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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשִּגַּלח זְָקנֹו ְּבַתַער       
    אֹו ֶׁשֵהִקיף ֵּפאֹות ָהרֹאש      
    

                               ~  
  

  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     
  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    

  םְונִָׂשים ִלְגָבִרי                      
  
  

  



 
2 

 

  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

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

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

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

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

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

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

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

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

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

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

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

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

  
  

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

  6             אֹו ֶׁשֵהִקיף ֵּפאֹות ָהרֹאש, ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשּגִַּלח זְָקנֹו ְּבַתַער
  19                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאן ִענְיָ 
  21                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  אֹו ֶׁשֵהִקיף ֵּפאֹות ָהרֹאש, ִּתּקּון ְלִמי ֶׁשִּגַּלח זְָקנֹו ְּבַתַער         
  
  
  
  

ְויֵׁש ַמִּתיִרים ּגַם  ,ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ְלגֵַּלַח ֶאת ַהּזָָקן ְויֵׁש ַמִּתיִרים ְלגְַּלחֹו ְּבִמְסָּפַרּיִם
ֲאָבל ְלָכל ַהֵּדעֹות ָאסּור ְּבִאּסּור , ִּבְמכֹונָה ַחְׁשַמִּלית ַהּפֹוֶעֶלת ְּכֵעין ִמְסָּפַרּיִם

ְורֹוב ַהְּמכֹונֹות (ָחמּור ְלִהְתַּגֵּלַח ְּבַסִּכין אֹו ִּבְמכֹונָה ַחְׁשַמִּלית ַהּפֹוֶעֶלת ְּכֵעין ַסִּכין 
א ֶׁשל  ַהֲחָדׁשֹות ֲאסּורֹות ְּבִׁשּמּוׁש ִּכי ֵהן עֹוְבדֹות ַעל ִעָּקרֹון ֶׁשל ַסִּכין ְו

ְוָצִרי ְׁשֵאַלת ַרב ַעל ) ּוִּבְפָרט אֹוָתם ֶׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם ִליְפט ֶאנְד ַקאט, ִמְסָּפַרּיִם
  .ָּכל סּוג ֶׁשל ְמכֹונָה

  
יָבֹא ְּבגְִלּגּול ַּפר אֹו ָחמֹור ִמְלָבד  )ַסִּכין(ֶׁשַהִּמְתַּגֵּלַח ְּבַתַער ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים 

א ', ָהֳענִָׁשים ַהָּקִׁשים ַהְּמַחִּכים לֹו ְּבָענְֵׁשי ַמְעָלה ְּכַכף ַהֶּקַלע ְוגִֵהינָם ְוַכּדֹו ְו
ּוִמְהיֹות טֹוב ְּכַדאי ַלֲעׂשֹות , ל"ָמָצאנּו ִמְסַּפר יִָמים ְלִתּקּון ָעֹון זֶה ְּבִכְתֵבי ָהַאִריזָ 

ׁש ֵמאֹות ּקּון ִעם ִּפְדיֹון ֶׁשל ַהּתִ  ֵאל "ת ְּכִמנְיָן ֵׁשם ַּתֲענִּיֹו ְוָחֵמׁשם ְוַאְרָּבִעיְׁש
ּוְבָוַדאי ) ְוֵׁשם ַׁשַּדי הּוא ְּבגִיַמְטִרּיָא ַּפֲעַמּיִם זָָקן(ו ּפֹוגֵם ֵחְטא זֶה "ֶׁשּבֹו ח" ַׁשַּדי

  .י יְנֶַּקה ֶאת ֶחְטאֹו ְלגְַמֵריֶׁשּזֶה יֲַעֶׂשה רֹוֶשם ָּגדֹול ַּבָּׁשַמיִם ְואּולַ 
  

ֶׁשָאסּור ְלַסֵּפר ֶאת ֵּפאֹות ֶׁשֵּפרּוׁשֹו " א ַּתִּקיפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם"ְוָאְמָרה ּתֹוָרה 
ְוַחּיָב ָאָדם ְלַׁשּיֵיר ֵׂשיָער ְּבֵפאֹות רֹאׁשֹו ַעד ְלֶעֶצם , ַוֲאִפּלּו ְּבִמְסָּפַרּיִם ָהרֹאׁש

ְוַהְרֶּבה ְּבנֵי ָאָדם ִמְתגְַּלִחים ִעם ְמכֹונָה , מּול ֶאְמַצע ָהאֹוזֶן ַהְּלִחי ַהַּמְתִחיָלה
ְּכֵׁשָרה אֹו ִמְׁשַחת ִּגּלּוַח ֲאָבל ַמגְִּביִהים ֶאת ַהּגִּלּוַח ֵמַעל ְלֶעֶצם ַהְּלִחי ְועֹוְבִרים 

ְּבגְִלגּול ַּפר ְּבחֹוֶסר יְִדיָעה ַעל ִאּסּור ָחמּור זֶה ֶׁשּגַם ָעָליו ָהעֹונֶׁש הּוא ָלבֹא 
ֹ ַאת ּפְ ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ( ְוַהָּׁשב . יִַּציֵלנּו' ְלַאַחר ֳענִָׁשים ֲחמּוִרים ְלַמְעָלה ה) אְׁשֶכםר

א נְִתָּבֵאר ְּבִכְתֵבי האר. ִּבְתׁשּוָבה יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו ְלַתֵּקן ֵחְטא זֶה י "ָאְמנָם 
ִהים אֹו ִּבְׁשנֵי ִמְסַּפר יִָמים ְלִתּקּון זֶה ֲאָבל נ ראה ֶׁשַהְּפגָם הּוא ִּבְׁשנֵי ְׁשמֹות ֱא

 תֵמאֹו ֵׁשׁשּוִמְהיֹות טֹוב ְּכַדאי ַלֲעׂשֹות ַהִּתּקּון ִעם ִּפְדיֹון ֶׁשל , ץ"ְׁשמֹות מצפ
ׁש ֵמאֹותאו , ץ"ם ֵׁשם מצפְּפָעִמי' ן בְּכִמנְיַ ת ַּתֲענִּיֹו ַּתֲענִּיֹות ְּכִמנְיָן ֵׁשם  ְׁש
ְּפָעִמים ' ַּתֲענִּיֹות ְּכִמנְיָן ב ֵמָאה ְוִׁשְבִעיםאֹו ְלָפחֹות ְּבִפְדיֹון ֶׁשל  ,ץ"מצפ
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ִהים ִהים ְׁשמֹונִים ְוֵׁשׁשאֹו ְלָפחֹות ְּבִפְדיֹון ֶׁשל , ֱא , ַּתֲענִּיֹות ְּכִמנְיָן ֵׁשם ֱא
ֵאין , ים ַהּנָכֹון ַלֲעֹונֹות ֵאּלּוי ֶׁשֵאין ִאָּתנּו יֹוֵדַע ִמְסַּפר ַהִּתּקּונִ "ואעפ. ּוְּכִמנְיָן ֵפָאה

