֱהיֹות ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ְּביֵָמינּו ְלִהְתַעּנֹות ָּכל . ַּתֲענִּיֹות ְלִתּקּון ָּכל ֵחְטא ְוָעֹון

ֹות יֹום ֶאָחד ַעל ָּכל ְלִהְתַעּנ, ל"י זַ "ִּתְּקנּו ַהְּמֻקָּבִלים ּגּוֵרי ָהֲארִ , ָּכ ַהְרֵּבה יִָמים
ְוִלְפּדֹות ְׁשָאר יִָמים ְּבֶכֶסף ְמִחיר ֲאִכיַלת ְסֻעָּדה ַאַחת ֶׁשל ֶלֶחם ּוַמֲאָכל , ֵחְטא

ְונְֶחָׁשב לֹו ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות , ָּפׁשּוט ְלָכל יֹום ִמּיִָמים ֶׁשָּצִרי ְלִהְתַעּנֹות ַעל ֶחְטאֹו
ָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהּנֶֶפׁש ְוַעל ְּפגַם ְונִרְ , ְּכַתֲענִיֹות ַעְצָמם

  .ְונְִסָלח לֹו, ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים
  

' ָרִאיִתי ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּגדֹול ר, ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת ָהָאמּור ְלֵעיל
ִּבְׁשנַת : ְוזֶה ְלׁשֹונֹו) ו"אֹות פ" (הִמנְַחת יְהּודָ "ל ְּבִסְפרֹו "יְהּוָדה ְפַתּיָא זַצַ 

, ג ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבא ֵאַלי זֵָקן ֶאָחד ְוָאַמר ִלי ֶׁשהּוא ָּבא ַעל ַּכָּלתֹו ְּבַחּיֵי ְבנֹו"התרפ
, ָאַמְרִּתי לֹו. ְוֵאינֹו יָכֹול ַלֲעׂשֹות ַּתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים, ְורֹוֶצה ָלׁשּוב ּוְלַתֵּקן ַמֲעָׂשיו

, ַליְָלה ְויֹום ְּכיֹום ַהִּכּפּוִרים, יֹום ֶאָחדינְ יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות ְלָפחֹות ַהִאם אֵ 
ְוַקֵּבל ָעֶלי ְלִהְתַעּנֹות ַּתֲענִית  ֶׁשַבע ְטִבילֹותֵל ּוְטבֹל , ָאַמְרִּתי לֹו. ָאַמר ִלי ֵהן

ה ֻמָּתר ְּבָכל ֲעִׂשּיַת ַרק ֶׁשַאּתָ , ַעל ָעֹון ַהּנִזְָּכר ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹותֶׁשל 
ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים  ַמעֹות ִּפְדיֹוןּוְביֹום ַהַּתֲענִית ּבֹא ֶאְצִלי ִעם , ְמָלאָכה ְׁש

, ְוֶאֱעֶׂשה ְל ִּתּקּון, ְוָחֵמׁש ַּתֲענִּיֹות ַהּנְִצָרִכים ְלִתּקּון ֲעֹון ַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש
ְוָעַמד , ְוָהַל ַאְרַּבע ַאּמֹות יֵָחף, נְִכנְַסנּו ְלֶחֶדר, יְוַכֲאֶׁשר ָּבא ֵאלַ . ְוֵכן ָעָׂשה

ְוַאַחר ְּגַמר ַהִּוּדּוי ָמַסר ְּביִָדי ֶאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון , ְוִהְתַוָּדה ֶאת ַהִּוּדּוי ַהּנִזְַּכר ְלֵעיל
ׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ַוֲחמֵ , ְוָאַמר ִלי , ׁש ַהַּתֲענִּיֹותֵהא ְל ֵאּלּו ַהַּמעֹות ִּפְדיֹון ְׁש

ֲהֵרינִי , ָאַמְרִּתי, ְוַכֲאֶׁשר ִקַּבְלִּתי ַהָּמעֹות ִמּיָדֹו. ְוַאָּתה ֻמְרֶׁשה ְלַחְּלָקם ִלְצָדָקה
ְמַקֵּבל ֶאת ֵאּלּו ַהָּמעֹות ִמּיַד ְּפלֹונִי ֶּבן ְּפלֹונִי ֶׁשּנְָתנָם ִלְצָדָקה ְּבַעד ִּפְדיֹון 

' ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ה, ִהְתַעּנֹות ִמְּפנֵי ֶׁשָּׁשַכב ִעם ַּכָּלתֹוַהַּתֲענִּיֹות ֶׁשּנְִתַחּיֵב לְ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶבֶלת ְלָפנֶי ִּפְדיֹון ֵאּלּו ַהַּתֲענִּיֹות , ֱא

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

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

ֶׁשַהּזֵָקן ַההּוא הּוא ִאיׁש ָענִי ְוָלָוה ַהָּמעֹות , ּוְלִפי ֶׁשֵהַבנְִּתי. ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה
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א נַָטְלִּתי ֵמֶהם ִּכי , ָקהָלֵכן ֶהֱחזְַרִּתי לֹו ֶאת ָּכל ַהָּמעֹות ְּבתֹוַרת ְצדָ , ֵמֲאֵחִרים ְו
ְוָרִאיִתי , ְוהּנֵה ַאַחר ְׁשֵּתי ָׁשנִים נְִפַטר אֹותֹו זֵָקן. ִאם ְׁשֵּתי ְפרּוטֹות ִּבְלַבד

א , ְוָראּו ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, ַּבֲחלֹום ֶׁשעֹוֵמד ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַרק ֶׁש
א ַּגם ַעל ִאּסּור ַּכָּלתֹו, ּסּור ֵאֶׁשת ִאיׁש ְלַבדָעָׂשה ְתׁשּוָבה ִּכי ִאם ַעל אִ  א , ְו ְו

ְוהּוא ֵמַעְצמֹו נְִכנַס ְּבֵחֶדר ֶׁשְּבַצד ַהֵּבית ִּדין ְויַָׁשב לֹו ַעל , ִדְּברּו ִעּמֹו ָּדָבר
ָׁשה ַמְלָאִכים ְוֵתֶכף ּוִמּיָד יְָרדּו ְׁש, ְוַהֵּבית ִּדין ִהגְִּביהּו ֵעינֵיֶהם ְלַמְעָלה, ִּבְרָּכיו

ֵמָהָרִקיַע ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּבית ִּדין ְוָעׂשּו לֹו נִּתּוַח ַּבִּגיד ֶׁשּלֹו ְוֵהִסירּו ֶאת ַהֲחלּוָדה 
. ַעד ָּכאן ָרִאיִתי ַּבֲחלֹום. ְוִרְּפאּו אֹותֹו ְלגְַמֵרי ְויְָצאּו, ְוַהְּפגָם ֶׁשל ִאּסּור ַּכָּלתֹו
ִּכי ִהִּציָלה , ַקר ִּתְפֶאֶרת ַהְּתׁשּוָבה ַּכָּמה ִהיא ְּגדֹוָלהּוִמּזֶה יֵַדע ָהָאָדם ֶאת יְ 

ְלאֹותֹו זֵָקן ִמֵמאֹות ָׁשנִים ֶׁשָהיָה ָראּוי ִלְהיֹות ְּבַכף ַהֶּקַלע ּוְבגְִלּגּוִלים ׁשֹונִים 
ִבים ל ֶׁשּיָָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוְבַמֲעִׂשים טֹו"ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחזַ . ּוַבֵּגִהינָם

  ).ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו(ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִמָּכל ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא 
  
ָׁשה ֲעֵברֹות ּגֹוְרִמים ְלִסּלּוק ) "פרשת שמות(ָאְמרּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש וְ  ְׁש

ָּבא ַעל ְוהַ , ְוֵחְטא ַהְׁשָחַתת זֶַרע ְלַבָּטָלה, ְוֵהם ֲעֹון ַהּנִָּדה, ַהְּׁשִכינָה ֵמַהַּתְחּתֹונִים
ּוְלָכל ָמקֹום ֶׁשָאָדם . ּוִמְתַּפְּלִלים ְוֵאינָם נֲַענִים' ְוַהְּבִרּיֹות קֹוְרִאים ַלה. ַהּגֹויָה

  ". ְמגֵָרׁש הּוא ֶאת ַהְּׁשִכינָה ִמָּׁשם, ֶׁשָחָטא ְּבֶאָחד ֵמֲחָטִאים ֵאּלּו הֹוֵל
  

ּוְמבָֹאר הּוא ְּבָכל ִסְפֵרי ַהּמּוָסר , ֹוְוֵאין צֶֹר ְלהֹוִסיף ְּבִענְיַן חֶֹמר ַהְּפגָם ְוָענְׁש
, ְוַהָּבא ַעל ַהּנִָּדה הּוא ְּבִהָּכֵרת. ְוגַם ַּבַּתְלמּוד ֶהֱאִריכּו ְּבִענְיָן זֶה, ְוַהְּמֻקָּבִלים

ְונְִכֶרֶתת נְַפׁשֹו ַהְּטהֹוָרה ִמְּמקֹור ַהַחּיִים ַהְּטהֹוִרים ָהרּוָחנִּיִים ְויֹוֶרֶדת ִלְמקֹום 
א יִָכילּו ַהַּמיִםַהּטֻ  ְוָאְמרּו ַּבְּגָמָרא . ַרֲחָמנָא ִלְצָלן, ְמָאה ְלבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

, ֶׁשַעל ִאּסּור ַקל ִמִּגְדרֹות ֻחְמַרת ַהּנִָּדה ֶׁשָּגזְרּו ֲחָכִמים ְלִהָּׁשֶמר ּבֹו) שבת יג(
א ָחסּו ָעָליו ִמָּׁשַמיִם ַוֲהָרגּוהּו  ,ְוָעַבר ַּתְלִמיד ָחָכם ְוגָדֹול ַּבּתֹוָרה ַעל ּגְזֵָרָתם

ַוֲעֹונֹות ֵאּלּו ֵהם ֵמַהְּדָבִרים ָהִעָּקִרּיִים ַהְּמַעְּכִבים ֶאת . ַּבֲחִצי יָָמיו ִּבגְַלל ֵחְטא זֶה
א "ְוַעל ִּפגְֵמי ַהְּבִרית נֱֶאַמר , ַהְּגֻאָּלה ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה טֹוב ְו
ְוִדינֹו , ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ַחּיָב ִמיָתה.) נדה יג(ל "ְכָבר ָאְמרּו ֲחזַ ּו". יֱֶחָטא

ּוַבֲעבּור ָעֹון זֶה ֵמתּו . ַוֲהֵריהּו ְּבנִּדּוי, ּוְכִאּלּו ׁשֹוֵפ ָּדִמים, ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה זָָרה
א נָָׂשא ה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהיּו נְָכָדיו ֶׁשל  ָלֶהם ָּפנִים' ֵער ְואֹונָן ִּבְהיֹוָתם ְקַטּנִים ְו

ּוִמי יּוַכל לֹוַמר זִִּכיִתי ִלִּבי . ּוְבנֵי יְהּוָדה ַהַּצִּדיק, יֲַעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום
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י ַהָּקדֹוׁש "ְוַהָּבא ַעל ַהּגֹויָה ְּכָבר ִּגָּלה ָענְׁשֹו ָהֲארִ . ְונְַפִׁשי ִמְּפגִָמים ֲחמּוִרים ֵאּלּו
  .יִַּציֵלנּו' ה, ִמְּלַבד ָהעֹנֶׁש ַהָּכֵבד ְּבַכף ַהֶּקַלע, ֶׁשּסֹופֹו ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבֶכֶלבִמְּצָפת 

  
ֲאִמיַרת ְקִריַאת הּוא , ִמְּלַבד ַהִּתּקּונִים ֶׁשְּלַהָּלן, ַהִּתּקּון ַהַּמְתִמיד ַלֲחָטִאים ֵאּלּו

ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר ְוַכֲאֶׁשר יְבַֹאר  ,ָעצּוםְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְגדֹוָלה ּוְבֶרֶגׁש 
  . ע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהת ְׁשמַ ְקִריַאן ֶּפֶרק ִענְיַ 

  
, א לא רק כדי ְלנַּקֹות ּוְלַטֵהר ֶאת ַהּנֶֶפׁש ִמִּכְתֵמי ּוִפגְֵמי ַחּטֹאֶתיהָ ִהים ַהִּתּקּונִית ַמְּטרַ 

י ְּכדֵ ר ּוְבִעּקָ ם ּגַ א ֶאּלָ , ִקי ָהחֹוֵפף אֹוָתּהּוְלזְַּכָכּה ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ָהאֹור ָהאֱ 
א ְּבֶהְכַרח , ןּכֵ ם ְואִ . אַהֵחטְ י יְדֵ ל עַ  ֶׁשּנְִפְּגמּום ָהרּוָחנִּיִית ָהעֹוָלמֹות אֶ ן ְלַתּקֵ 

ר ֶׁשּיְַתֵּקן ִּכי ֶאְפׁשָ . ֶׁשַהִּתּקּונִים יְִהיּו ֶאְמָצִעי ּוְסגָֻּלה ְלַחּיִים טֹוִבים ִמְּבִחינָה ַּגְׁשִמית
. ַוֲעַדיִן יְִסּבֹול ַעל ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים, ָהָאָדם ֶאת ֲחָטָאיו ֶׁשָעָׂשה ְּבגְִלּגּול זֶה

ִּכי ָּבזֶה , ִּכי רֹב ַהּיִּסּוִרים ֶׁשל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהזֶה ֵאינָם ַעל ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגּולֹו ַהנֹוְכִחי
ְוֶאְפָׁשר ֶׁשּיֲַאִריכּו , לֹו אֶֹר זְָמן ָלׁשּוב ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְּבֶטֶרם יֲַענִיׁשּוהּו יִָּתֵכן ֶׁשּיְִּתנּו

ִּדין ֶׁשל ַמֲעָלה ָלֵתת ִּדין - ֲאָבל ְלַאַחר מֹותֹו ְּבבֹואֹו ִלְפנֵי ֵּבית, לֹו ַאַּפיִם ַעד יֹום מֹותֹו
ר ֶׁשִּמּיָד יָׁשּוב ְּבגְִלּגּול ָאָדם ְויְִסּבֹל ֶאת עֹנֶׁש ֶאְפׁשָ , ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ְויִָּמֵצא ַחּיָב

 "ַׁשַער יֹוֵסף"ְרֵאה ְּבספר ְּבֵבאּור נֹוֵׂשא זֶה ּוִפְרֵטי ְסִעיָפיו (, ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגֹולֹו ַהּקֹוֵדם
ְפָׁשר ְואֶ ) 0523145665: ַּבֶּטֶלפֹוןר ַהֵּספֶ ג ְלַהִּׂשין נִּתַ " ִּגְלּגּול נְָׁשמֹות"ַמֲאָמר 

ֶׁשּיֵָענֵׁש ָּבֳענִָׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים ְבַכף ַהֶּקַלע ַעל יְֵדי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ַהַּמִּכים ֶאת ַהּנֶֶפׁש 
ִּכי ֲהֵרי , ְוַהּנֶֶפׁש ַמְרִגיָׁשה ֶאת ַהְּכֵאב ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ִּבְהיֹוָתּה ּתֹו ַהּגּוף, ְּבַאְכזִָרּיּות ַרָּבה

א , ַּבּגּוף ִהיא ִהיא ֶׁשַּמְרגִיָׁשה ֶאת ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ָהרּוָחנִי אֹו ַהַּגְׁשִמי ַּגם ִּבְהיֹוָתּה ְו
ׁשּוב ֵאין ַהּגּוף ַמְרִּגיׁש , ּוְבִהְסַּתֵּלק ַהּנֶֶפׁש ֵמַהּגּוף. ַהּגּוף ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא נְַרִּתיק ָלנֶֶפׁש

ּות ַּבּגּוף ַהְּמֻׁשָּתק ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשעֹוֶדּנּו ְמֻחָּבר ְוַכּנְִרֶאה ְּבמּוֲחִׁשּי. ְּבַצַער ָּכל ֶׁשהּוא
ּוְבָכל זֹאת , ְּבֶחְלקֹו ַלּנֶֶפׁש ְוַלּמַֹח ְויֶׁש זְִריַמת ָּדם ָלֵאֶבר ַהְמֻׁשָּתק ְוָלֵכן ֵאין ַהָּבָׂשר נֵָמק

א יְַרִּגיׁש ְּכָלל א נְִמֶׁשֶכת ְּבתֹו ִּכי ַהּנֶֶפׁש ַהּׁש. ַּכָּמה ֶׁשַּתֵּכהּו ְוִתְדְקֵרהּו  ֹוֶכנֶת ַּבּמַֹח 
ְוֵסֶבל ְמדֹוֵרי ַהֶּגִהיּנָם ַהָּבִאים , ּוְלַאַחר ֵסֶבל ָקֶׁשה זֶה. ָהֲעָצִבים ֶׁשל ָהֵאֶבר ָהָּפגּוע

ּבֹוָאּה ְּבגְִלּגּול ָאָדם ַּבַעל ְּבִחיָרה , יִָּתֵכן ְוָתׁשּוב ַהּנֶֶפׁש ִמּיָד ְּבגְִלּגּול ָאָדם, ַאֲחָריו
  .ֶׁשּיְִסּבֹול ְּבֶהְתֵאם ַלֲחָטָאיו ַהּקֹוְדִמים

  
ל עַ  ְלַהִּגיעַ ם ֲאמּוִריר ֲאׁשֶ  םַלּיִּסּוִריף ַתֲחִליא הּו ַהּנֶֶפׁשי ְלנִּקּוה זֶ י ִויִחידִ ִדי ַּתֲהִלי יְִחו

י ִוּדּות ַּתֲענִי ַעְצמֹול עַ ל ְמַקּבֵ , םיִּסּוִרים ִּבְמקֹון ָלכֵ . וֲחָטָאית ְלנַּקֹותֹו ְּבִעְקבֹום ָהָאדָ 
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  . הַרּבָ ת ְּבַקּלּו אֹוָתּהה ְמנַּקֶ  ּוְבָכ, וֵמֲחָטָאיה ֶׁשּנְִפְּגמָ  נְַפׁשֹור ֲעבּון ּוִפְדיֹו
  

א יְַכְּבֵסהּו ְּבַמיִם רֹוְתִחים ְוָחְמֵרי נִּקּוי ֶׁשְּכׁשֵ  ְוַכּיָדּועַ  ם ֶׁשִאם ָאָדם יְַרֵחם ַעל ִּבגְּדֹו ְו
א יֵֵצא, ָעט ַמיִם ָקִריםׂשֹוְרִפים ֶאָּלא ִּבמְ  ָקָׁשה ִרָּמה "ל "ּוַמה ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ . ַהֶּכֶתם 

  ).ְּבָרכֹות.מ" (ְלֵמת ְּכַמַחט ַּבָּבָׂשר ַהַחי
  

" עֹנֶׁש ּונְָקָמה"ֵאינָם , ַהּיִּסּוִרים ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם ְּבַחּיָיו אֹו ְלַאַחר מֹותֹו ַּכְמבָֹאר
ּוְכֵׁשם ֶׁשָאָדם ַהְמַכֵּבס ֶאת ִּבגְּדֹו . ָּלא ַּתֲהִלי ֶׁשל נִּקּוי ַהּנֶֶפׁשאֶ , ָּבָאָדם ַעל ֲחָטָאיו

ֶאָּלא ַּכָּונָתֹו ְלנַּקֹות ֶאת ִּבגְּדֹו ֶׁשּיְִהיֶה , ֵאינֹו נֹוֵקם ֵמַהֶּבגֶד ַעל ֶׁשִהְתַלְכֵל, ִמְּכָתָמיו
,  ּוְפָעִמים ֶׁשָּתבֹא ְּבגְִלּגּול ּדֹוֵמםּוְלִפי ִטיב ְועֶֹמק ַהֶּכֶתם ּכָ . ָראּוי ְלָלְבׁשֹו ֵמָחָדׁש

ְוַהִּתּקּונִים ֶׁשָאָדם ". ִמָּדה ְּכנֶגֶד ִמָּדה"ְּבכּוָּלם אֹו ְּבִמְקָצָתם ִלְפנֵי , ּוַבַעל ַחי, צֹוֵמחַ 
תֹו ְלִהְתַעֵּדן ְמנִַּקים אֹותֹו ֵמֳענִָׁשים ֵאּלּו ּוְמזְַּכִכים ֶאת נְַפׁשֹו רּוחֹו ְונְִׁשמָ , עֹוֶׂשה ְּבַחּיָיו

ּוְכֵׁשם ֶׁשּיֵׁש ֶּכֶתם , ִטיב ְועֶֹמק ַהּנִָּקיֹון. ֵּכן גֶֹדל ַהּזִּכּו, ָּבאֹור ַהָּגנּוז  ּוְּכִפי ֵעֶר ַהִּתּקּון
ְויֵׁש ֶּכֶתם ַהַּמְצִרי ַמיִם רֹוְתִחים ְוָחְמֵרי , ֶׁשַּמְסִּפיק לֹו ְמַעט ַמיִם ְרגִיִלים ְּכֵדי ְלנַּקֹותֹו

ֵּכן ַהַּצַער ְוַהֵּסֶבל ֵהם ָחְמֵרי ַהּנִּקּוי ַלּנֶֶפׁש ִמִּכְתֵמי ְּפָׁשֶעיָה , ּוי ַרִּבים ְּכֵדי ַלֲהִסירֹונִּק
  .ֶּכן ּגֶֹדל ַהֵּסֶבל, ּוְלִפי עֶֹמק ַהְּפגָם, ַוֲחָטֶאיהָ 

  
ֵאין ַרק וְ . ָטֵאינוֵרִבים זֶה ָלזֶה ַעל חֲ ֶׁשעֲ , ּו ְלַעם ֶאָחדנָהְפכ, ִּבְּכנִיָסִת יְִׂשָרֵאל ָלָאֶרץ

ֶאָּלא ַהְּכָלל יְכֹוִלים ְלֵהָענֵׁש ַּבֲעֹון ַהּיִָחיד ְּכֵׁשם ֶׁשָּכל ַהּגּוף , ַהּיִָחיד נֱֶענָׁש ְּבֶחְטאֹו
. ִּכי ָּכל ָהָעם הֹוֵפ ַלֲחִטיָבה ַאַחת, חֹוֶלה ְוסֹוֵבל ְּבִעְּקבֹות ְּפגִיָעה ָונֶזֶק ֶׁשל ֵאֶבר יִָחיד

א ֵמת"ָהָעם ָהַפ ְלֶאָחד וְ  ְוֵכיָון ֶׁשָּכל ַּגם ָּכל ַהִּגְלּגּוִלים ָהְפכּו ְלֶאָחד ְוִּדינָם , "ַעם 
ּוֵמָאז ֵאין ֶהְכַרח ִליהּוִדי ְלַתֵּקן ֶאת . ַּכִּגְלּגּול ַהנֹוֵכִחי ֶׁשּנִָּתן ְלַתְּקנֹו ַעל יְֵדי ְּתׁשּוָבה

  . ְוֶאְפָׁשר ְלַתְּקנָם ַּגם ַעל יְֵדי ְּתׁשּוָבה, רִּגְלּגּוָליו ַהּקֹוְדִמים ַרק ַעל יְֵדי ֵסֶבל ְוַצעַ 
  

א ָחְטאּו  ְוָלֵכן נֲָהגּו ַהְמֻקָּבִלים ַלֲעׂשֹות ִּתּקּונֵי ֶחְטֵאי ָהֲעוֹונֹות ֻּכָּלם ַלְמרֹות ֶׁשַוַּדאי 
ּוָברּור ֶׁשִאם . רּוִמָּסֵפק ֶׁשָּמא ָחְטאּו ָּבזֶה ַּבִּגְלּגּוִלים ֶׁשָעבְ , ָּבֶהם ְּבגְִלּגּוָלם ַהּנֹוְכִחי

ְוִתּקּון ַלֲחָטָאיו  ָאָדם סֹוֵבל ְּבגְִלּגּול זֶה ַעל ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה
ְוֶאְפָׁשר ֶׁשּיֵָרֵפא ִמַּמְכאֹובֹו , ַהּקֹוְדִמים ִמֵּלב ְונֶֶפׁש ֲהֵרי ֶׁשנְִרְּפָאה ְונִזְַּדְּכָכה נְַפׁשֹו

   .ָּצָרתֹוְויֵָחֵלץ מִ 
  

. ֶאָּלא ֶׁשַּדְרגֹות יֶׁש ָּבּה, ִּכי ַהְּתׁשּוָבה ְבָכל ִמְקֶרה ּוְבָכל ִענְיָן טֹוָבה ִהיא ְויש לדעת
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ְוֶאְפָׁשר ְּביָדֹו , ֶׁשְּכָבר ָחָטא ַּכּיֹוֵצא ּבֹו ֶּבָעָבר, ָאָדם ֶׁשָּבא ְליָדֹו ְדַבר ֵחְטא, ּוְלדּוגְָמא
א עָ  א ִמִּכְׁשלֹון ּכֹחַ , ָׂשה ִמְּפנֵי ַהְּתׁשּוָבהַלֲעׂשֹותֹו ְונְִמנַע ְו ְּכגֹון ֶׁשָּבא . א ִמּיְִרָאה ְו

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

א ָעַבר ִמַּפַחד ה, ָהֲעֵבָרה הּוא . זֶהּו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ְּגמּוָרה, ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו' ּוָפַרׁש ְו
מֹה ָאַמר  א ָׁשב ֶאָּלא ִּביֵמי זְִקנּותֹו". ּוזְכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי ְּבחּורֶֹתי"ֶׁשְּׁש  ְוִאם 

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָּה ְּתׁשּוָבה ְמֻעָּלה, ּוְבֵעת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָהיָה עֹוֶׂשה
ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְּביֹום מֹותֹו , ֲאִפילּו ָעַבר ָּכל יָָמיו. הּוא" ַבַעל ְּתׁשּוָבה"ּו, מֹוִעיָלה לֹו

, ִּכי ֵּכיָון ֶׁשּזַָכר ֶאת ּבֹוְראֹו ְוָׁשב קֹוֵדם ֶׁשיָמּות, ָחִליןָּכל ֲעוֹונֹוָתיו נִמְ , ּוֵמת ִּבְתׁשּוָבתֹו
ּוְלִפי ַּדְרַּגת ַהְּתׁשּוָבה .) 'ֲהָלָכה א' ם ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק ב"ַהָרְמּבָ . (נְִסַלח לֹו

ינְִתי ְּבַהְקָדָמה ֶׁשִּמי ְכמֹו ֶׁשִציָ . (ָּכָכה ְּכָתָמיו ִמְתנִַּקים, ְוַהּיִּסּוִרים ַהָּבִאים ְלַאַחר ִמֵּכן
, ְּתׁשּוָבה ְויֹום ַהִּכפּוִרים ּתֹוִלין, ֶׁשָעַבר ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה

א ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה ְּגמּוָרה", ְויִּסּוִרין ַהָּבִאים ְלַאַחר ִמֵּכן ְמַכְּפִרים ַעד , ּוְלעֹוָלם 
הּוא , ְוַהִּתּקּון - ' ֲהָלָכה ד', ם ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק א"ַרְמּבָ  -". ָעָליו יִּסּוִריםֶׁשיָבֹואּו 

ֶׁשהּוא " ַּכף ַהֶּקַלע"ְונְִפָטר מִ , ְוַהָּׁשב ְּביֹום מֹותֹו ְּכָתָמיו נְֶחָלִׁשים.) ְּתמּוַרת ַהּיִּסּוִרים
ַקִּלים , תכן שיְִצָטֵר ָלֳענִָׁשים ֲאֵחִריםֲאָבל י, יִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ַעד ֵאין ֵחֶקר

ְוגַם ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ֶאת נִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל נְִׁשָמתֹו , ַּגם ְּכֵדי ְלנַּקֹות ְּכָתָמיו, יֹוֵתר
, ֹוּוִמי ֶׁשָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְּגמּוָרה ְוַחי ִּבְתׁשּוָבת. ֶׁשִהִּפיָלם ִּביֵדי ּכֹחֹות ָהַרע ְוַהְקִלָּפה

א ִקֵּבל . ּגֹוְמִרים לֹו ַהַּכָּפָרה, יִּסּוִרים ַהָּבִאים ָעָליו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ְלַאַחר ְּתׁשּוָבתֹו ְוִאם 
ְואּוַלי ַּגם ִמּגְִלּגּוֵלי , "ַּכף ַהֶּקַלע"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּנְִפָטר ֵמעֹנֶׁש , יִּסּוִרים ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲעָׂשיו

, ֶאְפָׁשר ֶׁשיְִצָטֵר ְלעֹנֶׁש ַאֵחר, י ַחּיִים ֶׁשָהיָה לֹו ְלִהְתַּגְלֵּגל ָּבֶהםצֹוֵמַח ּוַבֲעלֵ , ּדֹוֵמם
א ִקְּבָלם , ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ֶאת נִיצֹוצֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשִהִּפיל תמורת ַהֵּסֶבל ְוַהּיִּסּוִרים ֶׁש

, ְּבֶהְתֵאם ְלגֶֹדל ְוָרַמת ְּתׁשּוָבתֹוַהּכֹל , ְוִאם ֶהֱעָלה ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם. ְּבגְִלּגּול זֶה
וּנִָּקה נְַפׁשֹו , או ַעל יְֵדי ַהִּתּקּונִים ֶׁשִּגילּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמֻקָּבִלים, ְוַהּיִּסּוִרים ֶׁשִּקֵּבל
  .ְוזִּכּוָכּהְּבֶהְתֵאם ְלַרַּמת נְִּקיֹון נְַפׁשֹו , יִזְֶּכה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִמָּכל ְרָבב ָוֶּכֶתם

  
ּוְבׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו .) "ח"יְֶחזְֵקאל ֶּפֶרק י(, ְוַעל זֶה נִָּבא יְֶחזְֵקאל ַהּנִָביא ְּבאֹוְמרֹו

זֹו ַהַּקָּבָלה ֶלָעִתיד ". ַוּיַַעׂש ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה. "זֹו ְּתׁשּוַבת ַהִּוּדּוי ְוַהֲחָרָטה". ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ְלַאַחר , ָּבעֹוָלם ַהָּבא". הּוא ֶאת נְַפׁשֹו יְַחּיֶה. "ּוַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ּוְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה

אֹו ְּבבֹואֹו ְּבגְִלּגּול . ֶׁשּיְַׁשֵּלם ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ֶאת ַהּיִּסּוִרים ַהּנְִצָרִכים יַַחד ִעם ַהְּתׁשּוָבה
ְויְִרֶאה ְויָׁשֹב ִמָּכל ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר " .נֹוָסף ְלנַּקֹות ַהֶּכֶתם ֶׁשּנְִׁשָאר ַלְמרֹות ַהְּתׁשּוָבה
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ֵׁשנִית ". א יָמּות. "ָּבעֹוָלם ַהָּבא". ָחיֹו יְִחיֶה", זֶה ְּתׁשּוַבת ַהִּתּקּון ְוַהַּתֲענִית". ָעָׂשה
ּגּול אֹו ַעל יְֵדי ּבֹאֹו ְּבגִלְ , ֶׁשַהיִּסּוִרים נְִמָׁשִלים ְלָמֶות, ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה

  .נֹוָסף
  

ָלֵכן ִאיׁש ִּכְדָרָכיו ֶאְׁשּפֹט ֶאְתֶכם ֵּבית יְִׂשָרֵאל ", ְוִהְסִּביר ַהּנִָביא ַהֶהְבֵּדל ְוַהִּסָּבה ְוָאַמר
ִהים' נְאּום ה ִהים' ה"ּוֵבאּור ". ֱא ְוָהַרֲחִמים ֵהם ֶׁשַּגם ָלָאָדם , ַרֲחָמן ַּבִּדין, הּוא" ֱא

א ָעָׂשה ַהִּתּקּוןאֲ , ֶׁשָּׁשב ְּבָכל ִלּבֹו ְונְִפָטר , ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּתׁשּוָבתֹו ִמְתַקֶּבֶלת, ָבל 
, ֵמעֹונִָׁשים ְוגְִלגּוִלים ָקִׁשים ּוָמִרים ֶׁשָהיָה ָצִרי ִלְסּבֹול ָׁשנִים ַרּבֹות ְּכֵדי ְלִהְתנַּקֹות

א ֶהֱעָלה ַהנִיצֹוצֹות ֶׁשִהִּפיל א אֹוְמִרים ֵּכיָון ֶׁש יִָּׁשֵאר ְּבָאְבָדנֹו ַעד ְלַהֲעָלַאת , ְו
א ֶהֶעָלם ַעל יְֵדי ִּתּקּון ְוַתֲענִית , ָאְמנָם ַהּצֶֹר ְלַהֲעָלַאת ַהנִיצֹוצֹות. ַהנִיצֹוצֹות ֵּכיָון ֶׁש

עֹוָלם ְויְִצָטֵר ִלְסּבֹול ְּכֵדי ְלַהֲעלֹוָתם אֹו ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ּבָ , נְִׁשָאר) אֹו ִּפְדיֹון ַּתֲענִית(
ְוַהִׁשיבּו . "ַעל יְֵדי ִויּדּוי ַוֲחָרָטה" ׁשּובּו. "אֹו ְּבגִֵהיּנֹום אֹו ְּבגְִלּגּול נֹוָסף ְּכָאָדם, ַהּזֶה

א יְִהיֶה ָלֶכם . "ֶאת ָּכל ַהנִיצֹוצֹות ֶׁשל נְִׁשַמְתֶכם ֶׁשִהַּפְלֶתם ַּבְקִלָּפה, "ִמָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם ְו
ַעל " ַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם. "יצֹוצֹות ַהּנְפּוִלים ָהֵאּלּוַהנִ ". ְלִמְכׁשֹול ָעֹון
, ָּבזֶה ֶׁשהֹוַרְדֶּתם נִיצֹוצֹות ַהְקֻדָּׁשה ַלְקִלּפֹות" ֲאֶׁשר ְּפַׁשֲעֶתם ָּבם", יְֵדי ַהִּתּקּון

ִּכי ַעל יְֵדי ". ׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשהְוָעׂשּו ָלֶכם ֵלב ָחדָ . "ּוגְַרְמֶּתם ַלְקִלּפֹות ְלִהְתַּדֵּבק ָּבֶהם
, "ְוָלָמה ָּתמּותּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל. "ַּכֲחָדִׁשים ַמָמׁש, ִּתְהיּו נְִקּיִים ִמָּכל ֶּכֶתם ּוְרָבב, ַהִּתּקּון

א ָּתִׁשיבּו ֶאת ַהּנִיצֹוצֹות ְּבִתּקּון ּוְבַתֲענִית , ְּבגְִלּגּול נֹוָסף אֹו ). אֹו ִּפְדיֹון ַּתֲענִית(ִאם 
א ֶאְחּפֹוץ ְּבמֹות ָהֵמת. "ְּביִּסּוִרים ֶׁשיָבֹואּו ֲעֵליֶכם ָּבעֹוָלם ַהּזֶה א ָאַמר ". ִּכי  ְו

ֶׁשֵּפירּוׁשֹו ְּבמֹות ָהָאָדם ְּבגְִלּגּול נֹוָסף ְלַאַחר , "מֹות ַהֵּמת"ֶאָּלא ּבְ " מֹות ָהָרָׁשע"ּבְ 
א , אֹו ִמְּבִלי ַהּיִּסּוִרים ֶׁשֻהְצְרכּו ָלבֹא ָעָליו, ןֶׁשְּכָבר ֵמת ַּפַעם ַאַחת ִמְּבִלי ַהִּתּקּו ְו

ִהים' נְאּום ה. "ָּבאּו " ַוֲהִׁשיבּו. "ַרחּום ַּבִּדין ּוְמַתֵּקן ֶאְתֶכם ְלִפי ֵעֶר ְּתׁשּוַבְתֶכם, "ֱא
א צֹרֶ ". ִוְחיּו", ֶאת ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ַעל יְֵדי ַהִּתּקּון  ְלׁשּום עֹנֶׁש אֹו ַחּיֵי נֶַצח ְל

  .ֶאָּלא יָָׁשר ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא, אֹו ְלׁשּום ִּגְלּגּול נֹוָסף, יִּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהּזֶה
  

:) ברכות לד(ל "ְוָעָליו ָאְמרּו ֲחזַ , ָלֵכן ַאְׁשֵרי ַהָּׁשב ְּבָכל ִלּבֹו ְועֹוֶׂשה ִתּקּונִים ֵאּלּו
. ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים יְכֹוִלים ַלֲעמֹד, ָבה עֹוְמִדים ְּבַגן ֵעֶדןֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְתׁשּו

יְִׂשָרֵאל , ְואֹוֵמר לֹו ַעְבִּדי ָאָּתה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא קֹוֵרא ְלַבַעל ַהְּתׁשּוָבה אֹוֲהִבי
  .ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר

  
ֲאָבל ִמי . ֹו ֶׁשּיֲַעֶׂשה ִתּקּונִים ֵאּלּו ַּפַעם ַאַחתַמְסִּפיק ל, ְוִהּנֵה ָאָדם ֶׁשָחָטא ַּפַעם ַאַחת
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יְִׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות ִּתּקּונִים ֵאּלּו , ֶׁשָּׁשנָה ְוִׁשֵּלׁש ְוָעַבר ַּכָּמה ְפָעִמים ַעל ֲחָטִאים ֵאֶּלה
ׁש ְפָעִמים ַחטֹאָתיו ּיָׁשּוב ֵדַהיְינּו ֶׁשְלַאַחר ֶׁשּיֲַעֶׂשה ִּתּקּון ַּפַעם ַאַחת ְלכֹל ֶאָחד מֵ . ָׁש

  .ְויֲַעֶׂשם ַּפַעם ְׁשנִּיָה ּוְׁשִליִׁשית
  

ַּגם ִאָּׁשה ַּתֲעֶׂשה אֹוָתם ְלִתּקּון , ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּתּקּונִים ֵאּלּו נְִכְּתבּו ִּבְלׁשֹון זָָכר
  .ְּבָתִמים א יְִמנַע טֹוב ַלהֹוְלִכים' ַוה. ּוְתַׁשּנֶה ַהּנַֹסח ִמּזָָכר ִלנְֵקָבה, נְִׁשָמָתה
  

א נִָּכֵׁשל ' ַוה. ִתּקּונִים ֵאֶּלה ֵהם ֲעבּור ִמי ֶׁשנְִכַׁשל ֵהן ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד יְִׁשְמֵרנּו ֶׁש
א נָבֹוא ִליֵדי נִָּסיֹון א נֵבֹוׁש ְו   .ָאֵמן, ְו

   
  

    נּוּדֹורֵ י ִלְבנֵם נְִפָלִאיה ֶוֱאמּונָק ִחּזּו ְּדָבִרי                      
  
  
  

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

עונשי כרת ומיתות , האדם לחטאים חמורים ביותר ולהיסחף לים של עבירות
עדי לשמור על אדם צריך הרבה חיזוקים בכדי להחזיק באמונה ב. בית דין
נערות שמחפשות את הדרך , ילדים שעוד מעט יהיו נערי בר מצוה. הקדושה

אנשים שמחפשים ערכים אמיתיים של קדושה , הנכונה לחיים של צניעות
על . על חיים של טהרה, כולנו נמצאים במלחמה על חיים של קדושה, בחייהם

. ים לכל אשר יגיעוצריכים להיות ערניים ומוכנ. חיינו בתור עם ישראל קדוש
וכל אחד מאתנו הוא נשמה . אלא נשמה. עלינו לזכור שהאדם הוא אינו גוף

האנשים אשר מנסים לשבור , שהיצר הרע וחיילותיו, גדולה וקדושה מאוד
מעוניינים להכניס לתוכנו תאוות רעות , לייאש להפיל ולהכשיל את עם ישראל

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

בחילולי שבת , פריצות בלבוש ובדיבור, באיסורים חמורים כמו זרע לבטלה
פאות הראש (תספורות של גילוח צדדי הראש , גילוח בסכין את הזקן, קודש

כמו שחקני ) בפר או חמורר שאדם שעשה זאת בסופו מתגלגל "ראשי תיבות פ
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בלהיות עם גוי או , בעשיית קעקועים שזהו דבר חמור ביותר, כדורגל וסרטים
שסופו ) הומו(הבא על הזכר , עם גויה שאדם השוכב איתם מתגלגל בסוף בכלב

וכל זאת אם לא עשו , להתגלגל בשפן או ארנבת ועוד עבירות חמורות ביותר
הרבה , לעמוד בניסיונות, החטאיםהרבה מנסים לצאת מ. תשובה על חטאם

לא . הרבה נכשלים בחיפוש ולא מוצאים את הדרך. מחפשים את הדרך לקדושה
צעד , יאיר וינחה אותם בה, יראה להם את הדרך, מוצאים אדם אמיתי שמבין

הרבה לא מוצאים . על פי ההלכה, צעד בדרך הקדושה על פי התורה הקדושה
הם יוכלו להאיר עיניהם של התועים בדרך שגם , את מי שיהפוך אותם למגדלור

תיקון העבר וגלגולים , הימנעות מהחטא, המחפשים את אותה הדרך של קדושה
המדריכים . מהיום לא צריך לחפש יותר. לימוד התורה ושמירת המצות, קודמים

שמטרתו שמירת הקדושה לגברים ' ברית עולם'בארגון העולמי , נמצאים כאן
שיגיע אליכם באופן קבוע  התקשרו ובקשו. שבילכםונשים שהוקם במיוחד ב

אל תדרכו . ולא משנה מהו גילכם, שיאיר דרככם, רב שידריך אתכם! ובחינם 
, תשאפו, תתקדמו. אל תתנו ליצר וחיילותיו האנושיים להפיל אתכם! במקום 

את כל הכוחות בשביל , עכשיו הזמן להשקיע את כל המאמץ. תעלו בקדושה
ונכם לעשות טוב ולעזור לחברים נוספים להתעלות רוחנית ואם ברצ! הנשמה 
לזיכוי הרבים לחלוקה לכל מי ' ברית עולם'התקשרו וקבלו את ספרי , בקדושה
, הספרים מתאימים לגברים ונשים. פיסית או בתור קובץ! -ם-נ- י- ח- ב, שתרצו

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

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

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

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

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

, ובכך חייהם יהיו חיים מאושרים, מבוגר ולא בגיל, ה ובטהרהכשר בקדוש
יש להקפיד ולשמור , וכמובן שגם כאשר זוכים להתחתן. שמחים וקדושים

  .  על כל הלכות טהרת המשפחה
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. לנצח את היצר הרע, לא ליפול, לא להישבר, חובה עלינו להתחזק באמונה
  .לשמור על הגחלת של העם היהודי בוערת

ויקראו , לא יפספסו הנחת תפילין. וכן הלכות וגמרא, דו ללמוד תודהיקפי גברים
  . ויקיימו מצות בשמחה, וישתדלו לטבול במקוה טהרה, קריאת שמע לפני השינה

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

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

שיעורי . לנשמה יםואיכותי יםערכירבים שיעורי תוכן בו תמצאו ', עולם
  0795688192: מפורט בתחילת הספרכ, ורה אמונה הלכות מוסר ועודת
  

 
  ֹונֹותֲעוְּבנֹוֵגַע ְלִתּקּונֵי  ןְמֻתּקָ ֵסֶדר ַהְדָרָכה                  

  
 
  
  לשון חכמים' מספר, עוונות לגברים ולנשיםהספר מכיל אוסף של' 

של הרב יהודה פתיה  'מנחת יהודה'ועל פי ספר , של רבינו יוסף חיים
ניתן למצוא  תיקונים בשפה אנגלית. וספרים נוספים וחשובים

פרטים (' ברית עולם'ארגון של ובאתר האינטרנט בקבוצת הוואטסאפ 
ניתן . 'שער יוסף'תר וכן בא, )ת ובתחילת הספרבכריכה האחורי

 .לקבלם במייל
  אשה נשואה צריכה רשות מבעלה עבור שימוש בכסף לצורך פדיון

  .התעניות ואפילו אם היא עובדת
 אשריהם של העושים תיקונים אלו ו, לגבר ולאשה יםתאימהתיקונים מ

 .ם"ולא רק בימי השובבי, שמועילים להם לכפרת עוונותיהם
 שעות כיום  24מעלות השחר עד צאת הכוכבים כשצריך לצום  אם צם

 .אך התיקון אינו מושלם, י שיש תועלת בצום כזהְּבַוַּדא, הכפורים
  סעודה של יום חול לכל יוםימי התעניות הוא מחיר שווי שווי פדיון 

 . תענית
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  240- יתן לפחות מחיר סעודה של כ, בצמצום ואין ידו משגתאדם שחי 
 6ל  5הוא בין ) א"ת התשפשנ(ששויה , לפתןגרם  240גרם לחם עם 

ומי . כפי השגת ידו, מי שידו משגת יביא מטבע ששוה יותר .שח
שמוציא ממון בקלות לתענוגי העולם הזה וכשמגיע לתקוני נפשו 

  .אחריות פדיונו ותיקון נפשו הם עליו בלבד, מתנהג כדל ואביון
 שח בכל יום  5 ן לפחותתי, סכום הפדיוןלתת את אפשרות  אין לוש מי

 .את מספר ימי פדיון עד שישלים
  ומי  ,כמה שיותר מהראת סכום הפדיון המלא שלים ולהזדרז להיש

 !חריות התיקון עליו בלבד שלא משלים א
 לכתחילה עדיף לתת ביום הצום את מלא סכום הפדיון. 
 בכל מקרה יעשה את התיקון ,כרגע מי שאין לו אפשרות כספית ,

 .ת את הפדיון ברגע שיהיה לוויתחייב לת
 ואפשר להעביר את , לומדי תורה לאנשים עניים יש לתתפדיון את ה

שיחלק לעניים ) 0523145665(א "כסף הפדיון לרב יוסף שני שליט
שיחלקו לעניים לומדי  'ברית עולם'לארגון לומדי תורה שמכיר או 

 . תורה
  לא צוםיעשה הלימוד והפדיון גם ל, חולה שאסור לו לצוםאדם ,

ולא ידבר שום דיבור של חול " תענית דיבור"וישתדל לעשות במקומו 
וישתדל לבכות על . יום זה כולו קודש ללימוד ותפילה ביום זה ויהיה

ויעשה התיקון כמה פעמים כי מי  ,"שערי דמעה לא ננעלו"חטאיו כי 
 .יודע בכמה אחוזים נתקן החטא בכל פעם

 ליח במקומויכול למנות ש, מי שאסור לו לצום. 
  וגם בחודש ניסן שבו אסורה . בכל השנהימי התעניות והצומות הם

שאין אומרים בהם כאלו בימים וכן  מותרת תענית יחיד ,תענית ציבור
 אומר וידוי ותחנון פרטיהוא הרי ש מותר לצום בהם צום יחיד תחנון

 ,ימי חנוכה, ראש חודש, מועדים ,חגיםל פרט ,המופיע בסדר התיקון
שבת , שבועות, שמיני עצרת, שלהםחול המועד ו סוכות פסח ,םפורי
 .בימי חול בלבד יש לקיים צום. 'וכו

  עולה בתור תענית יחידאינה תענית ציבור.  
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  כל הזקוקים . בלשון זכר למרות שהוא מתייחס גם לאשההתיקון נוסח
ברית 'ניתן לפנות לארגון , שאלות ויעוץ, לעזרה בנושא התיקונים

 .ובמייל פונים הרשומים מעלהבטל' עולם
 מחטאי פגם הברית וכן החל אוגורמים לחטההדברים מ להתרחק חשוב 

 .יתר החטאים
 י"יאהדונה, ה"יהו: כל שמות הקודש הנמצאים בסוגרים או שמות כגון ,

אלא , אסור וחטא חמור הוא להזכירם בפה בדיבור י וכדומה"אדנ
 ! במחשבה בלבד  אותם יהרהר

 גבר לכן , מאוד לתקון הבמקוה שחשוב הים טבילל התקונים כוללכ
ואם גם זה , יטבול בים', שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדו

 .יעשה התקון ללא טבילהאי אפשר 
  כשתטבול בליל טהרתה תכוון , אי אפשר לה לטבול בעת התקוןשאשה

תטבול גם את הטבילות , כשתנשאאשה פנויה  .גם על הצום שעשתה
  .עשתהלתקונים ש

 ישתדל להשיג חגורה משער עיזים לחגור בו מתניו בליל ויום התקון ,
כי כל יום , כדי למצוא חגורה כזו אם אין לו לא יעכב התקוןאך 

: להשגת חגורת עיזים אפשר להתקשר(. שמזרז תקונו הוא רווח עצום
0527661162( 

  
  :ַמריֹא, קֶֹדם ֶׁשּיְִלַּבׁש ַׂשק ֶהָעׂשּוי ִמְּׂשַער ִעּזִים~ 

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

ִויִהי ָרצֹון . י ָּבאֹורֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְלַמְעָלהַׂשק ַעל ְּבָׂשִרי ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמּתִ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְרַּבע ֵמאֹות ְויִָאירּו ַא, ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ִּבְלִביַׁשת ַהַּׂשק
, קֹוִצין ַקִּדיִׁשין ְּדַתְליָן ְּבגְֻלָּגְלָּתא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ֶאל ְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה ִּכְרצֹונְ

ה "ֶאל ַהַויָ .) ּב"עָ (י "ו ה"י וי"ד ה"יו(ּב "ה ְּדִמּלּוי עָ "ְויְִהיּו ְמִאיִרים ִמן ַהַויָ 
ה ְּדִמּלּוי "ג ֶאל ַהַויָ "ה ְּדִמּלּוי סָ "ּוִמן ַהַויָ .) ג"סָ (י "ו ה"י וא"ד ה"יו(, ג"ְּדִמּלּוי סָ 

ה ְּדִמּלּוי "ה ֶאל ַהַויָ "ה ְּדִמּלּוי מָ "ּוִמן ַהַויָ .) ה"מָ (א "ו ה"א וא"ד ה"יו(, ה"מָ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ) ן"ּבֶ (ה "ו ה"ה ו"ד ה"יו. (ן"ּבֶ  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
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ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו : נּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּוּכֹונְנָה ָעֵלי ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
  :ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  :ויֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ְויְִרַחץ יָָדיו, ַעל ְּבָׂשרֹו יְִלַּבׁש ַהַּׂשק~ 

ְלבּוֵׁשיּה ִּכְתַלג ִחָּור ּוְׂשַער , ְסָון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין יְִתיבית ַעד ִּדי ָכרְ ָחזֶה ֲהוִ 
ְּכתֹנֶת ַּבד קֶֹדׁש : ַּגְלּגִּלֹוִהי נּור ָּדִלק, ָּכְרְסיֵּה ְׁשִביִבין ִּדי נּור, ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר נְֵקא

ִּבגְֵדי , ּגֹר ּוְבִמְצנֶֶפת ַּבד יְִצנֹףּוְבַאְבנֵט ַּבד יַחְ , יְִלָּבׁש ּוִמְכנְֵסי ַבד יְִהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו
ְּתַכְּבֵסנִי , ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר: קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמיִם ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

  .ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל יְֶחַסר, ְּבָכל ֵעת יְִהיּו ְבגֶָדי ְלָבנִים: ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין
  

 ע הכי קטן יתן לכל פרוטה שווי מטב, לתת פרוטות בבכל מקום שכתו
הוא מטבע ) א"פשנת התש( בארץ ישראל. שמשתמשים בו במדינתו

  .אגורות 10של 
  חשיבות יש . בשבת ושלימי את סדר הלימודאם לא הספיק להשלים

כיוון וכל מילה בניקודה בזמן  ,לקרוא את הפסוקים השונים רבה
ד לרקיעים ומשם למעלה למעלה ע, אמירתה עולה למעלה בהבל פיו

ופועלות מילים קדושות אלו הרבה מאוד בשמים , בעולמות עליונים
  . בכדי לנקות את האדם בצורה מדוייקת ביותר

 הכוונה לתיבה , בכל מקום שכתוב להקיף התיבה של בית הכנסת
רצוי . ואין צורך שיהיה ספר תורה על התיבה. שקורין עליה בתורה

מי . שות זאת בשעות שאין אנשים בבית הכנסתשגם האשה תשתדל לע
שהוא אנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת ישתדל לעשות כן ביום אחר 

  .כשיוכל
 3חות קון לעוונו לפיישתדל לעשות ת, מי שחטא יותר מפעם אחת 

ד על כל חטא וישלש ומי שחטא בכמה חטאים יעשה תיקון אח. פעמים
, פגם הברית, א פגם העינייםאם עושה תיקון על חט: מאכל תיקון לדוג

פעמיים לפחות סדר הזה כיחזור על תיקונים אלו שוב , חילול שבת
   .נוספים

  יש נשמות בעלי דרגה גבוה שמדקדקים איתם יותר ויתכן ולא יספיקו
  .  אלא יעשו כמה שיותר תיקונים, תיקונים על החטא 3להם 
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 יש לו ואם  .כספי הפדיון צריך ליתנם לעניים יראי שמים בלבד
וראוי . במשפחתו קרובים כאלו הזקוקים לצדקה הם קודמים לאחרים

ליתנם לאברכים בעלי משפחות העוסקים בתורה הזקוקים לפרנסתם 
   .שמקיים בהם מצות צדקה והחזקת התורה גם יחד

 א הפסוקים המובאים בתיקונים השונים בטעמים יקרא ולקר אם יודע
  .את הפסוקים מתוך ספר עם טעמיהם

 ילה לא יקבל על עצמו בשבת להתענות ליום ראשון בכדי לא לכתח
 . להפסיד סעודה רביעית שמעלתה יקרה מאוד

 ני ידיים ורגלים ראחיזה של טומאה ומזיקים חשוב לגזור ציפו להרחקת
נטילת ידים , ד על ברכות השחר בכל יוםלהקפי, אשפהולהשליכם ל

, ציצית קטן ,בכל בוקר לפי ההלכה ונטילת ידים אם נגעו בטומאה
ם לא בגדי(אשה צניעות הבגדים של גבר ו, לאשה כיסוי ראש מטפחת

 .  )'צמודים וכו, פרוצים, קרועים
 התיקונים הם . אבל מצריך יסורים נותעווכל ה על מכפר הכיפורים יום

  . במקום היסורים
 קרי לילה  שראה למי דווקא רבינו נחמן מועיל שתיקן הכללי תיקון

  .ובספריו ן"עמים רבות בליקוטי מוהרבלבד כפי שמציין פ
 כאשר  לצחצח שינייםו לשטוף הפה ר לכתחילה בתעניות אלומות

  .אש רכון כלפי מטההר
 שמתבטל מהתורה כםחלמיד תעניות אלו חייב להתענות אפילו ת 

  .בגללם
 ובמיוחד , ירוץ למקווה, או שנכשל אפילו בפגם קטן, אדם שראה קרי

כי נפילה בזמן התיקונים באה , ניםבאמצע תקופת התיקוזה אם היה 
מנסים לייאש את האדם ולהחטיא , בגלל שהקליפות הטמאות, בעיקר

לכן לא יתייאש אלא , ובכך לבטלו מלהמשיך בסדר התיקונים, אותו
יתגבר במלחמתו נגד הטומאה ויגביר את צד הקדושה עוד , להיפך

  .יותר
  את האדם חס חטאים ועוונות הם סיבה אחת מסיבות רבות שמובילות

שמענו על  !דבר שהתורה אוסרת , ושלום לחשוב לשים קץ לחייו
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, שמחת החיים חזרה אליהם, אנשים ובחורים שברוך השם תיקנו עוונם
 .ולא האמינו איך בכלל חשבו על מחשבות אובדניות אסורות אלו

  
  
  

  ? ~מדוע נגרמים חרדות פחדים מחשבות אובדניות חס ושלום ~ 
  

חלקן טראומה שעבר האדם , חלקן בגלל בעיות נפשיות. ישנן סיבות רבות
יש בגלל העדר עידוד מילה טובה , יש בגלל סיבות רוחניות שליליות, בעברו

  .'וכו, יש בגלל חטאים, סביבה תומכת

הבן 'רבינו יוסף חיים בעל , ש"הרש, י הקדוש"צדיקים רבים ביניהם האר
' יקוטי מוהרן תורה נל(רבי נחמן מברסלב , ההרב יהודה פתי, 'איש חי

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

ויש שנכנסת , שמזיקים לאותו אדם נפשית מזיקיםמכך  ונבראים, הטומאה
  .פחדים וחרדות ,ומרגישים יאוש ודכאון, על ידי כך עצבות לחייהם

