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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  םֶׁשִּמְתַעְּכִביר ְלֶגבֶ ן ִּתּקּו       

  ְוזִיוּוגֹו ַּפְרנָָסתֹו                      
                               ~  

  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                     ַּפְרנָָסתֹו ְוזִיוּוגֹו ִּתּקּון ְלגֶֶבר ֶׁשִּמְתַעְּכִבים
  22                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
  24                            הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  ִענְיַן ִעּכּוב ַהּזִּוּוג ְוַהַּפְרנָָסה                         
  
  
  

ַּבת קֹול יֹוֵצאת . ַהָּוָלד ֶׁשְּבזִּוּוג ִראׁשֹון ַאְרָּבִעים יֹום קֶֹדם יְִציַרת, ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו
ֶאָּלא ְלִפי , ִאָּׁשה ֵאין ְמזְַּוגִין ָלָאָדם", ֲאָבל ּזִּוּוג ֵׁשנִי ַּבת ְּפלֹונִי ִלְפלֹונִי"ְואֹוֶמֶרת 

הּוא ְלַפַעם , "זִּוּוג ִראׁשֹון"ל ְּבָאְמָרם "ֶׁשָּכָּונַת ֲחזַ , ל"י זַ "ְוָכַתב ָהַארִ ". ַמֲעָׂשיו
ל "ְוָכָּונָת ֲחזַ . ְוזִּוּוג ֵׁשנִי הּוא ֲחזָָרתֹו ְּבגְִלּגּול, ם ָּבא ָלעֹוָלםָהִראׁשֹונָה ֶׁשָאדָ 

א ְמזְַּוגִין ִאָּׁשה ֶאָּלא ְלִפי ַמֲעָׂשיו ְּבגְִלּגּול זֶה, ְלהֹוִדיֵענּו , ֶׁשָלָאָדם ַהְמגְֻלָּגל 
ִּדין ְלַקְטֵרג ָעָליו ִלְמנֹוַע ִמֶּמּנּו ִּכי ֲעֹונֹוָתיו ּגֹוְרִמים ְלִמַּדת הַ . ּוְבִעָּקר ְּבגְִלּגּול קֹוֵדם

ְוָאְמרּו . ְוָקֶׁשה ְלזְָּוגָן ִּכְקִריַעת יָם סּוף"ל ְוָאְמרּו "ְוהֹוִסיפּו ֲחזַ . ַהּזִּוּוג אֹו ַהַּפְרנָָסה
ִּכי . ֶאָּלא ַמהּוִתי, ֶׁשֵאין ַהַּכָּונָה ְלקִֹׁשי ִפיזִי:) ע"ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה ַּדף ק(ַּבזֹוַהר 

ִמַּדת ַהִּדין ִקְטְרגָה ְּכֵדי ִלְמנֹוַע ֶאת ְקִריַעת יָם סּוף ְּבַטֲענָה ֶׁשֵאין יְִׂשָרֵאל ְראּויִם 
א ָהיּו ְמֻתָּקנִים, ְלנֵס ָּכזֶה ְוָהיָה ָקֶׁשה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא . ֵּכיָון ֶׁשַמֲעֵׂשיֶהם 

א ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבִמַּדת ַהִּדין ְוהּוא ָּבָרא ֶאת ִמַּדת , ֵאין ַמּׂשֹוא ָּפנִים ְלָפנָיו ִּכי, ֶׁש
ְוַרק ִמֵּכיָון . ַהִּדין ְּכֵדי ֶׁשְּתַקְטֵרג ְוִתְמנַע ֶאת ָהַרֲחִמים ְוַהּטֹוב ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי

ּׁשּוַרת ָעָׂשה ִלְפנִים מִ ." ְודֹור ְרִביִעי יָׁשּובּו ֵהּנָה. "ה"ֶׁשִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ע
  .ַהִּדין ְוָקַרע ָלֶהם ֶאת ַהּיָם

  
ּוֵמָאז ֻחְרָּבן ֵּבית , "זִּוּוג ֵׁשנִי"ְונְִקָרִאים , ְוִהנֵה רֹוב ְּכָכל ְּבנֵי ָהָאָדם ְמגְֻלּגִָלים ֵהם

ן ְוָלֵכן ֵאי) ָּפָרַׁשת ִּכי ֵּתֵצא, ַׁשַער ַהִּמְצוֹות(ַהִּמְקָדׁש ִּכְמָעט ֶׁשֵאין נְָׁשמֹות ֲחָדׁשֹות 
ִּכי ִמַּדת ) 'ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים ַהְקָּדָמה כ. (ְמִׂשיגִים ֶאת ְּבנֵי זּוגָם ֶאָּלא ְּבַצַער ּוְבקִֹׁשי

ַהִּדין ְמַקְטֶרגֶת ִלְמנֹוַע ַהּזִּוּוג ְוַהַּפְרנָָסה ִמְּבנֵי ָאָדם ֵעֶקב ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ַּבִּגְלּגּול 
. ָּברּו הּוא ַמְסִּכים ְלִמַּדת ַהִּדין ָהיָה ָהעֹוָלם ָׁשֵמםְוִאם ָהיָה ַהָּקדֹוׁש . ַהּקֹוֵדם

ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ְוָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם, ְוָלֵכן ָקֶׁשה זִּוּוגֹו ֶׁשל ָאָדם
ְמרֹות ִקְטרּוג ִּכי נֹוֵתן ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּפְרנָָסה ְוזִּוּוג לַ . ִּכְקִריַעת יָם סּוף

  .ֶאָּלא ֶׁשנֹוְתנָם ְּבקִֹׁשי ּוְבַצַער ִּבגְַלל ַהִּקְטרּוג, ִמַּדת ַהִּדין
  

א ָּבְטָלה", ֵכן ֶאָּלא ֶׁשַאף ַעל ִּפי ְוָאָדם ֶׁשָחָטא ְּבגְִלּגּול קֹוֵדם ." ִמָּדה ְּכנֶגֶד ִמָּדה 
ּוְבֶהְתֵאם , ר ַהַּפְרנָָסה ּוֵמעֹנִי ְּבגְִלּגּול זֶהיְִסּבֹול ִמַּצעַ , ְּבִענְיְנֵי ָממֹון ְּכגֶזֶל ְוַכדֹוֶמה
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ְוִאם . ָּכָכה יְִסּבֹול ְּבִענְיְנֵי ָממֹון ְּבגְִלּגּול זֶה, ַלַצַער ֶׁשָּגַרם ִלְבנֵי ָאָדם ְּבִענְיְנֵי ָממֹון
ִעם ִאְׁשּתֹו אֹו ֲאִפּלּו ָחָטא , אֹו ּגֹויָה, ָחָטא ְּבַאֲהָבה ֲאסּוָרה ְּכגֹון ַאַחת ֵמָהֲעָריֹות

ּוְבֶהְתֵאם . אֹו יְַאֲחרּוהּו לֹו ְּבָׁשנִים ַהְרֵּבה, יְִמנְעּו ִמֶּמּנּו ַהּזִּוּוג ְלגְַמֵרי, ְּבנִָּדָתּה
ָּכ ִמַּדת ַהֵּסֶבל ְוַהַּצַער ְׁשיְִהיּו לֹו , ְלִמַּדת ָהעֹנֶג ְוַהִּׂשְמָחה ֶׁשָהיּו לֹו ַּבּזִּוּוג ָהָאסּור

ְרֵאה , ֻּדגְָמאֹות ְלָכ( .ְוֵאין ֶהְבֵּדל ְבָכל זֶה ֵּבין גֶֶבר ְלִאָּׁשה. הִּבְבִדידּותֹו ַעּתָ 
, ְּבַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשל ִּגְלּגּוֵלי ַהּנְָׁשמֹות' ב 'ֲחָלִקים א" ַׁשַער יֹוֵסף"ּובְ , ַּבָּמבֹוא ְלֵסֶפר ּזֶה

  .)ְוָהֵבן, ּוִבירּוָׁשַליִם, יִםְּבִמְצרָ , ִּבְצַפת
  

ַעל ָּכל , ּוְמַבֵּקׁש ְמִחיָלה ְּבָכל ִלּבֹו, ם ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפנֵי קֹונֹוִאם ָׁשב ָהָאדָ 
ְמַבֵּטל ֶאת ַהִּקְטרּוג ְוֶאת , ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמעֹודֹו ָּבעֹוָלם ְּבַפַעם ִראׁשֹונָה ְוַעד ַעָּתה

, ְפַּתח לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמיםיְַרַחֵמהּו ְויִ ' ְוגֹוֵרם ֶׁשה, ַהְּגזֵרֹות ָהָרעֹות ֶׁשנִגְזְרּו ָעָליו
ֵּכן ֶעֶר ַהֶּׁשַפע ְוָהַרֲחִמים , ּוְלִפי ֶעֶר ְוגֶֹדל ַהְּתׁשּוָבה ְוַהְּתִפָּלה. ּוַפְרנָָסה, זִּוּוג