, ָסֵפק ֶׁשַהִּתּקּון והִפְדיֹון יֲַעֶׂשה רֹוֶׁשם ָּגדֹול ַּבָּׁשַמיִם ְואּוַלי יְנֶָּקה ֶאת ֶחְטאֹו ְלגְַמֵרי
ְוַהּפֹוֵתַח יָדֹו ִּבְתׁשּוָבה , ְוַאַחר ַהַּכָּונָה ְוַהַּמֲעֶׂשה ָּדנִים ֶאת ָהָאָדם ְוֶאת ְּתׁשּוָבתֹו

  .ֵּבל ּפֹוְׁשִעים ְוַחָּטִאים יְַקֵּבל ְּתׁשּוָבֵתנּו ְּבָרצֹוןְלקַ 
  

  מבחינת פדיון התעניותשונים שימו לב שאלו שני תיקונים 
  

 345: םִמינִימּו, שח 3450: םַמְקִסימּוא הּו רְּבַתעַ  ְלִמְתַּגֵּלחַ  ןַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 
  . חש 1725: ַס ַהּכֹל, 5ל ָּכפּו

  
 1700 אֹו 3000 אֹו 6000: םַמְקִסימּו, רֹאׁשֹות ֵּפאֹו ִלְמַגֵּלחַ  ןְדיֹוַהּפִ ם ְסכּו~ 
, 5ל ָּכפּול "ַהּנַ ר ַהֵּסדֶ י ְלפִ ת ַהַּתֲענִיי יְמֵ ל ׁשֶ ם ְסכּול ּכָ : םִמינִימּו. חׁשָ  860 אֹו
ְוִאם ֵאין ִּביכְֹלתֹו ָלֶתת ַהְּסכּום  .שח 430או  850 או 1500 או 3000: כ"סה

  .אַהָּמלֵ ן ַהִּפְדיֹום ְסכּות ַהְׁשָלמַ ד עַ ם יֹול ְּבכָ ר יֹותֵ  אֹושח  5ן יִּתֵ , ַהָּמֵלא
  
  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון 
  

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת , ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות יֵֵל ְלִמְקֶוה~ 
רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ָּצַרְעּתֹוֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל מִ 

  .ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחּטֹאָּתיו
  

ם ִלְפנֵי יֹוו, יֹום ֶאָחד ִמְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים יָצּום~ 
  :יֹאַמר ִוּדּוי זֶה ַהַּתֲענִית

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

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

) זְָקנִי) (ֵּפאֹות רֹאִׁשי(ִּגַּלְחִּתי . ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
א ַּתְׁשִחית ֶאת ְּפַאת  א ַּתִּקיפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְו ְוָעַבְרִּתי ַעל ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 
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ָטַפְלנּו . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו, זְָקנְ
. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

ִקִּׁשינּו . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. עֶֹרף

א ָׁשָוה ָלנּו ַוֲאנְַחנּו . י ֱאֶמת ָעִׂשיתָ ִּכֽ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ַהּטֹוִבים ְו
ְענּו א . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ִהְרָׁשֽ ֲה

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

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

  
יֹאַמר נַֹסח זֶה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית ִלְפנֵי ֶׁשּיְַסּיֵם  ְּבִמנְָחה ֶׁשִּלְפנֵי ַהַּתֲענִית~ 

ַהי נְצֹר"אֹו ַאַחר , "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה"ִּבְרַּכת    ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר " ֱא
  

א ֲאָמרֹו~  ְׁשמֹונֶה (ֲאָבל ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה , ִאם 
ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת  .ְונְֶחָׁשב לֹו ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית, יָכֹול ְלִהְתַעּנֹות, ֶׁשל ִמנְָחה) ֶעְׂשֵרה

  :ַהַּתֲענִית
  

ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי , ָחר ַליְָלה ָויֹוםִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלמָ 
ְּבָכל ְּפגֵָמי ַהְּבִרית ּוִבְפַרט ַּבֲעֹון ַהְׁשָחַתת ֵּפאֹות ָהרֹאׁש ְוַהּזָָקן ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה 

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה , ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ְוִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָללַוֲאַכּוֵ  ִויִהי ָרצֹון , ן ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות  ֵהינּו ֵוא ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  ."יָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִ ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּו

  
ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה~ 

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
  .א ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁשִמְּלַבד ִאם הּו) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

  
ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות , יְִׁשַּתֵדל ִלְלמֹוד ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ְּבֵליל ַהַּתֲענִית~ 
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  . ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים
  

ְּבֵׁשם ִויַכֵּון , יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו~ 
  . ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו
  

 ִמְׂשַער ִעּזִיםָהֲעׂשּויָה  ֲחגֹוַרת ַׂשקיֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו , ִאם יָכֹול~ 
  )רַהֵּספֶ ת הֹוָראֹות ִּבְתִחּלַ . (ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית

  
ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהָּׁשַחר ְוַאַחר ָּכ ִּתּקּון  ר ֲחצֹות ַליְָלהָלקּום ַאחַ טֹוב ְוָרצּוי ~ 

  .ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה) הַהְּתִפּלָ י ְּבִסּדּורֵ נְִמָצא (ֲחצֹות 
  

  :יֹאַמר ְּביֹום ַהַּתֲענִית~ 
  

ַּכָּכתּוב , ּוָבהֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁש
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹולֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה ֱא

ֲחָרָטה ְּגמּוָרה , ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים
א ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא עֹודּוְמַקֵּבל ָעלַ , ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . י ֶׁש

ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא , ם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּוָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעּלָ , ֱא

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

ְוָעַבְרִּתי ) זְָקנִי) (ֵּפאֹות רֹאִׁשי(ִּגַּלְחִּתי . ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֵביֵתינּוַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי 
א ַּתְׁשִחית ֶאת ְּפַאת זְָקנְ א ַּתִּקיפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְו , ַעל ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 

ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְענּוְוִהְרׁשַ . ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו
. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ּוִמְרָמה
. עֶֹרף ִקִּׁשינּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו

ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו
א ָׁשָוה ָלנּו ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ְו  :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ

א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, יֵֹׁשב ָמרֹום ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
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 :ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶיֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

ִמי ֵאל  .ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ , ֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹוָּכמֹו נֵֹׂשא עָ 

ִּתֵּתן : ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ֶחֶסד הּוא
ֹ , ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם   :ֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדםֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאב

