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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  ת ְּבֲעַריֹוה ְּבַמֲחָׁשבָ ם ְלפֹוְגִמין ִּתּקּו    

  הָרעָ ת ְלַתְרּבּו יְָצאּוו ֶׁשּיְָלָדיי ּוְלמִ            
                               ~  

  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 



 
4 

 

 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 
  
  

  ִאָּׁשה ֶּׁשָּפגְמּו ַּבַּמֲחָׁשָבה ְּבֲעַריֹות  \ִּתּקּון ְלִאיׁש 
  6       .ְּבנֹוָתיו יְָצאּו ְלַתְרּבּות ָרָעה\ְויָכֹול ְלהֹוִעיל ּגַם ְלִמי ֶׁשָּבנָיו

  17                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
  19                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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   תֲעַריֹוּבְ  הַּבַּמֲחָׁשבָ  ֶּׁשָּפְגמּוה ִאּׁשָ  \ ְלִאיׁשן ִּתּקּו           
  .יְָצאּו ְלַתְרּבּות ָרָעהו ְּבנֹוָתי\ל ַּגם ְלִמי ֶׁשָּבנָיוְלהֹוִעיל ְויָכֹו            

  
  
  

ֶׁשְּלִתּקּון ֲעֹון זֶה , "ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש"י זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּבֵּסֶפר "ָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲארִ 
ְלִפי ַרּבֹוֵתינּו ַהְמקּוָּבִלים ִמְתָּבֵאר ֶׁשַּגם ְלֵחְטא ּו, יִָמים 87ָּצִרי ְלִהְתַעּנֹות ָלצּום 

יְִתַעּנֶה ְלָפחֹות יֹום ֶאָחד ַּתֲענִית ֶׁשל , ְוָלֵכן מי ֶׁשָקֶׁשה לו ַהָּדָבר. זֶה יֵׁש ִּפְדיֹון
ָאָדם ֶוֱהיֹות ּוָבנָיו ֶׁשל . ַּתֲענִיֹותֶׁשל ְׁשמֹונִים ְוֶׁשַבע ַליְָלה ְויֹום ְויִֶּתן ִּפְדיֹון 

ּוִבגְַלל ַּכָּונֹות ְּפגּומֹות ַוֲאסּורֹות , נְִׁשָמָתם ָּבָאה ְלִפי ְקֻדַּׁשת ַהַּמְחָׁשָבה ְּבֵעת ַהּזִּוּוג
יֲַעׂשּו ַההֹוִרים ִּתּקּון ', ֶׁשָהיּו ַלהֹוִרים ִּבְׁשַעת ַהּזִּוּוג ַהָּבנִים יֹוְצִאים ִמֶּדֶר ה

ֶהי ְלַמְחַׁשְבָּתם ֶׁשָהיְָתה ְּבֵעת ַהּזִ  ּוּוג ְוֶאְפָׁשר ֶׁשּיְִתַקּיֵם ָּבֶהם ַהָּפסּוק ּוָמל יְהָוה ֱא
   .ְלַבב זְַרֶע- ְוֶאת, ְלָבְב- ֶאת

  
 435: כ"סה, 5כפול  87: מינימום. שח 870: מקסימום, סכום הפדיון~ 

שח או יותר בכל יום עד  5יתן , ואם אין ביכולתו לתת הסכום המלא .שח
יָצּום יֹום ֶאָחד ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון .המלאהשלמת סכום הפדיון 

  . ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים
  

  ְִפנֵי ַהצֹום יֹאַמר ִוּדּוי זֶהיֹום ל:  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו: ינּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביתֵ 
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ַאְפנּונִ . נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

ִקִּׁשינּו . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה. ָּפַׁשְענּו
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. עֶֹרף
א ָׁשָוה ָלנּוַהּטֹו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו . ִבים ְו

א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום: ִהְרַׁשְענּו ֲה
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. ֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחיַאָּתה יֹו. ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן

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

 ֵמַהְּקִלָּפה , רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, יֵֵל ְלִמְקֶוה ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו
ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל  ,ֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם ִּבגְַלל ָעֹון ַהַמֲחָׁשָבה

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

 ׁשֹוֵמַע "נִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת ִויַקֵּבל ַּתעֲ , יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה

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

  .ְלִהְתַעּנֹות
 

  :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית
ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַליְָלה ְויֹום ִמְׁשִקיַעת ַהַחָמה , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ּוָפגְַמִּתי , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ר ָחָטאִתיַעל ֲאׁשֶ . ַהיֹום ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחר
ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום . ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות, ַהּזֶה ַכֵּון ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַואֲ , ַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה ֶׁשִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל, ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב 
ֵהינּו . ּטֹאַתיְלַכֵּפר ַעל חַ , ַעל ּגֵַּבי ַהִּמזְֵּבחַ  ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי , ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי, ֵוא

  .ְוִתְרֵצנִי ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים
  

 ְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר ּו, יִגְמֹר ֲאִכיָלתֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה
יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְוֵכן ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה

  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה
 יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע , ב ַעל ִמָּטתֹוְּכֶׁשּיְִׁשּכַ , ְּבֵליל ַהַּתֲענִית
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  .ָהעֹוֶלה ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו, ְוַהַּכר
 יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו ֲחגֹוַרת ַׂשק ָהֲעׂשּויָה ִמְׂשַער ִעּזִים , ִאם יָכֹול

  )הֹוָראֹות ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר. (ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
  נמצא (טֹוב ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות

 .ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה) בסידורים
  
 ְּביֹום ַהצֹום יֹאַמר:  

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

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

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

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

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו: ֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּוֲאנְַחנּו וַ 
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ינּו ְדָבֶריָמרִ . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

ִקִּׁשינּו . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה. ָּפַׁשְענּו
 ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי. ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. עֶֹרף

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

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

הֵ : ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל , י ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
 ׁש ְּפָעִמים ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע : יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָׁש

יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו : ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא א, ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו
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ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו
  :          ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ְלַאְבָרָהם

  ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת - ַאל, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף: ֶׁשַבע  ְּפָעִמיםיֹאַמר ָּפסּוק זֶה
ִהים ִהים, ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה. ָאנִי, ֱא ְלַמַען , ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה, ֱא

  . ָרב- ְלַהֲחיֹת ַעם, ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהּזֶה
  ֵיהוה. א"ו ה"א וא"ד ה"יו: בֹותיֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו ִויַכֵּון ֶׁשֵהם ָראֵׁשי ּת .

, ף"אל, ו"וא .ף"אל ,א"ה .ת"דל, ו"וא,ד"יו. א"ה. ו"וא. א"ה. ד"יו
  .ף"אל, א"ה .ו"וא

  
ֲאנִי ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי וַ : ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָל, ִהי ַחְסְּד יְהָֹוה יאהדונהי ָעֵלינּויְ  :ד"יו

, ְלָפה נְַפִׁשי ִמּתּוגָהּדָ : ַּליְהָֹוה יאהדונהי ִּכי גַָמל ָעָלי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה
  : ַקּיְֵמנִי ִּכְדָבֶר

, ּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ּנָאאָ : ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחההַ  :א"ה
  : ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא

ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִי, ֵאבֲאנִי ָענִי ְוכֹווַ  :ו"וא ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב א: יְׁשּוָעְת ֱא
  : ְוַענְָוְת ַּתְרֵּבנִי, ִּתֵּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ ִּתְסָעֵדנִיוַ : ִׂשְמָחה

ְרָּתּה ֵּכן ֵעינֵנּו ּנֵה ְכֵעינֵי ֲעָבִדים ֶאל יַד ֲאדֹונֵיֶהם ְּכֵעינֵי ִׁשְפָחה ֶאל יַד ְּגבִ הִ  :א"ה
ֵהינּו ַעד ֶׁשּיְָחּנֵנּו ָאז , ז יִָּמֵלא ְשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָהאָ : ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  :יֹאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה
  

