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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  ןִּדית ֵּבית ִמיתֹו 4ב ַלַחּיָ  ןִּתּקּו       

  
                               ~  

  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                               ִמיתֹות ֵּבית ִּדין 4ִּתּקּון ַלַחּיָב 
  16                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
  18                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  ַחּיָב ֶאָחד ֵמַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדיןִּתּקּון ְלִמי ׁשֶ                     
  
  

                     
ִּדין , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבְטלּו ַסנְֶהְדִרין, ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש: "ל"ָאְמרּו ֲחזַ 

א ָבְטלּו אֹוָתּה סֹופֹו ָלמּות ּבְ , ְוַהִּמְתַחּיֵב ַאַחת ֵמִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ַאְרַּבע ִמיתֹות 
ּוִמי ֶׁשּנְִתַחּיֵב . אֹו נֹוֵפל ִמן ַהּגַג אֹו ַחּיָה ּדֹוְרַסּתֹו, ִמי ֶׁשּנְִתַחּיֵב ְסִקיָלה, ִמיָתה

אֹו נְִמָסר , ּוִמי ֶׁשּנְִתַחּיֵב ֲהִריגָה. אֹו נֹוֵפל ִּבְדֵלָקה אֹו נָָחׁש ַמִּכיׁשֹו, ְׂשֵרָפה
אֹו טֹוֵבַע ַּבּנָָהר אֹו ֵמת , ִמי ֶׁשּנְִתַחּיֵב ֶחנֶקּו. ַלַּמְלכּות אֹו ִלְסִטים ָּבִאים ָעָליו

, ְוַאפילו ֶׁשַהחֹוְטִאים ַּבֲחָטִאים ַהַחּיִָבים ִמיתֹות ֵּבית ִּדין.) כתובות ל". (ִּבְסרֹונְִכי
ב ִכי ִאם ָאָדם ַהַחּיָ , ַהִּסָּבה ִהיא ְּכֵדי ֶׁשַהְּבִחיָרה ִּתָּׁשֵמר, ֵּמִתים ְּבָׁשלֹום ַעל ִמָּטָתם

א ִמּתֹו , ִמיָתה יָמּות ְּבסֹופֹו ְּבאֹוָתּה ִמיָתה יִָּמנְעּו ֲאנִָׁשים ִמַהֵחְטא ִמַּפַחד ַהָּמֶות ְו
ֲאָבל ַמֲחזִיִרים אֹותֹו ְּבגְִלּגּול ּוְמִמיִתים אֹותֹו , ָלֵכן ֵמת ָהָאָדם ַעל ִמָּטתֹו. ְּבִחיָרה

, ים ַרִּבים ֵמִתים ְּבִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות ְּבָכל ַהִּגיִליםְוָלֵכן ֲאנָׁשִ . ַּבִּמיָתה ֶׁשּנְִתַחּיֵב ָּבּה
א ׁשּום ַמֲעֵׂשה ָעֶול ִמִּצָּדם ְוִאם נְִתַחּיֵב ָאָדם ְּבִמיָתה ֵמַאְרַּבע ִמיתֹות . ְוִלְכאֹוָרה ְל

אֹו , ְמֻׁשּנָה ְונִגְזַר ָעָליו ָלמּות ְּבגְִלּגּול זֶה ְּבאֹוָתּה ִמיָתה, ֵּבית ִּדין ְּבגְִלּגּול ֶׁשָעָבר
ִּתְּקנּו ַרּבֹוֵתינּו , ֶׁשָחָטא ְּבגְִלּגּול זֶה ְוסֹופֹו ָלבֹא ַּבִּגְלּגּול ַהָּבא ְוָלמּות ְּבאֹוָתּה ִמיָתה

ְוֵאין ִּתּקּון זֶה ְמַכֵּפר ַעל ִּדין . ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְלִהּנֵָצל ִמן ָהעֹנֶׁש, ַהְּמֻקָּבִלים
  .ֶאָּלא ַהִּתּקּונִים ַהְמֻתָּקנִים ְלָכל ֵחְטא ִּבְפנֵי ַעְצמֹו, עֵּגיִהּנָם ְוַכף ַהָּקלַ 

  
ֵמַעּמּוד ַהַּׁשַחר ְוַעד ֵצאת יְַקֵּבל ָעָליו ַּתֲענִית יֹום ֶאָחד : ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון

  .ַהּכֹוָכִבים
  

  אֹו ִלְפנֵי " ְׁשַמע קֹוֵלנּו"ְביֹום ֶׁשִלְפנֵי ַהַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת
 :יֹאַמר, ֶׁשְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה" עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"ֶׁשּיֹאַמר 

  
ֲהֵרינִי ְּבַתֲענִית ְלָפנֶי ְלָמָחר ֵמַעּמּוד ַהַּׁשַחר ְוַעד ֵצאת , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ֶהֶרג , ְׂשֵרָפה, הְסִקילָ , ַהּכֹוָכִבים ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשּנְִתַחּיְַבִּתי ַאְרַּבע ִמיתֹות ְלָפנֶי
א ֶאְרֶצה, ְוֶחנֶק א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות אֹו  ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ְלַבֵּטל , ְוִאם 

א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל, ַהַּתֲענִית ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְל
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  .ָבִתי ְּבָרצֹוןְלִהְתַעּנֹות ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּו
  

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

  
 ּוְתִחָּלה יֹאַמר , ְׁשנֵי ְּבנֵי ָאָדם ְּביֹום ַהַּתֲענִית יָבֹא ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ְויֲַעמֹד ִלְפנֵי

 :ִוּדּוי
  

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

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
ָאַכְלנּו ַמֲאָכלֹות . ָאַכְלנּו ָּבָׂשר ֶּבָחָלב. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

. ָאַכְלנּו ְּבַׂשר ֲחזִיר ּוְבַׂשר ְּבֵהָמה ְטֵמָאה. לֹות ּוְטֵרפֹותָאַכְלנּו ְּבַׂשר נְבֵ . ֲאסּורֹות
ִחַּלְלנּו . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו

. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. י ָקְדֶׁשִחַּלְלנּו ַׁשְּבתֹות ּומֹוֲעדֵ . ֵׁשם ָׁשַמיִם ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי
. ָמִרינּו ְדָבֶרי. לֹוַצְצנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר

ָעַבְרנּו ַעל ְּכִריתֹות . ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נְִׁשַּבְענּו ַלָּׁשְוא ְוַלֶּׁשֶקר. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו
ָעִׂשינּו ְּכִריָעה . ָעִׂשינּו ִהְׁשַּתֲחָויָה ּוְכִריָעה ִלְפנֵי ַהְּצָלִמים. יתֹות ֵּבית ִּדיןּומִ 

ָעִׂשינּו . ָעַבְרנּו ְוִהְסַּתַּכְלנּו ְּבַצְלֵמי ֲעבֹוָדה זָָרה. ְוִהְׁשַּתֲחָויָה ְּכנֶגֶד ְׁשִתי ָוֵעֶרב
. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ַׁשְענּוּפָ . ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום טֹוב

ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי . ָּתִעינּו ְוִתְעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף
א ָׁשָוה ָלנּו ֱאֶמת ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי . ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ . ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות . ֲה

ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ֵרי ָבֶטןַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחדְ . ִסְתֵרי ָכל ָחי
ֵהי  :ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

