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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  ִּתּקּון ְלָעֹון ַהַּׁשַעְטנֵז            
      

                               ~  
  

  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     
  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    

  םְונִָׂשים ִלְגָבִרי                      
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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

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

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

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

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

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
  0524027676 :תל מונד 0548463014

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

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

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

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

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

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

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

  
  

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

  6                                           ִּתּקּון ְלָעֹון ַהַּׁשַעְטנֵז
  20                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאן ִענְיָ 
  22                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  זַהַּׁשַעְטנֵן ְלָעֹון ִּתּקּו               
  
  
  
  

.) א"י, א"דברים כ". (לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו"אמרה תורה 
וחוט אחד מצמר הכבשים ". ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך"ונאמר 

ששאר ' אפי. רחלים ואילים וחוט אחד של פשתן אם מעורבים הם בבגד אחד
ואיסור זה אינו בבגד בלבד . הרי זה שעטנז. הבגד עשוי מחומרים אחרים

הם בתחתית הספה ' ואפי. א גם במצעים ובדי ריפוד של ספות ומזרוניםאל
וחכמים אסרו לשבת או לשכב על מצעות . ולא במקום ששוכבים עליו

ומצוי . רבים הם אם מתחת לכולם יש בגד שעטנז' שאינם שעטנז ואפי
שבמקום . סינטטיים' מחומרים אחרים ואפי' בבגדים רבים העשויים אפי

וביטנת המעיל והמכנסיים ועוד . ולאות של הכפתוריםהצווארון או הל
ובפרט בבגדי צמר שנמצאו חוטי פשתן . מקומות שונים חוטי שעטנז

ויש בגדים כמו מעילים ודובונים שממלאים את החלל שבין . במקומות אלו
והם בספק גמור של , שני צידי הבגד בחוטים מנופצים של בלאי בגדים

ולכן יש , מבלאי בגדים יש בהם חשש שעטנז וכן הניירות שעשויים. שעטנז
להקפיד להוריד את הניירות שמהדקים הכובסים לבגד כדי לזהות את 

וכן . והנייר בחשש שעטנז, כי ההידוק בסיכה כזו דינה כתפירה, הבעלים
ובמגבעות שמדביקים בהם , שמעמידים אותם בניירות' וכדו" קסקט"בכובעי 

  .למזהיר ולנזהר תבא ברכת טובו. את חגורת העור הפנימי בנייר
  

כי הלובשו נותן כח לשטן , ל"כתבו המקובלים ששעטנז אותיות שטן עז רח
ועל פעם אחת של לבישת שעטנז אם לא עשה תשובה אין , לקטרג עליו

תפילת האדם נשמעת ארבעים יום ובני אדם מתפללים ולא מבינים מדוע לא 
  .מתייחסים בשמים לתפילותיהם

  
ה וִמי ָעָלה ָׁשַמיִם זֶ ן ְלִתּקּוי ָהָראּום יִָמי' סמ נְָתנּוא ם ַהְּמֻקָּבִלי ֹוֵתינּוַרּבה ְוִהּנֵ 

, ְוָהָרצֹון ְוַהַמְחָׁשָבה, ה ְוַהִּוידּויְוַהְּתׁשּובָ , תַהַּתֲענִּיֹוְויַָרד ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי 
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ְוָלֵכן יִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו . ֹון ַמְׁשִלים ַהִּתּקּוןֵהם ִעָּקר ַהִּתּקּון ּוַמֲעֶׂשה ַהַּתֲענִית ְוַהִּפְדי
ה ֵמָאן ִמִּפְדיֹות יְִפחֹוא ֶׁשי ְּכַדאי אּולַ ט ְוַהַּמְמִעי, ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכל

 יַַעזְרּוהּום ַמיִ ּוִמּׁשָ " םַלֲאָלִפי"ן ּוְכִמנְיַ א "קסם ׁשֵ ן ְּכִמנְיַ . תַּתֲענִּיֹות ְוַאחַ ם ְוִׁשִּׁשי
ר נְִסּדַ ( .ַּבֲעדֹון ְמַסּיְִעיר ְלִהָּטהֵ א ֶׁשַהּבָ  ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ּוְכמֹו ִּתּקּונֹום ְלַהְׁשִלי

  .")םַאְבָרהָ ת ְּבִרי"ת "ׁשּוי ְלפִ 
  

 805: כ"סה, 5ל ָּכפּו 161: םִמינִימּו ,שח 1610: םַמְקִסימּו, ןַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 
ד עַ ם יֹול ְּבכָ ר יֹותֵ  אֹושח  5ן יִּתֵ , ין ִּביכְֹלתֹו ָלֶתת ַהְּסכּום ַהָּמֵלאְוִאם אֵ  .שח

