
 
1 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  ֲאחֹותֹום עִ ב ֶּׁשָּׁשכַ י ְלמִ ן ִּתּקּו            
  ָאִחיהָ ם עִ ה ֶׁשָּׁשְכבָ י ְלמִ ן ִּתּקּו            

  
                               ~  

  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     
  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    
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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו

  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

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

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

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

: אלעד 0583293332 :ודהאור יה 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 רים מתקנים ומזכים ירב
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, לההפ, 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‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים 

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

לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת  קו טלפון יחודי ועולמי  •
 שיעורי הרב יוסף שני, אמונה, הלכות, 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
  . ּות לעינייני תקשורתאם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשר. אנשים

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

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

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

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

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 וקשתהקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המב. 
  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)  

  ברךשער דרך ההתבטלות להשם ית :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ואגדה שער הלכה :4שלוחה  
  סכנות הסדר העולמי החדש: 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  

  
  

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

      6           ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשָּׁשְכָבה ִעם ָאִחיהָ  ִּתּקּון ְלִמי ֶּׁשָּׁשַכב ִעם ֲאחֹותֹו
  27                                    הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
      29                                   הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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   \ ֲאחֹותֹום עִ ב ֶּׁשָּׁשכַ י ְלמִ ן ִּתּקּו         
  ָאִחיהָ ם עִ ה ֶׁשָּׁשְכבָ י ְלמִ ן ִּתּקּו         

  
  
  
ּוִמי ָעָלה ָׁשַמיִם ְויַָרד ה זֶ ן ְלִתּקּוי ָהָראּום יִָמי רִמְסּפַ  נְָתנּוא ם ֻקָּבִליַהּמְ  ַרּבֹוֵתינּו

, ְוָהָרצֹון ְוַהַמְחָׁשָבה, ָאְמנָם ַהְתׁשּוָבה ְוַהִּוידּוי .ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות ִלְקּבֹוַע ֶאת
ְוָלֵכן יִֵּתן ִּפְדיֹון . ן ַמְׁשִלים ַהִּתּקּוןּוַמֲעֶׂשה ַהַּתֲענִית ְוַהִּפְדיֹו ,ֵהם ִעָּקר ַהִּתּקּון

א יְִפחֹות אולי כדאי שְוַהַּמְמִעיט , נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר יּוַכל
 ".םָאדָ ת נְִׁשמַ ' ר הנֵ "ב ֶׁשָּכתּו ּוְכמֹור נֵ ן ְּכִמנְיַ  תַּתֲענִּיֹו םַוֲחִמִּׁשים ָמאַתיִ ִמִּפְדיֹון 

ן ְמַסּיְִעיר ְלִהָּטהֵ א ֶׁשַהּבָ  ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ּוְכמֹו ִּתּקּונֹום ְלַהְׁשִלי יַַעזְרּוהּום יִ ּוִמָּׁשמַ 
  :ה ֵסֶדר ַהִּתּקּוןְוזֶ. ַּבֲעדֹו

  
א יִיַׁשן ְויְִלַמד ָּכל ַהַּליְָלה, יָצּום יֹום ֶאָחד ַליְָלה ָויֹום~     .ּוְבֵליל ַהַּתֲענִית 
  .תַהַּתֲענִיר ֶׁשְּלַאחַ ה ַּבַּליְלָ ר עֵ ר יִָּׁשאֵ ת ַהַּתֲענִיל ְּבֵליר עֵ ר ְלִהָּׁשאֵ  ליָכֹו ֵאינֹום אִ  ~
  

  :יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהַּתֲענִית~ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. נּוָאַׁשמְ  :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ְרנּוָסרַ . נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָ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 . ָּבא ָעֵלינּוהַ  ַצִּדיק ַעל ָּכל ּנֹאַמר ְלָפנֶי  ַמה :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

. ָבֶטן ַחְדֵרי ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל. ָחי ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל. יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון  :ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ַחּטֹאֵתינּו  ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל, ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו לּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ּכָ 

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

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

ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת  .ֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ְלִהְתַעּנֹות
  :ַהַּתֲענִית

  
ת ַהַחָמה ַהיֹום ְוַעד ֵצאת ֲהֵרינִי ְּבַתֲענִית ְלָפנֶי ִמְׁשִקיעַ , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ָחטאַֹתי ַעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשַעִויִתי . ַהּכֹוָכִבים ָמָחר
. בעוון ששכבתי עם אחותיּוִּבְפַרט . ְוֶׁשָּפָׁשעִתי ְלָפנֵי ְמעֹוִדי ְוַעד ַהיֹום ַהזֶה

א אּוַכל ְלִהְתַענֹות אֹו  א ֶאְרֶצה ְּכֶׁשֶאֵּתן ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִיִתי ְוִאם 
א ׁשּום ִאסּור ְּכָלל, זֶה ַהי  .אּוַכל ֶלֶאכֹול ְוִלְׁשתֹות ְל ִויִהי ַרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ֵהי ַאבֹוַתי ֶׁשִתֵתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַענֹות ְלָפנֶי ּוְתַקֵּבל ְתׁש ּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוֶא
  .ְוִתְרֵצנִי ְבַרֲחֶמי ַהַרִּבים

  
ת ַהַחָּמה ְוַעד ָׁשָעה ִלְפנֵי ִמְּׁשִקיעַ ו ֶׁשְּלַאֲחָריה ַּבַּליְלָ  אֹות ַהַּתֲענִיל ְּבֵלי~ 

א ִליַׁשן, ֶׁשּיִָאיר ַהֶּׁשֶמׁש ם אוְ . ְויֵֵׁשב ָּכל ַהַּליְָלה ִלְלמֹד ִלּמּוֵדי קֶֹדׁש, יִּזֵָהר ֶׁש
יָכֹול ֶלֱאכֹל ַעד ְׁשָעַתיִים ִלְפנֵי ֶׁשיִָאיר ַהֶׁשֶמׁש ְּדָבִרים ַקִּלים אינו ליל התענית 

ֲאָבל ָאסּור ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה אֹו ִלְׁשּתֹות יַיִן ּוַמְׁשָקאֹות , ֵּפרֹות ּוְׁשִתּיָה ַקָּלה, ְּכעּוגֹות
  .ֲחִריִפים

  
  :ָׁשה זֹוַּבּקָ  ִלְפנֵי ַהִּלּמּוד ַּבַּליְָלה יֹאַמר~ 

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

ֹ , ַּבִּמְׁשנָה ּוְבִסְתֵרי תֹוָרה ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטִאים , ד ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאתְוִלנְּד
ובפרט בעוון ביאות איסור עם , ֶׁשָחָטאִתי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּואחותי  ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיֲַעֶלה ְלָרצֹון ְלָפנֶי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ִלי , ִדי זֶה ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ְוַצַער נִּדּוד ֵׁשנָה ֵמֵעינַיִלּמּו
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ַעל ַחּטֹאַתי ֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום 
  :גְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלייְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶ . ַהּזֶה

  
, ִאם נְִׁשָאר זְַמןוְ , ְוַאְדָרא זּוָטא ,ֵליל ָׁשבּועֹותִּתּקּון  ֶׁשל יֹאַמר ִמְׁשנָיֹות~ 

   .ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחרְּתִהִּלים יֹאַמר 
  

  .     ִּתּקּון ֲחצֹותיֹאַמר  ָליְָלהת ַּבֲחצֹו~ 
ְוִאם ֶאְפָׁשר ּגַם , ְוֲהָלכֹות ְּבָרכֹות, יְָלה ִּתְלַמד ֲהָלכֹות ַׁשָּבתִאָּׁשה ַעד ֲחצֹות לָ 

ְוִאם ֵאין ֵּבֶאְפָׁשרּוָתה ִלְלמֹוד ֲהָלכֹות . ֲהָלכֹות ֶׁשל ִדינֵי נִָדה ְוָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה
ֹ ְוַאָחר ֲחצֹות ָליְָלה . ִּתְלַמד ִלּמּוֵדי קֹוֶדׁש ַמה ֶשִּלָּבּה ָחֵפץ, ֵאּלּו אַמר ְּתִהִּלים ַעד ת

  .ֲעלֹות ַהַּׁשַחר
  

  :יֹאַמר ְּתִפָּלה זֹו ְלַאַחר ַעּמּוד ַהַּׁשַחר~ 
ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום . ִהּנֵה ֲאנִי ָּבא ְּבבֶׁשת ָּפנִים יֵָרא ְוָחֵרד, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

יְִהי ָרצֹון  :י ּוְפָׁשַעי ַהְמֻרִּביםנְִתַחּיְַבִּתי ָּכֵרת ְּבֵבית ִּדינָ ַהֶּצֶדק ַעל ַחּטֹאַתי ַוֲעֹונֹותַ 
, ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַּבַּליְָלה ַהּזֶה ְונַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי

ֶׁשּנֱֶאַמר , ְוַתְׁשִּגיַח ָעַלי ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ַהִהיא ֵעינָא ְּפִקיָחא ְדָלא נִָאים ְוִתיר ַּתִּדיר
א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יְִׂשָרֵאלִהּנֵ " א יָנּום ְו ּוְתָחּנֵנִי ּוְתָבְרֵכנִי , ְוִתְקַרע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי, "ה 

