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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  

  תַׁשּבָ  לֶׁשִחּלֵ י ְלמִ  ןִּתּקּו         
                               ~  

  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     
  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    

  םְונִָׂשים ִלְגָבִרי                      
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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

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

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

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

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

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
0548463014  

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 



 
4 

 

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

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

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

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

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

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

  
  

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

  6                                         תַׁשּבָ  לֶׁשִחּלֵ י ְלמִ ן ִּתּקּו
  30                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאן ִענְיָ 
  32                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  ִּתּקּון ְלִחּלּול ַׁשָּבת                      
  
  

  
" ְמֶלאֶכת חֹול"ְלִפי ֶׁשּגֹוֵרם ֶאל ַהְּקִלָּפה ַהּנְִקֵראת , ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ַחּיָב ִמיָתה

ְוגֹוֵרם ַרע לֹו , ְלִהָּכנֵס ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ּוְלַהִּגיַע ַעד ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשּנְִׁשָמתֹו ְּתלּויָה ָׁשם
ל "האריז. (ְוָלֵכן ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְמאֹד ְּכֵדי ְלִהְתַלֵּבן ְוַלֲחזֹר ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ּוְלזּוָלתֹו

ְוָצִרי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון ַהּכֹוֵלל ַּתֲענִית .) ענין תחום שבת, ג"שער הכוונות דף ס
ֵמַהְּקִלָּפה , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ,ַעד ֶׁשּיְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ּוִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ַּכָּמה ְפָעִמים

ִּכי ׁשֹונֶה , ְוֵאין ִמְסַּפר ְּפָעִמים ָקבּוַע לִתּקּון ֶׁשָּצִרי ְלֵהָעׂשֹות. ֶׁשּנְִדְּבָקה ְּבָׁשְרָׁשם
ְוָלֵכן טֹוב ְוָהגּון ֶׁשּיֲַעֶׂשה ִּתּקּון . הּוא ְּבָכל ָאָדם ְּבֶהְתֵאם ְלׁשֶֹרׁש נְִׁשָמתֹו ּוְמקֹוָמּה

ׁש ְּפָעִמים נֹוָספֹות ַאַחר ָּכ, חֹות ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבָׁשנָה ִראׁשֹונָהְלפָ  ְוִאם ִאי . ְוָׁש
ׁש ְּפָעִמים ְּבָׁשנָה ִראׁשֹונָה ְוַאַחר ָּכ , ֶאְפָׁשר לֹו ְּכַדאי ֶׁשּיֲַעֶׂשה ַהִתּקּון ְלָפחֹות ָׁש

יֲַעֵׂשהּו ַעל ָּכל ָּפנִים , זֶה ִאי ֶאְפָׁשר לֹוְוִאם ּגַם . ִּתּקּון נֹוָסף ְּבָכל ָׁשנָה ְוָׁשנָה
ׁש ְּפָעִמים בימי חייו אּוַלי , ּוְלָפחֹות ַּפַעם ַאַחת ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה ּוֵמעֶֹמק ִלּבֹו, ָׁש

ְוָצִרי ַהָּׁשב ֵמֵחְטא זֶה ְלַהְקִּפיד ְמאֹד ִּבְׁשִמיַרת . ְויְִפָּדֵאהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת' יְָחנְנֵהּו ה
א ְלִהָּכֵׁשל ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה ָהֲאסּוִרים, ַׁשָּבת ּוִבְלִמיַדת ִהְלכֹוֶתיהָ  ְוִהּנֵה  .ְּכֵדי 

א נְָתנּו ַמס יִָמים ָהָראּוי ְלִתּקּון זֶה ְואּוַלי ִּתּקּונֹו ְּבֶׁשַבע ' ַרּבֹוֵתינּו ַהְּמֻקָּבִלים 
ם ְוֶׁשַבע ַּתֲענִּיֹות אֹו ְּבָמאַתיִם ַּתֲענִּיֹות אֹו ֵמאֹות ּוְׁשַּתיִם ַּתֲענִּיֹות אֹו ְּבִתְׁשִעי

וִמי ָעָלה ָׁשַמיִם ְויַָרד ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי , אֹו ִּבְסכּום ַאֵחר, ְּבַאְרָּבִעים ַּתֲענִּיֹות
   .לְוָלֵכן יִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוכַ , ַהַּתֲענִּיֹות

  
 3510: מינימום. שח 7020: מקסימום, תעניות 702לפי : סכום הפדיון~ 

 97לפי . שח 1000: מינימום, שח 2000: מקסימום, תעניות 200לפי . שח
, תעניות 40לפי  . שח 485: מינימום. שח 970: מקסימום, תעניות

אם אין ביכולתו ובכל אחד מהם  . שח 200: מינימום, שח 400: מקסימום
שח או יותר בכל יום עד השלמת סכום הפדיון  5יתן , הסכום המלאלתת 
  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון .המלא

  
 יְִתַעּנֶה יֹום ֶאָחד ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים . 
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 יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹל ֶעֶׂשר ְטִבילֹות ַּכֵּסֶדר ַהּזֶה:  
ֵמַהְּקִלָּפה ֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ֹונֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹוֶׁשַבע ְטִבילֹות ִראׁש

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא , ִּבגְַלל ִחּלּול ַׁשָּבת
רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

ִויַכֵּון ְּבֵׁשמֹות אל , ְוַאַחר ָּכ יְִטּבֹל ְטִביָלה נֹוֶסֶפת. ָצַרְעָּתּה ֶׁשל ֵחְטא ִחּלּול ַׁשָּבת
ֶׁשעֹוֶלה , ד"ן יו"ת נו"ף דל"אל - ּוְטִביָלה ְּתִׁשיִעית יְַכֵּון ְּבֵׁשמֹות אל , אדני - 

, ְסִקיָלה, ֲעִׂשיִרית יְַכֵּון ְלַקֵּבל ָעָליו ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ּוְטִביָלה, ְּכִמנְיַן ַׁשָּבת
ה "ְוֶׁשַעל יְֵדי זֶה יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות יהו', ַעל ִקּדּוׁש ה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה

  .ְּביִחּוד ָׁשֵלם
 

 יֹום ִלְפנֵי ַהַּתֲענִית יֹאַמר ִוּדּוי זֶה:  
ֵהי ֲאֹוֵתינּוָאּנָא יְהָֹוה י ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , אהדונהי ֱא

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

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. ּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמהָטַפְלנ. ִחַּלְלנּו ַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁש. זְַדנּו.  ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו

. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות
. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו
א . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ַעְבנּוּתִ . ִׁשַחְתנּו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ַמה  :ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו. ָׁשָוה ָלנּו
א ַהּנְִסָּתרֹות . י ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקיםּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶ , ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

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

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

  
 ׁשֹוֵמַע "ַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתפִ , יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום

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

ְוזֶה נַֹסח . נִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹותֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתעֲ , ְלִהְתַעּנֹות
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 :ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית
  

ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ַעל ֲאֶׁשר , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ּוִלים ֲאֵחִרים ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְוִחַּלְלִּתי ַׁשְּבתֹות ָקְדְׁש ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּג, ָחָטאִתי

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות, ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ְּכֶׁשַאְפִריׁש , ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל, ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום  ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון ְּבַתֲענִית
ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאַתי ַהֲחמּוִרים ְּבִחּלּול ַׁשָּבתֹות , ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ַעל ּגֵַּבי ַהִּמזְֵּבחַ 

ֵהי אֲ . קֶֹדׁש ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח , בֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי

  
  ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט , ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיִגְמֹר ֲאִכיָלתֹו

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

  .יִָמים טֹוִבים אֹו יִָמים ֶּׁשֵאין ָצִמים ָּבֶהם, חֶֹדׁש
 ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ַׁשָּבתיְִלַמד  ְּבֵליל ַהַּתֲענִית. 
 ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים. 
 ִויַכֵּון ְּבֵׁשם , יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו

  .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו
 ַלֲחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק , ִאם יָכֹול, ְוָרצּוי ְמאֹד טֹוב

  ).הֹוָראֹות ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר(ָהֲעׂשּויָה ִמְׂשַער ִעּזִים ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית 
 ִּתּקּון  טֹוב ְוָרצּוי ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוַאַחר ָּכ

 .ֲחצֹות
 ִּתּקּון ֲחצֹות"ְּפטּוָרה ִמִּלּמּוד ִּמְׁשנָיֹות וְ  ִאָּׁשה."  
 ָלֶלֶכת ְלִמְקֶוה ְוִלְטּבֹל ֶעֶׂשר ְטִבילֹות, ִאם ֶאְפָׁשר, ְּביֹום ַהַּתֲענִית יְִׁשַּתֵּדל ,

  .ּוְלַכֵּון ְּכמֹו ֶאְּתמֹול
 יֹאַמר ְּביֹום ַהַּתֲענִית:  

ַּכָּכתּוב , ן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבהֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזֻּמָ 
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה ֱא

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

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

א ָחָטאנּו ֲאנְַחנּו . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ל ָחָטאנּוֲאבָ . ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו
. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

יַָעְצנּו . ָמהָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמרְ . ִחַּלְלנּו ַׁשְּבתֹות ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁש. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו
. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. ֵעצֹות ָרעֹות

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

ַמה ּנֹאַמר  :ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות . ָחִקיםּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ׁשְ , ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון . ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִמְּלפָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו , נֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

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

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

, ּוַמה ִהיא ְקֻדָּׁשָתּה. ְׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמָּכל ָהֲאָרצֹותֶאֶרץ יִ , ֶעֶׂשר ְקֻדּׁשֹות ֵהן
ַמה ֶּׁשֵאין ְמִביִאין ֵּכן ִמָּכל , ֶׁשְּמִביִאים ִמֶּמּנָה ָהעֶֹמר ְוַהִּבּכּוִרים ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם

ָכן ֶאת ֶׁשְּמַׁשְּלִחין ִמּתֹו, ֲעיָרֹות ַהֻּמָּקפֹות חֹוָמה ְמֻקָּדׁשֹות ִמֶּמּנָה: ָהֲאָרצֹות
ִלְפנִים ִמן : ֵאין ַמֲחזִיִרין אֹותֹו, יָָצא. ּוְמַסְּבִבין ְלתֹוָכן ֵמת ַעד ֶׁשּיְִרצּו, ַהְּמצֹוָרִעים

ַהר ַהַּביִת . ֶׁשאֹוְכִלים ָׁשם ָקָדִׁשים ַקִּלים ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי, ַהחֹוָמה ְמֻקָּדׁש ֵמֶהם
ַהֵחיל ְמֻקָּדׁש . ֹות ְויֹוְלדֹות נְִכנִָסים ְלָׁשםֶׁשֵאין זִָבים ְוזָבֹות נִּד, ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו

ֶׁשֵאין , ֲעזַָרת נִָׁשים ְמֻקֶּדֶׁשת ִמֶּמּנּו. ֶׁשֵאין ּגֹויִם ּוְטֵמא ֵמת נְִכנִָסים ְלָׁשם, ִמֶּמּנּו
, הֲעזַָרת יְִׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמֶּמּנָ . ְוֵאין ַחּיִָבים ָעֶליָה ַחָּטאת, ְטבּול יֹום נְִכנָס ְלָׁשם

ֲעזַָרת ַהּכֲֹהנִים ְמֻקֶּדֶׁשת . ְוַחּיִָבין ָעֶליָה ַחָּטאת, ֶׁשֵאין ְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים נְִכנָס ְלָׁשם
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ִלְסִמיָכה ִלְׁשִחיָטה , ֶׁשֵאין יְִׂשָרֵאל נְִכנִָסים ְלָׁשם ֶאָּלא ִבְׁשַעת ָצְרֵכיֶהם, ִמֶּמּנָה
ֶׁשֵאין ַּבֲעֵלי מּוִמין ּוְפרּוֵעי רֹאׁש , ֻקָּדׁש ִמֶּמּנָהֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח מְ : ְוִלְתנּוָפה

א ְרחּוץ יַָדיִם ְוַרגְָליִם, ַהֵהיָכל ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו. נְִכנִָסים ְלָׁשם . ֶׁשֵאין נְִכנָס ְלָׁשם ֶׁש
ם ַהִּכּפּוִרים ֶׁשֵאין נְִכנָס ְלָׁשם ֶאָּלא כֵֹהן ּגָדֹול ְּביֹו, קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְמֻקָּדׁש ֵמֶהם

ַּבֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח ָׁשֶוה , ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי. ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה
א ְרחּוץ יַָדיִם ְוַרגְַליִם , ּוְׁשתּויֵי יַיִן, ּוְפרּוֵעי רֹאׁש, ֶׁשֵאין ַּבֲעֵלי מּוִמין, ַלֵהיָכל ְוֶׁש

  :ין ִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמזְֵּבַח ִּבְׁשַעת ַהְקָטָרהּופֹוְרׁשִ , נְִכנִָסין ְלָׁשם
  
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל ֶאת "

  ":ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת יְׁשּוָעה  זְָכֵרנּו ְּבזְִכרֹון טֹוב ִמְּלָפנֶי, ֱא
ֵהינּו ַאֲהַבת ַהַּקְדמֹונִים, ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם , ּוזְָכר ָלנּו יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשּנְִׁשַּבְעָּת , ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל ֲעָבֶדי
ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת יְִצָחק ְּבנֹו ַעל ּגֵַּבי , ִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרּיָהְלַאְבָרָהם ָא

  :ַהִּמזְֵּבַח ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָת
  

ִהים נִָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם  ַויְִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱא
א ֶאת ִּבנְ ֶאת יְִחֽיְד ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת יְִצָחק ְוֶל ְל ַוּיֹאֶמר ַקח נָ : ַוּיֹאֶמר ִהֵּנֽנִי

ִרּיָה ְוַהֲֽעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָֽהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶלֽי ֹֽ ַוּיְַׁשֵּכם : ֶאל ֶאֶרץ ַהּמ
ְוֵאת יְִצָחק ְּבנֹו ַויְַבַּקע  ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוּֽיֲַחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו ַוּיִַּקח ֶאת ְׁשנֵי נְָעָריו ִאּתֹו
ִהֽים ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוּיִָּׂשא : ֲעֵצי עָֹלה ַוּיָָקם ַוּיֵֶל ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַֽמר לֹו ָהֱֽא

ק ֹֽ ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ְׁשבּו ָלֶכם : ַאְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו ַוּיְַרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָֽרח
ַוּיִַּקח : ַהֲֽחמֹור ַוֲֽאנִי ְוַהּנַַער ֵנְֽלָכה ַעד ּכֹה ְונְִׁשַּתֲֽחֶוה ְונָׁשּוָבה ֲאֵליֶכֽם ּפֹה ִעֽם

ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֽעָֹלה ַוּיֶָׂשם ַעל יְִצָחק ְּבנֹו ַוּיִַּקח ְּביָדֹו ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַּֽמֲאֶכֶלת 
ק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהּנִֶּנֽי ְבנִי ַוּיֹאֶמר יְִצחָ : ַוֵּיְֽלכּו ְׁשנֵיֶהם יְַחָּדֽו

ִהים יְִרֶאה ּלֹו : ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאּיֵה ַהֶּׂשה ְלעָֹלֽה ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱא
ִהים ַוּיָבֹאּו ֶאֽל ַהָּמקֹום ֲאׁשֶ : ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבנִי ַוֵּיְֽלכּו ְׁשנֵיֶהם יְַחָּדֽו ר ָאַֽמר לֹו ָהֱֽא

ֹ ֶאת ָהֵֽעִצים ַוַּיֲֽעקֹד ֶאת יְִצָחק ְּבנֹו ַוּיֶָׂשם אֹתֹו  ַוּיִֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהִּמזְֵּבַח ַוַּיֲֽער
ַוּיְִׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת יָדֹו ַוּיִַּקח ֶאת ַהַּמֲֽאֶכֶלת ִלְׁשחֹט : ַעל ַהִּמזְֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵֽעִצֽים
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| ַוּיְִקָרא ֵאָליו ַמְלַא יְהָֹוה יאהדונהי ִמן ַהָּׁשַמיִם ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם : ֹוֶאת ְּבנֽ 
ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְׁשַלח ָיְֽד ֶאל ַהּנַַער ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ִּכי : ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנֽנִי

א ָחַׂשְכּתָ  ִהים ַאָּתה ְו ַוּיִָּׂשא : ֶאת ִּבנְ ֶאת יְִחֽיְד ִמֶּמּֽנִי ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכֽי יְֵרא ֱא
ַאְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו ַוּיְַרא ְוִהּנֵה ַאיִל ַאַחר ֶנֱֽאַחז ַּבְּסַב ְּבַקְרנָיו ַוּיֵֶל ַאְבָרָהם ַוּיִַּקח 

ּוא יְהָֹוֽה ַוּיְִקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשֽם ַהָּמקֹום ַהה: ֶאת ָהַאיִל ַוַּיֲֽעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹֽו
ַוּיְִקָרא ַמְלַא : יאהדונהי יְִרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָֽאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר יְהָֹוה יאהדונהי ֵיָֽרֶאֽה

ַוּיֹאֶמר ִּבי נְִׁשַּבְעִּתי נְֻאם יְהָֹוה : יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל ַאְבָרָהם ֵׁשנִית ִמן ַהָּׁשָמֽיִם
א ָחַׁשְכָּת ֶאת ִּבנְ ֶאת יְִחיֶדֽיאהדונהי ִּכי יַַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדבָ  ִּכֽי : ר ַהּזֶה ְו

ָבֵר ֲאָבֶֽרְכ ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאֽת זְַרֲע ְּכֽכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת 
יְָבֽיו ֹֽ ָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ְוִהְתָּבֲֽרכּו ְבזְַרֲע ּכֹל ּגֹויֵי הָ : ַהּיָם ְויִַרׁש זְַרֲע ֵאת ַׁשַער א

ַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב : ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלֽי
ַבע   :ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשֽ

  
ִהים ְליְִׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּליְָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲֽעקֹב  : ִהֵּנֽנִי ַיֲֽעקֹב ַוּיֹאֶמר| ַוּיֹאֶמר ֱא

יְמ  ֵהי ָאִבי ַאל ִּתיָרא ֵמְֽרָדה ִמְצַריְָמה ִּכֽי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשֽ ַוּיֹאֶמר ָאֽנִֹכי ָהֵאל ֱא
ם ה ְויֹוֵסף יִָׁשית יָדֹו ַעל ֵעיֶנֽי: ָׁשֽ   .ָאֽנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַריְָמה ְוָאֽנִֹכי ַאַֽעְל גַם ָע

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֵהינּו ֵוא ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

, ֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי, ְוִתְמחֹל ִלי ַעל ָּכל ַחּטֹאַתי, ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ּוְתַרֵחם ָעַלי
זְכּות ַאְבָרָהם ּובִ . ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

ַּתִּציֵלנִי , ֶׁשִהִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמ, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָאִבינּו
ּוִבזְכּות . ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהּגָדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהַויָ ' ִמְּׂשֵרָפה ֶׁשִהיא ְּכנֶגֶד אֹות ה

, ֶׁשּנֱֶעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמזְֵּבַח ַלֲעׂשֹות ְרצֹונְ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ַהָּׁשלֹום ָעָליו, יְִצָחק ָאִבינּו
, ּוִבזְכּות יֲַעקֹב ָאִבינּו. ה"ֶׁשְּבֵׁשם ָקְדְׁש ַהַויָ ' ַּתִּציֵלנִי ֵמֶהֶרג ֶׁשהּוא ְּכנֶגֶד אֹות ו

ֶׁשֶחנֶק הּוא ְּכנֶגֶד , ּדֹוֶמה ְלגָלּותַּתִּציֵלנִי ֵמֶחנֶק הַ , ֶׁשּגָָלה ְּבגָלּות, ָעָליו ַהָּׁשלֹום
ּוִבזְכּות ְׁשָלְׁשָּתם ְּביַַחד ַּתִּציֵלנִי ִמְּסִקיָלה . ה"ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ָקְדְׁש ַהַויָ ' אֹות ה

ְויְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהּגָדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהַויָ ' ֶׁשִהיא ְּכנֶגֶד אֹות י
ַוֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה ְוָׁשב ). יהוה(ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם "ַויָ ַההַ 

ָעִויִתי , ֵאֶלי ְּבָכל ֵלב ּוִמְתָחֵרט ֲחָרָטה גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ַעל ּכֹל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי
י ְמַקֵּבל ָעַלי עֹל ַמְלכּוְת ְּבֵלב ַוֲהֵרינִ . ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
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ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה יאהדונהי "ְואֹוֵמר ְּבַאֲהָבה ְׁשֵלָמה , ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה
ֵהינּו יְהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד . ּומּוָכן ֲאנִי ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמ, "ֱא