  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון .אַהָּמלֵ ן ַהִּפְדיֹום ְסכּות ַהְׁשָלמַ 
  

ֵמַהְּקִלָּפה , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו יֵֵל ְלִמְקֶוה~ 
ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת , ָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ָעֹון השעטנזֶׁשּנְִדּבְ 

רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו
  .ִמֻּטְמַאת ָצַרַעת ַעוֹונֹוֵתיהָ 

  
ם ַהּיֹוי ּוְבָצֳהרֵ  ,ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים ד ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעדיָצּום יֹום ֶאחָ ~ 

  :יֹאַמר ִוּדּוי זֶה ֶׁשִּלְפנֵי ַהצֹום
  

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

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

. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. לבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנז. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו
ִקִּׁשינּו . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ַאְפנּונִ . נִַאְצנּו
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. עֶֹרף

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

. י ָכל ָחיַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתרֵ . ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר 

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

  ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה
  

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

  :נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית
  

ינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ַעל ֲאֶׁשר ֲהרֵ , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ְּבגְִלּגּול זֶה . ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ולבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנז, ָחָטאִתי

א אּוַכל , ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 
אּוַכל ֶלֱאכֹל , ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית ,ְלִהְתַעּנֹות

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

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

  
 ~ ֹ ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , ר ֲאִכיָלתֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיְִגמ

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

  
, יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו, ְּבֵליל ַהַּתֲענִית~ 

  .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו
  

 ִמְׂשַער ִעּזִיםָהֲעׂשּויָה  ֲחגֹוַרת ַׂשקגָָדיו יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלבְ , ִאם יָכֹול~ 
  .)רַהֵּספֶ ת הֹוָראֹות ִּבְתִחּלַ (ֲענִית ְּבָכל זְַמן ַהּתַ 

  
ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוַאַחר ָּכ ִּתּקּון  ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלהטֹוב ְוָרצּוי ~ 
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  .מִּתּקּון ֲחצֹות ִאָּׁשה ְּפטּוָרה. נָה גְדֹוָלהְּבַכּוָ ) הַהְּתִפּלָ י ְּבִסּדּורֵ ים נְִמָצא(ֲחצֹות 
  

  :יֹאַמר ְּביֹום ַהצֹום~ 
  

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

ֲחָרָטה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ַמה ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

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

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

. ָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון הָ . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. לבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנז. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו
ִקִּׁשינּו . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. עֶֹרף

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

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתסְ 

  
ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר~    :ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָׁש
  

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

  :ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
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ׁש ְּפָעִמים יֹאַמר~    :ָּפסּוק זֶה ָׁש
  

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱֽאמֶ    :ת יְִׁשֶעַֽוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי ְל יְהָֹוה יאהדונהי ֵעת ָרצֹון ֱא
  

  :ַאָחר ָּכ יֹאַמר~ 
  

ב: ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוֽד ֹֽ ֵהי ַיֲֽעק : יַַענְ יְהָֹוה יאהדונהי ְּביֹום ָצָרה יְַׂשֶּגְב ֵׁשם ֱא
ִיֶּֽתן : ָלהְועֹוָלְֽת יְַדְּׁשנֶה ֶסֽ. יִזְּכֹר ָּכל ִמנְחֶֹת: ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש

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

ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם . ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים: גְֻברֹות יֵַׁשע יְִמינֹֽוּבִ . ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו
ֵהינּו נַזְִּכֽיר יְהָֹוה : ֵהָּמה ָּכְֽרעּו ְונָָפלּו ַוֲֽאנְַחנּו ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד: יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  :יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאֽנּו
  

ְוָהָאָדם יַָדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ַקיִן ַוּתֹאֶמר ָקנִיִתי ִאיׁש ֶאת יְהָוֽה׃ 
ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ַוֽיְִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן ְוַקיִן ָהיָה עֵֹבד ֲאָדָמֽה׃ ַוֽיְִהי 

ה ִמנְָחה ַלֽיהָוֽה׃ ְוֶהֶבל ֵהִביא גַם הּוא ִמְּבכֹרֹות ִמֵּקץ יִָמים ַוּיֵָבא ַקיִן ִמְּפִרי ָהֲֽאָדמָ 
א ָׁשָעה  צֹאנֹו ּוֵמֶֽחְלֵבֶהן ַוּיִַׁשע יְהָוה ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמנְָחֽתֹו׃ ְוֶאל ַקיִן ְוֶאל ִמנְָחתֹו 