ְוִתֵּתן ִלי ֲאנִי ַעְבְּד ַחּיִים ֲאֻרִּכים ַלֲעסֹק , ֵמאֹוַצר ַהֶּכֶסף ָהעֹוֵמד ִליִמין ָהֶעְליֹון
ר ֶׁשּיֵׁש ִלי ְבֵעינַי ִּתּקּון ִלְפגַם ָהְראּות ֶׁשָּפגְַמִּתי ְויְִהיֶה ַהַּצעַ . ְּבתֹוָרְת יֹוָמם ָוַליְָלה

ִויֻתַּקן ַהְּפגָם ַההּוא ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות . ַוֲאֶׁשר ָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִתי, ְּבַעיְנִין ִעָּלִאין
ֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ְוַתִּצי. ֶׁשָּפגְַמִּתי ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

ְוֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו , ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא ַהְמַׁשֵּבר ֶאת ֵעינֵי ָהָאָדם ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ַּבֶּקֶבר
ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי ִמֶּׁשַפע ַהּטֹוב ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציֵלנִי ִמָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְוָכֵרת . ַהַּצַער
ְּכֶׁשהּוא ָּכלּול ִעם ְמקֹורֹו ) ד"אל(ְמ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ּוְלַמַען ׁשִ . ְּדָׁשנֵי

ְויְִהיֶה ִלּמּוד זֶה נַַחת רּוַח . ֶׁשְּתַבֵּטל ֵמָעַלי ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות) ה"אאהליד(
ָפנֶי ְוַלְהּגֹות ְוִתֵּתן ִּבי ּכַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְוִלְלמֹד ָּתִמיד לְ . ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד

ְּבִאְמֵרי תֹוָרֶת ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוְבִדים ְלָפנֶי ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה ְולֹוְמִדים 
ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ְוִלְברֹר ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשּנְִתַּפּזְרּו ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ַעל יִָדי 

ְוָלֵתת , ְליֲַחָדא ְׁשִכינְָּתא ְּבַבְעָלּה ּוְלַאָּקָמא יָָתּה ֵמַעְפָרא, הּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדּׁשָ 
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נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵּבק נְַפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְליְִרָאה אֹותֹו ְּבֵלָבב 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו. ָׁשֵלם ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא

ֵהי  :ָּברּו יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכֹונְנֵהּו ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יָָהָוָה ֱא
ְלִהָּכֵרת , ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִאם נִגְזָר ָעַלי, ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות, ַאב ָהַרֲחִמים, ֲאבֹוֵתינּו

ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב , ֶׁשיְִכְּבׁשּו ַרֲחֶמי ֶאת ַּכֲעֶס ְויִּגֹּלּו ַרֲחֶמי ָעַלי, ֵרת ְרָׁשִעיםְּבִהּכָ 
יכוין (ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַהַּליְָלה ַהּזֹאת ְוִקַּמְטִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי 

י ְבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶי ֶאְׂשְּבָעה ְּבָהִקיץ ֲאנִ . ְונָָהר יּוַצק יְסֹוִדי") קרע שטן"בשם 
א ָּכֵרת ְּדָׁשנֵי. ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. ְּתמּונֶָת א ָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְו . ְוַאל ַּתְכִריֵתנִי 

א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלַהֲעלֹות ַמיִין נּוְקִבין ְלַמְעָלה א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלִהזְּדַ . ְו ֵּוג ְו
ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו אֹור . ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבַבת זּוגָּה ְּבעֹוַלם ַהּנְָׁשמֹות ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים

יְׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפִׁשי ּוְלַהֲחיֹוֵתנִי ַחּיִים ֲאֻרִּכים 
, ֵּכנִי ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נְֶחָצבֹות ִמָּׁשםּוְתזַ . ְּדֵׁשנִים ְוַרֲענַּנִים ַלֲעבֹוָדֶת

ּוְבכַֹח ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ְוֶאזְֶּכה ִלְהיֹות ֵמָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא
. תְּתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹו )ה"אאהליד(

א יִיַׁשן ׁשֵֹמר "ְוַתְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו  א יָנּום ְו ִהּנֵה 
ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ְלִתּקּון ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ". יְִׂשָרֵאל

ְוֶאָּפֵטר ִמְּלִהְתַּגְלֵּגל נְַפִׁשי ְּבעֹוף ַהּנְִקָרא , ָעִׂשיִּתי ְּבַעיְינִין ִעָּלִאין ְוָהַרע ְּבֵעינֶי
ּוְפֵצנִי ְוַהִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא ַאְכזִָרי ַהְמַׁשֵּבר . ָרָאה ַּבֲעֹון ָהְראּות

ָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצַער ְוָתנּוַח ּוַבַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי אֶ . ֵעינֵי ָהְרָׁשִעים ַּבֶּקֶבר
ְוִהּנֵה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּבּה נְִתַעַּסְקִּתי ַהַּליְָלה  .נְַפִׁשי ְּבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים

, ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוְצִאים ִמָּכל ַמה ֶּׁשָּקִרינּו, ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹאת ִהיא נְִפֵלאת
ְונִָּפֵטר ִמָּכל , יצּו טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְלַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינֵנּוֵהָּמה יְַמלִ 

. ְוָכל ַהְמַקְטְרגִים ֲאֶׁשר נְִבְראּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו יִָּמחּו ְּבכַֹח ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה. ַצַער
ֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה . ּו ְוָתבֹא ְלָפנֶי ַׁשְוָעֵתנּוַהֵּבט ַּבֲעָמֵלנּו ְוַאל ַּתִּביט ְּבַמֲעֵלנ, ָאּנָא

א ִתְבזֶה ִהים  ֶבן ָהֶעְליֹון ֶּדֶר ְרחֹובֹות ַהּנָָהר ְלַקו . ֱא ְויְֵצאּו ַמיִם ַחּיִים ִמ
ֵהינּו ְלַטֲהֵרנּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו. ָהֶאְמָצִעי ה ְּבטּוְב ְוַאּתָ . נְַהר ְּפָלגָיו יְַׂשְּמחּו ִעיר ֱא

ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ְויִֶפן ִמְצָחא ְדָאִרי ַאנְִּפין ַרֲעָוא ְּדָכל ַרָעִוין ְּבֶמַצח זְֵעיר ַאנְִּפין 
א , ְוֵעינָא ְדָאִרי ַאנְִּפין ְבֵעינָא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ּוְבֵכן יְִתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּדינִים ְוָהיּו ְּכ

יְִהיּו ְלָרצֹון . ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ְתׁשּוַבת ָהְרָׁשִעיםִּכי ַאָּתה ָחֵפץ ּבִ , ָהיּו
  :ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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  :ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר, ַאַחר ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית יָנּוַח ְמַעט ְּביֹום ַהַּתֲענִית~ 
ַּכָּכתּוב , זָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבהֲהֵרינִי מּוָכן ּומְ 

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

א ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש
ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

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

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

. ּזְַבנּוּכִ . יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו
. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו

א ָׁשָוה ָלנּוְוַסְרנּו ִמּמִ . ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל . ְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַהָּבא ָעֵלינּו ָּכל , ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ַמה :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

א ַהּנְִסָּתרֹות. ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע . ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ  ֲה
. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ָבֶטן ַחְדֵרי ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל. ָחי ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי  :ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי
הֵ  ֵהי ֲאבֹוֵתינּוֱא  ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל, ינּו ֵוא

  ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

ֶׁשהּוא ִחּבּור ֵׁשם ) ם"יאהלוההי(ת "ֶׁשֵהם ר, ִּתְׁשָעה ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֹאַמר~ 
ִהים ֶׁשהּוא ִדין, ק"ֹוֶלה יבם ֶּׁשע"ה ְוֵׁשם אלהי"הוי ה "ְּבֵׁשם הוי, ְלָמֵתק ֵׁשם ֱא

ַאָּתה יְהָֹוה  :יְִהי ַחְסְּד יְהָֹוה יאהדונהי ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָל :ֶׁשהּוא ַרֲחִמים
          :ִתְכָלא ַרֲחֶמי ִמֶּמּנִי ַחְסְּד ַוֲאִמְּת ָּתִמיד יְִּצרּונִי א יאהדונהי

א ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמ  :ַהְרֵאנּו יְהָֹוה יאהדונהי ַחְסֶּד ְויְֶׁשֲע ִּתֵּתן ָלנּו א ָלנּו יְהָֹוה 
ְוֶחֶסד יְהָֹוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל יְֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו   :ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּד ַעל ֲאִמֶּת

 ַהְללּויָּה הֹודּו ַליהָֹוה  :ָפנֶי ַעל ַעְבֶּד הֹוִׁשיֵענִי ְבַחְסֶּדָהִאיָרה  :ִלְבנֵי ָבנִים
יְהָֹוה יאהדונהי יִגְמֹר ַּבֲעִדי יְהָֹוה יאהדונהי  :יאהדונהי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ִהים ּוְבנֵי :ַחְסְּד ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף ָאָדם ְּבֵצל  ַמה ּיָָקר ַחְסְּד ֱא
  :ְּכנֶָפי יֱֶחָסיּון

  
 ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי א, ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ִמי

: ַחּטֹאָתם ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
  :נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם ֲאֶׁשר, ן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהםִּתּתֵ 