  
את ַהּיִָמים ֲאֶׁשר יַּזִיר  :רְויֹאמַ  א יֲַעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמ ָּכל יְֵמי נֶֶדר נִזְרֹו ַּתַער 

ְוַעָּתה יִגְַּדל נָא ּכַֹח ֲאדֹנָי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת : ַליהוה ָקדֹוׁש יְִהיֶה ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו
א יְנֶַּקה ּפֵֹקד ֲעֹון יהוה ֶאֶר : ֵלאמֹר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד נֵֹׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְונֵַּקה 

ְסַלח נָא ַלֲעֹון ָהָעם ַהּזֶה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד : ָאבֹות ַעל ָּבנִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים
  : ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרַוּיֹאֶמר יהוה : ְוַכֲאֶׁשר נָָׂשאָתה ָלָעם ַהּזֶה ִמִּמְצַריִם ְוַעד ֵהּנָה

  
ַּבּיֹום ַההּוא יְגַַּלח ֲאדֹנָי ְּבַתַער ַהְּׂשִכיָרה ְּבֶעְבֵרי נָָהר ְּבֶמֶל ַאּׁשּור ֶאת ָהרֹאׁש 

ִויַכֵּון , ת ֵׁשם ָקדֹוׁש"ְמְצְמַציְ ' יְַכֵּון ַּתַער ִּגי: (ְוַׂשַער ָהַרגְָליִם ְוגַם ֶאת ַהּזָָקן ִּתְסֶּפה
  ."ַּתַער"יֹוֵצא ְּבגִיְמְטִריָא " יוד אלפ דלת נון"ַּגם 

  
ַויְִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשנָה ְוֵתַׁשע ָׁשנִים ַוּיֵָרא יהוה ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִי 

ַוּיִַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוּיְִקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם : ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּל ְלָפנַי ֶוְהיֵה ָּתִמים
ַוּיֵָרא ֵאָליו יהוה ַּבַּליְָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר : ַוּיַַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע: ל עֹוָלםיהוה אֵ 

ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּת ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתי ְוִהְרֵּביִתי ֶאת זְַרֲע  ָאנִֹכי ֱא
: ֹוְת ְויְַפְר ְויְַרֶּב ְוָהיִיָת ִלְקַהל ַעִּמיםְוֵאל ַׁשַּדי יְָבֵר א: ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי

ְויִֶּתן ְל ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְל ּוְלזְַרֲע ִאָּת ְלִרְׁשְּת ֶאת ֶאֶרץ ִמגֶֻרי ֲאֶׁשר נַָתן 
ִהים ְלַאְבָרָהם ִהים ֲאנִי ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקהַ : ֱא ל ּגֹויִם ַוּיֹאֶמר לֹו ֱא

ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְליְִצָחק ְל : יְִהיֶה ִמֶּמָּך ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶצי יֵֵצאּו
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יְִׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן : ֶאְּתנֶּנָה ּוְלזְַרֲע ַאֲחֶרי ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ

ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמנְָחה ְמַעט ֳצִרי  ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמּזְִמַרת
ט ָּבְטנִים ּוְׁשֵקִדים ְוֶכֶסף ִמְׁשנֶה ְקחּו ְביְֶדֶכם ְוֶאת ַהֶּכֶסף : ּוְמַעט ְּדַבׁש נְכֹאת ָו

חּו ְוֶאת ֲאִחיֶכם קָ : ַהּמּוַׁשב ְּבִפי ַאְמְּתחֵֹתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְביְֶדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא
ְוֵאל ַׁשַּדי יִֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפנֵי ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת : ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש
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ַוּיְִקחּו ָהֲאנִָׁשים ֶאת : ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבנְיִָמין ַוֲאנִי ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי ָׁשָכְלִּתי
יָָדם ְוֶאת ִּבנְיִָמין ַוּיָֻקמּו ַויְֵרדּו ִמְצַריִם ַוּיַַעְמדּו ַהִּמנְָחה ַהּזֹאת ּוִמְׁשנֶה ֶּכֶסף ָלְקחּו בְ 

ַוּיֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי נְִרָאה ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען ַויְָבֶר : ִלְפנֵי יֹוֵסף
ים ְונַָתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהנְנִי ַמְפְר ְוִהְרִּביִת ּונְַתִּתי ִלְקַהל ַעּמִ : אֹוִתי

  :ַהּזֹאת ְלזְַרֲע ַאֲחֶרי ֲאֻחּזַת עֹוָלם
  

ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב : ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנִָעים ֶׁשֶבת ַאִחים ּגַם ָיַֽחד
ן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתֽיו ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל  :ַעל ָהראׁש יֵֹרד ַעֽל ַהּזָָקן זְַקֽ
  :ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחּיִים ַעד ָהֽעֹוָלֽם

  
  ":ֵאל ַׁשַּדי"ת ֶׁשָּלֶהם "ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשר ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
  

ַהי ְּב ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ְוָסַלְחָּת , ן ִׁשְמ יְהָֹוהְלַמעַ : ַאל יַַעְלצּו אֹויְַבי ִלי, ֱא
ְּדָרֶכי יְהָֹוה : ִּכי ִמיִמינִי ַּבל ֶאּמֹוט, ִׁשִּויִתי יְהָֹוה ְלנֶגְִּדי ָתִמיד :ַלֲעֹונִי ִּכי ַרב הּוא

  :ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן, יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון: אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדנִי, נִיהֹוִדיעֵ 
  

ִמְּבִלי ְלַהְפִסיק " יוד, נון, דלת, אלף"ת ֶׁשָּלֶהם "ּלּו ֶׁשרְּפסּוִקים אֵ  יֹאַמר~ 
  :ְּבֶאְמַצע ְּבׁשּום ִּדּבּור אֹו ַמֲעֶׂשה

  
ִׁשיָעה הֹו, ְלַמַען יֵָחְלצּון יְִדיֶדי: ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, חֲאדֹנָי ְׂשָפַתי ִּתְפּתָ : ף"אל

  :ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי, י ִמְּקָרב ִליָּפָדה ְבָׁשלֹום נְַפׁשִ  :יְִמינְ ַוֲענֵנִי
ִּכי ִפּקּוֶדי , ְל ֲאנִי הֹוִׁשיֵענִי :יְהָֹוה ַאל ְּתִביֵׁשנִי, יָּדַבְקִּתי ְבֵעדֹותֶ : ת"דל