נערים וסיפרו לו שהם מרגישים עצבות  3סיפר אחד מהרבנים שהגיעו אליו 
כאילו ללא תכלית ושיש להם מחשבות , וחשים שחייהם ריקניים, גדולה

. הם ענו שלא, הרב שאל אותם האם הם שומרים על ברית קודש. אובדניות
יחזרו אליו ל וש"הוא ביקש מהם להתחיל להתחזק ולשמור שלא להוציא שז

וחזרו אליו ברוך השם , הם עשו את מה שהרב המליץ. בעוד מספר שבועות
הם מלאים בשמחת , וסיפרו לו שאין להם מחשבות אובדניות, בחיוך רחב

  .חיים עם מטרה ותכלית, וברוך השם דברים החלו להסתדר בחייהם, חיים

וחמור ביותר ואסור אסור ליפול לעצבות , אסור להתייאש !זכרו 
לחשוב מחשבות אסורות ואובדניות כמו רצון לשים קץ לחיים 

גברים , יהודיםאלפים כי עשרות , דעו !דבר שהתורה אוסרת אותו ! 
והשמחה שבה , לומדים תורה, שומרים מצוות, עשו תיקוני עוונות, ונשים

קיימו מצות ולמדו , תתקנו, תתחזקו! וגם אתם יכולים , הם הצליחו. לחייהם
  . איך ששמחה תכנס לחייכם ותראו, תורה
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  תֲעוֹונֹוי ִּתּקּונֵי ִסּפּורֵ 
  

  
 
 עובדת במקצוע מכובד באחת , אמא לילד בן שנה וחצי, אני אשה נשואה

יזור בא שנים סבלתי מבעיות נשימה 7 – 6במהלך . מהערים במישור החוף
, בבדיקות הרופאים אמרו שאין לי והם לא מוצאים שום דבר. הריאות

התחלתי  במהלך הזמן. ות הם ואני רואים שקשה לי לנשוםלמרות שבמציא
ואין אף אחד חוץ ממני , לשומע קולות למרות שכל הבית היה מואר

ורוצה , לפעמים הייתי מרכישה שמישהו צובט אותי. ומהילד שנמצא בחדר
המצב היה מחמיר לעיתים . כאשר בפועל אף אחד לא נמצא לידי, לגעת בה

לאחר שיחה  .והפחד היה גדול מאוד, על הידיים מני נשיכהסי כאשר ראיתי
 שנים הגיעה אליהכמה לפני נזכרתי ש' ברית עולם'ממושכת עם ארגון 

נכנסה לחדר שלי ועשתה דברים מסויימים שאז לא , חברה ממוצא רוסי
בקשתי ממנה לעזוב מיד . ועוד בחדר השינה שלי, הבנתי מה היא עושה

אותה בחורה . הכל יהיה בסדר והיא אמרה שמעכשיו, כשראיתי אותה
מהארגון הסבירו לי שמה . מאז התחילו כל הצרות. רוסיה עזבה לרוסיה

וכיוון וראתה אותי במצוקה , שהיא עשתה היא דרך לקשר אדם לשדים
ברית 'ארגון הפנו אותי ל .בדרך שהיא מבינה. מסויימת היא רצתה לעזור

שמזהיר , הוציאו הארגוןש' יהדות ומיסטיקה'שם ספרו לי על הספר ', עולם
, היא הדרך הנכונה, ואמרו לי שדרך התורה, מפני כל אותם כוחות טומאה

נתנו לי לעשות את התיקון של . ושחשוב להקפיד להיות רק בצד הקדושה
, קיבלתי את הצום ליום שישי. או שטמאו אותו בשדים ומי שטמא עצמ

לכן ביום שבת . אבל לא הצלחתי כיוון והייתי צריכה לטפל בילד שלי
הרגשתי כאילו משהו נשלף , במוצאי הצום. קיבלתי שוב צום ליום ראשון

לאחר שנים של בעיות ואז שמתי לב ש. שמחה, הרגשתי משוחררת. ממני
שמיעת . במוצאי הצום ו לגמריכל הבעיות הללו נעלמ, ותיות בנשימהבריא

רחוק  שומעת דיבור אניכאשר מידי פעם , עט לחלוטיןהקולות נספקה כמ
וברוך השם הכל שייך , מיםעל הידיים כבר אינם קיי םסימניה. וחלוש
 . לעבר
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 דל לשמור על ברית קודש למרות שישוברוך השם משת, אני חוזר בתשובה 
הסבירו לי שזו מלחמה ' ברית עולם'בארגון . פה ושם נפילות והרהורים

יים ושעלי לערוך את סדר התיקונים על פגם הברית והענ, עקובה מדם
והתחלתי בסדרה של תיקוני , לקחת את הדברים במלוא הרצינות. ברצינות

ם "הארגון צירף אותי לחבורת מקובלים שנסעו בתקופת השובבי. עוונות
, אחד הדברים שאני זוכר הוא שבכל פעם שעשיתי תיקון. לגלגולי שלג

וכבר במהלך התיקון כאשר . ביקשתי שיראו לי משמים אם התיקון התקבל
. ראיתי משהו מנצנץ ברצפה, משתדל לשמור על העיניים, י ברחובהלכת

במהלך התיקון הבא . הרמתי אותו וראיתי זקרון דמוי יהלום יפה ונוצץ
שאלתי את הארגון לפשר . מצאתי עוד אחד כזה בעיר אחרת בה הייתי

, ואמרו לי שיש לי זכות שמשמים מראים לי להמשיך בתיקון, העניין
עולים בחזרו מהקליפות בעקבות , ם שהפלתי בחטאייהיהלומי, ושהנשמות
וברוך השם כבר עכשיו הרבה , שמחתי והמשכתי בתיקונים. התיקונים

  .  ובשמירת הברית, יותר קל לי בעבודת השם
  
 "והכריז על קבלת קהל, בתל אביבשכונות ההגיע לאחת מ" פועל ישועות ,

אחד . גברים ונשים .הגיעו אנשים רבים. בה הוא יסייע לאנשים בכל נושא
כל מילה שהוא . מהרבנים שהיה נוכח במקום ראה שהאיש פועל ישועות

הוא לא . הייתה מדויקת להפליא, אומר לגבר או לאשה שפונים אליו
. פלא פלאים, נותן עצות, שיהיו, אומר דברים שהיו. חוט השערהחטיא כה

" שועותפועל י"העובדה שאותו . הרב הבין שיש כאן משהו שטעון בדיקה
אלא שהוא לא ידע אם כוחות אלו מצד , יודע דברים לא הפליאה אותו

הביט , הוא עמד מהצד. ולכן החליט לבדוק את העניין, הקדושה או הטומאה
ברגע בו הוא כיוון . באותו אדם וכיוון כוונה מסויימת על פי תורת הנסתר

צאת אותו פועל ישועות החל מתבלבל והחל ל, במחשבה בלבד את הכוונה
אך ללא , רוכזהוא ניסה שוב ושוב להיות מ. ישוב הדעת שלוממהריכוז ו

הרב הבין . וון את הכוונה שוב ושוב ללא הפסקהיככיוון והרב , הצלחה
" פועל הישועות"אז ו .הן מצד הטומאה" פועל הישועות" שכוחותיו של

אתה , תפסיק אתה מבלבל אותו, מה אתה עושה: בעצמו צעק לעבר הרב
אלא , הרב לא איבד עשתונות ולא נלחץ! תפסיק, אותי מריכוזמוציא 

והשדים שהוא קשור  כולם ואמר לו שאם הוא הטומאה התריס מולו בפני
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הוא ידאג כבר לטפל בו , ר את קבלת הקהלאליהם לא עפים מהמקום וסוג
אלא שהוא מזהיר אותו שלא יעיז להראות , ולא רק זה, ולהעיף אותו משם

הבין שיש בתל אביב " פועל הישועות. "אן לעולםשלו כ את הפרצוף
והבין שלא יצליח לעבוד על אנשים תמימים , רבנים קדושים וצדיקים

ומיהר לברוח טומאה וקישור לשדים  ולסחוט את כספם באמצעות כוחות
 .מהמקום

 
   חות ונסגרות תשחנויות נפ ,ל אביב הייתה תקופה וגם היום היא נמשכתבת

חלקן עולות , ן יורדות ופושטות רגל תוך זמן קצרחלק. בתדירות גבוהה
סיפר לי . ואף אחד אינו יודע מדוע, בקצב מסחררמעלה מעלה בעסקים 

רחוב ממולה חנות שבהייתה : חבר שמקורב לצדיק נסתר את המעשה הבא
בעל החנות הראשונה פנה . הוקמה חנות מתחרה שמוכרת מוצרים זהים

. וביקש עצה, יפר לו את הענייןס, למכשף ערבי בעיר מסויימת בארץ
שישפוך , מיוחד המכשף אמר לו שיתן לו תמורת אלפי שקלים בקבוק שמן

את  לקח, שילם, הוא הסכים. ה והכל יהיה בסדרבקרבת החנות המתחר
בחנות מצב העסקים , מאז אותו יום. הבקבוק ושפך ליד החנות המתחרה

בעסקים פנה גם  המתחרה שכשלההחנות בעל . המתחרה החל להיות כושל
הוא . מיוחד תמורת אלפי שקליםהציע לו בקבוק שמן ש, הוא למכשף ערבי

לת הבקבוק בקרבת מקום החנות ושפך את תכולקח את הבקבוק , שילם
כך . החנות ירדו מטה מטה והוא עלה מעלה מעלהומכירות , הראשונה

, ופונים שוב ושוב למכשף, בעוד ששני בעלי החנויות נאבקים אחד בשני
צוחק על חשבון עשרות אלפי השקלים שמוזרמים לכיסו בכל המכשף 

ואף אחת מהחנויות לא יודעת ששניהם מזרימים כסף לאותו מכשף . פעם
וששניהם נטמאים באמצעותו לשדים בכוח הכישוף שעשה אותו מכשף על 

כמלא  אין אדם נוגע במוכן לחברו :והתורה כבר אמרה. בקבוק השמן
אז  .יו של אדם קצובים לו מראשית שנה ועד אחרית שנהמזונות: כןו, נימה

  ?  ההיפךבמקום להיות טהור למה להיות ? במקום לאהוב למה לשנוא 
 
   הפלא שהיא דייקה סיפר לי רב חבר על אשה שפתחה מכון קבלה ליעוץ ו

לאחר זמן מה . חוט השערה לכל איש ואשה שהגיעו אליהבכל דבריה כ
ולאחר מכן היא החלה , היא מקושרת לשדיםכאשר בדק את הדבר גילה ש



 
30 

 

לזייף ודיוקי הדברים שאמרה נעלמו אט אט והיא נשארה בצרותיה עם 
 .התדבקות לשדים ולטומאה השם ירחם

  
 מכשפה יהודיה ישנה : סיפר לי חבר את הסיפור הבא שאמו הייתה עדה לו

כאשר היא ". להיוועץ בה"שאמו הלכה אליה ושלחה , בצפת או בטבריה
שמבקשת , עה אליה היא אמרה לה שהיא רואה את דודתה שנפטרההגי

עשתה לה לפני כך שהיא תתנצל בשמה בפני קרובת משפחה על עוול ש
. ברים שאין אדם שיכל לדעת אותםואמרה עוד כמה וכמה ד ,וכך שנים

שמעשיה ידועים ואפילו מעשים  היא יצאה משם בהלם מוחלט מהידיעה
בדיעבד התגלה . אותה אשה יודעת, ע אותםעברו שאיש אינו יודשמשנים 

שאותה אשה יודעת את הדברים כיוון והיא עושה פעולות מסויימות 
נכונים , והם אלו שאומרים לה דברים מסויימים, שקושרות אותה לשדים

ועל , והתורה כותבת דברים חמורים על מי שפונה אליהם. יותר או פחות
  .העולם הבא שלו שנמצא בסכנה

 ששמע על ספר קבלה מעשית שהוצע , בר הנמצא בנתניהח סיפר לי
י "תלמיד של האר, ביום ההילולה של רבי חיים ויטאל, למכירה ברדיו

אותו  לקנות החליט, וכיוון והיה גרוש מאשתו ועדיין אהב אותה. הקדוש
, כיוון והוא אדם בעל ידע תורני נרחבאולם . מתאים בו שימוש לעשותו

 מאוד בגללסיפר לי שנפגע בצורה קשה ו, לקח כבר באותו היום הוא למד
 על פי התורה שאסורה ומסוכן לעשות אותה, הקבלה המעשית שעשה

אסור , אפילו חרדים, של שדרנים כל תכניות הקבלה ברדיולכן . הקדושה
ואפילו אם יש פה ושם בדבריהם , אסור לקנות מהם דברים, להקשיב להם

או לשמוע אליהם או לא להתקרב יש להזהר ו, המבוסס על פי התורה אמת
על ידי  ,יש לדעת שהכל מהטומאה, לזמן מה הם יעזרו וגם אם. לקנות מהם

ם שעושה אדו, שדים ועוד הרבה דברים שלא מצד בקדושה ,קבלה מעשית
בעולם הזה ובעולם עצום נזק  גורם לעצמו, וכדומההם ילאנקשר , אותם
 .'שטמאו אותו בשדים וכוועליו לחזור בתשובה ולעשות תיקון למי , הבא

  ששמע על  20לאחד מהשיעורים של רב גדול בארץ הגיע בחור בערך בן
). הדבר נכון גם לגבי אשה שחטאה עם גוי(החומרה שדבר עבירה עם גויה 

לאחר השיעור הוא ביקש לדעת אם יש תיקון לחטא שעשה ואם כן הוא 
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אמר לו שיש , הרב ניסה להניא אותו מזה. מוכן לעשותו ולחזור בתשובה
הוא התעקש והרב אמר לו שצריך . לו עוד זמן לתקן ושהכל יהיה בסדר

הוא אמר לרב שבבקשה יאמר את , ולבדוק את הדברים, לעיין בדבר
הוא מוכן לכל מה שיהיה כי . התיקון המלא ללא התחמקות או אי נעימות

עוד הרב אמר לו תגיע ב... . עד עכשיו מאשר. מי יודע אם יהיה זמן לתקן
הרב נתן לו את תיקון המופיע בספר למי ששכב עם , הוא הגיע. כמה ימים

הגיע זמנו להפטר הוא עשה את התיקון ולאחר שבוע שבועיים . גויה
אביו הגיע לשיעורו של הרב וסיפר לו שהבן נפטר והספיק . מהעולם

ושאל את האב איך , הרב הצטער לשמוע שהבן נפטר. לעשות את התיקון
האב סיפר ? ואיך הוא יודע שהתיקון הצליח , הבן עשה תיקוןהוא יודע ש

לרב שהוא חלם על בנו שמסתובב בירושלים עם אבנים גדולות שמוציא 
מהכיסים ומשליך אותם אל עבר כנסיות של הנצרות והעבודה הזרה 

הרב התפעל מאוד והודה . ומנפץ ושובר אותם' בירושלים ומסגדים וכו
  . בזמן לפני שהגיע זמנו להפטר מהעולם הזהלהשם שהבן עשה את התיקון 

כל מי . ברוך השם כל מי שעשה הצליחו ,סיפורים רבים שאפשר לספר קיימים
זה , לעבור לצד של הקדושה! זכרו . זכתה, שחזרה בתשובה ממעשיה ותיקנה

די בכוכל זאת  .דרכה של התורה הקדושהוהיא . תכליתהוזוהי , אפשרי, קל
הקדוש , די להיות קשורים תמיד למלך מלכי המלכיםבכ, להדבק בבורא עולם

  . ברוך הוא
  

                                                     ְוִתּקּונֹו, ר זֶַרע ְלַבָּטָלהִענְיָן ִאּסּו                  
  

  
  

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

, ֲאֶׁשר ָעָׂשה' ַוּיֵַרע ְּבֵעינֵי ה. ְוָהיָה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה", ֶׁשָּכתּוב
ָלַמְדנּו ֶׁשַּגם ֵער ֵמת ְּבֵחְטא " ַּגם"ּוִמֵתיָבת ) 'י' ט, ח"בראשית ל" (אֹותֹוַוּיֶָמת ַּגם 

נָסֹוג ְלָאחֹור " ְואֹונָן", ָהיָה מֹוִציא זְַרעֹו ְּביָָדיו" ֵער"ֶאָּלא ׁשֶ , "זֶַרע ְלַבָּטָלה"ֶׁשל 
ֹוָרה ֵּכיַצד נְִתָקּיֵם ִּבְבנֵי ְוִסְּפָרה ָלנּו ַהּת. ְּבבֹואֹו ַעל ָּתָמר ְוִׁשֵחת זְַרעֹו ִמחּוץ ָלֶרֶחם
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ְוֵאין ָסֵפק ֶׁשּמֹוָתם ָּגַרם ַצַער ִליהּוָדה . נְֶכֵדי יֲַעקֹב ָאִבינּו ֶהָעוֹון ְוָענְׁשֹו, יְהּוָדה ַהַּצִּדיק
א ָחסּו ִמָׁשַמיִם ַעל ַצֲעָרם ְוגָבּו נְָפׁשֹות ַעל ֵחְטא ָחמּור זֶה. ּוְליֲַעקֹב ָאִבינּו א . ְו ְו

ּוֵפְרָטה ֵמֲעֶׂשה זֶה ֵּכיָון ֶׁשֵחְטא זֶה ָחמּור , ַּתְּפָקה ַהּתֹוָרה ְּבִצּוּויֹו ִּכְׁשָאר ִאּסּוִריםִהסְ 
יִֶּתן , ְוַהְלַואי ֶׁשְּלַאַחר ָּכל ֲאִריכּות ַהּתֹוָרה ְּבִסּפּור ַמֲעֶׂשה זֶה. ּוָמצּוי ְמאֹד, ְמאֹד

  .ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלִהּזֵָהר ָּבזֶה
  

א ַרק הֹוָצַאת זֶַרע ַּבּיַָדיִם ֲאסּוָרה, נְִתָּבֵאר ִמַּמֲעֵׂשה ֵער ְואֹונָן ְוִהּנֵה ֶאָּלא ָּכל , ֶׁש
א ְלתֹו ֶרֶחם ָהִאָּׁשה , ָענְׁשֹו ָמֶות ִּביֵדי ָׁשַמיִם, צּוָרה ַהּגֹוֶרֶמת ַלזֶַרע ָלֵצאת ֵמַהּגּוף ֶׁש

, ְּכִאיּלּו ָעַבד ֲעבֹוָדה זָָרה"ים ִּדינֹו ַּבָּׁשָמיִם ָּדנִ , ל ֶׁשַהחֹוֵטא ְּבֵחְטא זֶה"ְוָאְמרּו ֲחזַ 
  .)ג"נדה י' מס". (ּוְכרֹוֵצח ָּבנָיו

  
, ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות, ַדע) שער הכוונות דרושי הלילה( ל"ְוזֶה ְלׁשֹון ָהֲאִריזָ 

, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאָבל. ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ

. ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעָׂשה ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה, נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת , נְִמָצא

ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש , ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ּוְכֵדי ְלַתֵּקן . ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע, ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

ְוַעל יְֵדי , ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות
ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי , ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשהֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם 

ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה , ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות ָהֵהם, ַּכָּונֹות
ּזֶה ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם הַ , ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות

  .ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

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

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

א ִאי , ג עמוד א"דע על מסכת נדה דף ייהובן י( שָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
  ).'שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ז
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ִּכי ּגֹוֵרם ֶׁשּיְִתָלֵּבׁש ּגּוף ֶׁשל ַמּזִיק ַעל , ן זֶה ׁשֹונֶה ִמְׁשַאר ֲעוֹונֹותְוָעֹות ֶוֱהיֹו, ןָלכֵ 
ְוטֹוְרִדים אֹותֹו , יןַהִּטָּפה ּוְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיקִ 

ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותּו אֹוָתם , ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ְּבָאְמָרם ָאִבינּו ַאָּתה
  .ָצִרי ְׁשנֵי סּוגֵי ִּתּקּון, ּגּוִפים

  
. ָתם ַמּזִיִקיםּוְלַבֵּקׁש ֶׁשּיָמּותּו אֹו, ְּבָכל ַליְָלה" ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה"לֹוַמר   .א

  ) רַהֵּספֶ ף ְּבסֹוא נְִמצָ (
  

, ְּכֵדי ְלנַּקֹות נְַפׁשֹו ִמֶּכֶתם ַהֵחְטא ּוְלזְַכָכּה, ָלצּום ְׁשמֹונִים ְוַאְרָּבָעה יֹום ְרצּוִפים  .ב
א ִּתְצָטֵר ָלֳענִָׁשים ָקִׁשים ְּכֵדי ְלִהְתנַּקֹות ומי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר ִּתְּקן רבינו . ֶׁש

, ָלצּום ַאְרַּבע פָעִמים ולכתחילה יעשה אותם בימים שני, ל"ח זצ"הרי
ּנֵָתן ִלְצָדָקה ֶׁשיִ , ְוִלְפּדֹות שאר ַהַּתֲענִּיֹות ְּבֶכֶסף. רצופים, חמישי, שני, חמישי
  . ַלֲענִּיִים

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

שח  5: מינימום, שח 840: סך פדיון מקסימום ויתן, לילה ויום, אחד בלבד
שח  5יתן , ואם אין ביכולתו לתת הסכום המלא. שח 420 כ"סה ,84כפול 

  .או יותר בכל יום עד השלמת סכום הפדיון המלא
  

יָצּום ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת : משך זמן הצום: ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  .ַהּכֹוָכִבים

  
 ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל , י ַהּצֹום יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹול ֶׁשַבע ְטִבילֹותֶׁשִּלְפנֵ  םַהּיֹו ְּבַמֲהָל

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

 
  ְיֹאַמר ִוּדּוי ּזֶה נֵי ַהּצֹוםיֹום ִלפ:  

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



 
34 

 

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. עִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהרָ . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

. ּו ָאב ָוֵאםִצַעְרנ. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי
, ִׁשַחְתנּו זֵַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף

ַּגם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם 
ִּכי ְּגמּול יָָדיו , אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, י ַעל ַחְלֵליֶהם ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהםִלִּבי ִלּבִ , ְמנֵַחם

א ָׁשָוה . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. יֵָעֶׂשה לֹו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. י ֱאֶמת ָעִׂשיתָ ִּכֽ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָלנּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

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

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

  
 יֹאַמר נַֹסח זֶה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית ִלְפנֵי ֶׁשּיְַסּיֵם  ְּבִמנְָחה ֶׁשִּלְפנֵי ַהַּתֲענִית

ַהי נְצֹר"אֹו ַאַחר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"ִּבְרַּכת  ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר " ֱא
א ֲאָמרֹו ) ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה(ָבל ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה אֲ , ִאם 

  .ִּכי נְֶחָׁשב לֹו ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית, ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה
   

  :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית
ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , ָמָחר ַליְָלה ָויֹוםִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות לְ 

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

א ׁשּום ְּכׁשֶ  ַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל
ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח , ָעֹון ְּכָלל ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  ".ֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִיּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ּוְתקַ 
  ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיִגְמֹר ֲאִכיָלתֹו



 
35 

 

ה יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָ , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
 )ט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָהִּבְמעַ 

  ט ִּבְמעַ  יְָטִּביָלּהא  חֶֹדׁש רֹאׁשב ְּבֶערֶ  אֹות ַׁשּבָ ב ְּבֶערֶ א הּו תַהַּתֲענִים ִסּיּוִאם
 .רֵאפֶ 
 י ִלְפנֵ  ִויְַסיְיֵמנַּה זֹוה ַקָּבלָ ד ִמּיַ ר ְויֹאמַ  ,הַהְּׁשִקיעָ י ִלְפנֵט ְמעַ ם ֲהצֹול יְַתִחי

 : הַהְּׁשִקיעָ 
ּוְלָמָחר , ֲהֵרינִי ֵמַעְכָׁשיו ְלָפנֶי ְּבַתֲענִית ְּבזֹאת ַהַּליְָלה ֻּכָּלּה, יםִרּבֹון ָהעֹוָלמִ 

ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות , ָּכל ַהּיֹום ֵמֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים
ִּתי ְּבַהְׁשָחַתת זֶַרע ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשעְ , ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְּדַמְלָּכא

ֲאֶׁשר ִמְׁשַמְׁשִּתי ַּבּיַָדיִם ַעל יְֵדי רֹק ְוִחּכּו ְוהֹוֵצאִתי זֶַרע ְלַבָּטָלה ַּכָּמה , ְלַבָּטָלה
ְוגַם ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְּבהֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ַעל יְֵדי . ְּפָעִמים

ֵהינּו . י ַּבֲעֵבָרהַמֲחַׁשְבִּתי ֶׁשִהְרַהְרּתִ  ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּתזֵַּכנִי ְוִתֵּתן ִלי ּכַֹח ִויכֶֹלת ְוֵעזֶר ַוֲהָכנָה ְלִהְתַעּנֹות ָּכָראּוי , ֵוא

נְיַן זֶה ִאם ִמְתַכֵוון ַלַעׂשֹות ִתקּון זֶה ַאְרַבע ְפַעִמים יֹוִסיף גַם עִ . (ְלָפנֶי
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ַּתְחׁשֹב ִלי ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָׁשעֹות . (ֶׁשְבתֹו ַהסֹוגְַריִים

ָּכל ָׁשָעה , ֶׁשֲאנִי מּוָכן ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ּוְלָמָחר ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו
ים יִָמים ּוְכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשרִ . ֵלםְוָׁשָעה ֵמֶהם ְּכַתֲענִית יֹום ֶאָחד ׁשָ 

ְויְִהיֶה ַּתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ְלַתֵּקן ַמה ) ְרצּוִפים ּוְׁשֵלִמים
ְעִּתי ְּבַמה ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ , ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְּדַמְלָּכא

ּוָפגְַמִּתי , ְוִׁשַחִּתי זֶַרע קֶֹדׁש ְּבַמֲעֶׂשה ְּביַָדיִם ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְוִהְרַהְרִּתי ְּבנִאּוִפים
ְוגַָרְמִּתי ְּפגָם ִויִריָדה ַּבֵּׁשמֹות , ה ִּגיִדים ֶׁשַּביְסֹוד"ח ֵאָבִרים ְוָׁשסָ "ְּבַרמַ 

ָאנִֹכי ְוַאנְֵׁשי , ּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֶׁשָעְברּוַהְּקדֹוִׁשים ִּבְכָללּות ּוְפָרטּות ְּבגְִלּג
ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ְוַהְּקרֹוִבים , ְוָכל ַהָּבִאים ִמָּׁשְרֵׁשי נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ֵביִתי

ה ּוִמָּכל ִּפְרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָא, ָלֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ְּבַתֲענִית . יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

, ַּבֲעבּור ִּתּקּון ַהְּפגָם ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבַהְׁשָחַתת זֶַרע ְלַבָּטָלה, זֶה ֶׁשֶאְתַעּנֶה ְּבֶעזְָרְת
ְּפֻעַּלת ַהָּקְרָּבן ֲאֶׁשר יְִפַעל ַאַחר ֲעִלּיַת , ַעּנֶה ְּבֶעזְָרְתְויְִפַעל ַּתֲענִית זֶה ֶׁשֶאתְ 

ֵּכן ַעל יְֵדי , ֶׁשָאז יֹוֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ֵריַח ַהּנִיחֹוַח ְלַמְעָלה
. ְּקֻדָּׁשהַעד סֹוף ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשּבַ , ַּתֲענִית זֶה יֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה

, ב"ֶׁשֵהם סֹוד ְׁשנֵי מ, ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ַמיִין ְּדכּוִרין ּוַמיִין נְֻקִבין
ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו . ְויְִתַעּלּו ִּבְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה ָּכָראּוי ָלֶהם
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ֵהינּו ָעֵלינּו . ד"ֵהם ִמְסָּפר פָ ׁשֶ , ע"ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ַאְחהָ  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
  :ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

 בסוף הספרנְִמָצא (יְִׁשַּתֵדל ִלְלמֹוד ִמְׁשנָיֹות ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות  ְּבֵליל ַהַּתֲענִית (
, נשא' נמצא בזוהר פ. (ְוִאְּדָרא ַרָּבא. ת ֵּפרּוׁש ַהִּמִּליםְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹו

 ). מֹוֵעד ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות ובסדר ְקִריֵאי
 ד "ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו, יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו

 .ן ֶאֶבןא ְּכִמנְיַ ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָ , ה"ו ה"ה וא"ה
  בסוף הספר נמצא( ִמיָלה ְּבִמיָלה" ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה" ַמריא(.  
 ִאם ֶאְפָׁשר ַלֲחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה  יְִׁשַּתֵּדל

 .)בתחילת הספרהוראות . (ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִיתִמְׂשַער ִעּזִים 
  ְיֹאַמר יֹום ַהַּתֲענִיתּב: 

  
ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה

ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֲחָרָטה גְמּוָרה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ִתיֶּׁשָחָטא
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

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

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

ֵהינּו וֵ  א ָחָטאנּוֱא ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. א
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

  
. נּוָחַמסְ . זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי

, ִׁשַחְתנּו זֶַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל. ַחְתנּוׁשִ . ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף
ַּגם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם 

ִּכי ְּגמּול יָָדיו , ֹוי ָלָרָׁשע ָרעא, ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם, ְמנֵַחם
א ָׁשָוה . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. יֵָעֶׂשה לֹו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
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ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָלנּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶיֵאין ּדָ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן

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

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹוִמי אֵ 
ִּתֵּתן : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא

  :נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדםֲאֶׁשר , ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
ן ְוַקח טֹוב ּֽונְַׁשְּלָמה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעו ֹ, ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְהָוה

ִפי יִַּגיד ּו, ּוֵמֽיְהָוה ַמֲֽענֵה ָלֽׁשֹון׃ ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח, ָפִרים ְׂשָפֵתֽינּו׃ ְלָאָדם ַמַֽעְרֵכי ֵלב
׃    ְּתִהָּלֶתֽ

  
  ֶי ִמְּבלִ ד ִּבְלבַ ה ְּבַמְחָׁשבָ ר יְַהְרהֵ ם ְּבסֹוגְַריִ ם ַהּמֹוִפיִעי ַהּקֶֹדׁשת ֵׁשמֹות א

 .וְּבִפים ְלהֹוִציָאר ָחמּור ִאּסּוי ּכִ , םְוָׁשלֹוס חַ ו ְּבִפים ְלהֹוִציָא
  

) יאההויהה( .אין המחשבה יכולה השיגו) אהיה. (יחיד האציל וברא הכל) יהוה(
יחיה הכל ) יהוה. (יאיר את הספירות העליונים ואין יכולים הסתכל הארתו

אמת המקיים  יְהָֹוה) יאהדונהי. (אין דבר נגדו יתחשב) אדני. (ומכלכל הכל
אלהינו העוזר דלים  יְהָֹוה )יאהדונהי. (וכל נשמות הברואים יהללוהו, דבריו

רך אלהינו הקורא דרור ומתיר יתב) יאהדונהי. (ומקבץ נדחים הכל יודוהו
אתה העונה דורשיך ושומע נאקתם יְהָֹוה  )יאהדונהי. (נאסרים המניח יגיעים

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

 יְהָֹוה )יאהדונהי. (ת ותורה נהלם הושיעם ישרםישראל אשר הוגי ד) יאהדונהי(
  .דיליתני וגדלתני נשאתני הראני ישעך, ארומימך החייתני

 ּו"ַּבַקָׁשה זֹו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלה הּוא ֵׁשם ַחּב ַאַחר ָּכ יֹאַמר.  
. חכמני בתותך והבינני. חכמה בינה ודעת. חנני ברחמיך וחסדיך. חי בורא ויוצר

חבקני בימינך . חזקני בנפש ובגוף. חייני בצדקתך וזכני. וותיך ושגבניחזקני במצ
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ְיֽהָֹוה ) ראשי תיבות יהוה. (חיים בנים ומזונות. חנני בטובך ורצונך. ושמחני
חזקהו . חיה ברית ונשאהו. חזק ברית ונשאהו. יאהדונהי הגדול הגבור והנורא

. חון בניצוצותיו ולקטם .חילו ברך ואמץ. חברו בביתו ונוהו. באורותיו ועטרהו
) ראשי תיבות יהוה. (חבבם בנם ויסדם. חזקם ברכם והעלם. חלצם בררם ונקם

חסדים , חדרים בדעת ויתרבו, חיינו בחסדיך וימלאו. יחיד הנסתר ונעלם המיוחד
חיינו בחכמה . חיים בישראל ויעקב, חיינו בחכמה וימשכו. ביסוד ומלכות

. חזקם בפנימיות ובחצוניות. אורות וכליםחזקם ב. חיים בלאה ורחל, וימשכו
חזקם , חזקם בכללות ופרטות. חזקם ביושר ועגולים, חזקם בפנימי ומקיף

. ן"ה וב"חזקם במ. ג"ב וס"חזקם בע. חזקם בתגין ואותיות. בטעמים ונקודות
. חנם בחכמה ובינה. חנם בכתר וכללותו. חיה בנימין ויוסף. חזק בנימין ויוסף
. חנם בנצח והוד. חנם בתפארת וכללותו. חנם בחסד וגבורה. וחנם בדעת וכללות
  .חנם ביסוד ומלכות

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

  )ן"ע שט"קר(      .  שהוא טמיר נשיגקדושת רישא עילאה 
  )ש"ד יכ"נג(      .          שלםנשיג גדלות דעת יהיה כולו 

  )ג"ר צת"בט(  :             יִקים ִּתְקנּו ְּגבּורֹוֶתיהָ ְּברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצּדִ 
  )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

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד :ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 

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

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

  )ק"ל פז"יג(  :                    זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יד ֵּגֶאהיָחִ 
  )ת"ו צי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
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  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד :ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 
  

  )ץ"ג ית"אב(    :          ֶאֶרת ַצִּדיקְּגדֹוִלים יִָאיר ִּתפְ  ָאּנָא ַּבֲחָסִדים
  )ן"ע שט"קר(  :                     ִקִּוינּו ְרצֹון ֶעְליֹון ֶׁשל ְטָעִמים נְקּודֹות

  )ש"ד יכ"נג(  :                    נְַקֶּוה ַּגְדלּות ּדֹוִדים יּוְׁשַלם ֶּכֶתר ֶׁשָּלֶהם
  )ג"ר צת"בט(  :             ַצִּדיִקים ִּתְקנּו ְּגבּורֹוֶתיהָ  ְּברּוָכה טֹוָבה ָרֵחל

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

  )ת"ו צי"שק(  :                     ֹוד ַצִּדיק יְִהיּו ְּתִמיִמיםְׁשִביל קֶֹדׁש ִויס
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד :ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 

  
 ָפנָיו ְלַצד ַמְעָרב ִפְדיֹון ְׁשמֹונִים ְוַאְרַּבע ַתֲעניֹות ְויַָעמֹוד יֵָחף ּו יִַקח ְּביָדֹו

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

ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע  יְִרָאה ָוַרַעד. ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ָמה . ֵאַלי ּבֶׁשת ַהָּפנִיםְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה וְ . ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם

א . ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו
א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה . ִלְדָבֶרי 

א תַ  ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ֲעֶׂשהְוַעל ִמְצֹות 
ְוגַָרְמִּתי . ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ֵּקי ַהְּקִלּפֹותַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעמַ 
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות . ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

 ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּועַ . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְלַהְכִעיְס , ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ִּכי 

. ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , נְִתַּכַּונְִּתי
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר . ֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתיְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי לַ 
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ּוִמְתנֵַחם . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי, הֹוֵצאִתי זְַרִעי ְלַבָּטָלה
. ֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמע

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

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

  
ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ְסַלח נָא , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי

ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי , ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
. ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח. א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי

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

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו . ַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁשּבְ 
ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו 

, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלבְוגָלּוי ְויָדּו. ָּבֶהם
ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה , ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה

ֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ . ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

. ְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹותיְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ּפִ , ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי
ְויְַחזְרּו ָּכל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמיםַמׁשְ 

) ו"חב(נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ְלָקם 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ע וַ לַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ 

ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ּבַ 
ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ּבִ 
ְמחֹול 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(
יְִהיּו ְלָרצֹון . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'אַ 

  .י ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִליִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלּבִ 
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ְליֲַחָדא ֵׁשם , ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו
ּלּו ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ָמעֹות אֵ , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י

ִויִהי , ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְּתמּוַרת ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים יֹום ֶׁשל ַּתֲענִית ֶׁשַחּיָב ֲאנִי ְלִהְתַעּנֹות
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה  ַהי ֵוא ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים יֹום  ְלָפנֶי ַהְפָרַׁשת ָמעֹות
ְרצּוִפים ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ַּבֲעבּור ָעֹון הֹוָצַאת ִׁשְכַבת זֶַרע 

ּוְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי , ֹוָתָמא ְדַמְלָּכאּוְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ח, ְלַבָּטָלה
ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ִּגיִדים ֶׁשַּביְסֹוד ִּכי , ְּבָמאַתיִם ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹנָה ֵאָבִרים ּוְׁש

ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ְויֲַעֶלה , ֵכן יְָסדּו ָלנּו ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ִלְפדֹות ְּבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִית
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה . ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוין ְּבִתּקּון זֵה ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

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

ֵהי ֲאבֹוַתי  ַהי ֵוא ֶׁשְּתַרֵחם ָעַלי ְּברֹב ַרֲחֶמי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ַאל ִּתיָרא :  ָּכָאמּורּוְברֹב ֲחָסֶדי ְוַקּיֶם ִּבי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבַטְחָּתנּו ַעל יְֵדי יְַׁשְעיָה חֹוזָ 

ֶהי ִאַּמְצִּתי ַאף ֲעזְַרִתי ַאף ְּתַמְכִתי ִּביִמין , ִּכי ִעְּמ ָאנִי ַאל ִּתְׁשָּתע ִּכי ֲאנִי ֱא
  .ְוַאָּתה ָּתגִיל ַּביהָֹוה יאהדונהי ִּבְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ִּתְתַהָּלל: ִצְדִקי

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

 . ְלָדִוד ּוָפסּוק ֶאָחד ֵמָאּנָא ְבכֹחַ 
  

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

קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַרִּבֽים
קֹול יְהָֹוה חֵֹצב : ּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽיםוַ : ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון

קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש
: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: דַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹו

  : ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום
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  )ץ"ג ית"אב(      :        ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר(  :                      ֵרנּו נֹוָראַטהֲ . ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג(  :                     ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

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

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

        
  :בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו ֵׁשם ּכְ : ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 

  
 א"ַאַחר ָּכ יְַדִליק ֲחִמָּׁשה נֵרֹות ִלְכבֹוד נְִׁשַמת יֹוֵסף ַהַּצִּדיק זיע  
  ֵָאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָּׁשבּועֹותך ַהּנְִדָּפס ְבְקִרי"יְִלַמד ְּבֶמֶׁש ַהיֹום ְּפסּוֵקי ַהָתנ. 
  ָם ֻּכּלֹוַהְּתִהִּליר ֵספֶ א יְִקר 
  ַָהֲאזִינּות ָּפָרׁשַ  ַהָּקדֹוׁשר ַּבּזֹהַ א נְִמצָ ( אזּוטָ א ָהִאְּדרָ ר ֵספֶ א יְִקר( 
  ַזֹוה ַּבָּקׁשָ ר יֹאמ: 

  
ֵהי ֲאבַֹתי ֶׁשִהְקַרְבִּתי  ֶׁשל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ַהי ֵוא ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ִויִהי ָרצֹון , ִּתי אֹוָתם ַּבֲחִמימּות חּוְלַׁשת ּגּוִפיְלָפנֶי ֶחְלִּבי ְוָדִמי ְּבַתֲענִיִתי ְוִהְרַּתחְ 
ֵהי ֲאבַֹתי ֶׁשיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶצה ְלָפנֶי  ַהי ֵוא ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְּבַמיִן ּדּוְכִרין ּוְבַמיִן  ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי, ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ְּבַתֲענִיִתי ַּבַּליְָלה ּוַבּיֹום
ב "ְויְִתַעּלּו ְלַמְעָלה ַּבָּמקֹום ָהָראּוי ָלֶהם ִּכי ֵכן ֵחלֵ , ב"נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ְׁשנֵי ִמְסַּפר מ

ֵהי . ב"ם עֹוֶלה ִמְסַּפר ְׁשנֵי מ"ּדָ  ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, ן ֲאֶׁשר ַּבַּמְלכּות"ן ָהעֹוֶלה ִמְסַּפר ּבֶ "ה ְּדִמּלּוי ֵהִהי"ֵׁש ְּבֵׁשם ַהַויָ ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשיִּמָ 

ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה "ּוַבַהַויָ , ּב"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה עָ "ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ַּבַהַויָ 
ְוָכל ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה , ּלּוי ְּדִמּלּוי ֶׁשָּלֶהםּוְבמִ , ה"ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה מָ "ּוַּבַהַויָ , ג"סָ 

ה ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבֵׁשם "ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות יִָּמְׁשכּו ֶאל ַהַּמְלכּות ֲעֶקֶרת ַהַּביִת ֶׁשִהיא אֹות הֵ 
תּוְקנּו ִוי, ד"ע ֶׁשֵהם עֹוִלים פָ "ְוגַם יְתּוְקנּו ְויְִתַעּלּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ַאְחהָ , ה"ַהַויָ 

  :ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה ְּגבּורֹות ֶׁשֵהם ַמּיִן ְּדכּוִרין ּוַמּיִן נּוְקִבין
  

ָאּנָא יְהָֹוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי 
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ְלָכל ַחּטֹאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר 
ְלָפנֶי ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי ְוָהֵאר ָּכל ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ּוְתַלֵּקט ָּכל 

א יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדחנִּצֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרִּתי ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאי אֹור . ָתנֹו ָהִראׁשֹון ְו
ע "קר(ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא , ַקֵּבל ִרּנַת ַעְּמ, זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה

ְקַרע ַמְמֶלֶכת , ֶהָחתּום ְּבסֹוף אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק) ע"קר(ָאּנָא ְבכַֹח ֵׁשם ). ן"שט
ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג , ְוָכל ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבאֹונֶס ּוֵבין ְּבָרצֹון, ה ֻּכָּלּהָהִרְׁשעָ 

א ִּבְמקֹום ִמְצָוה יְִהיֶה ָעָקר ַלֲעקֹר נֶַטע נִּצֹוצֹות ) ע"קר(ְבכַֹח ֵׁשם , ּוֵבין ְּבֵמזִיד ֶׁש
ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶּׁשּנּו ) ו"ת חב"ר(ּפֹות ַחיִל ָּבַלע ַויְִקיֶאּנּו ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבתֹו ִעְמֵקי ַהְקלִ 

ק ִלְברֹוַח ִמּתֹו ַהְקִלָּפה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִּדיק "ְוַהּנִצֹוצֹות ַהְקדֹוִׁשים ֵהָּמה יֲַעׂשּו ָערַ , ֶאל
ְוַהּנֶֶפׁש , ים ָהֶעְליֹונִיםע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָּפנִ "ַע נְָׁשָמה יְַקֵּבל שָ "יְסֹוד עֹוָלם ִּכי הּוא ַרקִ 

ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה ַצִּדיק , ַהְקדֹוָׁשה ִהיא מּוֵצאת ְונְִטֶהֶרת ִמָּכל ָּדָבר ָרע ְוֵתָעֶׂשה טֹוב
נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד ְּכָבַבת , ַּגם יְהָֹוה יִֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה, ְוטֹוב לֹו

  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי) ש"ד יכ"נג(ם ָׁשְמרֵ 
  

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

  .ָוֶאְעֶד ֶעִדי
  .ר זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחהאֹו

  
 ּו"ַחּב: (קדושיֹאַמר ַּבַקָׁשה זֹו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלה הּוא ֵׁשם  ַאַחר ָּכ.(  

. ַחְּברֹו ְּבֵביתֹו ְונֵָוהּו. ַחזְֵקנּו ְּבאֹורֹוָתיו ְוַעְטֵרהּו. ַחּזֵק ְּבִרית ְונְָׂשֵאהּו. ַחי ּבֹוֵרא ְויֹוֵצר
. ַחְלֵצם ָּבְרֵכם ְוַהֲעֵלם. ָחְטֵפם ָּבְרֵכם ְונֵַּקם. חֹן ְּבנִצֹוצֹוִתין ְוַלְקֵטם. לֹו ָּבֵר ְוַאֵּמץֵחי

  . ַחְּבֵבם ְּבנֵם ְויְַסֵּדם
 ִּכי ְל ִמְׁשַּפט . קּום ּגֵֹאל ַהָּקדֹוׁש ּוְגַאל ֶאת ַהָּבנִים ַהּׁשֹוָבִבים :רְויֹאמַ  ְויְַמִׁשי

ֱאמֹר ַלֲאסּוִרים . קּום ְקָרא ִלְׁשבּויִם ְּדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְּפַקח קֹחַ . נֹותַהְּגֻאָּלה ִלקְ 
ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ַּגם ְׁשִבי ִּגּבֹור יַֻּקח . ְצאּו ְוַלֲאֶׁשר ַּבחֶֹׁש ִהָּגלּו

ְׂשִאי . נִֹכי אֹוִׁשיעַ ֶאת יְִריֵב ָאנִֹכי ָאִריב ְוֶאת ָּבנַיִ ָא. ּוַמְלקֹוַח ָעִריץ יִָּמֵלט
ָסִביב ֵעינַיִ ּוְרִאי ֻּכָּלם נְִקְּבצּו ָּבאּו ָל ַחי ָאנִי נְֻאם יְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ֻכָּלם 

ִּכי , קּום גֹוֵאל ַהָּקדֹוׁש ְוַהֵּצל ָּגזּול ִמּיַד עֹוֵׁשק. ַּכֲעִדי ִּתְלָּבִׁשי ּוְתַקְׁשִרים ַּכַּכָּלה
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ְוָכל , ונהי ְצָבאֹות ֲעׁשּוִקים ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ּוְבנֵי יְהּוָדה יְַחָּדיוכֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהד
, יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ְׁשמֹו, ּגֲֹאָלם ָחזָק. ׁשֹוֵביֶהם ֶהֱחזִיקּו ָּבם ֵמֲאנּו ַׁשְלָחם

, קֹבְּביַעֲ ) 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 נְַפִׁשי , ִויֻקּיָם ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב. ַמֲחָלצֹות
ַהי ִּכי ִהְלִּביַׁשּנִי ִּבגְֵדי יֶַׁשע ְמִעיל ְצָדקָ  ה יְָעָטנִי ֶּכָחָתן יְַכֵהן ְּפֵאר ְוַכַּכָּלה ֵּבא

ּוְבנֵי ָאָדם , גֹוֵאל גֹוֵאל גֹוֵאל ַאָּתה ַהּגֹוֵאל ּוְל ַהְּגֻאָּלה ְקנֵה ָל. ַּתֲעֶדה ֵכֶליהָ 
ְּבֵצל ְּכנֶָפי יֱֶחָסיּון ִּכי כֹה ָאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ׁשּובּו ָּבנִים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפא 

ִויֵהא ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתָּקן ְּפגַם ֵחְטא ַהַּמֲחָׁשָבה ִויתּוְקנּו ַמיִן ְּדכּוִרין : ֵתיֶכםְמׁשּובֹו
ִויֵהא . ב זִּוּוגִין ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון"ֶׁשֵהם מ, ּוַמיִן נּוְקִבין ְּדִבינָה, ְּדָחְכָמה

ָּׁשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָּׁשה ְּגבּורֹות ַרֲעָוא ֶׁשּיְֻתָּקן ְּפגָם ֵחְטא ַהַּמֲעֶׂשה ִויתּוְקנּו ֲחמִ 
ֶׁשֵהם ַמיִן ְּדכּוִרין ּוַמיִן נּוְקִבין ֶׁשֵהם סֹוד ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש 

ה ְּבִמּלּוי "ג ּוַבַהַויָ "ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה סָ "ּוַבַהַויָ , ּב"ה ְּבִמּלּוי ָהעֹוֶלה עָ "ַּבַהַויָ 
ה ְּדִמּלּוי ָהעֹוֶלה "ְוגַם ֵהם יִָּמְׁשכּו ַּבַהַויָ , ֲעלּו ִלְמקֹוָמם ַהָּקדֹושְויַ , ה"ָהעֹוֶלה מָ 

ְוגַם יְתּוְקנּו עֹוד ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים אֹוִתּיֹות ֶׁשּיֵׁש ְּבֶאָחד . ן ֲאֶׁשר ַּבַּמְלכּות"ּבֶ 
ָרא ֱאֶמת ֶאל ַהַּכָּלה ת ִמן זְֵעיר ַאנְִּפין ַהּנִקְ "ה ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ֱאמֶ "ְוֶעְׂשִרים ֶאְהיֶ 

ְוַגם יְֻתָּקן זִּוּוג ֶעְליֹון ֶׁשַּבֶּפה ֶׁשֵהם ֵחי . ְוָאז יְִהיֶה ֻּכּלֹו זֶַרע ֱאֶמת, ַהַּמְלכּות
ְוֵהם , ע ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ַאְרָּבָעה ּוְׁשמֹונִים"ִויתּוְקנּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ָאְחהַ , ְוגָרֹון

לשון "בספר . (ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ַהָּקדֹוש, רֹוןסֹוד ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשַּבּגָ 
  ).ר בקשות והרוצה לאומרם יעיין שםהוסיף כאן עוד סד" חכמים

 ֵהי ֲאבֹוַתי: ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום לְ 

, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ּיֹות ְּדִמּלּוי ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹותִ . ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב

ִהים ְּדֵהִהי ִׁשים , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ִהים ְּבִמּלּויָ  ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי . יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, םאֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא

ִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ֵמעֲ , ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה
, ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ַלֲאִצילּות

ַמְדֵרגָה ַאַחר , ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות
ּוִמָּׁשם יִַּגיַע , ֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָהמֵ , ַמְדֵרגָה

ְוָלֵתת ּכַֹח , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ְויָחּול ָעַלי
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ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי 
ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע , ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה

נְַדֵּבר , ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים "ר ֶׁשּנֱֶאַמר ַּכָּדבָ , ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  

ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת , נהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּוָאּנָא יְהָֹוה יאהדו
ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ִאּמֹו

ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר , ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי
ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה 

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתּקָ , ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ַהֶּמֶל ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע , ֵחנּוְו
א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת , ְלָפנֶי ִּכי 

יֵה ִּדְמיֹונֹו ְּכַארְ , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו
יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב 

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה , יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו

, ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
  : יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי. ֵּכן יְִהי ָרצֹון

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

 
                                                   ִּתּקּון ַלֲעוֹון ַהּנִָּדה                 

  
  

ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ֶׁשַבע ְּפָעִמים ָּכל , ָצִרי ָלצּום ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם יֹום :משך זמן הצום
ָלצּום ַרק ָליְָלה ְויֹום , ומי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר ִּתְקנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמקּוָּבִלים. ּגּופֹו ְּבֶׁשֶלג

, סכום הפדיון. ית ְוגְִלּגּוֵלי ַהֶּׁשֶלג ְּבֶכֶסף ֶׁשיִּנֵָתן ִלְצָדָקה ַלֲענִּייםְוִלְפּדֹות יְֵמי ַהַּתֲענִ 
ואם אין ביכולתו  .שח 410: כ"סה, 5כפול  82 :מינימום. שח 820 :מקסימום
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  .שח או יותר בכל יום עד השלמת סכום הפדיון המלא 5יתן , לתת הסכום המלא
  

  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  ְֵמַהְּקִלָּפה , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו ֶוהיֵֵל ְלִמק

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת , ֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ָעֹון ַהּנִָּדה
רּוחֹו , ֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹוְוׁשֶ , ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

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

  .ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם"ֹות יהויְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּי
 ָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִביםִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד לְ  יָצּום יֹום ֶאָחד.  
  ִיֹאַמר ִוּדּוי זֶה ְפנֵי ַהצֹוםיֹום ל:  

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּומַ 
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

  :נּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתי
  

. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

, ּוָפגְַמנּו ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש, נְִכַׁשְלִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ַּבֲעֹון נִָּדה. ַאְפנּונִ . נִַאְצנּו. ְדָבֶרי
. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ְוגַָרְמנּו ְלַהְחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ַּבֲעֹונֵנּו

ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. עֶֹרף ִקִּׁשינּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו
א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעָּתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

  :ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו
  

א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, יֵֹׁשב ָמרֹוםַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי  ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

יְִהי ָרצֹון : ֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶיֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ וְ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
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 ׁשֹוֵמַע "ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת , ד יֹוםיְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹו
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה

 א ִקֵּבל ַּתֲענִית ְׁשמֹונֵה (, ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה, ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ִאם 
 .נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות )ֶעְׂשֵרה

  
  :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית

ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ַּבֲעוֹון ַהּנִָּדה, ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי.ָכִבים ָמָחרַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹו

ַוֲהֵרינִי , ּוְׁשָאר ִּפגְֵמי ַהְּבִרית ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות , ה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִיתְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוטָ , ַמְתנֶה ֶׁשִאם 

א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל
ְלַכֵּפר ַעל , ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַחּטֹאַתי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי

  
 ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , יַעת ַהַחָּמהִלְפנֵי ְׁשקִ  יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו

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

 ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש , ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת נִָּדהֵליל ַהַּתֲענִית ד ּבְ ִלְלמֹו טוב
 . ַהִּמִּלים

 יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ּוְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו, ְּבֵליל ַהַּתֲענִית ,
  .עֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבןהָ , ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו

 ּזִים ִמְׂשַער עִ ָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָ, ִאם יָכֹול
  ).הוראות בתחילת הספר(ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית 

 ְוִּתּקּון ֲחצֹותָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר  טֹוב ְוָרצּוי. 
 ִּתּקּון ֲחצֹות"ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות וְ  ִאָּׁשה ְּפטּוָרה." 