  
ּוִמי . (ַמיִם ָקִרים ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְּכנֶגֶד ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות יְִטּבֹול ְּבִמְקֵוה~ 
יִם ָקִרים ֶׁשַבע ּגּופֹו ְּבמַ כל יְִרֲחץ בדיעבד , ְּבַמיִם ָקִרים אנוס ולא יכול לטבולׁשֶ 

ְוַאַחר ָּכ יְִלָּבׁש ְּבגָָדיו ְויְִרַחץ יָָדיו ) ראה בהוראות שבתחילת הספר. ְּפָעִמים
  :ְויֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו

  
ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֲאנִי ּוֵביִתי . ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ְוגַָרְמנּו ְלַהֲחִריב ּוְלהֹוִביׁש ִׁשְבָעה נֲַחֵלי  באתי על אחותי ַּבֲעֹון זֶה ֲאֶׁשר

ְלַתֵּקן ַהְּפגַם , ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי הֹוַדְעָּת ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל. ַהַּמְלכּות
ְחנּו יְכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ֶׁשֵאין ֲאנַ , ְלִהְתַּגְלֵּגל ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבֶׁשֶלג

ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ִּתקּון ַהּזֶה ֶׁשל ִּגְלּגּול ַהֶּׁשֶלג ְּכִהְלָכתֹו
ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻקָּבִלים ּוְרצּויִים ְלָפנֶי ֶׁשַבע ְטִבילֹות , ֱא

ְּכִאּלּו נְִתַּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ְּבֶׁשֶלג , ְּבַמיִם ָקִרים) ֶׁשָרַחְצִּתי(ַבְלִּתי ֶׁשּטָ ) ְרִחיצֹות(
ּוְברֹוב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות , ֶׁשַבע ְּפָעִמים

ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי  יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ְמִאיִרים ְונְִׁשָּפִעים ּוְמֵלִאים ְונְִמָׁשִכים ְּכַבְּתִחָּלה
  :ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
  :ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 

ְּפָעִלים ִמַּֽקְבְצֵאל הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשנֵי ֲאִרֵאל  ַחיִל ַרב ִאֽיׁש יְהֹויָָדע ֶּבן ּוְבנָיָהּו ֶבן
ֶלג ה ֶאֽתמֹוָאב ְוהּוא יַָרד ְוִהּכָ  ִאיׁש  ִהָּכה ֶאת ְוהּוא: ָהֲאִרי ְּבתֹו ַהּבֹאר ְּביֹום ַהָּׁשֽ

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

ים ִׁשים נְִכָּבד ְוֶאל ִמן: ַהִּגּבִֹרֽ א ַהְּׁש ָׁשה  : ִמְׁשַמְעּֽתֹו ָבא ַויְִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ַהְּׁש
ִיְֽהיּו ֲחָטֵֽאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו  נָא ְונִָּוְֽכָחה יֹאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ִאם ְלכּו
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ַהָּׁשַמיִם ְוַׁשָּמה  ִּכי ַּכֲאֶׁשר יֵֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן: ִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְֽהיּֽויַאְ  ִאם
ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה ְונַָתן זֶַרע ַלּזֵֹרַע ְוֶלֶחם  ִהְרָוה ֶאת א יָׁשּוב ִּכי ִאם

ֽאֵּכן ִיְֽהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמּפִ : ָלאֵֹכֽל ֲאֶׁשר  ָעָׂשה ֶאת יָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם י 
ִּכי : ִאם ִהְתָרַחְצִּתי ְבֵמי ָׁשֶלג ְוֲהזִּכֹוִתי ְּבבֹור ַּכָפי: ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתֽיו

ֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַחְּטֵאנִי בְ : ְוגֶֶׁשם ָמָטר ְוגֶֶׁשם ִמְטרֹות ֻעּזֹו, ַלֶּׁשֶלג יֹאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ
ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג : ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלֽמֹון: ְּתַכְּבֵסנִי ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבֽין
   :ֵּביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנֽים ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָּׁשֶלג ִּכי ָכל ֽא: ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר יְַפֵּזֽר

  
ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר  נְָעָריו ַוּיָֻקמּו ַוֵּיְֽלכּו יְַחָּדו ֶאל לַוּיָָׁשב ַאְבָרָהם אֶ 

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

ַוּיִָריבּו רֵֹעי גְָרר : ָׁשם ְּבֵאר ַמיִם ַחִּיֽים יְִצָחק ַּבּנַָחל ַוּיְִמְצאּו ַוּיְַחְּפרּו ַעְבֵדֽי: ָאִבֽיו
: ֹוַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְֽתַעְּׂשקּו ִעּמֽ  רֵֹעי יְִצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמיִם ַוּיְִקָרא ֵׁשם ִעם

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

ַבע: ץיאהדונהי ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֽרֶ  ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיָבאּו  ַויְִהי: ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשֽ
: אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמֽיִם ַעְבֵדי יְִצָחק ַוּיַּגִדּו לֹו ַעל

   :ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזֽה ֵּכן ֵׁשם ַוּיְִקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל
  
ִּכי ִהּנֵה : ֵעֶבר ָּפֶנֽיהָ  נֵרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵנֽרֶֹתיָה ִׁשְבָעה ְוֶהֱֽעָלה ֶאת ָעִׂשיָת ֶאתוְ 

ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעינָיִם ִהֽנְנִי ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה  ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְפנֵי יְהֹוֻׁשַע ַעל
ַּבּיֹום : ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחֽד ֹון ָהָאֶֽרץעֲ  נְֻאם יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת

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

רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה  ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר ָרִאיִתי ְוִהּנֵה ְמנֹוַרת זָָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל
ֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה ֽמּוָצקֹות ַלּנֵרֹות ֲאֶׁשר ַעל ֹֽ ִאְמרֹות יְהָֹוה : רֹאָׁשּֽה נֵר

ָחְכמֹות : ֶרץ ְמזָֻּקק ִׁשְבָעָתֽיִםיאהדונהי ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲֽעִליל ָלָא
  :ָּבֽנְָתה ֵביָתּה ָחְֽצָבה ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעֽה
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ַוּיאֶמר ָדִויד ָּברּו ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי . ָדִויד ֶאת יְהָֹוה ְלֵעינֵי ָּכל ַהָּקָהלַויְָבֶר 
ֵהי יְִׂשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ְל יְהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת : ֱא

הָֹוה יאהדונהי ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתנֵַּׂשא ְל יְ . ְוַהּנֵַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ
ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפנֶי ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל ּוְביְָד ּכַֹח ּוגְבּוָרה : ְלכֹל ְלרֹאׁש

ֵהינּו מֹוִדים ֲאנְַחנּו ָל: ּוְביְָד ְלגֵַּדל ּוְלַחּזֵק ַלּכֹל ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם . ְוַעָּתה ֱא
ַאָּתה הּוא יְהָֹוה : ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹד ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה: ַאְרֶּתִתפְ 

ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה 
ַאָּתה . ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִם ְל ִמְׁשַּתֲחִוים. ֻּכָּלםַהּיִַּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת 

ִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְוַׂשְמָּת ְׁשמֹו . הּוא יְהָֹוה ָהֱא
ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ . ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו נֱֶאָמן ְלָפנֶי, ַאְבָרָהם

ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי . ְּכנֲַענִי ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרּזִי ְוַהיְבּוִסי ְוַהִּגְרּגִָׁשי ָלֵתת ְלזְַרעֹוהַ 
ְוֶאת זֲַעָקָתם ָׁשַמְעָּת ַעל יַם . ֶאת ֳענִי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצָריִם ַוֵּתֶרא. ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה

עֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַעם ַאְרצֹו ִּכי יָָדְעָּת ִּכי ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפרְ . סּוף
ְוַהּיָם ָּבַקְעָּת ִלְפנֵיֶהם ַוּיַַעְברּו ְבתֹו . ַוַּתַעׂש ְל ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהּזֶה, ֵהזִידּו ֲעֵליֶהם
ת ְּכמֹו ֶאֶבן ְּבַמיִם . ַהּיָם ַּבּיַָּבָׁשה   :ַעּזִיםְוֶאת רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹו

  
ִמְצַריִם ֵמת  יְִׂשָרֵאל ִמּיַד ִמְצָריִם ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת הַוּיַֹׁשע יְהֹוָ 

ַהּיָד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְהָֹוה ְּבִמְצַריִם ַוִּיֽיְראּו  ַוּיְַרא יְִׂשָרֵאל ֶאת: ְׂשַפת ַהָּיֽם ַעל
 מֶֹׁשה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ָאז ָיִֽׁשיר: ַּבֽיהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּֽדֹו יְהָֹוה ַוַּֽיֲֽאִמינּו ָהָעם ֶאת

ְכבֹו  ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלֽיהָֹוה ַוּיֹֽאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ַּלֽיהָֹוה ִּכֽי ֹֽ גָאֹה ָּגָאה סּוס ְור
ְמֶמֽנְהּוִלי ִלֽיׁשּוָעה זֶה ֵאִלי וְ  ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי: ָרָמה ַבָּיֽם ֹֽ ֵהי ָאִבי ַוֲֽאר : ַאנְֵוהּו ֱא