ִהים :ָדָרְׁשִּתי   :ֲאדֹנָי ָמעֹון ַאָּתה ָהיִיָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר, ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱא
ַוֲאנִי ָענִי ְוֶאְביֹון ֲאדֹנָי יֲַחָׁשב  :ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה, םַחְלִּתי ֵעדֹוֶתי ְלעֹולָ נָ : ן"נו
ַהי ַאל ְּתַאַחרֶעזְָרִתי ּוְמַפְלטִ , ִלי ִּכִּסיָת ָכל ַחָּטאָתם , נָָׂשאָת ֲעֹון ַעֶּמ :י ַאָּתה ֱא

  :ֶסָלה
יִָדין , ְוהּוא יְִׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק :יְִלַעג ָלמֹו ֲאדֹנָי, ְׂשָחקיֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמיִם יִ : ד"יו

  :ּוגְבּורֶֹתי יִַּגידּו, ּדֹור ְלדֹור יְַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי: ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים
  

  :ֶּפֶרק זֶה ְּבִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב יֲַעמֹוד ְויֹאַמר~ 
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: נָא יְִׂשָרֵאל  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו -  ריֹאמַ : טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו -  הֹודּו ַליהָוה ִּכי
נָא יְִרֵאי יְהָוה ִּכי ְלעֹוָלם  -  יֹאְמרּו:ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו- נָא ֵבית -  יֹאְמרּו
א ִאיָרא ַמה ַּיֲֽעֶשה ִלי : ִמֽן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ּיָּה ָענָנִי ַבֶּמְרָחב ָיּֽה: ַחְסּדֹו יְהָֹוה ִלי 
ֹ : ָאָדֽם נְָאֽייְה ֹֽ זְָרי ַוֲֽאנִי ֶאְרֶאה ְבׂש ֹֽ : טֹוב ַלֲֽחסֹות ַּבֽיהָֹוה ִמְּבטַֹח ָּבָֽאָדֽם: ָוה ִלי ְּבע

: ָּכל ּגֹויִם ְסָבבּונִי ְּבֵׁשם יְהָֹוה ִּכי ֲאִמיַלֽם: טֹוב ַלֲֽחסֹות ַּבֽיהָֹוה ִמְּבטַֹח ִּבנְִדיִבֽים
ֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים : יַלֽםַסּבּונִי גַם ְסָבבּונִי ְּבֵׁשם יְהָֹוה ִּכי ֲאמִ  ֹֽ ַסּבּונִי ִכְדבֹוִרים ּד

נִי: ְּבֵׁשם יְהָֹוה ִּכי ֲאִמיַלֽם ָעּזִי ְוזְִמָרת יָּה ַוֽיְִהי לי : ַּדחֹה ְדִחיַתנִי ִלנְּפֹל ַויהָֹוה ֲעזָָרֽ
יְִמין יְהָֹוה : יִלקֹול ִרּנָה ִוֽיׁשּוָעה ְּבָאֳֽהֵלי ַצִּדיִקים יְִמין יְהָֹוה עָֹׂשה ָחֽ: ִלֽיׁשּוָעֽה

יַּסֹר יְִּסַרּנִי : ֽא ָאמּות ִּכֽי ֶאְחיֶה ַוֲֽאַסֵּפר ַמֲֽעֵשי ָיּֽה: ֽרֹוֵמָמה יְִמין יְהָֹוה עָֹׂשה ָחֽיִל
א נְָתָנֽנִי ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֽבֹא בם אֹוֶדה ָיּֽה: ּיָּה ְוַלָּמֶות  ֶזֽה ַהַּׁשַער ַלֽיהָֹוה : ִּפְתחּו ִלי ַׁשֽ

ֶאֶבן ָמֲֽאסּו ַהּבֹונִים ָהֽיְָתה : ֽאֹוְד ִּכי ֲענִיָתנִי ַוְּתִהי לי ִלֽיׁשּוָעֽה: בֹאּו ֽבֹוַצִּדיִקים יָ 
ֶזֽה ַהּיֹום ָעָשה יְהָֹוה : ֵמֵאת יְהָֹוה ָהיְָתה ּזֹאת ִהיא נְִפָלאת ְּבֵעיֵנֽינּו: ְלרֹאׁש ִּפָּנֽה

ָּברּו ַהָּבא : ּנָא ָאּנָא יְהָֹוה ַהְצִליָחה ָּנֽאָאּנָא יְהָֹוה ֽהֹוִׁשיָעה : נָגִיָלה ְונְִׂשְמָחה ֽבֹו
ֵאל יְהָֹוה ַוּיֶָאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲֽעבִֹתים ַעד : ְּבֵׁשם יְהָֹוה ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית יְהָֹוֽה

ַהי ֲאֽרֹוְמֶמּֽךָ : קְרנֹות ַהִּמזְֵּבֽחַ  ִּכי ְלעֹוָלם הֹודּו ַלֽיהָֹוה ִּכי טֹוב : ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱא
  :ַחְסּֽדֹו

  
ְּבֶרֶצף " ץ"ץ מצפ"מצפ, אלהים, אלהים"ת ֶׁשָּלֶהם "ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשר יֹאַמר~ 

  :ֶאָחד
  

ֵאֶּלה ֶאזְְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי נְַפִׁשי ִּכי ֶאֱעבֹור ַּבָּס ֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית : ם"אלהי
ִהים ִהים: גֵגּנָה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוְּבקֹול רִ , ֱא ַח נָכֹון ְורּו, ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱא

ִהים :ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי :          ָארּום ַּבּגֹויִם ָארּום ָּבָאֶרץ, ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי ָאנִֹכי ֱא
ִהים  :    יְהָֹוה ִמָּׁשַמיִם ִהְׁשִקיף ַעל ְּבנֵי ָאָדם ִלְראֹות ֲהיֵׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁש ֶאת ֱא

ִהים   :מֹוִׁשיַע יְִׁשֵרי ֵלב, ָמגִּנִי ַעל ֱא
  

ִהים ְּבָאזְנֵינּו ָׁשַמְענּו ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו: ם"אלהי ּפַֹעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהם ִּביֵמי , ֱא
ִהים ְּבצִ : ֶקֶדם ִהים יֲַחָקר זֹאת :ּיֹון ּוְל יְֻׁשַּלם נֶֶדרְל ֻדִמּיָה ְתִהָּלה ֱא א ֱא , ֲה

 יְִׁשַלח, יְִׁשַלח ִמָּׁשַמיִם ְויֹוִׁשיֵענִי ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה :ֲעֻלמֹות ֵלבִּכי הּוא יֹוֵדַע ּתַ 
ִהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ִהים: ֱא   :ּוְבנֵי ָאָדם ְּבֵצל ְּכנֶָפי יֱֶחָסיּון, ַמה ּיָָקר ַחְסְּד ֱא
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יָָׁשר וְ , ַצִּדיק ַאָּתה יְהָֹוה: ְרּכֹו יְֶחָּפץֹונָנּו ְודַ ֵמיהָֹוה ִמְצֲעֵדי גֶֶבר ּכ: ץ"מצפ
:               ִמְצַות יְהָֹוה ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעינָיִם, ִּפּקּוֵדי יְהָֹוה יְָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב: ִמְׁשָּפֶטי