יְִׁשַּתַּבח ִׁשְמ ָלַעד ַמְלֵּכנּו . נּו ַמְלֵּכנּו ְוגֲֹאֵלנּו ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשיםִּתְתָּבַר ָלנֶַצח צּורֵ 
ּוְמַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ָּבזֶה ַאְרַּבע . ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהּגָדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ

ַוֲאנְַחנּו .  ְּבַאֲהָבהְלַמַען ִׁשמְ , ָוֶחנֶק, ֶהֶרג, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ִמיתֹות ֵּבית ִּדין
ְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְמִליִכים ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו 

ָקדֹוׁש ָאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמ ְוֵאין ֱאלֹוַּה , ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהּגָדֹול ַהּגִּבֹור ְוַהּנֹוָרא
  .ִמַּבְלָעֶדי

  
ֵהי ֵהי ֲאבֹוֵתינּוֱא ְוִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל , ְמ ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָד, נּו ֵוא

ְויֵַדע ָּכל ָּפעּול . ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעּזָ ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצ, ָהָאֶרץ ִּביָקָר
ְויֹאַמר ּכֹל ֲאֶׁשר נְָׁשָמה ְּבַאּפֹו  , ָּתה יְַצְרּתֹוְויִָבין ָּכל יְצּור ִּכי אַ , ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו

ֵהי יְִׂשָרֵאל ָמָלך ) ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ן"ב' גי(ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵּתן ֶחְלֵקנּו , ְּבִמְצֹוֶתי) מכתר(ַקְּדֵׁשנּו ). בקליפות להכניעם' אפי(ָמָׁשָלה 

ְוַטֵהר , ַׂשֵּמַח נְַפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעָת) מיסוד(ְּבֵענּו ִמּטּוָב ׂשַ ) מתפארת(ְּבתֹוָרָת 
ְויֵַחד ְלָבֵבנּו , ְוָהֵאר ֵעינֵינּו ְּבתֹוָרֶת ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתי, ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת

  .ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ְׁשֶמ
  

ַוּיְִמ : כּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפנֵי ְמָל ֶמֶל ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאֽלְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמלְ 
ַוּיָָמת ָּבַלע ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו יֹוָבב ֶּבן זֶַרח : ֶּבֱֽאדֹום ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדנְָהָֽבה

ה ַוּיָָמת ֻחָׁשם ַוּיְִמ : ַהֵּתֽיָמִנֽי ַוּיָָמת יֹוָבב ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ: ִמָּבְצָרֽ
ַוּיָָמת ֲהָדד : ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן ְּבַדד ַהַּמֶּכה ֶאת ִמְדיָן ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוֽית

ה ת ַוּיָָמת ַׂשְמָלה ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ָׁשאּול ֵמְֽרחֹבֹו: ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקֽ
ַוּיָָמת ַּבַעל ָחנָן ֶּבן ַעְכּבֹור : ַוּיָָמת ָׁשאּול ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחנָן ֶּבן ַעְכּֽבֹור: ַהּנָָהֽר

  :ַוּיְִמ ַּתְחָּתיו ֲהַדר ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהֽיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי זָָהֽב
הִ  ְוָהָאֶרץ ָהֽיְָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶׁש : ים ֵאת ַהָּׁשַמיִם ְוֵאת ָהָאֶֽרץְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא

ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמֽיִם ִהים יְִהי אֹור ַוֽיְִהי : ַעל ְּפנֵי ְתהֹום ְורּוַח ֱא ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֵּבין: ֽאֹור ִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוּיְַבֵּדל ֱא : ָהאֹור ּוֵבין ַהֽחֶׁש ַוּיְַרא ֱא

ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש ָקָרא ָליְָלה ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחֽד  :ַוּיְִקָרא ֱא
ִהים יְִהי ָרִקיַע ְּבתֹו ַהָּמיִם ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמיִם ָלָמֽיִם ִהים : ַוּיֹאֶמר ֱא ַוּיַַעׂש ֱא
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ֵּדל ֵּבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָֽרִקיַע ּוֵבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָֽרִקיַע ֶאת ָהָֽרִקיַע ַוּיַבְ 
ִהים ָלָֽרִקיַע ָׁשָמיִם ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֵׁשִנֽי: ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיֹאֶמר  :ַוּיְִקָרא ֱא

ִהים יִָּקוּו ַהַּמיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמיִם ֶאל ָמקֹום  : ֶאָחד ְוֵתָֽרֶאה ַהּיַָּבָׁשה ַוֽיְִהי ֵכֽןֱא
ִהים ִּכי ֽטֹוב ִהים ַלּיַָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמיִם ָקָרא יִַּמים ַוּיְַרא ֱא : ַוּיְִקָרא ֱא

ִהים ַּתְֽדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו  ַוּיֹאֶמר ֱא
ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע ְלִמינֵהּו : ר זְַרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽןֲאׁשֶ 

ִהים ִּכי ֽטֹוב ֶֹֽׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו בֹו ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר : ְוֵעץ ע
י ִהים יְִהי  :יֹום ְׁשִליִׁשֽ ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַוּיֹאֶמר ֱא

ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמיִם : ַהָּליְָלה ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָמים ְוָׁשִנֽים
ִהים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדֹלִ : ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ַוֽיְִהי ֵכֽן ים ֶאת ַהָּמאֹור ַוּיַַעׂש ֱא

ַוּיִֵּתן : ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה ְוֵאת ַהּֽכֹוָכִבֽים
ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמיִם ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶֽרץ ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּליְָלה ּֽוֲלַהְבִּדיל : אָֹתם ֱא

ִהים ִּכי ֽטֹוב ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין  : ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעֽי: ַהחֶׁש ַוּיְַרא ֱא
ִהים יְִׁשְרצּו ַהַּמיִם ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְועֹוף יְעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפנֵי  ַוּיֹאֶמר ֱא

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

ִהים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמיִם ַּבּיִַּמים ְוָהעֹוף יִֶרב  ַויְָבֶר אָֹתם ֱא
יַוֽיְ : ָּבָאֶֽרץ ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה : ִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשֽ ַוּיֹאֶמר ֱא

ִהים ֶאת ַחּיַת ָהָאֶרץ : ְלִמינָּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחֽיְתֹו ֶאֶרץ ְלִמינָּה ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיַַעׂש ֱא
ִהים ִּכי ֽטֹובְלִמינָּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה ְוֵאת ָּכל ֶרֶמׂש ָהֽ  : ֲאָדָמה ְלִמינֵהּו ַוּיְַרא ֱא

ִהים ַנֲֽעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְויְִרּדּו ִבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם  ַוּיֹאֶמר ֱא
ִהים ֶאת ָהֽ : ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֽרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶֽרץ ָאָדם ַוּיְִבָרא ֱא

ִהים ָּבָרא אֹתֹו זָָכר ּונְֵקָבה ָּבָרא אָֹתֽם ִהים : ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא ַויְָבֶר אָֹתם ֱא
ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדגַת ַהּיָם ּוְבעֹוף  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱא

ִהים ִהּנֵה נַָתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל : ָהָאֶֽרץַהָּׁשַמיִם ּוְבָכל ַחּיָה ָהֽרֶֹמֶׂשת ַעל  ַוּיֹאֶמר ֱא
ֵעֶׂשב זֵֹרַע זֶַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע זַָרע 

ל ָהָאֶרץ ּֽוְלָכל ַחּיַת ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְלכֹל רֹוֵמׂש עַ : ָלֶכם ִיְֽהיֶה ְלָאְכָלֽה
ִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר : ֲאֶׁשר ּבֹו נֶֶפׁש ַחּיָה ֶאת ָּכל יֶֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוֽיְִהי ֵכֽן ַוּיְַרא ֱא
י ַויְֻכּלּו ַהָּׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל : ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד ַוֽיְִהי ֶעֶרב ַוֽיְִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ

הִ : ְצָבָאֽם ים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוּיְִׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַויְַכל ֱא
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ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַויְַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו : ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשֽה ַויְָבֶר ֱא
ִהים ַלֲֽעֽׂשֹות   :ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא

  
ַוֶּיֱֽאַהב ַיֲֽעקֹב ֶאת ָרֵחל : ינֵי ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהֽיְָתה יְַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאֽהְועֵ 

ַוּיאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי אָֹתּה ָל : ַוּיֹאֶמר ֶאֱֽעָבְד ֶׁשַבע ָׁשנִים ְּבָרֵחל ִּבְּת ַהְּקַטָּנֽה
ַוַּיֲֽעבֹד ַיֲֽעקֹב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשנִים ַוִּיְֽהיּו : ִמִּתִּתי אָֹתּה ְלִאיׁש ַאֵחר ְׁשָבה ִעָּמִדֽי
ַוּיֹאֶמר ַיֲֽעקב ֶאל ָלָבן ָהָבה ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכי : ְבֵעינָיו ְּכיִָמים ֲאָחִדים ְּבַאֲֽהָבתֹו אָֹתּֽה

ַויְִהי : ְׁשֶּתֽהַוֶּיֱֽאסֹף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאנְֵׁשי ַהָּמקֹום ַוּיַַעׂש מִ : ָמְֽלאּו יָָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶלֽיהָ 
ַוּיִֵּתן ָלָבן ָלּה ֶאת זְִלָּפה : ָבֶעֶרב ַוּיִַּקח ֶאת ֵלָאה ִבּתֹו ַוּיֵָבא אָֹתּה ֵאָליו ַוּיָבֹא ֵאֶלֽיהָ 

ַויְִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵה ִהוא ֵלָאה ַוּיֹאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ּזֹאת : ִׁשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחֽה
א ְברָ  א ֵיָֽעֶׂשה ֵכן : ֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמ ְוָלָּמה ִרִּמיָתֽנִיָעִׂשיָת ִּלי ֲה ַוּיֹאֶמר ָלָבן 

ה ַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ְונְִּתנָה ְל ַּגם ֶאת זֹאת : ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפנֵי ַהְּבִכיָרֽ
ַבע ָׁשנִים ֲאֵחֽרֹות ּיַַעׂש ַיֲֽעקֹב ֵּכן ַויְַמֵּלא ְׁשֻבַע וַ : ַּבֲֽעבָֹדה ֲאֶׁשר ַּתֲֽעבֹד ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשֽ

ַוּיֹאֶמר ָׂשא נָא ֵעינֶי ּוְרֵאה ָּכל ָהֲֽעֻּתִדים : זֹאת ַוִּיֶּֽתן לֹו ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו ְלִאָּׁשֽה
ֽ : ָהֽעִֹלים ַעל ַהּצאן ֲעֻקִּדים נְֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ִּכי ָרִאיִתי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָּל

נִֹכי ָהֵאל ֵּבית ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר נַָדְרָּת ִּלי ָׁשם נֶֶדר ַעָּתה קּום ָא
ָּכל ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל ְׁשנֵים : ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֽמֹוַלְדֶּתֽ
: ָתם ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַר אָֹתֽםָעָׂשר ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַויְָבֶר אֹו

ִהים ַהֽהֵֹל ִלְפנֵי ַמֲֽחנֵה יְִׂשָרֵאל ַוּיֵֶל ֵמַאֲֽחֵריֶהם ַוּיִַּסע ַעּמּוד  ַוּיִַּסע ַמְלַא ָהֱֽא
יְִׂשָרֵאל  ַוּיָבֹא ֵּבין ַמֲֽחנֵה ִמְצַריִם ּוֵבין ַמֲֽחנֵה: ֶהָֽענָן ִמְּפנֵיֶהם ַוַּֽיֲֽעמֹד ֵמַאֲֽחֵריֶהֽם

ֽא ָקַרב זֶה ֶאל זֶה ָּכל ַהָּלֽיְָלה ַוּיֵט מֶֹׁשה : ַויְִהי ֶהָֽענָן ְוַהחֶׁש ַוּיֶָאר ֶאת ַהָּליְָלה ְו
ֶאת יָדֹו ַעל ַהּיָם ַוּיֹוֶל יְהָֹוה ֶאת ַהּיָם ְּברּוַח ָקִדים ַעּזָה ָּכל ַהַּליְָלה ַוּיֶָׂשם ֶאת ַהּיָם 

  : ַהָּמֽיִם ֶלָחָֽרָבה ַוּיִָּבְֽקעּו
  

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

  : ִמינּו ַּבֽיהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּֽדֹוָהָעם ֶאת יְהָֹוה ַוַּֽיֽאֲ 
  

ָאז ָיִֽׁשיר מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּיֹֽאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה 
ְכבֹו ָרָמה ַבָּיֽם ֹֽ ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי ִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה : ַּלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור
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ְמֶמֽנְהּו ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר ַמְרְּכבֹת : יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו: ֵאִלי ְוַאנְֵוהּו ֱא
ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַם ֽסּוף ְּתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו : ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו יָָרה ַבּיָם ּוִמְבַחר ָׁשֽ

ת ְּכמֹו ָאֶֽבן ּוְברֹב : ְאָּדִרי ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיֽביְִמֽינְ יְהָֹוה נֶ : ִבְמצֹו
ּוְברּוַח ַאֶּפי נֶֶעְרמּו ַמיִם נְִּצבּו : ְּגֽאֹונְ ַּתֲֽהרֹס ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחרֹנְ יֹֽאְכֵלמֹו ַּכַּקֽׁש

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

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

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

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

ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָֽרָׁשיו ַּבּיָם ַוּיֶָׁשב : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד|  יְהָֹוה: יֶָדֽי
  :יְהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּיֽם

  
רֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָָדּה ַוֵּתֶצאן ָכל ַהּנִָׁשים ַאֲֽחֶריָה ַוִּתַּקח ִמְריָם ַהּנְִביָאה ֲאחֹות ַאֽהֲ 

ֽת ֹ ְכבֹו ָרָמה : ְּבֻתִּפים ּוִבְמח ֹֽ ַוַּתַען ָלֶהם ִמְריָם ִׁשירּו ַלֽיהָֹוה ִּכֽי גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור
ֽ : ַבָּיֽם ְלכּו ְׁשֽלֶׁשת יִָמים ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּיַם סּוף ַוֵּיְֽצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּי

א ָמְצאּו ָמֽיִם א ָיְֽכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם : ַּבִּמְדָּבר ְו ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה ְו
ה ָרא ְׁשָמּה ָמָרֽ נּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ּנְִׁשֶּתֽה: ַעל ֵּכן ָקֽ ַוּיְִצַעק ֶאל יְהָֹוה : ַוּיִ

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

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

ַוּיָבֹאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמיִם ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוַּיֲֽחנּו ָׁשם ַעל 
ֶחם ִמְׁשנֶה ְׁשנֵי ָהעֶֹמר ָלֶֽאָחד ַוּיָבֹאּו ָּכל נְִׂשיֵאי ַויְִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְֽקטּו לֶ : ַהָּמֽיִם

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְהָֹוה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶֹדׁש : ָהֵֽעָדה ַוּיִַּגידּו ְלמֶֹׁשֽה
ל ָהעֵֹדף ַהּנִיחּו ַלֽיהָֹוה ָמָחר ֵאת ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשֽר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ּכָ 

ֶֹֽקר א ִהְבִאיׁש : ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהּב ַוּיַּנִיחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ְו
א ָהֽיְָתה ּֽבֹו א : ְוִרָּמה  ַוּיאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכֽי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלֽיהָֹוה ַהּיֹום 
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א ִיְֽהיֶה ּֽבֹו: הִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדֽ ַוֽיְִהי : ֵׁשֶׁשת יִָמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת 
א ָמָצֽאּו ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאנָה : ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְֽצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְו

ה נַָתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא נֵֹתן ְראּו ִּכֽי יְהֹוָ : ֵמַֽאנְֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְוֽתֹורָֹתֽי
ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמיִם ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל יֵֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום 

יִָמים ֵׁשֶׁשת : זָכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדֽׁשֹו: ַויְִׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעֽי: ַהְּׁשִביִעֽי
א ַתֲֽעֶׂשה ָכל : ַּתֲֽעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתֽ ֶהי  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלֽיהָֹוה ֱא

י ִּכי ֵׁשֶֽׁשת : ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבנְ ּוִבֶּת ַעְבְּד ַוֲֽאָמְֽת ּוְבֶהְמֶּת ְוֵגְֽר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרֽ
ת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוּיָנַח ַּבּיֹום יִָמים ָעָׂשה יְהָֹוה אֶ 

ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה : ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר יְהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוֽיְַקְּדֵׁשֽהּו
ר ֹֽ תַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ִּכי אֹות ִהוא ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַא ֶאת ַׁשּבְ : ֵּלאמ

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי : ֵּבינִי ּוֵבֽינֵיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ְמַקִּדְׁשֶכֽם
קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְֽלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל ָהֽעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְונְִכְרָתה ַהּנֶֶפׁש 

ֵׁשֶׁשת יִָמים ֵיָֽעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון : ֶרב ַעֶּמֽיהָ ַהִהוא ִמּקֶ 
ְמרּו ְבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ֶאת : קֶֹדׁש ַלֽיהָֹוה ָּכל ָהֽעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמֽת ְוָׁשֽ

רָֹתם ְּבִרית  ֹֽ ֵּבינִי ּוֵבין ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל אֹות ִהוא : עֹוָלֽםַהַּׁשָּבת ַלֲֽעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלד
ְלעָֹלם ִּכי ֵׁשֶׁשת יִָמים ָעָׂשה יְהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת 

ים ֲאֶׁשר ַוּיְַקֵהל מֶֹׁשה ֶאֽת ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָברִ : ַוּיִּנַָפֽׁש
ֵׁשֶׁשת יִָמים ֵּתָֽעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי יְִהיֶה ָלֶכם : ִצָּוה יְהָֹוה ַלֲֽעׂשת אָֹתֽם

ֽא ְתַבֲֽערּו ֵאׁש ְּבכֹל : קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלֽיהָֹוה ָּכל ָהֽעֶֹׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמֽת
ֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבֽת ֹֽ רַויְדַ : ֽמְׁשב ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל : ֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

: ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ֽמֹוֲעֵדי יְהָֹוה ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶּלה ֵהם ֽמֹוֲעָדֽי
ׁש ָּכל ְמָלאָכה ֵׁשֶׁשת יִָמים ֵּתָֽעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא קֹדֶ 

ֵתיֶכֽם ֹֽ ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסינַי : א ַתֲֽעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא ַלֽיהָֹוה ְּבכֹל ֽמֹוְׁשב
ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן : ֵלאמ

ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ  ֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְַרע ָׂשֶד ְוֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְמֹר : ָּבת ַלֽיהָֹוֽהָלֶכם ְוָׁשֽ
ּוַבָּׁשנָה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון יְִהיֶה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת : ַּכְרֶמ ְוָאַֽסְפָּת ֶאת ְּתֽבּוָאָתּֽה

ר ֹֽ א ִתזְמ א ִתזְָרע ְוַכְרְמ  ְד  א ִתְקצֹור ְוֶאת ִעּנְֵבי ֵאת ְסִפיַח קְ : ַלֽיהָֹוה ָׂשֽ ִצֽיְר 
א ִתְבצֹר ְׁשנַת ַׁשָּבתֹון יְִהיֶה ָלָאֶֽרץ ֽוְָהֽיְָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְל : נְזִיֶר 

ר ְוִלְֽבֶהְמְּת ְוַלַֽחּיָה ֲאׁשֶ : ּוְלַעְבְּד ְוַלֲֽאָמֶת ְוִלְׂשִכֽיְר ּוְלתֹוָׁשְב ַהָּגִרים ִעָּמֽ
ֹֽל ְוָסַֽפְרָּת ְל ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ָׁשנִים ֶׁשַבע ָׁשנִים : ְּבַאְרֶצ ִּתְהיֶה ָכל ְּתֽבּוָאָתּה ֶלֱֽאכ
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ְוַהֲֽעַבְרָּת : ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְל יְֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשנִים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנֽה
ִעי ֶּבָֽעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲֽעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכֽל ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשבִ 

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשנַת ַהֲֽחִמִּׁשים ָׁשנָה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹֽׁשֶביָה : ַאְרְצֶכֽם
יֹוֵבל : ַּפְחּתֹו ָּתֻׁשֽבּויֹוֵבל ִהוא ִּתְהיֶה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ 

א  א ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְו א ִתזְָרעּו ְו ִהוא ְׁשנַת ַהֲֽחִמִּׁשים ָׁשנָה ִּתְהיֶה ָלֶכם 
יהָ  אְכלּו ֶאת : ִתְבְצרּו ֶאת נְזִֶרֽ ֹֽ ִּכי יֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש ִּתְהיֶה ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה ּת

א ַתֲֽעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם : ֵבל ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָֽתֹוִּבְׁשנַת ַהּיֹו: ְּתֽבּוָאָתּֽה
א ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְֽׁשַּתֲֽחות ָעֶליָה  ֽא ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית  ּוֶפֶסל ּוַמֵּצָבה 