ָלָּמה ָנְֽפלּו ַוּיִַחר ְלַקיִן ְמאֹד ַוּֽיְִּפלּו ָּפָנֽיו׃ ַוּיֹאֶמר יְהָוה ֶאל ָקיִן ָלָּמה ָחָרה ָל וְ 
א ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ ְוֵאֶלי ְּתׁשּוָקתֹו  ׃ ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם  ָפֶנֽי

  ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּֽבֹו׃
  

  :ן"ע שט"ם קרֶׁשָּלהֶ ת ֵּתבֹוי ֶׁשָראׁשֵ  ֵאּלּום ְּפסּוִקי ַאָחר ָּכ יֹאַמר~ 
ָֹֽרה׃ רֹאׁש ְּדָבְֽר ֱאֶמת ֲענֵנִי יְהָוה, ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ,  ֻחֶּקי ֶאּצ

׃  ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב ְּכמֹוֵצא , ַאֽל יַַעְׁשֻקנִי זִֵדֽים׃ ָׂשׂש ָאֽנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת, ִצְדֶקֽ
ב׃ טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדנִי נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא  ֶתי ֶהֱֽאָמֽנְִּתי׃ ִּכי ְבִמְצו ֹ, ָׁשָלל ָרֽ

  נִי׃ּֽוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדֽ ,  יְהָוה
  

וכל אחד , ן"ע שט"פסוקים אלו שראשי תיבות שלהם קר ַאָחר ָּכ יֹאַמר~ 
  :ה"ה ישהטונ"יקהרוע. ה כזה"משולב בשם הוי
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ִהים יָפּוצּו ֽאֹויְָביו ה  ְּבַאֶּפ ִהּנֵָׂשא ְויָנּוסּו ְמַׂשנְָאיו ִמָּפָנֽיו׃ קּוָמה יְהוָ , יָקּום ֱא
ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּוֽיָת׃  הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר  נְַפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת , ְּבַעְברֹות ֽצֹוְרָרי

ֽ , ִּבי יְַכִּתרּו ַצִּדיִקים, ְׁשֶמ יְהָוה ְלֶעזְָרִתי , י׃ ְרֵצה יְהָוה ְלַהִּציֵלנִיִּכי ִתגְמֹל ָעָל
ִהים ֽחּוָׁשה ּלִ  ָענִי ְוֶאְביֹוןה׃ ַוֲֽאנִי  ֽחּוׁשָ  ר׃ יְהָוה ַאל ְּתַאַחֽ ,י ֶעזְִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתהֱא

ִּכֽי ְב  גְָלֽי׃ ַהְׁשִמיֵענִי ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדִּכי ֽהּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת רַ  ,ֵעינַי ָּתִמיד ֶאל יְהָוה
י׃   ִּכֽי ֵאֶלי, ָבָטְחִּתי ֽהֹוִדיֵענִי ֶּדֶֽר זּו ֵאֵל   נָָׂשאִתי נְַפִׁשֽ

  
ִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּויְהָוה  ָעה׃ ָׁשְמֵרנִי ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן, ֱא ְּבֵצל , ָהֵאר ָּפנֶי ְונִָּוֵׁשֽ

נִי׃ ַהְפלֵ  ׃ ְטהֹור  ,ה ֲחָסֶדי מֹוִׁשיַע חֹוִסיםְּכנֶָפי ַּתְסִּתיֵרֽ ֽ ִמִּמְתֽקֹוְמִמים ִּבֽיִמיֶנ
א תּוָכלֵעינַיִם ֵמְֽרא ָלָּמה ַתִּביט ּֽבֹוגְִדים ַּתֲֽחִריׁש ְּבַבַּלע , ֹות ָרע ְוַהִּביט ֶאל ָעָמל 

ָרָׁשע ַצִּדיק ִמֶּמּֽנּו׃ טֹוב יְהָוה ְלָמעֹוז ְּביֹום ָצָרה ְויֵֹדַע חֵֹסי ֽבֹו׃ ּֽוְבַחְסְּד ַּתְצִמית 
ְרֵרי נְַפִׁשי ֹֽ יְָבי ְוַֽהֲאַבְדָּת ָּכל צ ֹֽ  ֶעזְֵרנּו ,׃ נְַפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַלֽיהָוהַעְבֶּדִּֽכי ֲאנִי , א