  :ְוַחִּסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו, ַּצִּדיק יְהָֹוה ְּבָכל ְּדָרָכיו
  

ּוִמָּכל ָצרֹוָתם  ָצֲעקּו ַויְהָֹוה ָׁשֵמעַ  : יְהָֹוה ְצָבאֹותְּכנֹוֶתיַמה ּיְִדידֹות ִמׁשְ : ץ"מצפ
א יֶֶאְׁשמּו ָּכל ַהחֹוִסים ּבֹו ,ֹוֶדה יְהָֹוה נֶֶפׁש ֲעָבָדיוּפ :ִהִּציָלם :                              ְו

  :ה תֹוִׁשיַע יְהָֹוהָאָדם ּוְבֵהמָ , ִצְדָקְת ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבה
  

או על , אֹו ַמֲעיָן אֹו ּבֹור ַמיִם, אֹו נָָהר, ַעל ְׂשָפת יָם יֲַעֶׂשה ֵסֶדר ַהַּתְׁשִלי~ 
ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר יֲַעֵׂשהּו ְּבִדיָעָבד ַעל ְּדִלי (, מקוה לטבילת כלים הנמצא בחצר

ְוקֹוֶדם יֹאַמר ַּבָּקָׁשה .) ֲעֵׂשהּו ֵׁשנִיתיַ , ּוְביֹום ַאֵחר ְּכֶׁשיְִמָצא ְמקֹור ַמיִם, ָמֵלא ַמיִם
  :זֹו
  

ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְליֲַחָדא 
ָׁשה ֲהֵרינִי מּוָכן לֹוַמר ְׁש. ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל"ה ְּבֵׁשם ו"ֵׁשם י

ָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ִאְתַחּזּון , ָעָׂשר ְּפסּוִקים ַהְּכתּוִבים ַעל יְֵדי ִמיָכה ַהּנִָביא
ְוֻכְּלהּו נְַפִקין ִמְּתֵליָסר ַמּבּוִעין ִדְמַׁשח ְרבּות ְּדִתּקּונֵי ִּדיְקנָא ַקִּדיָׁשא , ָהָכא

. ָהא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ֵמַעִּתיַקא ַקִּדיָׁשא .ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין
. ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ַאְרַּבע. ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ְּתָלת. נֹוֵׂשא ָעֹון ְּתֵרי. ִמי ֵאל ָּכמֹו ַחד

יְִכּבֹׁש . יָׁשּוב יְַרֲחֶמּנּו ִׁשְבָעה. ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ִׁשית. א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ָחֵמׁש
ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב . ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם ִּתְׁשָעה. ֲעֹונֹוֵתינּו ְּתַמנְיָא

ִמיֵמי ֶקֶדם , ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ְּתֵריָסר. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַחד ָסר. ֲעָׂשָרה
ֶאֶר ִמָּדה . ְוַחּנּון ִמָּדה ְּתָלת. ַרחּום ִמָּדה ְּתֵרין, ֵאל ִמָּדה ַחד, ְלַקֵביל ָּדא: ְּתֵליָסר
נֹוֵצר ֶחֶסד . ֶוֱאֶמת ִמָּדה ִׁשְבָעה. ְוַרב ֶחֶסד ִמָּדה ִׁשית. ַאַּפיִם ִמָּדה ָחֵמׁש. ַאְרַּבע

. ד ָסרָוֶפַׁשע ִמָּדה חַ . נֹוֵׂשא ָעֹון ִמָּדה ֲעָׂשָרה. ַלֲאָלִפים ִמָּדה ִּתְׁשָעה. ִמָּדה ְּתַמנְיָא
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי  :ְונֵַּקה ִמָּדה ְּתֵליָסר. ְוַחָּטָאה ִמָּדה ְּתֵריָסר

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

ׁש ֶעְׂשֶרה ִמּדֹות ָהֲאמּוִרים ַעל יְֵדי מֶֹׁשה ַעְבָּד, נְִביָא ִמיָכה . ַהְמֻכָּונִים ֶאל ְׁש
י ָּכל ּוְכִאּלּו ִהַׂשגְּתִ , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ָּבֶהם
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ְויִּגֹלּו ַרֲחֶמי ַעל , ְוִתְהיֶה ָׁשָעה זֹו ֵעת ָרצֹון ְלָפנֶי. ַהּסֹודֹות ָהְרמּוזִים ָּבֶהם
ֵהינּו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ִמּדֹוֶתי , ְוִתְתנֵַהג יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

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

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

ף "ְוַעל יְֵדי ֵׁשם ַאלֵ . ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי. ָרִעים יְֻׁשְלכּו ִּבְמֻצּלֹות יָם
, ה ְמבָֹרִרים ּוְמנִֻּקים ּוְמֻלָּבנִיםי יְִתָּבְררּו ְויֲַעלּו ָּכל נִּצֹוֵצי ַהְּקֻדּׁשָ "ד והֵ "י יּו"והֵ 

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

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

ִּדיְקנָא ְּדָסִתים ְויִַּקיר . ִּדיְקנָא ְּדַהִהיא ֻתְׁשַּבְחָּתא. ַקִּדיָׁשא ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא
ְּדָכל ִּדיְקנָא ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא . ִּדיְקנָא ְּדָלא יְָדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ִמָּכל ִּתקּונֹוי

ִּדיְקנָא . ִּדיְקנָא ְּדָלא ֲהָוה ַּבר נַׁש נְִביָאה ְוַקִּדיָׁשא ְּדיְִקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליּה. ֻּתְׁשָּבִחין
ְטִמיָרא , יִַּקיָרא ְּדיִַּקִרין, ִחָּוָרא ְּכַתְלגָא, ְּדִהיא ַּתְליָא ְּבַׂשֲערֹוי ַעד ַטּבּוָרא ְדִלָּבא

ָּתאנָא ִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא ְּדָהאי ִּדיְקנָא . ְמנּוָתא ְּדכָֹלאִדְטִמיִרין ְמֵהיְמנּוָתא ִדְמֵהי
נִָפיק ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית סּוְחָרנֵיּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא ְונִָחית ְוָסִליק , ְמֵהיְמנּוָתא ְדכֹוָלא