חֹל ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתמְ , ֲאבֹוֵתינּו
  .ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבאֹנֶס ַעל ֵחְטא
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  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְבִלי ַדַעת ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבגִּלּוי ֲעָריֹות ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה ַעל ֵחְטא
  .ָפנֶי ְּבִהְרהּור ַהֵּלבֶׁשָחָטאנּו לְ  ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִוּדּוי ֶפה ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבזָדֹון ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבחֹזֶק יָד ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבֻטְמַאת ְׂשָפָתיִם ַעל ֵחְטא
  .יֵֶצר ָהָרעֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ּבְ  ַעל ֵחְטא
א יֹוְדִעים ַעל ֵחְטא   .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּביֹוְדִעים ּוְב
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבַכַחׁש ּוְבָכזָב ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבָלׁשֹון ָהָרע ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבַמְרִאית ָהַעיִן ַעל ֵחְטא
  .ָפנֶי ְּבנֶֶׁש ּוְבַמְרִּביתֶׁשָחָטאנּו לְ  ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִׂשיַח ִׂשְפתֹוֵתינּו ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ַּבֵּסֶתר ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבֵעינַיִם ָרמֹות ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִפְתחֹון ֶּפה ַעל ֵחְטא
  .נּו ְלָפנֶי ְּבַצֲעֵדי ַרגְַליִם ְלָהַרעֶׁשָחָטא ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְקִפיַצת יָד ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבָרצֹון ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְׁשגָגָה ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְתׂשּוֶמת יָד ַעל ֵחְטא
  .נֶי ְּבִתְמהֹון ֵלָבבֶׁשָחָטאנּו ְלפָ  ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִׂשנְַאת ִחּנָם ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבַרגְַליִם ְמַמֲהרֹות ָלרּוץ ְלָרָעה ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְרִכילּות ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִקּׁשּוי עֶֹרף ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבַצָּואר ָעָתק ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְפִריַקת עֹול ַעל ֵחְטא
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  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבַעּזּות ֵמַצח ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִסּקּור ָעיִן ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבנְִטּיַת ּגָרֹון ַעל ֵחְטא
  .ָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבַמָׂשא ּוַמָּתןׁשֶ  ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְלׁשֹון ַּתְרִמית ַעל ֵחְטא
א ְלֵׁשם ָׁשַמיִם ַעל ֵחְטא   .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ִּבְכנִֵסּיָה ֶׁש
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּביֲֹהָרא ַעל ֵחְטא
  .יֹוןֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבֻטְמַאת ַרעְ  ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבזְִלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִועּוד ֲעֵבָרה ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבהֹוָצַאת ִּדָּבה ַעל ֵחְטא
  .ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבגֲַאָוה ָובּוז ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ַעל ֵחְטא
  .ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבִבּטּוי ְׂשָפַתיִם ַעל ֵחְטא
  .רֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ַּבֲאִכיַלת ִאּסּו ַעל ֵחְטא
ׁש ֵמאֹות  ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ְּבָמאַתיִם ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹנָה ֵאָבִרים ּוְׁש

  .ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה גִיִדים ֶׁשל ּגּוֵפנּו ְונְַפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ּונְָׁשָמה ְלנְִׁשָמֵתנּו
ּו ְּפגָם ּומּום ְּבָמאַתיִם ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹנָה ֶׁשָחָטאנּו ְלָפנֶי ֶׁשָּגַרְמנ ְוַעל ֵחְטא

ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה גִיִדים ֶׁשל ֲאֵחִרים ּוְבגּוָפם ְונְַפָׁשם ְורּוָחם . ֵאָבִרים ּוְׁש
  .ְונְִׁשָמָתם ּונְָׁשָמה ְלנְִׁשָמָתם

  .ְצֹות ֲעֵׂשהֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ַעל ִּבּטּול מִ  ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ַעל ָלאו ַהּנִָּתק ַלֲעֵׂשה ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ַעל ָלאו ֶׁשֵאין ּבֹו ַמֲעֶׂשה ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה ַעל ֲחָטִאים
  .ֵליֶהם ַחָּטאתֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים עֲ  ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ָּתלּוי ְוָאָׁשם ַוָּדאי ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרּדּות ַעל ֲחָטִאים
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  .ּיִָבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמיִםֶׁשֲאנְַחנּו חַ  ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ַוֲעִריִרי ַעל ֲחָטִאים
ְלִּתי ְמַדֵּבר ְוַחי ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ִּגְלּגּול ְּבדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח ְוַחי ּבִ  ַעל ֲחָטִאים

  .ְמַדֵּבר
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ָּכל ִמינֵי יִּסּוִרים ַעל ֲחָטִאים
  .ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ָּכל ִמינֵי ֳענִָׁשים ַעל ֲחָטִאים
. ְׂשֵריָפה. ְסִקיָלה. ֶׁשֲאנְַחנּו ַחּיִָבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ַעל ֲחָטִאים

א ַתֲעֶׂשה. ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה. ֶהֶרג ַוֶחנֶק ּוֵבין . ֵּבין ֶׁשּיֵׁש ָּבם קּום ֲעֵׂשה. ְוַעל ִמְצֹות 
ֶאת ֶׁשְּגלּויִם ָלנּו . ּגְלּויִם ָלנּוּוֵבין ֶׁשֵאינָן . ֵּבין ֶׁשְּגלּויִם ָלנּו. ֶׁשֵאין ָּבם קּום ֲעֵׂשה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוהֹוִדינּו ְל ֲעֵליֶהם ֵהינּו ֵוא ְוֶאת . ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ִּכי ַהּכֹל ָּגלּוי ְוָצפּוי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ֶׁשֵאינָן ְּגלּויִם ָלנּו ֵהם ְּגלּויִם ִוידּוִעים ְלָפנֶי