ִלָׁשיו : יְהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה יְהָֹוה ְׁשֽמֹו ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו יָָרה ַבּיָם ּוִמְבַחר ָׁשֽ
ת ְּכמֹו: ֽסּוף ֻטְּבעּו ְביַם י ַּבּכַֹח יְִמֽינְ יְהָֹוה נְֶאָּדרִ : ָאֶֽבן ְּתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו ָיְֽרדּו ִבְמצֹו

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

נַָׁשְפָּת : ַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו נְַפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּֽתֹוִריֵׁשמֹו יִָדֽיֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג אֲ 
ים ָכמָכה ָּבֵֽאִלם יְהָֹוה ִמי ָּכמָֹכה  ִמֽי: ְבֽרּוֲח ִּכָּסמֹו יָם ָצֲֽללּו ַּכֽעֹוֶפֶרת ְּבַמיִם ַאִּדיִרֽ

ת עֵֹׂשה ֶפֶֽלא נִָחיָת ְבַחְסְּד : יְִמינְ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽרץ נִָטיתָ : נְֶאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִה
ְמעּו ַעִּמים יְִרּגָזּון ִחיל ָאַחז יֹֽוְׁשֵבי : נְֵוה ָקְדֶׁשֽ זּו ָּגָאְלָּת נֵַהְלָּת ְבָעּזְ ֶאל ַעם ָׁשֽ

: ֵבי ְכָנַֽעןָאז נְִבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹֽאֲחזֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו ּכֹל יֽׁשְ : ְּפָלֶֽׁשת
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 ַיֲֽעבר ַעְּמ יְהָֹוה ַעֽד ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבגְדֹל זְֽרֹוֲע יְִּדמּו ָּכָאֶבן ַעד
ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲֽחָלְֽת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת יְהָֹוה : זּו ָקִנֽיתָ  ַיֲֽעבֹר ַעם

ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו : יְִמ ְלעָֹלם ָוֶעֽד|  יְהָֹוה: נּו יֶָדֽיִמְּקָדׁש ֲאדֹנָי ּֽכֹונֲ 
ֵמי ַהּיָם ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָהְֽלכּו ַבּיַָּבָׁשה ְּבתֹו  ּוְבָפָֽרָׁשיו ַּבּיָם ַוּיֶָׁשב יְהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת

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

 ְׁשֽלֶׁשת ׁשּור ַוֵּיְֽלכּו ִמְדַּבר סּוף ַוֵּיְֽצאּו ֶאל יְִׂשָרֵאל ִמּיַם ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת: ָרָמה ַבָּיֽם
א א ָיְֽכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמָרה ִּכי : ָמְצאּו ָמֽיִם יִָמים ַּבִּמְדָּבר ְו ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה ְו

ָרא ָמִרים ֵהם ַעל ה ֵּכן ָקֽ נּו ָהָעם ַעל: ְׁשָמּה ָמָרֽ ַוּיְִצַעק : ּנְִׁשֶּתֽה מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ַוּיִ
ַהַּמיִם ַוּֽיְִמְּתקּו ַהָּמיִם ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק  ֵעץ ַוּיְַׁשֵל ֶאל יְהָֹוה ַוּיֹוֵרהּו יְהָֹוה ֶאל

ֶהי ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו |  ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ַוּיֹאֶמר ִאם: ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם נִָּסֽהּו יְהָֹוה ֱא
ַמְרָּת ָּכל ֽא ַהַּֽמֲֽחָלה ֲאֶׁשר ֻחָּקיו ָּכל ַּתֲֽעֶׂשה ְוַהֲֽאזַנְָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשֽ  ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם 

ְפֶאֽ ֹֽ   :ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאנִי יְהָֹוה ר
  

 ֽ ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי : הִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹו
  :ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲֽחנּוָנֽי

  
ד ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר םאִ : םְּפָעִמיע ֶׁשבַ ה זֶ ק ָּפסּור יֹאמַ ~  ֹֽ ִעְּמ  ִּכֽי יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ

א    :ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ
  

ְמִרים : ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתי הִקִּויִתי יְהֹוָ  ֹֽ ְמִרים ַלּבֶֹקר ׁש ֹֽ נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש
ֶקר ֹֽ ְוהּוא יְִפֶּדה : ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפֽדּות הִעם יְהֹוָ  ִּכֽי היְהֹוָ  ֵאל ֶאליֵַחל יְִׂשרָ : ַלּב

  :ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו
  
ׁש ְּפָעִמים ריֹאמַ  ~ יאהדונהי ֵעת ָרצֹון  היְהֹוָ  ְל ַוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי: ָּפסּוק זֶה ָׁש

ִהים ְּבָרב   :ֶמת יְִׁשֶעַֽחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֽאֱ  ֱא
  

ִׁשים ּוְׁשלָׁשה ְּפרּוטֹות יִַּקח ְּביָדֹו~  ׁש ֵמאֹות ּוְׁש   :ְויֹאַמר, ְׁש
ְליֲַחָדא , ִּבְדִחלּו ּוְרִחמּו ּוְרִחמּו ּוְדִחלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ג "ֲהֵרינִי ַמְפִריׁש ֶשלֶ , ל יְִׂשָרֵאלְּבֵׁשם ּכָ ) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה בו"ֵׁשם י
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ֵהי . ְּפרּוטֹות ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ג ְּפרּוטֹות ֵאּלּו "ּוְלַמַען ַהְפָרַׁשת ֶשלֶ , ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי

ּוְלַמַען , ּוְלַמַען ִמְקָרֵאי ּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְלָפנֶי, ם ִלְצָדָקהֶׁשִהְפַרְׁשִתי
יְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , ּוְלַמַען ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְרמּוזִים ָּבֶהם, סֹודֹוֵתיֶהם

, ַהְּפגָם ֶׁשל ָעֹון ַהּנִָּדהָּכָראּוי ְלִתּקּון , ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ָעִׂשיִתי ִּתּקּון ַהֶּׁשֶלג
, ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי יְַחזְרּו ִׁשְבָעה נַַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּוְׁשֵלִמים

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי . ְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים ְונְִׁשָּפִעים ִּכְרצֹונְ
  .גֲֹאִלייְהֹוה צּוִרי וְ 

  
, אֹו יְַקִּפיא ַמיִם ַעד ֶׁשּיֵָהְפכּו ְלגּוׁש ֶקַרח, ֲחִתיַכת ֶׁשֶלג יְִׁשַּתֵּדל ְלַהִּׂשיג~ 

ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְלָכל , ַעל זְרֹועֹוָתיו ְוַכּפֹות יָָדיו ַעד סֹוף ֶאְצְּבעֹוָתיו ִויַגְלֵּגל ַהֶּקַרח
  :ְוקֶֹדם ֶׁשּיְַגְלֵּגל יֹאַמר. ַצד

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

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

ֶלג ֶׁשַבע ְּכִאּלּו ִּגְלַּגְלִּתי ָּכל ּגּוִפי ָּפנִים ְוָאחֹור ַּבּׁשֶ , יַָדי ַּבֶּׁשֶלג ֶׁשַבע ְּפָעִמים
ְויְַחזְרּו ַעל יִָדי ִׁשְבָעה נֲַחֵלי ַהַּמְלכּות ִלְהיֹות נְִמָׁשִכים ְונְִתָקנִים ְּכַבְּתִחָּלה , ְּפָעִמים
  : ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ִּכְרצֹונְ

  
יֲַעֶׂשה ד ְּבִדיֲעבַ , יֹום ְּבאֹותֹוג ֶּקַרח אֹו ֶּׁשֶלג ְלַהִּׂשי ןאֹפֶ ם ְּבׁשּו ִאם ִאי ֶאְפָׁשר~ 

  .זֹאת ְּביֹום ַאֵחר
  
, י"ה. ה"ה, א"י ה"ד ה"יו, ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשָלֵהם ֵהם יֹאַמר ~
  .ה"ה, א"ה
  
ְוהּוא יְִפֶּדה  :ּמֹו ְפדּותְוַהְרֵּבה עִ , יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד: ד"יו

  :ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ָּדַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִי: ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
יְהָֹוה , יְהָֹוה יִגְמֹר ַּבֲעִדי: ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ָהִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶע: י"ה

  :ַמֲעֵׂשי יֶָדי ַאל ֶּתֶרף, ַחְסְּד ְלעֹוָלם
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ֵּכן ֵעינֵינּו , ִהּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ּגְִבְרָּתּה: א"ה
ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי   :ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, ֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח :ֱא

  
ֶהֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי : ר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחהַהְסּתֵ  :ה"ה

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

ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות יָם ָּכל , ֵתינּויָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹו: ַויְִהי ִלי ִליׁשּוָעה
  :ַחּטֹאָתם

ְוַׁשַּלח , ַהֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה, ֲהלֹוא זֶה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע: א"ה
ַוֲאֻרָכְת ְמֵהָרה , ָאז יִָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶר :ְוָכל מֹוָטה ְּתנֵַּתקּו, יםְרצּוִצים ָחְפׁשִ 

  :ְּכבֹוד יְהָֹוה יאהדונהי יַַאְסֶפ, ְוָהַל ְלָפנֶי ִצְדֶק, ָמחִתצְ 
יְׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור נָגַּה , ָהָעם ַההְֹלִכים ַּבחֶׁש ָראּו אֹור ּגָדֹול: ה"ה

 ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִעָּתּה, ַהָּקטֹן יְִהיֶה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום :ֲעֵליֶהם
  :ֲאִחיֶׁשּנָה

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

ב) יאהלוההים ֹֽ ֵהי ַיֲֽעק יִזְּכֹר : ּוִמִּצּיֹון יְִסָעֶדּֽךָ . יְִׁשַלֽח ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש :יְַׂשֶּגְב ֵׁשם ֱא
נְַרּנְנָה : ֲעָצְת יְַמֵּלֽא ְוָֽכל. ִיֶּֽתן ְל ִכְלָבֶב: נֶה ֶסָֽלהְועֹוָלְֽת יְַדּׁשְ . ָּכל ִמנְחֶֹת
ֵהינּו נְִדּגֹל ִּביׁשּוָעֶת ם ֱא ַעָּתה : יְַמֵּלא יְהָֹוה יאהדונהי ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתֽי. ּוְבֵׁשֽ

ִּבגְֻברֹות יֵַׁשע . ְדׁשֹוַיֲֽענֵהּו ִמְּׁשֵמי קָ . יַָדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע יְהָֹוה יאהדונהי ְמִׁשיחֹו
ֵהינּו נַזְִּכֽיר. ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים: יְִמינֹֽו : ַוֲֽאנְַחנּו ְּבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

יֲַענֵנּו  יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל :ֵהָּמה ָּכְֽרעּו ְונָָפלּו ַוֲֽאנְַחנּו ַּקְמנּו ַוּנְִתעֹוָדֽד
  :ָקְרֵאֽנּוְביֹום 

  
  :ָּפסּוק זֶה ְׁשמֹונִים ּוְׁשַּתיִם ָּפַעם יֹאַמר~ 

ק "יב. (יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו) ה"יה(, יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל
  ).יאהלוההים
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ָׁשה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ִלְפנֵי ֲארֹון ַהּקֹוֶדׁש ויְַכֵּון ִּכי נֵר הּוא ִמְסָּפר ְׁש יְַדִליק נֵר~ 
  ).י"יאהדונה, ם"יאהלוההי, ה"יאההויה(יִחּוִדים 

ְויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ת ַּתֲענִּיֹו םַוֲחִמִּׁשים ָמאַתיִ ְלָפחֹות ִּפְדיֹון  יִַּקח ְּביָדֹו~ 
  :ַמֲעָרב ְויֹאַמר

י ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִ , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה
ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי

יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. י ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתיְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעׂשַ  . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא

ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם
ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה . ֶאְצַטַּדקָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה . ּבֶׁשת ַ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 

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 נְִתַּכַּונְִּתיִּכי  ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי , ַמַעל ָעִׂשיִתי ְו

ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי . ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ 
ְוַעָּתה . שכבתי עם אחותי ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר. ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי

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

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו : ִּדְכִתיב, ֻקְלָקִליםְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהמְ 
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ  יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ְויָׁשֹוב ֶאל ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר . ֱא

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

ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי
ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד , ָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוָפַׁשְעִּתי לְ 
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א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי ֶחֶסד ְלָכל  ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב. ִּכי 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום , ֹום נְַפִׁשיְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצ. קֹוְרֶאי

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

ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות 
ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה . ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם

, ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה, י ּכֹחַ ַא ֵאין ּבִ , ְּבָכל ֵלב
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות , ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים , ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים . ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות
ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשיוְ 

יְִהי , ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום , ְקִלּפֹות ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם

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

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

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

  .ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  .ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יויָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעלַ  ִמָּכאן~ 
ה ִמְקוֶ  אֹו ,אֹו יַם, אֹו ַמְעיָן, ֹו ְּבֵארא, ַעל ְׂשַפת ּבֹור יֲַעֶׂשה ֵסֶדר ַהַּתְׁשִלי~ 

  :ַּבָּקָׁשה זֹו ם יֹאַמרְוקֹודֵ . ץַהֶּמְרחָ ן ְלִבנְיָ ץ ִמחּוא ַהּנְִמצָ ם ֵּכִלית ִלְטִבילַ 
ינְֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְליֲַחָדא ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשכִ 

ָׁשה . ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבֵׁשם ו"ֵׁשם י ֲהֵרינִי מּוָכן לֹוַמר ְׁש
י ִאְתַחּזּון ָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ְּדַרֲחמֵ , ָעָׂשר ְּפסּוִקים ַהְּכתּוִבים ַעל יְֵדי ִמיָכה ַהּנִָביא

ְוֻכְּלהּו נְַפִקין ִמְּתֵליָסר ַמּבּוִעין ִדְמַׁשח ְרבּות ְּדִתּקּונֵי ִּדיְקנָא ַקִּדיָׁשא , ָהָכא
. ָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ֵמַעִּתיַקא ַקִּדיָׁשא. ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין
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. ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ַאְרַּבע. ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ְּתָלת. ֵרינֹוֵׂשא ָעֹון ּתְ . ִמי ֵאל ָּכמֹו ַחד
יְִכּבֹׁש . יָׁשּוב יְַרֲחֶמּנּו ִׁשְבָעה. ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ִׁשית. א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ָחֵמׁש

ֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ּתִ . ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם ִּתְׁשָעה. ֲעֹונֹוֵתינּו ְּתַמנְיָא
ִמיֵמי ֶקֶדם  ,ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ְּתֵריָסר. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַחד ָסר. ֲעָׂשָרה
ֶאֶר ִמָּדה . ְוַחּנּון ִמָּדה ְּתָלת. ַרחּום ִמָּדה ְּתֵרין, ֵאל ִמָּדה ַחד, ְלַקֵביל ָּדא :ְּתֵליָסר
נֹוֵצר ֶחֶסד . ֶוֱאֶמת ִמָּדה ִׁשְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָּדה ִׁשית. ַאַּפיִם ִמָּדה ָחֵמׁש. ַאְרַּבע

. ָוֶפַׁשע ִמָּדה ַחד ָסר. נֹוֵׂשא ָעֹון ִמָּדה ֲעָׂשָרה. ַלֲאָלִפים ִמָּדה ִּתְׁשָעה. ִמָּדה ְּתַמנְיָא
ה יאהדונהי ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוָ  :ְונֵַּקה ִמָּדה ְּתֵליָסר. ְוַחָּטָאה ִמָּדה ְּתֵריָסר

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה ְלָפנֶי ְקִריַאת , ֱא
ׁש ֶעְׂשֶרה ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים ָהֲאמּוִרים ַעל יַד , ַהְּפסּוִקים ַהּנְִרָמזִים ָּבֶהם ְׁש

ׁש ֶעְׂשֶרה, נְִביָא ִמיָכה . ִמּדֹות ָהֲאמּוִרים ַעל יְֵדי מֶֹׁשה ַעְבָּד ַהְמֻכָּונִים ֶאל ְׁש
ּוְכִאּלּו ִהַׂשגְִּתי ָּכל , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ָּבֶהם

ֲחֶמי ַעל ְויִּגֹלּו רַ , ְוִתְהיֶה ָׁשָעה זֹו ֵעת ָרצֹון ְלָפנֶי. ַהּסֹודֹות ָהְרמּוזִים ָּבֶהם
ֵהינּו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ִמּדֹוֶתי , ְוִתְתנֵַהג יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע ְוֶהָאָרה ִמן ַהַּמּזָל ָהֶעְליֹון ִּתּקּון , ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ִבְקִריָאִתי זֹאת
ֶאל ַהִּתּקּון ַהְּתִׁשיִעי ַהּנְִקָרא ). י"ו ה"י וי"ד ה"יו(, ַהְּׁשִמינִי ַהּנְִקָרא נֹוֵצר ֶחֶסד

ִהי). ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל(, ַלֲאָלִפים י ִמּתּוק "ם ַאדֹנָ "ּוָבזֶה יְִתַמְּתקּו ְׁשמֹות ֱא
ְוָכל ַהְמַקְטְרגִים . ּוְבֵכן ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאֵתינּו, ָּגמּור ְוָׁשֵלם ִּכְרצֹונְ

ף "ְוַעל יְֵדי ֵׁשם ַאלֵ . ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי. יְֻׁשְלכּו ִּבְמֻצּלֹות יָם ָרִעים
, י יְִתָּבְררּו ְויֲַעלּו ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְמבָֹרִרים ּוְמנִֻּקים ּוְמֻלָּבנִים"ד הֵ "י יּו"הֵ 

ֹ . ְונֵַּקה ָלֶהם ְלַהֲעלֹוָתם ִלְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ִויִהי נ ַעם ֲאדֹנָי ֱא
  :יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו וַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
ַוי ָמאן ְּדאֹוִׁשיט יָדֹוי ְּבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִעָּלָאה ְּדָסָבא : ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר

ִּדיְקנָא ְּדָסִתים ְויִַּקיר . ַהִהיא ֻתְׁשַּבְחָּתאִּדיְקנָא ּדְ . ַקִּדיָׁשא ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא
ִּדיְקנָא ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָכל . ִּדיְקנָא ְּדָלא יְָדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ִמָּכל ִּתקּונֹוי