  .ֶׁשמֹוֵׁש ָעָליו
  

ָׁשּה ְוַדע ִּכי ִאם ָעַבר ָאָדם ְּבגְִלּגּול זֶה אֹו ְּבגְִלּגּוִלים קֹוְדִמים ֵאיזֹו ֲעֵביָרה ֶׁשָענְ 
ֶׁשִּתָּכֵרת ַהּנֶֶפׁש ִמֶּבן , ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא, יֵׁש ְּבעֹנֶׁש זֶה ַּכָמה סּוגִים ָוֳאָפנִים, "ָּכֵרת"

ּכֹוֵלל , ְוָלֵכן ַהִּתּקּון.) ְרֶאה ַׁשַער ַהִּמְצוֹות ַּדף ג. (זּוגָּה ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא
ֶׁשָּכל ַליְָלה ֶאָחד ְמַכֵּפר . "ַהָּכֵרת"הּוא ִּתקּון ַלֲעוֹון ַליְָלה ָׁשֵלם ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ 

ִויַכֵּון ְלִהָּפֵטר ְּבִלּמּוד ַליְָלה זֶה ) א"ַּדף י, ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש(, ַעל ָּכֵרת ֶאָחד
 ,ֹור ֲאנִיְוַהַחָּלׁש יֹאַמר גִּב, ַהּמֹונֵַע ַהזִּוּוג אֹו ַהַּפְרנָָסה ִאם נִגְזָר ָעָליו" ָּכֵרת"מִ 

ְלָהִקים ַּביִת , ְויִזְֶּכה ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשם, ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְוַלֲעׂשֹות ַהִּתּקּון ִּבְׁשֵלמּותֹו
  .ָאֵמן, ּוְלַפְרנָָסה ֲהגּונָה, נֱֶאָמן ְּביְִׂשָרֵאל
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  ֶׁשִּמְתַעֵּכב זִּוּוגֹו אֹו ַּפְרנָָסתֹו ר ִּתּקּון ְלֶגבֶ                 
  
  
  
ְשמֹונֶה ְּפָעִמים , ִלּטֹול ֶאת יָָדיו ִעם ְּכִלי, ְבָכל ּבֶֹקר ְּבקּומֹו ִמִּמָּטתֹו יְַקִּפיד ~

ְוַאַחר ָּכ ַעל יָדֹו , ְּדַהיְינּו ֶׁשיְִׁשּפֹו ָמיִם ֵמַהְּכִלי ַעל יָדֹו ַהיְָמנִית. ְלֵסירּוגִין
ַאְרַּבע ְּפָעִמים . ַעל ַהּיָד ַהְּׂשָמאִלית ְוַאֲחֶריהָ , ְוׁשּוב ַעל יָדֹו ַהיְָמנִית, ַהְּׂשָמאִלית
  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון .ַעל ָּכל יָד

  
ְויְִהיֶה ֵער ַּבַּליְָלה , יָצּום יֹום ֶאָחד ֵמַעּמּוד ַהַּׁשַחר ְוַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים~ 

  .ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ֶׁשְּלָפנָיו
  

ֹ  יְִּׁשַּתֵדל ַלֶלֶכת ְלִמְקֶוה~  ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות , ל ֶׁשַבע ְטִבילֹותְוִלְטּב
, ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

  .רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחטֹאָּתיו
  

  :ּוי ּזֶהיֹאַמר ִוּד יֹום ִלְפנֵי ַהּצֹום~ 
ֵ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
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא א ָחָטאנּו ֱא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ר ּוִמְרָמהָטַפְלנּו ֶׁשקֶ . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

 ִׁשַחְתנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
ּגַם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות , זֶַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל

ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם , ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמנֵַחם
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. י ּגְמּול יָָדיו יֵָעֶׂשה לֹוּכִ , אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַהָּבא ָעֵלינּו ָּכל ,  יֵֹׁשב ָמרֹוםּנֹאַמר ְלָפנֶי ַמה :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע . ֲה



 
9 

 

. רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ָבֶטן ַחְדֵרי ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל. ָחי ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי  :ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא  ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל, ֱא
  .ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו

  
ׁשֹוֵמַע "ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת , ְּבעֹוד יֹוםיְִתַּפֵּלל ִמנְָחה מִ ~ 

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

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

  :ַהַּתֲענִית
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהֵרינִי ְלָפנֶי ְלָמָחר ְבַתַענִית ֵמָעלֹות ַהַׁשַחר ְוַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים 

ִתי ְוֶׁשָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ְלַכֵפר ַעל ָכל ָחטֹאַתי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִוי
א אּוַכל , )ַהּנִּׂשּוִאין) (ַהַּפְרנָָסה(ּוִבְפַרט ַּבֲעוֹון ַהּגֹוֵרם ִלי ְלִעּכּוב , ַהּזֶה ְוִאם 

א ֶאְרֶצה ְכֶׁשֶאֶתן ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ְכֵדי ְלָבֵטל ַהַתַענִית אּוַכל , ְלִהְתַענֹות אֹו 
א ׁשּום ִאיסּור ְּכָלל ֶלֱאכֹול ֵהי . ְל ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  :ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִתֵתן ִלי כַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַענֹות ְלָפנֵי ְוְתָקֵבל ְּתׁשּוָבִתי ְוִתְרֵצנִי
  

א ִליַׁשן, ֶמׁשִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ָׁשָעה ִלְפנֵי ֶׁשּיִָאיר ַהּׁשֶ ~  ְויֵֵׁשב , יִּזֵָהר ֶׁש
ְויָכֹול ֶלֱאכֹל ַעד ָׁשָעַתיִים ִלְפנֵי ֶׁשיִָאיר ַהֶׁשֶמׁש . ָּכל ַהַּליְָלה ִלְלמֹד ִלּמּוֵדי קֶֹדׁש

ֲאָבל ָאסּור ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה אֹו ִלְׁשּתֹות , ֵּפרֹות ּוְׁשִתּיָה ַקָּלה, ְּדָבִרים ַקִּלים ְּכעּוגֹות
  .ְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםיַיִן ּומַ 

  
  :ַּבָּקָׁשה זֹו ִלְפנֵי ַהִּלּמּוד ַּבַּליְָלה יֹאַמר~ 

, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה
ִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא  ,ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) יהוה(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י

ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲאֶׁשר ַחָּטאִתי ָעִויִתי , ִלְלמֹד ְּבַליְָלה זֶה ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוְּבְתִהִּלים
ַוֲהֵרי ָאנִֹכי ְמַקֵּבל ָעַלי . ּוָפַׁשְעִתי ֵמעֹוִדי ְוַעד ָעַּתה ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים

ּוִמְתָחֵרט ֲחָרָטה , ְּתׁשּוָבה ְוָׁשב ֵאֶלי ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ְבָכל ֵלבִמְצַות ֲעֵשה ֶׁשל הַ 
ח "ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי ְוָעַבְרִּתי ַעל ַרמַ 



 
10 

 

א ַתֲעֶׂשה ְוַענְֵפיֶהם ִמִּדְבֵרי קַ "ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוָׁשּסָ  , ָּבָלה ּוִמִּדְבֵרי סֹוְפִריםה ִמְצֹות 
ְוָעַבְרִּתי ַעל ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ', ּוִבְפָרט ַּבֶּמה ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְּבִחּלּול ה

א ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי"ֶׁשָּכתּוב ָּבּה  ' ֲאנִי ה, ְונְִקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְו
ְוָעַבְרִּתי ַעל ַמה , ּוַבֶּמה ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ַּבֲעֹון ַהֶּקִרי, "ֶכםְמַקִדׁשְ 

ּוָפגְַמִתי ְּבתֹוָרֶת , "ְונְִׁשַמְרָּת ִמָּכל ָּדָבר ָרע"ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה 
. ְּבזְָכִרי ָּכל ֲאֶׁשר ִהְכַעְסִתייְִרָאה ָוַפַחד ָּתבֹא ִּבי . ּוְבַאְחּדּוֶת ּוְביִחּוד ְׁשֶמ

ּוְמַקֵּבל ֲאנִי . ָאְמנָם ַעל ַרֲחֶמ ַהְּפׁשּוִטים ָּבַטְחִּתי ִּכי יְִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
ְׁשַמע "ְואֹוֵמר ְּבַאֲהָבה ְׁשֵלָמה , ָעַלי עֹל ַמְלכּוְת יְִתָּבַר ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה

ֵהינּו יְהָֹוה ֶאָחדיִׂשְ  ּומּוָכן ֲאנִי ִלְמסֹר ַעְצִמי ַעל יִחּוד ְקֻדַּׁשת , "ָרֵאל יְהָֹוה ֱא
יְִׁשַּתַּבח ִׁשְמ ָלַעד . ִּתְתָּבַר ָלנֶַצח צּוֵרנּו ַמְלֵּכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים. ְׁשֶמ