ּוָלא ְוָחֵפי ַעד ְונִָחית ְּבִׁשּק. ְוָחֵפי ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ִחָּוָרא ְדיִַּקיָרא
הּוא ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְמַהיְמנָא ְׁשֵליָמא ְּדנַגְִּדין ֵּביּה ְּתַלת ֲעָׂשר נְִביִעין , ִטּבּוָרא

  :ִּבְתַלת ֲעַׂשר ִּתקּונִין ִמְתַּתְּקנָא, ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ָטָבא
ן ַׂשְעָרא ִמְּלֵעיָלא ְוָׁשאֵרי ִמְתַּתּקַ ) ֵאל' ִמי ֵאל ָּכמֹו במדה א( ִּתקּונָא ַקְדָמָאה

ֵמַההּוא ִּתקּונָא ִדְׂשַער ֵריֵׁשיה ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיָּלא ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית ִמַּקֵּמי 
  :ִּפְתָחא ְדֻאְדנִין ְּבַחד חּוָטא ְּבִׁשֻּקָלא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא

, ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא) ַרחּום 'נֹוֵׂשא ָעֹון במדה ב(, ִּתקּונָא ִתנְיָינָא
  :ְוָסִליק ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּוָמא ְּבִתּקּונָא ָׁשִקיל

ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא ) ְוַחּנּון' ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע במדה ג(, ִּתקּונָא ְּתִליָתָאה
ּוָמֵלי . ְוַׂשְעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא ,ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין נִָפיק ַחד ָאְרָחא

  :ֵמָהאי ִּגיָסא ּוֵמָהאי ִּגיָסא ַׂשְעָרא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים סּוְחָרנֵּה ְדַההּוא ָאְרָחא
ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְונִָחית ְּתחֹות ) ֶאֶר' ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו במדה ד(, ִּתקּונָא ְרִביָעָאה
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  :א ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא ְּבִתּקּונָא ְׁשִליםּפּוָמא ֵמֵריׁשָ 
ְּתחֹות ּפּוָמא נִָפיק ) ַאַּפיִם' א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו במדה ה(, ִּתקּונָא ֲחִמיָׁשָאה

ְוִאֵּלין ְּתֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין ַעל ּפּוָמא , ָאְרָחא ַאֲחָרא ְּבִׁשּקּוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא
  :ןִמָּכאן ּוִמָּכא

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְוָסִליק ) ְוַרב ֶחֶסד' ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא במדה ו(, ִּתקּונָא ְׁשִתיָתָאה
ְונִָפיק ִמְּלַרע ְלֵעיל ְלֵריָׁשא ְּדפּוָמא ְוָחֵפי ַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא 

  :ְדָאְרָחא ַתָּתָאה ְּדפּוָמא ְונִָחית ַׂשְעָרא ְלֵריָׁשא ְדִפְתָחא. ְּדפּוָמא ִדְלֵעיָלא
ָּפִסיק ַׂשְעָרא ְוִאְתֲחזּון ְּתֵרין ) ֶוֱאֶמת' יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו במדה ז(, ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה

ְּבגִינְהֹון ִאְתַקיָם ָעְלָמא . ַּתּפּוִחין ְּבִתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַׁשִּפיָרן ְויָָאן ְלֶמֱחזֵי
  :יב ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִיםֲהָדא הּוא ִּדְכתִ 

נִָפיק ַחד חּוָטא ְּדַׁשֲעֵרי ) נֹוֵצר ֶחֶסד' יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו במדה ח(, ִּתקּונָא ְתִמינָָאה
  :ְוַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, סֹוֲחָרנֵי ְדִדיְקנָא

) ָלֲאָלִפים' ַחּטֹאָתם במדה טְוַתְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל (, ִּתקּונָא ְתִׁשיָעָאה
ְוָלא נְַפֵקי , ִמְּתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַׁשְעֵרי ִּדיְקנָא ִעם ִאינּון ַׁשְעֵרי ְּדַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא

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

  :א ְוַחְפיָין ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות ִּדיְקנָאִּדיְקנָ 
ְּדָלא נְָפִקין נִיָמא ִמן נִיָמא ) א ָוֶפַׁשע"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י(, ִּתקּונָא ַחד ַסר

  :ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים
א ַתְליָין ַׁשְעֵרי ְּדלָ ) ב ְוֲחָּטָאה"ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו במדה י(, ִּתקּונָא ְּתֵריַסר

  :ּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָּכל ִסְטרֹוי ְויָָאן ַׁשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ַעל ּפּוָמא
ְּדַתְליָין ַׁשְעֵרי ִּבְתחֹות ִּדיְקנָא ) ג ְונֵַּקה"ִמיֵמי ֶקֶדם במדה י(, ִּתקּונָא ְּתֵליַסר

ָלא ִאְתֲחזֵי ִמָּכל . א ְמַחְפיָין ַעד ַטּבּוָראִּביָקָרא יָָאה ִּביָקָרא ַׁשִּפירָ . ִמָּכאן ּוִמָּכאן
. ַּבר ִאּנּון ַּתּפּוִחין ַׁשִּפיִרין ִחָּוִרין ְּדַמְפִקין ַחּיִין ְלַעְלָמא. ַאנְֵּפי ַתְקֻרְבָּתא ְּדֻבְסָמא

יַסר ַמּבּוִעין ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין נַגְִּדין ְונְָפִקין ְּתלֵ . ּוְמַחזְיָן ֵחדּו ִלזְֵעיר ַאנְִּפין
ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא . ְונֲַהִרין ְּבַההּוא ִמְׁשָחא. ְונַגְִּדין ְלָכל ִאּנּון ִּדְלַתָּתא, ִּדְמָׁשח ְרבּות

ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא . ִמְׁשָחא ְּדִבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין
  :ַעִּתיק ְדַעִּתיִקיןְסִתיָמָאה ְּדכָֹּלא ּדְ 

  
, הְּבִמּלָ ה ִמּלָ ' ְוגֹו ָּכמֹול אֵ י מִ ר ְויֹאמַ , לַהְּמִעי אֹוה ַהְּגִלימָ י ִצּדֵ י ְׁשנֵ יְַגִּביּהַ ~ 
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ר יְנַעֵ ', ְוגֹו ְוַתְׁשִליר ּוְכֶׁשּיֹאמַ , ןָּכאר ַּכְּמסּודָ ת ִמּדֹוג "ד יְּכנֶגֶ ם ֶׁשהֵ  ְּבִלּבֹון ִויַכּוֵ 
ם ְוגַו ֲעוֹונֹוָתי ִמּכֹחַ  ֶׁשּנְִבְראּום ָהָרִעים ַהַּמְלָאִכיל ֶׁשּכָ ן ִויַכּוֵ , םַּמיִ הַ ל עַ ד ַהֶּבגֶ

