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אֲזַ ְּמ ָרה
אֲ ז ְַּמ ָרה לֵ אל ַֹקי ְּבעוֹ ִדי

ש ַמ ְּת ִחיל הָ ָא ָדם לְּ ִה ְּס ַת ֵכל עַ ל עַ ְּצמוֹ וְּ רוֹ ֶׁאה
אְּ .כ ֶׁ
ש ָרחוֹ ק ִמטוֹ ב וְּ הוא מָ לֵ א עֲווֹ נוֹ ת ָאז יָכוֹ ל לִ פֹל
ֶׁ
עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ,וְּ לֹא יוכַ ל לְּ ִה ְּת ַפלֵל ְּכלָ ל ,עַ ל־ ֵכן
עוד
הוא ְּמחֻ יָב לְּ חַ ֵפשׂ ולְּ בַ ֵקש וְּ לִ ְּמצֹא ְּבעַ ְּצמוֹ ֹ
אֵ יזֶׁה ְּמעַ ט טוֹ בִ ,כי אֵ ְּ
שה
שלֹא עָ ָׂ
יך אֶׁ ְּפ ָשר ֶׁ
ִמי ָָמיו אֵ יזֶׁה ִמ ְּצוָ ה אוֹ

ָדבָ ר טוֹ ב.

וְּ ַאף

שה הוא
שעָ ָׂ
ש ַמ ְּת ִחיל לְּ ִה ְּס ַת ֵכל ְּבאוֹ תוֹ טוֹ ב ֶׁ
ְּכ ֶׁ
שהַ טוֹ ב ְּבעַ ְּצמוֹ הוא מָ לֵא ְּפצָ עִ ים וְּ ֵאין בוֹ
רוֹ ֶׁאה ֶׁ
ְּמתֹםִ ,כי הַ טוֹ ב ְּמע ָֹרב ִב ְּפנִ יוֹ ת ו ִב ְּפסֹלֶׁת הַ ְּר ֵבה,
ַאף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן אֵ ְּ
שלֹא יִ ְּהיֶׁה ְּבהַ ְּמעַ ט
יך ֶׁא ְּפ ָשר ֶׁ
טוֹ ב אֵ יזֶׁה נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה ,וְּ כֵ ן צָ ִר ְּ
ש
יך לְּ חַ ֵפ ׂ

ש ִי ְּמצָ א ְּבעַ ְּצמוֹ עוֹ ד ֵאיזֶׁה ָד ָבר
ולְּ בַ ֵקש עַ ד ֶׁ
שגַם זֶׁה הַ טוֹ ב ְּמע ָֹרב גַם־ ֵכן ִב ְּפסֹלֶׁ ת
טוֹ ב ,וְּ ַאף ֶׁ
הַ ְּר ֵבה .עִ ם־ ָכל־זֶׁה עַ ל־ ָכל־ ָפנִ ים יֵש בוֹ אֵ יזֶׁה
ש ִי ְּמצָ א
נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה ,וְּ כֵ ן יְּ חַ ֵפשׂ וִ יבַ ֵקש עוֹ ד עַ ד ֶׁ
ְּבעַ ְּצמוֹ עוֹ ד אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ד
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שמוֹ צֵ א ְּבעַ ְּצמוֹ ֵאיזֶׁה זְּכות וְּ טוֹ ב עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה
ֶׁ
חובָ ה לְּ כַ ף זְּכות וְּ יוכַ ל לָ שוב
יוֹ צֵ א ֶׁבאֱ מֶׁ ת ִמ ַכף ֹ
ִב ְּתשובָ ה ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יוכַ ל לְּ הַ חֲ יוֹ ת אֶׁ ת עַ ְּצמוֹ
ש ֵמחַ ֶׁאת עַ ְּצמוֹ אֵ ְּ
שהוא .וְּ ָאז יוכַ ל
יך ֶׁ
ולְּ ַׂ
לְּ ִה ְּת ַפלֵל ולְּ ז ֵַמר ולְּ הוֹ דוֹ ת לַ ה'ִ .כי עַ ל־ ִפי־רֹב
שם יִ ְּת ָב ַר ְּך ָאז
שהָ ָא ָדם עוֹ מֵ ד לְּ ִה ְּת ַפ ֵלל לְּ הַ ֵ
ְּכ ֶׁ
שר לֹא טוֹ ִבים,
ֲשיו אֲ ֶׁ
עוֹ לֶׁ ה עַ ל ַדעְּ תוֹ ַמע ָׂ
וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה נוֹ פֵ ל ְּב ַדעְּ תוֹ וְּ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל לְּ ִה ְּת ַפ ֵלל
שק וְּ ִחיות ָכ ָראוי ,עַ ל־ ֵכן צָ ִר ְּ
יך הָ ָא ָדם
ְּבחֵ ֶׁ
לְּ הַ חֲ יוֹ ת ֶׁאת עַ ְּצמוֹ