ֵהיֶכֽם ֽ   :י ִּתיָראּו ֲאנִי יְהָֹוֽהֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדׁשִ : ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ֱא
  

ֶהֽי ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲֽעבֹד : ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲֽאֶׁשר ִצְּו יְהָֹוה ֱא
א ַתֲֽעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה : ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתֽ ֶהי  ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלֽיהָֹוה ֱא

ְר ְוָכל ְּבֶהְמֶּת ְוֵגְֽר ֲאֶׁשר  ּוִבנְ| ַאָּתה  ֹֽ ֽ ַוֲֽאָמֶת ְוֽׁשֹוְר ַוֲֽחמ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד
ְוָזַֽכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהיִיָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם : ִּבְׁשָעֶרי ְלַמַען יָנּוַח ַעְבְּד ַוֲֽאָמְֽת ָּכֽמֹו

ֶהי ִמָּׁשם ְּביָד ֶהי  ַוּיִֹצֲא יְהָֹוה ֱא ֲחזָָקה ּוִבזְרַֹע נְטּויָה ַעל ֵּכן ִצְּו יְהָֹוה ֱא
ֵהינּו יְהָֹוה : ַלֲֽעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבֽת ְוָאַהְבָּת ֵאת : ֶאָחֽד| ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל יְהָֹוה ֱא

ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדֽ ים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְוָהיּו ַהְּדָברִ : יְהָֹוה ֱא
ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת : ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ

ָטפֹת ֵּבין : ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ ֹֽ ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו ְלט
יּוכְ : ֵעיֶנֽי   :ַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

  
ּכֹה ָאַמר יְהָוה ֵאַלי ָה ְוָעַֽמְדָּת ְּבַׁשַער ְּבֵנֽי ָהָעם ֲאֶׁשר יָבאּו בֹו ַמְלֵכי יְהּוָדה 

 ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ִׁשְמעּו ְדַבר יְהָוה ַמְלֵכי: ַוֲאֶׁשר יְֵצאּו בֹו ּוְבכֹל ַׁשֲעֵרי יְרּוָׁשָלֽיִם
ּכֹה ָאַמר יְהָוה : יְהּוָדה ְוָכל יְהּוָדה ְוכֹל יְֹׁשֵבי יְרּוָׁשָליִם ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים ָהֵאֶּֽלה

: ִהָּׁשְמרּו ְּבנְַפֽׁשֹוֵתיֶכם ְוַאל ִּתְׂשאּו ַמָּׂשא ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַוֲהֵבאֶתם ְּבַׁשֲעֵרי יְרּוָׁשָלֽיִם
א תֹוִציאּו ַמָּׂשא ִמָּבֵּֽתיכֶ  א ַתֲֽעׂשּו ְוִקַּדְׁשֶּתם ֶאת ְו ם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְוָכל ְמָלאָכה 

א ִהּטּו ֶאת ָאזְנָם ַוּיְַקׁשּו : יֹום ַהַּׁשָּבת ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכֽם ְמעּו ְו א ָׁשֽ ְו
ִּתְׁשְמעּון ֵאַלי נְֻאם  ְוָהיָה ִאם ָׁשמֹעַ : ֶאת ָעְרָּפם ְלִבְלִּתי ְׁשמֹוַע ּוְלִבְלִּתי ַקַחת מּוָסֽר

יְהָוה ְלִבְלִּתי ָהִביא ַמָּׂשא ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר ַהּזֹאת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ּוְלַקֵּדׁש ֶאת יֹום 
ּוָבאּו ְבַׁשֲעֵרי ָהִעיר ַהּזֹאת ְמָלִכים ְוָׂשִרים : ַהַּׁשָּבת ְלִבְלִּתי ֲעֽׂשֹות ּבה ָּכל ְמָלאָכֽה



 
18 

 

ד רְֹכִבים ָּבֶרֶכב ּוַבּסּוִסים ֵהָּמה ְוָׂשֵריֶהם ִאיׁש יְהּוָדה ְויְֹׁשֵבי יְֹׁשִבים ַעל ִּכֵּסא ָדוִ 
י יְהּוָדה ּוִמְּסִביבֹות יְרּוָׁשַליִם : יְרּוָׁשָליִם ְויְָׁשָבה ָהִֽעיר ַהּזֹאת ְלעֹוָלֽם ּוָבאּו ֵמָעֵרֽ

ים עֹוָלה ְוזֶַבח ּוִמנְָחה ּוֵמֶאֶרץ ִּבנְיִָמן ּוִמן ַהְּׁשֵפָלה ּוִמן ָהָהר ּוִמן ַהּנֶגֶב ְמִבאִ 
  :ּוְלבֹונָה ּוְמִבֵאי תֹוָדה ֵּבית יְהָֹוֽה

  
ָאַמר יְהָֹוה קֹול ְּבָרָמה נְִׁשָמע נְִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיָה | ּכה 

ִמֶּבִכי ְוֵעינַיִ  ָאַמר יְהָֹוה ִמנְִעי קֹוֵל| ּכֹה : ֵמֲֽאנָה ְלִהּנֵָחם ַעל ָּבנֶיָה ִּכי ֵאיֶנּֽנּו
ְוֵיֽׁש ִּתְקָוה : ִמִּדְמָעה ִּכי יֵׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵת נְֻאֽם יְהָֹוה ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיֽב

ָׁשמֹוַע ָׁשַמְעִּתי ֶאְפַריִם ִמְתנֹוֵדד : ְלַאֲֽחִריֵת נְֻאֽם יְהָֹוה ְוָׁשבּו ָבנִים ִלגְבּוָלֽם
ָהֽייִַּסְרַּתנִי ָוִֽאָּוֵסר ְּכֵעגֶ א ֻלָּמד ֲהִׁשֵבנִי ְוָאׁשּוָבה ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה ֱא ִּכֽי ַאֲֽחֵרי : ל 

ׁשּוִבי נִַחְמִּתי ְוַאֲֽחֵרי ִהָּוְדִעי ָסַפְקִּתי ַעל יֵָר ּבְֹׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת 
י ִעים ִּכֽי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו זָכֹר ֶאזְְּכֶרּנּו ֲהֵבן יִַּקיר ִלי ֶאְפַריִם ִאם יֶֶלד ַׁשֲֽעׁשּו: נְעּוָרֽ

ֲחֶמּנּו נְֻאֽם יְהָֹוֽה ַהִּציִבי ָל ִצּיֻנים ִׂשִמי ָל : עֹוד ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֽ
יִ ַּתְמרּורים ִׁשִתי ִלּב ַלְֽמִסָּלה ֶּדֶר ָהָלְכְּת ׁשּוִבי ְּבתּוַלת יְִׂשָרֵאל ֻׁשִבי ֶאל ָערַ 

ַעד ָמַתי ִּתְתַחָּמִקין ַהַּבת ַהּֽׁשֹוֵבָבה ִּכֽי ָבָרא יְהָֹוה ֲחָדָׁשה ָּבָאֶרץ נְֵקָבה : ֵאֶּֽלה
ֵהי יְִׂשָרֵאל עֹוד יֹֽאְמרּו ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶה : ְּתסֹוֵבב ָּגֶֽבר ֹֽה ָאַמר יְהָֹוה ְצָבאֹות ֱא ּכ

ֶדׁשְּבֶאֶרץ יְהּוָדה ּוְבָעָריו ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשב ֹֽ   :ּוָתם יְָבֶֽרְכ יְהָֹוה נְֵוה ֶצֶדק ַהר ַהּק
  

 ִויַכֵּון ְלגֵָרׁש ַהְּקִלָּפה ִמּנְַפׁשֹו, ַאַחר ָּכ יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה ,
 :ְוִלזְרֹק ַהְּקִלָּפה ְלנּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ָרָּבא, רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו

  
ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם : ָהגָר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְֽלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחֽק ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן

א יִיַרׁש ֶּבן ָהָֽאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבנִי ִעם יְִצָחֽק : ָּגֵרׁש ָהָֽאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבנָּה ִּכי 
ֵהי ֶקֶדם ּוִמַּתַחת זְרֹעֹת עֹוָלם ַויְגֶָרׁש ִמָּפנֶי אֹויֵ  ַוּיְִׁשּכֹן : ב ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמֽדְמעֹנָה ֱא

ַאְׁשֶרי : יְִׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין ַיֲֽעקֹב ֶאל ֶאֶרץ ָּדגָן ְוִתירֹוׁש ַאף ָׁשָמיו ַיַֽעְרפּו ָטֽל
יְִׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו ַעם נֹוַׁשע ַּבֽיהָֹוה יאהדונהי ָמגֵן ֶעזְֶר ַוֲֽאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲֽאָוֶת 

ֹֽ ְויִָּכֲֽחׁשּו יְֶבי ָל ְוַאָּתה ַעל ָּבֽמֹוֵתימֹו ִתְדר ֹֽ   :א
 ׁש ְּפָעִמים ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה ְוַעָּתה יִגְַּדל נָא ּכַֹח ֲאדֹנָי  :יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָׁש

ר ֹֽ א יְהָֹוה ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד נֵֹׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְונֵַּקה : ַּכֲֽאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמ
ֽסְַלֽח נָא ַלֲֽעֹון : יְנֶַּקה ּפֵֹקד ֲעון ָאבֹות ַעל ָּבנִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעֽים
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: ָהָעם ַהּזֶה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד ְוַכֲֽאֶׁשר נָָׂשאָתה ָלָעם ַהּזֶה ִמִּמְצַריִם ְוַעד ֵהּֽנָה
 :ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ

  
 ל ַׁשָּבת ְּבׁשֹוֵגג יִַּקח ְּביָדֹו ְסכּום ַהָּׁשֶוה ִלְקנִּיַת ֵעז ְקַטּנָה ִאם ָחָטא ְּבִחּלּו

 :ְויֹאַמר, ַּבת ְׁשמֹונָה יִָמים ְוַעד ָׁשנָה
  

א  ְוִאם נֶֶפׁש ַאַחת ֶּתֱֽחָטא ִבְׁשגָגָה ֵמַעם ָהָאֶרץ ַּבֲֽעׂשָתּה ַאַחת ִמִּמְצֹות יְהָֹוה ֲאֶׁשר 
הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעּזִים  אֹו: ֵתָֽעֶׂשינָה ְוָאֵׁשֽם

ְוָסַמ ֶאת יָדֹו ַעל רֹאׁש ַהַֽחָּטאת ְוָׁשַחט ֶאת : ְּתִמיָמה נְֵקָבה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטֽא
ַעל ַקְרנֹת ִמזְַּבח ָהֽעָֹלה ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְונַָתן : ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ָהֽעָֹלֽה