ְוִהנְנִי ְמַקֵּבל ַעל ַעְצִמי . ָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהּגָדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ּבַ 
ַוֲאנְַחנּו . ְלַמַען ִׁשְמ ְּבַאֲהָבה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין

ֵּכנּו ְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְמִליִכים ֶאת ִׁשְמ ַמלְ 
ַּה , ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהּגָדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש ָאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמ ְוֵאין ֱא

   :ִמִּבְלָעֶדי
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל , ְמ ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָד, ֱא
ְויֵַדע ָּכל . ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצ, ַדר ּגְאֹון ֻעּזְָוהֹוַפע ַּבהֲ , ָהָאֶרץ ִּביָקָר

ְויֹאַמר ָּכל ֲאֶׁשר נְָׁשָמה , ְויִָבין ָּכל יְצּור ִּכי ַאָּתה יְַצְרּתֹו, ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו
ֵהי יְִׂשָרֵאל ָמָל ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמׁשָ , ְּבַאּפֹו ֲאִפילּו ( .ָלהיְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֵּתן ֶחְלֵקנּו ְּבּתֹוָרָת , ְּבִמְצֹוֶתי) מכתר(ַקְּדֵׁשנּו  ).ַבְקִליפֹות ְלַהְכנִיַעם
ְוַטֵהר , ִּביׁשּוָעָת) מלכות(ַׂשֵּמַח נְַפֵׁשנּו ) מיסוד(, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָב, )מתפארת(

ֶת ְוָּדֵבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתי ְויֵַחד ְלָבֵבנּו ְוָהֵאר ֵעינֵנּו ְּבתֹורָ , ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת
ָאּנָא יְהָֹוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּוְלַמַען ּתֹוָרְת  .ְלַאֲהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ְׁשֶמ

ֲעוֹונֹוַתי ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלָכל ַחּטֹאַתי וַ 
ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי ְוָהֵאר ָּכל , ּוְפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי

ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם ּוְתַלֵּקט ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפּזְַרִּתי ְויָׁשּוב ַהּכֹל 
ַקֵּבל , אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה. א יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדחְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון וְ 

ֶהָחתּום ) ע"קר(ָאּנָא ְּבכַֹח ֵׁשם  ).ן"ע שט"קר(ָׂשגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא , ִרּנַת ַעְּמ
ַהִּטּפֹות ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי  ְוָכל, ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה, ְּבסֹוף אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק



 
11 

 

א ִּבְמקֹום ִמְצָוה, ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבאֹונֶס ּוֵבין ְּבָרצֹון , ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ּוֵבין ְּבֵמזִיד ֶׁש
יְִהיֶה ָעָקר ַלֲעקֹר נֶַטע נִּצֹוצֹות ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבתֹו ִעְמֵקי ) ע"קר(ְּבכַֹח ֵׁשם 

ְוַהּנִּצֹוצֹות , ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶּׁשּנּו ֵאל) ו"ת חב"ר(ַלע ַויְִקיֶאּנּו ַחיִל ּבָ , ַהְקִלּפֹות
ק ִלְברֹוַח ִמּתֹו ַהְקִלָּפה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם "ַהְקדֹוִׁשים ֵהָּמה יֲַעׂשּו ָערַ 

ְוַהּנֶֶפׁש , נִיםע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָּפנִים ָהֶעְליֹו"יְַקֵּבל שָ , ַע נְָׁשָמה"ִּכי הּוא ַרקִ 
ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה , ַהְקדֹוָׁשה ִהיא מּוֵצאת ְונְִטֶהֶרת ִמָּכל ָּדָבר ָרע ְוֵתָעֶׂשה טֹוב

נָא ִּגּבֹור , ּגַם יְהָֹוה יאהדונהי יִֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן יְבּוָלּה, ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו
ֵהינּו ַּגֵּלה ְכבֹוד , ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ).ש"ד יכ"נג(ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם  ֱא

ְוהֹוַפע ְוִהּנֵָׂשא ). יְַכֵּון ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ְּבִחינַת ַמְלכּות. (ַמְלכּוְת ָעֵלינּו ְמֵהָרה
ה זֹאת ַהַּבת זּוג ֶׁשנְִתָפזְרָ . (ְוָקֵרב ְּפזּוֵרנּו ִמֵּבין ַהּגֹויִם .ָעֵלינּו ְלֵעינֵי ָכל ָחי
) ֶחְלֵקי ַהּנְַׁשָּמה ֶשָּלנּו ֶׁשִמְסתֹוְבִבים ַעְרִטיַלִאין(ּונְפּוצֹוֵתינּו ) ִמּנְִׁשָמתֹו ָּבַעוֹונֹוָתיו
ֵהינּו ְלִצּיֹון ִעיָר ְּבִרּנָה . ַּכּנֵס ִמּיְַרְּכֵתי ָאֶרץ יְַכֵּון (ְוַהִביֵאנּו יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

יְַכֵּון ֶׁשזֹו סֹוד (ְוִלירּוָׁשַליִם .) ם ַהְּׁשִכינָה ַהְקדֹוָׁשהִהיא סֹוד ַהזִּוּוג עִ " ִציֹון"ׁשֵ 
ְוַקּיֵם ָלנּו יְהָֹוה ." ִעיר ִמְקָדְׁש ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם.) ּוַבת זּוגֹו ִּבְפָרט. ַהְּׁשִכינָה ִּבְכָלל

ֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָתנּו ַעל יְֵדי ְצָפנְיָה חֹוזָ ּכָ  ָּבֵעת , ָאמּוריאהדונהי ֱא
ִּכי ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ְּבכֹל ַעֵמי , ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם, ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם

ְוֶהגְיֹון , ִפי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ָהָאֶרץ ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעינֵיֶכם ָאַמר יְהָֹוה
  .יגֹוֲאלִ יְהָֹוה צּוִרי וְ , ִלִּבי ְלָפנֶי

  
  . ְוַאְּדָרא זּוָטא". ָּפַתח ֵאִלּיָהּו" ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  .יְִלַמד ְׁשָאר ִדְבֵרי ּתֹוָרה ֶׁשִּלּבֹו ָחֵפץ, ת ַּליְָלהַלֲחצֹוד עַ ִאם יֵׁש זְָמן ~ 
  

, ֲהרֹןַא, מֶֹׁשה, יֲַעקֹב, יְִצָחק, יְַדִליק ֶׁשַבע נֵרֹות ִלְכבֹוד ַאְבָרָהם ַּבֲחצֹות ַּליְָלה~ 
  :ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר. ָּׁשלֹוםהַ  ְוָדִוד ַהֶּמֶל ֲעֵליֶהם, יֹוֵסף

ַהי יִַּגיַּה ָחְׁשִּכי, ִּכי ַאָּתה ָּתִאיר נִֵרי ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, יְהָֹוה ֱא ֵהינּו ֵוא , ָאּנָא יְהָֹוה ֱא
ֶּבן ֲאָמֶת ) יַזְִּכיר ְׁשמֹו( ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויְִׂשָרֵאל ֲעָבֶדי ְּתַרֵחם ָעַלי ֲאנִי ַעְבּדְ 

ַּבת זּוג ֲהגּונָה ְויְֵרַאת ָׁשַמיִם ) (ַּפְרנָָסה טֹוָבה(ְוִּתְׁשַלח ִלי ) יֹאַמר ֵׁשם ִאּמֹו(
ְונְִחיֶה יַַחד ָּכל יְֵמי ַחּיֵינּו ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ָׁשלֹום , ֶׁשֶאָׂשֶאּנָה ַמֵהר

ָאֵמן . ְבַעת ַהַּצִּדיִקים ּכֹוְרֵתי ַהְּבִרית ֶׁשִהְדַלְקִּתי נֵרֹות ִלְכבֹוָדםִּבזְכּות ׁשִ ) ְוֵרעּות
  .נֶַצח ֶסָּלה ָוֶעד
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  .ֹות ַהָּׁשַחר ְוִּתּקּון ַחצֹותִבְרכ יֹאַמר~ 
  

ִלְפנֵי ֵצאת  עָוֶרבַ ְכָׁשָעה (ְּתִהִּלים ְּבָכל יְָכְלתֹו ַעד ַעמּוד ַהָּׁשַחר  ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  .)הַהַחּמָ 

  
  .יְִׁשַתֵּדל ִלְלמֹוד ְׁשָאר ִלמּוֵדי קֹוֶדׁש ַעד ַעמּוד ַהָׁשַחר ִאם ָגָמר ַהְּתִהִּלים~ 
  

  :ְּתִפָּלה זֹו ְלַאַחר ַעּמּוד ַהַּׁשַחר יֹאַמר~ 
  

ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום . ִהּנֵה ֲאנִי ָּבא ְּבבֶׁשת ָּפנִים יֵָרא ְוָחֵרד, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
יְִהי ָרצֹון . ָּכֵרת ְּבֵבית ִּדינָ ַהֶּצֶדק ַעל ַחּטֹאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ַהְמֻרִּביםנְִתַחּיְַבִּתי 

, ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַּבַּליְָלה ַהּזֶה ְונַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי
ֶׁשּנֱֶאַמר . ְוִתיר ַּתִּדיר, ְּפִקיָחא ְדָלא נִָאים ְוַתְׁשִּגיַח ָעַלי ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ַהִהיא ֵעינָא

א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יְִׂשָרֵאל" א יָנּום ְו ּוְתָחּנֵנִי ּוְתָבְרֵכנִי , ְוִתְקַרע רַֹע ְּגזַר ִּדינִי, "ִהּנֵה 
ים ַלֲעסֹק ְוִתֵּתן ִלי ֲאנִי ַעְבְּד ַחּיִים ֲאֻרּכִ , ֵמאֹוַצר ַהֶּכֶסף ָהעֹוֵמד ִליִמין ָהֶעְליֹון

ְויְִהיֶה ַהַּצַער ֶׁשּיֵׁש ִלי ְבֵעינַי ִּתּקּון ִלְפגַם ָהְראּות ֶׁשָּפגְַמִּתי . ְּבתֹוָרְת יֹוָמם ָוַליְָלה
ִויֻתַּקן ַהְּפגָם ַההּוא ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות . ַוֲאֶׁשר ָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִתי, ְּבַעיְנִין ִעָּלִאין

ְוַתִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט . עֹוָלמֹות ֲאִצילּות ְּבִריָאה יְִציָרה ֲעִׂשּיָה ֶׁשָּפגְַמִּתי ֵמַאְרַּבע
ְוֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו , ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא ַהְמַׁשֵּבר ֶאת ֵעינֵי ָהָאָדם ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ַּבֶּקֶבר

יֵלנִי ִמָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְוָכֵרת ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי ִמֶּׁשַפע ַהּטֹוב ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהּצִ . ַהַּצַער
ְּכֶׁשהּוא ָּכלּול ִעם ְמקֹורֹו ) ד"אל(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא . ְּדָׁשנֵי

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

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

ְוָלֵתת , ְליֲַחָדא ְׁשִכינְָּתא ְּבַבְעָלּה ּוְלַאָּקָמא יָָתּה ֵמַעְפָרא, ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה
נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵּבק נְַפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְליְִרָאה אֹותֹו ְּבֵלָבב 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו וִ . ָׁשֵלם יִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
   :ָּברּו יְהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכֹונְנֵהּו
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא , ֹותֲאדֹון ַהְּסִליח, ַאב ָהַרֲחִמים, ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יָָהָוָה ֱא
ֶׁשיְִכְּבׁשּו ַרֲחֶמי ֶאת , ְלִהָּכֵרת ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִאם נִגְזָר ָעַלי

ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשּנְִצַטַעְרִּתי ַהַּליְָלה ַהּזֹאת ְוִקַּמְטִּתי , ַּכֲעֶס ְויִּגֹּלּו ַרֲחֶמי ָעַלי
. ְונָָהר יּוַצק יְסֹוִדי") ן"ע שט"קר"יְַכֵוון ְבֵׁשם (ר ִּדינִי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַ 

ְוַאל . ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. ֲאנִי ְבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶי ֶאְׂשְּבָעה ְּבָהִקיץ ְּתמּונֶָת
א ָּכֵרת ְּדָׁשנֵי א ָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְו א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלַהעֲ . ַּתְכִריֵתנִי  לֹות ַמיִין ְו

א ָּבעֹוָלם ַהּזֶה. נּוְקִבין ְלַמְעָלה א ִתָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלִהזְַּדֵּוג ְּבַבת זּוגָּה  א , ְו ְו
ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו אֹור יְׁשּוָעה . ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבעֹוַלם ַהּנְָׁשמֹות ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים
ָּמֶות נְַפִׁשי ּוְלַהֲחיֹוֵתנִי ַחּיִים ֲאֻרִּכים ְּדֵׁשנִים ְוַרֲחִמים ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציל מִ 

ְוֶאזְֶּכה , ּוְתזֵַּכנִי ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות נְֶחָצבֹות ִמָּׁשם. ְוַרֲענַּנִים ַלֲעבֹוָדֶת
) ה"אאהליד(ֹוׁש ּוְבכַֹח ִׁשְמ ַהָּקד. ִלְהיֹות ֵמָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא

ְוַתְׁשִּגיַח ָעֵלינּו . ְּתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות
א יִיַׁשן ׁשֵֹמר יְִׂשָרֵאל"ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו  א יָנּום ְו ְויְִהיֶה ַהַּצַער ". ִהּנֵה 

ינַי ַּבַּליְָלה ַהּזֹאת ְלִתּקּון ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ְּבַעיְינִין ִעָּלִאין ְוָהַרע ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמעֵ 
. ְוֶאָּפֵטר ִמְּלִהְתַּגְלֵּגל נְַפִׁשי ְּבעֹוף ַהּנְִקָרא ָרָאה ַּבֲעֹון ָהְראּות, ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִּתי

. ַהְמַׁשֵּבר ֵעינֵי ָהְרָׁשִעים ַּבֶּקֶבר ּוְפֵצנִי ְוַהִּציֵלנִי ֵמעֹנֶׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא
ּוַבַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצַער ְוָתנּוַח נְַפִׁשי ְּבִמְׁשְּכנֹות 

ְוִהּנֵה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּבּה נְִתַעַּסְקִּתי ַהַּליְָלה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹאת ִהיא  .ִמְבַטִחים
ֵהָּמה יְַמִליצּו טֹוב , ֹוְצִאים ִמָּכל ַמה ֶּׁשָּקִרינּוְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּי, ְפֵלאתנִ 

ְוָכל . ְונִָּפֵטר ִמָּכל ַצַער, ַּבֲעֵדנּו ְלַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְקרַֹע רַֹע ְּגזַר ִּדינֵנּו
א יְהָֹוה ָאּנָ . ַהְמַקְטְרגִים ֲאֶׁשר נְִבְראּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו יִָּמחּו ְּבכַֹח ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה

ֵלב נְִׁשָּבר . ַהֵּבט ַּבֲעָמֵלנּו ְוַאל ַּתִּביט ְּבַמֲעֵלנּו ְוָתבֹא ְלָפנֶי ַׁשְוָעֵתנּו, יאהדונהי
א ִתְבזֶה ִהים  ֶבן ָהֶעְליֹון ֶּדֶר ְרחֹובֹות ַהּנָָהר . ְונְִדֶּכה ֱא ְויְֵצאּו ַמיִם ַחּיִים ִמ

ֵהינּו ְלַטֲהֵרנּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּונְַהר ְּפָלגָיו יְ . ְלַקו ָהֶאְמָצִעי ְוַאָּתה . ַׂשְּמחּו ִעיר ֱא
ְּבֶמַצח זְֵעיר , ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ְויִֶפן ִמְצָחא ְדָאִרי ַאנְִּפין ַרֲעָוא ְּדָכל ַרָעִוין

ְתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּדינִים ְוָהיּו ּוְבֵכן יִ . ְבֵעינָא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין, ְוֵעינָא ְדָאִרי ַאנְִּפין. ַאנְִּפין
א ָהיּו יְִהיּו . ָחּנֵנּו ַוֲענֵנּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ִּכי ַאָּתה ָחֵפץ ִּבְתׁשּוַבת ָהְרָׁשִעים, ְּכ

  :ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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ּוְבֵאיזֶה ָׁשָעה ֶׁשּיְִרֶצה . ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ְמָלאָכה. ןמּוָתר ִליׁשָ  ְּביֹום ַהַּתֲענִית ~
  :יֹאַמר, ִמְּׁשעֹות ַהיֹום

  
ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה

ֶהי ְוָׁשמַ : ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל . ְעָּת ְבקֹלֹוְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֲחָרָטה , ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ַמה ֶּׁשָחָטאִתי

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

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

. ָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי וְ . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

ִׁשַחְתנּו . ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ּוָצַרְרנ. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
ּגַם ִּבְכנֵַפינּו נְִמְצאּו ַּדם נְַפׁשֹות , זֶַרע קֶֹדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחיִתים ְלַחֵּבל

ִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם לִ , ֶאְביֹונִים נְִקּיִים ְוִהּנֵה ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמנֵַחם
ָּתִעינּו . ִּתַעְבנּו. ִּכי ּגְמּול יָָדיו יֵָעֶׂשה לֹו, אֹוי ָלָרָׁשע ָרע, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוגֵיֶהם

א ָׁשָוה ָלנּו. ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ֵלינּוַהָּבא עָ  ָּכל , ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ַמה :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

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

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי  :ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא  ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל, ֱא

ֶּפַׁשע  ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ִמי .ֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּועֲ 
יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש : ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי א, ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו

ֹ  ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל, ֲעֹונֵֹתינּו , ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: אָתםַחּט
  :נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם ֲאֶׁשר
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א יְִפחֹות , ְויִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ִלְצָדָקה ָמה ֶׁשּיָכֹול. ְויֵֵל יֵָחף יִָּכנֵס ַלֶחֶדר~  ְו
  :ַמרְויֹא, ְׁשָקִלים ְויֲַעמֹד מּול ַצד ַמֲעָרב הֵמֶעְׂשִרים וׁשׁש

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

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

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

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

א ַתֲעֶׂשהְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹו ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית . ת ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי . ִּדין

. צֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹותְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִי. ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
. ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה

ֶרץ ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמאֶ 
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 . ַריְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּו ַהי ֵוא ֲאָבל ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ֲאבֹוַתי א ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ְו ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי , ִּכי 
ֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי ְוהּוא אֲ . ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ 

, )ָּפְרנַָסִתי(ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון זֶה ֲאֶׁשר גַָרְמִּתי ִלְדחֹות . ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי
ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל . ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי, )זִוּוגִי(

ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי . ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהָּכל ַמה ּׁשֶ 
יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון : ִּדְכִתיב, ָהָרִעים ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים

ֵהינּו יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל ּוָבאִתי ְּבֵלב . ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ  ֱא
נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ 

ל ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקּבֵ , ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי .ָׁשִבים

ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט , ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל חָ   ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב. יֶאת ַעְבֶּד ִּכי 
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ִּבְרַּכי , ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי. ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאי
ט ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּו. ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן

ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח 
ַא ֵאין ִּבי , ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב. ַהָּקדֹוׁש

ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש , ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶהְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות , ּכֹחַ 
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור . ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם  ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות, ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל , ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר . ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ִפי ְונְַפִׁשינֲַעׂשּו ְּבגּו
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו , יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות  ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות, ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
יְִקיֶאּנּו 'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

ִׁשְמ  ּוְלַמַען, ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל
ְוִתְׁשַמע ֶאת . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ַהָּגדֹול 

ּנָא 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים . מֹוֵתינּוׁשְ 'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'רַ 

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ַאָּתה
  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
  .ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליוִמָּכאן ~ 
  

  :יֹאַמר זֶה, ן ְלּזִּוּוגַהִּתּקּוֶׂשה ִמי ֶׁשעֹו~ 
  

ְוִצִּויָתנּו , ְוָעִׂשיָת לֹו ֵעזֶר, ּוָבָראָת ָאָדם, ְּבַחְסְּד יַָצְרָּת עֹוָלֶמ, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
א , ִלָּׂשא ִאָּׁשה ּוְלהֹוִליד ָּבנִים ְוֶהְחִמירּו ֲעָבֶדי ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ֶׁש

ְויַַען ַחּיֵי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְּתלּויִים ִּכְמַעט . ֵחר ִמְצָוה זֹוְלַא
א ַּבֲעֵלי רּוחַ , ָּבִאָּׁשה ָלַדַעת ֵאיזֹו , ַהּקֶֹדׁש ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֵאין עֹוד נִָביא ְו

ר ָּבאִתי ְלַהִּפיל ְּתִחּנִָתי ְלָפנֶי ָאב ָלֵכן ְּבֵלב נְִׁשּבָ . ְראּויָה ְּכֵדי ְלַקיֵם ִמְצָוֶת
ֵהי ֲאבָֹתי ֶׁשִּתְתַמֵּלא . ָהַרֲחָמן ַהי ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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יְִרַאת ַהֵּׁשם ּוַבֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות ּוַבֲעַלת , זּוג נָָאה ַרֲחִמים ָעַלי ְוַתזְִמין ִלי ַּבת
ִּכי ָּבזֶה אּוַכל ַלֲעבֹד ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש , ֹוַבת ֵׂשֶכל ּוֻמְצַלַחת ּוְמבֶֹרֶכתְוט, ַמּזָל טֹוב

ַהֵּׁשם  ְויֵׁש ָלּה יְִרַאת, ְוָהיָה זֹאת ֲאֶׁשר יְַדְּברּו ִלי ָעֶליָה ְוִהיא ְראּויָה. ְּבִלי ִטְרָּדה
ים ָּתחֹן ָעַלי ְוַתֶּטה ִלֵּבנּו ִלגְמֹר ְּבַרֲחֶמי ָהַרּבִ , ּוִמּדֹות טֹובֹות ּוַמּזָל טֹוב ְוהֹוגֶנֶת ִלי

ֵאל ָמֵלא . ַהָּדָבר ְּבאֶֹפן ֶׁשאּוַכל ְלַקיֵם ִמְצֹוֶתי ְוטֹוב ִלי ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא
ש "יְַכֵון ְבֵשם רח(ֹוֶדה 'ָׁשר ּפ'ִּציל יָ 'ֹוֵמך מַ 'ֹוֵמר ּת'נּון ש'חּום חַ 'רַ , ַרֲחִמים

, ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרָת, ֲעֵשה ְלַמַען יְִמינָ. ל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָעזְֵרנִי עַ ) ף"תמי
ִּכי , )א"יְַכֵוין ְבֵשם ארארית(ָחּנֵנִי ַוֲענֵנִי ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי , ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָת

יְִהיּו ). ה"ץ אזבוג"כיְַכֵוין או(ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה , ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  :ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי

  
  :ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  

ת ֹֽ ַׁשִּנֽים ִלְבנֵי קַֹרח ַמְׂשִּכיל ִׁשיר יְִדיד ֹֽ ָּדָבר טֹוב אֵֹמר | ָרַחׁש ִלִּבי : ַלְמנֵַּצַח ַעל ׁש
יְָפיִָפיָת ִמְּבנֵי ָאָדם הּוַצק ֵחן : סֹוֵפר ָמִהֽיר| ֶל ְלׁשֹונִי ֵעט ָאנִי ַמֲֽעַשי ְלמֶ 

ִהים ְלעֹוָלֽם ֲחגֹֽור ַחְרְּב ַעל יֵָר ִּגּבֹור הֹוְד : ְּבִׂשְפתֹוֶתי ַעל ֵּכן ֵּבַֽרְכ ֱא
ְֽצַלח ְרַכב ַעֽל ְּדַבר אֶמֽת ְוַענְָוה ֶצֶדק ְוֽתֹו| ַוֲהָדְר : ַוֲֽהָדֶרֽ : ְר נֹֽוָראֹות יְִמיֶנ

ִהֽים עֹוָלם ָוֶעד : ִחֶּצי ְׁשנּונִים ַעִּמֽים ַּתְחֶּתי יְִּפלּו ְּבֵלב ֽאֹויְֵבי ַהֶּמֶֽל ִּכְסֲא ֱא
ִהים | ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשנָא ֶרַׁשע ַעל ֵּכן : ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתֽ ֲח ֱא ְמָׁשֽ

ֶהֽי ׁשֶ  מֹר ַוֲֽאָהלֹות ְקִציֽעֹות ָּכל ִּבגְדֶֹתי ִמֽן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמּנִי : ֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲֽחֵבֶרֱֽא
ִׁשְמִעי ַבת : ְּבנֹות ְמָלִכים ְּביְִּקרֹוֶתי נְִּצָבה ֵׁשגַל ִליִמֽינְ ְּבֶכֶתם אֹוִפֽיר: ִׂשְּמֽחּו

ְויְִתָאו ַהֶּמֶל יְָפיֵ ִּכי הּוא ֲאדֹנַיִ : ֵבית ָאִבֽיּוְרִאֽי ְוַהִּטי ָאזְנֵ ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּו
ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל : ְּבִמנְָחה ָּפנַיִ יְַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעֽם| ּוַבֽת צֹר : ְוִהְׁשַּתֲֽחִוי ֽלֹו

עֹוֶתיָה ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶל ְּבתּול: ְּפנִיָמה ִמִּֽמְׁשְּבצֹות זָָהב ְלבּוָׁשּֽה יָה ֵרֽ ֹות ַאֲֽחֶרֽ
ֽ ַּתַחת ֲאבֶֹתי ִיְֽהיּו : ּתּוַבְֽלנָה ִּבְׂשָמחת ָוגִיל ְּתבֶֹאינָה ְּבֵהיַכל ֶמֶֽל: מּוָבאֹות ָל

ַאזְִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל ּדר ָודֹר ַעל ֵּכן ַעִּמים : ָבנֶי ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶֽרץ
  :ֶעֽדיְהֹודּו ְלעֹוָלם וָ 

  
י עֵֹשה  הֶעזְִרי ֵמִעם יְהֹוָ   :ִׁשיר ַלַּֽמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעינַי ֶאל ֶהָֽהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרֽ

ְמֶרֽ ַאל: ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ ֹֽ א יִיָׁשן : יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶל ַאל יָנּום ׁש ֽא יָנּום ְו ִהּנֵה 
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ֹ  היְהֹוָ : ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאֽל ְמֶר יְה ֹֽ ֽ הוָ ׁש ֽא יֶַּכָּכה : ִצְּל ַעל יַד יְִמיֶנ יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
יְִׁשָמר ֵצֽאְת  הְיֽהֹוָ : יְִׁשָמְר ִמָּכל ָרע יְִׁשמר ֶאת נְַפֶׁשֽ הְיֽהֹוָ : ְויֵָרַח ַּבָּלֽיְָלה

  :ּובֹוֶא ֵמַֽעָּתה ְוַעד עֹוָלֽם
  

ַהְֽללּוהּו ִבגְֽבּורָֹתיו ַהְֽללּוהּו ְּכרֹב : ִּבְרִקיַע ֻעּזֹֽו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְֽללּוהּו ַהְללּויָּה ַהְֽללּו
ַהְֽללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹול ַהְֽללּוהּו : ַהְֽללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְֽללּוהּו ְּבנֵֶבל ְוִכּנֹֽור: ֻּגְדֽלֹו

ּכֹל ַהּנְָׁשָמה : י ְתרּוָעֽהָׁשַמע ַהְֽללּוהּו ְּבִֽצְלְצלֵ  ַהְֽללּוהּו ְבִצְלְצֵלי: ְּבִמּנִים ְוֻעָגֽב
  :ְּתַהֵּלל יָּה ַהְֽללּוָיּֽה

  
ַויהָוה ֵּבַר , ָּבא ַּבּיִָמים, זֵָקן ְוַאְבָרָהם )ח"נ' ְּפסּוִקים א, ד"ְּבֵראִשית ֶּפֶרק כ(

-ֲאֶׁשר- ְּבָכל, ַהּמֵֹׁשל, ֵּביתֹוַעְבּדֹו זְַקן - ֶאל, ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר  :ַּבּכֹל, ַאְבָרָהם- ֶאת
ֵהי ַהָּׁשַמיִם ְוַאְׁשִּביֲע  :ַּתַחת יְֵרִכי, נָא יְָד- ִׂשים  ,לֹו ֵהי ָהָאֶרץ, ַּביהָוה ֱא   ,ֵוא

- ֶאל ִּכי   :ְּבִקְרּבֹו יֹוֵׁשבֲאֶׁשר ָאנִֹכי , ִמְּבנֹות ַהְּכנֲַענִי, ִלְבנִי, ִתַּקח ִאָּׁשה א ֲאֶׁשר
, ָהֶעֶבד, ֵאָליו ַוּיֹאֶמר :.ִלְבנִי ְליְִצָחק, ִאָּׁשה ְוָלַקְחּתָ  ,מֹוַלְדִּתי ֵּתֵל- ַאְרִצי ְוֶאל

, ִּבנְ- ֶאת ָאִׁשיבֶהָהֵׁשב  ,ָהָאֶרץ ַהּזֹאת- ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל, תֹאֶבה ָהִאָּׁשה א אּוַלי
- ָּתִׁשיב ֶאת- ֶּפן, ִהָּׁשֶמר ְל ,ַאְבָרָהם, ֵאָליו ַוּיֹאֶמר :יָָצאָת ִמָּׁשם- ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ֶאל
ֵהי ַהָּׁשַמיִם יְהָוה :י ָׁשָּמהְּבנִ  ַוֲאֶׁשר , מֹוַלְדִּתיֲאֶׁשר ְלָקַחנִי ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ , ֱא

הּוא יְִׁשַלח , ָהָאֶרץ ַהּזֹאת- ֶאת ֶאֵּתןְלזְַרֲע , ִלי ֵלאמֹר- ִלי ַוֲאֶׁשר נְִׁשַּבע- ִּדֶּבר
א תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת - ְוִאם   :ִמָּׁשם, ִלְבנִי ִאָּׁשהְוָלַקְחָּת , ַמְלָאכֹו ְלָפנֶי

- ָהֶעֶבד ֶאת ַוּיֶָׂשם :א ָתֵׁשב ָׁשָּמה, ְּבנִי- ַרק ֶאת ,ְונִִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת, ַאֲחֶרי
ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה  ַוּיִַּקח  :ַהָּדָבר ַהּזֶה- ַעל, לֹו ַוּיִָּׁשַבע ,ַּתַחת יֶֶר ַאְבָרָהם ֲאדֹנָיו, יָדֹו

 ֲאַרם נֲַהַריִם- ַוּיֵֶל ֶאל, ַוּיָָקם ,טּוב ֲאדֹנָיו ְּביָדֹו- ְוָכל, ִמְּגַמֵּלי ֲאדֹנָיו ַוּיֵֶל גְַמִּלים
ְלֵעת , ְלֵעת ֶעֶרב, ְּבֵאר ַהָּמיִם- ֶאל ַהּגְַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר ַוּיְַבֵר  :ִעיר נָחֹור- ֶאל

ֵהי ֲאדֹנִי ַאבְ , ַוּיֹאַמר  :ַהּׁשֲֹאבֹת ֵצאת - ַוֲעֵׂשה, נָא ְלָפנַי ַהּיֹום- ַהְקֵרה, ָרָהםיְהָוה ֱא
, ּוְבנֹות ַאנְֵׁשי ָהִעיר, ֵעין ַהָּמיִם- ַעל, ָאנִֹכי נִָּצב ִהּנֵה  :ִעם ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם, ֶחֶסד

ְוָאְמָרה , נָא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה- ַהִּטיֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָה , ַהּנֲַערָ  ְוָהיָה :ִלְׁשאֹב ָמיִם יְֹצאֹת
ָעִׂשיָת - ִּכי, ּוָבּה ֵאַדע, ְלַעְבְּד ְליְִצָחק, אָֹתּה הַֹכְחּתָ , ַאְׁשֶקהְּגַמֶּלי - ְוגַם, ְׁשֵתה
יֵֹצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה  ִרְבָקהְוִהּנֵה , ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר, הּוא ַויְִהי :ֲאדֹנִי- ִעם ֶחֶסד

טַֹבת , ְוַהּנֲַערָ : ִׁשְכָמּה- ַעל, ָּדּהְוכַ  ,ַאְבָרָהםֵאֶׁשת נָחֹור ֲאִחי , ִמְלָּכה- ִלְבתּוֵאל ֶּבן
א יְָדָעּה, ְּבתּוָלה, ְמאֹדַמְרֶאה   ַוּיָָרץ  :ַוָּתַעלַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה , ַוֵּתֶרד ָהַעיְנָה, ְוִאיׁש 



 
19 

 

 ,ְׁשֵתה ֲאדֹנִי, ַוּתֹאֶמר  :ִמַּכֵּד ַמיִם ְמַעט נָאַהגְִמיִאינִי , ִלְקָראָתּה ַוּיֹאֶמר, ָהֶעֶבד
ּגַם ִלגְַמֶּלי , ַוּתֹאֶמר ,ְלַהְׁשקֹתֹו, ַוְּתַכל :ַוַּתְׁשֵקהּו, יָָדּה- ַּכָּדּה ַעל ַוּתֶֹרדַמֵהר ַוּתְ 

- ֶאל עֹודַוָּתָרץ , ַהּׁשֶֹקת- ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל, ַוְּתַמֵהר  :ִלְׁשּתֹת, ִּכּלּו- ַעד ִאם, ֶאְׁשָאב
ָלַדַעת  ַמֲחִריׁש ,ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ְוָהִאיׁש  :ְּגַמָּליו- ְלָכל ַוִּתְׁשַאב ,ַהְּבֵאר ִלְׁשאֹב

ָהִאיׁש  ַוּיִַּקח, ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות, ַויְִהי  :א- ִאם, ַהִהְצִליַח יְהָוה ַּדְרּכֹו
 רַוּיֹאמֶ   :ֲעָׂשָרה זָָהב ִמְׁשָקָלם, יֶָדיהָ - ַעלּוְׁשנֵי ְצִמיִדים , ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו, נֶזֶם זָָהב

- ַּבת, ֵאָליו ַוּתֹאֶמר :ָלִלין, ָאִבי ָמקֹום ָלנּו- ֲהיֵׁש ֵּבית ,נָא ִלי ַהִּגיִדי, ִמי ַאּתְ - ַּבת
ִמְסּפֹוא - ֶּתֶבן ַּגם- ַּגם, ֵאָליו ַוּתֹאֶמר :ְלנָחֹורֲאֶׁשר יְָלָדה , ִמְלָּכה- ֶּבן, ְּבתּוֵאל ָאנִֹכי

ָּברּו יְהָוה , ַוּיֹאֶמר  :ַליהָוהַוּיְִׁשַּתחּו , יׁשָהאִ  ַוּיִּקֹד :ָללּון, ָמקֹום- ַּגם, ִעָּמנּוַרב 
ֵהי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם ַּבֶּדֶר נַָחנִי  ָאנִֹכי ,ֵמִעם ֲאדֹנִי ָעזַב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו- א ֲאֶׁשר, ֱא