ֹ  :ה"יהו ְסֵּתר ָּפנֶי ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי הַ  :ֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָןי
ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲענָןוַ : ְמֵחה ֶרב ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי ּוֵמַחָטאִתי הֶ : ָּתֶרם ִּכְרֵאם ַקְרנִי ַּב

  :ַטַהֵרנִי
  
ְפֶּדה הּוא יִ וְ : ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות, ֵחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָֹוה ִּכי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסדיַ  :ד"יו

  : ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי, ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה ְוָענָנִיּדָ : ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו
ם ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרגְֶל ֲעׂשֹות אִ  :ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי, ִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפִׁשיהַ  :א"ה

  :ֲחָפֶצ ְּביֹום ָקְדִׁשי
ִהים ְּתַׂשְּגֵבנִי, נִי ְוכֹוֵאבֲאנִי עָ וַ  :ו"וא ת ֻחֶּקי ֶאְׁשמר ַאֽל ַּתַעזְֵבנִי אֶ  :יְׁשּוָעְת ֱא

ד ֹֽ   : ְוַענְָוְת ַּתְרֵּבנִי, ִּתֵּתן ִלי ָמגֵן יְִׁשֶע ִויִמינְ ִּתְסָעֵדנִיוַ : ַעד ְמא
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ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי א: ְורּוַח נְִדיָבה ִּתְסְמֵכנִי, ִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון יְִׁשֶעהָ  :א"ה
  :  ֵלב ִׂשְמָחה

  
ֶאְתַּפְּלָלה ַליהָֹוה יאהדונהי וָ : הָֹוה ְּבָחְכָמה יַָסד ָאֶרץ ּכֹונֵן ָׁשַמיִם ִּבְתבּונָהיְ : ד"יו

ַהי ָוֶאְתַוֶּדה ָואְֹמָרה ָאּנָא ֲאדֹנָי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ׁשֵֹמר ַהְּבִרית  ֱא
ַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ְוָענָנִי ּוִמָּכל ּדָ  :ַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיווְ 

  : ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלנִי
דֹנָי אֲ :  ְבֵׁשם יְהָֹוה יאהדונהי ֶאְקָרא ָאנָה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְּלָטה נְַפִׁשיּו :ו"וא

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

א ִהִּביט ָאֶון ְּביֲַעקֹב : ָרֶכי יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִדיֵענִי אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדנִיּדְ  :ת"דל
א ָרָאה ָעָמל ְּביְִׂשָרֵאל יְהָֹוה יאהדונהי אֱ  ֹוָרה ּת:  ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹוְו

  : ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב
  
ל ִּתזְָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹנִים אַ : הֹוִׁשיֵענִי ְבַחְסֶּד, ִאיָרה ָפנֶי ַעל ַעְבֶּדהָ  :א"ה

  : ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד
ַהי דֹנָי ְׁשָמָעה ֲאדֹנָי סְ אֲ  :ף"אל ָלָחה ֲאדֹנָי ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ְלַמַענְ ֱא

ֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחֹות ִּכי ָמַרְדנּו לַ  :ִּכי ִׁשְמ נְִקָרא ַעל ִעיְר ְוַעל ַעֶּמ אדֹנָי ֱא
  : ֹוֵתַח ֶאת יֶָד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןּפ: ּבֹו
  

דֹנָי אֲ :  ה יאהדונהי ֶאְקָרא ָאנָה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְּלָטה נְַפִׁשיְבֵׁשם יְהֹוָ ּו :ו"וא
עֹז ֶמֶל ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹונַנְָּת ֵמיָׁשִרים וְ : יִֶּתן אֶֹמר ַהְמַבְׂשרֹות ָצָבא ָרב

  : ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּביֲַעקֹב ַאָּתה ָעִׂשיתָ 
א : ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא, ּנָא ּנָא יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעהאָ  :ף"אל