 
 יֹאַמר ְּביֹום ַהצֹום:  
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ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹוְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאה: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . דונהי ֱא

ֲחָרָטה גְמּוָרה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל ְוַהֵּׁשם יִ . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

נּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנַחְ , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע .ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
ֲעֹון ַהּנִָּדה ּוָפגְַמנּו ְּבְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש נְִכַׁשְלִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ּבַ . נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי

. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ְוגַָרְמנּו ְלַהְחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ַּבֲעֹונֵנּו
ָּתִעינּו . ּוִּתַעְבנ. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו

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

א ַהּנְִסָּתרֹות . ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקיםּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

צֹון יְִהי רָ : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

 ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר ְּפסּוִקים   :ֵאּלּו ָׁש
א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹוִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא 

ִּתֵּתן : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא
  :בֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדםֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלאֲ , ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

 יְִטּבֹול ְּבִמְקֵוה ַמיִם ָקִרים ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְּכנֶגֶד ִׁשְבָעה נַַחֵלי  ְּביֹום ֲהצֹום
ד יְִרֲחץ כל ּגּופֹו ְּבִדיֲעבַ , ּוִמי ֶׁשאנוס ולא יכול לטבול ְּבַמיִם ָקִרים. (ַהַּמְלכּות

 ).פרבתחילת הסהוראות  .ְּבַמיִם ָקִרים ֶׁשַבע ְּפָעִמים
 יְִלָּבׁש ְּבגָָדיו ְויְִרַחץ יָָדיו ְויֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר ָּכ:  
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ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי ַּבֲעֹון . ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל . ַּמְלכּותְוגַָרְמנּו ְלַהֲחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה נֲַחֵלי הַ , נִָּדה

ְוגָלּוי ְויָדּוַע , ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ְלִהְתַּגְלֵּגל ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג, יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל
ָלֵכן יְִהי . ִהְלָכתֹוְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו יְכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ִּתקּון ַהּזֶה ֶׁשל ִּגְלּגּול ַהֶּׁשֶלג ּכְ 

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻקָּבִלים , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְּכִאּלּו , ְּבַמיִם ָקִרים) ֶׁשָרַחְצִּתי(ֶׁשָּטַבְלִּתי ) ְרִחיצֹות(ּוְרצּויִים ְלָפנֶי ֶׁשַבע ְטִבילֹות 

ּוְברֹוב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי , י ָּכל ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמיםנְִתַּגְלַּגְלּתִ 
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי . ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות ְמִאיִרים ְונְִׁשָּפִעים ּוְמֵלִאים ְונְִמָׁשִכים ְּכַבְּתִחָּלה

  :ִרי ְוגֲֹאִליִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּו
  

 יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַאַחר ָּכ:  
ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאֽיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמַּֽקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל מֹוָאב 

ֶלג יׁש ִמְצִרי ִאיׁש ְוהּוא ִהָּכה ֶאת אִ : ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאֽת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֽ
ַמְרֶאה ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחנִית ַוּיֵֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוּיִגְזל ֶאֽת ַהֲחנִית ִמּיַד ַהִּמְצִרי ַוּיַַהְרגֵהּו 

ים: ַּבֲחנִיֽתֹו ָׁשה ַהִּגּבִֹרֽ ִׁשים נְִכּבָ : ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ְולֹו ֵׁשם ִּבְׁש ד ִמן ַהְּׁש
א ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמְׁשַמְעּֽתֹו ָׁשה  ְלכּו נָא ְונִָּוְֽכָחה יֹאַמר יְהָֹוה : ְוֶאל ַהְּׁש

: יאהדונהי ִאם ִיְֽהיּו ֲחָטֵֽאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם יְַאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽו
א יָׁשּוב ִּכי ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהֶּגֶׁשם וְ  ַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה 

ֽא : ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְונַָתן זֶַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכֽל ֵּכן ִיְֽהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמִּפי 
ִאם : ְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתֽיויָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוהִ 

ְוגֶֶׁשם ָמָטר , ִּכי ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ: ִהְתָרַחְצִּתי ְבֵמי ָׁשֶלג ְוֲהזִּכֹוִתי ְּבבֹור ַּכָפי
 ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי: ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽין: ְוגֶֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו

ֽא ִתיָרא ְלֵביָתּה : ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽר: ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלֽמֹון
  :ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽים

  
ְבָרָהם ִּבְבֵאר ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַא

ַבע ַוּיָָׁשב יְִצָחק ַוּיְַחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָחְֽפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַויְַסְּתמּום : ָׁשֽ
: ְּפִלְׁשִּתים ַאֲֽחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוּיְִקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִבֽיו

ַוּיִָריבּו רֵֹעי גְָרר ִעם רֵֹעי : י יְִצָחק ַּבּנַָחל ַוּיְִמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמיִם ַחִּיֽיםַוּיְַחְּפרּו ַעְבֵדֽ
ַוּֽיְַחְּפרּו ְּבֵאר : יְִצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתַעְּׂשקּו ִעּֽמֹו

א : ָמּה ִׂשְטָנֽהַאֶחֶרת ַוּיִָריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ׁשְ  ַוּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ַוּיְַחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְו
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ָרבּו ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיאֶמר ִּכֽי ַעָּתה ִהְרִחיב יְהָֹוה יאהדונהי ָלנּו ּוָפִרינּו 
ַבע: ָבָאֶֽרץ ֵדי יְִצָחק ַוּיִַּגדּו לֹו ַעל ַויְִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו ַעבְ : ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשֽ

ַוּיְִקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם : אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם
  : ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽה

  
ִּכי ִהּנֵה ָהֶאֶבן : ֶבר ָּפֶנֽיהָ ְוָעִׂשיָת ֶאת ֵנֽרֶֹתיָה ִׁשְבָעה ְוֶהֱֽעָלה ֶאת נֵרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל עֵ 

ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם ִהֽנְנִי ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה נְֻאם יְהָֹוה 
ַּבּיֹום ַההּוא נְֻאם יְהָֹוה : יאהדונהי ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶֽרץ ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחֽד

ַוּיָָׁשב ַהַּמְלָא : הי ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ּגֶֶפן ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנֽהיאהדונ
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר ָרִאיִתי : ַהּדֵֹבר ִּבי ַויְִעיֵרנִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר יֵעֹור ִמְּׁשנָֽתֹו

ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגֻּלָ  ֹֽ ּה ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה נֵר
ִאְמרֹות יְהָֹוה יאהדונהי ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף : ֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּֽה

  :יָה ִׁשְבָעֽהָחְכמֹות ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּודֶ : ַּבֲֽעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתֽיִם
  

ַוּיאֶמר ָדִויד ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי . ַויְָבֶר ָדִויד ֶאת יְהָֹוה ְלֵעינֵי ָּכל ַהָּקָהל
ֵהי יְִׂשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ְל יְהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח : ֱא

: ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש. ָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץְוַההֹוד ִּכי כֹל ּבַ 
ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפנֶי ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל ּוְביְָד ּכַֹח ּוגְבּוָרה ּוְביְָד ְלגֵַּדל ּוְלַחּזֵק 

ֵהינּו מֹוִדים ֲאנְַחנּו לָ : ַלּכֹל ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹד : ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִתְפַאְרֶּת. ְוַעָּתה ֱא
ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְׁשֵמי : ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה

ֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהּיִַּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ּבָ 
ִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם . ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל ִמְׁשַּתֲחִוים. ֻּכָּלם ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ָהֱא

ְוָכרֹות . ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו נֱֶאָמן ְלָפנֶי, ְוַׂשְמָּת ְׁשמֹו ַאְבָרָהם. ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים
ְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכנֲַענִי ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרּזִי ְוַהיְבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ִעּמֹו הַ 
ְוֶאת . ַוֵּתֶרא ֶאת ֳענִי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָריִם. ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה. ְלזְַרעֹו

ן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו ַוִּתּתֵ . זֲַעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל יַם סּוף
ְוַהּיָם ָּבַקְעָּת ִלְפנֵיֶהם ַוּיַַעְברּו . ַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶה, ִּכי יָָדְעָּת ִּכי ֵהזִידּו ֲעֵליֶהם

  :ת ְּכמֹו ֶאֶבן ְּבַמיִם ַעּזִיםְוֶאת רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו. ְבתֹו ַהּיָם ַּבּיַָּבָׁשה
  

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

ָאז ָיִֽׁשיר מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּיֹֽאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ַּלֽיהָֹוה 
ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם ֹֽ י ִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְהִ : ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור

ְמֶמֽנְהּו ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו יָָרה ַבּיָם : יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו: ֱא
ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם ֽסּוף ת ְּכמֹו ָאֶֽבן: ּוִמְבַחר ָׁשֽ יְִמֽינְ יְהָֹוה  :ְּתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו ִבְמצֹו

ּוְברֹב ְּגֽאֹונְ ַּתֲֽהרֹס ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחרֹנְ : נְֶאָּדִרי ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיֽב
ְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָיֽם: יֹֽאְכֵלמֹו ַּכַּקֽׁש : ּוְברּוַח ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִם נְִּצבּו ְכמֹו נֵד נֹֽזְִלים ָקֽ

: ר אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו נְַפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּֽתֹוִריֵׁשמֹו יִָדֽיָאמַ 
ים ִמֽי ָכמָכה ָּבֵֽאִלם יְהָֹוה ִמי : נַָׁשְפָּת ְבֽרּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֲֽללּו ַּכֽעֹוֶפֶרת ְּבַמיִם ַאִּדיִרֽ

ת עֵֹׂשה ֶפֶֽלאָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא תְ  נִָחיָת : נִָטיָת יְִמינְ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽרץ: ִה
ָׁשְֽמעּו ַעִּמים יְִרָּגזּון ִחיל ָאַחז : ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת נֵַהְלָּת ְבָעּזְ ֶאל נְֵוה ָקְדֶׁשֽ

: זֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו ּכֹל יְֽׁשֵבי ְכָנַֽעןָאז נְִבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹֽאחֲ : יֹֽוְׁשֵבי ְּפָלֶֽׁשת
ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבגְדֹל זְֽרֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲֽעבר ַעְּמ יְהָֹוה ַעֽד ַיֲֽעבֹר 

ה ִמְּקָדׁש ֲאדֹנָי ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲֽחָלְֽת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת יְהֹוָ : ַעם זּו ָקִנֽיתָ 
ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָֽרָׁשיו ַּבּיָם ַוּיֶָׁשב : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד|  יְהָֹוה: ּֽכֹונֲנּו יֶָדֽי

  : יְהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיֽם
  

ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה ַוֵּתֶצאן ָכל ַהּנִָׁשים ַאֲֽחֶריָה ְּבֻתִּפים ַוִּתַּקח ִמְריָם 
ֽת ֹ ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם: ּוִבְמח ֹֽ ַוּיַַּסע : ַוַּתַען ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו ַלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור

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

ַוּיֹאֶמר ִאם : ַוּיְַׁשֵל ֶאל ַהַּמיִם ַוּֽיְִמְּתקּו ַהָּמיִם ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם נִָּסֽהּו
ֶהי ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲֽעֶׂשה ְוַהֲֽאזַנְָּת ְלִמְצֹוָתיו | ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול  ַמְרָּת יְהָֹוה ֱא ְוָׁשֽ

ְפֶאֽ ֹֽ ֽא ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ר   :ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּֽמֲֽחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם 
  

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות : ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽה
  : )רַּכְּמסּודָ  םְּפָעִמי 7 אַהּבָ ק ַהָּפסּור יֹאמַ : (נּוָנֽיְלקֹול ַּתֽחֲ 
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ד ֹֽ ד: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ ֹֽ ִאם ֲעֹונֹות : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
ד ֹֽ דִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי : ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ ֹֽ ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה : ַיֲֽעמ

ד ֹֽ ד: ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ ֹֽ ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
ד ֹֽ   : ַיֲֽעמ

  
א נְַפִׁשי : רֹו הֹוָחְֽלִּתיִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדבָ : ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ

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

  
  ַׁש ְּפָעִמיםר יֹאמ   :ָּפסּוק זֶה ָׁש

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

 ִׁשים ּוְׁשלָׁשה ְּפרּוטֹות יִַּקח ְּביָדֹו ׁש ֵמאֹות ּוְׁש   :ְויֹאַמר, ְׁש
ְליֲַחָדא ֵׁשם , ְרִחמּו ּוְרִחמּו ּוְדִחלּוִּבְדִחלּו ּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ֲהֵרינִי , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים אות י באות ה באות ו באות 
ֵהינּו . ג ְּפרּוטֹות ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה"ַמְפִריׁש ֶשלֶ  ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֵהי ֲאבֹותֵ  ג ְּפרּוטֹות ֵאּלּו "ּוְלַמַען ַהְפָרַׁשת ֶשלֶ , ינּו ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדיֵוא
, ּוְלַמַען סֹודֹוֵתיֶהם, ּוְלַמַען ִמְקָרֵאי ּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְלָפנֶי, ֶׁשִהְפַרְׁשִתים ִלְצָדָקה

יְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו , ּוְלַמַען ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְרמּוזִים ָּבֶהם
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ָּכָראּוי ְלִתּקּון ַהְּפגָם ֶׁשל ָעֹון ַהּנִָּדה, ָעִׂשיִתי ִּתּקּון ַהֶּׁשֶלג

ִהיִרים ְונְִׁשָּפִעים ְמִאיִרים ּוַמזְ , יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּוְׁשֵלִמים
  .יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ִּכְרצֹונְ
 ִויגְַלֵּגל , ְלגּוׁש ֶקַרח ְקִּפיא ַמיִם ַעד ֶׁשּיֵָהְפכואֹו יַ , ֲחִתיַכת ֶׁשֶלג יְִׁשַּתֵּדל ְלַהִּׂשיג

. ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְלָכל ַצד, ֹות יָָדיו ַעד סֹוף ֶאְצְּבעֹוָתיוַהֶּקַרח ַעל זְרֹועֹוָתיו ְוַכּפ
  :ְוקֶֹדם ֶׁשּיְגְַלֵּגל יֹאַמר

ְליֲַחָדא ֵׁשם , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ֲהֵרינִי מּוָכן ְלגְַלֵּגל זְרֹוִעי ְוַכִּפי , ל יְִׂשָרֵאלְּבֵׁשם ּכָ ) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ְוֶאְצְּבעֹוַתי יִָמין ּוְׂשמֹאל ַעל ַהֶּׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא יַָדי ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשַבע  ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ִּגְלּגּול, ֱא

ְויְַחזְרּו ַעל יִָדי , ְּכִאּלּו ִּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ָּפנִים ְוָאחֹור ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ְּפָעִמים
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י יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵ . ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות נְִמָׁשִכים ְונְִתָקנִים ְּכַבְּתִחָּלה ִּכְרצֹונְ
ח ֶקרַ ג ְלַהִּׂשין אֹפֶ ם ְּבׁשּוִאם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו : (ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  .)ה ְּביֹום ַאֵחרזֶ ר ָּדבָ ה יֲַעׂשֶ ד ְּבִדיֲעבַ , םיֹו ְּבאֹותֹוג ֶׁשלֶ  אֹו
  

 י"ה. ה"ה, א"הי "ד ה"וי, ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלֵהם ֵהם יֹאַמר ְפסּוִקים ,
 :ה"ה, א"ה
  

הּוא יְִפֶּדה ֶאת וְ  :ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ֶסדֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהחֶ יַ : ד"יו
  :ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ :  ְׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיויִ 
  
יְהָֹוה ַחְסְּד , הָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדייְ  :ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי ,ׂשֹון יְִׁשֶעִׁשיָבה ִלי ׂשְ הָ : י"ה

  :ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף, ְלעֹוָלם
  
ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל , ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּההִ : א"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּוונהי יְהָֹוה יאהד   :ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, דֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתחאֲ  :ֱא
  :ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי ַטַהֵרנִיהֶ : ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחההַ : ה"ה
  
א ֶאְפָחדהִ : י"ה דונהי ַויְִהי ִלי יְהָֹוה יאה, ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ִּכי, ּנֵה ֵאל יְׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְו

  :ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, ׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּויָ : ִליׁשּוָעה
  
ְוַׁשַּלח , ַהֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה, לֹוא זֶה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשעהֲ : א"ה
, ַוֲאֻרָכְת ְמֵהָרה ִתְצָמח, ז יִָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶראָ : ְוָכל מֹוָטה ְּתנֵַּתקּו, יםצּוִצים ָחְפׁשִ רְ 

  :ְּכבֹוד יְהָֹוה יאהדונהי יַַאְסֶפ, ְוָהַל ְלָפנֶי ִצְדֶק
  
: ר נָגַּה ֲעֵליֶהםְלָמֶות אֹויְׁשֵבי ְּבֶאֶרץ צַ , ָעם ַההְֹלִכים ַּבחֶׁש ָראּו אֹור ָּגדֹולהָ : ה"ה
  :ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשּנָה, ָּקטֹן יְִהיֶה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּוםהַ 
  

ֽ : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד ק "יב' ת גי"ר(ָרה 'יֹום צָ 'הָֹוה יאהדונהי ּבְ 'ַענְ יְ 'ַי
ֹֽ ) יאהלוההים ֵהי ַיֲֽעק יִזְּכֹר ָּכל : ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש: ביְַׂשֶּגְב ֵׁשם ֱא

נְַרּנְנָה ִּביׁשּוָעֶת : ְוָֽכל ֲעָצְת יְַמֵּלֽא. ִיֶּֽתן ְל ִכְלָבֶב: ְועֹוָלְֽת יְַדְּׁשנֶה ֶסָֽלה. ִמנְחֶֹת
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ֵהינּו נְִדּגֹל ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע : ל ִמְׁשֲאלֹוֶתֽייְַמֵּלא יְהָֹוה יאהדונהי ּכָ . ּוְבֵׁשֽם ֱא
ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה : ִּבגְֻברֹות יֵַׁשע יְִמינֹֽו. ַיֲֽענֵהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו. יְהָֹוה יאהדונהי ְמִׁשיחֹו

ֵהינּו נַזְִּכֽיר. ַבּסּוִסים ְונָָפלּו ַוֲֽאנְַחנּו  ֵהָּמה ָּכְֽרעּו: ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאֽנּו: ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד

  
  ה ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם ָּפַעםָּפסּוק זֶ יֹאַמר:  

: ותיכוין ראשי תיב. (יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו) ה"יה(, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל
  ).יאהלוההים: 'גימק "יב

  
 מתוכם יִָּקח ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם . ִּפְדיֹון ֶׁשל ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם ַּתֲענִיֹות יִַּקח ְּביָדֹו

  ַמְטְּבעֹות ִויְַסְדֵרם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבצּוָרה ָּכזֹו
  )ד"יו( 1שורה       4.  6.  10

  )ה"ה. א"ה. י"ה( 2שורה   5 .5.  1.  5.  10 . 5
  )ה"ה. א"ה. י"ה( 3שורה    5 . 5.  1.  5.  10.  5

  
ְוַאַחר ָּכ ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשנִיָה ִּבְפנֵי , יְַחֵּבר ַּמְטְּבעֹות ֶׁשל ׁשּוָרה ִראׁשֹונָה ִּבְפנֵי ַעְצָמם

ַהַּמְטְּבעֹות ְוַאַחר ָּכ יְַחֵּבר ָּכל . ְוַאַחר ָּכ ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשִליִׁשית ִּבְפנֵי ַעְצָמם, ַעְצָמם
ְוַאַחר ּיֹוִסיף ֲעֵליֶהם ְלַהְׁשִלים ִלְסכּום ֶׁשל ִּפְדיֹון ְׁשמֹונִים . יַָחד ִמְלָמְעָלה ְלַמָּטה

  :ְויֹאַמר, נָיו ְלַצד ַמֲעָרבויֲַעמֹד יֵָחף ּופָ , ְויְַחזִיֵקם ְּביָדֹו, ּוְׁשַּתיִם ַּתֲענִיֹות
  

ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו , ֲענִית ַהּזֶהֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהּתַ 
ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי

י ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמדִ . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא

ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת . ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם
ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק. ָּפנִיםהַ 

א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ְו ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות . ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי . ִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדיןָעַברְ . ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 

ְוגַָרְמִּתי . ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
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ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ֹותַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפ
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ּבֹורֹות . בֹור נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
 ֹ ֵהי ֲאבֹוַתיְלָפנֶי יְה ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי, ָוה יאהדונהי ֱא א , ִּכי  ְו

ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה , בֹר ַעל ִמְצֹוֶתיְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלעֲ , ִמָּבָׂשר ָוָדם

ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש , )ָחֳטאִתי ְּבִאיּסּור ַהּנִָּדה, האשה תאמר(, ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַעל ַהּנִָּדה
ָעִויִתי ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי וְ , ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי

ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי . ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה : ִּדְכִתיב, ַהְמֻקְלָקִלים

ֵהינּו ִּכי יְַרּבֶ  חַ ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא . ה ִלְס
ִּכי ֵאל ֶמֶל , ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

  .ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
  

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

. ָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיִּכי אַ . א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי

ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי . ִמָּׁשֶמן
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו . ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ָּפגְַמנּו  ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר
, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב. ָּבֶהם

ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה , ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות . ּלּוְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות אֵ 

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
. ְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹותיְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹו, ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות

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

ְויְַחזְרּו ָּכל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
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) ו"חב(נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ְלָקם 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ָהָרמ

ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ּבַ 
ת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ְוִתְׁשַמע אֶ . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ּבִ 
ְמחֹול 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(
ָרצֹון יְִהיּו לְ . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'אַ 

  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם מֹוֶדה ֲאנִי ְלָפנֶי ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ֲאנִי ּוֵביִתי
ּוְברֹב ַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת , ִאּסּור ַהּנִָּדהּוָפגְַמנּו ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ּוַבְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות ַּבֲעֹון 

ְלַתֵּקן נְַפֵׁשנּו ְּבַתֲענִית ָלצּום ְׁשנַים ּוְׁשמֹונִים יֹום , ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל
ָּצִרי ִלְפּדֹות יְֵמי ַהַּתֲענִית ׁשֶ , ְוָלֵכן ִהנְנִי ַמְפִריׁש ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה, ְרצּוִפים

ּוְבֵכן יְִהי ָרצֹון , ִּכי ֵכן יְָסדּו ֲעָבֶדי ִלְפּדֹות ְבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִית, ְלִהְתַעּנֹות ֲאנִי ּוֵביִתי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֶלה ָעַלי ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ֲאנִי  ֵהינּו ֵוא ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

מֹונִים יֹום ְרצּוִפים ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ַהְצָּדָקה ּוֵביִתי ְׁשנַיִם ּוׁשְ 
ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ֲאנִי ּוֵביִתי ְׁשנַיִם ּוְׁשמֹונִים , ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִית

ְוַאָּתה . נְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשָּצִרי ְלַכֵּוין ָּבֶהםּוְכִאּלּו ִּכּוַ , יֹום ְרצּוִפים ְּגמּוִרים ּוְׁשֵלִמים
ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלַחּטֹאֵתינּו , ְּבטּוְב ְּתַמֵּלא ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּפגְַמנּו ָּבֶהם

ֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ ֲעֵׂשה עֲ , ִּכי ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ּוַמְרֶּבה ִלְסלֹוחַ , ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי הֹוִׁשיָעה , ְלַמַען יְִמינָ ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרָת ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת

ֹוֵמַע ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה ָּברּו ׁש, יְִמינְ ַוֲענֵנִי
  .ְּתִפָּלה

  
  ּוְלַהְמִׁשיך ָרִגיל, נְָעַליוִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול מִ 

  
 ׁש ְּפָעִמים, ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֹאַמר   :ָּכל ָּפסּוק ָׁש

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה   :יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱא
  :יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב

  :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה
ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד   :ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע. ַוֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון ֱא
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  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 א ִמזְמֹוִרים"ְקָרא ֵסֶפר ִראׁשֹון ֶׁשל ְתִהִּלים ֶׁשּיֵׁש ּבֹו מיִ  ַאַחר ָּכ. 
 ב "נֲַעׂשּו פכ "סה, א ִמזְמֹוִרים"י ַעד ַהּסֹוף ֶׁשֵהם מ"יְִקָרא ִמִמזְמֹור ק ְוַאַחר ָּכ

 .ב יְֵמי ַהצֹום"ִמזְמֹוִרים ְּכנֶגֶד ִּפְדיֹון פ
 ה ִּבְמקֹום ְוָהִאּׁשָ א ִבגְִריסָ ה ִּבְקִריָא' ַאְּדָרא זּוָטא'ד זוהר חלק ה יְִלמַ  ַאַחר ָּכ

 . עֹותך ְלֵליל ָׁשבּו"ִּתְלַמד ַהָתנָ " ַאְּדָרא זּוָטא"
 ַהִּלמּוד יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי , ה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשהּוְמרּוצֶ 

ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות ְׁשמֹוֶתי , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ַּבֲעֹון ַהּנִָּדה
, ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְֻתָּקן ָּכל ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו, ם ֲאנִי ּוֵביִתיַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבהֶ 

ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש ֶׁשַפע ַרב ְלנְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו , ְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּקדֹוִׁשים
ית ַהּזֶה ְויְִהיֶה ַהּיֹום ַהּזֶה יֹום ָרצֹון ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִ . ְונְִׁשָמֵתנּו

ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפגְַמנּו ִּבְכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה , ְלָפנֶי
ּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפְּגמּו ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי הַ , ְוָכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

  :ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש, ְונְָפלּו ְּבנֹגַּה ְּדֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה
  

ּוִבזְכּות יְִצָחק , ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד נהי ִּבזְכּות ַאְבָרָהם אֲֹהָבךָאּנָא יְהָֹוה יאהדו
ּוִבזְכּות , ּוִבזְכּות יֲַעקֹב ְּתִמיָמ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת, ִמַּדת ַהְּגבּוָרהַעְבָּד ָהָאחּוז ּבְ 

ּוִבזְכּות , ּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ַּכֲהנָ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַההֹוד, מֶֹׁשה נְִביָא ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהּנֵַצח
ִבזְכּות ָּדִוד ַעְבָּד ְמִׁשיָח ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ּו, יֹוֵסף ַצִּדיָק ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהיְסֹוד

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

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

ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֻחּפֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים: ְלַמַען ִׁשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהְּקדֹוִׁשים
ֲעֵׂשה : ּיֹוֵבלֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשִמּטֹות ֶׁשּבַ : ְלַמַען ִׁשְבָעה רֹוִעים ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעמֹד

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת : ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה ַהּזָאֹות ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהסּוּכֹות: ְקנֵי ַהְּמנֹוָרה
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ֲעֵׂשה ְלַמַען : ֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה יְֵמי נְִקּיִים ֶׁשל ְסִפיַרת ַהּנִָּדהעֲ : יְֵמי ַחג ַהַּמּצֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה: ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ֻחָּפה

: ַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמעֲעֵׂשה ְלַמַען ִמצְ : ִמְצַות ֶׁשַבע ְּכִריכֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין
  :ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ֲעִלּיֹות ֶׁשל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת

  
  ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמיםיֹאַמר:  

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא
  :ָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָאָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשי

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

  
 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  

ַהְּכתּוִבים , ָּׁשהַהַּמְׁשִמיֵענּו ִּדְּברֹוָתיו ְּבקֹולֹות ֲחמִ , ָאּנָא ַהַּמנְִחיֵלנּו ָּדת ְסָפִרים ֲחִמָּׁשה
י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ַעל ַהּלּוחֹות ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשה

ְוִתְתָּבֵרר . א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ַוֲחִמָּׁשה
  :ִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשהה ׁשֶ "ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 

  
, ְויַָצר ָּבָאָדם חּוִׁשים ֲחִמָּׁשה, ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה' ָאּנָא ַהּבֹוֵרא עֹוָלם ַהּזֶה ָּבאֹות הֵ 

ִׁשים ַוֲחִמָּׁשה, ְוִתֵּקן ַּבֶּפה מֹוָצאֹות ֲחִמָּׁשה ׁש ֵמאֹות ּוְׁש , ְוַהַּמְבִטיֵחנּו ְליִָמים ֶאֶלף ּוְׁש
א "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה"ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ 

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

  
ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ַרָּבה ַמְׂשָאתֹו יַּדֹות , ּנֹוֵתן ְלָאִחיו ֲחִליפֹות ְׂשָמלֹות ֲחִמָּׁשהָאּנָא ִּבזְכּות הַ 

ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר , ַוּיְִתֵלם ַעל ֵעִצים ֲחִמָּׁשה, ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ֵהִמית ְמָלִכים ֲחִמָּׁשה, ֲחִמָּׁשה
י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר "ִאיר אֹות הֵ ְּתַתֵּקן ְותָ , ָלַבׁש ְלבּוׁש ַמְלכּות ִמינִים ֲחִמָּׁשה

ְוִתְתַחֵּבר . א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ַוֲחִמָּׁשה
  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
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ְוהּוָבא לֹו ִמנְָחה צֹאן ֲעׂשּויֹות , ֶׁשר ָּבַחר לֹו ַחּלּוֵקי ֲאָבנִים ֲחִמָּׁשהָאּנָא ִּבזְכּות אֲ 
י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׁשר "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ְוָקִלי ְסִאים ֲחִמָּׁשה, ֲחִמָּׁשה

ְוִתְתַחֵּבר , ּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשהא ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּואָ "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ַוֲחִמָּׁשה
  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 

  
, ְוָעָׂשה ַּכנְפֹות ַהָּפרֶֹכת ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה, ָאּנָא ִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָהיָה ִׁשירֹו ֶאֶלף ַוֲחִמָּׁשה

ְוקֹוַמת ַהּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ָראֵׁשי ָהַעּמּוִדים , ַּביִת ַאּמֹות ֲחִמָּׁשהּוָבנָה קֹוַמת ַהּיִָציַע ַעל ָּכל הַ 
י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ְוקֹוַמת ַהּיָם ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה, ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה
ְוִתְתַחֵּבר . ִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשהא ֶׁשִּמְסָּפָרּה ּבְ "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה

  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
  

ְוָהַרגְָּת ֶאת , ָאּנָא ִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָמַל ִּבירּוָׁשַליִם ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ָׁשנִים ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה
, ְוהֹוַסְפָּת ַעל יָָמיו ְׁשנֹות ַחּיִים ֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה, ְׁשמֹונִים ַוֲחִמָּׁשהאֹויְָביו ֵמָאה ֶאֶלף ּו

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

  :ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה
  

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

  :ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹו יְַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל
  :ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו, ְוִאם ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו

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

 ַּבָקָׁשה זֹו יַַעמֹוד ְויֹאַמר: 

  ַהּסֹוֵדר ְּבֵראִׁשית, ָאּנָא ַהַּמְקִּדים ָלעֹוָלם ְּדָבִרים ִׁשְבָעה .הֹוַׁשְענָאהֹוַׁשְענָא 

ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ְורֹוַקע ֲאָרצֹות ִׁשְבָעה, ַהּנֹוֶטה ָׁשַמיִם ִׁשְבָעה, ְליִָמים ִׁשְבָעה
  :ִלים ִׁשְבָעהְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְחָ , ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
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ּוְׁשנַת ַהּיֹוֵבל , ּוְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ְלָׁשנִים ִׁשְבָעה, ָאּנָא ַהַּמנְִחיֵלנּו ַׁשָּבת ְליִָמים ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְלֵקץ ַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה

  :ִׁשְבָעה ָּבַמְלכּות נְָחִלים
  

ְולּוָלב ְוַחג , ְוַחג ַהִּבּכּוִרים ְלַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה, ָאּנָא ַהחֹוֵקק זְַמן ֵחרּוֵתנּו יִָמים ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוֻסָּכה ְונִּסּו ַהַּמיִם ִׁשְבָעה

  :ִלים ִׁשְבָעהּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְחָ 
  

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

  :ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעהְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים 
  

, ַוֲחלֹום ַהִּׁשֳּבִלים ִׁשְבָעה, ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּפַתר ֲחלֹום ַהָּפרֹות ִׁשְבָעה
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ַויְַכְלֵּכל ַעם ַרב ִּבְׁשנֵי ָהָרָעב ִׁשְבָעה, ְוָצַבר ָּבר ִּבְׁשנֵי ַהָּׂשָבע ִׁשְבָעה

  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ּות נְָחִלים ִׁשְבָעהָּבַמְלכ
  

ִׁשים ְוִׁשְבָעה ְוהֹוִליד ֵּבן , ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ֲאֶׁשר ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ּוְׁש
ְּתַתֵקן ְוָתִאיר , ְּמנֹוָרה ִׁשְבָעהְוֶהֱעָלה נֵרֹות הַ , ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו יְֵמי ִמּלּוִאים ִׁשְבָעה

  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
  

ְוָהיּו , ּוָמַל ְּבֶחְברֹון ָׁשנִים ִׁשְבָעה, ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ַחיִל ֲאֶׁשר נְִבַחר ֵמַאִחים ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ם ְׁשלִׁשים ְוִׁשְבָעהלֹו ִּגּבֹוִרי

  :ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
  

ַוּיִָּקֲהלּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש , ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש יְִדיד ֲאֶׁשר ָּבנָה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָׁשנִים ִׁשְבָעה
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות , ַוּיַַעׂש ֶאת ֶהָחג ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, ָרֵאל ְּבחֶֹדׁש ַהִּׁשְבָעהיִׂשְ 

  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, נְָחִלים ִׁשְבָעה
  

ַויְַטֵהר ַהְּמצָֹרע , ָעִמים ִׁשְבָעהָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָּגַהר ַעל ַהּנַַער ַויְזֵֹרר ּפְ 
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ִּבְטִבילֹות ִׁשְבָעה

  .הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא:  ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
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ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלהיְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמׂשְ  יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם : ָּגב ָלנּו ֱא
, ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון: יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ּבֹוֵטַח ָּב

ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יְִהיּו ְלָרצֹון : ֱא
  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 יֹאַמר ַאָחר ָּכ:  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
א ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכּסֵ 

. ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ַהָּקדֹוׁש
ִהים ְּדֵהִהי , ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹותן "ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

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

ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ה ַלֲאִצילּותּוִמְּבִריָא
ַמְדֵרגָה ַאַחר , ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ְּפסֶֹלת

ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול , יָרה ַלֲעִׂשּיָהֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיצִ , ַמְדֵרגָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ָעַלי

, ת ִּדְקֻדָּׁשהְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹו
. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמעיְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶ 

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

ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת , ֶחְרָּפֵתנּוָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת 
ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ִאּמֹו

 ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו, ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי
ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה 

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ַהֶּמֶל ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע , ְו
א ָעלְ  , ָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָתְלָפנֶי ִּכי 

ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו
ים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתרִ 

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה , יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו



 
62 

 

ֲעֹונֹוֵתינּו ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ּבַ 
, ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ֵּכן יְִהי ָרצֹון
  

 ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו לה, ָעה ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסתִׁשבְ  יֲַעֶׂשה '
 .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים

  
ז ֹֽ ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו  ָהבּו: ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע

ֶדׁש ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל ַמיִם : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק
קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַרִּבֽים
קֹול יְהָֹוה חֵֹצב : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ַהְּלָבנֹֽון ַאְרזֵי

קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש
: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ֹו אֵֹמר ָּכֽבֹודַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּל

  :ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום
  

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

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

  )ק"ל פז"יג(  :                    זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  : ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו: ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 

 יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבָרצֹון' ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ִויִהי ָרצֹון ֶׁשה יִֵּתן ַהֶּכֶסף. 
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  ה ֶׁשּנֹוְלדּו ְּבעֹון נִָּדה              \ִּתּקּון ְליֶֶלד                  
                                                    

  
  

ה ׁשֹורָ ם ֲעֵליהֶ , הְּבנִּדָ  ַּתְׁשִמיׁש ִקּיְמּום ְוִאּמָ ם ֶׁשֲאִביהֶ ן ִּבזְמַ  נֹוְלדּור ֲאׁשֶ ת ּבַ  אֹון ּבֶ 
ָּפָרַׁשת (ְּכִפי ֶׁשֵּמִביא ַהּזַֹהר , ֶׁשִהיא ַאַחת ַהֻּטְמאֹות ַהֲחזָקֹות ְּביֹוֵתר, הנִּדָ ת ֻטְמַא

  ).ּוִבְמקֹומֹות נֹוָסִפים ְּבֻחָּמׁש זֶה' י ַוּיְִקָרא ֶּפֶרק ח ָּפסּוק ג"ְוֵכן ַרׁשִ ', ף גֵׁשמֹות סֹוף ּדַ 
  

ַּכּמּוָבן  .זֹוה ִמֻּטְמָאם נְִקּיִים נֲַעִׂשיי ִמּיָדִ ן ְּבאֹפֶ ם הֵ , הִּבְתׁשּובָ ר ָחזַ ם ַוֲאִביהֶ ה ְּבִמּדָ 
ֹ ֶאת ַהִּתּקּון ַהּמּוָבא , ְוגַם ִאְׁשּתֹו ,ּבֹון ֵהנִיָדה ֶּׁשָחָטא ֶׁשַעל ָהָאב ְלַתֵּקן ֶאת ֲעֹו ְוַלֲער

  .ְּבֵסֶפר זֶה
  

א ָחזַר ִּבְתׁשּוָבה י חּוְמׁשֵ ה ֲחִמּׁשָ ל ּכָ ת אֶ  ֶׁשּיְִקְראּו ִּתּקּונָם הּוא, ְּבִמָּדה ַוֲאִביֶהם 
  . םַהְּפסּוִקיל ׁשֶ ת ְּבִסיִסיה ֲהָבנָ ם עִ ה ְּבִמילָ ה ִמילָ  ,הּתֹורָ 

  
  .כֹוִלים יֲַעׂשּו ִּתּקּון נִָּדה ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר זֶהיְ ם ְואִ 
  

ֹ ִּתּקּון נִָּדה ְּבַחּיָיו ְוֵכן ִלְקרֹא ֶאת ָּכל ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה  ֻמְמָלץ ְלָכל ָאָדם ַלֲער
  . ַּבֲהָבנָה ְּבִסיִסית

  
  ה\ִּתּקּון ַלֲעוֹון ַהּגֹויָ                 

                
                                                    

  
ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ֵּתַׁשע ְּפָעִמים . ְלַדַעת ַהְמֻקָּבִלים ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות ָמאַתיִם ְוִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום

ּום ַרק ַליְָלה ִּתְּקנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמֻקָּבִלים ָלצ, ומי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר. ָּכל ּגּופֹו ְּבֶׁשֶלג
ְּבֶכֶסף ֶׁשיִּנֵָתן ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים ׁשֹוְמֵרי , ְויֹום ְוִלְפּדֹות יְֵמי ַהַּתֲענִית ְוגְִלּגּוֵלי ַהֶּׁשֶלג

א ִּתֵּקן ַמֲעָׂשיו יָבֹא ַאַחר מֹותֹו , ֶוֱהיֹות ְוַהחֹוֵטא ְּבֵחְטא זֶה. ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ִאם 
ש ָׁשעֹותָלֵכן , ְּבגְִלּגּול ֶּכֶלב ְּכֵדי , ַהָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה טֹוב ֶׁשיְִכְּבלּו ֶאת ַרגְָליו ְלָפחֹות ָׁש

חּוְמֵרי , נִַּתן ְלַהִּׂשיג ָכֵּבל ָכזֶה ַּבֲחנּות ַטְמּבּור(ילּוהּו ִמּיִּסּוֵרי ַהֶּכֶלב ֶׁשיִּסּוֵרי ַהֶּכֶבל יַּצִ 
: מינימום. שח 2160: מקסימום, הפדיון סכום. )'ְּבִרית עֹוָלם'ִּבנְיָן אֹו ֵאֶצל ִאְרּגּון 
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שח  5יתן , ואם אין ביכולתו לתת הסכום המלא .שח 1080: כ"סה, 5כפול  216
  .או יותר בכל יום עד השלמת סכום הפדיון המלא

  
  ה ֵסֶדר ַהִּתּקּוןְוזֶ

 ּכֹוָכִביםִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת הַ  יָצּום יֹום ֶאָחד. 
  רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ִראׁשֹונֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹויֵֵל ,

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל , ֵמַהְּקִלָּפה ֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ָעֹון ַהּגֹויָה
רּוחֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ּתֹוַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרעְ 

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

 .ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם"ע אֹוִתּיֹות יהויְִתיֲַחדּו ַאְרּבַ 
  
 ַהצֹום יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי:   

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

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

  
. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ן ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹו. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
. ַעְרנּו ָאב ָוֵאםצִ . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי

) ,ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָדה ִׁשְפָחה זֹונָה, ַהּזָָכר יֹאַמר. (ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף
ן ֲאֶׁשר "ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשם ֲהָויָ .) ָׁשַכְבִּתי ִעם גֹוי ָטֵמא, ַהנְֵקָבה ּתֹאַמר(

אֹוי ִלי אֹויָה ָעַלי ִּכי ָּגַרְמִּתי . ָּׁשה ְוהּוא ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּבּההּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקדֻ 
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִלְהיֹות נְִקַׁשר ְּבֶכֶלב ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשל ַהְּקִלָּפה, ַרע ְלַעְצִמי

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

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחיאַ . ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
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יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ֶׁשּתִ , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

 ׁשֹוֵמַע "ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת , יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"נֵי ֶׁשּיֹאַמר אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלפְ , "ְּתִפָּלה

 א ִקֵּבל ַּתֲענִית ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה ֶׁשל ִמנְָחה , ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ִאם 
 .ֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות

  
  :יתְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִ

ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְוִחַּלְלִּתי ְּבִרית , ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי. ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר

, ּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּקֶֹדׁש ּוָבאִתי ַעל ַּבת ֵאל נֵָכר ְּבגִלְ 
א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל , ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 

א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל, ַהַּתֲענִית ְתַּכֵּון ְּבַתֲענִית זֶה ַוֲהֵרינִי מִ . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל
, ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאַתי ֵהינּו ֵוא , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי , ן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶיֶׁשִּתּתֵ 

  .ָהַרִּבים
 ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , גְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹדְוֵכן יֲַעֶׂשה ּבִ . (ְויֹאְכֶלּנָה
  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

 ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש  ָּבתְּבֵליל ַהַּתֲענִית ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ׁשַ  טֹוב ִלְלמֹוד
 . יםַהִּמּלִ 

 ִויַכֵּון ְּבֵׁשם , יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ּוְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו
  .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו
 ְׂשַער ִעּזִים יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה מִ , ִאם יָכֹול

  .)בתחילת הספרראה בהוראות . (ַמן ַהַּתֲענִיתְּבָכל זְ 
 ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה טֹוב ָלקּום . 
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 ת ִּבְרכֹור ַּבּבֹקֶ ר ּתֹאמַ  ַא, ְוִתּקּון ֲחצֹות, ִּמְׁשנָיֹותִמִּלּמּוד הַ  ִאָּׁשה ְּפטּוָרה
 .רַהַּׁשחַ 

 יֹאַמר םֲהצֹום ְּביֹו:  
ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה

ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ָּכל ַמה  ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל. ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֲחָרָטה גְמּוָרה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ֶּׁשָחָטאִתי

א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש
  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ַעָּתה ְוַעד עֹוָלםְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו מֵ 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

דונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאה, ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
  

. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ּוְוִהְרַׁשְענ. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי
אשה , ֹויָה נִָדה ִׁשְפָחה זֹונָהָׁשַכְבִּתי ִעם ּג :גבר יֹאַמר. (ִׁשַחְתנּו. ַׁשְענּורָ . ףִקִּׁשינּו עֹרֶ 

ן ֲאֶׁשר הּוא "ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשם ֲהָויָ .) ָׁשַכְבִּתי ִעם גֹוי ָטֵמא :תֹאַמר
אֹוי ִלי אֹויָה ָעַלי ִּכי ָּגַרְמִּתי ַרע . ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוהּוא ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּבּה

ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִלְהיֹות נְִקַׁשר ְּבֶכֶלב ַהַּמֲעֶלה ַמיִן נּוְקִבין ֶׁשל ַהְּקִלָּפה, ְלַעְצִמי
א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעָּתְענּו ק ַעל ָּכל ְוַאָּתה ַצִּדי. ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

  :ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו
  

א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ָכל ָחי ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .נּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוּוְתַכֵּפר לָ 
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 ּוִמי ֶׁשאנוס . אֹו ְּביָם ְּבַמקֹום ָצנּועַ , ְּבִמְקֵוה ְּבַמיִם ָקִרים יְִטּבֹול ֵּתַׁשע ְטִבילֹות
ִרים בדיעבד ְלָפחֹות יְִרַחץ ּגּופֹו ְּבַמיִם קָ , וִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלְטּבֹול ְּבַמיִם ָקִרים

  :ְּטִביָלה אֹו ַהָרֲחָצה יֹאַמרִלְפנֵי הַ  .ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
, ַהזַָכר יֹאַמר(ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ַּבֲעֹון 

ד "יו(ה ְּבִמּלּוי ֵהִהין "ם ַהַויָ ּוָפגְַמִּתי ְּבׁשֵ , ֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָּדה ִׁשְפָחה זֹונָה
.) ּוְקִבין ֶׁשָּבּהֲאֶׁשר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוהּוא ַהַּמֲעֶלה ַמּיִן נ, )ה"ו ה"ה ו"ה
ְוָּגַרְמִּתי ַרע .) ְוָטֵמא, ְוָעֵרל ָּבָׂשר, ֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלב, ּתֹאַמר ְואשה(

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת . ַׁשר ְּבֶכֶלב ַהַּמֲעֶלה ַמּיִן נּוְקִבין ֶׁשל ַהְקִלָּפהְלַעְצִמי ִלְהיֹות נִקְ 
ְוַעל יְֵדי , ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ַהּזֶה ִלְטּבֹל ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג

, יַרת ַהֵּׁשגָל ֶׁשהּוא ַהֶּכֶלב ַהִחיצֹון ֶׁשַּבְקִלָּפהְטִביָלה ְּבֶׁשֶלג יְֻתָּקן ַהְּפגַם ְויַֻּסר ְקׁשִ 
: ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנִי יָכֹול ַלֲעׂשֹות ַהִּתּקּון ַהּזֶה ֶׁשל ְטִביָלה ְּבֶׁשֶלג ָּכָראּוי

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְִהיּו  ֵהינּו ֵוא ֲחׁשּוִבים ּוְמֻקָּבִלים ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְּכִאּלּו , ַּבַּמיִם) רֹוֵחץ(ֵאּלּו ֶׁשֲאנִי טֹוֵבל ) ְרִחיצֹות(ּוְרצּויִים ְלָפנֶי ֵּתַׁשע ְטִבילֹות 

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ּוְברֹב ֲחָסֶדי יְֻתַּקן ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבִׁשְמ , ָטַבְלִּתי ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ְויּוַסר ִמֶּמּנִי ְקִׁשיַרת ַהֶּכֶלב ֶׁשַּבְקִלָּפה, ֹוׁשַהָּקד

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו , ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאֽיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמַּֽקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל מֹוָאב 

ֶלג ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש : ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאֽת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֽ
ת ַוּיֵֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוּיִגְזל ֶאֽת ַהֲחנִית ִמּיַד ַהִּמְצִרי ַוּיַַהְרגֵהּו ַמְרֶאה ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחנִי

ים: ַּבֲחנִיֽתֹו ָׁשה ַהִּגּבִֹרֽ ִׁשים נְִכָּבד : ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ְולֹו ֵׁשם ִּבְׁש ִמן ַהְּׁש
א ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ָׁשה  ְלכּו נָא ְונִָּוְֽכָחה יֹאַמר יְהָֹוה ִאם : ִמְׁשַמְעּֽתֹו ְוֶאל ַהְּׁש

ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד : ִיְֽהיּו ֲחָטֵֽאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם יְַאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽו
א יָׁשּוב ִּכי ִאם ִהרְ  ָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה 

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

: ְוגֶֶׁשם ָמָטר ְוגֶֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו, ִּכי ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ: ג ְוֲהזִּכֹוִתי ְּבבֹור ַּכָפיָׁשלֶ 
ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג : ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽין

ֽא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה : ֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽרַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכּצָ : ְּבַצְלֽמֹון
  :ָלֻבׁש ָׁשִנֽים
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 ֶּגֶבר אֹו ִאָּׁשה ֶּׁשֵאין ְּבֶאְפָׁשרּוָתם. ִמְקֵוה ַמיִם ָקִריםּבְ  יְִטּבֹול ֵּתַׁשע ְטִבילֹות ,
  .ְּבַמיִם ָקִרים ֵּתַׁשע ְּפָעִמים יְִרֲחצּו ּגּוָפם

  ְּוְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע'ָּכל ַהְּפסּוִקים מִ  ְרַחץ יָָדיו ְויֲַחזֹר ִלְקרֹואְויִ  ַּבׁש ְּבָגָדיויִל ,'
 .'ָלֻבׁש ָׁשִנֽים' :עד
 ש ְּפָעִמים ְוַאַחר ָּכ   :יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָׁש

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

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
  

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

ׁש ֵמאֹו, ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבו"י ִׁשים ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ְׁש ת ּוְׁש
ֵהי . ְוָׁשלׁש ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ַהי ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ּוְלַמַען ְּפסּוֵקי ּתֹוָרה נְִביִאים ּוְכתּוִבים , ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי, ֲאבֹוָתי
ִׁשים ְוָׁשלׁש , ְלַמַען סֹודֹוֵתיֶהםּו, ֶׁשָּקִריִתי ְלָפנֶי ׁש ֵמאֹות ּוְׁש ּוְלַמַען ַהְפָרַׁשת ְׁש

ֶׁשיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו , ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֲאֶׁשר ִהְפַרְׁשִּתי ִלְצָדָקה
ְלַתֵּקן ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי , ים ְלַכֵּוןָעִׂשיִתי ִּתּקּון ַהֶּׁשֶלג ָּכָראּוי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויִ 

ְּבָׁשְכִבי ִעם ַהּגֹויָה נִָּדה ִׁשְפָחה ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ן "ְּבִׁשְמ ַהָּגדֹול ְּבִמּלּוי ֵהִהי
ְויּוַסר ִמֶּמּנִי .) ְוָטֵמא, ְּבָׁשְכִבי ִעם ּגֹוי ָעֵרל ֵלב ְוָעֵרל ָּבָׂשר, ָהִאָּׁשה ּתֹאַמר(זֹונָה 

יְהָֹוה יאהדונהי , יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי. יַרת ַהֶּכֶלב ֶׁשַּבְקִלָּפהְקׁשִ 
  :צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר ָּפסּוק  : זֶה ָׁש

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

 
  ִמזְמֹור זֶה ֶעֶׂשר ְּפָעִמיםיֹאַמר:  

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי : ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽה
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ד: ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ  ַהְּסִליָחה ִּכֽי ִעּמְ : ִ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
  :ֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיוְוהּוא יִפְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות

  
 ה"ו ה"ה ו"ד ה"יבֹות ֶׁשָלֵהם יוְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי תֵ  יֹאַמר:  

  
 הּוא יְִפֶּדה ֶאתוְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, דֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחסֶ יַ : ד"יו

  :ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיַרׁשְ ּדָ  :יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
  
ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד הִ : רּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִיוְ , ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : ה"ה

ֵהינ, ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה   :ּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּוֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא
  
: ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַּליְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ָגַמל ָעָליוַ : ו"ו
ִהים ְּבָרב ַחְסֶּדוַ    :ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע. ֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא
  
  :ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי ַטַהֵרנִיהֶ : ר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחהְסּתֵ הַ : ה"ה
  

 ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר  : ָּפסּוק זֶה ָׁש
א יֱֶחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְדעּון | ּוְלכֹל  ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 

 ֹ  :ָוה יאהדונהי ֵּבין ִמְצַריִם ּוֵבין יְִׂשָרֵאלֲאֶׁשר יְַפֶלה יְה
 
 ָּפסּוק זֶה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַתיִם ְּפָעִמים ֹאַמרי:  

  :ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשי ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי
  
 ָּפסּוק זֶה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַתיִם ְּפָעִמים יֹאַמר:  

ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת .) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו: ויכוין( ֵעינַי ָּתִמיד ֶאל יְהָֹוה
 :ַרגְָלי

  
 ִמזְמֹור זֶה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים יֹאַמר:  

ֵהי : ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד יַַענְ יְהָֹוה יאהדונהי ְּביֹום ָצָרה יְַׂשֶּגְב ֵׁשם ֱא
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ב ֹֽ ֹ : ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש: ַיֲֽעק ְועֹוָלְֽת יְַדְּׁשנֶה . ר ָּכל ִמנְחֶֹתיִזְּכ
ֵ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 ְוֵאֶּלה : ִּבגְֻברֹות יֵַׁשע יְִמינֹֽו. ַיֲֽענֵהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו. ונהי ְמִׁשיחֹויאהד

ֵהינּו נַזְִּכֽיר. ַבּסּוִסים ֵהָּמה ָּכְֽרעּו ְונָָפלּו : ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאֽנּויְהָֹוה יאהדונהי : ַוֲֽאנְַחנּו ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד

  
 ְּכנֶגֶד ֶׁשַבע ְסִפירֹות ֶחֶסד גְבּוָרה , ִׁשְבָעה נֵרֹות ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ַאַחר ָּכ יְַדִליק

ֶאָחד ִלְכבֹוד יֹוֵסף , ְויְַדִליק עֹוד ְׁשנֵי ּנֵרֹות. ִּתְפֶאֶרת נֶַצח הֹוד יְסֹוד ַמְלכּות
 .ֲעֵליֵהם ַהָּׁשלֹום, ָחד ִלְכבֹוד ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדעְואֶ , ַהַצִדיק

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

, ֶאְצְּבעֹות ְוַכף ּוזְרֹועַ , ִויְגְַלֵּגל יָָדיו ָּבה יִָמין ּוְׂשמֹאל, ַמיִם ִּבְמָקֵרר ַחְׁשַמִּלי
 :ְויֹאַמר ִּבְתִחָּלה ַּבָּקָׁשה זֹו, ָּפנִים ְוָאחֹור

  
   

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

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ְוַכַּפי ּוזְרֹוִעי ַהּיְִמין ְוַהְּׂשמֹאל ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַׁשע ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ִּגְלּגּול יַָדי ְּבֶׁשֶלג ּתֵ , ֱא

ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבֵׁשם , ְּכִאּלּו ִּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ֻּכּלֹו ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים, ְּפָעִמים
ְוהּוא , ֲאֶׁשר הּוא ְּבַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ן "ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ַהַויָ 

יְֻתַּקן , ְוַעל יְֵדי גְִלּגּול יַָדי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים, ן ֶׁשָּבּהַהַמַעֶלה ַמּיִן נּוְקִבין ַקִּדיִׁשי
ִויִהי . ְויּוַסר ִמֶּמּנִי ְקִׁשיַרת ַהֵּׁשגָל ֶׁשהּוא ַהֶּכֶלב ַהִחיצֹון ֶׁשַּבְקִלָּפה, ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוָמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְ    :נָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּונַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  

 ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמרָמאַתיִם ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַּתֲענִיֹות ְויֲַעמֹד יֵָחף  יִַּקח ִּפְדיֹון:  
ָעְברּו  ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי, ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ַהי ָּפנַי ֵאֶליּב. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
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ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת . ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם
ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי  .ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק. ַהָּפנִים

א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ְו ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות . ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשה ֵרי ָעַבְרִּתי ַעל ִּדבְ . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 

ְוגַָרְמִּתי . ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות

ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשהְוַלֲעלֹות ְלמַ 
ּבֹורֹות . נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור

א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. ַוֲאבֹוי ָעַלי אֹוי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבמַ , ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ַעל ָעִׂשיִתיִּכי  ְו
ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי

י ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ְונְִסַּכְלּתִ , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ִמָּבָׂשר ָוָדם
ֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי , ּתֹאַמר אשה.) (ָדה ִׁשְפָחה זֹונָהֲאֶׁשר ָׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִ , יֹאַמר גבר(

, ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי.) ְוָעֵרל ָּבָׂשר, ָעֵרל ֵלב, ָטֵמא, ִעם ּגֹוי
ָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשחָ 

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו : ִּדְכִתיב, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים. ַהּזֶה
ֵהינּו ּכִ  חַ ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא ּוָבאִתי . י יְַרֶּבה ִלְס

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

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

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

ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט . ִמָּׁשֶמן
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו . ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשִ 
, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב. ָּבֶהם

ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה , ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות . נִּיֹות ֵאּלּוְלִפְדיֹון ַּתעֲ 

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
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. ים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹותיְִהיּו ִמְתָּבְררִ , ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי

ת ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹו. רּוִחי ְונְִׁשָמִתי
ְויְַחזְרּו ָּכל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

) ו"חב(נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ְלָקם 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ 

ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ּבַ 
ְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ְותִ . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ּבִ 
ְמחֹול 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(
יְִהיּו ְלָרצֹון . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'אַ 

  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

ְליַַחָדא ֵׁשם , ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ִּבְדִחּלּו ּוְרִחּמּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיּה
ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ָמעֹות ֵאּלּו , ל יְִׂשָרֵאלְּבֵׁשם ּכָ ) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה בו"י

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ְלָפנֶי . ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ַהי ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
, ֹום ְרצּוִפיםְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ְלָפנֶי ָמאַתיִם ְוִׁשָּׁשה ָעָׂשר י, ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ַהְצָדָקה

ַּבֲעֹון ֶׁשָּׁשַכְבִּתי ִעם ּגֹויָה נִָּדה , ַּבֲעבּור ִּתּקּון ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים
ִּכי ֵּכן יְָסדּו ֲעָבֶדי ) ,ּגֹוי ָעֵרל ֵלב ְוָעֵרל ָּבָׂשר ְוָטֵמא, ָהִאָּׁשה ּתֹאַמר(, ִׁשְפָחה זֹונָה

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ְוִכַּונְִּתי ְּבָכל , ִלְפדֹות ְבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִית ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל
ֵהינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה . ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ְּבִתּקּון ָעֹון זֶה ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

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

  
  לּוְלַהְמִׁשיך ָרִגי, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו

  
ִהים ַהֽהֵֹל ִלְפנֵי ַמֲֽחנֵה יְִׂשָרֵאל ַוּיֵֶל ֵמַאֲֽחֵריהֶ  ם ַוּיִַּסע ַעּמּוד ֶהָֽענָן ַוּיִַּסע ַמְלַא ָהֱֽא