ֵהי יְִׁשֵענּו ִמְבָטח ָּכל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ּוָמֽגִּנֵנּו ֽהּוא׃ נֹוָראֹות ְויָם , ְּבֶצֶדק ַּתֲֽענֵנּו ֱא
א ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחּיֵנּו ים׃ ה ׃, ְרחִֹקֽ   ְוַעְּמ יְִׂשְמחּו ָבֽ

  
רַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל  ֹֽ זאת ִּתְֽהיֶה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳֽהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל : מֶׁשה ֵּלאמ

ְויָָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵה נְִרָּפא ֶנֽגַע ַהָּצַרַעת ִמן : ַהּכֵֹהֽן
ים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשנִי ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתֽי ִצֳּפרִ : ַהָּצֽרּועַ 

: ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפֹור ָהֶֽאָחת ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמיִם ַחִּיֽים: תֹוַלַעת ְוֵאזֹֽב
ֶאת ַהִּצּפר ַהַֽחּיָה יִַּקח אָֹתּה ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשנִי ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵֽאזֹב ְוָטַבל 

ְוִהּזָה ַעל : ָתם ְוֵאת ַהִּצּפֹר ַהַֽחּיָה ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשֻחָטה ַעל ַהַּמיִם ַהַֽחִּיֽיםאֹו
ֶדֽה ָֹ : ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהָּצַרַעת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַֽחּיָה ַעל ְּפנֵי ַהּׂש

ת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמיִם ְוָטֵהר ְוַאַחר יָבֹוא ֶאל ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבגָָדיו ְוגִַּלח אֶ 
ְוָהיָה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי יְגַַּלח ֶאת ָּכל : ַהַּֽמֲֽחנֶה ְויַָׁשב ִמחּוץ ְלָאֳֽהלֹו ִׁשְבַעת יִָמֽים

ֶּבס ֶאת ְּבגָָדיו ְׂשָערֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת זְָקנֹו ְוֵאת ַּגּבֹת ֵעינָיו ְוֶאת ָּכל ְׂשָערֹו יְגֵַּלַח ְוכִ 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמינִי יִַּקח ְׁשֵנֽי ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְוַכְבָשה : ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבַּמיִם ְוָטֵהֽר

ג ֶאָחד  ַאַחת ַּבת ְׁשנָָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁשלָׁשה ֶעְׂשרֹנִים סֶלת ִמנְָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְו
ֶמן ן ַהְֽמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר ְואָֹתם ִלְפנֵי יְהָֹוה ֶּפַתח אֶֹהל ְוֶהֱֽעִמיד ַהּכֹהֵ : ָׁשֽ

ג ַהָּׁשֶמן ְוֵהנִיף : מֹוֵעֽד ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶֽאָחד ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם ְוֶאת 
ַחט ֶאת ַהַֽחָּטאת ְוֶאת ְוָׁשַחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר יִׁשְ : אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפנֵי יְהָֹוֽה



 
12 

 

ָדִׁשים ֽהּוא ְוָלַקח : ָהֽעָֹלה ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ִּכי ַּכַֽחָּטאת ָהָֽאָׁשם הּוא ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש ָקֽ
ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָֽאָׁשם ְונַָתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּו אֹזֶן ַהִּמַּטֵהר ַהיְָמנִית ְוַעל ּבֶהן יָדֹו 

ג ַהָּׁשֶמן ְויַָצק ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן : ַרגְלֹו ַהיְָמִנֽית ַהיְָמנִית ְוַעל ּבֶֹהן ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמ
ָמאִלֽית ְֹ ָמאִלית : ַהּׂש ְֹ ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַהיְָמנִית ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ַהּׂש

 ֽ ּוִמּיֶֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו : הְוִהּזָה ִמן ַהֶּׁשֶמן ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפנֵי יְהָֹו
יִֵּתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּו אזֶן ַהִּמַּטֵהר ַהיְָמנִית ְוַעל ּבֶהן יָדֹו ַהיְָמנִית ְוַעל ּבֶֹהן ַרגְלֹו 

ֵהר ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן יִֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמּטַ : ַהיְָמנִית ַעל ַּדם ָהָֽאָׁשֽם
ְוָעָשה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת ְוִכֶּפר ַעל ַהִּמַּטֵהר : ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי יְהָֹוֽה

ְוֶהֱֽעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהֽעָֹלה ְוֶאת ַהִּמנְָחה ַהִּמזְֵּבָחה : ִמֻּטְמָאתֹו ְוַאַחר יְִׁשַחט ֶאת ָהֽעָֹלֽה
, ן ְמַרֲחָׁשן ּגְבּוָרהֶׁשּפּו. םׁשֹוַׁשּנִיו ִׂשְפתֹוָתי: בִתיְּכִדכְ  :ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהֽר

ֵמִאֵּלין ִׂשְפָון ַּתְליָן . ַחּיֵי ּומֹוָתא, ְּבִאינּון ִׂשְפָון ַּתְליָן ָטב ּוִביׁש, ְמַרֲחָׁשן ָחְכְמָתא
א ְלִמגְזָר ִּדינָא ְּבָכל ִמְּתָעִרין ּכֹּלָ , ְּדַכד ְמַרֲחִׁשין ִאֵּלין ִׂשְפָון. ָמאֵריהֹון ְּדִאְתֲערּוָתא

ְּבִסְפָרא ? ַמאי ִעיר. ִּבגְזֵַרת ִעיִרין ִּפְתגָָמא: ִּדְכִתיב. ָּבֵּתי ִדינִין ְּדִאְקרּון ִעיִרין
ְּדִמְתָעִרין ִּדינִין ְלִאינּון ְּדָלא . ַויְִהי ָעֶר: ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר: ְדַאַּגְדָּתא ָּתנֵינָן

ְוִעם ָּכל ָּדא . גִין ָּכ ִמְתָעִרין ִאֵּלין ְּדִאינּון ָמאֵרי ְדָבבּו ְלהּוּבְ . ִאְתְרִחימּו ְלֵעָּלא
ּוְבִאֵּלין . ִּדינָא ְוַרֲחֵמי, ְוַעל ָּדא ִאְקרּון ִעיר ְוַקִּדיׁש. ְּבַרֲחֵמי ְוִדינָא, ִּבְתֵרי גְַונֵי

ָּמא ֵּביּה ִמְתַלְּבִׁשין ַּכָּמה ֶאֶלף רּוָחא ְדנִָפיק ִמן ּפֻ . ִׂשְפָון ִאְתֲחזֵי ֻּפָּמא ַּכד ִאְתַּפַּתח
ַּכד . ְוֻכְּלהּו ִּפי יְהָֹוה ִאְקרּון, ְוַכד ִאְתַּפָּׁשט ִמְתַלְּבִׁשין ֵּביּה נְִביָאן ְמֵהיְמנֵי, ְוִרְבָבן

. ָעְלִמיןְמנֲָהִרין ְלֻכְּלהּו ַּתְמנֵי ָסֵרי ַאְלֵפי , ִמִּלין נְָפִקין ִמן ֻּפָּמא ּוִמְתַרֲחִׁשין ְּבִׂשְפָון
ְוכָֹּלא . ְּבַתְמנֵיָסר ָאְרִחין ּוְׁשִביִלין ְּדִאְׁשְּתמֹוְדָען. ַעד ְּדִמְתַקְּטִרין ֻּכְּלהּו ַּכֲחָדא

ְוַעל ָּדא . ְמַחָּכאן ְלֻפָּמא ָדא ְּבִליָׁשן ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן ְּבִקְטָרא ְּדִטיֲהָרא ְּבעּוְטָרא
ְוֵח יְִטַעם : ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר? ַמאי ִחּכֹו. ם ַוָּדאיַמְמַתִּקי. ִחּכֹו ַמְמַתִּקים: ְּכִתיב
ְּדָהא ַּגְונֵי . ֶאָּׁשא ּוַמּיָא ִמְתַּתְּקנִין ְויָָאן ְּבִצּיּורֹוי. ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֵאׁש ּוַמיִם. ֶלֱאכֹל

. ע ְּבגָרֹון"ַאְחהַ . ּגְִליִדין ִחּכֹו ְּבַאְתָון ְרִׁשיָמן ְּדִמְתַּגְּלָפן ְּבִעְטרֹוי. ִמְתַחְּבָרן ַּכֲחָדא
ְּדָטִריד ְונִָחית ְוָסִליק ' ח. ְּדָטִריד ַמְלִכין ּוְמַהְעֵּדה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין' א

ִאְתַּפָּׁשט . יְנּוָקא ְדִאָּמא ָסִטיר ְלנּוְקָבא' ה. ָּכִביׁש ְּבֶאָּׁשא ַּגִּליד ְּברּוָחא, ְוָעִטיר
ְּכָמה ְּדַאְּת . אּוְבָתא ְדַקְרָּתא ַקִּדיָׁשא ְּדִמְתַקְּטֵרי ַאְתִרין ָּדא ְבָדאְלנּוְקָבא ַרָּבא ְּבִתי