ִּדיְקנָא . ֵליּהִּדיְקנָא ְּדָלא ֲהָוה ַּבר נַׁש נְִביָאה ְוַקִּדיָׁשא ְּדיְִקַרב ְלֶמְחֵמי . ֻּתְׁשָּבִחין
ְטִמיָרא , יִַּקיָרא ְּדיִַּקִרין, ִחָּוָרא ְּכַתְלגָא, ְּדִהיא ַּתְליָא ְּבַׂשֲערֹוי ַעד ַטּבּוָרא ְדִלָּבא
ָּתאנָא ִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא ְּדָהאי ִּדיְקנָא . ִדְטִמיִרין ְמֵהיְמנּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא ְּדכָֹלא

יק ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית סּוְחָרנֵיּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא ְונִָחית ְוָסִליק נָפִ , ְמֵהיְמנּוָתא ְדכֹוָלא
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ְונִָחית ְּבִׁשּקּוָלא ְוָחֵפי ַעד . ְוָחֵפי ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ִחָּוָרא ְדיִַּקיָרא
ַלת ֲעָׂשר נְִביִעין הּוא ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְמַהיְמנָא ְׁשֵליָמא ְּדנַגְִּדין ֵּביּה ּתְ , ִטּבּוָרא

  :ִּבְתַלת ֲעַׂשר ִּתקּונִין ִמְתַּתְּקנָא, ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ָטָבא
  

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ִמְּלֵעיָלא ְוָׁשאֵרי ) ֵאל' ִמי ֵאל ָּכמֹו במדה א( ִּתקּונָא ַקְדָמָאה
ֵעיָּלא ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית ִמַּקֵּמי ֵמַההּוא ִּתקּונָא ִדְׂשַער ֵריֵׁשיה ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי לְ 

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

  :ּונָא ָׁשִקילְוָסִליק ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּוָמא ְּבִתּק
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא ) ְוַחּנּון' ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע במדה ג( ,ִּתקּונָא ְּתִליָתָאה

ּוָמֵלי . ְוַׂשְעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא, ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין נִָפיק ַחד ָאְרָחא
  :ּונָא ְׁשִלים סּוְחָרנֵּה ְדַההּוא ָאְרָחאֵמָהאי ִּגיָסא ּוֵמָהאי ִּגיָסא ַׂשְעָרא ְּבִתּק

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְונִָחית ְּתחֹות ) ֶאֶר' ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו במדה ד( ,ִּתקּונָא ְרִביָעָאה
  :ּפּוָמא ֵמֵריָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים

ְּתחֹות ּפּוָמא נִָפיק ) ַאַּפיִם' במדה ה א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו( ,ִּתקּונָא ֲחִמיָׁשָאה
ְוִאֵּלין ְּתֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין ַעל ּפּוָמא , ָאְרָחא ַאֲחָרא ְּבִׁשּקּוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא

  :ִמָּכאן ּוִמָּכאן
יק ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְוָסלִ ) ְוַרב ֶחֶסד' ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא במדה ו( ,ִּתקּונָא ְׁשִתיָתָאה

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

יק ַׂשְעָרא ְוִאְתֲחזּון ְּתֵרין ָּפסִ ) ֶוֱאֶמת' יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו במדה ז( ,ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה
ְּבגִינְהֹון ִאְתַקיָם ָעְלָמא . ַּתּפּוִחין ְּבִתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַׁשִּפיָרן ְויָָאן ְלֶמֱחזֵי

  :ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים
נִָפיק ַחד חּוָטא ְּדַׁשֲעֵרי ) ֶחֶסדנֹוֵצר ' יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו במדה ח( ,ִּתקּונָא ְתִמינָָאה
  :ְוַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, סֹוֲחָרנֵי ְדִדיְקנָא

) ָלֲאָלִפים' ְוַתְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם במדה ט( ,ִּתקּונָא ְתִׁשיָעָאה
ְוָלא נְַפֵקי , ַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלאִמְּתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַׁשְעֵרי ִּדיְקנָא ִעם ִאינּון ַׁשְעֵרי ּדְ 

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

  :ִּדיְקנָא ְוַחְפיָין ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות ִּדיְקנָא
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ְּדָלא נְָפִקין נִיָמא ִמן נִיָמא ) עא ָוֶפׁשַ "ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י( ,ִּתקּונָא ַחד ַסר
  :ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים

ְּדָלא ַתְליָין ַׁשְעֵרי ) ב ְוֲחָּטָאה"ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו במדה י( ,ִּתקּונָא ְּתֵריַסר
  :ר ֵליּהּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָּכל ִסְטרֹוי ְויָָאן ַׁשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹו, ַעל ּפּוָמא

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

. ּפּוִחין ַׁשִּפיִרין ִחָּוִרין ְּדַמְפִקין ַחּיִין ְלַעְלָמאַּבר ִאּנּון ּתַ . ַאנְֵּפי ַתְקֻרְבָּתא ְּדֻבְסָמא
ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין נַגְִּדין ְונְָפִקין ְּתֵליַסר ַמּבּוִעין . ּוְמַחזְיָן ֵחדּו ִלזְֵעיר ַאנְִּפין

ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא . ָחאְונֲַהִרין ְּבַההּוא ִמׁשְ . ְונַגְִּדין ְלָכל ִאּנּון ִּדְלַתָּתא, ִּדְמָׁשח ְרבּות
ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא . ִמְׁשָחא ְּדִבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין

  :ְסִתיָמָאה ְּדכָֹּלא ְּדַעִּתיק ְדַעִּתיִקין
  

, הְּבִמּלָ ה ִמּלָ ' ְוגֹו מֹוּכָ ל אֵ י מִ  רְויֹאמַ  ,לַהְּמִעי אֹוה ַהְּגִלימָ י ִצּדֵ י ְׁשנֵ  יְַגִּביּהַ ~ 
ר יְנַעֵ ', ְוגֹו ְוַתְׁשִליר ּוְכֶׁשּיֹאמַ , ןָּכאר ַּכְּמסּודָ ת ִמּדֹוג "יד ְּכנֶגֶ ם ֶׁשהֵ  ְּבִלּבֹון ִויַכּוֵ 
ם ְוּגַ ו ֲעוֹונֹוָתי ִמּכֹחַ  ֶׁשּנְִבְראּום ָהָרִעים ַהַּמְלָאִכיל ֶׁשּכָ ן ִויַכּוֵ , םַהָּמיִ ל עַ ד ַהֶּבגֶ
ֹ . ְונָָחׁשי ֶדְפלֹונִ ן ָהֶעְליֹום יַ ת ִּבְמצּולֹו יְֻׁשְלכּון ָהֶעְליֹוג ְטרֵ ַהְּמקַ  ׁשר ַּכֵּסדֶ ר ְויְַחז  ָׁש
  :םְּפָעִמי

  
 ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי א, ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ִמי

: ַחּטֹאָתם ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל, נּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּויָׁשּוב יְַרֲחמֵ : ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
  :נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם ֲאֶׁשר, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

  
יו ַאַחד ָעָׂשר ְּפָעִמים ִּבנְֻקּדֹותָ " ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּֽה"ָּפסּוק  ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 

  ָלּֽה׃    נָא    ְרָפ֥א   ָנ֛א  ֵאל :ּוְטָעָמיו
  

ׁש ְּפָעִמיםיֹאַמר ~    :ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָׁש
 ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי א, ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ִמי

ֹ : ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא : ַחּטֹאָתם ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל, ֵתינּויָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונ
  :נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם ֲאֶׁשר, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם
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ׁש ְּפָעִמים, ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֹאַמר ~   :ָּכל ָּפסּוק ָׁש
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה ָלנּו יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשַּגב יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי  :ֱא

ְל יְהָֹוה  ַוֲאנִי ְּתִפָּלִתי :ָקְרֵאנּו ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום. יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה :ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב
ִהים ְּבָרב י ְוֶהגְיֹון פִ  יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי :ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע. ַחְסֶּד ֵעת ָרצֹון ֱא

  :ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  .ַאְּדָרא זּוָטאויְִקָרא ֵסֶפר ְתִהִּלים ~ 
  .ך ְלֵליל ָׁשבּועֹות"ַהָתנִָּתְלַמד " ַאְּדָרא זּוָטא"ִּבְמקֹום  ִאָּׁשה~ 
  

  :יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹו ַאַחר ַהִּלמּוד~ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהד ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , ונהי ֱא

ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי ַּבֲעֹון , ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה
ְלַתֵּקן , דֹוָׁשהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהּקְ , שכבתי עם אחותיֲאֶׁשר 

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , אֹוִתּיֹות ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ֲאנִי ּוֵביִתי
ּוִמָּׁשם יִָּמֶׁש , ְויִָּמֵׁש ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּקדֹוִׁשים, יְֻתָּקן ָּכל ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו

ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה . נּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּוֶׁשַפע ַרב ְלנְַפׁשֵ 
ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁשֹון , ְויְִהיֶה ַהּיֹום ַהּזֶה יֹום ָרצֹון ְלָפנֶי

ְוָכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות ְּבִריָאה  ,ֶׁשָּפגְַמנּו ִּבְכָללּות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה
ּוְלָבֵרר ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפּגְמּו ְונְָפלּו ְּבנֹגַּה ְּדֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה , יְִציָרה ֲעִׂשּיָה

ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ִּבזְכּות ַאְבָרָהם  :ְונֹגַּה ָּכאֹור ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש, ֲעִׂשּיָה
ּוִבזְכּות , ּוִבזְכּות יְִצָחק ַעְבָּד ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ָב ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהֶחֶסדאֹהֲ 

, ּוִבזְכּות מֶֹׁשה נְִביָא ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהּנֵַצח, יֲַעקֹב ְּתִמיָמ ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת
ּוִבזְכּות יֹוֵסף ַצִּדיָק ָהָאחּוז ְּבִמַּדת , ִמַּדת ַההֹודּוִבזְכּות ַאֲהרֹן ַּכֲהנָ ָהָאחּוז ּבְ 

יְֻתְּקנּו ִׁשְבָעה נֲַחֵלי , ּוִבזְכּות ָּדִוד ַעְבָּד ְמִׁשיָח ָהָאחּוז ְּבִמַּדת ַהַּמְלכּות, ַהיְסֹוד
ְמָׁשִכים ְּבֶׁשַפע ְויְַחזְרּו ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּוֵמִאיִרים ְונִ , ַהַּמְלכּות ִּתקּון ּגָמּור ְוָׁשֵלם

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה קֹולֹות : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים :ַרב ִּכְרצֹונָ
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֻחּפֹות ֶׁשל : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה ֵהיָכלֹות ַהְּקדֹוִׁשים: ַהְּקדֹוִׁשים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְבָעה : ָעה רֹוִעים ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲעמֹדֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשבְ : ַהַּצִּדיִקים

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה ַהּזָאֹות ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום : ְׁשִמּטֹות ֶׁשַּבּיֹוֵבל
י ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְמֵ : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת ְקנֵי ַהְּמנֹוָרה: ַהִּכּפּוִרים
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ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעה : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ַחג ַהַּמּצֹות: ַחג ַהסּוּכֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ִׁשְבָעת יְֵמי ֻחָּפה: יְֵמי נְִקּיִים ֶׁשל ְסִפיַרת ַהּנִָּדה

: ה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּכִריכֹות ֶׁשל ְּתִפִּליןֲעׂשֵ : ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ָחָתן ְוַכָּלה
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע : ֲעֵׂשה ְלַמַען ִמְצַות ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע

  :ֲעִלּיֹות ֶׁשל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבַׁשָּבת
  

ֹוִׁשיָעה נָא ָאּנָא יְהָֹוה ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ה :ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמיםיֹאַמר ~ 
ָאּנָא ֵאל נָא  :ָאּנָא ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָא :יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא

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

  : ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
, ַהַּמְׁשִמיֵענּו ִּדְּברֹוָתיו ְּבקֹולֹות ֲחִמָּׁשה, נְִחיֵלנּו ָּדת ְסָפִרים ֲחִמָּׁשהַהּמַ  ָאּנָא~ 

י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ַהְּכתּוִבים ַעל ַהּלּוחֹות ֲחִמָּׁשה ֲחִמָּׁשה
. ָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשהא ֶׁשִּמסְ "ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה

ַהּבֹוֵרא עֹוָלם  ָאּנָא~  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתָּבֵרר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
ְוִתֵּקן ַּבֶּפה מֹוָצאֹות , ְויַָצר ָּבָאָדם חּוִׁשים ֲחִמָּׁשה, ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה' ַהּזֶה ָּבאֹות הֵ 

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

 :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ ְוִתְתַחֵּבר . ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה
ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ַרָּבה ַמְׂשָאתֹו , ִּבזְכּות ַהּנֹוֵתן ְלָאִחיו ֲחִליפֹות ְׂשָמלֹות ֲחִמָּׁשה ָאּנָא ~

, ִמָּׁשהַוּיְִתֵלם ַעל ֵעִצים חֲ , ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ֵהִמית ְמָלִכים ֲחִמָּׁשה, יַּדֹות ֲחִמָּׁשה
י "ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ּוִבזְכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְלבּוׁש ַמְלכּות ִמינִים ֲחִמָּׁשה

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

ְוהּוָבא לֹו ִמנְָחה צֹאן , ִּבזְכּות ֲאֶׁשר ָּבַחר לֹו ַחּלּוֵקי ֲאָבנִים ֲחִמָּׁשהָאּנָא ~ 
ּוָאּה י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּל"ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ְוָקִלי ְסִאים ֲחִמָּׁשה, ֲעׂשּויֹות ֲחִמָּׁשה
, א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ֶעֶׁשר ַוֲחִמָּׁשה

ִּבזְכּות  ָאּנָא~  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
ּוָבנָה קֹוַמת , ְוָעָׂשה ַּכנְפֹות ַהָּפרֶֹכת ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה, ֲאֶׁשר ָהיָה ִׁשירֹו ֶאֶלף ַוֲחִמָּׁשה
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ְוקֹוַמת ַהּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ָראֵׁשי ָהַעּמּוִדים ַאּמֹות , ַהּיִָציַע ַעל ָּכל ַהַּביִת ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה
ְּבִמּלּוָאּה  י ֶׁשִּמְסָּפָרּה"ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ , ְוקֹוַמת ַהּיָם ַאּמֹות ֲחִמָּׁשה, ֲחִמָּׁשה

. א ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות הֵ . ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה
ִּבזְכּות ָאּנָא ~  :ה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֲחִמָּׁשה ַוֲחִמָּׁשה"ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתיֵַּׁשב אֹות הֵ 
ְוָהַרגְָּת ֶאת אֹויְָביו , ְהיֹותֹו ֶּבן ָׁשנִים ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשהֲאֶׁשר ָמַל ִּבירּוָׁשַליִם ּבִ 

, ְוהֹוַסְפָּת ַעל יָָמיו ְׁשנֹות ַחּיִים ֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה, ֵמָאה ֶאֶלף ּוְׁשמֹונִים ַוֲחִמָּׁשה
ְבנֶה ּוְתכֹונֵן אֹות ְותִ . י ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְּבִמּלּוָאּה ֶעֶׂשר ַוֲחִמָּׁשה"ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר אֹות הֵ 

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

  
  :ְפסּוִקים ֵאלּו ַחֵמׁש ְפָעִמים יֹאַמר ~

. ת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהןְואֶ , ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש יְַׁשֵּלם
, ְוִאם ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו :ְוַהּכֵֹהן יְַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹו

  :ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו
  
   :ָפסּוּק זֶה ֶׁשַבע ְפָעִמים יֹאַמר ~

  :ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא. ה נָאָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיעָ 
  

ַהַּמְקִּדים ָלעֹוָלם ְּדָבִרים  ָאּנָא ~ .הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא: ַּבָקָׁשה זֹו יַַעמֹוד ְויֹאַמר~ 
ְורֹוַקע ֲאָרצֹות , ַהּנֹוֶטה ָׁשַמיִם ִׁשְבָעה, ַהּסֹוֵדר ְּבֵראִׁשית ְליִָמים ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה ,ִׁשְבָעה

ּוְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ְלָׁשנִים , ַהַּמנְִחיֵלנּו ַׁשָּבת ְליִָמים ִׁשְבָעה ָאּנָא~  :נְָחִלים ִׁשְבָעה
ַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ּתְ , ּוְׁשנַת ַהּיֹוֵבל ְלֵקץ ַׁשבּוִעים ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה
ַהחֹוֵקק זְַמן  ָאּנָא~  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ִׁשְבָעה

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

ְוָעַבד , ִּבזְכּות ִאיׁש ָּתם ֲאֶׁשר יָָצא ִמְּבֵאר ִׁשְבָעה ָאּנָא ~ :ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ִעים ְוִׁשְבָעהְוָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ְוַאְרּבָ , ְּבנָָׁשיו ָׁשנִים ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה

 ָאּנָא~  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
, ַוֲחלֹום ַהִּׁשֳּבִלים ִׁשְבָעה, ִּבזְכּות ִאיׁש ַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּפַתר ֲחלֹום ַהָּפרֹות ִׁשְבָעה
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ְּתַתֵּקן , ַויְַכְלֵּכל ַעם ַרב ִּבְׁשנֵי ָהָרָעב ִׁשְבָעה, נֵי ַהָּׂשָבע ִׁשְבָעהְוָצַבר ָּבר ִּבׁשְ 
 :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

ִׁשים ְוִׁשְבָעהִּבזְכּות ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ֲאֶׁשר ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ֵמָאה ּו ָאּנָא~  ְוהֹוִליד , ְׁש
ְּתַתֵקן ְוָתִאיר , ְוֶהֱעָלה נֵרֹות ַהְּמנֹוָרה ִׁשְבָעה, ֵּבן ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו יְֵמי ִמּלּוִאים ִׁשְבָעה

 ָאּנָא~  :ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
ְוָהיּו , ּוָמַל ְּבֶחְברֹון ָׁשנִים ִׁשְבָעה, ַחיִל ֲאֶׁשר נְִבַחר ֵמַאִחים ִׁשְבָעה ִּבזְכּות ִאיׁש

ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, לֹו ּגִּבֹוִרים ְׁשלִׁשים ְוִׁשְבָעה
ת ִאיׁש יְִדיד ֲאֶׁשר ָּבנָה ֵּבית ִּבזְכּו ָאּנָא~  :ּוְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה

ַוּיַַעׂש , ַוּיִָּקֲהלּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ְּבחֶֹדׁש ַהִּׁשְבָעה, ַהִּמְקָּדׁש ְּבָׁשנִים ִׁשְבָעה
ְויְִהיּו ְׁשֵלִמים , ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה, ֶאת ֶהָחג ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה

ִּבזְכּות ִאיׁש ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָּגַהר ַעל ַהּנַַער  ָאּנָא~  :ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה ּוְמֵלִאים
ְּתַתֵּקן ְוָתִאיר , ַויְַטֵהר ַהְּמצָֹרע ְּבֵמי ַהּיְַרֵּדן ִּבְטִבילֹות ִׁשְבָעה, ַויְזֵֹרר ְּפָעִמים ִׁשְבָעה

    :ְמֵלִאים ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעהְויְִהיּו ְׁשֵלִמים ּו, ָּבַמְלכּות נְָחִלים ִׁשְבָעה
  

ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה :הֹוַׁשְענָא הֹוַׁשְענָא : יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
: יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב

ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע, ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹוןַוֲאנִי  יְִהיּו : ֱא
יהוה יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי וִ  :ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא י ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלּבִ , ֱא
ּוְבכַֹח , ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו . ןב ְּדֵחי ְוגָרֹו"זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי
ִהים ְּדֵהִהי ְוִעם ִמְסַּפר , ן ָהעֹוָלה ְׁשמֹונָה ֵמאֹות"ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא

ִהים ְּבִמּלּויָם ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא  .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ֵמָאה ּוְׁש
ֵמֲעִׂשּיָה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה , ֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמדְ 

ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק , ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹונָה, ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
ַמְדֵרגָה ַאַחר , מֹותּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל ָּכל ָהעֹולָ , ְּפסֶֹלת

ּוִמָּׁשם יִַּגיַע , ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה, ַמְדֵרגָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי , ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ, ְויָחּול ָעַלי

ַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּולְ 
ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב , ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי, ִּדְקֻדָּׁשה
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ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , ַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמענְ , ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה ַּתֲענֶה. ְלַׁשְוָעֵתנּו
ּפֹוֶדה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע"

ַע ָּברּו ׁשֹומֵ , ּ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 , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין , ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי

ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ 
א ְלאֶֹר , נּוּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטׁשֵ , ַאל ַּתַעזְֵבנּו, יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יְהָֹוה ְו

א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום , ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו ִּכי גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 
ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה , נֶגֶד ְּכבֹוֶד ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים , ֹוב ִמֶּמּנּוּוָמנַע ַהּט, ָאְרֵחנּו
ּוֶפַתע ִּפְתאֹום ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא 

ה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוכָ , ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו , ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו

יְִהיּו ְלָרצֹון . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
  :ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי ֵריִאמְ 

  
   .ַלֲענִּיִים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ןיִּתֵ ~ 
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  ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה             
                                                      

  
  

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

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

ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה 
ְ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 יִָּכנֵ  , ס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּוַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש

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

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

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

ֻּטְמָאה ֶׁשּיְִתָעְרבּו ּבַ , ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

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

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

  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

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

, ְוַדע. ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים, ְראּויִם ְלהֹוִליד
א ִאָּׁשהִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹו , ִציא ִׁ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 "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"

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

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

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

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

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

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

א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשיםְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבדִ  ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 

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

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

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

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

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

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

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ְו
ֵהי ַהי ֵוא א ֶאֱחָטא עֹוד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי . ֲאבֹוַתי ֶׁש

א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים יְִהיּו ְלָרצֹון : ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 
  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי

  
א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, םִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ  ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו

ְוַכָּונַת ָּכל , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה
ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב, ַאְבָרָהם ֵהי יְִצָחק ֵוא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, ֱא

ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות
, ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָרַׁשת ְׁשַמעְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ּפָ 
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר

דֹוׁשֹות ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהּקְ , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם
ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַּבֲעוֹונֹוַתי
ְוַאל יְַעֵּכב , ְרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלהְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליִ 

ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה , ְלָפנֶי ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

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

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

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

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

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

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

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

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

נִי ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוַאל יְַבִהילּו. ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. יֵֶצר ָהָרע
ָּ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 ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , ה יאהדונהי ֱא

" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
ְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּו, ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶי

ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
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ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים
י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ּוַע  ּבֶ ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּב"ַהַויָ 

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

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

ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ הַ 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 "ִ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 הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש

 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ  ןְמַכּוֵ 
, 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"וי

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

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

ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל ְוָהֵׂשג, ְ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 ִכינָ ַהּׁשְ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 

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

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

, ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה לָ ַהִּמיל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  יְִהיּו. נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו

  
  :ָּכ יְַכְּונּום ינָׁשִ 

  
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  ס ְוָׁשלֹוםחַ ץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ֹ ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ  ג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהר

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש, ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו

א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ּו ַאְרָצהְּבַהְׁשִחית זְַרֵענ ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 
ְוַאל , ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם

א ָהיּוְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ּתִ , יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח יְִהיּו ְּכמֹוץ . "ָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
, ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, ִלְפנֵי רּוחַ 

ם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ׁשָ 
ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה

ִויֻתְּקנּו , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא
ל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדכָ "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 

ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ֵהינּו ָעלֵ . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ּדְ  ינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  

  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 
  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
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ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא
  )ההיה הוה ויהי, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

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

  )שריפה הרג וחנק סקילה: והם בית דין
  

   :ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו : ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, םְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ּבָ : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ
ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ י: ְלט   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
  

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

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

ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ָלֶהֽם ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא
א ִיֽהְ  א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו יֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה 

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם
: ין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ּבֵ 

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

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

ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלתְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם לְ  ֹֽ : ד

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

ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא



 
34 

 

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

  
יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו

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

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

  
: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : יְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויְִׁשְמֶר :ריֹאמַ 
  :א יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹוםיִּׂשָ 

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
ִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד ּו, יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא

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

ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ְּתקּוָמהִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד 
א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם ְויַּנִחּום . ְו

  .ָרע ְמנֻּקֹות ִמָּכל, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה
  

ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא
יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ְּבֶאְבָרתֹו : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו

ֵחָרה ֲאִמּתֽ  ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֹוֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ ַרק : ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

ֹ : ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה   .ָוה יאהדונהי ַמְחִסיִּכֽי ַאָּתה יְה
  

  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
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. ְוָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי . ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

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

ְענּו ַוֲאנְַחנּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי  :ִ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. ָליֹות ָוֵלברֹוֶאה ּכְ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוְוִתְמחֹול ְוִתְסלַ , ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו

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

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

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

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

ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ֶאל אֹוִתּיֹות ייֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין 
ֶׁ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 ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה
ְ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 יְהָֹוה יאהדונהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , ֱא
ה "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד
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ַ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"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ְ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 ִויִהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

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

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

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

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ִפין ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאלְ ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ְׁ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" ַהָּגדֹול ַהַויָ ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשמְ ' ּ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 ֲאבֹוֵתינּוי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , אהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ו. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י

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

ָׁשה ). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, דֹוִׁשיםְׁשמֹוֶתי ַהּקְ 

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה
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ִהי יְ . ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , ֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםנֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגד

, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
, ַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתייְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונִתְ 

  .ְ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
  .ים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלהְּפָעמִ 

  
 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. ִמינְֶּגֻדַּלת יְ . ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(      .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. םָּבְרֵכם ַטֲהרֵ   ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק.                 (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש  ֵליל ה
  )ק"ל פז"יג( .               זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה  ֵליל ו
  )ת"ו צי"שק.       (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ֵּבלַׁשְוָעֵתנּו קַ   ֵליל ז

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : ּגָד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: דְּגדּוד ּגָ  : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 

יְהָֹוה : ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : ָעְתיְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּו: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי

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

ת "ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ם ִצּיֹוןַאָּתה ָתקּום ְּתַרחֵ 
  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"בא

  .ָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּביְִׂשָרֵאל
  

ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם  ,יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות , ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה

ָׁשה ֵׁשמֹות אֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש
ָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ְויֵ 

, ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכן. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי
ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , נֻּקֹות ִמָּכל ַרעְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון מְ 

ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ 
  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת

  
  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"יְַכֵּון ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהי  :ְו

  
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"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 ְּבֶקִריקדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , זֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהָּׂשָטן ֶׁש

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

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

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

ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִריןַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקבִ 
  .נֹוְבִעים
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 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 
  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 

  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

  .נִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבםְוגַם ַהּכֹהֲ 
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

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

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹבּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו : יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה 
  
  
  
  
  
  
  
  

 להבדיל לעילוי נשמת:   
 לעילוי נשמת כל נפטרי עם ישראל 
 ל"אליעזר שלמה שיק בן מלכה זצ' ר 
 אליושע בן חוה, 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 אהובה בת מזל, ל"ז עיני, משיח, אביבי, אביב, חבה, שמואל
  
  

  .ה. ב. צ. נ. ת