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

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

  : ָּבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ֲאִׁשיָרה ַליהָֹוה ִּכי ָּגַמל ָעַלי
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ֵהי יְִׁשִעי אֹוְת ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹוםְדרִ הַ  :א"ה : יֵכנִי ַבֲאִמֶּת ְוַלְּמֵדנִי ִּכי ַאָּתה ֱא
ַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת יְהָֹוה יאהדונהי אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית יְהָֹוה יאהדונהי אַ 

  : ֵמי ַחּיַי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם יְהָֹוה יאהדונהי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹוָּכל יְ 
ִּכי , עֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָהלְ : ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה, ֹור זָֻרַע ַלַּצִּדיקא :ף"אל

ִהים ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמָּכל ָצרֹוָתיוּפְ : ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו   :ֵדה ֱא
  

  ִַּתֲענִּיֹות ְויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר 87ְדיֹון יִַּקח ְּביָדֹו ּפ: 
  

ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה
ָּבאִתי . ָלה ְוֵאין ָמֳעָמדָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּו. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי

יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא

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

א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹו א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. תָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו . ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית . ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 

ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי . ִּדין
. ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות. ּנֹורֹות ַהֶּׁשַפעצִ 

. ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה
ְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלהַ 

א יִָכילּו ַהַּמיִם. ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור אֹוי . ּבֹורֹות 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 ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ֲאבֹוַתי א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי , ִּכי 

ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי . ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ְצִליחַ ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן הִ 
ְוַעָּתה ֲאנִי . ְונְִסַּכְלִּתי ּוָפגְַמִּתי ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה. ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי

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

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל : ִּדְכִתיב, אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ יְ  ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל . הָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
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ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה 
ָאּנָא יְהָֹוה . ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִביםִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום , ְוַכָּפָרה

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

. ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי. יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי

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

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

, ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה, ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְּבָכל ֵלב
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה . נִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּוְוָלֵכן אֲ 

ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות , ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים , ֵדי ַהַּתֲענִּיֹותַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְ 

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

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

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

ַקֵּבץ 'זְרֹועֹו יְ 'ּבִ ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) 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, ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים

  .ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  .ּוְלַהְמִׁשיך ָרִגיל, ִמָּכאן יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו
  

 ׁש ְּפָעִמים, יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו אהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו יְהָֹוה י :ָּכל ָּפסּוק ָׁש
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְהָֹוה  :יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּב :ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱא
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ַוֲאנִי ְּתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון  :ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. הֹוִׁשיָעה
ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי  :ת יְִׁשֶעֲענֵנִי ֶּבֱאמֶ . ֱא

  :ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

 ִויַכֵּון ֶׁשַאְבנֵט ְמַכֵּפר ַעל ִהְרהּור ַהֵּלב, יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו:  
- י יְִׂשָרֵאל ְלַכֲהנֹוִמּתֹו ְּבנֵ , ָּבנָיו ִאּתֹו- ַאֲהרֹן ָאִחי ְוֶאת- ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי ֶאת 

, קֶֹדׁש- ְוָעִׂשיָת ִבגְֵדי.  ְּבנֵי ַאֲהרֹן, ַאֲהרֹן נָָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעזָר ְוִאיָתָמר: ִלי
ֲאֶׁשר , ֵלב- ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי, ְוַאָּתה.  ּוְלִתְפָאֶרת, ְלָכבֹוד, ְלַאֲהרֹן ָאִחי

ְוֵאֶּלה ַהְּבגִָדים . ִלי- ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו, גְֵדי ַאֲהרֹןּבִ - ְוָעׂשּו ֶאת; רּוַח ָחְכָמה, ִמֵּלאִתיו
- ְוָעׂשּו ִבגְֵדי; ִמְצנֶֶפת ְוַאְבנֵט, ּוְכתֹנֶת ַּתְׁשֵּבץ, חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל, ֲאֶׁשר יֲַעׂשּו