ַוּיָבֹא ֵּבין ַמֲֽחנֵה ִמְצַריִם ּוֵבין ַמֲֽחנֵה יְִׂשָרֵאל ַויְִהי ֶהָֽענָן : ִמְּפנֵיֶהם ַוַּֽיֲֽעמֹד ֵמַאֲֽחֵריֶהֽם
ֽא ָקַרב זֶה ֶאל זֶה ָּכל ַהָּלֽיְָלה ּיָם ַוּיֵט מֶֹׁשה ֶאת יָדֹו ַעל הַ : ְוַהחֶׁש ַוּיֶָאר ֶאת ַהָּליְָלה ְו

ַוּיֹוֶל יְהָֹוה ֶאת ַהּיָם ְּברּוַח ָקִדים ַעּזָה ָּכל ַהַּליְָלה ַוּיֶָׂשם ֶאת ַהּיָם ֶלָחָֽרָבה ַוּיִָּבְֽקעּו 
  : ַהָּמֽיִם
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ר ֹֽ ַקח ֶאת ַהְֽלִוּיִם ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוֶאת : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמ
ְוֵאת ְּפדּויֵי ַהְּׁשלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים : ּיִם ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהֽיּו ִלי ַהְֽלִוּיִם ֲאנִי יְהָֹוֽהֶּבֱֽהַמת ַהְֽלוִ 

ְדִפים ַעל ַהְֽלִוּיִם ִמְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽל ֹֽ ְוָלַֽקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים : ְוַהָּמאָתיִם ָהע
ֶקל, ָּקחַלֻּגְלּגֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ּתִ  ְוָנַֽתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו : ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֽ

ְדִפים ָּבֶהֽם ֹֽ : ַוּיִַּקח מֶׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת ָהעְֹדִפים ַעל ְּפדּויֵי ַהְֽלִוִּיֽם: ְּפדּויֵי ָהע
ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל  ֲחִמָּׁשה, ֵמֵאת ְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָּכֶסף

ֶדׁש ֹֽ ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה , ַוּיִֵּתן מֶׁשה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפֻדיִם ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ַעל ִפי יְהָֹוה: ַהּק
  :ֶאת מֶׁשֽה

  
 ְוקֹוֶדם , ָּבֶהם יָבֹא ָאָדם ַאֵחר ְויִָביא ַּכְבֵלי ַּבְרזֶל ְויִֵּתן ְׁשנֵי ַרגְָליו ַאַחר ָּכ

  :ֶׁשיְִּתנֵם ְּבַרגְָליו יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו
ְלַכֵּפר ָעֹון , ֲהֵרינִי מּוָכן ְלַקֵּבל ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה ַצַער ְוִעּנּוי ֶׁשל ַּכְבֵלי ַּבְרזֶל

צֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ִויִהי רָ , ֶׁשָחָטאִתי ְּבִביָאִתי ַעל ּגֹויָה נְָכִרּיָה ְוָׁשַכְבִּתי אֹוָתּה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַצַער ַּכְבֵלי , יאהדונהי ֱא

ֶׁשַּתִּציֵלנִי ְּבַרֲחֶמי ִמן ִּגְלּגּול ַהֶּכֶלב ֶׁשהּוא , ַּבְרזֶל ֶׁשֲאנִי ִמְצַטֵער ּבֹו ַּבּיֹום ַהּזֶה
ְוַתִּציֵלנִי ְּבַרֲחֶמי , ְויְִהיֶה ַצֲעִרי ַּבֶּכֶבל ַהּזֶה ְּתמּוַרת ִּגְלּגּול ַהֶּכֶלב, ל"אֹוִתּיֹות ֶּכבֶ 

ּוְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם ִאיׁש ַהֶחֶסד ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו(ַוֲחָסֶדי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול 
ֹ ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו ְוַאְבָרָהם זֵָקן ָּבא ַּבּיִָמים ַויהָֹוה  ּוְלַמַען , ל"יאהדונהי ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכ

ַעד ֵעת ּבֹא ְּדָברֹו , ל ַרגְלֹו ַּבְרזֶל ָּבָאה נְַפׁשֹו"זְכּות יֹוֵסף ַצִּדיָק ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו ִעּנּו ַּבֶּכבֶ 
ּוְלַמַען . ְּתֵחהּוָׁשַלח ֶמֶל ַוּיִַּתיֵרהּו מֹוֵׁשל ַעִּמים ַויְפַ : ִאְמַרת יְהָֹוה יאהדונהי ְצָרָפְתהּו

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

הּוא ִהָּכה ֶאת ְׁשנֵי ֲאִריֵאל מֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאת , יׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ְמַקְבְצֵאלאִ 
, ּוְלַמַען זְכּות ַעְבְּד ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב. ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹור ְּביֹום ַהָּׁשֶלג
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי , ן"ּוִמְסַּפר ְׁשמֹו עֹוֶלה ּבֶ , ַהָּׁשַמיִם ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ַוּיַַעל ֵאִלּיָהּו ִּבְסָעָרה

ֵהינּו ָעֵלינּו . ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
ֵהינּו ָעֵלינּו ִויהִ  :ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו י נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  :ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  

 ׁש ָׁשעֹות, ְׁשֵּתי ַרגְָליו יִָׂשים ָּבֶּכֶבל ְוִאם יְִהיּו , ְויִָּׁשֲארּו ַרגְָליו ָּבֶּכֶבל ְלָפחֹות ָׁש
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ׁש ,  םְּתִהִּליר ִמֵּספֶ ט "ר ֶּפֶרק קיֶבל יֹאמַ ּוְבֵעת ֶׁשַרגְָליו ָּבּכֶ . ָעִדיף, יותר ָׁש
  :ְּפָעִמים

ְלִכים ְּבתֹוַרת יְהָֹוֽה, ַאְׁשֵרי ְתִמֽיֵמי ָדֶר ֹֽ ְּבָכל ֵלב , ב ַאְׁשֵרי נְֹֽצֵרי ֵעֽדָֹתיו: ַהה
ֽא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלֽכּו: יְִדְרֽׁשּוהּו דד ַאָּתה ִצִּויָתה ִפּקֻ : ג ַאף  ֹֽ : ֶדי ִלְׁשמר ְמא

ֽא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל  ִמְצֹוֶתֽי: ה ַאֲֽחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקֽי ז ֽאֹוְד : ו ָאז 
ד: ְּביֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ ט ַּבֶּמה : ח ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמר ַאֽל ַּתַעזְֵבנִי ַעד ְמא

יא : י ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתֽי: ה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמר ִּכְדָבֶרֽיְזַּכֶ 
ֽ א ֶאֱֽחָטא ָל יג : יב ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ְּבִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען 

טו ְּבִפּקּוֶדי : יד ְּבֶדֶר ֵעְֽדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹון: ֵטי ִפֽיִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכל ִמְׁשּפְ 
ְרחֶֹתֽי ֹֽ א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרֽ: ָאִשיָחה ְוַאִּביָטה א יז  ּגְמל ַעל : טז ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְֽׁשַּתֲעָׁשע 

יט ֵּגר ָאֽנִֹכי : ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּֽתֹוָרֶתֽיח ַּגל ֵעינַי : ַעְבְּד ֶאְֽחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרֽ
כא : כ ָּגְֽרָסה נְַפִׁשי ְלַתֲֽאָבה ֶאֽל ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל ֵעֽת: ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמּנִי ִמְצֹוֶתֽי

: ִּכי ֵעֽדֶֹתי נָָצְֽרִּתי כב ַּגל ֵמָֽעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז: ָּגַעְרָּת זִֵדים ֲארּוִרים ַהּׁשֹגִים ִמִּמְצֹוֶתֽי
ֲעֻׁשָעי ַאנְֵׁשי : כג ַּגם ָיְֽׁשבּו ָׂשִרים ִּבי נְִדָּברּו ַעְבְּד יִָשיַח ְּבֻחֶּקֽי כד ַּגֽם ֵעדֶֹתי ַׁשֽ

: י ֻחֶּקֽיכו ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּֽתֲענֵנִי ַלְּמֵדנִ : כה ָּדְֽבָקה ֶלָֽעָפר נְַפִׁשי ַחּיֵנִי ִּכְדָבֶרֽ: ֲעָצִתֽי
כח ָּדְֽלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָה ַקּיְֵמנִי : כז ֶּדֶֽר ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתֽי

ל ֶּדֶֽר ֱאמּונָה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי : כט ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי: ִּכְדָבֶרֽ
נִי לא: ִׁשִּוֽיִתי לב ֶּדֶֽר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב : ָּדַבְקִּתי ְבֵעְֽדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשֽ

לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה ֽתֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה : לג הֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶֽקב: ִלִּבֽי
לו ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְֽדֹוֶתי ְוַאל : ב ִמְצֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפְֽצִּתילה ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתי: ְבָכל ֵלֽב
לח ָהֵקם ְלַעְבְּד ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר : לז ַהֲֽעֵבר ֵעינַי ֵמְֽראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחֵּיֽנִי: ֶאל ָּבַֽצע
מ  ִהּנֵה ָּתַאְבִּתי :  טֹוִבֽיםלט ַהֲֽעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי: ְליְִרָאֶתֽ

ְת ַחֵּיֽנִי מב ְוֶאֱֽענֶה : מא ִוֽיבֹֻאנִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶתֽ: ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקֽ
ְרִפי ָדָבר ִּכֽי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ ֹֽ ֶט מג ְוַֽאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשּפָ : ח

ְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעֽד: יִָחְֽלִּתי מה ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְֽרָחָבה ִּכי ִפֻּקֶדי : מד ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרֽ
ְׁשִּתי א ֵאֽבֹוׁש: ָדָרֽ מז ְוֶאְׁשַּתֲֽעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתי : מו ַוֲֽאַדְּבָרה ְבֵעֽדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים ְו

ָֹֽ : ֲאֶׁשר ָאָהְֽבִּתי מט זְכֹר : א ַכַּפי ֶאֽל ִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִשיָחה ְבֻחֶּקֽימח ְוֶאש
ְת ִחָּיְֽתנִי: ָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל ֲאֶׁשר ִיַֽחְלָּתֽנִי נא זִֵדים : נ זֹאת נֶָחָֽמִתי ְבָענְיִי ִּכי ִאְמָרֽ

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

נז : י ִפֻּקֶדי נָָצְֽרִּתינו זֹאת ָהֽיְָתה ִּלי ּכִ : זַָכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָֹוה ָוֶֽאְׁשְמָרה ּֽתֹוָרֶתֽ
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י נט : נח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל ֵלב ָחּנֵנִי ְּכִאְמָרֶתֽ: ֶחְלִקי יְהָֹוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרֽ
א ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתֽי: ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָֽאִׁשיָבה ַרגְַלי ֶאל ֵעֽדֶֹתֽי : ס ַחְׁשִּתי ְו

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

סו טּוב ַטַעם : טֹוב ָעִשיָת ִעֽם ַעְבְּד יְהָֹוה ִּכְדָבֶרֽ סה: ָמְֽלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי
ְת ָׁשָמְֽרִּתי: ָוַדַעת ַלְּמֵדנִי ִּכי ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱֽאָמֽנְִּתי : סז ֶטֶרם ֶאֱֽענֶה ֲאנִי ׁשֹגֵג ְוַעָּתה ִאְמָרֽ
זִֵדים ֲאנִי ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר סט ָטְֽפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר : סח טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי

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

עה יַָדְעִּתי : עד יְֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: ִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתֽיהֲ 
ְת ְלַעְבֶּדֽ: יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱֽאמּונָה ִעּנִיָתֽנִי : עו יְִהי נָא ַחְסְּד ְלַנֲֽחֵמנִי ְּכִאְמָרֽ

ֲעֻׁשָעֽיעז יְבֹאּונִי ַרֽ  עח יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי : ֲחֶמי ְוֶאְֽחיֶה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֽ
פ יְִהֽי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען : עט יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי ְויְֹֽדֵעי ֵעֽדֶֹתֽי: ָאִשיַח ְּבִפּקּוֶדֽי

פב ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת ֵלאמר : ְת נְַפִׁשי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתיפא ָּכְֽלָתה ִלְתׁשּוָעֽ : א ֵאֽבֹוׁש
א ָׁשָכְֽחִּתי: ָמַתי ְּתֽנֲַחֵמֽנִי פד ַּכָּמה יְֵמֽי ַעְבֶּד ָמַתי : פג ִּכֽי ָהיִיִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקי 

ְדַפי ִמְׁשָּפֽט ֹֽ א ְכֽתֹוָרֶתֽפה ָּכֽרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹו: ַּתֲֽעֶשה ְבר פו ָּכל ִמְצֹוֶתי : ת ֲאֶׁשר 
נִי ֽא ָעזְַבִּתי ִפֻּקֶדֽי: ֱאמּונָה ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי ָעזְֵרֽ פח : פז ִּכְמַעט ִּכּלּונִי ָבָאֶרץ ַוֲֽאנִי 

צ ְלדֹר ָודֹר : ָמֽיִםפט ְלעֹוָלם יְהָֹוה ְּדָבְֽר נִָּצב ַּבּׁשָ : ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפֽי
ד ֹֽ צב לּוֵלי : צא ְלִֽמְׁשָּפֶטי ָעְֽמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדֽי: ֱאֽמּונֶָת ּכֹונַנְָּתֽ ֶאֶרץ ַוַּֽתֲעמ

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

ד ֹֽ צז ָמֽה ָאַהְבִּתי ֽתֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום ִהיא : ְלָֽכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְֽת ְמא
יָחִתֽי ִֹֽ צט ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי : ַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶת ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלֽיצח ֵמאֹיְַבי ּתְ : ש

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

קה : קד ִמִּפּקּוֶדי ֶאְתּבֹונָן ַעל ֵּכן ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח ָׁשֶֽקר: ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפֽי
קז : ְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽקו נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲֽאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר מִ : נֵר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלנְִתֽיָבִתֽי
: קח נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא יְהָֹוה ּֽוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדֽנִי: ַנֲֽענֵיִתי ַעד ְמאֹד יְהָֹוה ַחּיֵנִי ִכְדָבֶרֽ

א ָׁשָכְֽחִּתי א : קט נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת  קי ָנְֽתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 
קיב נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲֽעׂשֹות : קיא נַָחְלִּתי ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ִּכֽי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּֽמה: יִתיָתִעֽ 

קיד ִסְתִרי ּוָמֽגִּנִי ָאָּתה : קיג ֵסֲֽעִפים ָׂשנֵאִתי ְוֽתֹוָרְת ָאָהְֽבִּתי: ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶֽקב
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ָהֽיקטו ֽסּורּו ִמֶּמּנִ : ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי ְת : י ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ֱא קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרֽ
י קיח ָסִליָת : קיז ְסָעֵדנִי ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמֽיד: ְוֶאְֽחיֶה ְוַאל ְּתִביֵׁשנִי ִמִׂשְבִרֽ

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

י ְׁשָקֽ ֹֽ ּוָעֶת קכג ֵעינַי ָּכלּו ִליׁשֽ : קכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאֽל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדֽים: ַּתּנִיֵחנִי ְלע
קכה ַעְבְּד ָאנִי ֲהִבינֵנִי : קכד ֲעֵשה ִעם ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי: ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקֽ
קכז ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי : קכו ֵעת ַלֲֽעׂשֹות ַלֽיהָֹוה ֵהֵפרּו ּֽתֹוָרֶתֽ: ְוֵאְֽדָעה ֵעֽדֶֹתֽי

קכט ְּפָלאֹות : כח ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנֽאִתיק: ִמּזָָהב ּוִמָּפֽז
קלא ִּפֽי ָפַעְרִּתי : קל ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר ֵמִבין ְּפָתִיֽים: ֵעְֽדֹוֶתי ַעל ֵּכן נְָצָרַתם נְַפִׁשֽי

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

ֽ : קלה ָּפנֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקֽי: ִּפּקּוֶדֽי ְרדּו ֵעינָי ַעל קלו ַּפְלגֵי  ַמיִם ָי
קלח ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעֽדֶֹתי : קלז ַצִּדיק ַאָּתה יְהָֹוה ְויָָׁשר ִמְׁשָּפֶטֽי: ֽא ָׁשְמרּו ֽתֹוָרֶתֽ

ד ֹֽ י: ֶוֱֽאמּונָה ְמא ְת ְמאֹד : קלט ִצְּמַתְתנִי ִקנְָאִתי ִּכֽי ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרֽ קמ ְצרּוָפה ִאְמָרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי: ּהְוַֽעְבְּד ֲאֵהָבֽ  ְת ֶצֶדק : קמא ָצִעיר ָאֽנִֹכי ְונְִבזֶה ִּפֻּקֶדי  קמב ִצְדָקֽ

ֲעֻׁשָעֽי: ְלעֹוָלם ְוֽתֹוָרְת ֱאֶמֽת קמד ֶצֶדק ֵעְֽדֹוֶתי : קמג ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּונִי ִמְצֹוֶתי ַׁשֽ
ָרהקמה ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲענֵנִ : ְלעֹוָלם ֲהִבינֵנִי ְוֶאְֽחֶיֽה ֹֽ קמו ְקָראִתי : י יְהָֹוה ֻחֶּקי ֶאּצ

קמח ִקְּדמּו : קמז ִקַּדְמִּתי ַבּנֶֶׁשף ָוֲֽאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: ֽהֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֽדֶֹתֽי
קנ : ָּפֶט ַחֵּיֽנִיקמט קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָֹוה ְּכִֽמׁשְ : ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות ָלִשיַח ְּבִאְמָרֶתֽ

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

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

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

ָאֽנִֹכי ַעל  קסב ָשׂש: קסא ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָם ּוִמְּדָבְֽר ָּפַחד ִלִּבֽי: ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ
ב ְת ָאָהְֽבִּתי: ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרֽ קסד ֶׁשַבע : קסג ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ָוֲֽאַתֵעָבה ּתֹוָרֽ

ֲהֵבי ֽתֹוָרֶת ְוֵאֽין ָלמֹו ִמְכֽׁשֹול: ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ : קסה ָׁשלֹום ָרב ְלא
יִתיקסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּו ִֹֽ ֲהֵבם : ָעְֽת יְהָֹוה ּֽוִמְצֹוֶתי ָעש ֹֽ ְמָרה נְַפִׁשי ֵעֽדֶֹתי ָוא קסז ָׁשֽ

ד ֹֽ קסט ִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי : קסח ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֽדֶֹתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי נֶגְֶּדֽ: ְמא
ְת ַהִּציֵלֽנִיקע ָּתבֹוא ְתִחּנִָתי לְ : יְהָֹוה ִּכְדָבְֽר ֲהִביֵנֽנִי קעא ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי : ָפנֶי ְּכִאְמָרֽ
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קעג ְּתִהֽי : קעב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדק: ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי
ֲעֻׁשָעֽי קעד ָּתַאְבִּתי ִלֽיׁשּוָעְֽת: יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְֽרִּתי קעה : יְהָֹוה ְותֹוָרְת ַׁשֽ

נִי י ִמְצֹוֶתי קעו ָּתִעיִתי ְּכֶשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ּכִ : ְּתִֽחי נְַפִׁשי ּֽוְתַהְלֶלָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט יְַעזְֻרֽ
  .א ָׁשָכְֽחִּתי

  

 ׁש ְּפָעִמיםֵלם ַּגם ֵּכן ׁשָ ְויְַכּפִ , ו ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות"ַאֲחֶריָה ט ְועֹוד יֹאַמר:  

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

 ֽ ו ַרַּבת : ה ֽאֹויָה ִלי ִּכי גְַרִּתי ֶמֶׁש ָׁשַכנְִּתי ִעֽם ָאֳהֵלי ֵקָדֽר: ֲחֵלי ְרָתִמֽיםְׁשנּונִים ִעם ַּג
ְכנָה ָּלּה נְַפִׁשי ִעם ׂשֹונֵא ָׁשֽלֹום   :ז ַאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמֽה: ָׁשֽ

  
יא  ִׁשיר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים מֵ   קכא ב  ֶעזְִרי ֵמִעם יְהָֹוה : ַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ

ְמֶרֽ: עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ א יִיָׁשן : ג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל יָנּום ׁש ֽא יָנּום ְו ד ִהּנֵה 
ֽ: ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ְמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ ֹֽ ֽא יֶַּכָּכה ו יֹוָמם ַהֶּׁשמֶ : ה יְהָֹוה ׁש ׁש 
ח ְיֽהָֹוה יְִׁשָמר ֵצֽאְת : ז ְיֽהָֹוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמר ֶאת נְַפֶׁשֽ: ְויֵָרַח ַּבָּלֽיְָלה

  :ּובֹוֶא ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ֽ קכב  ְמִרים ִלי ֵּבית יְהָֹוָה נֵֵל ֹֽ ֹֽ : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבא ְמדֹות ָהיּו ב  ע
ֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדֽו: ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְֽרּוָׁשָלֽיִם ד ֶׁשָּׁשם : ג יְֽרּוָׁשַלים ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֽ

ָיְֽׁשבּו ִכְסאֹות | ה ִּכי ָׁשָּמה : ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יְהָֹוה
ֲהָבֽיִ: ט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוֽדְלִמְׁשּפָ  ֹֽ ֲאלּו ְׁשלֹום יְֽרּוָׁשָלים יְִׁשָליּו א ז יְִהֽי ָׁשלֹום : ו ַׁשֽ

ט  ְלַמַען ֵּבית : ח ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ּנָא ָׁשלֹום ָּבֽ: ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתֽיִ
 ֽ ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל   :יְהָֹוה ֱא

  
ב ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֵאֶלי נָָשאִתי ֶאת ֵעינַי ַהּיְֹֽׁשִבי ַּבָּׁשָמֽיִםקכג 

ֵהינּו ַעד : ֶאל יַד ֲאֽדֹונֵיֶהם ג ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא
ְבָעה ָּלּה נְַפֵׁשנּו ַהַּלַעג : ּנֵנּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו ֽבּוזד ָחּנֵנּו יְהָֹוה חָ : ֶׁשּיְָחֵּנֽנּו ָֹֽ ה ַרַּבת ש

ֲאנַּנִים ַהּבּוז ִלגְֵאי יֹוִנֽים   :ַהַּׁשֽ
  

ב לּוֵלי יְהָֹוה : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽלקכד 
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ד ֲאזַי ַהַּמיִם : ג ֲאזַי ַחּיִים ְּבָלעּונּו ַּבֲֽחרֹות ַאָּפם ָּבֽנּו: ינּו ָאָדֽםֶׁשָהיָה ָלנּו ְּבקּום ָעלֵ 
ו ָּברּו יְהָֹוה : ה ֲאזַי ָעַבר ַעל נְַפֵׁשנּו ַהַּמיִם ַהֵּזֽידֹוִנֽים: ְׁשָטפּונּו נְַחָלה ָעַבר ַעל נְַפֵׁשֽנּו

א נְָתנָנּו ֶטֶרף ְלִׁשּנֵיֶהֽם ִצּפֹור נְִמְלָטה ִמַּפח יֹֽוְקִׁשים ַהַּפח נְִׁשָּבר ַוֲֽאנְַחנּו ז נְַפֵׁשנּו ּכְ : ֶׁש
  :ח ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ: נְִמָלְֽטנּו

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

א יָנּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל : ִביב ָלּה ַוֽיהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽםָהִרים סָ  ג ִּכי 
ֽא יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהֽם ד ֵהיִטיָבה יְהָֹוה ַלּטֹוִבים : ּגֹוַרל ַהַּֽצִּדיִקים ְלַמַען 

ֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ה ְוַהַּמּטִ : ְוִלֽיָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתֽם ֹֽ ים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹֽוִליֵכם יְהָֹוה ֶאת ּפ
  :יְִׂשָרֵאֽל

  
ְלִמֽיםקכו  ֹֽ ב ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹוק : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְהָֹוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח

ג ִהגְִּדיל יְהָֹוה : יל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלהִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹֽאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְּדִ 
ה ַהּזְֹֽרִעים : ד ׁשּוָבה יְהָֹוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲֽאִפיִקים ַּבֶּנֽגֶב: ַלֲֽעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְׂשֵמִחֽים

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

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

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

ים ֽא : ְּכִחִּצים ְּביַד ִּגּבֹור ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרֽ ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם 
ַעריֵבׁשּו ִּכֽי יְַדְּברּו ֶאת ֽאֹויְ    :ִבים ַּבָּׁשֽ

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

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

  :ּוְרֵאֽה ָבנִים ְלָבנֶי ָׁשלֹום ַעל  יְִׂשָרֵאֽל: יְֽרּוָׁשָלים ּכל יְֵמי ַחֶּיֽי
  

ב ַרַּבת ְצָררּונִי : יְִׂשָרֵאֽל א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוַרי יֹֽאַמר נָא קכט
א יְָכלּו ִלֽי ְרִׁשים ֶהֱֽאִריכּו ְלַמֲֽענִיָתֽם: ִמּנְעּוָרי ַּגם  ֹֽ , ד יְהָֹוה ַצִּדיק: ג ַעל ַּגִּבי ָחְֽרׁשּו ח

נְֵאי ִצּיֹֽון: ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעֽים ֹֽ ּגֹות ו ִיְֽהיּו ַּכֲֽחִציר ּגַ : ה יֵבֹׁשּו ְויִּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂש
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א ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמֽר: ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף יֵָבֽׁש ְבִרים : ז ֶׁש ֹֽ א ָאְֽמרּו ָהע ח ְו
  :ִּבְרַּכֽת  יְהָֹוה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָֹוֽה

  
ְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ב ֲאדֹנָי ׁשִ : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽה קל

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

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

  
ֽא רָ , א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד קלא ֽא גַָבּה ִלִּבי ְו ֽא ִהַּלְכִּתי ִּבגְדֹלֹות יְהָֹוה  מּו ֵעינַי ְו

י: ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי נְַפִׁשי ְּכגָֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי נְַפִׁשֽ : ב ִאם 
  :ג יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם

  
ב ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֽיהָֹוה נַָדר : ה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹוֽתֹוא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות זְכֹור יְהֹוָ  קלב

ב ֹֽ ד ִאם ֶאֵּתן ְׁשנַת : ג ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱֽעֶלה ַעל ֶעֶרׂש יְצּוָעֽי: ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק
בה ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלֽיהָֹוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֽאֲ : ְלֵעינָי ְלַֽעְפַעַּפי ְּתנּוָמֽה ֹֽ ו ִהֵּנֽה : ִביר ַיֲֽעק

: ז נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו נְִׁשַּתֲֽחֶוה ַלֲֽהדֹם ַרגְָלֽיו: ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער
ֽ ֽ : ח קּוָמה יְהָֹוה ִלְמנּֽוָחֶת ַאָּתה ַוֲֽארֹון ֻעֶּז ֲהנֶי יְִלְּבׁשּו ֶצֶדק ַוֲֽחִסיֶדי יְַרֵּנ ֹֽ י : נּוט ּכ

א יָׁשּוב ִמֶּמּנָה : ַּבֲֽעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחֽ ֽ יא נְִׁשַּבֽע יְהָֹוה ְלָדִוד ֱאֶמת 
ֽ יב ִאֽם יְִׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי ְוֵעֽדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם : ִמְּפִרי ִבְטנְ ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל

ֽ ְּבנֵיֶהם ֲעֵדי ַעד יד זֹאת : יג ִּכֽי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב ֽלֹו: ֵיְֽׁשבּו ְלִכֵּסא ָל
ה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתֽיהָ  ֹֽ טז : טו ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹונֶיָה ַאְׂשִּביַעֽ ָלֶֽחם: ְמנּֽוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפ

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

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

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

  
ְמִדים ְּבֵבֽית יְהָֹוה א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִהּנֵה ָּבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוה ָּכל ַעְבֵדי יְ  קלד ֹֽ הָֹוה ָהע

ה ָׁשַמיִם : ב ְׂשֽאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוֽה: ַּבֵּליֽלֹות ֵֹ ג יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון עֹש
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  :ָוָאֶֽרץ
  

 ֵרנּו ְוקֹוֶדם ֶׁשיִַתי. ְויִַּתיר ַהֶּכֶבל ְויֹוִציא ַרגְָליו ִמֶּמנּו, יָבֹא אֹותֹו ָאָדם ַאַחר ָּכ
  :יֹאַמר אֹותֹו ָאָדם ָּפסּוק זֶה

ְוָסר , ָמָצאִתי כֶֹפר, ָמָצאִתי כֶֹפר, ָמָצאִתי כֶֹפר, ִויָחנֶנּו ְוּיֹאַמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת
  :ֲעֹונְ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר

  
  ַיֲַעמֹד ְויֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו. ִמן ַהֶּכֶבל א ַרְגָליוֶׁשהֹוִציר ְלַאח:  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל יְִהי  ֵהינּו ֵוא ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

, ֶׁשַּתִּציֵלנִי ִמן ִּגְלּגּול ַהֶּכֶלב, ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהַּצַער ְוָהִעּנּוי ֶׁשָהיָה ִלי ְּבֶּכֶבל ַּבְרזֶל
ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות . ְוַתְעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמ

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון : ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחּיִים ְּבאֹוְר נְִרֶאה אֹור: ִּביִמינְ נֶַצח
  :ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 יֹאַמר ַאָחר ָּכ:  

ֵהי ֲאבֹוַתי יְִהי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 

. ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִיּוְבכַֹח ֵחֶלב ְודָ , ַהָּקדֹוׁש
ִהים ְּדֵהִהי , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

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

ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
 ֹ ַמְדֵרגָה ַאַחר , ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ֶלתְּפס

ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול , ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ַמְדֵרגָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי , ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּו, ָעַלי

, ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
. ֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּווֶ , ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ' ִּכי ַאָּתה ה, "יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
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ָאּנָא יְהָֹוה . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפהּוְמַרחֵ 
ְוִאם , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו

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

ַאל , הדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יא
א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַּתַעזְֵבנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי , ְו

ֶפס ִּכי ַעז אֶ , א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו

ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא , ֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּוְּבִצְדָקְת ּת

, ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
יְִהיּו . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבהְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ׁשָ 

  :ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי- ְלָרצֹון ִאְמֵרי
  

 ִמזְמֹור ָהבּו ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר, תַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶסֶ  יֲַעֶׂשה ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות
  .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ִליםְּבנֵי אֵ ' לה

  
זמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ּבִמזְ  ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : נֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע

ֶדׁש ֹֽ ם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל ַמיִם קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִ : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק
קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַרִּבֽים

ה חֵֹצב קֹול יְהֹוָ : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד
  :ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹוםְיֽהָֹוה עֹז 

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

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

  )ק"ל פז"יג(  :                    ֵרי ְקדּוָׁשֶתזֹוכְ . ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
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  )ת"ו צי"שק(  :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
  

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 
  

  ַיְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבָרצֹון' יִם ִויִהי ָרצֹון ֶׁשהיִֵּתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשמ  
  
  

ִּתּקּון ְלָעֹון ִמְׁשָּכב ָזָכר                                                                                   
  
  

 
 ׁש ַּתֲענִיֹות ָצִרי ָלצּום ִׁשים ְוָׁש ַׁשע ְּפָעִמים ַּבֶּׁשֶלג ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ּתֵ , ָמאַתיִם ּוְׁש

ִּתְקנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמֻקָּבִלים ָלצּום ַרק ַליְָלה , ומי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר. ָּכל ּגּופֹו
ְּבֶכֶסף ֶׁשּיִּנֵָתן ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים , ְויֹום ְוִלְפדֹות יְֵמי ַהַּתֲענִית ְוגְִלּגּוֵלי ַהֶּׁשֶלג

כפול  233: מינימום. שח 2330: מקסימום, ןסכום הפדיו .ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה
שח או  5יתן , ואם אין ביכולתו לתת הסכום המלא .שח 1165: כ"סה, 5

 .יותר בכל יום עד השלמת סכום הפדיון המלא
  

  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון
 ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים יָצּום יֹום ֶאָחד .  
 ֵרּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו ם יֵֵל ְלִמְקֶוהֹוֲהצי ִלְפנ ,

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות , ֵמַהְּקִלָּפה ֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ֵחְטא ִמְׁשָּכב זָָכר
 ֹ ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו , ל ִמָּצַרְעּתֹוֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּב

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

 .ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם"דּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות יהויְֵדי זֶה יְִתיַחֲ 
  
 יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהצֹום:  
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

  
א ִּתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ָּבאִתי ַעל ַהּזָכּור ְוָעבַ . ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו ְרִּתי ַעל ַהָּכתּוב ְוֶאת זָָכר 

ְוָהיָה אֹור , ְוגַם ְּבֵׁשמֹות ֲאחֹוַריִים, ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ה ְוֶאְהיֶ "ּוָפגְַמִּתי ְּבַהַויָ , ִאָּׁשה
ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות , ָּבגְַדִּתי ְּבַאְחדּוְת ְונַָתִּתי מּום ְּבָקְדֵׁשי ָׁשַמיִם. יְִׂשָרֵאל ְלחֶֹׁש

. ּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם, ָהֶעְליֹונִים ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהְּקֻדָּׁשה
ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו ּדֹוִפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו

. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִמְרָמהּו
ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ "ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "נְִבַעְלִּתי ֶאל ַהּזָָכר ּוָפגְַמִּתי ְּבָאלֶ . נִַאְפנּו ה "ף ֶׁשִּבְׁש

. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ַׁשְענּוּפָ . ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ֶׁשַּבִּבינָה
א . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

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

רֶֹאה . ֵרי ָבֶטןַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחדְ . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ְכָליֹות ָוֵלב

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל , יאהדונהי ֱא
  .חֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתמְ 

 ׁשֹוֵמַע "ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת , יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום
א ִקֵּבל ַּתֲענִית ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה ִאם 

ֲהֵרי , ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה ֶׁשל ִמנְָחה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות, נְָחהְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהּמִ 
 :זֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית, ֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹותזֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ּתַ 

  
ֹום ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ָוי, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְוִחַלְלִתי ְּבִרית , ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי. ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר
ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי . ְונְִׁשַּכְבִתי, ּוָבאִתי ַעל ַהזָָכר ָׁשַכְבִּתי, ָקְדֶׁש

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות, ַהּזֶהְוַעד ַהּיֹום  ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה , ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל, ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

י ַהָּקדֹוׁש  ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ַעל ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵ 
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ֵהי . ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאַתי, ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבחַ  ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי  ּוְתַקֵּבל, ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי, ֲאבֹוֵתינּו

  .ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים
  

 ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו
ִראׁשֹונָה  יְִטּבֹל ְּפרּוָסה, ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה

  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה
 ן ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִביָּבת ְּבֵליל ַהַּתֲענִית ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ׁשַ  טוב ִלְלמֹוד

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

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

  .)רילת הספתחהוראות ב. (נִיתְּבָכל זְַמן ַהַּתעֲ 
 ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות ְּבַכָּונָה  טֹוב ְוָרצּוי

 .גְדֹוָלה
  ָרַּבּבֹקֶ ר ַהַּׁשחַ ת ִּבְרכֹוק רַ ר ּתֹאמַ  הִאּׁש. 
 יֹאַמר ְּביֹום ַהַּתֲענִית:  

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

ה גְמּוָרה ֲחָרטָ , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

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

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

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . נּוָּפַׁשעְ . ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
ָּבאִתי ַעל ַהּזָכּור ְוָעַבְרִּתי ַעל . ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

א ִּתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ה ְוֶאְהיֶ "ּוָפגְַמִּתי ְּבַהַויָ , ַהָּכתּוב ְוֶאת זָָכר 
ָּבגְַדִּתי ְּבַאְחדּוְת ְונַָתִּתי מּום . ם ְוָהיָה אֹור יְִׂשָרֵאל ְלחֶֹׁשְוגַם ְּבֵׁשמֹות ֲאחֹוַריִי
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ּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב , ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונִים ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ְּבָקְדִׁשי ָׁשַמיִם
. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ַּבְרנּו ּדֹוִפי ְוָלׁשֹון ָהָרעּדִ . ָּגזְַלנּו. ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם

. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו
ף "ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ִּתי ְּבָאלֶ נְִבַעְלִּתי ֶאל ַהּזָָכר ּוָפגַמְ . נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי

ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ  ִצַעְרנּו ָאב . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ה ֶׁשַּבִּבינָה"ֶׁשִּבְׁש
י ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹותֶ . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ָוֵאם

א ָׁשָוה ָלנּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת . ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
  :ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

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

ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
 ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר   : ָּפסּוק זֶה ָׁש

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

ִהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם ְוֵאת ָהָאֶֽרץְּבֵראִׁשי ְוָהָאֶרץ ָהֽיְָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶׁש ַעל : ת ָּבָרא ֱא
ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמֽיִם ִהים יְִהי אֹור ַוֽיְִהי: ְּפנֵי ְתהֹום ְורּוַח ֱא : ֽאֹור ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים ֶאת  ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֽחֶׁשַוּיְַרא ֱא ִהים : ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוּיְַבֵּדל ֱא ַוּיְִקָרא ֱא
  :ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש ָקָרא ָליְָלה ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחֽד

ִהים יְִהי ָרִקיַע ְּבתֹו ַהָּמיִם ִויִהי ִהים ֶאת : ַמְבִּדיל ֵּבין ַמיִם ָלָמֽיִם ַוּיֹאֶמר ֱא ַוּיַַעׂש ֱא
: ָהָֽרִקיַע ַוּיְַבֵּדל ֵּבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָֽרִקיַע ּוֵבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָֽרִקיַע ַוֽיְִהי ֵכֽן

 ֽ ִהים ָלָֽרִקיַע ָׁשָמיִם ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֵׁשִנ   :יַוּיְִקָרא ֱא
  

ִהים יִָּקוּו ַהַּמיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמיִם ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָֽרֶאה ַהּיַָּבָׁשה ַוֽיְִהי ֵכֽן : ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ִּכי ֽטֹוב ִהים ַלּיַָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמיִם ָקָרא יִַּמים ַוּיְַרא ֱא ַוּיֹאֶמר : ַוּיְִקָרא ֱא

ִהים ַּתְֽדֵׁשא ָהָא ֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ֱא
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ֶׂשה ְּפִרי : ַעל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן ֹֽ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ְלִמינֵהּו ְוֵעץ ע
ִהים ִּכי ֽטֹוב י :ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא   :ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשֽ

  
ִהים יְִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּליְָלה ְוָהיּו ְלאֹתֹת  ַוּיֹאֶמר ֱא

: ל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽןְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם ְלָהִאיר עַ : ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָמים ְוָׁשִנֽים
ִהים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת  ַוּיַַעׂש ֱא

ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמיִם : ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה ְוֵאת ַהּֽכֹוָכִבֽים ַוּיִֵּתן אָֹתם ֱא
ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּליְָלה ּֽוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש ַוּיְַרא : ָאֶֽרץְלָהִאיר ַעל הָ 
ִהים ִּכי ֽטֹוב   : ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעֽי: ֱא

  
ִהים יְִׁשְרצּו ַהַּמיִם ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְועֹוף יְעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ּפְ  נֵי ְרִקיַע ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים ֶאת ַהַּתּנִינִם ַהְּגדִֹלים ְוֵאת ָּכל נֶֶפׁש ַהַֽחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר : ַהָּׁשָמֽיִם ַוּיְִבָרא ֱא
ִהים ִּכי ֽטֹוב ְרצּו ַהַּמיִם ְלִמֽינֵֶהם ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכנָף ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ַויְָבֶר אָֹתם : ָׁשֽ

ִהים ֵלאמֹר ְּפר ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי : ּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמיִם ַּבּיִַּמים ְוָהעֹוף יִֶרב ָּבָאֶֽרץֱא
י   : בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשֽ

  
ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְלִמינָּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחֽיְתֹו ֶאֶרץ ְלִמינָּה ַוֽיְִהי  ַוּיֹאֶמר ֱא

הִ : ֵכֽן ים ֶאת ַחּיַת ָהָאֶרץ ְלִמינָּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה ְוֵאת ָּכל ֶרֶמׂש ָהֲֽאָדָמה ַוּיַַעׂש ֱא
ִהים ִּכי ֽטֹוב ִהים ַנֲֽעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויְִרּדּו : ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא

: ל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֽרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶֽרץִבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוַבְּבֵהָמה ּוְבכָ 
ִהים ָּבָרא אֹתֹו זָָכר ּונְֵקָבה ָּבָרא אָֹתֽם ִהים ֶאת ָהָֽאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא : ַוּיְִבָרא ֱא

ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשהָ  ִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱא ּוְרדּו  ַויְָבֶר אָֹתם ֱא
ִהים ִהּנֵה נַָתִּתי : ִּבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְבָכל ַחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶֽרץ ַוּיֹאֶמר ֱא

ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע זֶַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ 
ּֽוְלָכל ַחּיַת ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל : ָאְכָלֽהזֵֹרַע זַָרע ָלֶכם ִיְֽהיֶה לְ 

ִהים ֶאת ָּכל : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו נֶֶפׁש ַחּיָה ֶאת ָּכל יֶֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיְַרא ֱא
י ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום   : ַהִּׁשִּׁשֽ

  
ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה : ַויְֻכּלּו ַהָּׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאֽם ַויְַכל ֱא

ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי : ַוּיְִׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשֽה ַויְָבֶר ֱא
 ֹ ִהים ַלֲֽעֽׂשֹותַויְַקֵּדׁש א   :תֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
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  ּוִמי ֶׁשאנוס . אֹו ְּביָם ְּבַמקֹום ָצנּועַ , ֵּתַׁשע ְטִבילֹות ְּבִמְקֵוה ְּבַמיִם ָקִריםיְִטּבֹול
ַמיִם ָקִרים בדיעבד ְלָפחֹות יְִרַחץ ּגּופֹו ּבְ , וִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלְטּבֹול ְּבַמיִם ָקִרים

  :וקודם שיטבול יאמר) הוראות בתחילת הספרראה . (ֵּתַׁשע ְּפָעִמים
  

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ַּבֲעֹון ִמְׁשַּכב זָכּור 
ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ  ָׁשה ַאְלִפין ֶׁשִּבְׁש ּוִמּלּוי , ן"ה ֶׁשַּבִּבינָה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ּוָפגְַמִּתי ִּבְׁש

ְלַתֵּקן , ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל. ן"ּוִמּלּוי ֵהִהי, ַאְלִפין
ל ַלֲעׂשֹות ַהִּתּקּון ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאינִי יָכֹו, ַהְּפגַם ְלִהְתַּגְלֵּגל ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג

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

ְּכַתָקנַת , ְּכִאּלּו נְִתַּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים, ִריםְּבַמיִם קָ ) לרחוץ(
ָׁשה ַאְלִפי, ֲחָכִמים זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ן ֶׁשֵהם "ּוְברֹב ַרֲחֶמי ּוְברֹב ֲחָסֶדי יְַחזְרּו ַהְׁש

ֶׁשֵהם (ה ֶׁשַּבִּבינָה "ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ ְויְֻׁשְלמּו ְׁש, ף ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ָאלֶ 
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , )ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל, א"ד ה"א יו"ף ה"אל, י"ד ה"י יו"ף ה"אל

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי . ּוְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ַּבָּמקֹום ָהֶעְליֹון ִּכְרצֹונְ
  :ּוִרי ְוגֲֹאִלייְהָֹוה יאהדונהי צ

  
 יֹאַמר ַאַחר ָּכ :  

ּוְבנָיָהּו ֶבן יְהֹויָָדע ֶּבן ִאֽיׁש ַחיִל ַרב ְּפָעִלים ִמַּֽקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל מֹוָאב 
ֶלג יׁש ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי אִ : ְוהּוא יַָרד ְוִהָּכה ֶאֽת ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֽ

ַמְרֶאה ּוְביַד ַהִּמְצִרי ֲחנִית ַוּיֵֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוּיִגְזל ֶאֽת ַהֲחנִית ִמּיַד ַהִּמְצִרי ַוּיַַהְרגֵהּו 
ים: ַּבֲחנִיֽתֹו ָׁשה ַהִּגּבִֹרֽ ִׁשים נְִכָּבד : ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ְולֹו ֵׁשם ִּבְׁש ִמן ַהְּׁש

א ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמְׁשַמְעּֽתֹוְוֶאל ַהְּׁש ְלכּו נָא ְונִָּוְֽכָחה יֹאַמר יְהָֹוה : ָׁשה 
: יאהדונהי ִאם ִיְֽהיּו ֲחָטֵֽאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו ִאם יְַאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽו

א יָׁשּוב ִּכי ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן הַ  ָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה 
ֽא : ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְונַָתן זֶַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכֽל ֵּכן ִיְֽהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמִּפי 

ִאם : ְׁשַלְחִּתֽיויָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר 
ְוגֶֶׁשם ָמָטר , ִּכי ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ: ִהְתָרַחְצִּתי ְבֵמי ָׁשֶלג ְוֲהזִּכֹוִתי ְּבבֹור ַּכָפי

ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי : ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽין: ְוגֶֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו
ֽא ִתיָרא ְלֵביָתּה : ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽר: ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלֽמֹון ְמָלִכים ָּבּה
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  : ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽים
  

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

ֶאְהיֶה ַּכַּטל ְליְִׂשָרֵאל יְִפַרח : ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאְהיֶה ְׁשָלַחנִי ֲאֵליֶכם
ַוֲאנִי ֶאְהיֶה ָלּה נְֻאם יְהָֹוה יאהדונהי חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב : ָבנֹוןְויַ ָׁשָרָׁשיו ַּכּלְ , ַּכּׁשֹוַׁשּנָה

  :ּוְלָכבֹוד ֶאְהיֶה ְבתֹוָכּה
  

 ּוְבָכל ְטִביָלה יְַכֵּוין ְּבאֹות ֶאָחת ִמן אֹוִתיֹות , ֵּתַׁשע ְטִבילֹות ַאַחר ָּכ יְִטּבֹול
  .ף ְּכִסְדָרן"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ָאלֶ 
 אֹו , אֹו נָָהר, ְויֲַעֶׂשה ֵסֶדר ַהַּתְׁשִלי ַעל ְׂשָפת יָם, ַחץ יָָדיוְויִרְ  יְִלַּבׁש ְּבָגָדיו

ּוְביֹום , ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר יֲַעֵׂשהּו ְּבִדיָעָבד ַעל ְּדִלי ָמֵלא ַמיִם(, ַמֲעיָן אֹו ּבֹור ַמיִם
  :ה זֹוְוקֹוֶדם יֹאַמר ַּבָּקׁשָ .) יֲַעֵׂשהּו ֵׁשנִית, ַאֵחר ְּכֶׁשיְִמָצא ְמקֹור ַמיִם

  
ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְליֲַחָדא 

ָׁשה ָעָׂשר . ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבֵׁשם ו"ֵׁשם י ֲהֵרינִי מּוָכן לֹוַמר ְׁש
, ָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ִאְתַחּזּון ָהָכא, י ִמיָכה ַהּנִָביאְּפסּוִקים ַהְּכתּוִבים ַעל יְדֵ 

ְוֻכְּלהּו נְַפִקין ִמְּתֵליָסר ַמּבּוִעין ִדְמַׁשח ְרבּות ְּדִתּקּונֵי ִּדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין 
. ִמי ֵאל ָּכמֹו ַחד. א ַקִּדיָׁשאָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ֵמַעִּתיקַ . ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו . ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ַאְרַּבע. ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ְּתָלת. נֹוֵׂשא ָעֹון ְּתֵרי
. יְִכּבֹׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְּתַמנְיָא. יָׁשּוב יְַרֲחֶמּנּו ִׁשְבָעה. ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ִׁשית. ָחֵמׁש
ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם . ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֲעָׂשָרה. ִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם ִּתְׁשָעהְוַתׁשְ 

ֵאל ִמָּדה , ְלַקֵביל ָּדא: ִמיֵמי ֶקֶדם ְּתֵליָסר, ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ְּתֵריָסר. ַחד ָסר
ְוַרב . ַאַּפיִם ִמָּדה ָחֵמׁש. ֶאֶר ִמָּדה ַאְרַּבע. תְוַחּנּון ִמָּדה ְּתלָ . ַרחּום ִמָּדה ְּתֵרין, ַחד

. ַלֲאָלִפים ִמָּדה ִּתְׁשָעה. נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָּדה ְּתַמנְיָא. ֶוֱאֶמת ִמָּדה ִׁשְבָעה. ֶחֶסד ִמָּדה ִׁשית
  :ה ִמָּדה ְּתֵליָסרְונַּקֵ . ְוַחָּטָאה ִמָּדה ְּתֵריָסר. ָוֶפַׁשע ִמָּדה ַחד ָסר. נֹוֵׂשא ָעֹון ִמָּדה ֲעָׂשָרה

  
. ֶאֶר ִמָּדה ַאְרַּבע. ְוַחּנּון ִמָּדה ְּתָלת. ַרחּום ִמָּדה ְּתֵרין, ֵאל ִמָּדה ַחד, ְלַקֵביל ָּדא

. נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָּדה ְּתַמנְיָא. ֶוֱאֶמת ִמָּדה ִׁשְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָּדה ִׁשית. ַאַּפיִם ִמָּדה ָחֵמׁש
ְוַחָּטָאה ִמָּדה . ָוֶפַׁשע ִמָּדה ַחד ָסר. נֹוֵׂשא ָעֹון ִמָּדה ֲעָׂשָרה. הַלֲאָלִפים ִמָּדה ִּתְׁשעָ 
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  :ְונֵַּקה ִמָּדה ְּתֵליָסר. ְּתֵריָסר
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ׁש ֶעְׂשֶרה ִמּדֹות ֶׁשל ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ְקִריַא ת ַהְּפסּוִקים ַהּנְִרָמזִים ָּבֶהם ְׁש

ׁש ֶעְׂשֶרה ִמּדֹות ָהֲאמּוִרים , ָהֲאמּוִרים ַעל יַד נְִביָא ִמיָכה, ַרֲחִמים ַהְמֻכָּונִים ֶאל ְׁש
, נֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ָּבֶהםְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכּוָ . ַעל יְֵדי מֶֹׁשה ַעְבָּד

ְויִּגֹלּו , ְוִתְהיֶה ָׁשָעה זֹו ֵעת ָרצֹון ְלָפנֶי. ּוְכִאּלּו ִהַׂשגְִּתי ָּכל ַהּסֹודֹות ָהְרמּוזִים ָּבֶהם
ֵהינּו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ַרֲחֶמי ַעל ִמּדֹוֶתי , ְוִתְתנֵַהג יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע ְוֶהָאָרה ִמן ַהַּמּזָל ָהֶעְליֹון ִּתּקּון , ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ִבְקִריָאִתי זֹאתּו
ֶאל ַהִּתּקּון ַהְּתִׁשיִעי ַהּנְִקָרא ). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(, ַהְּׁשִמינִי ַהּנְִקָרא נֹוֵצר ֶחֶסד

ִהיּוָבזֶה יְִתַמְּתקּו ׁשְ ). ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל(, ַלֲאָלִפים י ִמּתּוק ָּגמּור "ם ַאדֹנָ "מֹות ֱא
ְוָכל ַהְמַקְטְרגִים ָרִעים . ּוְבֵכן ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאֵתינּו, ְוָׁשֵלם ִּכְרצֹונְ

י "ד הֵ "י יּו"ף הֵ "ְוַעל יְֵדי ֵׁשם ַאלֵ . ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי. יְֻׁשְלכּו ִּבְמֻצּלֹות יָם
ְונֵַּקה ָלֶהם ְלַהֲעלֹוָתם , יְִתָּבְררּו ְויֲַעלּו ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְמבָֹרִרים ּוְמנִֻּקים ּוְמֻלָּבנִים

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו וַמֲעֵׂשה . ִלְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

ַוי ָמאן ְּדאֹוִׁשיט יָדֹוי ְּבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִעָּלָאה ְּדָסָבא ַקִּדיָׁשא : ַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמרּפָ 
. ִּדיְקנָא ְּדָסִתים ְויִַּקיר ִמָּכל ִּתקּונֹוי. ִּדיְקנָא ְּדַהִהיא ֻתְׁשַּבְחָּתא. ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא

ִּדיְקנָא . ִּדיְקנָא ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָכל ֻּתְׁשָּבִחין. ן ְוַתָּתִאיןִּדיְקנָא ְּדָלא יְָדִעין ִעָּלִאי
ִּדיְקנָא ְּדִהיא ַּתְליָא ְּבַׂשֲערֹוי . ְּדָלא ֲהָוה ַּבר נַׁש נְִביָאה ְוַקִּדיָׁשא ְּדיְִקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליּה

ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין ְמֵהיְמנּוָתא , ִריןיִַּקיָרא ְּדיַּקִ , ִחָּוָרא ְּכַתְלגָא, ַעד ַטּבּוָרא ְדִלָּבא
נִָפיק , ָּתאנָא ִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא ְּדָהאי ִּדיְקנָא ְמֵהיְמנּוָתא ְדכֹוָלא. ִדְמֵהיְמנּוָתא ְּדכָֹלא

ָמא ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית סּוְחָרנֵיּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא ְונִָחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוסְ 
הּוא ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְמַהיְמנָא , ְונִָחית ְּבִׁשּקּוָלא ְוָחֵפי ַעד ִטּבּוָרא. ָטָבא ִחָּוָרא ְדיִַּקיָרא

ִּבְתַלת ֲעַׂשר , ְׁשֵליָמא ְּדנַגְִּדין ֵּביּה ְּתַלת ֲעָׂשר נְִביִעין ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ָטָבא
  :ִּתקּונִין ִמְתַּתְּקנָא

  
ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ִמְּלֵעיָלא ְוָׁשאֵרי ֵמַההּוא ) ֵאל' ִמי ֵאל ָּכמֹו במדה א(ַקְדָמָאה  ִּתקּונָא

ִּתקּונָא ִדְׂשַער ֵריֵׁשיה ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיָּלא ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא ְדֻאְדנִין 
  :ּוָמאְּבַחד חּוָטא ְּבִׁשֻּקָלא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ְּדפ
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ְוָסִליק , ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא) ַרחּום' נֹוֵׂשא ָעֹון במדה ב(, ִּתקּונָא ִתנְיָינָא
  :ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּוָמא ְּבִתּקּונָא ָׁשִקיל

  
ָטָמא ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹו) ְוַחּנּון' ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע במדה ג(, ִּתקּונָא ְּתִליָתָאה

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

  
ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְונִָחית ְּתחֹות  )ֶאֶר' ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו במדה ד(, ִּתקּונָא ְרִביָעָאה

  :ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים
  

ְּתחֹות ּפּוָמא נִָפיק ָאְרָחא ) ַאַּפיִם' א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו במדה ה(, ִּתקּונָא ֲחִמיָׁשָאה
ֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין ַעל ּפּוָמא ִמָּכאן ְוִאֵּלין ּתְ , ַאֲחָרא ְּבִׁשּקּוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא

  :ּוִמָּכאן
  

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְוָסִליק ) ְוַרב ֶחֶסד' ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא במדה ו(, ִּתקּונָא ְׁשִתיָתָאה
פּוָמא ְונִָפיק ִמְּלַרע ְלֵעיל ְלֵריָׁשא ְּדפּוָמא ְוָחֵפי ַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ּדְ 

  :ְונִָחית ַׂשְעָרא ְלֵריָׁשא ְדִפְתָחא ְדָאְרָחא ַתָּתָאה ְּדפּוָמא. ִדְלֵעיָלא
  

ָּפִסיק ַׂשְעָרא ְוִאְתֲחזּון ְּתֵרין ) ֶוֱאֶמת' יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו במדה ז(, ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה
ְּבגִינְהֹון ִאְתַקיָם ָעְלָמא ֲהָדא . ֱחזֵיַּתּפּוִחין ְּבִתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַׁשִּפיָרן ְויָָאן ְלמֶ 

  :הּוא ִּדְכִתיב ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים
  

נִָפיק ַחד חּוָטא ְּדַׁשֲעֵרי ) נֹוֵצר ֶחֶסד' יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו במדה ח(, ִּתקּונָא ְתִמינָָאה
  :ְוַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, סֹוֲחָרנֵי ְדִדיְקנָא

  
ִמְּתָעֵרי ) ָלֲאָלִפים' ְוַתְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם במדה ט(, ִּתקּונָא ְתִׁשיָעָאה

  :ְוָלא נְַפֵקי ָּדא ִעם ָּדא, ּוִמְתָעְרִבין ַׁשְעֵרי ִּדיְקנָא ִעם ִאינּון ַׁשְעֵרי ְּדַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא
  