ֹ ֶאל יְסֹוד ַהִּמזְֵּבֽחַ  ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה יִָסיר ַּכֲֽאֶׁשר הּוַסר ֵחֶלב : ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה יְִׁשּפ
ֵמַֽעל זֶַבֽח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ַהִּמזְֵּבָחה ְלֵריַח נִיחַח ַלֽיהָֹוה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן 

ְוָסַמ ֶאת יָדֹו : ְוִאם ֶּכֶבׂש יִָביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת נְֵקָבה ְתִמיָמה יְִביֶאּֽנָה: ח ֽלֹוְונְִסלַ 
ְוָלַקח : ַעל רֹאׁש ַהַֽחָּטאת ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר יְִׁשַחט ֶאת ָהֽעָֹלֽה

 ֹ ֹ ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַֽחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְונַָתן ַעל ַקְרנ ת ִמזְַּבח ָהֽעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה יְִׁשּפ
ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה יִָסיר ַּכֲֽאֶׁשר יּוַסר ֵחֶֽלב ַהֶּכֶׂשב ִמּזֶַבֽח ַהְּׁשָלִמים : ֶאל יְסֹוד ַהִּמזְֵּבֽחַ 

אתֹו ֲאֶׁשר ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם ַהִּמזְֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי יְהָֹוה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחּטָ 
  :ָחָטא ְונְִסַלח ֽלו

  
ִּכי ֵאין ָלנּו ֵּבית , ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ֶּכֶסף זֶה ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

א ּכֵֹהן ֶׁשּיְַכֵּפר ַּבֲעֵדנּו א ִמזְֵּבַח ְו ֵהינּו . ַהִּמְקָּדׁש ְו ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתינּווֵ  ֶׁשּיְֵהא ֶּכֶסף זֶה ְוִלּמּוד ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָּקָראִתי ְלָפנֶי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , א

ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתי ְלָפנֶי ָקְרַּבן ַחָּטאת ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם ַעל ֲעֹונֹות ִחּלּול 
ַעד ָּכאן . ּונְַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו, י ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהַׁשָּבת ֶׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי ֵמעֹודִ 

  .)ְלׁשֹוֵגג
  

  ִמי ָעָלה  ַא ְלִתּקּונֹום ַהּנְִצָרִכית ַּתֲענִּיֹוַאַחר ָּכ יִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ִּפְדיֹון
ְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ְויִֵּתן ּפִ , ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות, ָׁשַמיִם ְויַָרד

ן ְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשַּתיִם ִמִּפְדיֹות יְִפחֹוא ֶׁשוטוב , ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכל
. יִַּקח ֶּכֶסף ִּפְדיֹון ָמאַתיִם ַּתֲענִּיֹות, ְוִאם אי ֶאְפָׁשר לֹו. ַּתֲענִּיֹות ְּכִמנְיַן ַׁשָּבת
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ּוִמָּׁשַמיִם יַַעזְרּוהּו , ְדיֹון ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע ַּתֲענִּיֹותיִַּקח ּפִ , ְוִאם אי ֶאְפָׁשר לֹו
  . ְלַהְׁשִלים ִּתּקּונֹו ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשַהָּבא ְלִהָּטֵהר ְמַסּיְִעין ַּבֲעדֹו

 ְטְּבעֹות ְּבֶׁשַבע ְמאֹות ּוְׁשַּתיִם מַ , יְִׁשַּתֵּדל ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ַהִּפְדיֹון אֹו ֶחְלָקם
  :ִויַסְּדֵרם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבֵסֶדר זֶה

  
  .10. 5. 6. 10. 6. 10. 5. 4. 6. 10  ׁשּוָרה ִראׁשֹונָה

  .10. 5. 6. 1. 6. 10. 5. 4. 6. 10      ׁשּוָרה ְּׁשנִּיָה
  .1.  5. 6. 1. 6. 1. 5. 4. 6. 10  ׁשּוָרה ְּׁשִליִׁשית
  .5. 5. 6. 6 . 5. 5. 4. 6.  10   ׁשּוָרה ְרִביִעית

  .10. 5. 4. 6. 10. 10. 5. 80. 30. 1  ׁשּוָרה ֲחִמיִׁשית
  .1. 5. 4. 6 10. 1. 5. 80. 30. 1     ׁשּוָרה ִּׁשִּׁשית

  .5. 5. 4. 6. 10. 5. 5. 80. 30. 1   ׁשּוָרה ְּׁשִביִעית
  .5.   10   ׁשּוָרה ְׁשִמינִית

  
  ָה ְלָמָּטה ְויֹוִסיף ֲעֵליֶהם ְּכָכל ַהּנְִצָר יְַקֵּבץ ָּכל ַהַּמְטְּבעֹות ְּביָדֹו ִמַּמֲעל

ְלַהְׁשִלים ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון ְויְַחזִיק ָּכל ַהֶּכֶסף ְּביַד יְִמינֹו ְויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד 
 :ַמֲעָרב ְויֹאַמר

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

ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי

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

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

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

. ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות. ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
. ֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשהְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְולַ 

ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ 
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א יִָכילּו ַהּמַ . ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור אֹוי . יִםּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
ּבֹוְׁשִּתי . ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה. ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. ַוֲאבֹוי ָעַלי

ֵהי . ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי ַהי ֵוא ֲאָבל ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
א ְּבֶמֶרד ּובְ , ֲאבֹוַתי א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ַמַעל ָעִׂשיִתיִּכי  ַרק יְִצִרי ָּגַבר , ְו

ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי , ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ 
ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש , ָקְדֶׁש ְונְִסַּכְלִּתי ְוִחַּלְלִּתי ַׁשְּבתֹות, ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי

ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ִ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, ִליםַהְמֻקְלקָ 
חַ  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי . ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
ִּכי , ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי

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

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

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

ּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ְוגָלּוי ְויָד. ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב

ְוִתְהיֶה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו, יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ְוָכל , ֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתיֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ 

, ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי . ְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹותיְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ּפִ 

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

, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמיםַמׁשְ 
ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ 

, יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ע וַ לַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ַהָּקדֹוׁש 
) ט"בי(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ 

ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ 
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גְזֶ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש  ְלַמַען
ָּברּו ׁשֹוֵמַע , ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'יִ 

  .גְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶ . ְּתִפָּלה
  

 ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו.  
 ִויַכֵּון ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגַם ַעל יְֵדי ֶׁשִהְפִריד , בת' ִּכי ַׁשָּבת הּוא אֹוִתּיֹות ׁש, ַּדע

ְויֹאַמר ֶׁשַבע . יַכֵּון ְלַחֵּבר אֹוִתּיֹות ַׁשָּבת יַַחדוִ , ֶׁשל ַׁשָּבת ִמן ַהַּׁשָּבת' אֹות ׁש
 ".ְּבָכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם' ַׁשָּבת ִהיא ַלה: "ְּפָעִמים

  
 יְַכֵּון סֹוֵפי (' ִליִמֽינְ ' לֵׁשגַ' הנְִּצבָ , ְּבנֹות ְמָלִכים ִּביְּקרֹוֶתי :ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר

ִׁשְמִעי ַבת ּוְרִאי ְוַהִּטי ָאזְנֵ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית : ְּבֶכֶתם אֹוִפֽיר) ה"ֵּתבֹות ַּכּלָ 
ּוַבֽת צֹר ְּבִמנְָחה : ְויְִתָאו ַהֶּמֶל יְָפיֵ ִּכי הּוא ֲאדֹנַיִ ְוִהְׁשַּתֲֽחִוי ֽלֹו: ָאִבֽי

ת זָָהב ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל ְּפנִיָמה ִמִּֽמְׁשְּבצֹו: ָּפנַיִ יְַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעֽם
ֽ: ְלבּוָׁשּֽה עֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָל : ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּולֹות ַאֲֽחֶריָה ֵרֽ

  :ּתּוַבְלנָה ִּבְׂשָמחֹת ָוגִיל ְּתבֶֹאינָה ְּבֵהיַכל ֶמֶֽל
  

 ן"נו, ת"דל, ף"אל, ל"א: יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם הּוא ,
  .ִויַכֵּון ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגַם ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו, ֹוֶלה ְּכִמנְיַן ַׁשָּבתָהע, ד"יו

  
ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי ְוָסַלְחָּת לְ : ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחהא: ל"א

  :ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּוא
ַהי דֹנָי ְׁשָמָעה ֲאדֹנָי ְסָלָחה ֲאדֹנָי ַהקְ אֲ : ף"אל ִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ְלַמַענְ ֱא

ֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחֹות ִּכי ָמַרְדנּו לַ : ִּכי ִׁשְמ נְִקָרא ַעל ִעיְר ְוַעל ַעֶּמ אדֹנָי ֱא
  :ֹוֵתַח ֶאת יֶָד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןּפ:  ּבֹו
א ִהִּביט ָאֶון ְּביֲַעקֹב  : ֵענִי אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדנִיָרֶכי יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִדיּדְ : ת"דל

ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו א ָרָאה ָעָמל ְּביְִׂשָרֵאל יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֹוָרה ּת:  ְו
  :ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב

ֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת וַ  :ר ְלַרגְִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלנְִתיָבִתינֵ: ן"נו
ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע ְדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא יְהָֹוה יאהדונהי נִ: ָרצֹון ֱא

  :ּוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדנִי
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ה ַליהָֹוה יאהדונהי ֶאְתַּפְּללָ וָ : הָֹוה ְּבָחְכָמה יַָסד ָאֶרץ ּכֹונֵן ָׁשַמיִם ִּבְתבּונָהיְ : ד"יו
ַהי ָוֶאְתַוֶּדה ָואְֹמָרה ָאּנָא ֲאדֹנָי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ׁשֵֹמר ַהְּבִרית  ֱא

ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ְוָענָנִי ּוִמָּכל ּדָ : ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו
  :ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי

  
  ָיֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם ֵהם ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ַאַחר ּכ 

) יוד הא ואו הא, יוד הא ואו, יוד הא, יוד. ה"יהו, יהו, יה, י, ה"הוי(
  :ְוִעם ַׁשָּבת יֲַעלּו ְּבגִיַמְטִרּיָא ַּתֲענִית, ָהעֹוִלים ְּבגִיַמְטִרּיָא ָּברּו

  
ִׁשיָבה הָ :  ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדֵחל יְִׂשָראֵ יַ : ה"הוי

א , ַאל ָּתבֹא ְּבִמְׁשַּפט ֶאת ַעְבֶּדוְ : ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶע ִּכי 
ַהיהַ : יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי   :ִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל, ְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵוא

  
  :ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף, הָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדי יְהָֹוה ַחְסְּד ְלעֹוָלםיְ : י
א יָנּום הִ : ְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלייִ : ה"י ּנֵה 

א יִיַׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל   :ְו
ֵהינּו ְּבָכל ה: הָֹוה ׁשְֹמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְִמינֶיְ : ו"יה ּוא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  :ַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם יְהָֹוה יאהדונהיוְ : ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו
ינֵנִי ַהבִ :  רּוָׁשַליִם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַויְהָֹוה ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםיְ : ה"הוי

: יבֹֻאנִי ֲחָסֶד יְהָֹוה ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶתוִ : ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶת ְוֶאְׁשְמֶרּנָה ְבָכל ֵלב
  :ֹוד ְוָהָדר ְלָפנָיו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹוה
  
ַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ֲאנִי ְּבַחְסְּד ּבָ וַ : ִהי ַחְסְּד יְהָֹוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָליְ : ד"יו

  :ַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשנִיּדָ : ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַליְהָֹוה ִּכי גַָמל ָעָלי
  
ֹ : ד"יו ִתי ְּבֶׁשֶמן וַ : ֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָןי ָּתֶרם ִּכְרֵאם ַקְרנִי ַּב

  :י ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּביֶר ִמְצֹותֶ ּדֶ : ַרֲענָן
ם ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרגְֶל ֲעׂשֹות אִ : ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי, ִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשיהַ : א"ה

  :ֲחָפֶצ ְּביֹום ָקְדִׁשי
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ֹ ְל ַוֲאַצֶּפה, הָֹוה ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלייְ : ד"יו  ָאבֹוא ֲאנִי ְּברֹב ַחְסּדְ וַ :  ּבֶֹקר ֶאֱער
ִּבי ָּתְמָכה , ְבָקה נְַפִׁשי ַאֲחֶריּדָ : ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ְּביְִרָאֶת

  :יְִמינֶ
ל ִּתזְָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹנִים אַ : הֹוִׁשיֵענִי ְבַחְסֶּד, ִאיָרה ָפנֶי ַעל ַעְבֶּדהָ : א"ה

  :ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד
דֹנָי אֲ :  ְבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֶאְקָרא ָאנָה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְּלָטה נְַפִׁשיּו: ו"וא

עֹז ֶמֶל ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹונַנְָּת ֵמיָׁשִרים וְ : יִֶּתן אֶֹמר ַהְמַבְׂשרֹות ָצָבא ָרב
  :ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּביֲַעקֹב ַאָּתה ָעִׂשיתָ 

  
ֶאְׁשְמָרה תֹוָרְת ָתִמיד וְ : ְוֶאְחיֶה ִּכי תֹוָרְת ַׁשֲעֻׂשָעיבֹאּונִי ַרֲחֶמי יְ : ד"יו

  :ֶר ֱאמּונָה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתיּדֶ : ְלעֹוָלם ָוֶעד
ת ֻחֶּקי ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעזְֵבנִי ַעד אֶ : ֲעֵבר ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכ ַחּיֵנִיהֲ : א"ה

  :ְמאֹד
ֹ : ָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם יְהָֹוה יאהדונהיאַ וְ : ו"וא ַהי א ַמר ַליהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא

ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲענָןוַ : ֶאְבַטח ּבֹו   :ָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרנִי ַּב
ֵהי יְִׁשִעי אֹוְת ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹוםהַ : א"ה   :ְדִריֵכנִי ַבֲאִמֶּת ְוַלְּמֵדנִי ִּכי ַאָּתה ֱא
ַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת יְהָֹוה יאהדונהי אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית יְהָֹוה יאהדונהי אַ 

  :ָּכל יְֵמי ַחּיַי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם יְהָֹוה יאהדונהי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו
  

  ַת ַר ֵכ ֶו ִס יִ הַ : ְּבֵׁשם ְּבַמֲחַׁשְבתֹו בלבדיַכֵּון  
 יוד (ּוִקים ֵאּלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשָּלֶהם ֵהם ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ַאַחר ָּכ יֹאַמר ְּפס

, אלף הי יוד הי. יוד הה וו הה, יוד הא ואו הא, יוד הי ואו הי, הי ויו הי
  .ָהעֹוִלים ְּבגִיַמְטִרּיָא ַׁשָּבת) יה, אלף הה יוד הה, לף הא יוד האא

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

  :ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ : ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
יְהָֹוה , הָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדייְ : ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : י"ה

  :ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף, ַחְסְּד ְלעֹוָלם
א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי, ַאל ָּתבֹא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדוְ : ו"וי ְהיּו ְלָרצֹון יִ : ִּכי 

ונהי ְבֵׁשם יְהָֹוה יאהדּו: ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַמְּלָטה נְַפִׁשי, ֶאְקָרא
א יִיַׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאלהִ : י"ה א יָנּום ְו הָֹוה ׁשְֹמֶר יְהָֹוה ִצְּל ַעל יַד יְ : ּנֵה 

  :יְִמינֶ
  
ִּתי ַעל ָּכל ְוהֹוַספְ , ֲאנִי ָּתִמיד ֲאיֵַחלוַ : ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב, הָֹוה ְצָבאֹותיְ : ד"יו

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

  :ְביֹום ָקְרֵאנּו
ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִייְׁשּוָעתְ , ֲאנִי ָענִי ְוכֹוֵאבוַ : ו"וא ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב א:  ֱא

  :ְוַענְָוְת ַּתְרֵּבנִי, ִּתֵּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ ִּתְסָעֵדנִיוַ : ִׂשְמָחה
ַהיהַ : י"ה , ָּמנּוהָֹוה ְצָבאֹות עִ יְ : ִּכי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל, ְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵוא

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה   :ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
  
ִתי ְּבֶׁשֶמן , ָּתֶרם ִּכְרֵאם ַקְרנִיוַ : ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן, ֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹוןי: ד"יו ַּב

  :ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי, ֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץּדֶ : ַרֲענָן
ֵּכן , נֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרָּתּהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹוהִ : א"ה

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

ַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ּיָָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל ְּבֵאר ׁשָ וַ : ו"וא
ַבע ָהיואַ : ִּבְבֵאר ָׁשֽ ֲאנִי ְּבַחְסְּד וַ :  ְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיְהָֹוה ֱא

  :ָּבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ֲאִׁשיָרה ַליהָֹוה ִּכי ָּגַמל ָעַלי
ְוַׁשַּלח , ַהֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה, ֹות ֶרַׁשעלֹוא זֶה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבהֲ : א"ה

ַוֲאֻרָכְת ְמֵהָרה , ז יִָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶראָ : ְוָכל מֹוָטה ְּתנֵַּתקּו, ְרצּוִצים ָחְפִׁשים
  :ְּכבֹוד יְהָֹוה יאהדונהי יַַאְסֶפ, ְוָהַל ְלָפנֶי ִצְדֶק, ִתְצָמח

  
ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָּבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי וַ : ֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָלִהי ַחְסְּד יְהָֹוה עָ יְ : ד"יו

  :ַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתי יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשנִיּדָ : ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה ַליְהָֹוה ִּכי ּגַָמל ָעָלי
ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד הִ : ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ : ה"ה

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

ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי הֶ : ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחההַ : ה"ה
  :ַטַהֵרנִי

  
א : ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, ה ּנָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיעָ אָ : ף"אל

א ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבֹוד ְּתנָה ֻעּזְ , נֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִיּפְ : ַעל ַחְסְּד ַעל ֲאִמֶּת, ָלנּו 
  :ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶת, ְלַעְבֶּד

ְוַאל , הָֹוה ַאל ְּבַאְּפ ּתֹוִכיֵחנִייְ : ַתי ְמֵחהְוָכל ֲעֹונֹו, ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטַאיהַ : י"ה
  :ַּבֲחָמְת ְּתיְַּסֵרנִי

ֹ ְל ַוֲאַצֶּפה, הָֹוה ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלייְ : ד"יו ֲאנִי ְּברֹב ַחְסְּד ָאבֹוא וַ : ּבֶֹקר ֶאֱער
ִּבי ָּתְמָכה , ִׁשי ַאֲחֶריְבָקה נַפְ ּדָ : ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ְּביְִרָאֶת

  :יְִמינֶ
ַאָּתה , הָֹוה ְמנָת ֶחְלִקי ְוכֹוִסייְ : ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי, ִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשיהַ : י"ה

  :ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי
  

 ְוָסַלְחּתָ , ַמַען ִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהילְ : ָמַרי ַהֲאזִינָה יְהָֹוה ִּבינָה ֲהגִיגִיאֲ : ף"אל
  :ְוַלְּמֵדנִי ֶאת ֻחֶּקי, נֶי ָהֵאר ְּבַעְבֶּדּפָ : ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּוא

יֵָאר ָּפנָיו , ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּואֱ :  ֲאֶׁשר ְליְִרָאֶת, ֵקם ְלַעְבְּד ִאְמָרֶתהָ : א"ה
  :ִאָּתנּו ֶסָלה

:  ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו, נֱֶעזְַרִּתי ַוּיֲַעלֹוז ִלִּביהָֹוה ֻעּזִי ּוָמגִּנִי ּבֹו ָבַטח ִלִּבי וְ יְ : ד"יו
  :ַקּיְֵמנִי ִּכְדָבֶר, ְלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָהּדָ : יְַחְּלֵצנִי ִּכי ָחֵפץ ִּבי, ּיֹוִציֵאנִי ַלֶּמְרַחבוַ 
ֵּכן , ּהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגִבְרּתָ הִ : א"ה

ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו א ִתְכָלא ַרֲחֶמי אַ : ֵעינֵינּו ֶאל יְהָֹוה ֱא ָּתה יְהָֹוה יאהדונהי 
  :ִמֶּמּנִי ַחְסְּד ַוֲאִמְּת ָּתִמיד יְִּצרּונִי

  
י ּכִ , עֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָהלְ : ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה, ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיקא: ף"אל

ִהים ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמָּכל ָצרֹוָתיו: ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו   :ְּפֵדה ֱא
ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי הֶ : ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחההַ : ה"ה

  :ַטַהֵרנִי
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ֲאנִי ְּבֻתִּמי וַ  :יְִמין יְהָֹוה יאהדונהי עָֹׂשה ָחיִל, ִמין יְהָֹוה יאהדונהי רֹוֵמָמהיְ : ד"יו
  :ְותֹוָרְת ָחּנֵנִי, ֶר ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמּנִיּדֶ : ְּפֵדנִי ְוָחּנֵנִי, ֵאֵל
יְׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור נָגַּה , ָעם ַההְֹלִכים ַּבחֶׁש ָראּו אֹור ּגָדֹולהָ  :ה"ה