הֵ  ֵהינּו ְוַהּנִגְלֹות ָלנּו ּוְלָבנֵינּו ַעד עֹוָלם. ְּכמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר. ינּוֱא . ַהּנְִסָּתרֹות ַליהָֹוה ֱא
ִּכי ַאָּתה סֹוְלָחן ְליְִׂשָרֵאל ּומֹוֲחָלן ְלִׁשְבֵטי :ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

  :ֵחל ְוסֹוֵלחַ ּוִמַּבְלָעֶדי ֵאין ָלנּו ֶמֶל מֹו. יְֻׁשרּון
  

 ַאַחר ָּכ יֲַעמֹד ְויֹאַמר זֹאת ַהַּבָּקָׁשה:  
ַעל , ָּכל ַאַחת ַאְרָּבִעים ָחֵסר ַאַחת, ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקֵּבל ָעַלי ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות

ָבעֹוָלמֹות ָּפַׁשְעִּתי ַּבֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ּוַבְּסִפירֹות ּו, ָעִויִתי, ָּכל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ָהֶעְליֹונִים ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול "ִאם ָחָטאִתי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ִדינְ ַהֶּצֶדק ְסִקיָלהְונְִתַחּיְַבִּתי ּבְ , ה"ַהַויָ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ַמְלקּות ָהִראׁשֹון ִמן ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות ֵאּלּו , ֱא
נְִסַקְלִּתי ְּבֵבית ִּדין ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו . ִּבְמקֹום ְסִקיָלה

ו ֶׁשל ֵׁשם "ה ֶאל אֹות וא"ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה, ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי . ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים"ה ֶׁשל ַהַויָ "ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹוִתּיֹות י, ה"ַהַויָ 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוןְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבכָ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
ִראׁשֹונָה ' ְוִאם ָחָטאִתי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה :יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי , ית ִּדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפהְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבבֵ , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַמְלקּות ַהֵּׁשנִי ִמן , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ל ּוְכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹו, ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות ֵאּלּו ִּבְמקֹום ְׂשֵרָפה
ְוַתֲעֶלה , ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים"ה ֶׁשל ַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו אֹוִתּיֹות י, ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

ּוְׁשנֵיֶהם יְַחָּדו יֲַעלּו , ה"ו ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ "ה ֶאל אֹות וא"ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' אֹות ה
י ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְויֲַעֶלה ְלָפנֶ , ה"ַמיִין נּוְקִבין ֶאל אֹוִתּיֹות י

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו . ְלַכֵּון ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
ה "ַהַויָ  ו ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול"ְוִאם ָחָטאִתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות וא :ּכֹונְנֵהּו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְונְִתַחּיְַבִּתי ֶהֶרג ֵהינּו ֵוא , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, ֶׁשּיְִהיֶה נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַמְלקּות ַהְּׁשִליִׁשי ִמן ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות ֵאּלּו ִּבְמקֹום ֶהֶרג

ה ֶׁשל ֵׁשם "ְויְִתיֲַחדּו אֹוִתּיֹות י, דֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָ 
ַאֲחרֹונָה ' ו ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה"ְויָׁשּוב אֹות וא, ה"ו ֶׁשל ַהַויָ "ה ִעם אֹות וא"ַהַויָ 

ֹות ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונ, ה ָלֵתת ָלּה אֹור ַמִּקיף"ֶׁשל ַהַויָ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ' ְוִאם ָחָטאִתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

ֵהינּו ,  ַהֶּצֶדק ֶחנֶקה ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ "ַהַויָ  יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ְלָפנֶי ַמְלקּות ָהְרִביִעי ִמן ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות ֵאּלּו , ֵוא

ו ֶׁשל "ְויָׁשּוב אֹות וא, יִםְּכִאּלּו נֱֶחנְַקִּתי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשלַ , ִּבְמקֹום ֶחנֶק
ל "ה ְוָהיּו ִלְמאֹורֹות טַ "ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ ' ה ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה"ֵׁשם ַהַויָ 

ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי , ל ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ִמן ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות ֵאּלּו"אֹוִתּיֹות ְּדָפׁשּוט ּוָמֵלא ְבטַ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוןְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ּבְ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .נְנֵהּויֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹו

  
 ּוְבָכל ַמְלקּות יֵַּכהּו ְׁשלֹוִׁשים , ַאַחר ָּכ יְַלֶקה אֹותֹו ַהַּמְלֶקה ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות

  .ְוֵתָׁשע ְּפֲעִמים ְוַהּנְִלֶקה יְִתַוֶּדה ְויְִבֶּכה ְּבַלַחׁש ָּבֵעת ֶׁשהּוא נְִלֶקה
  ְזֶה ִסְדָרןַאַחר ָּכ יֲַעֶׂשה ִתּקּון ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ו: 

  
  סקילה

  
 ְויְִקׁשֹר אֹותֹו , ְויְִתַּכֶּסה ְבַׂשק, יְִפׁשֹט ַהחֹוֵטא ֶאת ְּבגָָדיו ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרגְָליו

א נְִמָצא ַׂשק, ַעל ּגּופֹו ְּבֶחֶבל ְויֲַעמֹד , יְִלַּבׁש ַהִּמְכנַָסיִם ֶׁשּלֹו ִּבְלַבד, ְוִאם 
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 :ְויֹאַמר
  

, ה"ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהּגָדֹול ַהַויָ "ָחָטאִתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יו ִאם, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ף ֶׁשל ֵׁשם "ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ָאלֶ , ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה

  .ל ָעַלי ְסִקיָלהֲהֵרינִי ְמַקּבֵ , ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינָ ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה, י"ֲאדֹנָ 
  

 ׁש ְּפָעִמים  :ְויֹאַמר, יֲַעמֹד ַהחֹוֵטא ְויֶַּכה ַעל ִלּבֹו ְּבֶאֶבן ָׁש
   .ָּפַׁשְעִּתי, ָעִויִתי, ָחָטאִתי

 ׁש ֲאָבנִים ְקַטּנֹות , ַאַחר ָּכ יִּגַׁש ִאיׁש ֶאָחד ֵמֵאּלּו ַהְּׁשנַיִם ְויִזְרֹק ָעָליו ָׁש
. ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֶׁשִהְכִעיס ֶאת ּבֹוְראֹו: ְּבקֹול ָרםַוֲחֵברֹו ַהֵּׁשנִי אֹוֵמר 
ְוזֶה ַהַּמְכִריז יֹאַמר ַהְכָרזָה  .אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין

 . זֹאת ָּבֵעת ֶׁשּזֶה זֹוֵרק ֶאת ָהֲאָבנִים ָּבזֶה ַאַחר זֶה
 ׁש ֲאָבנִים ְקַטּנֹות ָּבזֶה ַאַחר זֶהְוַאַחר ָּכ חֹוזֵר ַהַּמְכִריז ְוז ַוֲחֵברֹו , ֹוֵרק ָׁש

, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין. ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֶׁשִהְכִעיס ֶאת ּבֹוְראֹו: יְַכִריז
, אֹוי, אֹוי, אֹוי: ְוַהחֹוֵטא צֹוֵעק ַאְרַּבע ְּפָעִמים .אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה

 :אֹוי
  
 יֹאַמר ַאַחר ָּכ:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה נְֶחָׁשב ְלָפנֶי , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, י ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם"ף ֶׁשל ֵׁשם ֲאדֹנָ "ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי אֹות ָאלֶ 

, ה"ו ֶׁשל ַהַויָ "ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ַוא, ה ְלִהְתעֹוֵרר"ל ַהַויָ ַאֲחרֹונָה ׁשֶ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה
ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ה"ה ֶׁשל ַהַויָ "ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ַמיִין נּוְקִבין ֶאל אֹוִתּיֹות י

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקד) ה הו יה( ם ֹוִׁשיְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש
יִָאיר ) י"ו ה"י וי"ד ה"יו(ין "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּודִ ) יאא(ה ֶאְהיֶה ֲאדֹנָי "ַהַויָ 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :ּו ּכֹונְנֵהּויֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינ

  
  שריפה      

  
 קֹוֶדם ֶׁשּיֲַעֶׂשה זֵֶכר ַלְּׂשֵרָפה יֹאַמר זֶה:  
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ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ' ִאם ָחָטאִתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֶׁשל ֵׁשם ' ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד ְוגַם, ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָבּה, ה"ַהַויָ 
  .ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינָ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה, י"ֲאדֹנָ 
 ַמְדִליִקין נֵר ֶׁשל ַׁשֲעָוה ּוַמִּטיִפין ַּתַחת ַהַׂשק ַעל ְּבָׂשרֹו : ְוזֶה ֵסֶדר ַהְּׂשֵרָפה

 .הּוא נְִרָּתעַּכָּמה ִטּפֹות ַעד ֶׁשרֹוִאים ׁשֶ 
 ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֶׁשִהְכִעיס ֶאת : ְוַאַחר ָּכ יְַכִריז ֶאָחד ֵמֶהם ְּבקֹול ָרם

  .אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין. ּבֹוְראֹו
 אֹוי, אֹוי, אֹוי, אֹוי: ְוַהחֹוֵטא צֹוֵעק ַאְרַּבע ְּפָעִמים:  
 ַאַחר ָּכ יֹאַמר:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, י"ֶׁשל ֵׁשם ֲאדֹנָ ' ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם ַעל יְֵדי אֹות ד

ְוָתׁשּוב ְוַתֲעֶלה אֹות , ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים"ֵׁשם ַהַויָ ה ֶׁשל "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו אֹוִתּיֹות י
ׁש ) יה הו הו(, ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ה ֶאל אֹות ו"ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ה ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ָׁש

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהַויָ  ְוֵׁשם ָקְדְׁש ) ההד(, י"ה ֲאדֹנָ "ה ֶאְהיֶ "אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש
ָׁשה יֹוִדין ְוָאֶלף ּבְ  יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהְּבִריָאה ) י"ו ה"י וא"ד ה"יו(ִמּלּוי ְׁש

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה : ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  :יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  הרג    

  
  ֶה זֵֶכר ַלֶהֶרג יֹאַמר זֶהקֶֹדם ֶׁשּיֲַעׂש:  

ו ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול "ִאם ָחָטאִתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות וא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ן ֶׁשל ֵׁשם "ְוגַם ָּפגְַמִּתי ָּבאֹות נּו, ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה, ה"הוי
  .ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינָ ַהֶּצֶדק ֶהֶרגְונְִתַחּיְַבִּתי , י"ֲאדֹנָ 

  
 ַמְׁשִּכיִבים אֹותֹו , ְּבעֹודֹו ְמֻלָּבׁש ַהַׂשק אֹו ַהִּמְכנַָסיִם ְלַבּדֹו: ְוזֶה ֵסֶדר ַהֶהֶרג

ְותֹוְפִסין ְּבָראֵׁשי ַהֶּבגֶד ְׁשנֵי , ַעל ֲחִתיַכת ֶּבגֶד ֶׁשּפֹוְרִסין אֹותֹו ַעל ַהַּקְרַקע
ׁש ְּפָעִמים הֹוָלָכה ְוהֹוָבָאה, נֵי ָאָדם אֹו ַאְרָּבָעהּבְ  , ְוסֹוֲחִבין אֹותֹו ָׁש

. ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֶׁשִהְכִעיס ֶאת ּבֹוְראֹו: ּוַמְכִריז ֶאָחד ֵמֶהם ְּבקֹול ָרם
  .אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין
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  ַאֹוי, אֹוי, אֹוי, אֹוי: ע ְּפָעִמיםְוַהחֹוֵטא צֹוֵעק ַאְרּב:  
 ַאַחר ָּכ יֹאַמר:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, ּוָׁשַליִםי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּביר"ן ֶׁשל ֵׁשם ֲאדֹנָ "ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי אֹות נו

, ה"ו ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ "ה ִעם אֹות וא"ה ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו אֹוִתּיֹות י
ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ' ה יְִתַחֵּבר ִעם אֹות ה"ו ֶׁשל ַהַויָ "ְואֹות וא, ִלְהיֹות ָעָליו ְלַמִּקיף

ֶׁשת אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ְוָתׁשּוב ּוְתיַחֵ ) יהווה(ה ָלֵתת ָלּה אֹור ַמִּקיף "ַהַויָ  ד ְׁש
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי הַ  ד "יו(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאְלִפין ) וינ(, י"ה ֲאדֹנָ "ה ֶאְהיֶ "ַויָ ְׁש