ְרִהיִטין , ִטיֲהָרא ְדִטיְפָסא ּגְִליָפא ְּבִׁשְפָסא' ע: ִּגְבַעת ַהְּלבֹונָה, ַהר ַהּמֹור: ָאֵמר
מֹה ַמְלָּכא ְוָהא ְּבָרזֵי דְ . ְּדַענְִּפין ִמְתַאֲחָדן ְלִסְטרֹוי ְלרּוִחין ּגְִליִפין ַאְתָון ִּדְׁש

. ְוֵח יְִטַעם ֶלֱאכֹל: ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ק ְּבֵחי"ִּגיכַ . ִאְתַעָּטרּו ִאֵּלין ַאְתָון ָּדא ְּבָדא
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  .ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום: ּוְכִתיב. ֶמַלח- ֲהיֵָאֵכל ָּתֵפל ִמְּבִלי
  

ִמי ָעָלה  ַא ְלִתּקּונֹום ַהּנְִצָרִכי תַהַּתֲענִּיֹון ְדיֹוּפִ ַאַחר ָּכ יִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ~ 
ְויִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים , ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות, ָׁשַמיִם ְויַָרד

ת ְוַאחַ ם ְוִׁשִּׁשיה ֵמָאן ִמִּפְדיֹות יְִפחֹוא ֶׁשי ְּכַדאי אּולַ ְוַהַּמְמִעיט , ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכל
 יַַעזְרּוהּום ּוִמָּׁשַמיִ ")  םַלֲאָלִפי"ן ּוְכִמנְיַ י "הד "יוי "הף "אלם ׁשֵ ן ְּכִמנְיַ . (תַּתֲענִּיֹו

  . ַּבֲעדֹון ְמַסּיְִעיר ְלִהָּטהֵ א ֶׁשַהּבָ  ַרּבֹוֵתינּו ְוָאְמרּו. ִּתּקּונֹום ְלַהְׁשִלי
  

  :ֲעָרב ְויֹאַמרְויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד מַ 
  

ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי , ֲ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 . ֶלת ְׁשָטָפְתנִיְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹו
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא

ְל יְהָֹוה יאהדונהי . ָמיִםִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהּׁשָ 
ְּכֵבן . ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק. ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִים

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

ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות . ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין
י ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹותַ . ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

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

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

ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . י ֶחְרַּפת נְעּוַריּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאתִ . ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי, ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ִּכי  ְו

ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי
ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ָּבָׂשר ָוָדםמִ 

ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי , זֶה ֲאֶׁשר לבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנז
ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי  ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל, ֵמֲעֹונֹוַתי
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, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים. ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל : ִּדְכִתיב

חַ אֱ  ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹוֶד . ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס
ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון , ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

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

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

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

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

ְוִתְהיֶה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו, יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה
ְוָכל , ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

, יצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹותַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִ 
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי . יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות

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

, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
יצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ְויְַחזְרּו ָּכל נִ 

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

ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ 
גְזֶ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו ׁשֹוֵמַע , ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'ל אַ ְמחֹו'ְכְּבׁשּו ּתִ 'יִ 
  .יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ְּתִפָּלה

  
ָּכל ָּפסּוק , ְּפסּוִקים ֵאּלּור יֹאמַ  .ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן~ 

ׁש ְּפָעִמים   :ָׁש
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ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי  :יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱא
יְהָֹוה  ַוֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה :ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב

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

  
ך "ִּתְלַמד ַהָתנָ " ַאְּדָרא זּוָטא"ִּבְמקֹום ִאָּׁשה וְ  ,"ַאְּדָרא זּוָטא" ָּכ יְִלַמדַאַחר ~ 

  .ְלֵליל ָׁשבּועֹות
  

  :יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר ַהִּלמּוד~ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ָּפגְַמִּתי ְלַתֵּקן ַמה ׁשֶ , ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה

ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, בעוונותי
, ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְֻתָּקן ָּכל ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם

ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש ֶׁשַפע ַרב ְלנְַפֵׁשנּו , מֹות ַהְּקדֹוִׁשיםְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹולָ 
ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ְויְִהיֶה ַהּיֹום ַהּזֶה יֹום . רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו

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

ְונֹגַּה ָּכאֹור , ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפְּגמּו ְונְָפלּו ְּבנֹגַּה ְּדֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה
  :ֹום ַהּקֶֹדׁשִּתְהיֶה ֶאל ְמק

  
  :ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמים יֹאַמר~ 
  

ָאּנָא ֵאל נָא  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא
, ָאּנָא ֵאל נָא :ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְרִויָחה נָא :הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָא

   :הֹוַׁשְענָא ְוהֹוִׁשיָעה נָא, ְסַלח נָא, אְרָפא נָ 
  

  :ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמׁש ְפָעִמים יֹאַמר~ 
  

. ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהן, ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש יְַׁשֵּלם



 
16 

 

, אֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹוְוִאם ּגָ : ְוַהּכֵֹהן יְַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹו
  :ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו

  
  :ָפסּוּק זֶה ֶׁשַבע ְפָעִמיםיֹאַמר ~ 
  

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא
  

 ~ ֹ   :אַמרַאָחר ָּכ י
  

ֵהי יַ  יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח : ֲעקֹב ֶסָלהיְהָֹוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
, ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון: יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ָּב

ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע ִלִּבי ְלָפנֶי  יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון: ֱא
ֵהי ֲאבֹוַתי :יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא

ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד 
, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁשְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ּגַ 

ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי . ב ְּדֵחי ְוגָרֹון"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב
ִהים ְּדֵהִהי ִׁשים ְוִעם ִמְסַּפר מֵ , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא ָאה ּוְׁש

ִהים ְּבִמּלּויָם ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי  .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא
ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה , ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה

, ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ָבה ָהֶעְליֹונָהַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחׁשָ , ַלֲאִצילּות
, ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות

, ל ָעַליּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּו, ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ

ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות 
ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב , ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב, ִּדְקֻדָּׁשה

ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה. ְלַׁשְוָעֵתנּו
ּפֹוֶדה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע"

ָּברּו ׁשֹוֵמַע , ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
ֶּבן , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו .ְּתִפָּלה

ְוִאם ִּתְׁשמֹר , ִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּווְ , ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו
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ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין , ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי
ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי 

א ְלאֶֹר , ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ְו
א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום , ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 

ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה , גֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָתנֶ 
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים , ּוָמנַע ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ָאְרֵחנּו

ָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְואַ 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו , ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו

ְוַטֵהר ִלֵּבנּו , ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
יְִהיּו ְלָרצֹון . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה

  :ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

ְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו ּו, ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ע ַהָּקפֹות ַלֵּתָבהֶׁשבַ יֲַעֶׂשה ~ 
  .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים' לה
  

ז ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע
 ֽ ֶדׁשִהְׁשַּתֲֽחוּו ַל ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל : יהָֹוה ְּבַהְדַרת ק
קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַמיִם ַרִּבֽים

קֹול : ָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽיםַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל לְ : יְהָֹוה ֶאת ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
קֹול יְהָֹוה : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: יְהָֹוה חֵֹצב ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

ב ַוּיֵֶׁשב יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָׁשָ : יְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹוד
  :ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום: יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם

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

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

  )ק"ל פז"יג:                    (זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(      :     יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
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  :ֶעדָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם וָ  :ְּבַלַחׁשר ְויֹאמַ 
  

  .ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם יִֵּתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה~ 
  
  

  ַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהִענְיַן ְקִרי             
                                                      

  
  

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

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

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

ִהּנֵה , ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁשַּכְמבָֹאר ּבְ , ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּו , ַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש

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

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ן ֵקץָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאי, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה

ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה , ֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִיםִטּפ
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

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

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

  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
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ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ה ָלזֶהַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹומֶ 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ָּכל ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי

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

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

ְוָצִרי , ַמּזִיִקין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה
ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ן זֶהָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                                   
  
  
  
  

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

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָא. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ָדם ְּבִסָּבִתיְו

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

  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ן ִלִּבי ְלָפנֶיִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹו
  

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

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

ֵהי יְִצָחק וֵ , ַאְבָרָהם ֵהי יֲַעקֹבֱא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, א
ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות

, ְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹבְּבנֵי ַא, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשַמע

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

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

ְוַאל יְַעֵּכב , ְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלה
ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע
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ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו , יְלָפנֶ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנֵהּו

  
א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד   ָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 

  
ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) ונהייאהד(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 

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

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּותׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונִׁשְ 
ִהּנֵה , ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ֲעִׂשּיָה

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

ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא , ּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו, ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה . זִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּוַאְׁשְּכנַ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו

  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםַאָּתה יְ (ָּברּו  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַי  )הָֹוה יאהדונהי ֱא
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִ  ַהי ֵוא ְוֵתן , ים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹוםֱא
ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת

א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . ִליֵדי ֵחְטא ְו
ְוַאל יְַבִהילּונִי ֲחלֹומֹות ָרִעים . ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. ֶצר ָהָרעיֵ 