- ְּתֵכֶלת ְוֶאתהַ - ְוֶאת, ַהּזָָהב- ְוֵהם יְִקחּו ֶאת.  ּוְלָבנָיו ְלַכֲהנֹו ִלי, קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחי
ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ; זָָהב ָטהֹור, ְוָעִׂשיָת ִּציץ. ְוֶאת ַהֵּׁשׁש, ּתֹוַלַעת ַהָּׁשנִי- ְוֶאת, ָהַאְרָּגָמן

; ַהִּמְצנֶָפת- ְוָהיָה ַעל, ְּפִתיל ְּתֵכֶלת- ְוַׂשְמָּת אֹתֹו ַעל.  קֶֹדׁש ַליהָוה, ִּפּתּוֵחי חָֹתם
ן ֲעו ֹ- ְונָָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת, ֵמַצח ַאֲהרֹן- ַעל, ְוָהיָה. ְהיֶהיִ , ַהִּמְצנֶֶפת- מּול ְּפנֵי- ֶאל

ִמְצחֹו - ְוָהיָה ַעל; ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם- ְלָכל, ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר יְַקִּדיׁשּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל
; ֵׁשׁש ְוָעִׂשיָת ִמְצנֶֶפת, ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכתֹנֶת ֵׁשׁש.  ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפנֵי יְהָוה, ָּתִמיד

; ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבנִֵטים, ְוִלְבנֵי ַאֲהרֹן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתנֹת.  ַמֲעֵׂשה רֵֹקם, ְוַאְבנֵט ַּתֲעֶׂשה
, ַמֲעֵׂשה אֵֹרג, ַהָּכְתנֹת ֵׁשׁש- ַוּיֲַעׂשּו ֶאת. ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת, ּוִמגְָּבעֹות ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם

, ִמְכנְֵסי ַהָּבד- ְוֶאת, ַּפֲאֵרי ַהִּמגְָּבעֹת ֵׁשׁש- ְוֶאת, ֶפת ֵׁשׁשְוֵאת ַהִּמְצנֶ . ּוְלָבנָיו, ְלַאֲהרֹן
ַמֲעֵׂשה -- ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָָמן ְותֹוַלַעת ָׁשנִי, ְוֶאת ָהַאְבנֵט ֵׁשׁש ָמְׁשזָר. ֵׁשׁש ָמְׁשזָר

  .  מֶֹׁשה- ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָוה: רֵֹקם
  

 ָּקְרָּבן עֹוָלה ְמַכֵּפר ַעל ְּפגַם ַהַּמֲחָׁשָבהִויַכֵּון ׁשֶ , יֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו:  
, ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל- ַּדֵּבר ֶאל.  ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר, ַויְַדֵּבר יְהָוה ֵאָליו; מֶֹׁשה- ֶאל, ַוּיְִקָרא

- ןַהָּבָקר ּומִ - ִמן, ַהְּבֵהָמה- ִמן-- ַליהָוה, יְַקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן- ָאָדם ִּכי, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם
; זָָכר ָּתִמים יְַקִריֶבּנּו, ַהָּבָקר- עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן- ִאם.  ָקְרַּבנְֶכם- ֶאת, ַּתְקִריבּו, ַהּצֹאן

ַעל רֹאׁש , ְוָסַמ יָדֹו.  ִלְפנֵי יְהָוה, ִלְרצֹנֹו, יְַקִריב אֹתֹו, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד- ֶאל
ְוִהְקִריבּו ְּבנֵי ; ִלְפנֵי יְהָוה, ֶּבן ַהָּבָקר- תְוָׁשַחט אֶ .  ְלַכֵּפר ָעָליו, ְונְִרָצה לֹו; ָהעָֹלה