 ּוְלִרְבָקה: ֶּלהַּכְּדָבִרים ָהאֵ , ִאָּמּה ְלֵביתַוַּתֵּגד , ַהּנֲַערָ  ַוָּתָרץ :ֲאֵחי ֲאדֹנִי ֵּבית, יְהָוה
 ַהּנֶזֶם- ֶאת ִּכְראֹת ַויְִהי   :ָהָעיִן- ַהחּוָצה ֶאל ,ָהִאיׁש- ַוּיָָרץ ָלָבן ֶאל ,ָלָבןּוְׁשמֹו , ָאח

ִדֶּבר  ּכֹה, ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאחֹתֹו ֵלאמֹר- ֶאתּוְכָׁשְמעֹו , יְֵדי ֲאחֹתֹו- ַהְּצִמִדים ַעל- ְוֶאת
ּבֹוא , ַוּיֹאֶמר  :ָהָעיִן- ַעל, ַהְּגַמִּלים ְוִהּנֵה עֵֹמד ַעל, ָהִאיׁש- ֶאלַוּיָבֹא  ,ֵאַלי ָהִאיׁש
ָהִאיׁש  ַוּיָבֹא :ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים, ַהַּביִתְוָאנִֹכי ִּפּנִיִתי , ַּבחּוץ ָלָּמה ַתֲעמֹד ,ְּברּו יְהָוה

ְוַרגְֵלי , ַרגְָליו ִלְרחֹץּוַמיִם  ,ַלְּגַמִּלים, ַוּיִֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ,ַהּגְַמִּלים ַויְַפַּתח, ַהַּביְָתה
א אַֹכל ַעד ִאם, ֶלֱאכֹל ַוּיּוַׂשם ְלָפנָיו :ָהֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו  ,ְּדָבָריִּדַּבְרִּתי  ַוּיֹאֶמר 

, ַוּיִגְָּדל ְמאֹד ֲאדֹנִי- ֵּבַר ֶאת ַויהָוה :ָאנִֹכי, ֶעֶבד ַאְבָרָהם   ,ַוּיֹאַמר  :ַּדֵּבר ַוּיֹאֶמר
ָׂשָרה  ַוֵּתֶלד :ַוֲחמִֹריםּוגְַמִּלים , ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפחֹת, ְוֶכֶסף ְוזָָהב, לֹו צֹאן ּוָבָקר- ןַוּיִּתֶ 

, ֲאדֹנִי ַוּיְַׁשִּבֵענִי  :לֹו- ֲאֶׁשר- ָּכל- לֹו ֶאת- ַוּיִֶּתן, זְִקנָָתּהַאֲחֵרי , ַלאדֹנִי, ֵאֶׁשת ֲאדֹנִי ֵבן
א  ִאם   :יֵֹׁשב ְּבַאְרצֹו ָאנִֹכיֲאֶׁשר , ֹות ַהְּכנֲַענִיִמְּבנ, ִלְבנִי, ִתַּקח ִאָּׁשה- א  ,ֵלאמֹר

ֻאַלי   ,ֲאדֹנִי- ֶאל ָואַֹמר :ִלְבנִי, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ,ִמְׁשַּפְחִּתי- ְוֶאל, ָאִבי ֵּתֵל- ֵּבית- ֶאל
ְׁשַלח ַמְלָאכֹו יִ , ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפנָיו- יְהָוה ֲאֶׁשר  ,ֵאָלי ַוּיֹאֶמר :ֵתֵל ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי- א

ִּתּנֶָקה  ָאז :ָאִביִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית , ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבנִי, ַּדְרֶּכ ְוִהְצִליחַ ִאָּת 
 ָוָאבֹא :ְוָהיִיָת נִָקי ֵמָאָלִתי, א יְִּתנּו ָל- ְוִאם ,ִמְׁשַּפְחִּתי- ִּכי ָתבֹוא ֶאל, ֵמָאָלִתי

ֹ  ,ָהָעיִן- ֶאל, ַהּיֹום ֵהי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם, ַמרָוא , ּנָא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי- יְֶׁש- ִאם, יְהָוה ֱא
 ַהּיֵֹצאת, ְוָהיָה ָהַעְלָמה ,ֵעין ַהָּמיִם- ַעל, ָאנִֹכי נִָּצב ִהּנֵה   :ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֵֹל ָעֶליהָ 

ַאָּתה - ֵאַלי ַּגם ְמָרהְוָא :ִמַּכֵּדַמיִם - נָא ְמַעט- ַהְׁשִקינִי, ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליהָ , ִלְׁשאֹב
ֶטֶרם  ֲאנִי :ֲאדֹנִי- הִֹכיַח יְהָוה ְלֶבן- ֲאֶׁשר, ִהוא ָהִאָּׁשה, ֶאְׁשָאבְוגַם ִלגְַמֶּלי , ְׁשֵתה

, ַוֵּתֶרד ָהַעיְנָה, ִׁשְכָמּה- ַעלְוִהּנֵה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה , ִלִּבי ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל



 
20 

 

, ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה, ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליהָ , ַוְּתַמֵהר :נָאְׁשִקינִי הַ , ָואַֹמר ֵאֶליהָ  ,ַוִּתְׁשָאב
ִמי - ָואַֹמר ַּבת, אָֹתּה ָוֶאְׁשַאל  :ְוגַם ַהּגְַמִּלים ִהְׁשָקָתה, ָוֵאְׁשּתְ  ,ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה- ְוגַם
, ַאָּפּה- ָוָאִׂשם ַהּנֶזֶם ַעל ,הּלֹו ִמְלּכָ - ֲאֶׁשר יְָלָדה, נָחֹור- ֶּבןְּבתּוֵאל - ַוּתֹאֶמר ַּבת, ַאּתְ 

ֵהי ֲאדֹנִי - ֶאת, ָוֲאָבֵר ,ַליהָוה, ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה ָוֶאּקֹד   :יֶָדיהָ - ַעל ְוַהְּצִמיִדים יְהָוה ֱא
-ִאם ְוַעָּתה  :ֲאִחי ֲאדֹנִי ִלְבנֹו- ַּבת- ָלַקַחת ֶאת, ֱאֶמתֲאֶׁשר ִהנְַחנִי ְּבֶדֶר , ַאְבָרָהם

- ְוֶאְפנֶה ַעל, ַהִּגידּו ִלי, א- ְוִאם ,ַ◌ִּגידּו ִלי ֲאדֹנִי- ֶאת, ד ֶוֱאֶמתיְֶׁשֶכם עִֹׂשים ֶחסֶ 
 ַּדֵּברא נּוַכל  ,ֵמיְהָוה יָָצא ַהָּדָבר, ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו ַוּיַַען :ְׂשמֹאל- יִָמין אֹו ַעל

ַּכֲאֶׁשר , ֲאדֹנֶי- ה ְלֶבןּוְתִהי ִאּׁשָ  ,ָוֵלַקח , ִרְבָקה ְלָפנֶי- ִהּנֵה :טֹוב- ֵאֶלי ַרע אֹו
, ַאְרָצהַוּיְִׁשַּתחּו  ,ִּדְבֵריֶהם- ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת, ַויְִהי   :ִּדֶּבר יְהָוה

נַָתן , ּוִמגְָּדנֹת, ַוּיִֵּתן ְלִרְבָקה, ּוְבגִָדים, ֶכֶסף ּוְכֵלי זָָהב- ָהֶעֶבד ְּכֵלי ַוּיֹוֵצא :ַליהָוה
ַוּיָקּומּו  ,ַוּיִָלינּו ִעּמֹו- ֲאֶׁשרהּוא ְוָהֲאנִָׁשים , ַוּיְִׁשּתּו ַוּיֹאְכלּו  :ָּמּהּוְלאִ , ְלָאִחיהָ 
אֹו  יִָמיםֵּתֵׁשב ַהּנֲַעָר ִאָּתנּו , ָאִחיָה ְוִאָּמּה ַוּיֹאֶמר :ַלאדֹנִיַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחנִי , ַבּבֶֹקר
 ,ַויהָוה ִהְצִליַח ַּדְרִּכי, רּו אִֹתיְּתַאחֲ - ַאלֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר :ֵּתֵל, ַאַחר; ָעׂשֹור

 ַוּיְִקְראּו :ִּפיהָ - ֶאתְונְִׁשֲאָלה , נְִקָרא ַלּנֲַערָ , ַוּיֹאְמרּו :ַלאדֹנִיְוֵאְלָכה , ַׁשְּלחּונִי
  :ַוּתֹאֶמר ֵאֵל  ָהִאיׁש ַהּזֶה- ִעםֲהֵתְלִכי , ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליהָ 

  
  .ּזִּוּוגְלִתּקּון הַ ְמיּוָחד  ַעד ָּכאן~ 

  
ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ְוֵׁשמֹות ' יֹאַמר ִמזְמֹור ַלה ִּתּקּון ַהַּפְרנָָסהִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ~ 