ָּברּו . ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות
  :ְכבֹודֹוַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ּבִ 

  
  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 

  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 
  

 ת ַהּנְָׁשמֹוב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי
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 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹו
  

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

ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי , ר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶיַהְמֻחּבָ 
ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ , ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ֹוֶחהּד
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 
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ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ וַ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש
ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 

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

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

  
ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא ח"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, י ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאלִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִ 

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

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

  :ָּכ יְַכְּונּום נִָׁשי
  

א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ַתְׁשִמיוְ ר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   יְלַהְמׁשִ  תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ 

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁשְּגבּול ָהרִ , ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

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

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

ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה
ִויֻתְּקנּו , ְונּוְקֵבּהח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא
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ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ֵהינּו ָעֵלינּו . ֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשאֶׁשְּבת" ְלעֹוָלם"ּדְ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 

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

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
                                                , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד

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

   :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
 ֹ , ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם: ִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבַֽהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנ

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ
ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ יּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ּבֵ : ְלט   :יֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

  
ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ְוָהיָה 

ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְׁש ְויְִצָהֶרְֽוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבעִ  ֹֽ ְוָנַֽתִּתי : ּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר

ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ
ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם לָ  ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ֶהֽםַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא

א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה  א ִיְֽהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה  ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו
ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם

: ַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם וְ 
ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 

י ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת: ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ּוִבְׁשָעֶרֽ
ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב
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  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ
  

ר ֹֽ ְׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יִ : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת ֹֽ : ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 
ֽא ָתתּור ְלַמַען : ּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽםאָֹתם ְו

ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות  ֽ ִהים ֲאנִי יְהָֹוה ֱא ָלֶכם ֵלֽא

ֵהיֶכֽם ֽ ֵהיֶכֽם ֱאֶמת: יאהדונהי ֱא ֽ   .יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  

יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו
  :ּיֹות ְּביָָדםְוֶחֶרב ִּפיפִ ). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם

  
ֹ  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  מ ים ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹר) ש"ת מה"ר(ה ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש

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

  
: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : הדונהי ְויְִׁשְמֶריְָבְרְכ יְהָֹוה יא :ריֹאמַ 

  :יִָּׂשא יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום
  

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, יָלן ַהָּטֵמאֶׁשָּבאִ 

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

ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד ְּתקּוָמה
א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם יַּנִחּום וְ . ְו

  .ְמנֻּקֹות ִמָּכל ָרע, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה
  

ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא
יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ֶאְבָרתֹו ּבְ : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו
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ֵחָרה ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם ֽ | יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ א יִָּג ַרק : ׁשֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

  .ִּכֽי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְחִסי: ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה
  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 

 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינ
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. יָמִרינּו ְדָברֶ . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

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

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

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

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

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ַהָּגדֹול ַהַויָ  ד ֶׁשל ִׁשְמ"ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה

הֹוה ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְ . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא

ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א
ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, רה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹורֵ "ֶׁשל ַהַויָ 

ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"יֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין ֶאל אֹוִתּיֹות י
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ). ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ִׁשים ַהְּקדֹו
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  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 
  

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

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ה "ּו ְויְִתיֲַחדּו יְויָׁשּוב. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
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ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ֵצא ּבֹוַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא

ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ֹות וְוָתׁשּוב א. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות , ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה

ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַּתֲעֶלה , ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' ְואֹות ה, ֶׁשהּוא ַאָּבא, ה"ְּדַהַויָ ' י
ָׁשה ְוָתׁשּו). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ב ּוְתיֵַחד ְׁש

יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה

  
יְִהי . ִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהרַ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְּכִאּלּו , ע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרּבַ 

ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
, ּזֶהּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי הַ ) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם

, יְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי
  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי

  
  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 

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

  .ְּפָעִמים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלה
  

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

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

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

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

יְהָֹוה : ׁשּוָעְת יְהָֹוהִקִּויִתי ִלי: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : יְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי

ּתֹוִדיֵענִי : ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתה: ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה
 ֹ   : ַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצחאַֹרח ַחּיִים ׂש

  
  : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון

  
  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"ת בא"ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי 

  
  .ף ְּביְִׂשָרֵאלָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאלֶ 

  
ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

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

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

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

  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת
  

  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"ְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהיֶ יְַכֵּון ְּבע  :ְו
  

  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
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  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריזֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח קדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , ַהָּׂשָטן ֶׁש

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

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

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

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

  
 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 

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

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

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

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

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