נְַחִתין ַׁשְעֵרי ְּתחֹות ִּדיְקנָא ) נֵֹׂשא ָעֹון' קֹב במדה יִּתֵּתן ֱאֶמת ְליַעֲ (, ִּתקּונָא ֲעִׁשיָרָאה
  :ְוַחְפיָין ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות ִּדיְקנָא
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ְּדָלא נְָפִקין נִיָמא ִמן נִיָמא ) א ָוֶפַׁשע"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י(, ִּתקּונָא ַחד ַסר
  :ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים

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

  
יְקנָא ִמָּכאן ְּדַתְליָין ַׁשְעֵרי ִּבְתחֹות ּדִ ) ג ְונֵַּקה"ִמיֵמי ֶקֶדם במדה י(, ִּתקּונָא ְּתֵליַסר

ָלא ִאְתֲחזֵי ִמָּכל ַאנְֵּפי . ִּביָקָרא יָָאה ִּביָקָרא ַׁשִּפיָרא ְמַחְפיָין ַעד ַטּבּוָרא. ּוִמָּכאן
ּוְמַחזְיָן . ַּבר ִאּנּון ַּתּפּוִחין ַׁשִּפיִרין ִחָּוִרין ְּדַמְפִקין ַחּיִין ְלַעְלָמא. ַתְקֻרְבָּתא ְּדֻבְסָמא

, ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין נַגְִּדין ְונְָפִקין ְּתֵליַסר ַמּבּוִעין ִּדְמָׁשח ְרבּות. יןֵחדּו ִלזְֵעיר ַאנְּפִ 
ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא ִמְׁשָחא ְּדִבְתֵליַסר . ְונֲַהִרין ְּבַההּוא ִמְׁשָחא. ְונַגְִּדין ְלָכל ִאּנּון ִּדְלַתָּתא

ֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְסִתיָמָאה ְּדכָֹּלא ְּדַעִּתיק ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין אִ . ִּתקּונִין ִאֵּלין
  :ְדַעִּתיִקין

  
  ַהְּבִמּלָ ה ִמּלָ ' ְוגֹו ָּכמֹול אֵ י מִ ר ְויֹאמַ , לַהְּמִעי אֹוה ַהְּגִלימָ י ִצּדֵ י ְּׁשנֵ  יְַגִּביּה ,

ר יְנַעֵ ', ְוגֹו ְוַתְׁשִליר ּוְכֶׁשּיֹאמַ , ןָּכאר ַּכְּמסּודָ ת ִמּדֹוג "ד יְּכנֶגֶם ֶׁשהֵ  ְּבִלּבֹון ִויַכּוֵ 
ם ְוּגַ ו ֲעוֹונֹוָתי ִמּכֹחַ  ֶׁשּנְִבְראּום ָהָרִעים ַהַּמְלָאִכיל ֶׁשּכָ ן ִויַכּוֵ , םַהַּמיִ ל עַ ד ַהֶּבגֶ

 . ְונָָחׁשי ֶדְפלֹונִ ן ָהֶעְליֹום יַ ת ִּבְמצּולֹו יְֻׁשְלכּון ָהֶעְליֹוג ַהְּמַקְטרֵ 

 ׁש ְּפָעִמיםָּפסּוק זֶה  ֹאַמרי   :ָׁש

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

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֶסד ְלַאְבָרָהםֱאֶמת ְליֲַעקֹב חֶ 
  

 ף "ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ְּפרּוטֹות ֶׁשֵהם ִמְסָּפר ָאלֶ ) 333(ג "של ְּביָדֹו ַאַחר ָּכ יִַּקח
  :ְויֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו, ְלַהְפִריָׁשם ִלְצָדָקה

הֵ  ֵהינּו ֵוא , י ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדייְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ּוְלַמַען , ג ְּפרּוטֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ֶׁשֲאנִי ַמְפִריָׁשם ִלְצָדָקה"ּוְלַמַען ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ֶשלֶ 

ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל יְִהיֶה , ּוְלַמַען סֹודֹות ָהְרמּוזִים ָּבֶהם, ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְלָפנֶי
ְלַתֵּקן , ְלגְַלֵּגל ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג ֵּתַׁשע ְּפָעִמים, ג"ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ָעִׂשיִתי ִּתקּון ַהֶׁשלֶ 

ָׁשה אֹוִתּיֹות ָאלֶ  ּוְברֹב , ה ֶׁשַּבִּבינָה"ף ֶׁשְּבֵׁשם ֶאְהיֶ "ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ַהְּפגַם ֶׁשָּפגְַמִּתי ִּבְׁש
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ָׁשה ָאלֶ  ַרֲחֶמי ְויְִתַחְּברּו , ף ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ְׁש
ָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶה ֶׁשַּבִּבינָה "ְּבאֹוִתּיֹות הי ף "אל, י"ד ה"י יו"ף ה"אל(ה ְויְֻׁשְלמּו ְׁש

ּוֵמִאיִרים ִּבְמקֹוָמם ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ְּוְמֵלִאים , )ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל, א"ד ה"א יו"ה
  :ָהֶעְליֹון ִּכְרצֹונְ

  
: ַוֲאנִי ָאַמְרִּתי ְּבָחְפזִי נִגְַרזְִּתי ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ָאֵכן ָׁשַמְעָּת קֹול ַּתֲחנּונַי ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶלי

ִהים ְויַָדְעָּת ִּכי יְהָֹוה אֱ : ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו ֶהי הּוא ָהֱא
ַהָּקטֹן יְִהיֶה : ָהֵאל ַהּנֱֶאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף ּדֹור

ְּכִמגְַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר : ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשּנָה
מֹה ְּבַבַעל : ַתְלִּפּיֹות ֶאֶלף ַהָּמגֵן ָּתלּוי ָעָליו ּכֹל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִריםָּבנּוי לְ  ֶּכֶרם ָהיָה ִלְׁש

ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי ָהֶאֶלף ְל : ָהמֹון נַָתן ֶאת ַהֶּכֶרם ַלּנְֹטִרים ִאיׁש יִָבא ְבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף
מֹה ּוָמאַתיִם ְלנְֹטִרים ֶאת ּפִ    :ְריֹוְׁש

  
 ִויגְַלֵּגל , אֹו יְַקִּפיא ַמיִם ַעד ֶׁשּיֵָהְפכּו ְלגּוׁש ֶקַרח, יְִׁשַּתֵּדל ְלַהִּׂשיג ֲחִתיַכת ֶׁשֶלג

. ַהֶּקַרח ַעל זְרֹועֹוָתיו ְוַכּפֹות יָָדיו ַעד סֹוף ֶאְצְּבעֹוָתיו ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ְלָכל ַצד
  :ְוקֶֹדם ֶׁשּיְגְַלֵּגל יֹאַמר

ְליֲַחָדא , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּהְלֵׁשם יִחּוד קֻ 
ֲהֵרינִי מּוָכן ְלגְַלֵּגל ֶאְצְּבעֹוַתי ְוַכִּפי , ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבו"י

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ָעִמיםּוזְרֹוִעי ַהּיִָמין ְוַהְּׂשמֹאל ַּבֶּׁשֶלג ֵּתַׁשע ּפְ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ִּגְלּגּול יַָדי ַּבֶּׁשֶלג ֵּתַׁשע , ֱא

ִּתי ְלַסְּלָקם ִמן ֶׁשָּגַרמְ , ף"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבָׁשלׁש אֹוִתּיֹות ָאלֶ , ְּפָעִמים
ְוַעָּתה . ה ִּבְלַבד"ְונְִׁשָאר ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּבסֹוד הי, ה ֶׁשַּבִּבינָה"ְׁשלָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 

יְַחזְרּו ָׁשלׁש , ף"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ְּבגְִלּגּול יַָדי ֵּתַׁשע ְּפָעִמים ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשעֹוֶלה ִמְסַּפר ָאלֶ 
ִויִהי . ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ְׁשמֹות ֶאְהיֶה ֶׁשַּבִּבינָה, ף ִלְמקֹוָמם"ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "אֹוִתּיֹות ָאלֶ 

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

 ָדיו יְִמין ּוְׂשמֹאלֶאת ֶאְצֵבעֹוָתיו ְוַּכפֹות ּוזְרֹועֹות יָ  יְַגְלֵגל ְּבֶׁשֶלג אֹו ְּבֶקַרח. 
 ׁש ַּתֲענִיֹות יִַקח ִּפְדיֹון ִׁשים ְוָׁש  .ָמאַתיִם ּוְׁש
 ׁש ַמְטְּבעֹות ֵחֶלק ִמֶּכֶסף ִׁשים ְוָׁש , ַהִּפְדיֹון יְִהיֶה ְּבִמְסָּפר ֶׁשל ָמאַתיִם ּוְׁש

  .ְויְַסְדֵרם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשֵּתי ׁשּורֹות
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  10, 5, 6, 10, 6, 10, 5, 4, 6, 10: יְַסֵּדר ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹונָה
  

  .10, 5, 4, 6, 10, 10, 5, 80, 30, 1: יְַסֵּדר ַּבּׁשּוָרה ַהְּׁשנִּיָה
  

 ְוַאַחר ָּכ יְָצֵרף ָּכל ַהַּמְטְּבעֹות ְויְַׁשִלים ֲעֵליֶהם , ְּבִפיו ַּבֵסֶּדר ַהּזֶה יְִּמנֶה אֹוָתם
 .ְׁשָאר ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון

  יֲַחלֹוץ ִמנְָעָליו ְויֵֵל יֵָחף ָּכַּמה ְצָעִדים. ַהִּפְדיֹון ְּביָדֹו ֶּכֶסףיֲַחזִיק . 
 ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמריֲַעמֹוד יֵָחף  ְוַאַחר ָּכ: 

  
רּו ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ָעבְ , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ַהי ָּפנַי ֵאֶליּבֹוׁשְ . ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת . ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְּכבֵ . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק. ַהָּפנִים
א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ְו ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות . ִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
ְוגַָרְמִּתי . ָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפעקַ 

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשהְוַלֲעלֹות ְלַמְעלָ 

ּבֹורֹות . נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. בֹוי ָעַליאֹוי ַואֲ . נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל , ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ָעִׂשיִתיִּכי  ְו

ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ִמָּבָׂשר ָוָדם

ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי , אִתי ַעל ַהּזָכּור ָׁשַכְבִּתי ְונְִׁשַכְבִּתיֲאֶׁשר ּבָ 
ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי , ֵמֲעֹונֹוַתי

יֲַעזֹב : ִּדְכִתיב, ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי. ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה  ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

חַ   ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹודֶ . ִלְס
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ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ , ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי .ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים

ְוַאל ָּתבֹוא , ִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהֲאֶׁשר ָחָטא
א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח . ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 

ִּבְרַּכי , נּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשיְוַאל נָא ִתְבזֶה עֱ . ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי
ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי . ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן

ּוְברֹב . זְַּבֲח ַהָּקדֹוׁשְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי מִ 
ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד 

ן ְוָגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּו. ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם
, ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , זֶה ְּבָכל ֵלב

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה , ּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתינֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִ 

יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה , ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרּבִ . ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות
ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי

נֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל יְִהי ָרצֹון ִמְּלפָ , ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים , אֹוָתם ְקִלּפֹות

יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו 'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ָּפסּוק חֶ ּומִ , יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל

ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(
גְזֶ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'בֹות אָ ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי תֵ ) א"ארארית(ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו ׁשֹוֵמַע , ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'יִ 
  .יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ְּתִפָּלה

  
 י "ף ה"אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו(ְּפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֶׁשָלֶהם  ַמריֹא

ף "אל, ף"אל, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, ו"י וי"ד ה"יו, י"ד ה"יו, ד"יו. י"ד ה"יו
 :.)י"ד ה"י יו"ף ה"אל, ד"י יו"ף ה"אל, י"ה
  

הּוא יְִפֶּדה ֶאת וְ :  ְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּותְוהַ , דֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחסֶ יַ : ד"יו
  :ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ  :ְׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיויִ 
 יְהָֹוה ַחְסּדְ , הָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדייְ : רּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִיוְ , ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : י"ה
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  :ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף, ְלעֹוָלם
  
ְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי יִ  :א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחיִּכי , ַאל ָּתבֹא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדוְ : ו"וי

 ֹ ּנָא אָ , ְבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֶאְקָראּו: ָוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִליְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְה
  :יְהָֹוה יאהדונהי ַמְּלָטה נְַפִׁשי

  
א יָנּום ְוהִ : י"ה   :הָֹוה ׁשְֹמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמינֶיְ : א יִיַׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאלּנֵה 
  

א ָלנּו : הָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָאָאּנָא יְ , ּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָאאָ : ף"אל
, ְּתנָה ֻעּזְ ְלַעְבֶּד, נֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִיּפְ  :ַעל ַחְסְּד ַעל ֲאִמֶּת, דנּו ִּכי ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹוא לָ 

  :ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶת
  
, הָֹוה ְצָבאֹות ִעָּמנּויְ  :ִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל, ַהיְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵואהַ : י"ה

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלהִמְׂשּגָ    :ב ָלנּו ֱא
  
ִּתי ַעל ָּכל ְוהֹוַספְ , ֲאנִי ָּתִמיד ֲאיֵַחלוַ  :ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב, הָֹוה ְצָבאֹותיְ : ד"יו

  :אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדנִי, ָרֶכי יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִדיֵענִיּדְ : ְּתִהָּלֶת
ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום , הָֹוה הֹוִׁשיָעהיְ : ִׁשיֵענִי ְבַחְסֶּדהֹו, ִאיָרה ָפנֶי ַעל ַעְבּדֶ הָ : י"ה

  :ָקְרֵאנּו
  
ֹ : ד"יו ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲענָן, ָּתֶרם ִּכְרֵאם ַקְרנִיוַ : ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן, ןֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹוי : ַּב
  :ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי, ֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץּדֶ 
  
ֹ , הָֹוה ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלייְ : ד"יו ֹ ְל ַוֲאַצֶּפהּב ֲאנִי ְּברֹב ַחְסְּד ָאבֹוא ֵביֶת וַ  :ֶקר ֶאֱער

  :ִּבי ָּתְמָכה יְִמינֶ, ְבָקה נְַפִׁשי ַאֲחֶריּדָ  :ֵהיַכל ָקְדְׁש ְּביְִרָאֶתֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל 
  
ַאָּתה ּתֹוִמי , הָֹוה ְמנָת ֶחְלִקי ְוכֹוִסייְ  :יְִחיָדִתי ִמּיַד ֶּכֶלב, יִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפׁשִ הַ : י"ה

  :ּגֹוָרִלי
  
ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָּבַטְחִּתי יֵָגל ִלִּבי וַ  :נּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָלִהי ַחְסְּד יְהָֹוה ָעֵלייְ : ד"יו
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  :ֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשנִיַבְקִּתי ְבֵעדְ ּדָ  :ַליְהָֹוה ִּכי ָּגַמל ָעָלי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה
  
ְוַאל ַּבֲחָמְת , הָֹוה ַאל ְּבַאְּפ ּתֹוִכיֵחנִייְ  :ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה, ָטַאיְסֵּתר ָּפנֶי ֵמחֲ הַ : י"ה

  :ְּתיְַּסֵרנִי
  
ִהים ְצָבאיְ : יָלּוִתי ְלֶעזְָרִתי חּוָׁשהאֱ , ַאָּתה יְהָֹוה ַאל ִּתְרָחקוְ : ו"וי , ֹות ָהִׁשיֵבנּוהָֹוה ֱא

ַהי ַאָּתה, ֲאנִי ָעֶלי ָּבַטְחִּתי יְהָֹוהוַ  :ָהֵאר ָּפנֶי ְונִָּוֵׁשָעה   :ָאַמְרִּתי ֱא
  
ּיֹוִציֵאנִי וַ :  ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו, הָֹוה ֻעּזִי ּוָמגִּנִי ּבֹו ָבַטח ִלִּבי ְונֱֶעזְַרִּתי ַוּיֲַעלֹוז ִלִּבייְ : ד"יו

  :ַקּיְֵמנִי ִּכְדָבֶר, ְלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָהּדָ : ֵצנִי ִּכי ָחֵפץ ִּביַחּלְ יְ , ַלֶּמְרַחב
  
, הָֹוה ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול נְַפִׁשייְ  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, טֹוב ֹודּו ַליְהָֹוה יאהדונהי ִּכיה: י"ה

  :ִחּיִיַתנִי ִמּיְָרִדי בֹור
  
ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִי ָעְתיְׁשּו, ֲאנִי ָענִי ְוכֹוֵאבוַ : ו"וי בֹׁשּו ְויְַחְּפרּו יַַחד ְמַבְקֵׁשי נְַפִׁשי יֵ  :ֱא

, ִּתֵּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ ִּתְסָעֵדנִיוַ  :ְויִָּכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי יִּסֹגּו ָאחֹור, ִלְסּפָֹתּה
  :ְוַענְָוְת ַּתְרֵּבנִי

  
רּוָׁשַליִם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַויְהָֹוה ָסִביב יְ  :ר ְליְִרָאֶתֲאׁשֶ , ְמָרֶתֵקם ְלַעְבְּד אִ הָ : י"ה

  :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ְלַעּמֹו
  

, ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהילְ : ִּבינָה ֲהגִיגִי, היָמַרי ַהֲאזִינָה יְהָֹוה יאהדונאֲ : ף"אל
  :ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקי, נֶי ָהֵאר ְּבַעְבּדֶ ּפָ  :ָּת ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּואְוָסַלחְ 

  
ַמַען לְ : ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד, ֲחֶמיל ִּתזְָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹנִים ַמֵהר יְַקְּדמּונּו רַ אַ : ף"אל

, ָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתּפְ :  ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפִׁשי, ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי ְּתַחּיֵינִי
  :ל ַּתְׁשֵלט ִּבי ָּכל ָאֶוןְוַא
  
א ֶאְפַחדהִ : י"ה י ִלי ַויְהִ , ִּכי ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה יְהָֹוה יאהדונהי, ּנֵה ֵאל יְׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְו

  :ְּבנֵי ִצּיֹון יָגִילּו ְבַמְלָּכם, ְׂשַמח יְִׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיויִ  :ִליׁשּוָעה
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ִהיםלֵ : יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה, ּוִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנאֱ : ף"אל , ב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא
  :ַחי ָרצֹון- ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל, ֹוֵתַח ֶאת יֶָדּפ: נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי ְורּוחַ 

  
ינּו ֶאל ֵּכן ֵעינֵ , ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה: י"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּויְהָֹוה    :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, יְִהי ֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ְמבֹוָר :ֱא
  
י ֲאנִי ְּבֻתּמִ וַ  :יְהָֹוה יאהדונהי עָֹׂשה ָחיִליְִמין , ִמין יְהָֹוה יאהדונהי רֹוֵמָמהיְ : ד"יו

  :ְותֹוָרְת ָחּנֵנִי, ר ִמֶּמּנִיֶר ֶׁשֶקר ָהסֵ ּדֶ  :ְּפֵדנִי ְוָחּנֵנִי, ֵאלֵ 
  

ִּכי ְלעֹוָלם , נָהעֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּולְ : ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה, קֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיא: ף"אל
ִהים ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמָּכל ָצרֹוָתיוּפְ : ַחְסּדֹו   :ֵדה ֱא

  
ִּכי , ֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּויְ  :ֶטי טֹוִביםִּכי ִמְׁשּפָ , יֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרּתִ הַ : י"ה

  :ִלְדָבְר יִָחְלִּתי
  
ֵהינּו ָעֵלינּו וִ  :ִּכי תֹוָרְת ַׁשֲעֻׁשָעי, הבֹאּונִי ַרֲחֶמי ְוֶאְחיֶ יְ : ד"יו יִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא

ְוָאִׂשיָחה , ֶר ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִיּדֶ  :ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּו
  :ְּבנְִפְלאֹוֶתי

  
: ִתגְמֹל ָעָליִּבי יְַכִּתירּו ַצִּדיִקים ִּכי , ֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר נְַפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמה: י"ה
  :ּטֹאָתםׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל חַ יָ 
  

ֲאֶׁשר ָּבָראָת , ַהַּמֲאִציל ַהּבֹוֵרא ְוַהּיֹוֵצר ְוָהעֹוֶׂשה, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹנֵי ָהֲאדֹונִים
א ַתְחּפֹץ ְּבמֹות ַהֵּמת, ְויַָצְרָּת ֶאת ָהָאָדם ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ְּברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ִּכי ִאם , ְו

ְוַעָּתה , ְוַאָּתה ַהּפֹוֵתַח יָד ִּבְתׁשּוָבה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים. הְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו ְוָחיָ 
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ִּכי יַָדְעִּתי ֲעֹונֹוַתי ַעְצמּו , ִהּנֵה ָבאִתי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ִּכי ָחָטאִתי , ַמֲעַׂשי ְונְִכַלְמִּתי ֵמֲעֹונֹוַתיּבֹוְׁשִּתי ּבְ , ְוַאְׁשמֹוַתי ַעְצמּו ִמְּלַהזְִּכיר, ִמַּסֵּפר
ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות , ְונַָתִּתי מּום ְּבָקְדֵׁשי ָׁשַמיִם, ּוָבגְַדִּתי ְּבַאְחדּוְת, ְּבתֹוָרֶת

ֹ , ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהְקֻדָּׁשה ּוָפגְַמִתי ְּבאֹות , א ֲאֵליֶהםּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלב
ִּכי ֵאין ִמְסָּפר ְליְַלֵדי זְנּונִים ֲאֶׁשר , ּוִמֵּלאִתי ָהָאֶרץ זִָּמה, ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְדַמְלָּכא
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ִמזְַּבח ְונַֻּתץ , ּוְּבַהְכנִיס ַהּקֶֹדׁש ְּבָמקֹום ַהִּטּנֹוֶפת, ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְּבַּתֲעלּוִלים ְוגִּלּוִלים
  : יְהָֹוה יאהדונהי ְונְִׁשֲחתּו ַהְמקֹורֹות ְונְִרְּפׁשּו ַהַּמֲעיָנֹות

  
ְוִהְרֵּביִתי , ָאּנָא יְהָֹוה ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק ַּבֲעלֹוִתי ַעל ְלָבִבי ָּכל ֲאֶׁשר ִהְכַעְסִּתי

א ְסלּו ְלַדֵּכא ַּתַחת ַרגְַלי ֶאת ַהּנֶֶפׁש , לֹותיִָמים ְוָׁשנִים ְּבָאְרחֹות ְמקּוְלָקִלים ּונְִתיבֹות 
ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי , ְוַעָּתה ֲאֲחֵרי ׁשּוִבי נִַחְמִּתי, ּוִבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה, ַהיְָקָרה

ה ְלָפנֶי ַעל ַוֲהֵרינִי מֹודֶ , ְוִהּנְנִי ָׁשב ֵאֶלי ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוָרי
ְוָעַבְרִּתי ַעל , ּוָבאִתי ַעל ַהּזָכּור, ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְּבַהְׁשָחַתת זֶַרע ְלַבָּטָלה

א ִּתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה  ה "ּוָפגְַמִתי ַבַהַויָ ) ְוגַם נְִבַעְלִּתי ְלזָָכר(ַהָּכתּוב ְוֶאת זָָכר 
א יֹוִציא ִמִּפיו, ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשַּבסֹוגְַרייִם יְַכֵוון ְּבִלּבֹו(ן "י יּוִדיה ְּבִמלּו"ְוֶאְהיֶ  ד "יו. ְו

ַּגם ָּפגְַמִּתי ְּבֵׁשמֹות ֲאחֹוַריִם ְּדָחְכָמה ּוִבינָה ). י"ד ה"י יו"ף ה"אל. י"ו ה"י וי"ה
י "ף ה"לא, י"ף ה"אל, ף"אל. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, ו"י וי"ד ה"יו, י"ד ה"יו, ד"יו(
ְונְִתַּכּסּו ַהֲחָסִדים , ְוהֹוַרְדִּתי אֹוָתם ִלְמקֹום ַהִּתְפֶאֶרת). י"ד ה"י יו"ף ה"אל, ד"יו

ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבַדַעת ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות . ֶׁשּלֹו ְוָהיָה אֹור יְִׂשָרֵאל ְלחֶֹׁש
, ְוהֹוַרְדִּתי אֹוָתם ְלַמְדֵרגָה ֶׁשְּלַמָּטה ֵמֶהם, ירֹות ָהֶעְליֹונֹותּוָפגְַמִתי ְּבָכל ַהְּספִ , ַהֶּׁשַפע

ָׁשה ָאלֶ , ְוָּגַרְמִּתי ֵּפרּוד ְּבַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ִׁשְּמ ַהָּגדֹול ף "ף ָאלֶ "ף ָאלֶ "ְוגַם ָּפגְַמִּתי ִּבְׁש
ֵרט ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ַעל ָּכל ַמה ְוַעָּתה ִהנְנִי ִמְתחָ . ה ֶׁשַּבִּבינָה"ֲאֶׁשר ִּבְׁשמֹות ֶאְהיֶ 

א ָאׁשּוב עֹוד , ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ְועֹזֵב אֹוָתם ֲעזִיָבה ְּגמּוָרה ְו
ְּברֹב ַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי , ְוַאָּתה יְהָֹוה ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן :ַלֲעׂשֹוָתם

ָׁשה יִָמים ְרצּוִפים, יְִׂשָרֵאל ִׁשים ּוְׁש ְּכֵדי , ְלַתֵּקן נְַפֵׁשנּו ְּבַתֲענִית ָלצּום ָמאַתיִם ּוְׁש
ְוגָלּוי ְויָדּוַע . ְּכִמְסַּפר ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם, ְלַתֵּקן ְּפגַם ֲעֹון ִמְׁשַּכב זָכּור

ָׁשה יִָמים ְרצּוִפים ְּכַתָקנַת ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנִי יָכֹול ְלִהְתַעּנ ִׁשים ּוְׁש ֹות ָמאַתיִם ּוְׁש
ִּכי ֵכן יְָסדּו ֲעָבֶדי ִלְפּדֹות , ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה. ֲחָכִמים

ֵהי. ְבֶכֶסף ָּכל ַּתֲענִית ֵהי ֲאבֹוֵתינּוּוְבֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא , נּו ֵוא
ָׁשה יִָמים ְרצּוִפים ִׁשים ּוְׁש ְוִתְהיֶה , ֶׁשַּתֲעֶלה ָעַלי ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ָמאַתיִם ּוְׁש

ִׁשים , ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ַהְצָדָקה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִהְפַרׁשִּתי ְּכנֶגֶד ָמאַתיִם ּוְׁש
ָׁשה ַּתֲענִּיֹו ָׁשה יִָמים ְרצּוִפים ַמָּמׁש, תּוְׁש , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ָמאַתיִם ּוְׁשלֹוִׁשים ּוְׁש

ּוְכִאּלּו ִּכַונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות , ְונְִתַמֵעט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ָּבֶהם ְוִהְקַרְבִּתיו ַעל ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ְוַאָּתה ְּבטּוְב ִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל . ּוְבָכל ַהִּתּקּון ַהּזֶה ,ָהְראּויֹות ְלַכֵּוין ְּבַתֲענִּיֹות ֵאּלּו

ֲאֶׁשר ָׁשנִינּו , ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו
ְוָתִאיר ְלָכל . ים ֲאֵחִרים ֶׁשָעְברּוְוִׁשַּלְׁשנּו ָּבֶהם ַּכָמה ְּפָעִמים ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּולִ 
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ּוְתיֵַחד ָּכל ָּדָבר , ּוְתַלֵּקט נִּצֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרנּו, ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּפגְַמנּו ָּבֶהם
לּו ֲעִלּיָה ְויַעֲ , ְויְִתיֲַחדּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִהְפַרְדנּו, ֶׁשַּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרנּו

ַוְּתַמֵּלא ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר , ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ָּכל אֹורֹות ֶׁשַּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר הֹוַרְדנּו
ּוְבֵכן יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות , ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ִּבְׁשֵלמּות ִּכְרצֹונְ, ִחַּסְרנּו
, ְּבִריָאה, יְִחיָדה ִּדְכָללּות ּוְפָרטּות ֲאִצילּות, ַחּיָה, נְָׁשָמה, רּוחַ , ְונֶֶפׁש, ַהָּגדֹולִׁשְּמ 
ְויְִהיֶה ִּכֵּסא ָׁשֵלם ֲאֶׁשר . ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה

  .ָּבֶהם יְִתַּפֵּׁשט ֶׁשַפע ֵאין סֹוף
  

 ֹ ַקֵּבל ִרּנַת ַעְּמ ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו ). ץ"ג ית"אב(ַח ְּגֻדַּלת יְִמינְ ַּתִּתיר ְצרּוָרה ָאּנָא ְבכ
) ע"קר(ָאּנָא ְּבכַֹח ֵׁשם . אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה). ן"ע שט"קר(נֹוָרא 

ְוָכל נִּצֹוֵצי , ֶלֶכת ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּהְקַרע ַממְ , ֶהָחתּום ְּבסֹוֵפי ֵתיבֹות אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק
א ִּבְמקֹום ִמְצָוה יְִתַּבְררּו ְויֲַעלּו ַעד . ַהְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ְלַבָּטָלה ֶׁש

ָׁשה ִהיא ְוַהּנֶֶפׁש ַהְּקדֹו,ע אֹורֹות ְוָהָאַרת ָּפנִים ָהֶעְליֹונִים"ִויַקֵּבל שָ , ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם
יִֵּתן ' ַּגם ה. ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו. ְוֵתָעֶׂשה טֹוב ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה, מּוֵצאת ִמָּכל ָּדָבר ָרע

  ).ש"ד יכ"נג(נָא ִּגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם , ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה
  

 ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל ,ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן יָכֹול.  
  ר זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחהאֹו :ָּפסּוק זֶה ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמיםיֹאַמר:  
 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  

ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען יְִמינָ. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָל. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָת. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּת
  ):ץ"ג ית"אב. (ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָת. ַען ּתֹוָרָתְלמַ 

. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעּזָ. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרְחָמנּוָת. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת
  ):ן"ע שט"קר. (ֲעֵׂשה ְלַמַען נְִצָח. ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָב

  
. ֲעֵׂשה ְלַמַען יְָׁשָר. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָת. ֵׂשה ְלַמַען ַּגֲאָוָתעֲ . ֲעֵׂשה ְלַמַען נְִעימּוָת

ראשי (ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי ) ש"ד יכ"נג. (ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבֹוָד
ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע , ָּלִתיָחּנֵנִי ַוֲענֵנִי ּוְׁשַמע ְּתפִ . הֹוִׁשיָעה יְִמינְ ַוֲענֵנִי) י"שם יל. תיבות

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  :יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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ְׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה יֵַחל יִ : ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו, ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו
ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, יאהדונהי ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד

ּוְפדּויֵי יְהָֹוה יאהדונהי יְׁשּובּון ּוָבאּו : ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה: ֲעֹונֹוָתיו
ִּכי : ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה יִַּׂשיגּו ְונָסּו יָגֹון ַוֲאנָָחה, ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשםִצּיֹון ְּבִרּנָה ְוׂשִ 

יִָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפנֶי ַּבֶּדֶר ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת 
ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת : ַהָּבנִיםא ִתַּקח ָהֵאם ַעל , ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהֵּביִצים

ֲאָבנִים ְׁשֵלמֹות ִּתְבנֶה ֶאת ִמזְַּבח : ַהָּבנִים ִּתַּקח ָל ְלַמַען יִיַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת יִָמים
ֶהי ֶהי, יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ת ַליְהָֹוה יאהדונהי ֱא ּונְָתנְ יְהָֹוה : ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹו

א ִּתְהיֶה ְלָמָּטה א ְלזָנָב ְוָהיִיָת ַרק ְלַמְעָלה ְו ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל . יאהדונהי ְלרֹאׁש ְו
ֶהי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים : ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶאל , יֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת ּוְפנֵיֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיוּפְֹרֵׂשי ְכנַָפיִם ְלַמְעָלה סְֹכִכים ְּבַכנְפֵ 
ִּכי ִאם ַלִּבינָה : ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַהַּכּפֶֹרת יְִהיּו ְּפנֵי ַהְּכֻרִבים

יְהָֹוה : בּונָהְוָאָדם יִָפיק ּתְ , ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה: ַלְּתבּונָה ִּתֵּתן קֹוֶל, ִתְקָרא
ְוִאיׁש , ִאֶּוֶלת ִׂשְמָחה ַלֲחַסר ֵלב: ּכֹונֵן ָׁשַמיִם ִּבְתבּונָה, יאהדונהי ְּבָחְכָמה יַָסד ָאֶרץ

ַמיִם ֲעֻמִּקים ֵעָצה : ׁשֵֹמר ְּתבּונָה ִלְמצֹא טֹוב, קֹנֶה ֵּלב אֵֹהב נְַפׁשֹו: ְּתבּונָה יְיֶַּׁשר ָלֶכת
  :ּוִבְתבּונָה יְִתּכֹונָן, ְּבָחְכָמה יִָּבנֶה ָּביִת: יְִדֶלּנָהְוִאיׁש ְּתבּונָה , ְבֶלב ִאיׁש

  
  ַָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֶׁשָלֶהם ְּתבּונָהשם ֵאלּו ְּפסּוִקי ריֹאמ:  

אֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים ּוְרצֹונֹו ְּכָעב ּבְ : ְואֹורֹו ַעל ַּכנְפֹות ָהָאֶרץ, ַחת ָּכל ַהָּׁשַמיִם יְִׁשֵרהּוּתַ 
ר ְלַרגְִלי ְדָבֶרי ְואֹור נֵ : אַֹרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נֹגַּה הֹוֵל ָואֹור ַעד נְכֹון ַהּיֹוםוְ : ַמְלקֹוׁש

יֹוְׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור נָגַּה , ָעם ַההֹוְלִכים ַּבחֶֹׁש ָראּו אֹור ָּגדֹולהָ : ִלנְִתיָבִתי
  :ֲעֵליֶהם

  
 ְבֵׁשם ד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ּוְבָכל ַפַעם יְַכֵוין , ְפַעִמים 45יֹאַמר ָפסּוק זֶה  ַאַחר ָּכ

  .יּוגִבֹיהיְה: הקדוש
  )יּוגִבֹיהיְה : ( ִּכי גָבַֹּה ֵמַעל ָּגבַֹּה ׁשֵֹמר ּוגְבִֹהים ֲעֵליֶהם

  ַׁש ְּפָעִמים ריֹאמ   :ָּפסּוק זֶה ָׁש
  :ת ֵּבית ַאֲהרֹןיְָבֵר אֶ , יְָבֵר ֶאת ֵּבית יְִׂשָרֵאל, יְהָֹוה זְָכָרנּו יְָבֵר

  ָפָעַמיִים, ָּכל ָפסּוק ִמְפסּוִקים ֵאלּויֹאַמר:  
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  :ָהיְָתה ְלרֹאׁש ִּפּנָה, ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹונִים
  :ֵמֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ָהיְָתה ּזֹאת ִהיא נְִפָלאת ְּבֵעינֵינּו

  :זֶה ַהּיֹום ָעָׂשה יְהָֹוה יאהדונהי נָגִיָלה ְונְִׂשְמָחה בֹו
  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, הָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָאָאּנָא יְ 

  
 ְויֹאַמרְויַֹאחזֵם ְּביָדֹו , ְפרּוטֹות )728(ח "יִָביא תשכ ַאַחר ָּכ:  

 ְליֲַחָדא, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ְּפרּוטֹות ֵאּלּו , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י

, ה ְּבִמילּו יּוִדין"ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש של ִריבּוַע ַהַויָ 
, ְוִריבּוַע ֶאְהיֶה ְּבִמילּוי יּוִדין.) י"ו ה"יי ו"ד ה"יו. ו"י וי"ד ה"יו. י"ד ה"יו. ד"יו(
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ּוְברֹב .) י"ד ה"י יו"ף ה"אל. ד"י יו"ף ה"אל. י"ף ה"אל. ף"אל(

ּוְתָצֵרף זְכּות , ֲחָסֶדי יְֻתְּקנּו ָּכל ַהְּפגִָמים ֶׁשָּפגְַמִּתי ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ּוַבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות
ִעם זְכּות ָּכל ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְלָפנֶי , ְּצָדָקה ֲאֶׁשר ִהְפַרְׁשִּתיִמְצַות הַ 

, ֶׁשּיֲַעֶלה ְלָרצֹון ְלָפנֶי ְלַתֵּקן ָּכל ָהִעּוּות ֲאֶׁשר ִעַּוְתִּתי, ְוַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלִּתי
  :ְוַתֲחזֹר ֲעָטָרה ְליְָׁשנָּה

  
ַוֲעבַֹדת , ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום: יָָׁשר יֱֶחזּו ָפנֵימֹו, ְצָדקֹות ָאֵהב ִּכי ַצִּדיק יְהָֹוה

ֶהי: ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם : ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹונֶ, ׁשּוָבה יְִׂשָרֵאל ַעד יְהָֹוה ֱא
ּונְַׁשְלָמה , ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹובִאְמרּו , ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְהָֹוה

ְוֶאל , ְויָׁשֹב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו, יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבָֹתיו: ָּפִרים ְׂשָפֵתינּו
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ    : ֱא

  
א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹוִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע 

ִּתֵּתן : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא
  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

  
רוַ  ֹֽ ַקח ֶאת ַהְֽלִוּיִם ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוֶאת  : יְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמ

ְוֵאת ְּפדּויֵי ַהְּׁשלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים : ֶּבֱֽהַמת ַהְֽלִוּיִם ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהֽיּו ִלי ַהְֽלִוּיִם ֲאנִי יְהָֹוֽה
ְדִפים  ֹֽ ְוָלַֽקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים : ַעל ַהְֽלִוּיִם ִמְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאֽלְוַהָּמאָתיִם ָהע
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ְוָנַֽתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ְּפדּויֵי : ַלֻּגְלּגֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶֽקל
ְדִפים ָּבֶהֽם ֹֽ ֵמֵאת : ף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת ָהעְֹדִפים ַעל ְּפדּויֵי ַהְֽלִוִּיֽםַוּיִַּקח מֶׁשה ֵאת ֶּכסֶ : ָהע

ֶדׁש ֹֽ : ְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָּכֶסף ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהּק
  .הֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶׁשֽ ַוּיִֵּתן מֶׁשה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפֻדיִם ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ַעל ִפי יְהָֹוה ַּכֽ 

  
 יֹאַמר ָּבָקָׁשה זֹו ַאַחר ָּכ:  

יְֻתְּקנּו , ָאּנָא ְלַמַען ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ַׁשַּדי ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ְׁשלָׁשה .הֹוַׁשְענָא, הֹוַׁשְענָא
ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר , ן"ּלּוי יּוִדיְוֵׁשם ֶאְהיֶה ְּבמִ , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 

, ה"ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ַאְלִפין ֶׁשל ֶאְהיֶ . ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
  :ֶׁשעֹוִלים ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה

  
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו , ת ְׁשלָׁשהָאּנָא ְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב ֶׁשֵהם ָאבֹו

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

  :ֶׁשֵהם ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
  

ְויְִתַעּלּו ֵׁשם יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו, ְׁשלָׁשהֶׁשֵהם רֹוִעים , ָאּנָא ְלַמַען זְכּות מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוִמְריָם
ר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ֶׁשעֹוִלים ִמְסּפַ , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ַהַויָ 

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

  
יִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם יְֻתְּקנּו וְ , ָאּנָא ְלַמַען זְכּות ּתֹוָרה נְִביִאים ּוְכתּוִבים ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה

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

  :לׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהִמְסַּפר ׁשְ 
  

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו , ֶׁשֵהם ַמָּתנֹות ְׁשלָׁשה, ְוַענְנֵי ָּכבֹוד ּוְבֵאר, ָאּנָא ְלַמַען סֹוד ָמן
ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים , ן"ה ְדיּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְדיּוִדי"ֵׁשם ַהַויָ 
ֶׁשעֹוֶלה , ה"ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ  .ּוְׁשלָׁשה

  :ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
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יְֻתְּקנּו , ְונְִרְמזּו ְּבַהּיֹום ְׁשלָׁשה, ָאּנָא ְלַמַען ִמְצַות ְסֻעּדֹות ַׁשָּבת קֶֹדׁש ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה
ֶׁשעֹוִלין ִמְסַּפר , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"יִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ וְ 

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

  
ּוְלַמַען ִמְצַות ָהְרִאּיָה ְּבֵבית , ָאּנָא ְלַמַען ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַהּמֹוֲעִדים ֶׁשֵהם ְרגִָלים ְׁשלָׁשה

ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ָעֵרי ִמְקָלט ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ָעִרים , ַהִּמְקָּדׁש ְּבמֹוֲעִדים ְׁשלָׁשה
ֶׁשעֹוִלים , ן"ה ְדיּוִדי"ן ְוֵׁשם ֶאְהיֶ "ה ְדיּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ  ,ְׁשלָׁשה

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל . ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
  :ֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמא, ה"ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 

  
ּוְלַמַען זְכּות ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאֶׁשר , ָאּנָא ְלַמַען זְכּות נַֹח ַהַּצִּדיק ֶׁשהֹוִליד ָּבנִים ְׁשלָׁשה

ּוְלַמַען זְכּות יֲַעקֹב ָאִבינּו ֲאֶׁשר ָרָאה ְּבֵאר ַּבָּׂשֶדה רֹוְבִצים , נְִּצבּו ָעָליו ֲאנִָׁשים ְׁשלָׁשה
ְוֵׁשם , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ , ֶעְדֵרי צֹאן ְׁשלָׁשה ָעֶליהָ 
ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו . ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"ֶאְהיֶ 

ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים , ה"ת ֶאְהיֶ ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹו
  :ּוְׁשלָׁשה

  
, ֲאֶׁשר ָהְלכּו ּוָבאּו ֶהָהָרה ְויְָׁשבּו ָׁשם יִָמים ְׁשלָׁשה, ָאּנָא ְלַמַען זְכּות ִּפנְָחס ְוָכֵלב

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו , ְׁשלָׁשהּוְלַמַען זְכּות ַחּנָה ַהּנְִביָאה ֲאֶׁשר נְִפְקָדה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָּבנִים 
ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ 

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות . ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה
  :עֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשהׁשֶ , ה"ֶאְהיֶ 

  
, ֲאֶׁשר ָמַל ִּבירּוָׁשַליִם ָׁשנִים ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ָאּנָא ְלַמַען זְכּות ָּדִוד ַעְבְּד ְמִׁשיֶח

מֹה ְּבנֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ְמָׁשִלים ֲאָלִפים ְׁשלָׁשה ן זְכּות ְּבנָיָהּו ֶּבן ּוְלַמעַ , ּוְלַמַען זְכּות ְׁש
ְוֵׁשם , ן"ה ְדיּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ , יְהֹויָָדע ֲאֶׁשר לֹו ֵׁשם ִּבְׁשלָׁשה

ְוגַם יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו . ֶׁשִּמְסָּפָרם ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ן"ה ְדיּוִדי"ֶאְהיֶ 
  :ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ה"ְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ ְׁשלָׁשה אֲ 

  
ֲאֶׁשר ֶהֱחיָה ֶאת ַהּיֶֶלד ְּבִהְתמֹוְדדֹו , ָאּנָא ְלַמַען זְכּות ַעְבְּד ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב
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ֲאֶׁשר ֵהם ְלָכל , ם ָעָׂשר ַׁשֲעֵרי ִעיר ָקְדֶׁשּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ְׁשנֵי, ָעָליו ְּפָעִמים ְׁשלָׁשה
ה "ְוֵׁשם ֶאְהיֶ , ן"ה ְּדִמּלּוי יּוִדי"יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַעּלּו ֵׁשם ַהַויָ , רּוַח ְׁשָעִרים ְׁשלָׁשה

יְִתַעּלּו ְויְֻׁשְלמּו ְוגַם יְֻתְּקנּו וְ . ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ָמאַתיִם ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ן"ְּדִמּלּוי יּוִדי
  : ֶׁשעֹוִלים ִמְסַּפר ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ּוְׁשלָׁשה, ה"ְׁשלָׁשה ֲאְלִפין ֶׁשל ְׁשמֹות ֶאְהיֶ 

ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָא. הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא
  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, ִׁשיָעה ּנָאָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹו: נָא
  

 ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו , ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת יֲַעֶׂשה ִׁשְבָעה
 :ֶדר ַהּזֶהְלִפי ַהּסֵ , ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים' לה
  

זִמזְמֹור ְלָדוִ  ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע
ֶדׁש ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל ַמיִם : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק

קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת : ָהָדֽרקֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבֽ : ַרִּבֽים
קֹול יְהָֹוה חֵֹצב : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון

ל יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות קֹו: קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש
: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד

  : ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום
  )ץ"ג ית"אב:                    (ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ . ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר( :                      ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג:                     (ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

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

  )ק"ל פז"יג( :                    זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(   :         יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ע ַצֲעָקֵתנּוּוְׁשמַ . ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  

ְוּיֹאַמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת : ְלַהִּגיד ְלָאָדם יְָׁשרֹו, ִאם יֵׁש ָעָליו ַמְלָא ֶאָחד ִמּנִי ָאֶלף
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ְוּיֹאַמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת : ְוּיֹאַמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת ָמָצאִתי כֶֹפר: ָמָצאִתי כֶֹפר
  :ָמָצאִתי כֶֹפר

  
 ׁש ְפַעִמים יֹאַמר   :ָׁש

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה : יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב: יְהָֹוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
  :יָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּויְהָֹוה הֹוׁשִ 

  
 ׁש ְפָעִמים ּוקַגם ָפס   :זֶה יֹאַמר ָׁש

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

 זֶה ָפַעם ָאַחת יֹאַמר:  
ְלִכים, ַאְׁשֵרי ְתִמֽיֵמי ָדֶר ֹֽ ְּבָכל ֵלב , ב ַאְׁשֵרי נְֹֽצֵרי ֵעֽדָֹתיו: ְּבתֹוַרת יְהָֹוֽה ַהה

ֽא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלֽכּו: יְִדְרֽׁשּוהּו ד: ג ַאף  ֹֽ : ד ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשמר ְמא
ֽא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי אֶ : ה ַאֲֽחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקֽי ז ֽאֹוְד : ל ָּכל  ִמְצֹוֶתֽיו ָאז 
ד: ְּביֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ ט ַּבֶּמה : ח ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמר ַאֽל ַּתַעזְֵבנִי ַעד ְמא

יא : י ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתֽי: יְזֶַּכה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמר ִּכְדָבֶרֽ
ֽ א ֶאֱֽחָטא ָל יג : יב ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ְּבִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען 

טו ְּבִפּקּוֶדי : יד ְּבֶדֶר ֵעְֽדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹון: ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכל ִמְׁשְּפֵטי ִפֽי
ְרחֶֹתֽיָאִשיָחה ְוַאּבִ  ֹֽ א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרֽ: יָטה א יז  ּגְמל ַעל : טז ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְֽׁשַּתֲעָׁשע 

יט ֵּגר ָאֽנִֹכי : יח ַּגל ֵעינַי ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּֽתֹוָרֶתֽ: ַעְבְּד ֶאְֽחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרֽ
כא : ָּגְֽרָסה נְַפִׁשי ְלַתֲֽאָבה ֶאֽל ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל ֵעֽתכ : ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמּנִי ִמְצֹוֶתֽי

: כב ַּגל ֵמָֽעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז ִּכי ֵעֽדֶֹתי נָָצְֽרִּתי: ָּגַעְרָּת זִֵדים ֲארּוִרים ַהּׁשֹגִים ִמִּמְצֹוֶתֽי
ֲעֻׁשָעי ַאנְֵׁשי : כג ַּגם ָיְֽׁשבּו ָׂשִרים ִּבי נְִדָּברּו ַעְבְּד יִָשיַח ְּבֻחֶּקֽי כד ַּגֽם ֵעדֶֹתי ַׁשֽ

: כו ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּֽתֲענֵנִי ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: כה ָּדְֽבָקה ֶלָֽעָפר נְַפִׁשי ַחּיֵנִי ִּכְדָבֶרֽ: ֲעָצִתֽי
ּתּוגָה ַקּיְֵמנִי כח ָּדְֽלָפה נְַפִׁשי מִ : כז ֶּדֶֽר ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתֽי

ל ֶּדֶֽר ֱאמּונָה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי : כט ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי: ִּכְדָבֶרֽ
נִי: ִׁשִּוֽיִתי לב ֶּדֶֽר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב : לא ָּדַבְקִּתי ְבֵעְֽדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשֽ

לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה ֽתֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה : לג הֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶֽקב: יִלִּבֽ 
לו ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְֽדֹוֶתי ְוַאל : לה ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתיב ִמְצֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפְֽצִּתי: ְבָכל ֵלֽב
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לח ָהֵקם ְלַעְבְּד ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר : ֵמְֽראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחֵּיֽנִי לז ַהֲֽעֵבר ֵעינַי: ֶאל ָּבַֽצע
מ  ִהּנֵה ָּתַאְבִּתי : לט ַהֲֽעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבֽים: ְליְִרָאֶתֽ

ְת ַחֵּיֽנִי מב ְוֶאֱֽענֶה : ה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶתֽמא ִוֽיבֹֻאנִי ֲחָסֶד יְהֹוָ : ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקֽ
ְרִפי ָדָבר ִּכֽי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ ֹֽ מג ְוַֽאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט : ח

ְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעֽד: יִָחְֽלִּתי ִפֻּקֶדי  מה ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְֽרָחָבה ִּכי: מד ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרֽ
ְׁשִּתי א ֵאֽבֹוׁש: ָדָרֽ מז ְוֶאְׁשַּתֲֽעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתי : מו ַוֲֽאַדְּבָרה ְבֵעֽדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים ְו

א ַכַּפי ֶאֽל ִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִשיָחה ְבֻחֶּקֽי: ֲאֶׁשר ָאָהְֽבִּתי ָֹֽ מט זְכֹר : מח ְוֶאש
ְת ִחָּיְֽתנִי: ֶׁשר ִיַֽחְלָּתֽנִיָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל אֲ  נא זִֵדים : נ זֹאת נֶָחָֽמִתי ְבָענְיִי ִּכי ִאְמָרֽ

א נִָטֽיִתי : יְהָֹוה ָוֶֽאְתנֶָחֽם| נב זַָכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמֽעֹוָלם : ֱהִליֻצנִי ַעד  ְמאֹד ִמּתֹוָרְת 
זְֵבי ּֽתֹורָ  ֹֽ י: ֶתֽנג זְַלָעָפה ֲאָחזְַתנִי ֵמְֽרָׁשִעים ע נה : נד זְִמרֹות ָהֽיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרֽ

נז : נו זֹאת ָהֽיְָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי נָָצְֽרִּתי: זַָכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָֹוה ָוֶֽאְׁשְמָרה ּֽתֹוָרֶתֽ
י נט : ֵלב ָחּנֵנִי ְּכִאְמָרֶתֽ נח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל: ֶחְלִקי יְהָֹוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרֽ

א ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתֽי: ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָֽאִׁשיָבה ַרגְַלי ֶאל ֵעֽדֶֹתֽי : ס ַחְׁשִּתי ְו
א ָׁשָכְֽחִּתי סב ֲחֽצֹות ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ַעל : סא ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדנִי ּתֹוָרְת 

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

ְת ָׁשָמְֽרִּתי: ֱאָמֽנְִּתיָוַדַעת ַלְּמֵדנִי ִּכי ְבִמְצֹוֶתי ֶהֽ  : סז ֶטֶרם ֶאֱֽענֶה ֲאנִי ׁשֹגֵג ְוַעָּתה ִאְמָרֽ
סט ָטְֽפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר זִֵדים ֲאנִי ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר : סח טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי

ֲעָׁשְֽעּתִ : ִּפּקּוֶדֽי ְת ִׁשֽ עא ֽטֹוב ִלי ִכֽי ֻעּנֵיִתי ְלַמַען : יע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאנִי ּתֹוָרֽ
עג יֶָדי ָעׂשּונִי ַוֽיְכֹונְנּונִי : עב ֽטֹוב ִלי ֽתֹוַרת ִּפי ֵמַֽאְלֵפי זָָהב ָוָכֶֽסף: ֶאְלַמד ֻחֶּקֽי

ה יַָדְעִּתי ע: עד יְֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: ֲהִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתֽי
ְת ְלַעְבֶּדֽ: יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱֽאמּונָה ִעּנִיָתֽנִי : עו יְִהי נָא ַחְסְּד ְלַנֲֽחֵמנִי ְּכִאְמָרֽ

ֲעֻׁשָעֽי ֲחֶמי ְוֶאְֽחיֶה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֽ עח יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי : עז יְבֹאּונִי ַרֽ
פ יְִהֽי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען : עט יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי ְויְֹֽדֵעי ֵעֽדֶֹתֽי: ַח ְּבִפּקּוֶדֽיָאִשי

פב ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת ֵלאמר : פא ָּכְֽלָתה ִלְתׁשּוָעְֽת נְַפִׁשי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: א ֵאֽבֹוׁש
א ָׁשָכְֽחִּתיפג ִּכֽ : ָמַתי ְּתֽנֲַחֵמֽנִי פד ַּכָּמה יְֵמֽי ַעְבֶּד ָמַתי : י ָהיִיִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקי 

ְדַפי ִמְׁשָּפֽט ֹֽ א ְכֽתֹוָרֶתֽ: ַּתֲֽעֶשה ְבר פו ָּכל ִמְצֹוֶתי : פה ָּכֽרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
נִי ֽא ָעזְַבִּתי ִפֻּקֶדֽיפז ִּכְמַעט ִּכּל: ֱאמּונָה ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי ָעזְֵרֽ פח : ּונִי ָבָאֶרץ ַוֲֽאנִי 

צ ְלדֹר ָודֹר : פט ְלעֹוָלם יְהָֹוה ְּדָבְֽר נִָּצב ַּבָּׁשָמֽיִם: ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפֽי
ד ֹֽ צב לּוֵלי : ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדֽי צא ְלִֽמְׁשָּפֶטי ָעְֽמדּו ַהּיֹום: ֱאֽמּונֶָת ּכֹונַנְָּתֽ ֶאֶרץ ַוַּֽתֲעמ

ֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָענְִיֽי ְת ַׁשֽ ֽא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחּיִיָתֽנִי: תֹוָרֽ צד : צג ְלעֹוָלם 
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ְׁשִּתי ֽ ֲאנִי ֽהֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרֽ צו : ֶאְתּבֹוָנֽן צה ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדנִי ֵעֽדֶֹתי: ְל
ד ֹֽ צז ָמֽה ָאַהְבִּתי ֽתֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום ִהיא : ְלָֽכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְֽת ְמא

יָחִתֽי ִֹֽ צט ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי : צח ֵמאֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶת ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלֽי: ש
קא ִמָּכל אַֹרח ָרע ָּכִלאִתי : ק ִמּזְֵקנִים ֶאְתּבֹונָן ִּכי ִפּקּוֶדי נָָצְֽרִּתי: ָחה ִלֽיֵעְֽדֹוֶתי ִשי

א ָסְרִּתי ִּכֽי ַאָּתה ֽהֹוֵרָתֽנִי: ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמר ְּדָבֶרֽ קג ַמה ּנְִמְלצּו : קב ִמִּמְׁשָּפֶטי 
קה : ּקּוֶדי ֶאְתּבֹונָן ַעל ֵּכן ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח ָׁשֶֽקרקד ִמּפִ : ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפֽי

קז : קו נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲֽאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ: נֵר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלנְִתֽיָבִתֽי
: יְהָֹוה ּֽוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדֽנִיקח נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא : ַנֲֽענֵיִתי ַעד ְמאֹד יְהָֹוה ַחּיֵנִי ִכְדָבֶרֽ

א ָׁשָכְֽחִּתי א : קט נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת  קי ָנְֽתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 
ת קיב נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲֽעׂשֹו: קיא נַָחְלִּתי ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ִּכֽי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּֽמה: ָתִעֽיִתי