  :ה ֶׁשַּבִּמזְמֹור יְַכֵּוין ְּבנִּקּוד זֶה"ַהַהָויַ 
  

א הּו ִּכי: ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּֽה. ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה )יְֶהֹוה(ַלֽיהָֹוה יאהדונהי . ְלָדִוד ִמזְמֹור
 ּוִמֽי )יְֶהֹוה(ִמֽי ַיֲֽעֶלה ְבַהר יְהָֹוה יאהדונהי : נְָהרֹות יְֽכֹונְֶנֽהָ  ְוַעל. ַעל יִַּמים יְָסָדּה

ֽא נָָׂשא ַלָּׁשְוא נְַפִׁשי. ֵלָבב נְִקי ַכַּפיִם ּֽוַבר: יָקּום ִּבְמקֹום ָקְדֽׁשֹו א . ֲאֶׁשר  ְו
ֵהי יְִׁשֽעֹו )יְֶהֹוה( הָֹוה יאהדונהייִָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת יְ : נְִׁשַּבע ְלִמְרָמֽה : ּוְצָדָקה ֵמֱֽא

ְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפנֶי ַיֲֽעקֹב ֶסָֽלה ֹֽ אֵׁשיֶכם ְוִֽהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי : זֶה ּדֹור ּד ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָרֽ
ִעּזּוז ) יְֶהֹוה( יְהָֹוה יאהדונהי. ִמי זֶה ֶמֶל ַהָּכבֹוד: ְויָבֹוא ֶמֶל ַהָּכֽבֹוד. עֹוָלם
אֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו : ִּגּבֹור ִמְלָחָמֽה )יְֶהֹוה( יְהָֹוה יאהדונהי. ְוגִּבֹור ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָרֽ

 )יְֶהֹוה(יְהָֹוה יאהדונהי . ִמי הּוא זֶה ֶמֶל ַהָּכבֹוד: ְויָבֹא ֶמֶל ַהָּכֽבֹוד. ִּפְתֵחי עֹוָלם
  :הּוא ֶמֶל ַהָּכבֹוד ֶסָֽלה. ְצָבאֹות
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ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהּגִּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲעֵׂשה ְלַמֲענָ יְִהי 

ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת . ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהִּמזְמֹור ַהּזֶה ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנִזְָּכִרים ּבֹו
ּוְלַמַען , זָיו ְוסֹודֹוָתיו ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמּנּוְּפסּוָקיו ְוֵתיבֹוָתיו ְואֹוִתּיֹוָתיו ּוְטֲעָמיו ּוְרמָ 

ַהּיֹוֵצא ִמָּפסּוק ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ) ִדיַקְרנֹוָסא(ַהֵׁשם ַהּגָדֹול ְוַהָּקדֹוׁש 
ְּבנֵי  ָכלּולְ . ֶׁשִתֵתן ִלי ַּפְרנָָסה ְוַכְלָּכָלה. ּוִמָּפסּוק נְָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפנֶי יְהָֹוה. ַּדי

א ְבָעָמל ְוטֹוַרח. ֵביִתי ְּבִמּלּוי ּוְבֵריַוח א ְבִאּסּור ְו ְּבנַַחת ּוְבַׁשְלָוה ּוְבַהְׁשֵקט . ְו
. ְּכֵדי ֶׁשנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִלי ׁשּום ִטְרָדא. ָוֶבַטח

א יְִהיֶה ָּבּה ׁשּום  ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר . ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמהַּפְרנָָסה ֶׁש
ִלּמּוֵדנּו ּוַמֲעֶׂשה  ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל. ִּכי ִאם ִמּיְָד ַהְּפתּוָחה ְוַהְּקדֹוָׁשה. ָוָדם

, ַרחּום. ֶלֶחם ְונְִהיֶה טֹוִבים ְונְִׁשַּבע. ְויְִהיֶה ֵביֵתנּו ָמֵלא ִּבְרַּכת יְהָֹוה. יֵָדינּו ְוִעְסֵקנּו
ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו ִּכי ) ף"ש תמי"רח(, ּפֹוֶדה, יַָׁשר, ַמִּציל, ּתֹוֵמ, ׁשֹוֵמר, ַחּנּון

  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
  

  :ֶׁשַבע ְּפָעִמים, זֶה יַָׁשר ְוָהפּו יֹאַמר ָּפסּוק~ 
ַהִּמְצִרי . ַויְִהי ְּבֵבית ֲאדֹונָיו ַהִּמְצִרי, ַויְִהי ִאיׁש ַמְצִליחַ , ִהי יְהָֹוה ֶאת יֹוֵסףַויְ 

  .ַויְִהי יֹוֵסף ֶאת יְהָֹוה ַויְִהי, ַויְִהי ַמְצִליַח ִאיׁש, ֲאדֹונָיו ְּבֵבית
  

  . ִתּקּון ַהַּפְרנָָסהלְ ַעד ָּכאן ~ 
  .ְלִתקּון ַהזִוּוגּוֵבין  ָסהְלִתקּון ַהַפְרנָ ֵבין  ִמָּכאן יֹאַמר~ 
  :ְוַאַחר ָּכ יֹאַמר רֹוְפֶא' ַעד ִּכי ֲאנִי ה', ִמַוּיֹוָׁשע ה ,"ִׁשיַרת ַהּיָם"יֹאַמר ~ 
  

נְַחנּו נֲַעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפנֵי יְהָֹוה : נֶגַע ָצַרַעת ִּכי ִתְהיֶה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן
נִָביא ִמִּקְרְּב ֵמַאֶחי ָּכמֹנִי יִָקים : ּזַת נֲַחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלּיְַרֵּדןֶאֶרץ ְּכנַָען ְוִאָּתנּו ֲאחֻ 

ֶהי ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון ִהים ְקדֹוׁש ִמְׁשְּכנֵי : ְל יְהָֹוה ֱא נָָהר ְּפָלגָיו יְַׂשְּמחּו ִעיר ֱא
ֹ : ֶעְליֹון נִָחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד : ַעןנֶגֶד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְׂשֵדה צ

נֵר יְהָֹוה נְִׁשַמת ָאָדם חֹוֵפׂש ָּכל : נְַפִּתי ִמְׁשָּכִבי מֹר ֲאָהִלים ְוִקּנָמֹון: מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
נֶֹפת ִּתּטְֹפנָה ִׂשְפתֹוַתיִ ַּכָּלה ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונֵ ְוֵריַח ַׂשְלמַֹתיִ : ַחְדֵרי ָבֶטן

: נֻדּו ִמּתֹו ָּבֶבל ּוֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ֵצאּו ִוְהיּו ְּכַעּתּוִדים ִלְפנֵי צֹאן: ֵריַח ְלָבנֹוןּכְ 
  :נְֹׁשֵקי ֶקֶׁשת ַמיְִמינִים ּוַמְׂשִמאִלים ָּבֲאָבנִים ּוַבִחִּצים ַּבָּקֶׁשת ֵמֲאֵחי ָׁשאּול ִמִּבנְיִָמן
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֶׁשִּתְתַמֵּלא ַרֲחִמים , ֵהינּו ֵוא
, ָעֵלינּו ְוַתִּציֵלנּו ָלנּו ּוְלָכל ְּבנֵי ֵביֵתינּו ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל ֵמַעיִן ָהָרע ּוִמָּכל ִמינֵי ִּכּׁשּוף

, ֹוֵתינּו ַּבִּמְדָּברְוַתְבִריַח יֵֶצר ָהָרע ְוַהָּׂשָטן ִמֶּמּנּו ּוְכֵׁשם ֶׁשָּפַרְׂשָּת ְּכנֶָפי ַעל ֲאב
, ֵּכן ִּתְפרֹׂש ְּכנֶָפי ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ְוִהַּצְלָּתם ֵמֵעינָא ִּביָׁשא ְּדִבְלָעם ָהָרָׁשע

  :ְונְִהיֶה ְמֻכִּסים ְּבִמְכֶסה ְוַהנְָהגָה ִּבְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד
  

  .ֻּכּלֹו" יר ַהִּׁשיִריםׁשִ " ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  .יְַקֵּבל ִּתּקּונֹו ְּבָרצֹון' ִויִהי ָרצֹון ֶׂשה. ֵּתן ַהֶּכֶסף ָלֲענִּיִים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹותי~ 
  
  

  ִ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



 
23 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

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

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

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

  .ּכֹונְנֵהּו
א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד   ָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 

  
ִּ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



 
32 

 

ִ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  
  

 להבדיל לעילוי נשמת:   
 לעילוי נשמת כל נפטרי עם ישראל 
 ל"אליעזר שלמה שיק בן מלכה זצ' ר 
 אליושע בן חוה, ל"ז ינה בת חוה'רג, ל"ז ינה ונעים'ישראל בן רג 

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

 .ל"ז אהובה בת מזל, ל"ז עיני, משיח, אביבי, אביב, חבה, שמואל
  
  

  .ה. ב. צ. נ. ת