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

  
ֹודּו ַליְהָֹוה יאהדונהי ה: ִחּיִיַתנִי ִמּיְָרִדי בֹור, הָֹוה ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול נְַפִׁשייְ : ה"י

  .ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ִּכי טֹוב
  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ֶׁשּיְֵהא ִמעּו, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ּגֵַּבי 

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

ִהים , ְׁשמֹונָה ֵמאֹות ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ֵמֲעִׂשּיָה , נֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָהְויֲַעֶלה ְלפָ  .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּבִמּלּויָם

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

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

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

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

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלהָּברּו, ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

ְוִאם ִּתְפנֶה , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו
 ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז, ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו

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

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ִּתְּטֵׁשנּו ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ִּכי , ְו
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א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד  גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 
נַע ּומָ , ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו, ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

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

ה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעלֵ 
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב , ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי - צֹון ִאְמֵרייְִהיּו ְלרָ . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
  :ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 ְוַאְּדָרא זּוָטא, יִאַמר ַאַחר ָּכ ֵסֶפר ְּתִהִלים . 
  ִתְקָרא ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ִּבְלַבדִאָּׁשה.  
 יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו ּוְבָכל ַהָּקָפה , יֲַעֶׂשה שבע ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת

  :ַּבֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים' לה
  

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

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

יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב : יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד
  :ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום: ֶל ְלעֹוָלֽםיְהָֹוה מֶ 

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

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

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

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 
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  ְֶלׁשֹוֵחט ֻמְסָמ נִַּתן ְלִהְתַקֵּׁשר (ה ַּכָּפָרה ְּבַתְרנְגֹול ְויִֵּתן ַלֲענִּיִים יֲַעׂש
ן נִּתַ ( ְּכמֹו ְּבֶעֶרב יֹום ִּכּפּור, ְויְִׁשַּתֵּדל ְלַקֵּבל ַמְלקּות, )0527661162

יְִרֵאי ְוגַם ֶאת ֶּכֶסף ִּפְדיֹון ַהָּתַענִיֹות יִֶּתן ְלֲענִּיים ) ל"ַהּנַ ' ת לטלִלְפנֹו
  .ָׁשַמיִם

  ַּכּמּוָבא ַּבֵּסֶפר(ִאם יּוַכל יֲַעֶׂשה ֵסֶדר ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין.(  
 לֹוַמר , ְּבָכל ֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ִלְפנֵי ֲחצֹות, יְִׁשַּתֵּדל ְּבֶמֶׁש ָׁשנָה ְׁשֵלָמה

ֵהי ֶקֶדם"ִויַכֵּון ֶׁשְּבֵתיבֹות , ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶהם סֹוד ָּגדֹול ַהַּׁשּיָ ּיֵׁש ּבָ " ֱא
 :ְלֵליל ַׁשָּבת ִלְפנֵי ֲחצֹות

  
ֵהי ֶקֶדם ּוִמַּתַחת זְרֹעֹת עֹוָלם ַויְגֶָרׁש ִמָּפנֶי אֹויֵב ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמֽד ַוּיְִׁשּכֹן : ְמעֹנָה ֱא

ַאְׁשֶרי : ְרפּו ָטֽליְִׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין ַיֲֽעקֹב ֶאל ֶאֶרץ ָּדגָן ְוִתירֹוׁש ַאף ָׁשָמיו ַיֽעַ 
יְִׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו ַעם נֹוַׁשע ַּבֽיהָֹוה יאהדונהי ָמגֵן ֶעזְֶר ַוֲֽאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲֽאָוֶת 

ֹֽ יְֶבי ָל ְוַאָּתה ַעל ָּבֽמֹוֵתימֹו ִתְדר ֹֽ   :ְויִָּכֲֽחׁשּו א
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  ָּטהִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהּמִ              
                                                      

  
  

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

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

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

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

ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאֵחר ּגָדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות 
ֶׁשִּמי , ְוַדע. ָלה ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשהְּבַעְצָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבּטָ 
ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות

אֹוָתּה נְָׁשָמה ִּכי ַמְמִׁשי , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה
ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה

ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה
ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה , ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִיםִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות 

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

ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות
 ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות, ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַכָּונֹות, ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה

ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו , ָהֵהם
  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות

  
ְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו ְוהּוא ִמי ׁשֶ , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה

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

א ִאָּׁשה , ִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב
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א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ְדרּוֵׁשי ֲחזַ ּובִ " א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"

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

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

ְויֵׁש . ָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶהּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ׁשֶ , ְּביֹומֹו
י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִרי, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים

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

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

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

א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 

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

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

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

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

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

  
  
  



 
32 

 

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                                   
  
  
  

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

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ּבְ . ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ִסָּבִתיְו

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

  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. י ְלָפנֶיִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלּבִ 
  

א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו
ת ָּכל ְוַכָּונַ , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה

ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא

ֵהי יַ , ַאְבָרָהם ֵהי יְִצָחק ֵוא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, ֲעקֹבֱא
ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות

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

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר
ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות , ּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכםֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֹדֶ 

ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְלֵבינְְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו , ַּבֲעוֹונֹוַתי

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

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו וִ , ְלָפנֶי יִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנֵהּו

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

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

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

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

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

  
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםַאָּתה יְהָֹוה יא(ָּברּו  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַי  )הדונהי ֱא

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים טֹו ַהי ֵוא ְוֵתן , ִבים ּוְלָׁשלֹוםֱא

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

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

  :ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו
  

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

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

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

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

ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי , ֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶיַהְמֻחָּבר ִעּמ
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ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
א ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדׁשָ , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים

י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "ַהַויָ 
ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 
ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א צָ ֶּׁשּנִמְ 

 ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ 
, הנּוְקָבאל זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי(

ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הַהֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ

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

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

 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ ן ְמַכּוֵ 
, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ 

ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו

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

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

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

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

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

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

, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי
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  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', ם וכוׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו
ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא ח ֵּתבֹות"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, ל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאלִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמּכָ 

ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה ַהִּמילָ ל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  יְִהיּו. נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

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

  :ָּכ יְַכְּונּום נִָׁשי
  

א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ְוַתְׁשִמיר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר

ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ּתֵ ּׁשְ 
ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים

ֵהן , ּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁשְּגבּול ָהִרְׁשָעה ׁשֶ , ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

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

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

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

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ֵהינּו ָעֵלינּו . ֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשאֶׁשְּבתֹו יְס" ְלעֹוָלם"ּדְ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
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  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 
  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

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

                                                , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד
ת מיתו 4לקבל על עצמו  - ויכוון האות ד  .בארבע רוחות העולם שולט –ד 

  )שריפה הרג וחנק סקילה: והם בית דין
   :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש

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

, ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם: ְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבַֽהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמצַ 
ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ יּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת : ְלט   :ּוִבְׁשָעֶרֽ
  

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

ְׁש ְויְִצָהֶרְֽוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹו ֹֽ ְוָנַֽתִּתי : ֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר
ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ

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

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם
: ְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם ְוַעֽל נַפְ 

ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 
יּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבׁשְ : ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ָעֶרֽ

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

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

רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת ֹֽ : ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד
ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 
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ֽא ָתתּורּו ַאֽחֲ  ְלַמַען : ֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽםאָֹתם ְו
ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא

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

  
יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו

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

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

  
: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : יְִׁשְמֶריְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי וְ  :ריֹאמַ 

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

ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֵמאֶׁשָּבִאיָלן ַהּטָ 
גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא

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

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

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

יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | תֹו ְּבֶאְברָ : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו
ֵחָרה ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ  ַרק: ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

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

  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְתַעַּלם ְוַאל ּתִ . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֵׁשי ֵביֵתנּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְ 
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. ְצנּונִַא. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

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

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

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

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

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

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּויא ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי , הדונהי ֱא
ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א

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

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

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ה ְוגַם ִּבַּטְלִּתי "ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' י ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות הָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶ 
ְונְִתַחּיְַבִּתי , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . י ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפהֲהֵרינִ , ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ה "יֲַחדּו יְויָׁשּובּו ְויִתְ . ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד
ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה. ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ְּדַהַויָ 
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא . ה"ְּדַהַויָ ' ֶאל אֹות ו, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַהַויָ 

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"יָ ִראׁשֹונָה ְּדַהוַ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְוִאָּמא
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ) יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ) ד"יהוה אהיה אדני הה(ַהְקדֹוִׁשים  יוד (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הי ואו הי

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

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

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהינּו וֵ  ֵהי ֲאבֹוֵתינּויאהדונהי ֱא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי , א

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

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

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

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

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

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

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

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

יְִהי . ּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ׁשֶ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ת ֵּבית ִּדיןּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹו
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
, ְחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתייַ 

  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי
  

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
  

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

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

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

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

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : ּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקבּגָד ְּגדּוד יְג: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: ְּגדּוד ָּגד : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 

יְהָֹוה :  יְהָֹוהִקִּויִתי ִליׁשּוָעתְ : ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
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ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : יְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי
ּתֹוִדיֵענִי : ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתה: ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה

  : חֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצחאַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ְׂשמָ 
  

ת "ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון
  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"בא

  .ְׂשָרֵאלָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּביִ 
ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

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

ְויֵָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל 
, ת ֶׁשְּבתֹוָכןַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹו. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי

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

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

  
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי

  
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריזֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהָּׂשטָ קדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , ן ֶׁש

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

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

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

ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִרין
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  .נֹוְבִעים
  

 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 
  .ֲחֶרּךָ ׁשַ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 

  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

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

  
יְסֹוד יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש ֶאל הַ (

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב: יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה.  
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 להבדיל לעילוי נשמת:   
 לעילוי נשמת כל נפטרי עם ישראל 
 ל"אליעזר שלמה שיק בן מלכה זצ' ר 
 שע בן חוהאליו, ל"ז ינה בת חוה'רג, ל"ז ינה ונעים'ישראל בן רג 

ולנטינה  ,ל"ז) מלאכי(מזל בת לאה , ל"ז מלי בת לאון ולאורה, ל"ז
 רותי יוכבד בת קציעה, )אלול' נפטרה ב( 'ציון תחי - ל בת בת"ז
בן , זרוק, צמח, ויינברג', פראג, ביביכל הנפטרים ממשפחות , ל"ז

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

  .ה. ב. צ. נ. ת