קיד ִסְתִרי ּוָמֽגִּנִי ָאָּתה : קיג ֵסֲֽעִפים ָׂשנֵאִתי ְוֽתֹוָרְת ָאָהְֽבִּתי: ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶֽקב
ָהֽי: ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי ְת : קטו ֽסּורּו ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ֱא קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרֽ

יְוֶאְֽחיֶה ְוַאל ְּתִביֵׁשנִי ִמׂשִ  קיח ָסִליָת : קיז ְסָעֵדנִי ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמֽיד: ְבִרֽ
קיט ִסגִים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי : ָּכל ׁשֹוגִים ֵמֻֽחֶּקי ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתֽם

אִתיקכ  ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי ּֽוִמִּמְׁשָּפֶטי :  ֵעֽדֶֹתֽי קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל : יֵָרֽ
י ְׁשָקֽ ֹֽ קכג ֵעינַי ָּכלּו ִליֽׁשּוָעֶת : קכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאֽל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדֽים: ַּתּנִיֵחנִי ְלע

 ָאנִי ֲהִבינֵנִי קכה ַעְבּדְ : קכד ֲעֵשה ִעם ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי: ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקֽ
קכז ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי : קכו ֵעת ַלֲֽעׂשֹות ַלֽיהָֹוה ֵהֵפרּו ּֽתֹוָרֶתֽ: ְוֵאְֽדָעה ֵעֽדֶֹתֽי

קכט ְּפָלאֹות : קכח ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנֽאִתי: ִמּזָָהב ּוִמָּפֽז
י ֵעְֽדֹוֶתי ַעל קלא ִּפֽי ָפַעְרִּתי : קל ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר ֵמִבין ְּפָתִיֽים: ֵּכן נְָצָרַתם נְַפִׁשֽ

ֲהֵבי ְׁשֶמֽ: ָוֶֽאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתי יָָאְֽבִּתי ֹֽ קלג : קלב ְּפֵנֽה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּכִמְׁשָּפט ְלא
קלד ְּפֵדנִי ֵמעֶׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה : י ָכל ָאֶֽוןְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת ְוַֽאל ַּתְׁשֶלט ּבִ 

קלו ַּפְלגֵי  ַמיִם ָיְֽרדּו ֵעינָי ַעל : קלה ָּפנֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקֽי: ִּפּקּוֶדֽי
יָת ֶצֶדק ֵעֽדֶֹתי קלח ִצּוִ : קלז ַצִּדיק ַאָּתה יְהָֹוה ְויָָׁשר ִמְׁשָּפֶטֽי: ֽא ָׁשְמרּו ֽתֹוָרֶתֽ

ד ֹֽ י: ֶוֱֽאמּונָה ְמא ְת ְמאֹד : קלט ִצְּמַתְתנִי ִקנְָאִתי ִּכֽי ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרֽ קמ ְצרּוָפה ִאְמָרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי: ְוַֽעְבְּד ֲאֵהָבּֽה ְת ֶצֶדק : קמא ָצִעיר ָאֽנִֹכי ְונְִבזֶה ִּפֻּקֶדי  קמב ִצְדָקֽ
ֲעֻׁשָעֽי: ְת ֱאֶמֽתְלעֹוָלם ְוֽתֹורָ  קמד ֶצֶדק ֵעְֽדֹוֶתי : קמג ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּונִי ִמְצֹוֶתי ַׁשֽ

ָרה: ְלעֹוָלם ֲהִבינֵנִי ְוֶאְֽחֶיֽה ֹֽ קמו ְקָראִתי : קמה ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲענֵנִי יְהָֹוה ֻחֶּקי ֶאּצ
קמח ִקְּדמּו : ּנֶֶׁשף ָוֲֽאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתיקמז ִקַּדְמִּתי בַ : ֽהֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֽדֶֹתֽי

קנ : קמט קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶט ַחֵּיֽנִי: ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות ָלִשיַח ְּבִאְמָרֶתֽ
ְת ָרָחֽקּו ְדֵפי זִָּמה ִמּתֹוָרֽ ֹֽ ְרבּו ר קנב : ִמְצֹוֶתי ֱאֶמֽת קנא ָקרֹוב ַאָּתה יְהָֹוה ְוָֽכל: ָקֽ
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א : ֶקֶדם יַָדְעִּתי ֵמֵעֽדֶֹתי ִּכי ְלעֹוָלם יְַסְדָּתֽם קנג ְרֵאֽה ָענְיִי ְוַחְּלֵצנִי ִּכי תֹוָרְת 
ְת ַחֵּיֽנִי: ָׁשָכְֽחִּתי קנה ָרחֹוק ֵמְֽרָׁשִעים יְׁשּוָעה ִּכֽי : קנד ִריָבה ִריִבי ּוגְָאֵלנִי ְלִאְמָרֽ

א דָ  ׁשּוֻחֶּקי  ֲחֶמי ַרִּבים : ָרֽ ְדַפי ְוָצָרי : יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶטי ַחֵּיֽנִי| קנו ַרֽ ֹֽ קנז ַרִּבים ר
א נִָטֽיִתי א ָׁשָמֽרּו: ֵמֵעְֽדֹוֶתי  ְת  גְִדים ָוֶֽאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרֽ ֹֽ קנט : קנח ָרִאיִתי ב

קס רֹאׁש ְּדָבְֽר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל : ְסְּד ַחֵּיֽנִיְרֵאה ִּכֽי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי יְהָֹוה ְּכֽחַ 
קסב ָשׂש ָאֽנִֹכי ַעל : קסא ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָם ּוִמְּדָבְֽר ָּפַחד ִלִּבֽי: ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ

ב ְת ָאָהְֽבּתִ : ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרֽ קסד ֶׁשַבע : יקסג ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ָוֲֽאַתֵעָבה ּתֹוָרֽ
ֲהֵבי ֽתֹוָרֶת ְוֵאֽין ָלמֹו ִמְכֽׁשֹול: ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ : קסה ָׁשלֹום ָרב ְלא

יִתי ִֹֽ ֲהֵבם : קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ּֽוִמְצֹוֶתי ָעש ֹֽ ְמָרה נְַפִׁשי ֵעֽדֶֹתי ָוא קסז ָׁשֽ
ד ֹֽ קסט ִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי : ְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֽדֶֹתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי נֶגְֶּדֽקסח ָׁשמַ : ְמא

ְת ַהִּציֵלֽנִי: יְהָֹוה ִּכְדָבְֽר ֲהִביֵנֽנִי קעא ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי : קע ָּתבֹוא ְתִחּנִָתי ְלָפנֶי ְּכִאְמָרֽ
קעג ְּתִהֽי : ב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדקקע: ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי

ֲעֻׁשָעֽי: יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְֽרִּתי קעה : קעד ָּתַאְבִּתי ִלֽיׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ְותֹוָרְת ַׁשֽ
נִי ו ָּתִעיִתי ְּכֶשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצֹוֶתי קע: ְּתִֽחי נְַפִׁשי ּֽוְתַהְלֶלָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט יְַעזְֻרֽ

  :א ָׁשָכְֽחִּתי
  

 ה ְּפָעִמיםֶעְׂשרֵ  ָחֵמׁשְויְַכִּפֵלם , ו ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות"יֹאַמר ט:  
י ב ְיֽהָֹוה ַהִּציָלה נְַפׁשִ : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֶאל יְהָֹוה ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוּֽיֲַעֵנֽנִי קכ 

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

ְכנָה ָּלּה נְַפִׁשי עִ    :ז ַאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמֽה: ם ׂשֹונֵא ָׁשֽלֹוםָׁשֽ
  

י  קכא ב  ֶעזְִרי ֵמִעם יְהָֹוה : א  ִׁשיר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ
ְמֶרֽ: עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ א יִיָׁשן : ג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל יָנּום ׁש ֽא יָנּום ְו ד ִהּנֵה 

ֽ: ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ְמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ ֹֽ ֽא יֶַּכָּכה : ה יְהָֹוה ׁש ו יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
ְת ח ְיֽהָֹוה יְִׁשָמר ֵצֽא: ז ְיֽהָֹוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמר ֶאת נְַפֶׁשֽ: ְויֵָרַח ַּבָּלֽיְָלה

  :ּובֹוֶא ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ֽ  קכב ְמִרים ִלי ֵּבית יְהָֹוָה נֵֵל ֹֽ ְמדֹות ָהיּו : א  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבא ֹֽ ב  ע
ֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדֽו: ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְֽרּוָׁשָלֽיִם ד ֶׁשָּׁשם  :ג יְֽרּוָׁשַלים ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֽ
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ָיְֽׁשבּו ִכְסאֹות | ה ִּכי ָׁשָּמה : ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות ְלֵׁשם יְהָֹוה
ֲהָבֽיִ: ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוֽד ֹֽ ֲאלּו ְׁשלֹום יְֽרּוָׁשָלים יְִׁשָליּו א ז יְִהֽי ָׁשלֹום : ו ַׁשֽ

ט  ְלַמַען ֵּבית : ח ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ּנָא ָׁשלֹום ָּבֽ: ְּבַאְרְמנֹוָתֽיִ ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה
ֽ ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל   :יְהָֹוה ֱא

  
ב ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֵאֶלי נָָשאִתי ֶאת ֵעינַי ַהּיְֹֽׁשִבי ַּבָּׁשָמֽיִם קכג

ֵהינּו ַעד : ֽדֹונֵיֶהםֶאל יַד אֲ  ג ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא
ְבָעה ָּלּה נְַפֵׁשנּו ַהַּלַעג : ד ָחּנֵנּו יְהָֹוה ָחּנֵנּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו ֽבּוז: ֶׁשּיְָחֵּנֽנּו ָֹֽ ה ַרַּבת ש

ֲאנַּנִים ַהּבּוז ִלגְֵאי יֹוִנֽים   :ַהַּׁשֽ
  

ב לּוֵלי יְהָֹוה : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽל קכד
ד ֲאזַי ַהַּמיִם : ג ֲאזַי ַחּיִים ְּבָלעּונּו ַּבֲֽחרֹות ַאָּפם ָּבֽנּו: ֶׁשָהיָה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדֽם
ו ָּברּו יְהָֹוה : ה ֲאזַי ָעַבר ַעל נְַפֵׁשנּו ַהַּמיִם ַהֵּזֽידֹוִנֽים: נּוְׁשָטפּונּו נְַחָלה ָעַבר ַעל נְַפֵׁשֽ 

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

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

א יָנּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל : ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוֽיהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם ג ִּכי 
ֽא יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהֽם ּגֹוַרל ַהַּֽצִּדיִקים ד ֵהיִטיָבה יְהָֹוה ַלּטֹוִבים : ְלַמַען 

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

  
ְלִמֽיםא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְ  קכו ֹֽ ב ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹוק : הָֹוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח

ג ִהגְִּדיל יְהָֹוה : ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹֽאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלה
ה ַהּזְֹֽרִעים : יֵתנּו ַּכֲֽאִפיִקים ַּבֶּנֽגֶבד ׁשּוָבה יְהָֹוה ֶאת ְׁשבִ : ַלֲֽעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְׂשֵמִחֽים

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

  
ֽא יְִבנֶה ַביִת ָׁשְוא ָעְֽמלּו בקכז  מה ִאם יְהָֹוה  ֹונָיו ּבֹו ִאם יְהָֹוה א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִלְׁש
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ְכֵלי : ֽא יְִׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמֽר ֹֽ ב ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמֽי קּום ְמַאֲֽחֵרי ֶׁשֶבת א
ד : ג ִהּנֵה ַנֲֽחַלת יְהָֹוה ָּבנִים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶֽטן: ֶלֶחם ָהֲֽעָצִבים ֵּכן יִֵּתן ִלֽיִדידֹו ֵׁשָנֽא

ים ְּכִחִּצים ְּביַד ֽא : ִּגּבֹור ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרֽ ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם 
ַער   :יֵבׁשּו ִּכֽי יְַדְּברּו ֶאת ֽאֹויְִבים ַּבָּׁשֽ

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

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

  :ּוְרֵאֽה ָבנִים ְלָבנֶי ָׁשלֹום ַעל  יְִׂשָרֵאֽל: י ַחֶּיֽייְֽרּוָׁשָלים ּכל יְמֵ 
  

ב ַרַּבת ְצָררּונִי : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוַרי יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽל קכט
א יְָכלּו ִלֽי ְרִׁשים ֶהֱֽאִריכּו ְלַמֽעֲ : ִמּנְעּוָרי ַּגם  ֹֽ , ד יְהָֹוה ַצִּדיק: נִיָתֽםג ַעל ַּגִּבי ָחְֽרׁשּו ח

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

  :ת  יְהָֹוה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָֹוֽהִּבְרַּכֽ 
  

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

א ְמִרים : ה ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתי: ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ ֹֽ ו נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
ֶֹֽקר ְמִרים ַלּב ֹֽ : ֽדּותז יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו פְ : ַלּבֶֹקר ׁש

  :ח  ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו
  

ֽא ִהַּלְכִּתי ִּבגְדֹלֹות , א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד קלא ֽא ָרמּו ֵעינַי ְו ֽא גַָבּה ִלִּבי ְו יְהָֹוה 
א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי נְַפִׁשי ְּכגָֻמל עֲ : ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי : ֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי נְַפִׁשֽיב ִאם 

  :ג יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ב ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֽיהָֹוה נַָדר : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות זְכֹור יְהָֹוה ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹוֽתֹו קלב
ב ֹֽ ד ִאם ֶאֵּתן ְׁשנַת : ֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש יְצּוָעֽיג ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֽ : ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק

ב: ְלֵעינָי ְלַֽעְפַעַּפי ְּתנּוָמֽה ֹֽ ו ִהֵּנֽה : ה ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלֽיהָֹוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק
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: ַלֲֽהדֹם ַרגְָלֽיו ז נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו נְִׁשַּתֲֽחֶוה: ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער
ֽ ֲהנֶי יְִלְּבׁשּו ֶצֶדק ַוֲֽחִסיֶדי יְַרֵּנֽנּו: ח קּוָמה יְהָֹוה ִלְמנּֽוָחֶת ַאָּתה ַוֲֽארֹון ֻעֶּז ֹֽ י : ט ּכ

א יָׁשּוב ִמֶּמּנָ : ַּבֲֽעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחֽ ֽ ה יא נְִׁשַּבֽע יְהָֹוה ְלָדִוד ֱאֶמת 
ֽ יב ִאֽם יְִׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי ְוֵעֽדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם : ִמְּפִרי ִבְטנְ ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל

ֽ יד זֹאת : יג ִּכֽי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב ֽלֹו: ְּבנֵיֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְֽׁשבּו ְלִכֵּסא ָל
ה אֵ  ֹֽ טז : טו ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹונֶיָה ַאְׂשִּביַעֽ ָלֶֽחם: ֵׁשב ִּכי ִאִּוִתֽיהָ ְמנּֽוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפ

יז ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי נֵר : ְוֽכֲֹהנֶיָה ַאְלִּביׁש יֶַׁשע ַוֲֽחִסיֶדיָה ַרּנֵן יְַרֵּנֽנּו
  :ִציץ נִזְֽרֹויח ֽאֹויְָביו ַאְלִּביׁש ּבֶׁשת ְוָעָליו יָ : ִלְמִׁשיִחֽי

  
ב ַּכֶּׁשֶמן : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַֽחדקלג 

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

  
ְמִדים ְּבֵבֽית יְהָֹוה  קלד ֹֽ א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִהּנֵה ָּבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוה ָּכל ַעְבֵדי יְהָֹוה ָהע

ה ָׁשַמיִם ג יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה מִ : ב ְׂשֽאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוֽה: ַּבֵּליֽלֹות ֵֹ ִּצּיֹון עֹש
  :ָוָאֶֽרץ

  
  ֹ   :ֶפֶרק זֶה ֶׁשַבע ְפַעִמיםאַמר י

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲֽעֵשה יֵָדינּו ּֽכֹונְנָה ָעֵלינּו ּֽוַמֲעֵשה יֵָדינּו ּֽכֹונְֵנֽהּו יֵֹׁשב : ִויִהי נַעם ֲאדֹנָי ֱא
ַהי ֶאְבַטח ּֽבֹואַֹמר ַלֽיהָֹוה מַ : ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן ִּכי הּוא : ְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא

ֵחָרה : יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות ֹֽ ְּבֶאְבָרתֹו יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
 ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ַיֲֽה: ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֲאִמּֽתֹו

יִם א יִָּגֽׁש: ָצֳֽהָרֽ ַרק ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת : יִּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 
ֽ: ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה ֽא ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה ְונֶגַע : ִּכֽי ַאָּתה יְהָֹוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשְמָּת ְמעֹוֶנ

ֽ ֽא ַעל ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ ֶּפן : ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה  ָּל ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְּדָרֶכֽי: יְִקַרב ְּבָאֳֽהֶל
ֽ ֹ ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנֽין: ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲֽאַפְּלֵטהּו : ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדר

אֶֹר : יְִקָרֵאנִי ְוֶֽאֱענֵהּו ִעּֽמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲֽאַכְּבֵדֽהּו: י יַָדע ְׁשִמֽיֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכֽ 
  : יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביֽׁשּוָעִתֽי
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 יֹאַמר ַאָחר ָּכ:  
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחלְ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא

ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 
. רֹוןב ְּדֵחי ְוגָ"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ַהָּקדֹוׁש

ִהים ְּדֵהִהי , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא
ִהים ְּבִמּלּויָם ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא יֲַעלּו ְלִמְסַּפר , ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש

ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה , ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי  .ַּתֲענִית
ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות

ַמְדֵרגָה ַאַחר , ֹוָלמֹותּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהע, ְּפסֶֹלת
ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול , ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ַמְדֵרגָה

ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ָעַלי
, ְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשהְלָבֵרר ּו

. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ְוָהיָה ֶטֶרם "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ' ִּכי ַאָּתה ה, "יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
ָאּנָא יְהָֹוה . ֵמַע ְּתִפָּלהָּברּו ׁשֹו, ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

ְוִאם , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו
ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז , ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו

ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו , יַאּפֶ 
ַאל , ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ֵׁשנּוּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתּטְ , ַּתַעזְֵבנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי , ְו
ֶאֶפס ִּכי ַעז , א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף , ּטֹוב ִמֶּמּנּוּוָמנַע הַ , יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו
ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי 

ָכה ּוַמְרֵּפא ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּו, ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
, ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

יְִהיּו . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
  :ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי- ִאְמֵריְלָרצֹון 

  
 ַּכָּפָרה ) הְוֵכן ִאּׁשָ ר ֶּגבֶ ( ַוּיֲַעׂשּו ',אזּוטָ א ִאְּדרָ ' ֶּגֶבר ִּבְלַבד יֹאַמר ַאַחר ָּכ

 אֹו ַקְּׁשרּוִהתְ  ֻמְסָמט ׁשֹוחֵ ל ׁשֶ ' ת טלְלַקָּבלַ (ְּכמֹו ְּבֶעֶרב ִּכּפּור , גֹולְּבַתְרנֶ 
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  ).'םעֹולָ ת ְבִרי'לִ  ֵמיְיל ִׁשְלחּו
  
 ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם יִֶּתן ַהֶּכֶסף. 

  
  

  ִּתּקּון ַלֲעוֹון ֵאֶׁשת ִאיׁש                    
                                                            

  
  

אֹו ִאָׁשה נְׂשּוָאה ֶׁשָחְטָאה ִעם . ם ִאָּׁשה נְׂשּוָאהם ֶׁשָחָטא עִ ִאּסּור ֵאֶׁשת ִאיׁש הּוא ְּבָאדָ 
ֶׁשָאז ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם הֹוֵפ ִלְהיֹות ִמּיֹוְרֵדי ֵּגיִהנָם ְוֵאינָם , גֶֶבר ֵּבין ָּפנּוי ּוֵבין נָׂשּוי

א יֲַעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, עֹוִלים ְלעֹוָלם י ֵאין ָלה ֲאָבל ְּפנּויָה ֶׁשָחְטָאה ִעם גֶֶבר נָׂשּו. ִאם 
  . ֶאַלא ְּבִּתּקּון ֵחטא ַהּנִָּדה, ִענְיָן ְּבִתּקּון זֶה

   
  ֵׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּתֲענִיֹות, הזֶ ן ֲעֹול עַ  רְלַכּפֵ י ִּבְכד ומי . ָצִרי ָלצּום ְׁש

ְוִלְפּדֹות יְֵמי , םִּתְקנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמֻקָּבִלים ָלצּום ַרק ַּליְָלה ְויֹו, ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר
, סכום הפדיון .ַהַּתֲענִית ְבֶכֶסף ֶׁשיִּנֵָתן ָלֲענִּיִים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות

ואם אין  .שח 1625: כ"סה, 5כפול  325: מינימום. שח 3250: מקסימום
שח או יותר בכל יום עד השלמת סכום  5יתן , ביכולתו לתת הסכום המלא

  .הפדיון המלא
  

  ֶדר ַהִּתּקּוןְוזֶה סֵ 
 ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים יָצּום יֹום ֶאָחד .  
 ֵמַהְּקִלָּפה , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו יֵֵל ְלִמְקֶוה

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

ּוְטִביָלה ְׁשִמינִית יְַכֵּון ְלַקֵּבל ָעָליו ַאְרַּבע , ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרַעּת ֲעֹונֹוָתיו
ְוֶׁשַעל יְֵדי זֶה ', ַעל ִקּדּוׁש ה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ןִמיתֹות ֵּבית ִּדי

  .ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם ְוגָמּור"יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות יהו
 ְויֲַחזֹר ְויִָּכנֵס ְויְִטּבֹול עֹוד ֲחֵמׁש ְטִבילֹותְויְַמִּתין ְּכמֹו ֶרגַע  יֵֵצא ִמן ַהָּמיִם 

  .ַכֵּוין ֵּׁשם ֲאדֹנָיּוְבָכל ְטִביָלה יְ 
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 ְויֹאַמר, יְִתָלֵּבׁש ְּבֵצאתֹו ֵמַהִמְקֶוה:  
א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

ִּתֵּתן : ֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתםְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּל, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא
  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

  
 יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהצֹום:  

ָּכתּוב ּכַ , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֲחָרָטה גְמּוָרה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹודּוְמַקֵּבל עָ , ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ַלי ֶׁש

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ַעָּלם ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתתְ , ָ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
  :י ֵביֵתינּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְׁשֵ 

  
ּוָפגְַמִתי ַּבִּמּדֹות , ָּבגְַדִּתי ְּבַאְחּדּוְת ְונַָתִּתי מּום ְּבָקְדֵׁשי ָׁשַמיִם. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

. ּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ֲאֵליֶהם, ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהֶּׁשַפע, ָהֶעְליֹונֹות
ְוִהגְַּבְרִּתי ּכֹחֹות . ִאיׁש ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ּוָבעֹוָלמֹות ַהְקדֹוִׁשים ָּבאִתי ַעל ֵאֶׁשת

ְוגַם ָּגַרְמִּתי ְמנִיָעה ְּבִהְתַּפְׁשטּות ָהאֹורֹות ֶּדֶר ִּתּקּון ַהֵּׁשנִי ְּדִדיְקנָא ַהּנְִקָרא , ַהִּדינִין
ָטַפְלנּו . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי וְ . ָּגזְַלנּו. נֹוֵׂשא ָעֹון

. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ּוָצַרְרנ. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו

א . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
  :ְרַׁשְענּוְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו הִ . ָׁשָוה ָלנּו

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון , ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵלברֶֹאה ְכָליֹות וָ . ַחְדֵרי ָבֶטן
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ינּוּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשעֵ 

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

א ִקֵּבל ַּתֲענִית ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה ִאם 
ֲהֵרי , ֵּלל ַעִמיָדה ֶׁשל ִמנְָחה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹותֲאָבל ְּכֶׁשִהְתּפַ , ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה

  :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית .זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות
  

ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ָויֹום ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְוִחַּלְלִּתי ְּבִרית , ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי. יֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחרהַ 

.) ְוָׁשַכְבִּתי ִעם זָר ִּבְהיֹוִתי ֵאֶׁשת ִאיׁש: ָהִאָׁשה תֹאַמר(, ָקְדֶׁש ּוָבאִתי ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש
א אּוַכל , ִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹו ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 

אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות , ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית, ְלִהְתַעּנֹות
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל ִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחלְ . ְל

ִויִהי ָרצֹון , ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאַתי, ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ַהִמזְֵּבחַ 
ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, יְלָפנֶ 
 ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו

ּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה יִטְ , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

 יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה ִמְׂשַער ִעּזִים , ִאם יָכֹול
  )גְלַהִּׂשין יכָ הֵ  רַהֵּספֶ ת הֹוָראֹות ִּבְתִחּלַ . (ן ַהַּתֲענִיתְּבָכל זְמַ 

 נְִמָצא ְּבֶהְמֵׁש ( יְִלַמד ִמְׁשנָיֹות ְקִריֵאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָּׁשבּועֹות ְּבֵליל ַהַּתֲענִית
  . ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש ַהִּמִּליםֶכת ַׁשָּבת ת ַמּסֶ ּוִמְׁשנָיֹו )ַהֵּסֶפר

 ּוְּכֶׁשּיְִׁשַּכב . "אזּוטָ א ִאְּדרָ "ד ִמִּלּמּוה ְּפטּורָ ה ִאּׁשָ ". ְּדָרא זּוָטאאַ "יְִלַמד  ַאַחר ָּכ
ו "ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו, יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ַעל ִמָּטתֹו

  .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ה
 יֹאַמר ְּביֹום ַהצֹום:  

ַּכָּכתּוב , זָֻּמן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבהֲהֵרינִי מּוָכן ּומְ 
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ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֲחָרָטה גְמּוָרה , זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִריםֵּבין ְּבגְִלּגּול , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ֶּׁשָחָטאִתי

א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש
  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

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

א חָ  ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָטאנּוֱא
  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

  
ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות , ָּבגְַדִּתי ְּבַאְחדּוְת ְונַָתִּתי מּום ְּבָקְדִׁשי ָׁשַמיִם. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו

. ּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם, הָהֶעְליֹונִים ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹוֵרי ַהְּקֻדּׁשָ 
ְוִהגְַּבְרִּתי ּכֹחֹות . ָּבאִתי ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ּוָבעֹוָלמֹות ַהְקדֹוִׁשים

ּון ַהֵּׁשנִי ְּדִדיְקנָא ַהּנְִקָרא ְוגַם ָּגַרְמִּתי ְמנִיָעה ְּבִהְתַּפְׁשטּות ָהאֹורֹות ֶּדֶר ִּתּק, ַהִּדינִין
ָטַפְלנּו . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו ּדֹוִפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. נֹוֵׂשא ָעֹון

. ְדָבֶרי ָמִרינּו. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה
. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו

א ֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטוְוַסְרנּו ִמִּמְצֹו. ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו ִבים ְו
  :ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו. ה ָלנּוָׁשוָ 
  

א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחיַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹו. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

יְִהי ָרצֹון : ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ַחּטֹאֵתינּו ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

 יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹול ָחֵמׁש ְטִבילֹות ּוְבָכל ְטִביָלה יְַכֵּוין ֵּׁשם ֲאדֹנָי, םֲהצֹום ְּביֹו.  
 או , אֹו נָָהר, ַעל ְׂשָפת יָם, "ַּתְׁשִליֵסֶדר הַ "ְויֲַעֶׂשה , ְויְִרַחץ יָָדיו יְִלָּבׁש ְּבָגָדיו

ּוְּביֹום , ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר יֲַעֵׂשהּו ְבִדיֲעַבד ַעל ְּדִלי ָמֵלא ַמיִם. (ַמַעיָן אֹו ּבֹור ַמיִם
  :ְוקֹוֶדם יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו .)יַַעֵׂשהּו ֵׁשנִית, ַאֵחר ְּכֶׁשיְִמָצא ְּמקֹור ַמיִם
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ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְליֲַחָדא  ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא
ָׁשה ָעָׂשר . ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבֵׁשם ו"ֵׁשם י ֲהֵרינִי מּוָכן לֹוַמר ְׁש

, ר ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ִאְתַחּזּון ָהָכאָהא ְּתֵליסָ , ְּפסּוִקים ַהְּכתּוִבים ַעל יְֵדי ִמיָכה ַהּנִָביא
ְוֻכְּלהּו נְַפִקין ִמְּתֵליָסר ַמּבּוִעין ִדְמַׁשח ְרבּות ְּדִתּקּונֵי ִּדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין 

. ַחד ִמי ֵאל ָּכמֹו. ָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ֵמַעִּתיַקא ַקִּדיָׁשא. ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין
א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו . ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ַאְרַּבע. ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ְּתָלת. נֹוֵׂשא ָעֹון ְּתֵרי

. יְִכּבֹׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְּתַמנְיָא. יָׁשּוב יְַרֲחֶמּנּו ִׁשְבָעה. ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ִׁשית. ָחֵמׁש
ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם . ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֲעָׂשָרה. ּטֹאָתם ִּתְׁשָעהְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל חַ 

  : ִמיֵמי ֶקֶדם ְּתֵליָסר, ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ְּתֵריָסר. ַחד ָסר
  

. ֶאֶר ִמָּדה ַאְרַּבע. ְוַחּנּון ִמָּדה ְּתָלת. ַרחּום ִמָּדה ְּתֵרין, ֵאל ִמָּדה ַחד, ְלַקֵביל ָּדא
. נֹוֵצר ֶחֶסד ִמָּדה ְּתַמנְיָא. ֶוֱאֶמת ִמָּדה ִׁשְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָּדה ִׁשית. ַּפיִם ִמָּדה ָחֵמׁשאַ 

ְוַחָּטָאה ִמָּדה . ָוֶפַׁשע ִמָּדה ַחד ָסר. נֹוֵׂשא ָעֹון ִמָּדה ֲעָׂשָרה. ַלֲאָלִפים ִמָּדה ִּתְׁשָעה
  :ְונֵַּקה ִמָּדה ְּתֵליָסר. ְּתֵריָסר

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי רָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה , צֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

, ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ָּבֶהם. ַעל יְֵדי מֶֹׁשה ַעְבָּד
ְויִּגֹלּו , ְלָפנֶיְוִתְהיֶה ָׁשָעה זֹו ֵעת ָרצֹון . ּוְכִאּלּו ִהַׂשגְִּתי ָּכל ַהּסֹודֹות ָהְרמּוזִים ָּבֶהם

ֵהינּו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ַרֲחֶמי ַעל ִמּדֹוֶתי , ְוִתְתנֵַהג יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע ְוֶהָאָרה ִמן ַהַּמּזָל ָהֶעְליֹון ִּתּקּון , ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ִבְקִריָאִתי זֹאת

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

ל ַהְמַקְטְרגִים ָרִעים ְוכָ . ּוְבֵכן ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאֵתינּו, ְוָׁשֵלם ִּכְרצֹונְ
י "ד הֵ "י יּו"ף הֵ "ְוַעל יְֵדי ֵׁשם ַאלֵ . ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי. יְֻׁשְלכּו ִּבְמֻצּלֹות יָם

ְונֵַּקה ָלֶהם ְלַהֲעלֹוָתם , יְִתָּבְררּו ְויֲַעלּו ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְמבָֹרִרים ּוְמנִֻּקים ּוְמֻלָּבנִים
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו וַמֲעֵׂשה . קֹום ַהּקֶֹדׁשִלמְ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ַוי ָמאן ְּדאֹוִׁשיט יָדֹוי ְּבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִעָּלָאה : ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
ִּדיְקנָא ְּדָסִתים . ִּדיְקנָא ְּדַהִהיא ֻתְׁשַּבְחָּתא. א ְדכָֹּלאְּדָסָבא ַקִּדיָׁשא ְטִמיָרא ְסִתימָ 

ִּדיְקנָא ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָכל . ִּדיְקנָא ְּדָלא יְָדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ְויִַּקיר ִמָּכל ִּתקּונֹוי
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ִּדיְקנָא ְּדִהיא . א ְּדיְִקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליּהִּדיְקנָא ְּדָלא ֲהָוה ַּבר נַׁש נְִביָאה ְוַקִּדיׁשָ . ֻּתְׁשָּבִחין
ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין , יִַּקיָרא ְּדיִַּקִרין, ִחָּוָרא ְּכַתְלגָא, ַּתְליָא ְּבַׂשֲערֹוי ַעד ַטּבּוָרא ְדִלָּבא

ְמנּוָתא ָּתאנָא ִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא ְּדָהאי ִּדיְקנָא ְמֵהי. ְמֵהיְמנּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא ְּדכָֹלא
נִָפיק ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית סּוְחָרנֵיּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא ְונִָחית ְוָסִליק ְוָחֵפי , ְדכֹוָלא

הּוא , ְונִָחית ְּבִׁשּקּוָלא ְוָחֵפי ַעד ִטּבּוָרא. ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ִחָּוָרא ְדיִַּקיָרא
ְּדנַגְִּדין ֵּביּה ְּתַלת ֲעָׂשר נְִביִעין ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְמַהיְמנָא ְׁשֵליָמא 

  :               ִּבְתַלת ֲעַׂשר ִּתקּונִין ִמְתַּתְּקנָא, ָטָבא
  

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ִמְּלֵעיָלא ְוָׁשאֵרי ֵמַההּוא ) ֵאל' ִמי ֵאל ָּכמֹו במדה א(ִּתקּונָא ַקְדָמָאה 
ר ֵריֵׁשיה ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיָּלא ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא ְדֻאְדנִין ִּתקּונָא ִדְׂשעַ 

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

  :ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּוָמא ְּבִתּקּונָא ָׁשִקיל
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא ) ְוַחּנּון' ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע במדה ג(, ִּתקּונָא ְּתִליָתָאה

ּוָמֵלי ֵמָהאי . ְוַׂשְעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא, ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין נִָפיק ַחד ָאְרָחא
  :יָסא ּוֵמָהאי ִּגיָסא ַׂשְעָרא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים סּוְחָרנֵּה ְדַההּוא ָאְרָחאּגִ 

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְונִָחית ְּתחֹות ) ֶאֶר' ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו במדה ד(, ִּתקּונָא ְרִביָעָאה
  :ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים

ְּתחֹות ּפּוָמא נִָפיק ָאְרָחא ) ַאַּפיִם' א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו במדה ה(, ִמיָׁשָאהִּתקּונָא חֲ 
ְוִאֵּלין ְּתֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין ַעל ּפּוָמא ִמָּכאן , ַאֲחָרא ְּבִׁשּקּוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא

  :ּוִמָּכאן
ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְוָסִליק ) ַרב ֶחֶסדוְ ' ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא במדה ו(, ִּתקּונָא ְׁשִתיָתָאה

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

ָּפִסיק ַׂשְעָרא ְוִאְתֲחזּון ְּתֵרין ) ֶוֱאֶמת' ּוב יְַרֲחֵמנּו במדה זיָׁש(, ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה
ְּבגִינְהֹון ִאְתַקיָם ָעְלָמא ֲהָדא . ַּתּפּוִחין ְּבִתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַׁשִּפיָרן ְויָָאן ְלֶמֱחזֵי

  :הּוא ִּדְכִתיב ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים
נִָפיק ַחד חּוָטא ְּדַׁשֲעֵרי ) נֹוֵצר ֶחֶסד' ְכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו במדה חיִ (, ִּתקּונָא ְתִמינָָאה
  :ְוַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, סֹוֲחָרנֵי ְדִדיְקנָא

ִמְּתָעֵרי ) ָלֲאָלִפים' ְוַתְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם במדה ט(, ִּתקּונָא ְתִׁשיָעָאה
  :ְוָלא נְַפֵקי ָּדא ִעם ָּדא, ְעֵרי ִּדיְקנָא ִעם ִאינּון ַׁשְעֵרי ְּדַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלאּוִמְתָעְרִבין ׁשַ 
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נְַחִתין ַׁשְעֵרי ְּתחֹות ִּדיְקנָא ) נֵֹׂשא ָעֹון' ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב במדה י(, ִּתקּונָא ֲעִׁשיָרָאה
  :ְוַחְפיָין ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות ִּדיְקנָא

ְּדָלא נְָפִקין נִיָמא ִמן נִיָמא ) א ָוֶפַׁשע"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י(, רִּתקּונָא ַחד סַ 
  :ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים

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

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

ּוְמַחזְיָן . ַּבר ִאּנּון ַּתּפּוִחין ַׁשִּפיִרין ִחָּוִרין ְּדַמְפִקין ַחּיִין ְלַעְלָמא. ְקֻרְבָּתא ְּדֻבְסָמאתַ 
, ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין נַגְִּדין ְונְָפִקין ְּתֵליַסר ַמּבּוִעין ִּדְמָׁשח ְרבּות. ֵחדּו ִלזְֵעיר ַאנְִּפין
ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא ִמְׁשָחא ְּדִבְתֵליַסר . ְונֲַהִרין ְּבַההּוא ִמְׁשָחא. ִּדְלַתָּתא ְונַגְִּדין ְלָכל ִאּנּון

ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְסִתיָמָאה ְּדכָֹּלא ְּדַעִּתיק . ִּתקּונִין ִאֵּלין
  :ְדַעִּתיִקין

  
  ַהְּבִמּלָ ה ִמּלָ ' וגו ָּכמֹול אֵ י מִ ר ְויֹאמַ , לַהְּמִעי אֹוה ַהְּגִלימָ י ִצּדֵ י ְׁשנֵ  יְַגִּביּה ,

ר יְנַעֵ ', וגו ְוַתְׁשִליר ּוְכֶׁשּיֹאמַ , ןָּכאר ַּכְּמסּודָ ת ִמּדֹוג "ד יְּכנֶגֶם ֶׁשהֵ  ְּבִלּבֹון ִויַכּוֵ 
ם ְוגַ ו ֲעוֹונֹוָתי ּכֹחַ מִ  ֶׁשּנְִבְראּום ָהָרִעים ַהַּמְלָאִכיל ֶׁשּכָ ן ִויַכּוֵ , םַהַּמיִ ל עַ ד ַהֶּבגֶ

  . ְונָָחׁשי ֶדְפלֹונִ ן ָהֶעְליֹום יָ ת ִּבְמצּולֹו יְֻׁשָלכּון ָהֶעְליֹוג ַהְּמַקְטרֵ 
  

  ׁש ְּפָעִמיםיֹאַמר  :ָּפסּוק זֶה ָׁש
  

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

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
  

 יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַאַחר ָּכ:  
א יְָדָעּהְוַהּנֲַעָרה טֹוַבת  : ַוֵּתֶרד ָהַעיְנָה ַוְּתַמֵּלא ַּכָּדּה ַוָּתַעל, ַמְרֶאה ְמאֹד ְּבתּוָלה ְוִאיׁש 

ַהָּקטֹון יְִהיֶה ְלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי : ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי
, ְּכִמגְַּדל ָדִויד ַצָּואֵר ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות: ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשּנָה, ָעצּום

מֹה ְּבַבַעל ָהמֹון נַָתן ֶאת : ֶאֶלף ַהָּמגֵן ָּתלּוי ָעָליו ָּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים ֶּכֶרם ָהיָה ִלְׁש
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מֹהַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפנָי ָהֶאלֶ : ִאיׁש יִָביא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף, ַהֶּכֶרם ַלּנֹוְטִרים , ף ְל ְׁש
ֵהינּו ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֶאת ַעְּמ ֵמֶאֶרץ : ּוָמאַתיִם ְלנֹוְטִרים ֶאת ִּפְריֹו ְוַעָּתה ֲאדֹנָי ֱא

ֲאדֹנָי ְּכָכל ִצְדקֹוֶתי : ָחָטאנּו ָרָׁשְענּו, ִמְצַריִם ְּביָד ֲחזָָקה ַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶה
, ִּכי ַבֲחָטֵאינּו ּוַבֲעֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו, ָמְת ֵמִעיְר יְרּוָׁשַליִם ַהר ָקְדֶׁשיָׁשּוב נָא ַאְּפ ַוחֲ 

ֵהינּו ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל : יְרּוָׁשַליִם ְוַעְּמ ְלֶחְרָּפה ְלָכל ְסִביבֹוֵתינּו ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱא
ַהי ָאזְנְ ּוֲׁשָמע ְּפַקח : ְלַמַען ֲאדֹנָי, ֵמםְוָהֵאר ָּפנֶי ַעל ִמְקָּדְׁש ַהּׁשָ , ַּתֲחנּונָיו ַהֵּטה ֱא

א ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאנְַחנּו , ֵעינֶי ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר נְִקָרא ִׁשְּמ ָעֶליהָ  ִּכי 
ה ֲאדֹנָי ְסָלָחה ֲאדֹנָי ֲאדֹנָי ְׁשָמעָ : ַמִּפיִלים ַּתֲחנּונֵינּו ְלָפנֶי ִּכי ַעל ַרֲחֶמי ָהַרִּבים

ַהי ִּכי ִׁשְמ נְִקָרא ַעל ִעיְר ְוַעל ַעֶּמ, ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ַוּיֹאֶמר : ְלַמֲענְ ֱא
ִהים נֲַעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויְִרּדּו ִּבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוַבְּבֵהָמה , ֱא

ִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו : ָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץּובְ  ַוּיְִבָרא ֱא
ִהים ָּבָרא אֹותֹו זֶה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא : זָָכר ּונְֵקָבה ָּבָרא אֹוָתם, ְּבֶצֶלם ֱא

ִהים ָאָדם ִהים ָעָׂשה אֹותֹו, ֱא ַויְָבֶר אֹוָתם ַוּיְִקָרא , ּונְֵקָבה ְּבָרָאם זָָכר: ִּבְדמּות ֱא
א : ֶאת ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם א יַָדְעָּת ְו ַויְַענְ ַוּיְַרִעֶב ַוּיֲַאִכְל ֶאת ַהָּמן ֲאֶׁשר 

א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו יְִחיֶה ָהָאָדם, יְָדעּון ֲאבֹוֶתי ַעל ָּכל מֹוָצא  ִּכי, ְלַמַען הֹוִדיֲע ִּכי 
נֵר : ְוָאָדם יִָפיק ְּתבּונָה, ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה: ִּפי יְהָֹוה יאהדונהי יְִחיֶה ָהָאָדם

ְוֶאת , ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת ֲאָבנֶיהָ : חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן, יְהָֹוה יאהדונהי נְִׁשַמת ָאָדם
ִּכי , ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז: ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב, ל ִאְמָרֶתיָׂשׂש ָאנִֹכי עַ : ֲעָפָרּה יְחֹונֵנּו

ִּבְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו : ְלאֹור ִחֶצי יְַהֵּלכּו, ֶׁשֶמׁש יֵָרַח ָעַמד זְבּוָלה: ֵעדֹוֶתי נַָצְרִּתי
ֶאְׁשְמָרה ְּדָרָכי ֵמֲחטֹוא ּוַמה ִּכְׁשרֹון ִלְבָעֶליָה ִּכי ִאם ְראֹות ֵעינָיו ָאַמְרִּתי , אֹוְכֶליהָ 

ֹ ְּתִפָּלה ֶלָענִי ִּכי : ְּבעֹוד ָרָׁשע ְלנֶגְִּדי, ִּבְלׁשֹונִי ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ְוִלְפנֵי יְהָֹוה , ףיֲַעט
ֹ ִׂשיחֹו   :יאהדונהי יְִׁשּפ

  
 ד"יו, ן"נו, ת"דל, ף"יֹאַמר ְפסּוִּקים ֵאלּו ֶׁשֵהם ָראֵׁשי ֵתיבֹות אל ַאַחר ָּכ .

  .א"ה, ו"וא, א"ה, ד"יו. ם"מ, ת"דל, ף"אל
  

א ָלנּו ִּכי  :ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, חדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפּתָ אֲ : ף"אל א ָלנּו יְהָֹוה יאהדונהי 
ִׁשיָעה נֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּתנָה ֻעּזְ ְלַעְבְּד ְוהֹוּפְ  :ַעל ַחְסְּד ַעל ֲאִמֶּת, דְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹו

  :ְלֶבן ֲאָמֶת
  

ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה לְ : ִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּצָלנִיּו, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ְוָענָנִיּדָ : ת"דל
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ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמנְַחת , ּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפנֶיּתִ  :ְחָּת ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּואְוָסלַ , יאהדונהי
  :ָעֶרב

  
ֵהינּו וִ  :ֶעזְֵרנּו ּוָמגִּנֵנּו הּוא, יְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליְהָֹוה יאהדונהנַ: ן"נו יִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

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

ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו , ֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ִעם יְהָֹוה יאהדונהי ַהֶחֶסדיַ : ד"יו
  :ַאל ְּתִביֵׁשנִי, ַבְקִּתי ְּבֵעְדֹוֶתי יְהָֹוהּדָ : הּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיווְ : ְפדּות

  
ִהיםלֵ  :ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה יֵָאר, ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּואֱ : ף"אל , ב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא
  :ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ֹוֵתַח ֶאת יֶָדיּפ : ַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּביְורּו

  
, ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי ְּתַחּיֵינִילְ : ִּבי ָּתְמָכה יְִמינֶ, ְבָקה נְַפִׁשי ַאֲחֶריּדָ : ת"דל

  :ָּתגְֵלנָה ֲעָצמֹות ִּדִּכיתָ , ְׁשִמיֵענִי ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחהּתַ  : ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפִׁשיְּבִצְדָקתְ 
  
ֶחְרַּפת נָָבל ַאל , ָּכל ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלנִימִ : ָענָנִי ַבֶּמְרָחב יָּה, ּהן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָ מִ : ם"מ

  :ְּתִׂשיֵמנִי
ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי יָגֵל וַ  :ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָל, ינּוהָֹוה יאהדונהי ָעלֵ ִהי ַחְסְּד יְ יְ : ד"יו

ַקּיְֵמנִי , ְלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָהּדָ : ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַּליְהָֹוה יאהדונהי ִּכי גַָמל ָעָלי
  :ִּכְדָבֶר

  
ָאּנָא , ּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָאאָ : נַֹתי ְמֵחהֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוְסֵּתר ָּפנֶי מֵ הַ : א"ה

  :יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא
  

ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִייְׁשּו, ֲאנִי ָענִי ְוכֹוֵאבוַ : ו"וא ְליְִׁשֵרי ֵלב ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוא :ָעְת ֱא
  :ְוַענְָוְת ַּתְרֵּבנִי, ְסָעֵדנִיִּתֵּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ ּתִ וַ   :ִׂשְמָחה

  
ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵנּו ֶאל הִ : א"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְ  ּו ָאז יֹאְמר, ז יִָּמֵלא ְשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָהאָ  :ָחּנֵנּויְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  :ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה

  



 
122 

 

 ש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּתֲענִּיֹות יִַּקח ְּביָדֹו ְוִאם ֶאְפָׁשר . ֶּכֶסף ִּפְדיֹון ֶׁשל ְׁש
ש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּתֲענִּיֹות, לֹו ׁש ְפַעִמים ְׁש ֶׁשֵהם  יִַּקח ִּפְדיֹון ֶׁשל ָׁש

  .ְדֵמי ַארּוחֹות 975
 ֶאת ֶכֶסף ַהִפְדיֹון אֹו ֵחְלקֹו ִלְתַׁשע ְמאֹות ְוִׁשְבִעים ְוַחֵמׁש ַמְטֵבעֹות יְִפרֹוט ,

וסדר זה חשוב כיוון ומסודר לפי שמות ( ְויְַסְדֵרם ַעל ַהֻׁשְלָחן ְּבֵסֶדר זֶה
  .ְויְִמנֵם ְּבִפיו, )קודש

 10, 50, 4, 1. 10, 50, 4, 1. 10, 50, 4, 1  :שורה ראשונה .  
  .ְויְַעְרֵבם יַַחד ְויְנִיֶחם ַּבַצד. 10, 50, 4, 1. 10, 50, 4, 1     
 4, 1. 40, 4, 1. 40, 4, 1. 40, 4, 1. 40, 4, 1 . 40, 4, 1 :שורה שניה ,

40 .1 ,4 ,40 . 
, ַחדְויְִצֵבֵרם יַ . 5ַמְטֵבעֹות ְוַעֵליֶהם  5ְויְַחְבַרם יַַחד ְויֹוִסיף ַעֵליֶהם עֹוד 

  .ְויַנִיֵחם ַּבַצד
 1, 6. 1, 5, 4, 6, 10 -. 1, 5, 6, 1, 6. 1, 5. 4, 6, 10 :שורה שלישית ,

6 ,5 ,1 .- 10 ,6 ,4 ,5 ,1 .6 ,1 ,6 ,5 ,1 .- 10 ,6 ,4 ,5 ,1 .6 ,1 ,6 ,5 ,
1 .- 10 ,6 ,4 ,5 ,1 .6 ,1 ,6 ,5 ,1 .- 10 ,6 ,4 ,5 ,1 .6 ,1 ,6 ,5 ,1 .- 

10 ,6 ,4 ,5 ,1 .6 ,1 ,6 ,5 ,1 .  
 ְויְַעְרֵבם יַַחד ְויְַחְבֵרם, 5ְוַעֵליֶהם עֹוד , ַמְטֵבעֹות 5עֹוד  ְוַעֵליֶהם יֹוִסיף.  