ֶּפַתח אֶֹהל - ֲאֶׁשר, ַהִּמזְֵּבַח ָסִביב- ַהָּדם ַעל- ְוזְָרקּו ֶאת, ַהָּדם- ֶאת, ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהנִים
- ֵאׁש, ְונְָתנּו ְּבנֵי ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן.  ִלנְָתֶחיהָ , ְונִַּתח אָֹתּה; ָהעָֹלה- ֶאת, ְוִהְפִׁשיט.  מֹוֵעד
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, ֵאת ַהּנְָתִחים, ְּבנֵי ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהנִים, ְוָעְרכּו.  ָהֵאׁש- ַעל, ְוָעְרכּו ֵעִצים; ַהִּמזְֵּבחַ - ַעל- 
ְוִקְרּבֹו .  ַהִּמזְֵּבחַ - ֲאֶׁשר ַעל, ָהֵאׁש- ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל- ַעל-- ַהָּפֶדר- ָהרֹאׁש ְוֶאת- ֶאת

נִיחֹוַח - עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריחַ , ַהּכֹל ַהִּמזְֵּבָחה- ֶאתְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ; יְִרַחץ ַּבָּמיִם, ּוְכָרָעיו
, זָָכר ָּתִמים-- ְלעָֹלה, ָהִעּזִים- ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן- ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו ִמן- ִמן- ְוִאם.  ַליהָוה

ֹ ; ָצפֹנָה ִלְפנֵי יְהָוה, ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל יֶֶר ַהִּמזְֵּבחַ .  יְַקִריֶבּנּו ן ְוזְָרקּו ְּבנֵי ַאֲהר
- רֹאׁשֹו ְוֶאת- ְוֶאת, ְונִַּתח אֹתֹו ִלנְָתָחיו.  ָסִביב-- ַהִּמזְֵּבחַ - ַעל, ָּדמֹו- ַהּכֲֹהנִים ֶאת

ְוַהֶּקֶרב . ַהִּמזְֵּבחַ - ֲאֶׁשר ַעל, ָהֵאׁש- ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל- ַעל, אָֹתם, ְוָעַר ַהּכֵֹהן; ִּפְדרֹו
ֹ ; יְִרַחץ ַּבָּמיִם, ְוַהְּכָרַעיִם עָֹלה הּוא -- ְוִהְקִטיר ַהִּמזְֵּבָחה, ַהּכֹל- ֵהן ֶאתְוִהְקִריב ַהּכ

- ְוִהְקִריב ִמן:  ַליהָוה, ָהעֹוף עָֹלה ָקְרָּבנֹו- ְוִאם ִמן.  ַליהָוה, ִאֵּׁשה ֵריַח נִיחֹחַ 
ּוָמַלק ֶאת , ַהִּמזְֵּבחַ - ֶאל, ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן. ְּבנֵי ַהּיֹונָה ֶאת ָקְרָּבנֹו- אֹו ִמן, ַהּתִֹרים

, ֻמְרָאתֹו- ְוֵהִסיר ֶאת.  ַעל ִקיר ַהִּמזְֵּבחַ , ְונְִמָצה ָדמֹו; ְוִהְקִטיר ַהִּמזְֵּבָחה, ֹורֹאׁש
ְוִׁשַּסע אֹתֹו .  ַהָּדֶׁשן, ְמקֹום- ֵקְדָמה ֶאל, ְוִהְׁשִלי אָֹתּה ֵאֶצל ַהִּמזְֵּבחַ ; ְּבנָֹצָתּה
: ָהֵאׁש- ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל- ַעל, ֵּבָחהְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהִּמזְ , א יְַבִּדיל, ִבְכנָָפיו

  .  ַליהָוה-- ִאֵּׁשה ֵריַח נִיחֹחַ , עָֹלה הּוא
  

  ך "ְוָהִאָּׁשה ִּבְמקֹום ּזֶה ִּתְלַמד ַהָתנָ " ַאְּדָרא ָרָבא"או  "ַאְּדָרא זּוָטא"יְִלַמד
  :ַאַחר ַהִּלמּוד יֹאַמר ַּבָּקָׁשה זֹוול. ְלֵליל ָׁשבּועֹות