ֹ . ְונָָחׁשי ֶדְפלֹונִ ן ָהֶעְליֹום יָ ת ִּבְמצּולֹו יְֻׁשְלכּון ָהֶעְליֹוג ַהְּמַקְטרֵ  ׁשר ַּכֵּסדֶ ר ְויְַחז  ָׁש
   :םְּפָעִמי

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

: ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם, יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
  :ֶדםֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי קֶ , ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

  
ְויִֵּתן ִּפְדיֹון נְַפׁשֹו  ְלִתּקּונֹום ַהּנְִצָרִכי תַהַּתֲענִּיֹון ִּפְדיֹוף ֶּכסֶ ת אֶ יִַּקח ְּביָדֹו ~ 

ׁשל ׁשֶ ן ִמִּפְדיֹות יְִפחֹוא ֶׁשב ְוטֹו, ליּוכַ ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר  ת ֵמאֹו ְׁש
  .ָעֹון ַהַּתַער ְלִתּקּון תַּתֲענִּיֹו ְוָחֵמׁשם ַאְרָּבִעי

  
 תַּתֲענִּיֹות ֵמאֹו ֵׁשׁשל ׁשֶ ן ִּפְדיֹו ָצִריי אּולַ  ָהרֹאׁשת ֵּפאֹו ִּגּלּוחַ וְלִתּקּון ָעֹון 

ׁשל ׁשֶ  אֹו, ץ"מצפם ׁשֵ ם ְּפָעִמי' ן בְּכִמנְיַ  , ץ"ְּכִמנְיָן ֵׁשם מצפ תַּתֲענִּיֹות ֵמאֹו ְׁש
ִהים' נְיָן בְּכמִ  ֵמָאה ְוִׁשְבִעים ַּתֲענִּיֹותאֹו ֶׁשל  ְׁשמֹונִים אֹו ִפְדיֹון ֶׁשל , ְּפָעִמים ֱא

ִהים ְוֵׁשׁש ם ְלַהְׁשִלי יַַעזְרּוהּום ּוִמָּׁשַמיִ . ּוְּכִמנְיָן ֵפָאה, ַּתֲענִּיֹות ְּכִמנְיָן ֵׁשם ֱא
  .ַּבֲעדֹון ְמַסּיְִעיר ְלִהָּטהֵ א ֶׁשַהּבָ  ַרּבֹוֵתינּו ְוָאְמרּו. ִּתּקּונֹו

  
. יֲַחלֹוץ ִמנְָעָליו ְויֵֵל יֵָחף ָּכַּמה ְצָעִדים. יֲַחזִיק ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון ְּביָדֹו: ּכָ ה ְויֲַעׂשֶ 

  :ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמרְוַאַחר ָּכ יֲַעמֹוד יֵָחף 
  

ֹונֹוַתי ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי עֲ , ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה
ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי

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

ְל יְהָֹוה יאהדונהי . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם
ְּכֵבן . ַטָּדקָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאצְ . ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִים

א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א . סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשה. ִהֵּטיִתי ָאזְנִי ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות . ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
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ל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָעַבְרִּתי עַ . ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה . ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

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

ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר . ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור
ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. םא יִָכילּו ַהַּמיִ 
ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמרֶ , ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתיִּכי  ְו
ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי

ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ִמָּבָׂשר ָוָדם
ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש , זֶה ֲאֶׁשר ֵהַקְפִּתי ֵּפאֹות רֹאִׁשי ְוִהְׁשַחְתִּתי ֶאת זְָקנִי ְּבַתַער

ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי
ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי . הּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ 

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה : ִּדְכִתיב, ַהְמֻקְלָקִלים
חַ  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס ֵּפל ִלְפנֵי ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונְִדֶּכה ְלִהְתנַ . ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

ִּכי , ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה
, ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי .ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים

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

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

ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום . ִמָּׁשֶמן
ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ . ם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁשְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָודָ 

ְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלב
ְוִתְהיֶה . ָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּוְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצדָ , יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה

ְוָכל , ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
, תַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹו

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי . יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות
רּוִחי , ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי

ּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ׁשֶ . ְונְִׁשָמִתי
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, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות, ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
ְמ ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ׁשִ 

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

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

ׁשֹוֵמַע  ָּברּו, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה. ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'יִ 
  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ְּתִפָּלה

  
  .ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן~ 
  

 ְלמֹודְויְִׁשַּתֵּדל לִ , ְוַאְּדָרא זּוָטא , ֶׁשל ָחג ַהָּׁשבּועֹות"ְּתנַ ְּפסּוֵקי הַ  יְִלַמד~ 
  :ַאַחר ָּכ יֹאַמר .ַהְּתִהִּלים ּכּוּלֹו

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא

ַעל ּגֵַּבי ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו 
ב "זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ִהים ְּדֵהִהי. ְּדֵחי ְוגָרֹון ן ָהעֹוָלה "ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא
ִהים ְוִעם ִמסְ , ְׁשמֹונָה ֵמאֹות ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ַּפר ֵמָאה ּוְׁש

ֵמֲעִׂשּיָה , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּבִמּלּויָם
ַמֲחָׁשָבה ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה , ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות

ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל , ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ָהֶעְליֹונָה
ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה , ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ָּכל ָהעֹוָלמֹות

ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה , ְויָחּול ָעַליּוִמָּׁשם יִַּגיַע , ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי , ֶאת ְׁשֶמ

ּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק הַ , ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה
ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה . ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ַּתֲענֶה
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ָמעֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאׁשְ 

ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא  .ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
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ְוִאם ִּתְפנֶה , ֹוֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמ, ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו
ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז , ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו

ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו , ַאֶּפי
ֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרחֲ 

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ִּכי , ְו
א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשל ֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 

ּוָמנַע , ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו, ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום , ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו

, ּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּוַחּיִים ְּבָלעּונ
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות 

ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב , ינּוֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשעֵ 
ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי - יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה

  . םַלֲענִּיִים יְִרֵאי ָׁשַמיִ  יתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה~   :ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  
  

  ַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהִענְיַן ְקִרי             
                                                      

  
  

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

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

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

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

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

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
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ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ן ֵקץָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאי, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה
ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה

ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה
ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה , ֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִיםִטּפ

ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה
ְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות ּו. ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע

ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות
ַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות ַא, ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַכָּונֹות, ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה

ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו , ָהֵהם
  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות

  
ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ה ָלזֶהַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹומֶ 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ָּכל ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי
, ְוַדע. ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים, ְראּויִם ְלהֹוִליד

א ִאָּׁשה , ִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב
א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב

ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " ַעד יֹאַכל ֶטֶרף א יְִׁשַּכב"
ְוָצִרי , ַמּזִיִקין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה

ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ן זֶהָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹו
ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכַֹח ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין

א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש
ְויֵׁש . ְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶהּו, ְּביֹומֹו

י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִרי, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים
א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו  ּוִמי ָרָאה. ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"זַ  ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו

ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ּוִמי יּוַכל לֹוַמר נִָקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִרי, ָהֲעלּוָבה
ל ְמכֹונֹו ַעל נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל עַ , ָּבא ַּבֲעִליָלה ַעל ְּבִרּיֹוָתיו

א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע . יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו
 .ְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפר' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו

ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ַּבַּתְלמּוד ל"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 
א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל



 
21 

 

ֹויָה ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּג, ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 
שער רוח (ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכֶלב :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 

א ְקִריַאת ְׁשַמע, )הקודש תיקון כ ְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם , ֵּכן ַהּיֵָׁשן ְל
ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף , ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין

, ַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, ְוַעל ֵּכן .ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹוָתם ּגּוִפים, ַאָּתה
ַוֲאִפּלּו ִמי , יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה

א  יְִלַמד ַּכָּונָה זֹו , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד הֶׁש
ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְַכֵּון ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין ּוְלָהִׁשיב ָּכל . ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה

ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ב ַהּטֹו' ַוה, ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש
ְוהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְבּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות . ָהָאָדם הֹוְלִכים ַהְּדָבִרים

" ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַחיִל ָּבַלע ַויְִקֶאּנּו "
  .    ן ֵּכן יְִהי ָרצֹוןָאמֵ , )ט"בי(
  

                      
ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                                   

  
  
  

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

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

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

  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ן ִלִּבי ְלָפנֶיִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹו
  

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

ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
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ֵהי יְִצָחק וֵ , ַאְבָרָהם ֵהי יֲַעקֹבֱא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, א
ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות

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

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

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

ְוַאל יְַעֵּכב , ְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלה
ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו , יְלָפנֶ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנֵהּו

א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד   ָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 
  

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) ונהייאהד(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 
ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(
ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ) יהוה(

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

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

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

  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

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

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִ  ַהי ֵוא ְוֵתן , ים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹוםֱא
ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת
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א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . ִליֵדי ֵחְטא ְו
ְוַאל יְַבִהילּונִי ֲחלֹומֹות ָרִעים . ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. ֶצר ָהָרעיֵ 

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

  
  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 

  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 
  

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

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי , ר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶיַהְמֻחּבָ 

ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים

י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "ַהַויָ 
ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 

ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ּנְִמצָ ּׁשֶ 
 ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ 

, ְקָבאהנּול זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי(
ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הַהֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ

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

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

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

ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
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י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו
ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ן ְמַכּוֵ 

, ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע ,ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש

א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן  ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ֲחגֹר ַחְרּבְ , ָאּנָא יְהָֹוה. ַּבֲאֶׁשר 
ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם

א ָהיּו ּוַמְלַא יְהָֹוה , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ , ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ֹוֶחהּד

 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 
ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ וַ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש

ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 
ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם רּו יְִצַטּיְ ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתו

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

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

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

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

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

  :ָּכ יְַכְּונּום נִָׁשי
  

א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ַתְׁשִמיוְ ר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   יְלַהְמׁשִ  תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ 
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ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁשְּגבּול ָהרִ , ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

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

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

ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה
ִויֻתְּקנּו , ְונּוְקֵבּהח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

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

  
  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 

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

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

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

   :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

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

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

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

ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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ְׁש ְויְִצָהֶרְֽוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבעִ  ֹֽ ְוָנַֽתִּתי : ּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר
ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ

ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם לָ  ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ֶהֽםַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא
א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה  א ִיְֽהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה  ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם
: ַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם וְ 

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

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

  
ר ֹֽ ְׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יִ : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ

רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת ֹֽ : ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד
ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 

ֽא ָתתּור ְלַמַען : ּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽםאָֹתם ְו
ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא

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

  
יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו

  :ּיֹות ְּביָָדםְוֶחֶרב ִּפיפִ ). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם
  

ֹ  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  מ ים ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹר) ש"ת מה"ר(ה ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל

  :ַּבֵּלילֹות
  

: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : הדונהי ְויְִׁשְמֶריְָבְרְכ יְהָֹוה יא :ריֹאמַ 
  :יִָּׂשא יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום

  
ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
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ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, יָלן ַהָּטֵמאֶׁשָּבאִ 
גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא

א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ְּקִלּפֹותְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל הַ , ַענְפֹוִהי
ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד ְּתקּוָמה

א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם יַּנִחּום וְ . ְו
  .ְמנֻּקֹות ִמָּכל ָרע, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה

  
ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא

יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ֶאְבָרתֹו ּבְ : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו
ֵחָרה ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם ֽ | יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ א יִָּג ַרק : ׁשֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

  .ִּכֽי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְחִסי: ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה
  

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

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

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

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

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

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

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ל ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ּכָ , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו
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ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ַהָּגדֹול ַהַויָ  ד ֶׁשל ִׁשְמ"ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה
הֹוה ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְ . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא
ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א

ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, רה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹורֵ "ֶׁשל ַהַויָ 
ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"יֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין ֶאל אֹוִתּיֹות י

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ). ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ִׁשים ַהְּקדֹו

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויאהדונהי ֱא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי , ֵהינּו ֵוא
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, ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות נ
ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , זְֵעיר ַאנְִּפיןה ֶׁשהּוא "ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא

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

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

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

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ֵצא ּבֹוַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ֹות וְוָתׁשּוב א. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י

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

ָׁשה ְוָתׁשּו). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ב ּוְתיֵַחד ְׁש
יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה
  

יְִהי . ִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהרַ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרּבַ 
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

, ּזֶהּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי הַ ) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
, יְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי

  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי
  

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
  

ׁש . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ְּבכֹחַ ָאּנָא ֲאַחר ָּכ יֹאַמר  ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר ָׁש
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  .ְּפָעִמים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלה
  

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

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

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

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

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

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

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

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

  
  .ף ְּביְִׂשָרֵאלָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאלֶ 

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

ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות , ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה
ָׁשה ׁשֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "מֹות אֵ ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש
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ְויֵָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל 
, דֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכןַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהּקְ . ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי

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

  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת
  

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

  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי

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

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

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

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

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

  
 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 

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

  .ְוגַם ַהּכֲֹהנִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבם
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים
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ֶאל ַהיְסֹוד  יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש(
  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 

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