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) א"ו ה"א וא"ה
  

  חנק     
  

  ֶַחנֶק יֹאַמר זֶהקֶֹדם ֶׁשּיֲַעֶׂשה זֵֶכר ל:  
ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ' ִאם ָחָטאִתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

י "ד ֶׁשל ֵׁשם ֲאדֹנָ "ְוגַם ָּפגְַמִּתי ָּבאֹות יּו, ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהְּתִפָּלה, ה"ַהַויָ 
  .ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ֶדק ֶחנֶקְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינָ ַהּצֶ 

  
 ָּכל ֶאָחד , חֹונְִקין אֹותֹו ְׁשנֵי ֲאנִָׁשים בעדינות ְמַעט ִּבגְרֹונֹו: ְוזֶה ֵסֶדר ַהֶחנֶק

ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש : ְויְַכִריז ֶאָחד ֵמֶהם ְּבקֹול ָרם. ֵמֶהם ּתֹוֵפס ְּבַצד ֶאָחד
  .אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה, י ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדיןאֹו. ֶׁשִהְכִעיס ֶאת ּבֹוְראֹו

 ַוי, ַוי , ַוי, ַוי:  ְוַהחֹוֵטא צֹוֵעק ְואֹוֵמר ַאְרַּבע ְּפָעִמים  
 ַאַחר ָּכ יֹאַמר:  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה ָחׁשּוב ְלָפנֶי , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
. י ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם"ד ֶׁשל ֵׁשם ֲאדֹנָ "ּלּו נֱֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי אֹות יּוְּכאִ 

, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ ' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה, ה"ו ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ "ְויֲַעֶלה אֹות ַוא
ה ֶׁשהּוא "ד ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ "אֹות יו ּוְׁשנֵיֶהם יְַחָּדו יֲַעלּו ֶאל, ֶׁשִהיא ִאָּמא ִעָּלָאה

) וה והי הוהי(ה "ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ְוִתְתַחֵּבר ִעָּמֶהם אֹות ה. ַאָּבא
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ַהַויָ  ׁש אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ה "ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ָׁש

ו "ה ו"ד ה"יו(ן "ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֵּׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי). ההי(י "ה ֲאדֹנָ "ֶאְהיֶ 
  :ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ , יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה) ה"ה
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יְִהי ָרצֹון , ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין, ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ֶׁשּנֱֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִמְּלָפנֶ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְִהיֶה נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַהַּקָּבָלה , י יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ַעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמיתֹות ְּכִאּלּו נֲַעׂשּו ִבי 

ֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ּוְלַתֵּקן ָּכל ְלכַ , ְּבפַֹעל ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ִּבירּוָׁשַליִם
  . ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי

  
  .יְ ֶא ֲא ָה ְה דֹ ֹו יֶ נָ ְה ְה יְ : ִויַכֵּון ְּבַמְחָׁשָבה ִחּבּור ָהאֹוִתּיֹות בנקודותיהן~ 
  

 ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדי: ְויֹאַמר ַהָּפסּוק נּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

 ׁש ְּפָעִמים יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי : יֹאַמר ָּפסּוק זֶה ׁש
 :ְויֹאַמר :יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
ֶּבן ְּכִסיל , נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּוָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא 

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי , ְוִאם ִּתְפנֶה ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו, ּתּוגַת ִאּמֹו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי , יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז ַאֶּפי

ַרת ּגּוֵפינּו ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה צָ 
א ְלאֶֹר ַאְּפ , ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ְו

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

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

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות , נְַפֵׁשינּו
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד , ַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּוָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאֶׁשר ֶהחֱ 

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

  
  )ץ"ג ית"אב:                     (ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ּנָא ְּבכֹחַ אָ 

  )ן"ע שט"קר:                        (ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
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  )ש"יכד "נג:                     (ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור
  )ג"ר צת"בט:                 (ָּתִמיד ּגְָמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם

  )ע"ב טנ"חק:                        (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש
  )ק"פזל "יג:                     (זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה

  )ת"ו צי"שק:            (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
  

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד
  
  

  ִ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
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ְ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
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



 
18 

 

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(

  
  

ָּ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
  

  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 
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  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 

ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל ְוָהֵׂשג, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
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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 

ם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ׁשָ 
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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 

ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 
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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

ֵחָרה ֲאִמּתֽ  ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֹוֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
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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
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  )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
  : 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
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  ְָ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
  

 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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