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמּלְ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , ָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפגְַמִּתי , ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ַהִלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה
ְלַתֵּקן אֹוִתּיֹות , דֹוָׁשהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ָהָבל ְקִריָאִתי ְּבתֹוָרְת ַהּקְ , בעוונותי

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

ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ְויְִהיֶה ַהּיֹום . ּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּוְלנְַפֵׁשנ
ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפגְַמנּו , ַהּזֶה יֹום ָרצֹון ְלָפנֶי

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

  : ָּכאֹור ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש
  

 קסּוּפָ ל ּכָ  יֹאַמר ְפסּוִקים ֵאלּו ֶׁשַבע ְפָעִמים:  
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   :יְהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה נָא ָאּנָא~  :יְהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה נָא ָאּנָא~ 
ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְרִויָחה  ָאּנָא~  :ֵאל נָא הֹוִׁשיָעה נָא ְוַהְצִליָחה נָא ָאּנָא~ 
ֲאֶׁשר ָחָטא  ְוֵאת~  :נָא הֹוַׁשְענָא ְוהֹוִׁשיָעה, ְסַלח נָא, ְרָפא נָא, ֵאל נָא ָאּנָא~  :נָא

ְוַהּכֵֹהן יְַכֵּפר ָעָליו . ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְונַָתן אֹותֹו ַלּכֵֹהן, ִמן ַהּקֶֹדׁש יְַׁשֵּלם
  :ֲחִמיִׁשיתֹו יֹוֵסף ָעָליו, ָּגאֹל יִגְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו ְוִאם ~ :ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְונְִסַלח לֹו

  
  ְוַאָחר ָּכ יֹאַמר. מֹוד ָּכל ַהְּתִהִליםיְִׁשַתֵדל ִלל: 

  
ֵהי יֲַעקֹב ֶסָלה יְהָֹוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי : יְהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא

ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה : יְהָֹוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל יֲַענֵנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב
ִהים ְּבָרב ַחְסְּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע, ֵעת ָרצֹון יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון : ֱא

  :ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

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

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

ִהים , ְׁשמֹונָה ֵמאֹות ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ֵמֲעִׂשּיָה , גָהְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדרֵ . יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּבִמּלּויָם

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

ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה , ְדֵרגָהַמְדֵרגָה ַאַחר מַ , ָּכל ָהעֹוָלמֹות
ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה , ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי, ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה

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

ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה . ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , ענְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשמַ , ַּתֲענֶה

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

ְוִאם ִּתְפנֶה , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו
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ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז , ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו
עֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ּתְ , ַאֶּפי

ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי 
א ְלאֶֹר ַאּפְ , ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ִּכי ,  ִּתָּקֵחנּוְו

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

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

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

י יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלּבִ . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
  :ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
 ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו , יֲַעֶׂשה ִׁשְבָעה ַהָּקפֹות ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת

  :ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא ְּבּכֹחַ , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים' לה
זִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו  ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע

ֶדׁש ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק
קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר  :קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַמיִם ַרִּבֽים

קֹול : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: יְהָֹוה ֶאת ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽון
 קֹול יְהָֹוה: קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: יְהָֹוה חֵֹצב ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

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

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

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

  )ק"ל פז"יג(  :                      ָׁשֶתזֹוְכֵרי ְקדּו. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(  :            יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּוּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
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  בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו ֵׁשם ּכְ : ְּבַלַחׁשר יֹאמַ 

  
 יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ' יִֵּתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲענִּיים יְִרֵאי ָׁשַמיִם ִויִהי ָרצֹון ֶׁשה

 .ְּבָרצֹון
  
  
  

  ִ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
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ַ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

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
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ְ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(

  
  
  

ָּ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
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ּ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 
  

ִּ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
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  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

ְ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 
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ְ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

ַ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 
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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

ֵ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 
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ְ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
ִ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
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ֵ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

. ְ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 
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  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 
  

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

ַ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
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ִ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

ִ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
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  )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

  : 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:  
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ֵ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

  
 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.  
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