  
 ְויֹוִסיף ַעֵליֶהם , ְויֹאַחזֵם ְּביָדֹו ַהיְָמנִית, ַאַחר ָּכ יְַחֵבר ֶאת ָּכל ַהֶכֶסף ְּביַַחד

  :ד ַמַעָרב ְויֹאַמרּוָפנָיו ְלצַ יַַעמֹוד יֵָחף , ֶאת ְׁשָאר ְדֵמי ַהִפְדיֹון
ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִיַמיִם ְוׁשִ 

ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ָמה . ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִים. ָּׁשָמיִםְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד הַ 

א . ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו
א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוָעַבְרִּתי . ִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְוַעל ִמְצֹות 
ְוגַָרְמִּתי . ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹותַּבֲעֹונֹוַתי ְלהַ 
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ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת . ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה
ּבֹורֹות . יֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹורנְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעלְ 
א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ַּפת נְעּוַריּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחרְ . ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי, ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ִּכי  ְו

ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ר ָוָדםִמָּבׂשָ 

ְוַעָּתה .) ַאֶׁשר ַחָטאִתי ְבעוון ֵאֶׁשת ִאיׁש: ָהִאָׁשה תֹאַמר(, ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש
ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי , נֹוַתיֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹו

ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי . ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
יו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹותָ : ִּדְכִתיב, ַהְמֻקְלָקִלים

חַ  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא . ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
 ִּכי ֵאל ֶמֶל, ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

  .  ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
  

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

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

ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום . ןִמָּׁשמֶ 
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו . ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

גַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ּפְ 
, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב. ָּבֶהם

ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה , ַאַחר זֶה ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות . ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו

ָּבֵרר ְוָלֵצאת ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהתְ , ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
. יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות, ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות

, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי
ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם . ִתירּוִחי ְונְִׁשמָ 

ְויְַחזְרּו ָּכל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
) ו"חב(ם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרׁשָ 
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ְלָקם 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ 
ּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ָהָרמ) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ּבַ 
ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ּבִ 
ְמחֹול 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(
יְִהיּו ְלָרצֹון . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתהִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ּתְ . ְׁשמֹוֵתינּו'אַ 

ֵהי  .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֱא
ִהים ַוֲאדֹנֵי ָהֲאדֹונִים ֲאֶׁשר ָּבָראָת ְויַָצְרָּת , הַהַּמֲאִציל ַהּבֹוֵרא ְוַהּיֹוֵצר ְוָהעֹוׂשֶ , ָהֱא

א ַתְחּפֹוץ ְּבמֹות ַהֵּמת , ְוָעִׂשיָת ֶאת ָהָאָדם ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ְּכרֹב ַרֲחֶמי ּוְכרֹב ֲחָסֶדי ְו
 .ְוַאָּתה ַהּפֹוֵתַח יָד ִּבְתׁשּוָבה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו ְוָחיָה

ֵהי ֲאבֹוָתי ַהי ֵוא ִּכי יַָדְעִּתי ִּכי ֲעוֹונֹוַתי , ְוִהּנֵה ַעָּתה ָּבאִתי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ִּכי , ּבְֹׁשִּתי ְּבַמֲעַׂשי ְונְִכַלְמִּתי ֵמֲעוֹונֹוַתי, ְוַאְׁשמֹוַתי ַרּבּו ִמְּלַהזְִּכיר, ָעְצמּו ִמַּסֵּפר

ּוָפגְַמִתי ַּבִּמּדֹות , ִּתי ְּבַאְחּדּוְת ְונַָתִּתי מּום ְּבָקְדֵׁשי ָׁשַמיִםָחָטאִתי ְּבתֹוָרְת ּוָבגַדְ 
, ּוָמנְַעִּתי ַהּטֹוב ְוַהֶּׁשַפע ָהָראּוי ָלבֹא ֲאֵליֶהם, ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהְקֻדָּׁשה, ָהֶעְליֹונֹות

ִּכי ֵאין ִמְסָּפר ְליְַלֵּדי , אִתי ָהָאֶרץ זִָּמהּוָפגְַמִתי ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש חֹוָתָמא ְדַמְלָּכא ּוִמּלֵ 
, ּוְבַהְכנִיס ַהּקֶֹדׁש ִּבְמקֹום ַהִּטּנֹוֶפת, זְנּונִים ֲאֶׁשר ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְּבַּתֲעלּוִלים ְוגִּלּוִלים

ָאּנָא יְהָֹוה  :נֹותְונַֻּתץ ִמזְַּבח יְהָֹוה יאהדונהי ְונְִׁשֲחתּו ַהְמקֹורֹות ְונְִרְּפׁשּו ַהַּמֲעיָ 
ְוִהְרֵּביִתי , ַּבֲעלֹוִתי ַעל ְלָבִבי ָּכל ֲאֶׁשר ִהְכַעְסִּתי, יאהדונהי ָמה ֲאַדֶּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק

א ְסלּולֹות ְלַדֵּכא ַּתַחת ַרגְַלי ֶאת ַהּנֶֶפׁש , יִָמים ְוָׁשנִים ְּבָאְרחֹות ְמקּוְלָקלֹות ּונְִתיבֹות 
ּבְֹׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי , ְוַעָּתה ֲאֲחֵרי ׁשּוִבי נִַחְמִּתי. י ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבהּוִבַּטְלּתִ , ַהיְָקָרה

ַוֲהֵרינִי , ְוַעָּתה ִהנְנִי ָׁשב ֵאֶלי יְהָֹוה יאהדונהי ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוָרי
ְוָעַבְרִּתי ַעל , ִּכי ָּבאִתי ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ָפַׁשְעִּתימֹוֶדה ְלָפנֶי ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּו

ְוגַם , ּוָפגְַמִתי ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ּוָבעֹוָלמֹות ַהְקדֹוִׁשים ְוִהגְַּבְרִּתי ּכֹחֹות ַהִּדינִין, ִמְצֹוֶתי
יְקנָא ַקִּדיָׁשא ַהּנְִקָרא נֹוֵׂשא ָּגַרְמִּתי ְמנִיַעת ִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹורֹות ֶּדֶר ַהִּתּקּון ַהֵּׁשנִי ְּדדִ 

, ְוַעָּתה ִהנְנִי ִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי. ָעֹון
א ָאׁשּוב ַלֲעׂשֹוָתם ַעד עֹוָלם ְוַעָּתה יְהָֹוה יאהדונהי  :ְועֹזֵב אֹוָתם ֲעזִיָבה ְּגמּוָרה ְו

ְלַתֵּקן נְַפֵׁשנּו , ְּברֹב ַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל, ב ָהַרֲחָמןָאִבינּו ָא
ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה יִָמים ְרצּוִפים ְלַתֵּקן ֲעֹון ַהִּביָאה , ְּבַּתֲענִית ְלִהְתַעּנֹות ְׁש

ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים  ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי. ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש ִּכי ֵאין ֲאנִי יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות ְׁש
ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ָמעֹות ֵאּלּו ֶׁשְּביִָדי , ַוֲחִמָּׁשה יִָמים ַּתֲענִּיֹות ְרצּוִפים ְּכַתָּקנַת ֲחָכִמים

ּוְבֵכן יְִהי ָרצֹון  :ָּכל ַּתֲענִית ִּכי ֵּכן יְָסדּו ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ִלְפּדֹות ְּבֶכֶסף, ִלְצָדָקה
ֵהי ֲאבַֹתי ַהי ֵוא ׁש , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֶׁשַּתֲעֶלה ָעַלי ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ְׁש
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ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי , ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה יִָמים ְרצּוִפים
ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ַּתֲענִּיֹות , ה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ִהְפַרְׁשִּתיַהְּצָדקָ  ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי ְׁש

ּוְכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות , ְּגמּוִרים ּוְׁשֵלִמים ּוְרצּוִפים ְּכַתָּקנַת ֲחָכִמים
, ְוַאָּתה ְּבטּוְב ִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו. ָכל ַהִּתּקּון ַהּזֶהְלַכֵּוין ְּבַתֲענִּיֹות ֵאּלּו ּובְ 

ֲאֶׁשר ָׁשנִינּו ְוִׁשַּלְׁשנּו , ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְּתַתֵּקן ָּכל , ָעְברּוָּבֶהם ַּכָמה ְּפָעִמים ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ׁשֶ 

, ְויְִתַמְּתקּו ָּכל ַהְּגבּורֹות ְוַהִּדינִין, ְוָהֵאר ְלָכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּפגְַמנּו ָּבֶהם, ֲאֶׁשר ִעַּוְתנּו
, ָּׁשה ֲאֶׁשר ִהְפַרְדנּוּוְתיֵַחד ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקדֻ , ּוְתַלֵּקט ָּכל נִּצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ִּפּזְַרנּו

ְויָׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ִּבְׁשֵלמּות , ּוְתַמֵּלא ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִחַּסְרנּו
ֲעֵׂשה ְלַמַען , ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרָת, ֲעֵׂשה ְלַמַען יְִמינָ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמ. ִּכְרצֹונְ

יְִהיּו , הֹוִׁשיָעה יְִמינְ ַוֲענֵנִי) י"יל: ָראֵׁשי ֵתיבֹות(ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי  ,ְקדּוָׁשָת
  .ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
  .ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעָליו ּוְלַהְמִׁשי ָרִגיל

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

ְדִפים ַעל ַהְֽלִוּיִם ִמְּבכֹור ּבְ  ֹֽ ְוָלַֽקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים : נֵי יְִׂשָרֵאֽלְוַהָּמאָתיִם ָהע
ֶקל ְוָנַֽתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ְּפדּויֵי : ַלֻּגְלּגֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֽ

ְדִפים ָּבֶהֽם ֹֽ ֵמֵאת : ִפים ַעל ְּפדּויֵי ַהְֽלִוִּיֽםַוּיִַּקח מֶׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום ֵמֵאת ָהעֹדְ : ָהע
ֶדׁש ֹֽ : ְּבכֹור ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהָּכֶסף ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהּק

  :ת מֶׁשֽהַוּיִֵּתן מֶׁשה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפֻדיִם ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבנָיו ַעל ִפי יְהָֹוה ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה אֶ 
  

יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ִּכי ִעם ַהֶחֶסד : ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו
ּוְפדּויֵי יְהָֹוה יאהדונהי : ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו, ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות

ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה יִַּׂשיגּו ְונָסּו יָגֹון , ה ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשםיְׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרּנָ 
ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה : יָָׁשר יֱֶחזּו ָפנֵימֹו, ִּכי ַצִּדיק יְהָֹוה יאהדונהי ְצָדקֹות ָאֵהב: ַוֲאנָָחה

ה יְִׂשָרֵאל ַעד יְהָֹוה ׁשּובָ : ַוֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם, ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום
ֶהי ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹונֶ , ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי: יאהדונהי ֱא

יֲַעזֹוב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש : ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּונְַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ , ְויָׁשֹב ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ִויַרֲחֵמהּו, בָֹתיוָאֶון ַמְחׁשְ    :ְוֶאל ֱא
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  ׁש ְּפָעִמיםיֹאַמר   :ָׁש
ִּכי . א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו. ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו. ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע. נֵֹׂשא ָעֹון. ִמי ֵאל ָּכמֹו

: ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם. יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו. יְַרֲחֵמנּויָׁשּוב : ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
  :ִמיֵמי ֶקֶדם. ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב

  
 ׁש ְּפָעִמים ֹאַמרי   :ִמזְמֹור זֶה ָׁש

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות : אִתי יְהָֹוֽהִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקרָ 
ד: ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ א: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ : ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ

ְמִרים : יִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלּתִ  ֹֽ ְמִרים ַלּבֶֹקר ׁש ֹֽ נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
ֶֹֽקר ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת : יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות: ַלּב

  :יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו
  

 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  
א ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ "ְלַמַען אֹות הֵ , דֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָראָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהּגָ 

ּוְלַמַען אֹות , א ַאֲחרֹונָה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה"ּוְלַמַען אֹות הֵ , ַהָּגדֹול ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה
א ַאֲחרֹונָה "ּוְלַמַען אֹות הֵ , הה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמּׁשָ "א ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֶאְהיֶ "הֵ 

י "יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ , ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה
  :ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה

  
ּוְלַמַען ֵׁשם ְצָבאֹות , הּוא אֹוִתּיֹות ֲחִמָּׁשהָאּנָא ְלַמַען ֵׁשם ֵאל ַׁשַּדי ַהֵּמִאיר ַּבְּבִריָאה ׁשֶ 

י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש "יְֻתְּקנּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ , ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ֲחִמָּׁשה
  :ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה

  
ּוְלַמַען ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ַהְּכתּוִבים , ָאּנָא ְלַמַען ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָּתב ֶׁשִהיא ְסָפִרים ֲחִמָּׁשה

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו , ְוִהְׁשַמְעָּתם אֹוָתנּו ְּבקֹולֹות ֲחִמָּׁשה, ַעל ַהּלּוחֹות ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשה
  :ָּׁשהי ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחמִ "ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ 

  
ִהים ַהָּקדֹוׁש ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות , ָאּנָא ְלַמַען ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם אֹורֹות ֲחִמָּׁשה ּוְלַמַען ֵׁשם ֱא
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ּוְלַמַען סֹוד ֲחִמָּׁשה מֹוְצאֹות ַהֶּפה ,  ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה"ּוְלַמַען אֹוִתּיֹות ַמנְֶצפָ , ֲחִמָּׁשה
י ֶׁשִּמְסָּפָרם "ּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ יְֻתְּקנּו ְויִָאיר, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה

  :ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה
  

, ָאּנָא ְלַמַען ִמְצַות ָקְרְּבנֹות ַהּנְִׂשיִאים ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו זֶַבח ַהְּׁשָלִמים ֵאִלים ֲחִמָּׁשה
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה , נֵי ָׁשנָה ֲחִמָּׁשהְּכָבִׂשים ּבְ , ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה
  :י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה"ְׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ 

  
ֲאֶׁשר ִהיא  ּוְלַמַען ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהְּבכֹור, ָאּנָא ְלַמַען ִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז ִמּצֹאן ֲחִמָּׁשה

ּוְלַמַען ַהְּבָרָכה ֶׁשל ָּפסּוק יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי , ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמָּׁשה
י "יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתֲעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ַאדֹנָ , ִויֻחּנֶָּך ֶׁשהּוא ֵּתבֹות ֲחִמָּׁשה

  :אֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשהֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש מֵ 
  

ּוְלַמַען זְכּות , ָאּנָא ְלַמַען זְכּות יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשּנֹוַסף ִּבְׁשמֹו אֹות ֵהא ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה
ּוְלַמַען זְכּות ִּפנְָחס ְוַהָּצָבא ֲאֶׁשר , ִּבנְיִָמין ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ַרָּבה ַמְׂשָאתֹו יַּדֹות ֲחִמָּׁשה

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ְׁשמֹות ֵׁשם . ָהְרגּו ֶאת ַמְלֵכי ִמְדיָן ֲחִמָּׁשה
  :י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה"ַאדֹנָ 

, ַחּלּוֵקי ֲאָבנִים ֲחִמָּׁשהָאּנָא ְלַמַען זְכּות ָּדִוד ַעְבְּד ְמִׁשיֶח ֲאֶׁשר ָּבַחר לֹו ִמן ַהּנַַחל 
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו , ּוְלַמַען זְכּות ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְלבּוֵׁשי ַמְלכּות ֲחִמָּׁשה

  :י ֶׁשִּמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה"ְויְִתַמְּתקּו ְויְִתַעּלּו ֲחִמָּׁשה ֵׁשמֹות ֵׁשם ַאדֹנָ 
  

ח "ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְּבנִּקּוד ַפתַ , יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאּנָא
יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְֻׁשְלמּו , ֶׁשִּמְסָּפרֹו עֹוֶלה ֲעָׂשרֹות ֲחִמָּׁשה, ֶׁשהּוא ַּבָחְכָמה) יַַהַוהַ (

ּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה ה ְּבִמּל"ְויְִתַעּלּו ִׁשְבָעה ְׁשמֹות ַהָויָ 
  :ַוֲחִמָּׁשה

  
ּוְבָראֵׁשי , ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי) י"יל(ָאּנָא ְלַמַען ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש 

יְֻתְּקנּו ְויִָאירּו , ִמָּׁשהֶׁשעֹוֶלה ִמְסַּפר ֲעָׂשרֹות חֲ , ֵתבֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַלַּמּבּול יַָׁשב
ה ְּבִמּלּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות "ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ִׁשְבָעה ְׁשמֹות ַהָויָ 

  :ַוֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה
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ֻתְּקנּו ְויְֻׁשְלמּו יִָאירּו ִוי, ָאּנָא ְלַמַען ִּבינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיֵׁש ָּבּה ְׁשָעִרים ֲעָׂשרֹות ֲחִמָּׁשה
ה ְּבִמּלּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה "ְויְִתַעּלּו ִׁשְבָעה ְׁשמֹות ַהָויָ 

  :ַוֲחִמָּׁשה
  

ֶׁשעֹוֶלה ִמְסָּפרֹו ֵמָאה ּוְׁשמֹונִים , ָאּנָא ְלַמַען ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ֵאל ְּבִמּלּואֹו ָאֶלף ָלֶמד
ה ְּבִמּלּוי ֲאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה "ֻתְּקנּו ְויִָאירּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ִׁשְבָעה ְׁשמֹות ַהָויָ יְ , ַוֲחִמָּׁשה

  :ִמְסָּפָרם ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה
  

ּוא ְלַמען ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ָקְדְׁש ֶׁשה, ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא
ּוְקֻדַּׁשת ַהּיֹוֵבל ֶׁשהּוא , ּוְקֻדַּׁשת ְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ֶׁשִהיא ְלָׁשנִים ִׁשְבָעה, ְליִָמים ִׁשְבָעה

  :יִָאירּו ִויֻתְּקנּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעה, ְלֵקץ ָׁשבּוִעים ִׁשְבָעה
  

, ּוְלַמַען ַצִּדיִקים ּכֹוְרֵתי ְבִרית ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ,ָאּנָא ְלַמַען ְסִפירֹות ַהִּבנְיָן ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה
ּוְלַמַען ְׁשִמיַרת ַחג ַהֻּסּכֹות , ּוְלַמַען ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַחג ַהַּמּצֹות ֶׁשהּוא יִָמים ִׁשְבָעה

  :יִָאירּו ִויֻתְּקנּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעה, ֶׁשהּוא יִָמים ִׁשְבָעה
  

ּוְלַמַען ִמְצַות ַהְּבָרכֹות , ַמַען ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶעֶרב ָובֶֹקר ֶׁשֵהם ִׁשְבָעהָאּנָא לְ 
ּוְלַמַען ְּכִריכֹות ּוְרצּועֹות ַהְּתִפִּלין ַעל , ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ְּביִָמים ִׁשְבָעה

  :יְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעהיִָאירּו ִויֻתְּקנּו וְ , ַהּזְרֹוַע ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה
  

ּוְלַמַען , ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ָאּנָא ְלַמַען ֵהיָכלֹות ֶׁשל ֲאִצילּות
, ֶׁשהּוא ֵּתבֹות ִׁשְבָעה, ַהְּבָרָכה ֶׁשל ָּפסּוק יִָּׂשא יְהָֹוה ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי . ִאירּו ִויֻתְּקנּו ְויְֻׁשְלמּו ְויְִתַעּלּו ָאָדם ִׁשְבָעהיָ 
  :יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 ְָויְִקָרא ֶאת ָּכל ) נְִמָצא בהמשך הספר. (ל ֵליל ָׁשבּועֹותׁשֶ  "יְִלַמד ַהָתנ

ר ָּכ יְִקָרא עֹוד ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְּפָרִקים ִראׁשֹונִים ַהְּתִהיִלים ַּפֲעָמיִם ְוַאחַ 
ׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים . ְוַאְרָּבָעה ְּפָרִקים ַאֲחרֹונִים ֶׁשּיֲַעֶלה ַהּכֹל ְלַס ֶׁשל ְׁש

 . ַוֲחִמָּׁשה ְּפָרִקים
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 א ִהְסִּפיק ו. )אשה פטורה(' ַאְּדָרא זּוָטא'הדבר יְִקָרא  ְוַאַחר ָּכ ִלגְמֹור ִאם 
יְַׁשִלים אֹוָתם ְּבַׁשָּבתֹות ֶׁשְלַאַחר  ,ְּביֹום ַהּצֹום, אֹו ָהַאְּדָרא זּוָטא, ַהְּתִהִּלים

   .ֵּכןמִ 
 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח  ְלָפנֶי

. ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ַהָּקדֹוׁש
ִהים ְּדֵהִהי ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

ִהים ְּבִמּלּויָם ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא יֲַעלּו ְלִמְסַּפר , ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ֵמֲעִׂשּיָ , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה. ַּתֲענִית

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

ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול , לּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָהֵמֲאִצי, ַמְדֵרגָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ָעַלי

, ָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשהְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקדֻ 
. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם "ּנֱֶאַמר ַּכָּדָבר ׁשֶ , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ' ִּכי ַאָּתה ה, "יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

ָאּנָא יְהָֹוה  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
ְוִאם , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, י נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּויאהדונהי אֹו

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

ַאל , ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל
א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַּתַעזְֵבנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי  ,ְו

ֶאֶפס ִּכי ַעז , א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת
סֹוף ִלְטרֹף ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יִכְ , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו

ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא , ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו

, ֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּוַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמא
יְִהיּו . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה

ֹ - ְלָרצֹון ִאְמֵרי   :ָוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִליִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְה
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  ְֶּכמֹו ְּבֶעֶרב יֹום  ,ואשה תעשה ְּבָתְרנְגֹוֶלת, ָרה ְּבָתְרנְגֹוליֲַעֶׂשה ַּכּפָ  רֶּגב
ׁש ְפָעִמים ְׁשְמסֹוְבבֹו ַעל רֹאׁשֹו יֹאַמר ְּבָכל ָּפַעם ָּפסּוק זֶה .ַהִּכפּוִרים : ּוְּבָׁש

ָמָצאִתי , ָמָצאִתי כֶֹפר ,ָמָצאִתי כֶֹפר, ַחתִויָחנֶנּו ְויֹאַמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשַ 
ֹ ן נִּתַ  ֻמְסָמט ׁשֹוחֵ ל ׁשֶ ן ֶטֶלפֹות ְלַקָּבלַ (כֶֹפר    .)0527661162ר ֶּקׁשֶ ר ִלּצ

 ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו לה, ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת יֲַעֶׂשה '
  :ֵּסֶדר ַהּזֶהְלִפי הַ , ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים

  
ז ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע

ֶדׁש ֹֽ ד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל ַמיִם קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹו: ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק
קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר יְהָֹוה ֶאת : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַרִּבֽים

קֹול יְהָֹוה חֵֹצב : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: ֹות ֵאֽׁשַלֲֽהב

: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד
  :יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן

  
  )ץ"ג ית"אב:                    (ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר:                       (ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"ד יכ"נג:                     (ָבַבת ָׁשְמֵרםּכְ . ּ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:                     (י ְקדּוָׁשֶתזֹוְכרֵ . ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק:            (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  
  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
  א "ד ה"יו(ּוא ְּכנֶגֶד ֵׁשם ִׁשְבָעה נֵרֹות ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ִויַכֵּון ְּבָכל נֵר ֶׁשהיְַדִליק

א יֹוִציא ַהֵּׁשם ְּבִפיו) א"ו ה"וא  .ָחס ְוָׁשלֹום, ְו
 ַהִפְדיֹון ְלַענִיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם יִֵתן ֶכֶסף. 
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  ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשָעְׂשָתה ַהָּפָלה ְמַלאכּוִתית                                  
  
  
  

ם ִבְׁשמֹונִי ִּתּקּונָּהי ְואּולַ ה זֶ ן ְלִתּקּוי ָהָראּום יִָמי ִמְסַּפר ְתנּונָ א ם ַהְּמֻקָּבִלי ַרּבֹוֵתינּו
, י ָעָלה ָׁשַמיִם ְויַָרד ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹותמִ ם ָאְמנָ . תַּתֲענִּיֹוה ּוְׁשמֹונֶ 

ּקּון ּוַמֲעֶׂשה ַהַּתֲענִית ְוַהִּפְדיֹון ֵהם ִעָּקר ַהּתִ , ְוָהָרצֹון ְוַהַמְחָׁשָבה, ְוַהְתׁשּוָבה ְוַהִּוידּוי
א , ְוָלֵכן ִתֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשה ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר תּוַכל. ַמְׁשִלים ַהִּתּקּון ְו
   .תַּתֲענִּיֹוה ּוְׁשמֹונֶ ם ְׁשמֹונִיִתְפחֹות ִמִּפְדיֹון 

ואם  .שח 440: כ"סה, 5כפול  88: מינימום. שח 880: םַמְקִסימּו, ןַהִּפְדיֹום ְסכּו
שח או יותר בכל יום עד השלמת סכום  5תן ת, לתת הסכום המלא האין ביכולת

  .הפדיון המלא
  

 ִמְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרתֹו ְבֵצאת הּכֹוָכִבים ְוִתֵתן ְצָדָקה  ם יֹום ֶאָחדַתצּו
  :ִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ְלִפי ַהֵּסֶדר ִּכְדְלַהַלן

 ְּפָעִמים ְּבַחיֵיהָ  3-5וב ֶׁשַתֲעֶׂשה ִתקּון זֶה לפחות ט.  
בתשובה " ברית אברהם"ת "ולפי שו ,'תקון זה נסדר לפי הקדמה ב(

  .)'חלק א' שדי תפוחים'בספר שהובאה 
 רַהֵּספֶ ת ִּבְתִחּלַ ת הֹוָראֹו(, ַבע ְטִבילֹותֵּתֵל ְלִמְקֶוה ְוִתְטּבֹל ׁשֶ  ִאם יְכֹוָלה (

ּטֹוֶבֶלת ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ְוְּתַכֵּון ׁשֶ 
רּוָחּה ְונְִׁשָמָתּה ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ֲעֹון , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפָׁשּה, ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

 .ָהַהָּפָלה
 
 תֹאַמר ִוידּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהצֹום:  

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. א ָחָטאנּוֱא
. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
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. ִּכּזְַבנּו. צֹות ָרעֹותיַָעְצנּו עֵ . ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו
ִׁשַחְתִתי זֶַרע קֹוֶדׁש ְלַבָטָלה ְוִהַפְלִתי . ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו

א ָׁשָוה . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ְפִרי ִבְטנִי ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָלנּו ַמה ּנֹאַמר  :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

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

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה : ּנֶגֶד ֵעינֶיֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר מִ . ְכָליֹות ָוֵלב
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל , יאהדונהי ֱא

  .ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

 ׁש ְּפִסיעֹות ֶׁשל ְוִלְפנֵי ׁשֶ . ִתְתַּפֵּלל ְתִפיַּלת ִמנְָחה , "עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"ִתְפַסע ָׁש
  :תֹאַמר

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהֵרינִי ְלָפנֶי ְלָמָחר ְבַתַענִית ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ֵצאת 
עֹוִדי ַהּכֹוָכִבים ָמָחר ְלַכֵפר ַעל ָכל ָחטֹאַתי ֶׁשַחַטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי מֵ 

א אּוַכל . ּוִבְפַרט ְבָכ ֶׁשִהָּפְלִתי ְפִרי ִבְטנִי ְוִהְׁשַחִתיו ָאְרָצה, ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ְוִאם 
א ֶאְרֶצה ְכֶׁשֶאֶתן ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ְכֵדי ְלָבֵטל ַהַתַענִית אּוַכל ֶלֱאכֹול , ְלִהְתַענֹות אֹו 
א ׁשּום ִאיסּור ְּכָלל ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִתֵתן ִלי ִויִהי ָרצֹו. ְל ֵהינּו ֵוא ן ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

  :כַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַענֹות ְלָפנֵי ְוְתָקֵבל ְּתׁשּוָבִתי ְוִתְרֵצנִי
  

 ֲאָבל ְּכְׁשִהְתַּפְלָלה ִמנְָחה ָחְׁשָבה , לֹוַמר זֹאת ִּבְתִפיַלת ַהִמנְָחה ִאם ָׁשְכָחה
 .ה נְְחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתַענִית ּוְצִריָכה ְלִהְתַענֹותָהֵרי זֶ , ְלִהְתַענֹות

  
 ּתֹאַמר ְּביֹום ַהצֹום:  

ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכנה ּוְמזָֻּמנת ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשמַ : ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרטת ַעל ָּכל . ְעָּת ְבקֹלֹוְוַׁשְבָּת ַעד יְהֹוה יאהדונהי ֱא

ֲחָרָטה גְמּוָרה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ַמה ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה יַַעזְֵרנִי ַעל  ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו. ּוְמַקֵּבלת ָעַלי ֶׁש

ֵהינּו  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו , ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו, ֵוא
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ַעּזֵי ָפנִים ּוקְ  ֵהינּו ֵוא ֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
א ָחָטאנּו  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֲאנְַחנּו ְו

. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי וְ . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָמִרינּו . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ּוָצַרְרנ. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ְדָבֶרי
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתִתי זֶַרע קֹוֶדׁש ְלַבָטָלה ְוִהַפְלִתי ְפִרי ִבְטנִי. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ָּבא ָעֵלינּוהַ  ּוַמה , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

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

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

  .ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

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

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

ַוּֽיְַחְּפרּו ְּבֵאר : ָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתַעְּׂשקּו ִעּֽמֹורֵֹעי יִצְ 
א : ַאֶחֶרת ַוּיִָריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנֽה ַוּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ַוּיְַחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְו

ְרחֹבֹות ַוּיאֶמר ִּכֽי ַעָּתה ִהְרִחיב יְהָֹוה יאהדונהי ָלנּו ּוָפִרינּו  ָרבּו ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה
ַבע: ָבָאֶֽרץ ַויְִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו ַעְבֵדי יְִצָחק ַוּיִַּגדּו לֹו ַעל : ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשֽ

ְקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ַוּיִ : אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם
  :ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽה

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

ם ִהֽנְנִי ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה נְֻאם יְהָֹוה ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִ 
ַּבּיֹום ַההּוא נְֻאם יְהָֹוה : יאהדונהי ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶֽרץ ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחֽד

 ַוּיָָׁשב ַהַּמְלָא: יאהדונהי ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ּגֶֶפן ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנֽה
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר ָרִאיִתי : ַהּדֵֹבר ִּבי ַויְִעיֵרנִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר יֵעֹור ִמְּׁשנָֽתֹו

ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה  ֹֽ ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה נֵר
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 ֹ ִאְמרֹות יְהָֹוה יאהדונהי ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף : אָׁשּֽהֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל ר
  :ָחְכמֹות ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעֽה: ַּבֲֽעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתֽיִם

  
  :ַחת ְּבֵסֶדר זֶהְוְתַסְדֶרם ַעל ַהׂשּוְלַחן ְּבׂשּוָרה ַא, ַמְטֵבעֹות 88ְּביָָדה  ַאַחר ָּכ ִתַקח~ 

  10 .6 .4 .5 .1 .6 .1 .1 .5 .1 .5 .10 .1 .5 .10 .5 .6 .5 .1.  
  

 ׁש ְּפָעִמים, ֶאת ַהִמְסָּפִרים ְּבִפיהָ  ִתְמנֶה   :ְוַאַחר ָּכ תֹאַמר ָׁש
  ".שֹוֵפ ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו יִָּׁשֵפ"
  

  תֹאַחז אֹוָתם ְּביַד יְִמין ְותֹוִסיף ִלְצָדָקה ָכל ַהַמְטֵּבעֹות ְּביָָדה ַהיְָמנִית וְ ְתָעֵרב
  :ַּכָמה ֶׁשֵאְפָׁשר ְוַתַעמֹוד יְֵחָפה ּוָפנֵיָה ְלַצד ַמַעָרב ְותֹאַמר

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

ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִירֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא 
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

ַהי ָּפנַי ֵאֶלי ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ְלָהִרים ֱא
ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת . ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם

יִתי ְּכַבת סֹוֵרֵרת ּומֹוָרה ָהיִ . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק. ַהָּפנִים
א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. ְלָפנֶי ְו ְוָעַבְרִּתי ַעל . ִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
. ִרים ּוָפַגְמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפעִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹופְ 

ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות . ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות
 ֹ ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר . ק ִמן ַהְּקֻדָּׁשהְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינ

ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי 
א יִָכילּו ַהַּמיִם. בֹור ַעל ִמי . נְַפִׁשיֲאָהה ַעל . אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

. ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל , ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ִּכי 

א ְלַהכְ , ָעִׂשיִתי ִּכי הּוא , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ִעיְס נְִתַּכַּונְִּתיְו
ְונְִסַּכְלִּתי , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם
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ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוָׁשה ִמַּמֲעַׂשי , י ְוִׁשַחְתִתיו ַאְרָצהְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר ִהַּפְלִתי ְּפִרי ִבְטנִ 
ּוִמְתנֵַחֶמת ּוִמְתָחֵרֶטת ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ּוֻמְכֵלֶמת ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי

ָאְרחֹוַתי ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת . ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה : ִּדְכִתיב, ַהְמֻקְלָקִלים

חַ  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל . יאהדונהי ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
ִּכי , ְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרהִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְולִ 

ְסַלח , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי .ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
ִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְועָ 

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי, ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ִּכי . ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 
נִי ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות עָ . ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי

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

ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפצה ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה .  ַהָּקדֹוׁשַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבחֲ 
, ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְּבָכל ֵלב

ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה . ּוְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁשה ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּל
ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות , ֶׁשֲאנִי נֹוֵתנת ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

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

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי , י ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמיםַּבְּקִלּפֹות ַעל יְדֵ 

ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות , ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
יְִקיֶאּנּו 'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ָהָרמּו) ו"חב(ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

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

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

  .ָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלייְִהיּו לְ . ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה
  

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

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

  )ק"ל פז"יג:                     (זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק:            (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  :תֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּו
  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 

ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה , ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי, דֹוׁשַהּקָ 
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי , ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ

ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל , ָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשהַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות וְ 
, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים  ְוָהיָה ֶטֶרם"ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ' ִּכי ַאָּתה ה, "ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  

ַבת ְכִסיָלה ּתּוגַת , נּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּוָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטא
ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ִאָמה

ָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחמְ , ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי
ַאל , ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַּתַעזְֵבנּו ִּכי  ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי, ְו
ֶאֶפס ִּכי ַעז , א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו
ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה ְּבִצְדָקְת  ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו , ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו , ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו

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

 ְוִתֵתן ַהֶּכֶסף ְלַענִיִים ) ָעִדיף, ְוִאם ֶאְפָׁשר ַּפָעַמיִים(ר ְתִהִלים ֶאת ָּכל ֵספֵ  תֹאַמר
 .יְַקֵּבל ְתׁשּוָבָתה ְּבָרצֹון' ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות ִויִהי ָרצֹון ֶׁשה

  
  ִּתּקּון ַהִּפֶּלֶגׁש ְוַהְּקֵדָׁשה                                                                  

  
  

  
  ַּגם ְלֶגֶבר ְוַגם ְלִאָּׁשהַהְמיָֻעד , ּקּון ָחׁשּוב ְּביֹוֵתרּתִ 

א ָטְבָלה ְלנִָּדָתה ֲהֵרי הּוא ּבֹוֵעל נִָּדה ֶׁשעֹונְָׁשם , ַהָּבא ַעל יְהּוִדּיָה ְּפנּויָהָלֵכן  ִאם 
ה ָהיְתָ א ְּכֶׁשִהי ֶחְבָרתֹול עַ א ֶׁשּבָ ר ָחבֶ ת ְלַרּבֹוה נִּדָ ה ִאּׁשָ ל ְּבכָ ר ּוְמֻדּבָ (ל "ָּכֵרת רח

ָּכל ֶאָחד ֵמֵהם ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון  ְוָצִרי). ִמּנִָּדָתּהר ְלִהָּטהֵ ה ַהֲהָלכָ י ּפִ ל עַ ה ָטְבלָ א ְוה נִּדָ 
  . ַלֲעֹון נִָּדה

ֲאסּור ַהָּדָבר ֵמַהּתֹוָרה ְּבִאיסּור , ֲאִפּלּו ִאם ְטהֹוָרה ִהיא ְוָטְבָלה ְּבִמְקֶוה ַּכִּדיןֲאָבל 
 ,ְּבִלי ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין ,ְּבַטֲהָרהְוִאם יִֵחד לֹו ִאָּׁשה ". ַמְלקּות"ְוָענְָׁשם " ָׁשהְקדֵ "

ה ְוָחֶברַ ר ָחבֶ  ְּכמֹו ּוְביֵָמינּור ַאחֵ ם ָאדָ ף ְלַאא ְו לֹוק רַ ת ַהְּמיֶֻחדֶ ( ְּבאֹוֶפן ִמְתַמֵּׁש
ֶׁשַהחֹוֵטא ִּבְקֵדָׁשה , ְוָכַתב ַּבּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש". ִּפֶּלגֶׁש"א ַהּנְִקֵראת ִהי, )ִמּנִָּדָתּהה ֶׁשּנְִטֲהרָ 

ְוגֹוֵרם ָּגלּות ַלְּׁשִכינָה , ה ְוַהְּׁשִכינָה"אֹו ְּבִפֶּלגֶׁש נְִקָרא גֹוזֵל ֶאת הקב) הזֹונָ , הְּפרּוצָ (
' ה, נֵי ַהּזּוגְונְִמָׁש ְקָלָלה ָקָׁשה ִלְׁשנֵי ּבִ , ּוְלעֹוָלמֹות ּוְסִפירֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשֵמָעֶליהָ 

ְוָכל ֶאָחד ִמְּׁשנֵי ְּבנֵי ַהּזּוג ) ִמִּתּקּונֵי ַהּזֹוַהר' ְוִתּקּון ו, ַּתזְִריעַ ' ְרֵאה זֹוַהר פ. (יִַּציֵלנּו
ְוֶאת ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ּוְסִפירֹות ַהּקֹוֶדׁש ֶׁשּנְִפְּגמּו , יְַמֵהר יִָחיׁש ַמֲעָׂשיו ְלַתֵּקן ְּפגָמֹו

  .ַעל יָדֹו
  

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

ְוָלֵכן יִֵּתן . ֵהם ִעָּקר ַהִּתּקּון ּוַמֲעֶׂשה ַהַּתֲענִית ְוַהִּפְדיֹון ַמְׁשִלים ַהִּתּקּון ,ְוַהַמְחָׁשָבה
א יְִפחֹות , ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכל ְוַהַּמְמִעיט אולי כדאי ש

   .ִמִּפְדיֹון תשִעים ְואחת ַּתֲענִּיֹות



 
138 

 

, 5כפול  40: מינימום. שח 400: מקסימום, ימי תענית 40י ְלפִ  ןַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 
שח או יותר בכל  5יתן , ואם אין ביכולתו לתת הסכום המלא .שח 200: כ"סה

  .יום עד השלמת סכום הפדיון המלא
, 5כפול  91: מינימום. שח 910: מקסימום, ימי תענית 91י ְלפִ  ןַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 
שח או יותר בכל  5יתן , ן ביכולתו לתת הסכום המלאואם אי .שח 455: כ"סה

  .יום עד השלמת סכום הפדיון המלא
  

  ְיָצּום יֹום ֶאָחד ִמְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת  :זֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּוןו
 .ַהּכֹוָכִבים

 ִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע טְ , ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות יֵֵל ְלִמְקֶוה
רּוחֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

 .ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחּטֹאָּתיו
  יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהַּתֲענִית:  

ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ֵהי ֲאבֹוֵתינּוָאּנָא 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. נּוֲאָבל ָחָטא. ֱא
ַהּזָָכר יֹאַמר ָּבאִתי ַעל ַהְּקֵדָׁשה . (ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

ָּׁשה ָהאִ . (ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו, )ְוַהִּפֶּלגֶׁש
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה). ּתֹאַמר ָחָטאִּתי ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש

. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ַעְרנּו ָאב ָוֵאםצִ . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
  :ְענּוַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ . ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַהָּבא ָעֵלינּו

  
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ּוּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינ
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 יֹאַמר נַֹסח זֶה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית ִלְפנֵי ֶׁשּיְַסּיֵם  ְּבִמנְָחה ֶׁשִּלְפנֵי ַהַּתֲענִית
ַהי נְצֹר"אֹו ַאַחר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"ִּבְרַּכת  ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר " ֱא

א ֲאָמרֹו ) ְׁשמֹונֶה ֶעְׂשֵרה(ִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה ֲאָבל ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות ְּבָׁשָעה ׁשֶ , אם 
ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת  .ְונְֶחָׁשב לֹו ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית, יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה

 :ַהַּתֲענִית
  

ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ָויֹום
ָכל ְּפגֵָמי ַהְּבִרית ּוִבְפַרט ַּבֲעֹון ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבִגְלּגּוִלים ּבְ 

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית , ֲאֵחִרים ְוִאם 
א ׁש ֵהינּו , ּום ָעֹון ְּכָללאּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

  
 ָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר ּוְפרּו, ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
ם יֹוב ֶערֶ , חֶֹדׁש רֹאׁשב ֶערֶ , תַׁשּבָ ב ֶערֶ ִמְּלַבד ִאם הּוא ) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

  .ּבֹום ִמְתַעּנִין ֶּׁשֵאים יֹוב ֶערֶ  אֹוב טֹו
 יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו ְּבֵליל ַהַּתֲענִית ,

ויאַמר . ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו
  . ִמיָלה ְּבִמיָלה )רַהֵּספֶ  ְּבֶהְמֵׁשנְִמָצא " (ִּמָּטהְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל הַ "
 יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה ִמְׂשַער ִעּזִים , ִאם יָכֹול

  .רַהֵּספֶ ת ֶׁשִּבְתִחּלַ ת הֹוָראֹוה ְראֵ . (ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
 ת ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוַאַחר ָּכ ִּתּקּון ָלקּום ַאַחר ֲחצֹו טֹוב ְוָרצּוי

ִּתּקּון ֲחצֹות נִַּתן ִלְמצֹוא . ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר נְִמָצאֹות ְּבֶהְמֵׁש ַהֵּסֶפר(ֲחצֹות 
 .ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה) ְּבִסּדּוֵרי ַהְּתִפָּלה

 ּון ֲחצֹותִּתּק"ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות וְ  ִאָּׁשה ְּפטּוָרה."  
 יֹאַמר ְּביֹום ַהַּתֲענִית:  

ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹולֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה ֱא
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ֲחָרָטה ְּגמּוָרה , ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִריםּׁשֶ 
א ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָלםְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹו
  

ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון . ָּגזְַלנּו, )ָּבאִתי ַעל ַהְּקֵדָׁשה ְוַהִּפֶּלגֶׁש :ּזָָכר יֹאַמר. (ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו
ָחָטאִּתי ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה  :ִאָּׁשה ּתֹאַמר. (ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ָהָרע

. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה). ִפֶּלגֶׁשּו
ִצַעְרנּו ָאב . ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי

ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. נּוָרַׁשעְ . ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ָוֵאם
א ָׁשָוה ָלנּו . ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל־ַהָּבא ָעֵלינּו. ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו   :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
  

א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, םַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹו ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

ר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי  יְִהי ָרצֹון ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסּתָ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹוִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר עַ 
ִּתֵּתן : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא

  :ֶקֶדם ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי, ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
  

 ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר   :ָּפסּוק זֶה ָׁש
ְלַםְרֶּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אֹוָתּה ּוְלֲסַעָדּה 

   :ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ִקנְַאת יְהָֹוה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה ּזֹאת
  

  ָיֹאַמר ַאַחר ּכ:  
ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר 

ַבע ַוּיָָׁשב יְִצָחק ַוּיְַחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָחְֽפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַויְַסְּתמּום : ָׁשֽ
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: ֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוּיְִקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִבֽיוְּפִלְׁשִּתים ַאֽ 
ַוּיִָריבּו רֵֹעי גְָרר ִעם רֵֹעי : ַוּיְַחְּפרּו ַעְבֵדֽי יְִצָחק ַּבּנַָחל ַוּיְִמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמיִם ַחִּיֽים

ַוּֽיְַחְּפרּו ְּבֵאר : ר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתַעְּׂשקּו ִעּֽמֹויְִצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ַהְּבאֵ 
א : ַאֶחֶרת ַוּיִָריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנֽה ַוּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ַוּיְַחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְו

יאהדונהי ָלנּו ּוָפִרינּו  ָרבּו ָעֶליָה ַוּיְִקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיאֶמר ִּכֽי ַעָּתה ִהְרִחיב יְהָֹוה
ַבע: ָבָאֶֽרץ ַויְִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו ַעְבֵדי יְִצָחק ַוּיִַּגדּו לֹו ַעל : ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשֽ

ַוּיְִקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם : אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם
  :ר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽהָהִעיר ְּבאֵ 

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

ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם ִהֽנְנִי ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה נְֻאם יְהָֹוה 
ַּבּיֹום ַההּוא נְֻאם יְהָֹוה : הדונהי ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶֽרץ ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחֽדיא

ַוּיָָׁשב ַהַּמְלָא : יאהדונהי ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ּגֶֶפן ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנֽה
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר ָרִאיִתי : ר ִמְּׁשנָֽתֹוַהּדֵֹבר ִּבי ַויְִעיֵרנִי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר יֵעֹו

ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה  ֹֽ ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה נֵר
ֹ : ֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּֽה רֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ִאְמרֹות יְהָֹוה יאהדונהי ֲאָמרֹות ְטה

  :ָחְכמֹות ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעֽה: ַּבֲֽעִליל ָלָאֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתֽיִם
  

ַוּיאֶמר ָדִויד ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה . ַויְָבֶר ָדִויד ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ְלֵעינֵי ָּכל ַהָּקָהל
ֵהי יְִׂשָרֵאל ָאבִ  ְל יְהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה : ינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלםיאהדונהי ֱא

ְל יְהָֹוה יאהדונהי ַהַּמְמָלָכה . ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ
ַּבּכֹל ּוְביְָד ּכַֹח ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפנֶי ְוַאָּתה מֹוֵׁשל : ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש

ֵהינּו מֹוִדים ֲאנְַחנּו ָל: ּוגְבּוָרה ּוְביְָד ְלגֵַּדל ּוְלַחּזֵק ַלּכֹל ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם . ְוַעָּתה ֱא
ַאָּתה הּוא יְהָֹוה ְלַבֶּד : ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹד ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה: ִתְפַאְרֶּת

ה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהּיִַּמים ְוָכל ַאּתָ 
ַאָּתה הּוא יְהָֹוה . ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל ִמְׁשַּתֲחִוים. ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ֻּכָּלם
ִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹו ּוָמָצאָת , ְוַׂשְמָּת ְׁשמֹו ַאְבָרָהם. ֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדיםָהֱא

ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכנֲַענִי ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי . ֶאת ְלָבבֹו נֱֶאָמן ְלָפנֶי
ַוֵּתֶרא ֶאת . ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי. ְוַהְּפִרּזִי ְוַהיְבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ְלזְַרעֹו

ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹה . ְוֶאת זֲַעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל יַם סּוף. ֳענִי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָריִם
. הַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶ , ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו ִּכי יָָדְעָּת ִּכי ֵהזִידּו ֲעֵליֶהם



 
142 

 

ת . ְוַהּיָם ָּבַקְעָּת ִלְפנֵיֶהם ַוּיַַעְברּו ְבתֹו ַהּיָם ַּבּיַָּבָׁשה ְוֶאת רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו
  :ְּכמֹו ֶאֶבן ְּבַמיִם ַעּזִים

  
ַעל ַוּיַֹׁשע יְהָֹוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַד ִמְצָריִם ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַריִם ֵמת 

ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהּיָד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְהָֹוה ְּבִמְצַריִם ַוִּיֽיְראּו ָהָעם ֶאת : ְׂשַפת ַהָּיֽם
  : יְהָֹוה ַוַּֽיֲֽאִמינּו ַּבֽיהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּֽדֹו

  
 ֹֽ אְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ַּלֽיהָֹוה ָאז ָיִֽׁשיר מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּי

ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם ֹֽ ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי ִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו : ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור
ְמֶמֽנְהּו ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר ֹו יָָרה ַבּיָם ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחיל: יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו: ֱא

ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם ֽסּוף ת ְּכמֹו ָאֶֽבן: ּוִמְבַחר ָׁשֽ יְִמֽינְ יְהָֹוה : ְּתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו ִבְמצֹו
ּוְברֹב ְּגֽאֹונְ ַּתֲֽהרֹס ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחרֹנְ : נְֶאָּדִרי ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיֽב

ְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָיֽם: ֵלמֹו ַּכַּקֽׁשיֹֽאכְ  : ּוְברּוַח ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִם נְִּצבּו ְכמֹו נֵד נֹֽזְִלים ָקֽ
: ָאַמר אֹויֵב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו נְַפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּֽתֹוִריֵׁשמֹו יִָדֽי

יםנַָׁשְפָּת ְבֽרּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֽ  ִמֽי ָכמָכה ָּבֵֽאִלם יְהָֹוה ִמי : ֲללּו ַּכֽעֹוֶפֶרת ְּבַמיִם ַאִּדיִרֽ
ת עֵֹׂשה ֶפֶֽלא נִָחיָת : נִָטיָת יְִמינְ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽרץ: ָּכמָֹכה נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִה

ָׁשְֽמעּו ַעִּמים יְִרָּגזּון ִחיל ָאַחז  :ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת נֵַהְלָּת ְבָעּזְ ֶאל נְֵוה ָקְדֶׁשֽ
: ָאז נְִבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹֽאֲחזֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו ּכֹל יְֽׁשֵבי ְכָנַֽען: יֹֽוְׁשֵבי ְּפָלֶֽׁשת

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

ֶׁשב ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָֽרָׁשיו ַּבּיָם ַוּיָ : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד|  יְהָֹוה: ּֽכֹונֲנּו יֶָדֽי
  : יְהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיֽם

  
ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲֽהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה ַוֵּתֶצאן ָכל ַהּנִָׁשים ַאֲֽחֶריָה ְּבֻתִּפים 

ת ֽ ֹ ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽםַוַּתַען ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו : ּוִבְמח ֹֽ ַוּיַַּסע : ַלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור
א  מֶֹׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַם סּוף ַוֵּיְֽצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְֽלכּו ְׁשֽלֶׁשת יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְו

א ָיְֽכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמרָ : ָמְצאּו ָמֽיִם ָרא ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה ְו ה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָקֽ
ה נּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ּנְִׁשֶּתֽה: ְׁשָמּה ָמָרֽ ַוּיְִצַעק ֶאל יְהָֹוה ַוּיֹוֵרהּו יְהָֹוה ֵעץ : ַוּיִ

ר ִאם ַוּיֹאמֶ : ַוּיְַׁשֵל ֶאל ַהַּמיִם ַוּֽיְִמְּתקּו ַהָּמיִם ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם נִָּסֽהּו
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ַמְרָּת | ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול  ֶהי ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲֽעֶׂשה ְוַהֲֽאזַנְָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשֽ יְהָֹוה ֱא
ְפֶאֽ ֹֽ ֽא ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ר   :ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּֽמֲֽחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם 

  
ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות : לֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽהִׁשיר ַהַּֽמעֲ 

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

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

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

ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ְסִפיַרת ' ַאֲחרֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם ִעם אֹות ו' ְלַחֵּבר ַהְּׁשִכינָה אֹות ה
 :יְִתיֲַחדּוְויָׁשּובּו וְ . יֶהםַהִּתְפֶאֶרת ֲאֶׁשר ַּבֲעֹונֹוָתיו ִהְפִריד ֵּבינֵ 

  .ַּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶתֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתפְ 
 ִויַכֵּון ֶׁשַעל יְֵדי . ה"הו, ה"הו, ה"ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם י יְִקָרא

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

  . ה"ה הו"ְּבאֹוִתּיֹות ו
  

  ית ִאם ֶאְפָׁשר יְִתַעֵּטף ְּבַטּלִ , ןַהִּתּקּוה ֶׁשעֹוׂשֶ ר ֶּגבֶ (
  .)ם ֵאּלּוְּפסּוִקי ְּבאֹוְמרֹו םּתַ  ַרֵּבנּו ְויַּנִיַח ְּתִפִּלין

  
ִׁשיָבה ִלי הָ :  ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכייַ : ה"י

  :ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ְׂשׂשֹון יְִׁשֶע
  

א, ַאל ָּתבֹא ְּבִמְׁשַּפט ֶאת ַעְבֶּדוְ : ֹוד ְוָהָדר ְלָפנָיו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹוה: ה"הו  ִּכי 
ַהיהַ : יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי   :ִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל, ְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵוא

  
א יָנּום ְוהִ : ה"הו : עֹוָלם יְהָֹוה יאהדונהיַאָּתה ָמרֹום לְ וְ : א יִיַׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאלּנֵה 
ֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיוה   :ּוא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ַבע. ְּבֽבֹוא ֵאָליו נָָתן ַהּנִָביא: ְלָדִוֽד ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ִהים : ַּכֲֽאֶׁשר ָּבא ֶאל ַּבת ָׁשֽ ָחּנֵנִי ֱא
ֲחֶמי ְמֵחה ְפָׁשָעֽי. ְּכַחְסֶּד נִי. ֶהֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲֽעֹונִי: ְּכרֹב ַרֽ ִּכֽי ְפָׁשַעי : ּֽוֵמַחָּטאִתי ַטֲֽהֵרֽ

ְלַמַען ִּתְצַּדק . ְל ְלַבְּד ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִתי: ידְוַחָּטאִתי נֶגְִּדי ָתִמֽ . ֲאנִי ֵאָדע
ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת : ּוְבֵחְטא ֶיֱֽחַמְתנִי ִאִּמֽי. ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי: ִּתזְֶּכה ְבָׁשְפֶטֽ, ְּבָדְבֶר

: ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽין. זֹוב ְוֶאְטָהרְּתַחְּטֵאנִי ְבאֵ : ּוְבָסֻתם ָחְכָמה ֽתֹוִדיֵעֽנִי. ַבֻּטחֹות
ְוָֽכל ֲעֹונַֹתי . ַהְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲֽחָטָאי: ָּתגְֵלנָה ֲעָצמֹות ִּדִּכֽיתָ . ַּתְׁשִמיֵענִי ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה

ִהים ְורּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבֽי: ְמֵחֽה . יֵכנִי ִמְּלָפנֶיַאל ַּתְׁשלִ : ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא
ֲאַלְּמָדה : ְורּוַח נְִדיָבה ִתְסְמֵכֽנִי. ָהִׁשיָבה ִּלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶע: ְורּוַח ָקְדְׁש ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּֽנִי

ְׁשִעים ְּדָרֶכי ֹֽ ֵהי ְתֽׁשּוָעִתי ְּתַרּנֵ : ְוַחָּטִאים ֵאֶלי יָֽׁשּובּו. פ ִהים ֱא ן ַהִּציֵלנִי ִמָּדִמים ֶא
ֽא ַתְחּפֹץ זֶַבח ְוֶאֵּתנָה: ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶתֽ. ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח: ְלׁשֹונִי ִצְדָקֶתֽ . ִּכי 

א ִתְרֶצֽה ִהים רּוַח נְִׁשָּבָרה: עֹוָלה  א ִתְבֶזֽה. ֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה. זְִבֵחי ֱא ִהים  : ֱא
ָאז ַּתְחּפֹץ זְִבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה : ִּתְבנֶה חֹומֹות יְֽרּוָׁשָלֽיִם. ֹוןֵהיִטיָבה ִבְרֽצֹונְ ֶאת ִצּי

ים. ְוָכִליל   :ָאז ַיֲֽעלּו ַעל ִמזְַּבֲֽח ָפִרֽ
  

ת ֹֽ ַׁשִּנֽים ִלְבנֵי קַֹרח ַמְׂשִּכיל ִׁשיר יְִדיד ֹֽ ָּדָבר טֹוב אֵֹמר ָאנִי | ָרַחׁש ִלִּבי : ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁש
יְָפיִָפיָת ִמְּבנֵי ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתי ַעל : סֹוֵפר ָמִהֽיר| ׁשֹונִי ֵעט ַמֲֽעַשי ְלֶמֶל לְ 

ִהים ְלעֹוָלֽם ְצַלח | ַוֲהָדְר : ֲחגֹֽור ַחְרְּב ַעל יֵָר ִּגּבֹור הֹוְד ַוֲֽהָדֶרֽ: ֵּכן ֵּבַֽרְכ ֱא
ְֽרַכב ַעֽל ְּדַבר אֶמֽת ְוַענְָוה ֶצֶדק ְוֽתֹוְר נֽ  ִחֶּצי ְׁשנּונִים ַעִּמֽים ַּתְחֶּתי : ֹוָראֹות יְִמיֶנ

ִהֽים עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתֽ: יְִּפלּו ְּבֵלב ֽאֹויְֵבי ַהֶּמֶֽל ָאַהְבָּת : ִּכְסֲא ֱא
ֶהֽי ֶׁשֶמן ׂשָ | ֶּצֶדק ַוִּתְׂשנָא ֶרַׁשע ַעל ֵּכן  ִהים ֱא ֲח ֱא מֹר ַוֲֽאָהלֹות : ׂשֹון ֵמֲֽחֵבֶרְֽמָׁשֽ

ְּבנֹות ְמָלִכים ְּביְִּקרֹוֶתי נְִּצָבה ֵׁשגַל : ְקִציֽעֹות ָּכל ִּבגְדֶֹתי ִמֽן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמּנִי ִׂשְּמֽחּו
ְויְִתָאו : ִבֽיִׁשְמִעי ַבת ּוְרִאֽי ְוַהִּטי ָאזְנֵ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית ָא: ִליִמֽינְ ְּבֶכֶתם אֹוִפֽיר

: ְּבִמנְָחה ָּפנַיִ יְַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעֽם| ּוַבֽת צֹר : ַהֶּמֶל יְָפיֵ ִּכי הּוא ֲאדֹנַיִ ְוִהְׁשַּתֲֽחִוי ֽלֹו
ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּולֹות : ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל ְּפנִיָמה ִמִּֽמְׁשְּבצֹות זָָהב ְלבּוָׁשּֽה

ַֽאֽ  עֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָל יָה ֵרֽ ַּתַחת : ּתּוַבְֽלנָה ִּבְׂשָמחת ָוגִיל ְּתבֶֹאינָה ְּבֵהיַכל ֶמֶֽל: ֲחֶרֽ
ַאזְִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל ּדר ָודֹר ַעל ֵּכן : ֲאבֶֹתי ִיְֽהיּו ָבנֶי ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶֽרץ

  :ַעִּמים יְהֹודּו ְלעֹוָלם ָוֶעֽד
  

 יִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ִּפְדיֹון תעניות הנצרכים לתקונו ָאך ִמי ָעָלה ָׁשַמיִם  ַאַחר ָּכ
ְויִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל , ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות, ְויַָרד
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ם ּוִמָּׁשַמיִ . ֲענִּיֹותוטוב שלא יפחות מפדיון תשִעים ְואחת ּתַ , ֲאֶׁשר יּוַכל
ן ְמַסּיְִעיר ְלִהָּטהֵ א ֶׁשַהּבָ  ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ּוְכמֹו ִּתּקּונֹום ְלַהְׁשִלי יַַעזְרּוהּו

  . ַּבֲעדֹו
 יִַּקח ִמְסכּום ַהִּפְדיֹון ַאְרָּבִעים ְוֶׁשַבע ַמְטְּבעֹות ִויַסְּדֵרם ַעל ַהֻּׁשְלָחן  ִאם ֶאְפָׁשר

  :ְּכֵסֶדר זֶה
10   5  

5   6   5  
5   6   5  

 ְוַאַחר ָּכ ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשנִּיָה , ֶׁשל ׁשּוָרה ְׁשִליִׁשית ִּבְפנֵי ַעְצָמם יְַחֵּבר ַמְטְּבעֹות
ְויֹוִסיף ֲעֵליֶהם ֶאת , ְוַאַחר ָּכ יְַחֵּבר ַהָּכל ִעם ׁשּוָרה ִראׁשֹונָה, ִּבְפנֵי ַעְצָמם

 :ּוָפנָיו ְלַצד ַמְעָרב ְויֹאַמרְויַָעמֹוד יֵָחף , ם ְּביָדֹוְויֹאַחזֵ . ְׁשָאר ְּדֵמי ַהִּפְדיֹון
  

ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה
ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי . ן ָמֳעָמדָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאי. רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי

יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפנֶי ַעל רַֹע . ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא

ָמה . ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי ּבֶׁשת ַהָּפנִים. ַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִםלְ 
א . ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו

א ִהֵּטיִתי ָאזְנִיִלְדבָ . ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה . ֶרי 
א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה . ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְוַעל ִמְצֹות 

ְוגַָרְמִּתי . ַהֶּׁשַפעְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות 
ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק . ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות

ת ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית אֶ . ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה
ּבֹורֹות . נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור

א יִָכילּו ַהַּמיִם ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . י ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַריּבֹוְׁשּתִ . ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְלַהְכִעיְס , ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ִּכי 
. ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , נְִתַּכַּונְִּתי

ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֶׁשָחָטאִּתי . ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי
נֵַחם ּוִמתְ . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי, ְּבִאסּור ְקֵדָׁשה ּוִפֶּלגֶׁש

. ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
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יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש : ִּדְכִתיב, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב  ּוָבאִתי ְּבֵלב . ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

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

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

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

ּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְויְִהיֶה ָחׁש. ִמָּׁשֶמן
ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ . ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים , י ּכֹחַ ַא ֵאין ּבִ , ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו, ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור , ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים , נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת . ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות
ְוָכל נִיצֹוצֹות . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי ַהְּפגִָמים

, ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום , ם ְקִלּפֹותיְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹותָ 

יִל 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
, ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ּוַחּיִים 'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'ּבָ 

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

ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים . ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'רָ  ת'ֲחֶמי אֶ 'רַ 
  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ַאָּתה

  
 ַהְמִׁשיך ָרגִילּולְ , יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן.  
  אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה :ָּפסּוק זֶה ַּפֲעַמּיִיםיֹאַמר.  
  א ְלַהְפִסיק בֶאְמַצעיֹאַמר . ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַהְּמֻסָּדִרים ְלִפי ְׁשמֹות ַהּקֹוֶדׁש ְויִּזֵַהר 

ֶׁשֵהם ִמּלּוי ַהֵּׁשם , א, ו"א, א ,ד"ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ַהַּמְתִחיִלים ְּבאֹוִתּיֹות ו
  :"ֵלָאה"ְּׁשִכינָה ַהּנְִקֵראת ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנְִכָּבד ְוַהּנֹוָרא יְַכֵּון ְלָהִאיר אֹור לַ 
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ֵהי יְִׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמן ַהּגֹויִם ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁש וְ : ד"ו ִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱא
  :  ֹור ְלדֹור יְַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי ּוְּגבּורֹוֶתי יִַּגידּוד :ַח ִּבְתִהָּלֶתְלִהְׁשַּתּבֵ 

  
  :ז יְָרנְנּו ֲעֵצי ַהּיַַער ִמִּלְפנֵי יְהָֹוה ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץאָ : א
  
ָהיוְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו ַאׁשְ אַ : ו"א  ָּבַטְחִּתי יָגֵל ֲאנִי ְּבַחְסּדְ וַ  :ֵרי ָהָעם ֶׁשיְהָֹוה ֱא

  :ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ֲאִׁשיָרה ַליהָֹוה ִּכי ָּגַמל ָעַלי
  
א ִּתְכָלא ַרֲחֶמי ִמֶּמּנִי ַחְסְּד ַוֲאִמְת ָּתִמיד יְִצרּונִיאַ : א   :ָּתה יְהָֹוה 
  

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

  
  :ָרֶכי יְהָֹוה הֹוִדיֵענִי אֹוְרחֹוֶתי ַלְמֵּדנִיּדְ  :ַׁשְלִוי ַּבל ֶאמֹוט ְלעֹוָלםֲאנִי ָאַמְרִּתי ּבְ וַ  :ד"ו
  
  :ֹוִפיעַ ל נְָקמֹות יְהָֹוה ֵאל נְָקמֹות האֵ : א
  
א יְַׁשִחית ְוִהְרָּבה וְ : ָרא ְוֶאל ֲאדֹנַי ֶאְתַחּנַןֶלי יְהָֹוה ֶאקְ אֵ  :ו"א הּוא ַרחּום יְַכֵּפר ָעֹון ְו

א יִָעיר ָּכל ֲחָמתֹו   :ְלַהִּׁשיב ַאּפֹו ְו
  
  :ַהי ְּב ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ַאל יַַעְלצּו אֹויְַבי ִליאֱ : א
  

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

  
ַאל ַּתֲעזְֵבנִי ַעד ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמֹור : ֶטי ֶוֱאמּונָה ִעינִיָתנִייַָדְעִּתי יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשּפָ 

 :ְּדָבְר נִָּצב ַּבָׁשָמיִם ְלעֹוָלם יְהָֹוה  :ב ֻחֶּקי ְוֶאֳצֶרּנָה ֵעקֶ הֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדרֶ : ְמאֹוד
 ְוֶאְׁשְמֶרּנָה ְבָכל ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה תֹוָרתֶ  :ה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶתִויבֹואּונִי ֲחָסֶד יְהֹוָ 

א ֵאבֹוׁש יְִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי:   ַהֲעֵבר ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחּיֵנִי :ֵלב  :ְלַמַען 
  :ִמָּכל אֹוַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרגְָלי ְלַמַען ֶאְׁשמֹור ְּדָבֶר
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 ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ד"ף למ"ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם אל יֹאַמר ְּפסּוִקים:  
: ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹוד ּתָ דֹור ָודֹור ֱאמּונֶָת ּכֹונַנְ לְ : ֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹור ֻחֶּקיאַ : אלף

  :נֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקיּפָ 
י ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא אֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹותֶ מֵ  :ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרְׁשִּתי  ֲאנִי הֹוִׁשיֵענִילְ : למד

  :ֶר ֱאמּונָה ָּבַחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתיּדֶ  :ִלי
  

  ַׁש ְּפָעִמים ר ָּפסּוקיֹאמ  :זֶה ָׁש
ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱֽאֶמת  ַוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא

  :יְִׁשֶעֽ
  
  ְִוַאַחר ָּכ יֹאַמר, ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשַאֲחָריו יִריםיֹאַמר ִׁשיר ַהּׁש:  

ְלִכים, ַאְׁשֵרי ְתִמֽיֵמי ָדֶר ֹֽ ְּבָכל ֵלב , ב ַאְׁשֵרי נְֹֽצֵרי ֵעֽדָֹתיו: ְּבתֹוַרת יְהָֹוֽה ַהה
ֽא ָפֲעלּו ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלֽכּו: יְִדְרֽׁשּוהּו ד: ג ַאף  ֹֽ : ד ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי ִלְׁשמר ְמא

ֽא ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי אֶ : ה ַאֲֽחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקֽי ז ֽאֹוְד : ל ָּכל  ִמְצֹוֶתֽיו ָאז 
ד: ְּביֶׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ ט ַּבֶּמה : ח ֶאת ֻחֶּקי ֶאְׁשמר ַאֽל ַּתַעזְֵבנִי ַעד ְמא

יא : י ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתי ַאל ַּתְׁשֵּגנִי ִמִּמְצֹוֶתֽי: יְזֶַּכה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמר ִּכְדָבֶרֽ
ֽ א ֶאֱֽחָטא ָל יג : יב ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: ְּבִלִּבי ָצַפנְִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען 

טו ְּבִפּקּוֶדי : יד ְּבֶדֶר ֵעְֽדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹון: ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכל ִמְׁשְּפֵטי ִפֽי
ְרחֶֹתֽיָאִשיָחה ְוַאּבִ  ֹֽ א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרֽ: יָטה א יז  ּגְמל ַעל : טז ְּבֻחּקֶֹתי ֶאְֽׁשַּתֲעָׁשע 

יט ֵּגר ָאֽנִֹכי : יח ַּגל ֵעינַי ְוַאִּביָטה נְִפָלאֹות ִמּֽתֹוָרֶתֽ: ַעְבְּד ֶאְֽחיֶה ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶרֽ
כא : ָּגְֽרָסה נְַפִׁשי ְלַתֲֽאָבה ֶאֽל ִמְׁשָּפֶטי ְבָכל ֵעֽתכ : ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמּנִי ִמְצֹוֶתֽי

: כב ַּגל ֵמָֽעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז ִּכי ֵעֽדֶֹתי נָָצְֽרִּתי: ָּגַעְרָּת זִֵדים ֲארּוִרים ַהּׁשֹגִים ִמִּמְצֹוֶתֽי
ֲעֻׁשָעי ַאנְֵׁשי : כג ַּגם ָיְֽׁשבּו ָׂשִרים ִּבי נְִדָּברּו ַעְבְּד יִָשיַח ְּבֻחֶּקֽי כד ַּגֽם ֵעדֶֹתי ַׁשֽ

: כו ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּֽתֲענֵנִי ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי: כה ָּדְֽבָקה ֶלָֽעָפר נְַפִׁשי ַחּיֵנִי ִּכְדָבֶרֽ: ֲעָצִתֽי
ּתּוגָה ַקּיְֵמנִי כח ָּדְֽלָפה נְַפִׁשי מִ : כז ֶּדֶֽר ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתֽי

ל ֶּדֶֽר ֱאמּונָה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי : כט ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי: ִּכְדָבֶרֽ
נִי: ִׁשִּוֽיִתי לב ֶּדֶֽר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב : לא ָּדַבְקִּתי ְבֵעְֽדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשֽ

לד ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה ֽתֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה : לג הֹוֵרנִי יְהָֹוה ֶּדֶר ֻחֶּקי ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶֽקב: יִלִּבֽ 
לו ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְֽדֹוֶתי ְוַאל : לה ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתיב ִמְצֹוֶתי ִּכי בֹו ָחָפְֽצִּתי: ְבָכל ֵלֽב
לח ָהֵקם ְלַעְבְּד ִאְמָרֶת ֲאֶׁשר : ֵמְֽראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחֵּיֽנִי לז ַהֲֽעֵבר ֵעינַי: ֶאל ָּבַֽצע
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מ  ִהּנֵה ָּתַאְבִּתי : לט ַהֲֽעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי טֹוִבֽים: ְליְִרָאֶתֽ
ְת ַחֵּיֽנִי מב ְוֶאֱֽענֶה : ה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶתֽמא ִוֽיבֹֻאנִי ֲחָסֶד יְהֹוָ : ְלִפֻּקֶדי ְּבִצְדָקֽ

ְרִפי ָדָבר ִּכֽי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ ֹֽ מג ְוַֽאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט : ח
ְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעֽד: יִָחְֽלִּתי ִפֻּקֶדי  מה ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְֽרָחָבה ִּכי: מד ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרֽ

ְׁשִּתי א ֵאֽבֹוׁש: ָדָרֽ מז ְוֶאְׁשַּתֲֽעַׁשע ְּבִמְצֹוֶתי : מו ַוֲֽאַדְּבָרה ְבֵעֽדֶֹתי נֶגֶד ְמָלִכים ְו
א ַכַּפי ֶאֽל ִמְצֹוֶתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִשיָחה ְבֻחֶּקֽי: ֲאֶׁשר ָאָהְֽבִּתי ָֹֽ מט זְכֹר : מח ְוֶאש

ְת ִחָּיְֽתנִי: ֶׁשר ִיַֽחְלָּתֽנִיָּדָבר ְלַעְבֶּד ַעל אֲ  נא זִֵדים : נ זֹאת נֶָחָֽמִתי ְבָענְיִי ִּכי ִאְמָרֽ
א נִָטֽיִתי : יְהָֹוה ָוֶֽאְתנֶָחֽם| נב זַָכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמֽעֹוָלם : ֱהִליֻצנִי ַעד  ְמאֹד ִמּתֹוָרְת 

זְֵבי ּֽתֹורָ  ֹֽ י: ֶתֽנג זְַלָעָפה ֲאָחזְַתנִי ֵמְֽרָׁשִעים ע נה : נד זְִמרֹות ָהֽיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרֽ
נז : נו זֹאת ָהֽיְָתה ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדי נָָצְֽרִּתי: זַָכְרִּתי ַבַּליְָלה ִׁשְמ יְהָֹוה ָוֶֽאְׁשְמָרה ּֽתֹוָרֶתֽ

י נט : ֵלב ָחּנֵנִי ְּכִאְמָרֶתֽ נח ִחִּליִתי ָפנֶי ְבָכל: ֶחְלִקי יְהָֹוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר ְּדָבֶרֽ
א ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתֽי: ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָֽאִׁשיָבה ַרגְַלי ֶאל ֵעֽדֶֹתֽי : ס ַחְׁשִּתי ְו

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

סו טּוב ַטַעם : סה טֹוב ָעִשיָת ִעֽם ַעְבְּד יְהָֹוה ִּכְדָבֶרֽ: ָמְֽלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי
ְת ָׁשָמְֽרִּתי: ֱאָמֽנְִּתיָוַדַעת ַלְּמֵדנִי ִּכי ְבִמְצֹוֶתי ֶהֽ  : סז ֶטֶרם ֶאֱֽענֶה ֲאנִי ׁשֹגֵג ְוַעָּתה ִאְמָרֽ

סט ָטְֽפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר זִֵדים ֲאנִי ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר : סח טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי
ֲעָׁשְֽעּתִ : ִּפּקּוֶדֽי ְת ִׁשֽ עא ֽטֹוב ִלי ִכֽי ֻעּנֵיִתי ְלַמַען : יע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאנִי ּתֹוָרֽ

עג יֶָדי ָעׂשּונִי ַוֽיְכֹונְנּונִי : עב ֽטֹוב ִלי ֽתֹוַרת ִּפי ֵמַֽאְלֵפי זָָהב ָוָכֶֽסף: ֶאְלַמד ֻחֶּקֽי
ה יַָדְעִּתי ע: עד יְֵרֶאי יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: ֲהִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתֽי

ְת ְלַעְבֶּדֽ: יְהָֹוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי ֶוֱֽאמּונָה ִעּנִיָתֽנִי : עו יְִהי נָא ַחְסְּד ְלַנֲֽחֵמנִי ְּכִאְמָרֽ
ֲעֻׁשָעֽי ֲחֶמי ְוֶאְֽחיֶה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֽ עח יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי : עז יְבֹאּונִי ַרֽ

פ יְִהֽי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי ְלַמַען : עט יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי ְויְֹֽדֵעי ֵעֽדֶֹתֽי: ַח ְּבִפּקּוֶדֽיָאִשי
פב ָּכלּו ֵעינַי ְלִאְמָרֶת ֵלאמר : פא ָּכְֽלָתה ִלְתׁשּוָעְֽת נְַפִׁשי ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי: א ֵאֽבֹוׁש

א ָׁשָכְֽחִּתיפג ִּכֽ : ָמַתי ְּתֽנֲַחֵמֽנִי פד ַּכָּמה יְֵמֽי ַעְבֶּד ָמַתי : י ָהיִיִתי ְּכנֹאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקי 
ְדַפי ִמְׁשָּפֽט ֹֽ א ְכֽתֹוָרֶתֽ: ַּתֲֽעֶשה ְבר פו ָּכל ִמְצֹוֶתי : פה ָּכֽרּו ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 

נִי ֽא ָעזְַבִּתי ִפֻּקֶדֽיפז ִּכְמַעט ִּכּל: ֱאמּונָה ֶׁשֶקר ְרָדפּונִי ָעזְֵרֽ פח : ּונִי ָבָאֶרץ ַוֲֽאנִי 
צ ְלדֹר ָודֹר : פט ְלעֹוָלם יְהָֹוה ְּדָבְֽר נִָּצב ַּבָּׁשָמֽיִם: ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפֽי

ד ֹֽ צב לּוֵלי : ִּכי ַהּכֹל ֲעָבֶדֽי צא ְלִֽמְׁשָּפֶטי ָעְֽמדּו ַהּיֹום: ֱאֽמּונֶָת ּכֹונַנְָּתֽ ֶאֶרץ ַוַּֽתֲעמ
ֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָענְִיֽי ְת ַׁשֽ ֽא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחּיִיָתֽנִי: תֹוָרֽ צד : צג ְלעֹוָלם 

ְׁשִּתי ֽ ֲאנִי ֽהֹוִׁשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָדָרֽ צו : ֶאְתּבֹוָנֽן צה ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדנִי ֵעֽדֶֹתי: ְל
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ד ֹֽ צז ָמֽה ָאַהְבִּתי ֽתֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום ִהיא : ְלָֽכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְֽת ְמא
יָחִתֽי ִֹֽ צט ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי : צח ֵמאֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶת ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלֽי: ש

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

קה : ּקּוֶדי ֶאְתּבֹונָן ַעל ֵּכן ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח ָׁשֶֽקרקד ִמּפִ : ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפֽי
קז : קו נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲֽאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ: נֵר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלנְִתֽיָבִתֽי
: יְהָֹוה ּֽוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדֽנִיקח נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא : ַנֲֽענֵיִתי ַעד ְמאֹד יְהָֹוה ַחּיֵנִי ִכְדָבֶרֽ

א ָׁשָכְֽחִּתי א : קט נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת  קי ָנְֽתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי 
ת קיב נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲֽעׂשֹו: קיא נַָחְלִּתי ֵעְֽדֹוֶתי ְלעֹוָלם ִּכֽי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּֽמה: ָתִעֽיִתי

קיד ִסְתִרי ּוָמֽגִּנִי ָאָּתה : קיג ֵסֲֽעִפים ָׂשנֵאִתי ְוֽתֹוָרְת ָאָהְֽבִּתי: ֻחֶּקי ְלעֹוָלם ֵעֶֽקב
ָהֽי: ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתי ְת : קטו ֽסּורּו ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצות ֱא קטז ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרֽ

יְוֶאְֽחיֶה ְוַאל ְּתִביֵׁשנִי ִמׂשִ  קיח ָסִליָת : קיז ְסָעֵדנִי ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמֽיד: ְבִרֽ
קיט ִסגִים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי : ָּכל ׁשֹוגִים ֵמֻֽחֶּקי ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתֽם

אִתיקכ  ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי ּֽוִמִּמְׁשָּפֶטי :  ֵעֽדֶֹתֽי קכא ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל : יֵָרֽ
י ְׁשָקֽ ֹֽ קכג ֵעינַי ָּכלּו ִליֽׁשּוָעֶת : קכב ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ַאֽל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדֽים: ַּתּנִיֵחנִי ְלע

 ָאנִי ֲהִבינֵנִי קכה ַעְבּדְ : קכד ֲעֵשה ִעם ַעְבְּד ְכַחְסֶּד ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדֽנִי: ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקֽ
קכז ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצֹוֶתי : קכו ֵעת ַלֲֽעׂשֹות ַלֽיהָֹוה ֵהֵפרּו ּֽתֹוָרֶתֽ: ְוֵאְֽדָעה ֵעֽדֶֹתֽי

קכט ְּפָלאֹות : קכח ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל יִָּׁשְרִּתי ָּכל אַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנֽאִתי: ִמּזָָהב ּוִמָּפֽז
י ֵעְֽדֹוֶתי ַעל קלא ִּפֽי ָפַעְרִּתי : קל ֵּפַתח ְּדָבֶרי יִָאיר ֵמִבין ְּפָתִיֽים: ֵּכן נְָצָרַתם נְַפִׁשֽ

ֲהֵבי ְׁשֶמֽ: ָוֶֽאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתי יָָאְֽבִּתי ֹֽ קלג : קלב ְּפֵנֽה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי ְּכִמְׁשָּפט ְלא
קלד ְּפֵדנִי ֵמעֶׁשק ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה : י ָכל ָאֶֽוןְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת ְוַֽאל ַּתְׁשֶלט ּבִ 

קלו ַּפְלגֵי  ַמיִם ָיְֽרדּו ֵעינָי ַעל : קלה ָּפנֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּד ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקֽי: ִּפּקּוֶדֽי
יָת ֶצֶדק ֵעֽדֶֹתי קלח ִצּוִ : קלז ַצִּדיק ַאָּתה יְהָֹוה ְויָָׁשר ִמְׁשָּפֶטֽי: ֽא ָׁשְמרּו ֽתֹוָרֶתֽ

ד ֹֽ י: ֶוֱֽאמּונָה ְמא ְת ְמאֹד : קלט ִצְּמַתְתנִי ִקנְָאִתי ִּכֽי ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרֽ קמ ְצרּוָפה ִאְמָרֽ
א ָׁשָכְֽחִּתי: ְוַֽעְבְּד ֲאֵהָבּֽה ְת ֶצֶדק : קמא ָצִעיר ָאֽנִֹכי ְונְִבזֶה ִּפֻּקֶדי  קמב ִצְדָקֽ
ֲעֻׁשָעֽי: ְת ֱאֶמֽתְלעֹוָלם ְוֽתֹורָ  קמד ֶצֶדק ֵעְֽדֹוֶתי : קמג ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּונִי ִמְצֹוֶתי ַׁשֽ

ָרה: ְלעֹוָלם ֲהִבינֵנִי ְוֶאְֽחֶיֽה ֹֽ קמו ְקָראִתי : קמה ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲענֵנִי יְהָֹוה ֻחֶּקי ֶאּצ
קמח ִקְּדמּו : ּנֶֶׁשף ָוֲֽאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְֽר יִָחְֽלִּתיקמז ִקַּדְמִּתי בַ : ֽהֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֽדֶֹתֽי

קנ : קמט קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶט ַחֵּיֽנִי: ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות ָלִשיַח ְּבִאְמָרֶתֽ
ְת ָרָחֽקּו ְדֵפי זִָּמה ִמּתֹוָרֽ ֹֽ ְרבּו ר קנב : ִמְצֹוֶתי ֱאֶמֽת קנא ָקרֹוב ַאָּתה יְהָֹוה ְוָֽכל: ָקֽ

א : ֶקֶדם יַָדְעִּתי ֵמֵעֽדֶֹתי ִּכי ְלעֹוָלם יְַסְדָּתֽם קנג ְרֵאֽה ָענְיִי ְוַחְּלֵצנִי ִּכי תֹוָרְת 
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ְת ַחֵּיֽנִי: ָׁשָכְֽחִּתי קנה ָרחֹוק ֵמְֽרָׁשִעים יְׁשּוָעה ִּכֽי : קנד ִריָבה ִריִבי ּוגְָאֵלנִי ְלִאְמָרֽ
א דָ  ׁשּוֻחֶּקי  ֲחֶמי ַרִּבים : ָרֽ ְדַפי ְוָצָרי : יְהָֹוה ְּכִֽמְׁשָּפֶטי ַחֵּיֽנִי| קנו ַרֽ ֹֽ קנז ַרִּבים ר

א נִָטֽיִתי א ָׁשָמֽרּו: ֵמֵעְֽדֹוֶתי  ְת  גְִדים ָוֶֽאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרֽ ֹֽ קנט : קנח ָרִאיִתי ב
קס רֹאׁש ְּדָבְֽר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל : ְסְּד ַחֵּיֽנִיְרֵאה ִּכֽי ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי יְהָֹוה ְּכֽחַ 

קסב ָשׂש ָאֽנִֹכי ַעל : קסא ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָם ּוִמְּדָבְֽר ָּפַחד ִלִּבֽי: ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ
ב ְת ָאָהְֽבּתִ : ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרֽ קסד ֶׁשַבע : יקסג ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ָוֲֽאַתֵעָבה ּתֹוָרֽ

ֲהֵבי ֽתֹוָרֶת ְוֵאֽין ָלמֹו ִמְכֽׁשֹול: ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ ֹֽ : קסה ָׁשלֹום ָרב ְלא
יִתי ִֹֽ ֲהֵבם : קסו ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ּֽוִמְצֹוֶתי ָעש ֹֽ ְמָרה נְַפִׁשי ֵעֽדֶֹתי ָוא קסז ָׁשֽ

ד ֹֽ קסט ִּתְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי : ְרִּתי ִפּקּוֶדי ְוֵעֽדֶֹתי ִּכי ָכל ְּדָרַכי נֶגְֶּדֽקסח ָׁשמַ : ְמא
ְת ַהִּציֵלֽנִי: יְהָֹוה ִּכְדָבְֽר ֲהִביֵנֽנִי קעא ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי : קע ָּתבֹוא ְתִחּנִָתי ְלָפנֶי ְּכִאְמָרֽ

קעג ְּתִהֽי : ב ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדקקע: ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקֽי
ֲעֻׁשָעֽי: יְָד ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְֽרִּתי קעה : קעד ָּתַאְבִּתי ִלֽיׁשּוָעְֽת יְהָֹוה ְותֹוָרְת ַׁשֽ

נִי ו ָּתִעיִתי ְּכֶשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצֹוֶתי קע: ְּתִֽחי נְַפִׁשי ּֽוְתַהְלֶלָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט יְַעזְֻרֽ
  :א ָׁשָכְֽחִּתי

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

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

ְכנָה ָּלּה נְַפִׁשי ִעם ׂשֹונֵא ָׁשֽלֹום   :הז ַאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמֽ: ָׁשֽ
  

יקכא   ב  ֶעזְִרי ֵמִעם יְהָֹוה : א  ִׁשיר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ
ְמֶרֽ: עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ א יִיָׁשן : ג ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל יָנּום ׁש ֽא יָנּום ְו ד ִהּנֵה 

ֹֽ : ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ֽה יְהָֹוה ׁש ֽא יֶַּכָּכה : ְמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ ו יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
ח ְיֽהָֹוה יְִׁשָמר ֵצֽאְת : ז ְיֽהָֹוה יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמר ֶאת נְַפֶׁשֽ: ְויֵָרַח ַּבָּלֽיְָלה

  :ּובֹוֶא ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ֽא  ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות לְ קכב   ְמִרים ִלי ֵּבית יְהָֹוָה נֵֵל ֹֽ ְמדֹות ָהיּו : ָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבא ֹֽ ב  ע
ִֽים ֻחְּבָרה ָּלּה יְַחָּדֽו: ַרגְֵלינּו ִּבְׁשָעַריִ יְֽרּוָׁשָל ד ֶׁשָּׁשם : ג יְֽרּוָׁשַלים ַהְּבנּויָה ְּכִעיר ֶׁשֽ

ָיְֽׁשבּו ִכְסאֹות | ה ִּכי ָׁשָּמה : ְלֵׁשם יְהָֹוה ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות ְליְִׂשָרֵאל ְלהֹדֹות
ֲהָבֽיִ: ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוֽד ֹֽ ֲאלּו ְׁשלֹום יְֽרּוָׁשָלים יְִׁשָליּו א ז יְִהֽי ָׁשלֹום : ו ַׁשֽ

ט  ְלַמַען ֵּבית : ָּבֽח ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ּנָא ָׁשלֹום : ְּבֵחיֵל ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתֽיִ
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ֽ ֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל   :יְהָֹוה ֱא
  

ב ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ֵאֶלי נָָשאִתי ֶאת ֵעינַי ַהּיְֹֽׁשִבי ַּבָּׁשָמֽיִםקכג 
ֵהינּו ַעד ג ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵינּו אֶ : ֶאל יַד ֲאֽדֹונֵיֶהם ל יְהָֹוה ֱא

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

  
ב לּוֵלי יְהָֹוה : ר נָא יְִׂשָרֵאֽלא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי יְהָֹוה ֶׁשָהיָה ָלנּו יֹֽאמַ קכד 

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

א נְָתנָנּו ֶטֶרף ְלִׁשּנֵיֶהֽם ז נְַפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור נְִמְלָטה ִמַּפח יֹֽוְקִׁשים ַהַּפח נְִׁשָּבר ַוֲֽאנְַחנּו : ֶׁש
  :ח ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה עֵֹשה ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ: נְִמָלְֽטנּו

ְטִחים ַּבֽיהָֹוה ְּכַֽהר צִ  קכה ֹֽ ֽא יִּמֹוט ְלעֹוָלם יֵֵׁשֽבא ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַהּב ב ְיֽרּוָׁשַלים : ּיֹון 
א יָנּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל : ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוֽיהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם ג ִּכי 

ֽא יְִׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה יְֵדיֶהֽם ָבה יְהָֹוה ַלּטֹוִבים ד ֵהיִטי: ּגֹוַרל ַהַּֽצִּדיִקים ְלַמַען 
ֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל : ְוִלֽיָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתֽם ֹֽ ה ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלֹוָתם יֹֽוִליֵכם יְהָֹוה ֶאת ּפ

  :יְִׂשָרֵאֽל
  

ְלִמֽים קכו ֹֽ ק ב ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹו: א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְהָֹוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהיִינּו ְּכח
ג ִהגְִּדיל יְהָֹוה : ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹֽאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ִעם ֵאֶּֽלה

ה ַהּזְֹֽרִעים : ד ׁשּוָבה יְהָֹוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲֽאִפיִקים ַּבֶּנֽגֶב: ַלֲֽעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְׂשֵמִחֽים
רּוְּבִדְמָעה ְּבִרּנָה יִ  ֹֽ ֹֽא יָבֹא ְבִרּנָה נֵֹשא : ְקצ ו ָהלֹו יֵֵל ּוָבכֹה נֵֹשא ֶמֶֽׁש ַהּזַָרע ּב

  :ֲאֻלּמָֹתֽיו
  

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

ד : ג ִהּנֵה ַנֲֽחַלת יְהָֹוה ָּבנִים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶֽטן: ֶלֶחם ָהֲֽעָצִבים ֵּכן יִֵּתן ִלֽיִדידֹו ֵׁשָנֽא
ים ֽא ה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא : ְּכִחִּצים ְּביַד ִּגּבֹור ֵּכן ְּבנֵי ַהּנְעּוִרֽ ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם 
ַער   :יֵבׁשּו ִּכֽי יְַדְּברּו ֶאת ֽאֹויְִבים ַּבָּׁשֽ

  
ב יְגִיַע ַּכֶּפי ִּכי תֹאֵכל : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל יְֵרא יְהָֹוה ַהֽהֵֹל ִּבְדָרָכֽיו קכח
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ֽ ִרּיָה ְּביְַרּכְ : ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל ֹֽ ֵתי ֵביֶת ָּבנֶי ִּכְׁשִתֵלי זֵיִתים ָסִביב ג ֶאְׁשְּת ְּכגֶֶפן ּפ
ֽ ה יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב : ד ִהּנֵה ִכי ֵכן יְבַֹר ָּגֶבר יְֵרא יְהָֹוֽה: ְלֻׁשְלָחֶנ

  :ּוְרֵאֽה ָבנִים ְלָבנֶי ָׁשלֹום ַעל  יְִׂשָרֵאֽל: יְֽרּוָׁשָלים ּכל יְֵמי ַחֶּיֽי
  

ת ְצָררּונִי ב ַרּבַ : א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּונִי ִמּנְעּוַרי יֹֽאַמר נָא יְִׂשָרֵאֽל קכט
ְרִׁשים ֶהֱֽאִריכּו ְלַמֲֽענִיָתֽם: א יְָכלּו ִלֽיִמּנְעּוָרי ַּגם ֹֽ , ד יְהָֹוה ַצִּדיק: ג ַעל ַּגִּבי ָחְֽרׁשּו ח

ֹ : ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעֽים נְֵאי ִצּיֹֽוןה יֵבֹׁשּו ְויִּס ֹֽ ו ִיְֽהיּו ַּכֲֽחִציר ַּגּגֹות : גּו ָאחֹור ּכֹל ׂש
א ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמֽר: ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף יֵָבֽׁש ְבִרים : ז ֶׁש ֹֽ א ָאְֽמרּו ָהע ח ְו

  :ִּבְרַּכֽת  יְהָֹוה ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם יְהָֹוֽה
  

ב ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי : ַּמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽהא ִׁשיר ַהֽ  קל
ד: ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי ֹֽ ד ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה : ג ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ

א ְמִרים : ָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתיה ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקּוְ : ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ ֹֽ ו נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
ֶֹֽקר ְמִרים ַלּב ֹֽ : ז יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות: ַלּבֶֹקר ׁש

  :ח  ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו
  

ֽא ִהַּלְכִּתי ִּבגְדֹלֹות , יר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִודא ׁשִ  קלא ֽא ָרמּו ֵעינַי ְו ֽא גַָבּה ִלִּבי ְו יְהָֹוה 
י: ּוְבנְִפָלאֹות ִמֶּמּנִי א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי נְַפִׁשי ְּכגָֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי נְַפִׁשֽ : ב ִאם 

  :ַעָּתה ְוַעד עֹוָלֽםג יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ֵמֽ 
  

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

ב: הְלַֽעְפַעַּפי ְּתנּוָמֽ  ֹֽ ִהֵּנֽה ְׁשַמֲענּוָה : ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלֽיהָֹוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲֽאִביר ַיֲֽעק
קּוָמה : נָבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו נְִׁשַּתֲֽחֶוה ַלֲֽהדֹם ַרגְָלֽיו: ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַֽער

ֽ ֲהנֶ : יְהָֹוה ִלְמנּֽוָחֶת ַאָּתה ַוֲֽארֹון ֻעֶּז ֹֽ ַּבֲֽעבּור ָּדִוד : י יְִלְּבׁשּו ֶצֶדק ַוֲֽחִסיֶדי יְַרֵּנֽנּוּכ
ֽא יָׁשּוב ִמֶּמּנָה ִמְּפִרי ִבְטנְ :  ַעְבֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחֽ נְִׁשַּבֽע יְהָֹוה ְלָדִוד ֱאֶמת 

ֽ ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבנֵיֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְֽׁשבּו  ִאֽם יְִׁשְמרּו ָבנֶי ְּבִריִתי ְוֵעֽדִֹתי זֹו: ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָל
ֽ ה ֵאֵׁשב ִּכי :  ִּכֽי ָבַחר יְהָֹוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב ֽלֹו:  ְלִכֵּסא ָל ֹֽ זֹאת ְמנּֽוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפ

ִּביׁש יֶַׁשע ַוֲֽחִסיֶדיָה ְוֽכֲֹהנֶיָה ַאלְ : טו ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹונֶיָה ַאְׂשִּביַעֽ ָלֶֽחם: ִאִּוִתֽיהָ 
ֽאֹויְָביו ַאְלִּביׁש ּבֶׁשת ְוָעָליו : ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי נֵר ִלְמִׁשיִחֽי: ַרּנֵן יְַרֵּנֽנּו
  :יִָציץ נִזְֽרֹו
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ֶּׁשֶמן ב ּכַ : ם ָיַֽחדּוַמה ּנִָעים ֶׁשֶבת ַאִחים ּג א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹובקלג 
ן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתֽיו ג ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד : ַהּטֹוב ַעל ָהראׁש יֵֹרד ַעֽל ַהּזָָקן זְַקֽ
  :                 ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחּיִים ַעד ָהֽעֹוָלֽם

  
ְמִדים ְּבֵבֽית יְהָֹוה  א ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִהּנֵה קלד ֹֽ ָּבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוה ָּכל ַעְבֵדי יְהָֹוה ָהע

ה ָׁשַמיִם : ב ְׂשֽאּו יְֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְֽרכּו ֶאת יְהָֹוֽה: ַּבֵּליֽלֹות ֵֹ ג יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה ִמִּצּיֹון עֹש
  :ָוָאֶֽרץ

  
 ִּתְלַמד " ַאְּדָרא זּוָטא"ְמקֹום ְוָהִאָּׁשה ּבִ , "ָטאַאְּדָרא זּו": זוהריְִלַמד  ַאַחר ָּכ

  .עֹותּוך ְלֵליל ָׁשב"ַהָתנָ 
 ַהִּלמּוד יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ַּבֲעֹון , תֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשהּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ּבְ 

ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ַהִּפֶּלגֶׁש ְוַהְּקֵדָׁשה
ַוֲחָסֶדי יְֻתָּקן ָּכל ֲאֶׁשר  ּוְברֹב ַרֲחֶמי, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ֲאנִי ּוֵביִתי

ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש ֶׁשַפע ַרב ְלנְַפֵׁשנּו , ְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ָּפגְַמנּו
יֹום ָרצֹון ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ְויְִהיֶה ַהּיֹום ַהּזֶה . רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו

ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפגְַמנּו ִּבְכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה , ְלָפנֶי
ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפְּגמּו , ְוָכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

: ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש, נֹגַּה ְּדֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָהְונְָפלּו ּבְ 
ּוִבזְכּות יְִצָחק , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ִּבזְכּות ַאְבָרָהם אֲֹהָב ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד

ֹ , ַעְבָּד ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה ּוִבזְכּות , ב ְּתִמיָמ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרתּוִבזְכּות יֲַעק
ּוִבזְכּות , ּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ַּכֲהנָ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַההֹוד, מֶֹׁשה נְִביָא ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהּנֵַצח

ָהָאחּוז ְּבִמַּדת  ּוִבזְכּות ָּדִוד ַעְבָּד ְמִׁשיָח, יֹוֵסף ַצִּדיָק ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהיְסֹוד
ְויְַחזְרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאים , יְֻתְּקנּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִּתקּון ָּגמּור ְוָׁשֵלם, ַהַּמְלכּות

: ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים :ּוֵמִאיִרים ְונְִמָׁשִכים ְּבֶׁשַפע ַרב ִּכְרצֹונָ
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהְּקדֹוִׁשים: ה קֹולֹות ַהְּקדֹוִׁשיםֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבעָ 

ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה רֹוִעים ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעמֹד: ְלַמַען ִׁשְבָעה ֻחּפֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים
ְבָעה ַהּזָאֹות ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ׁשִ : ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשִמּטֹות ֶׁשַּבּיֹוֵבל

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת ְקנֵי ַהְּמנֹוָרה: ַהִּכּפּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה יְֵמי : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהַּמּצֹות: ַהסּוּכֹות
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ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ֻחָּפה: נְִקּיִים ֶׁשל ְסִפיַרת ַהּנִָּדה
ֲעֵׂשה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּכִריכֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין: ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ֲעִלּיֹות ֶׁשל ֵסֶפר : ַמעְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ׁשְ 
  :ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת

  
  ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמיםיֹאַמר:  
  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָאָאּנָא 

ָאּנָא  :נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְרִויָחה נָא ָאּנָא ֵאל :ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָא
  :הֹוַׁשְענָא ְוהֹוִׁשיָעה נָא, ְסַלח נָא, ְרָפא נָא, ֵאל נָא

  
 ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמׁש ְפָעִמים יֹאַמר:  

ן ְוַהּכֹהֵ . ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהן, ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש יְַׁשֵּלם
ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף , ְוִאם ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו: יְַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹו

  :ָעָליו
 ָפסּוּק זֶה ֶׁשַבע ְפָעִמים יֹאַמר:  

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא
  

 ַּבָקָׁשה זֹוְויֹאַמר  יַַעמֹוד:  
ַהּסֹוֵדר ְּבֵראִׁשית ְליִָמים , ָאּנָא ַהַּמְקִּדים ָלעֹוָלם ְּדָבִרים ִׁשְבָעה .הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא

ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים , ְורֹוַקע ֲאָרצֹות ִׁשְבָעה, ַהּנֹוֶטה ָׁשַמיִם ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה
  :ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים, ִׁשְבָעה

  
ּוְׁשנַת ַהּיֹוֵבל , ּוְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ְלָׁשנִים ִׁשְבָעה, ָאּנָא ַהַּמנְִחיֵלנּו ַׁשָּבת ְליִָמים ִׁשְבָעה

ֵלִאים ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּומְ , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְלֵקץ ַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה
  :ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

  
ְולּוָלב ְוַחג , ְוַחג ַהִּבּכּוִרים ְלַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה, ָאּנָא ַהחֹוֵקק זְַמן ֵחרּוֵתנּו יִָמים ִׁשְבָעה

ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוֻסָּכה ְונִּסּו ַהַּמיִם ִׁשְבָעה
  :ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
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, ְוָעַבד ְּבנָָׁשיו ָׁשנִים ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ָּתם ֲאֶׁשר יָָצא ִמְּבֵאר ִׁשְבָעה
יּו ְויִהְ , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ְוִׁשְבָעה

   :            ם ִׁשְבָעהְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלי
  

, ַוֲחלֹום ַהִּׁשֳּבִלים ִׁשְבָעה, ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּפַתר ֲחלֹום ַהָּפרֹות ִׁשְבָעה
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ב ִׁשְבָעהַויְַכְלֵּכל ַעם ַרב ִּבְׁשנֵי ָהָרעָ , ְוָצַבר ָּבר ִּבְׁשנֵי ַהָּׂשָבע ִׁשְבָעה

  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
  

ִׁשים ְוִׁשְבָעה ְוהֹוִליד ֵּבן , ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ֲאֶׁשר ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ּוְׁש
ְּתַתֵקן ְוָתִאיר , ְוֶהֱעָלה נֵרֹות ַהְּמנֹוָרה ִׁשְבָעה, ּלּוִאים ִׁשְבָעהֲאֶׁשר ָהיּו לֹו יְֵמי מִ 

  :           ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ְוָהיּו , ֶחְברֹון ָׁשנִים ִׁשְבָעהּוָמַל ּבְ , ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ַחיִל ֲאֶׁשר נְִבַחר ֵמַאִחים ִׁשְבָעה

ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, לֹו ִּגּבֹוִרים ְׁשלִׁשים ְוִׁשְבָעה
  :                ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

  
ַוּיִָּקֲהלּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש , ְקָּדׁש ְּבָׁשנִים ִׁשְבָעהָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש יְִדיד ֲאֶׁשר ָּבנָה ֵּבית ַהּמִ 

ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות , ַוּיַַעׂש ֶאת ֶהָחג ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה, יְִׂשָרֵאל ְּבחֶֹדׁש ַהִּׁשְבָעה
  :   ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, נְָחִלים ִׁשְבָעה

                       
ַויְַטֵהר ַהְּמצָֹרע , ָאּנָא ִּבזְכּות ִאיׁש ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָּגַהר ַעל ַהּנַַער ַויְזֵֹרר ְּפָעִמים ִׁשְבָעה

ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ִּבְטִבילֹות ִׁשְבָעה
  :  ּות נְָחִלים ִׁשְבָעהכּוְמֵלִאים ָּבַמלְ 

  
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה :הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא יְהָֹוה : יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי : יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב
ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע, יְהָֹוה ֵעת ָרצֹוןְל  יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי : ֱא

  :ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 יֹאַמר ַאָחר ָּכ:  
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ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחלְ , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 

. רֹוןב ְּדֵחי ְוגָ"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ַהָּקדֹוׁש
ִהים ְּדֵהִהי , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

ִהים ְּבִמּלּויָם ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא יֲַעלּו ְלִמְסַּפר , ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה , ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי  .ַּתֲענִית

ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
ַמְדֵרגָה ַאַחר , ֹוָלמֹותּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהע, ְּפסֶֹלת

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

, ְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשהְלָבֵרר ּו
. ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ' ִּכי ַאָּתה ה, "יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
  .ֵמַע ְּתִפָּלהָּברּו ׁשֹו, ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

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

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ִאּמֹו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו , יְלָפנֶי ֵמָאז ַאּפֶ 

ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה 
א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ֵׁשנּוּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתּטְ , ַאל ַּתַעזְֵבנּו, ַהֶּמֶל ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע , ְו

א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת , ְלָפנֶי ִּכי 
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה , ַהּטֹוב ִמֶּמּנּוּוָמנַע , ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו

יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה , יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו

ּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ֲאר
, ָאֵמן, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

  :ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי יְִהיּו ְלָרצֹון. ֵּכן יְִהי ָרצֹון
  

  ה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו להּוְבָכל ַהָּקפ, ֵבית ַהְּכנֶֶסתַלֵּתָבה ּבְ  ע ַהָּקפֹותֶׁשבַ יֲַעֶׂשה '
  :הְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶ , ְּבּכֹחַ ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים
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ז ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע
ֶדׁש ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל ַמיִם : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק

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

קֹול יְהָֹוה יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות : ַּבר ָקֵדֽׁשקֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמדְ : ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש
: יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם: ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד

  :ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום
  

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

  )ע"ב טנ"חק:                        (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש
  )ק"ל פז"יג:                     (זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה

  )ת"ו צי"שק:            (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. נּו ַקֵּבלַׁשְוָעתֵ 
  

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד
  

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

  ְלָכל ַהִּגיָלִאיםם ָהֵעינַיִ ת ְׁשִמירַ ן ְּבִענְיַ ה ַהְדָרכָ                         
  

  
  
  

שהוא אומר , המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום :ם"כתב הרמב
והוא אינו יודע שראית העיניים עוון גדול שהיא . וכי בעלתי או קרבתי אצלה

והדבר  .'כם ואחרי עיניכםולא תתורו אחרי לבב'גורמת לגופן של עריות שנאמר 
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אבל , שמירת העיניים בדור הזה קשה שבעתיים. נשיםולגבי  גבריםנכון לגבי 
באמצעות תחבולות והוראות מדוייקות ניתן לשמור על העניים באופן 

' ה מוסרים נפש על הדבר או מדשדשים בדרך ה\והכל תלוי אם את, מקסימאלי
שמירת עיניים הוא לא להסתכל על ביותר באחד הדברים החשובים  .א .ונופלים

שמור  וברגע שיש חסימה כזו אתה כבר הרבה יותר מוגן, ברית קודש מקום
, סמארטפונים, האייפונים מ של דורינו הם"הסצבאותיו של  .ב. ובטוח מנסיון

יב יאדם חלכן , על שלל פיתויו ונזקיו אינטרנטבראשם הוא ה' והשט ,טאבלטים
תמונות באופן וודאי שהוא יפול ב אז, ון ואם לאכיו ,אלולהתנתק ממכשירים 

עם מחשב ואינטרנט שאר בחדר ילהאין לכן  .פריצות ותועבה, ני עריותסרטוו
שבור ולנתץ כל אפשרות של קשר עם ועליו ל, או פלאפונים טמאים, פרוצים

וידע . ואם אפשר יזרוק אותם וינפץ אותם. זו מכשירים ועם טומאה
ו המות הגשמי והרוחני שיגיע אליו אם לא יעשה שהבחירה היא או חייו א

רי עם מעט שאבל אפשר לפרוץ היום כל סינון אפ, מועילאמנם וסינון . זאת
והוא אינו איש מחשבים , כמו חבר שאני מכיר שעושה זאת מצוין, שכל

שמענו . ופורץ את החסימות של אינטרנט כזה וכזה על פירותיו השונים
כפר ובעל שהיה תלמיד חכם : 'ולדוג, התפרקועל משפחות ש סיפורים רבים

שלחו לבתי הילדים נ .בגלל אייפון ושיטוטים בו בכל יום לאחר הכולל בתורה
. הילדה הולכת עם גופיות, הציציתזרק את , גזר את הפאותלילד , ספר חילונים

אחר בעודה  ואז בגדה בו עם גבר אשתו החזיקה מעמד עד לרגע שנשברה
אבא שחזר לבני ברק מבר מצוה של אחיין שלו שהיה  :ספתנו' דוג. נשואה לו

, משטרההוא הזמין . פרצו למחסן המזון שליד חנות המזון שלווגילה ש, באלעד
פרצו את הדלת ולכדו את הפורץ שהיה הילד שלו , הם איגפו את האזור בשקט

 2כשהוא עם סמארטפון מסתכל בסרטוני זימה ותועבה כל יום עד  11בן ה
צילומים וסרטים לא ~  .זו הסיבה שהוא התדרדר בתלמוד תורה. קרלפנות בו

מסריטים עצמם או \שמענו מאנשים על אנשים חולי נפש שמצלמים :צנועים
 .עושים עבירות קשות וחמורות של עריות ומעלים לאינטרנט, אנשים אחרים

עבירה שעושה פירות במיליונים גם זוהי , מלבד איסור העבירה הפרטית
, תאוה לחטואוכל זמן שצופים בעבירות שלהם והדבר מעורר , רתםלאחר פטי

שגם ויש לדעת . גם לאחר פטירתם על כך שוב ושוב אותם אנשים הם ישפטו
וכל המכשיל אותם  ואסור להכשילם ,לגוים אסור לעבור עברות של עריות

שלא להסתכל על שום מסך  לכן יש לקבל על עצמך .ג .עובר עבירה חמורה
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בין מסונן , רת אלחוטית של אינטרנטושיש בו תקשלט או פלאפון טאב, מחשב
תיקוני העיניים מורידים . מבוגר או צעיר גדול בין קטןאדם בין , ובין כשר

, תמונותה, ההרהורים, מוחק את המחשבותון המחשבה ותיק, לוות אתאו
עיתונים   .ד. שנצרבו לאדם במוחו בגלל הראיות האסורות הללו' סרטים וכוה
, והציבור ששומר תורה ומצוות, מלאי זימה ותועבה מחולקים היום חינם 'כוו

בכל האזורים  אלא מתפרס, ת ובמרכזי ערים חרדיותכבר לא מתבצר בתוך חומו
לכן  .צעד ושעל עיתוני טינופת מלוכלכיםושם ניתן למצוא על כל , החילוניים

, נות שבתוכוחשוב מאד לשמור עיניים ומרחק מהעיתון עצמו ולא רק מהתמו
 ,ות מפני המכשולים\לא נדבר ולא נזהיר גם את הילדים, נדריך לאואם 

הם , ולא צנועשזה לא טוב ) וגם היא רעועה מאוד(בסיסית  תואפילו שיש מודע
 יפלו בענק כמו שקורה גם לילדים בתלמודי תורה שנופלים בעבירות בגלל

עם סמארטפון  היההשומר בתלמוד תורה ש ושמענו סיפור. הדברים האלו
ים גדולים בחורוגם  ,והדבר גרם לנפילות בהמשך חייהם, בו יםמסתכל יםוהילד

אדם יכול להיות שמור  .ה ?מה יגידו צעירי הדור  לכן, נופלים בזה ואברכים
עם , אבל לפעמים היצר יביא לו את הנסיון בתוך בבית המדרש, מאוד בעיניים

ל ויכולים להגיע לדברים חמורים "שזו, סיונותלה תאוות ונ\חברים שגורמים לו
הסיבה היא שכל איש וכל אישה יש בהם . כלות בלבדמחמת הסתוכל זה , יותר

כרחמי אב על שמש בתור לגבר החלק הנוקבי מ' לדוג, חלק של זכר ונקבה
וכן ', ילדיו וכד, כלפי הבריות שיהיה שייך אצלו מציאות של חמלה וחנינה ,בנים
שלא מסוגלים לכן ישנם  .ח להבין את נפש הילדיםולהצלי ורהלהיות מ כדי

בגלל שחסר להם מאד , להבין ולסבול ילדים קטנים ואין להם כח לרעש שלהם
ובגלל עוונות מהעבר מפתחים , השלילי שלוקחים זאת לצד יש .הזההחלק 
לכן מי שעושה . של גבר נמשך לגבר ואשה לאשהבכיוונים שליליים תאוות 

ראו גם הדרכה לשמירת (' פי ההוראות ושומר עיניו וכותיקונים אלו והולך ל
 :ד"ע ביורה דעה כ"השו לשון .ו. יצא מכך לחלוטיןבעזרת השם ) הקדושה

לכן  .ל"יֵׁש ְלִהְתַרֵחק ִמְּלִהְתיֵַחד ִעם ַהּזָָכר עכ, ּוַבּדֹורֹות ַהָּללּו ֶׁשַרּבּו ַהְּפִריִצים
וכן כדאי , 'וכו מורה, למדאפילו אם הוא מ, מכל אדם יש לשמור על הילדים
כשר ליצירת קשר כאשר הם יוצאים טלפון  )וכן לילדה(ונכון מאוד לתת לילד 

לוודא , בדוק היכן הםיש ל. אפיילו למקום קרוב, ולא משנה להיכן, מחוץ לבית
, ולבדוק פעם פעמיים נוספות שהכל בסדר, גיעו למחוז חפצםהששהכל בסדר ו

וכיוון ויש אנשים לא טובים כל , בשלומם, תםולהבהיר להם שאתם רוצים בטוב
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ראו בהרחבה . לכן שלא יכעסו על השיחות, לטובתםאתם בודקים בשלומם , כך
היא עיניים כאמור שמירת  .ז. בתחילת הספר ה לשמירת הקדושהבפרק הדרכ

ולא תתורו ' :גם על זה נאמרו, לא רק מנשים אלא גם מבחורים שנראים נאה
כשנגרם מחמת לכן . 'אשר אתם זונים אחריהם ניכםאחרי לבבכם ואחרי עי

ואפילו טיפה אחת (הברית  קרי או פגםומחשבה ומחמת זה נגרם הרהור הראיה 
, תאוה בדרך כלל רק כמה בודדים מכל מאה גורמים איזו. זו בעיה) ללא קישוי

לא , להתרחק מהם, לא ללמוד יחד: פירוש, ובקלות אפשר לשמור מהם עיניים
או לבקש ממישהו אחר שידבר  בדבוראם צריך לדבר איתם לקצר  ,לשבת לידם

אם , ישב ויתפלל סמוך לקיר, נן בהם במזידלא להתבו, )'משגיח וכו, חבר(איתם 
, מה שיכולכל ישתדל לעשות ו', הם ישנים באותו חדר יבקש לעבור חדר וכו

ת תיקוני עוונו במקביל יעשה .יצליחבעזרת השם ולאט לאט  !לחץ בלי  אבל
יש אנשים  .ח .וריד את הכרח מלהסתכל על אחריםובפרט על העיניים והתיקון י

וכן נשים , שיש להם חלק רוחני גדול מאוד של נקבה ומעט חלק רוחני של זכר
, שיש להן חלק רוחני גדול מאוד של זכר ומעט של נקבה ואז הבעיות מתרבות

כב זכר לכן ונכתב על דברים אלו שהם מחמת שחטאו בגלגול הקודם במש
יעשו את לכן . הוחלפו היוצרות והביאו אותם בגלגול זה על מנת לתקן את הדבר

ל יש מגוון של עניינים שאי אפשר "כיוון ובבעיות הנ. התיקונים הנצרכים לדבר
לא כל קשוי  .ט. לכן בדברים אלו ראוי להתייעץ ולקבל הדרכה, לפרטם כאן

, ויוציא את האוויר לאט לאט, ירגע ,לכן להסרת הקישוי ינשום עמוק. הוא בעיה
ובתוך כמה דקות , יסיח דעתו מהמחשבות ויתרכז רק במחשבה אחת טובה

איך . ת\ה הולכ\שמירת העיניים תלויה בתכנון לאן את .י. הקישוי יעלם
ואילו מחסומים תציבו לעצמכם , תתמודדו במקרה ונתקלתם במראה לא צנוע

ההוראות (אדם  .יא. וגם בתוכם', בית מדרש וכו\ישיבה\בכל יציאה מהבית
אם יש לו משקפיים יוריד את , ילך כאשר עיניו כלפי מטה) מתייחסות גם לאשה

ל לראות וכיישים לב שאך ', וסע באוטובוס וכד, המשקפיים כשהולך ברחוב
, א להנזק מחפצים או להתנגש באנשיםכדי ל כלפי מטהמטרים קדימה  2לפחות 

לב שהוא שומר על העיניים יחזיק בידו פלאפון כדי שאנשים לא ישימו כן ו
ניתן להאזין לשיעורי . וכאילו מאזין לשיחה ממנו ומרוכז בו תוך כדי הליכה

בלכתך בדרך בטלפון , המתאימים לגברים ונשים', ברית עולם'התורה של ארגון 
 שמגן) כובע מצחיה(עם כובע קסקט יש הנוהגים ללכת . יב 0795688192

יש ו( הבטה כלפי מטהבעוד הם שומרים על , ל ראיות אסורותעליהם מלהביט ע
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חבר שקורא  ,מכונית צופרת לך .יג. )באזור המצחיהלבדוק שאין חשש שעטנז 
. דבר כשעיניך כלפי מטה! באותו רגע אל תרים עיניך , מישהו שעוצר לידך, לך

דם שמירת עיניים כאשר א .יד. עצום עיניך בחזקה ודבר איתו, אם אינך מסוגל
 .טו. לכן עדיף ללכת ברגל. ד- ו- א- נוהג בכלי רכב לסוגיו השונים הוא קשה מ

וכל צעצועי הרכב , ישתדל אדם לא לרכב על אופניים רגילות או חשמליות
, וזהירות שלא להפגע על ידי רכב, כיצד והדבר מצריך יציאה לרחוב, לסוגיהם

ת גדולה עד בלתי ומצריך זהירו. או לא לפגוע באנשים, חפצים שונים ברחוב
לאור האמור לא יתן לעיניו לשוטט אנה ואנה  .זט. נייםיאפשרית בשמירת הע

יתפלל שלא ישבו נשים  - ' וכד רכבת, אוטובוס .זי. ברחוב בשום פנים ואופן
. להחזיק מעמד שלא להפנות את הראש כלליכול יבדוק אם , ואם יש, מסביבו
ת עיניו ויעמיד פנים כאילו הוא יעצום א, ואם אי אפשר, ור מקוםיעב, אם לא

אם הנהג הדליק רדיו ובו שירת נשים או שירי תועבה אם זה בקול רם לפי . ישן
החוק מותר לבקש מהנהג להשקיט כיוון והשמעת הרדיו היא לצורכו ולא לצורך 

, ואם הוא אינו רוצה להשקיט. הוא ביקש זאת, הציבור כיוון והם לא ביקשו
ארטפון רי אדם שצופה בסמלא ישב סמוך או אח. בוסיעבור וישב בסוף האוטו

כשאדם הולך  -  בדרך \ הליכה ברחוב .חי .'אין אפוטרופוס לעריות'כיוון ו
, נשים יסייעו לגברים וילכו צנוע .ימתין עד שתחלוף, לפניו אשהויש בדרך 

יכסוהו , לא יבלטו  בגופן, כיסוי ראש מטפחת ולא פאה', חצאית ארוכה וכו
 .אריכו ימיםובדבר הזה בעזרת השם י, ונו את הדרך שהגברים יעברויפ, היטב

ויש , חמות, גיסות, בנות דודות, דודות, מקרובות משפחתוישמור עיניו  .יט
מביא ' בן איש חי'בעל ה, רבינו יוסף חיים .כ .ה מהתורהאסורלדעת שראיה כזו 

, נפרד נפרד לגברים עם שולחן חדר היה' שבשעת סעודת שבת וכד שהם נהגו
לדבר ולשוחח התרגלנו , בעונותינו. וחדר נפרד לנשים עם שולחן בשבילן

קלה מצוה מדקדקים בובר באנשים שומד', חמות וכו, בחביבות עם גיסות
והנה בדבר זה שהוא איסור , בכל ההידורים וספק ספיקא, חמורהבמצוה כ

ת שבתו, בשמחותמצוי  בפרט. ודד מאומקילים מאלצערנו  מפורש מהתורה
, גברים ונשים ומדברים על הא ועל דא, וחגים שיושבים יחדיו בערבוב מזעזע

נהנים ביחד וון ושם יכולים להגיע למצב  שכי, חמור הדבר שבעתיים ובטיולים
וגם בנסיעה לקברות צדיקים  .ודברים חמורים יכולים לקרות וקופצים למים יחד

וכן לכל , באוטובוסהחל מהנסיעה והישיבה והדיבור , יש להזהר בכך הרבה
ההולכות עם " חרדיות"נשים בזמנינו אפילו הנקראות  .כא . מקום אליו מגיעים