ק ֶֹׁדם הַ ְּת ִפ ָלה עַ ל־יְּ ֵדי

ש ְּיחַ ֵפשׂ וִ יבַ ֵקש וְּ יִ ְּמצָ א ְּבעַ ְּצמוֹ נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ֶׁ
ַכ ַנ"ל ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יוכַ ל לְּ ִה ְּת ַפלֵל ָכ ָראוי ַכ ַנ"ל:
ב .וְּ צָ ִר ְּ
יך הָ ָא ָדם לִ זָהֵ ר ְּמאֹד לֵילֵ ְּך ְּב ֶׁד ֶׁר ְּך זֶׁהִ ,כי
ש ִי ְּרצֶׁ ה לְּ ִה ְּת ָק ֵרב
הוא ְּכלָ ל וִ יסוֹ ד גָדוֹ ל לְּ ִמי ֶׁ
גַמ ֵרי חַ ס
שם יִ ְּת ָב ַר ְּך לְּ בַ ל יֹאבַ ד עוֹ לָ מוֹ לְּ ְּ
לְּ הַ ֵ
וְּ ָשלוֹ םִ ,כי הָ עִ ָקר הוא לְּ הַ ְּר ִחיק עַ ְּצמוֹ מֵ עַ ְּצבות
ומָ ָרה ְּשחוֹ ָרה ְּבכָ ל ַמה ְּדאֶׁ ְּפ ָשרִ .כי רֹב
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ה
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שם
ש ְּרחוֹ ִקים מֵ הַ ֵ
ֶׁ
ְּבנֵי־ ָא ָדם

יִ ְּת ָב ַר ְּך עִ ַקר

חֲמת ָמ ָרה ְּשחוֹ ָרה וְּ עַ ְּצבות,
ִרחו ָקם הוא מֵ ַ
שרוֹ ִאים
שנוֹ ְּפלִ ים ְּב ַדעְּ ָתם מֵ חֲ ַמת ֶׁ
עַ ל־יְּ ֵדי ֶׁ
ְּבעַ ְּצמָ ם

עֹצֶׁ ם

ִקלְּ קולָ ם

שרֹב
ֶׁ

ֲשיהֶׁ ם
מַ ע ֵׂ

שיוֹ ֵדעַ ָכל אֶׁ חָ ד ְּבנ ְַּפשוֹ ֶׁאת
ְּמקֻ לְּ ָקלִ יםְּ ,כ ִפי מַ ה ֶׁ
נִגְּ עֵ י לְּ בָ בוֹ

ומַ ְּכאוֹ בָ יו ,ומֵ חֲ ַמת זֶׁה נוֹ ְּפלִ ים

גַמ ֵרי ַרחֲמָ נָא לִ ְּצלָ ן,
ְּב ַדעְּ ָתם ו ְּמיָאֲ ִשים עַ ְּצמָ ם לְּ ְּ
שים
וְּ אֵ ינָם ִמ ְּת ַפ ְּללִ ים ְּבכַ ָונָה ְּכלָ ל ,וְּ אֵ ינָם עוֹ ִ ׂ
שהָ יו יְּ כוֹ לִ ים לַ עֲשׂ ֹות
שם אֲ ִפלו ַמה ֶׁ
ַבעֲבוֹ ַדת הַ ֵ
ְּ
ש ִכיל ְּמאֹד עַ ל
ע ֲַדיִ ן ,עַ ל־ ֵכן צָ ִריך הָ ָא ָדם לְּ הַ ְּ ׂ
ש ְּקעו עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁהִ ,כי
ָדבָ ר זֶׁה ִכי הַ ְּר ֵבה נְּ פָ שוֹ ת ָ
יכין
שה ִמן הַ כֹל .עַ ל־ ֵכן ְּצ ִר ִ
שלוֹ ם ָק ֶׁ
הַ יֵאוש חַ ס וְּ ָ
ְּ
ְּ
ש
לְּ ִה ְּתחַ זֵק ְּמאֹד לֵ ילֵך עִ ם ֶׁד ֶׁרך זֶׁה הַ ַנ"ל לְּ חַ ֵפ ׂ
ְּבעַ ְּצמוֹ נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְּבכָ ל ַפעַ ם ְּכ ֵדי לְּ הַ חֲ ֹיות
עַ ְּצמוֹ ולְּ חַ זֵק עַ ְּצמוֹ ָת ִמיד ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יוכַ ל
ש ְּמחָ ה ָת ִמיד וְּ לָ שוב
שק ו ְּב ִחיות ו ְּב ִ ׂ
לְּ ִה ְּת ַפלֵל ְּבחֵ ֶׁ
אֶׁ ל ה' ֶׁבאֱ מֶׁ ת ַכ ַנ"ל:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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ג .הַ ְּשלִ יחַ ִצבור הַ ִמ ְּת ַפ ֵלל לִ ְּפנֵי הָ עַ מוד צָ ִר ְּ
יך
שיוכַ ל לְּ ַק ֵבץ ָכל
ש ִי ְּהיֶׁה לוֹ ְּב ִחינָה ָגב ַֹה ָכזו ֶׁ
ֶׁ
שיֵש ְּבכָ ל אֶׁ חָ ד מֵ הַ ִמ ְּת ַפ ְּללִ ין
הַ ְּנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶׁ
וְּ כָ ל הַ ְּנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת יִ ְּהיו נִ ְּכלָ לִ ין בוֹ  ,וְּ הוא
ַי ֲעמֹד וְּ יִ ְּת ַפ ֵלל עִ ם ָכל הַ טוֹ ב הַ זֶׁה ַא ְּש ֵרי הַ ִצבור
שזוֹ ִכין לִ ְּשלִ יחַ ִצבור ָכזֶׁה:
ֶׁ
ש ָראֵ ל ְּב ִחינַת
דְּ .בכָ ל דוֹ ר וָדוֹ ר יֵש רוֹ עֵה יִ ְּ ׂ
שה ִמ ְּש ָכן,
ימנָא ,וְּ זֶׁה הָ רוֹ עֶׁה עוֹ ֶׁׂ
ֹשה ָרעֲיָא ְּמהֵ ָ
מ ֶׁ
של ֵבית
ש ֵמהַ ִמ ְּש ָכן הַ זֶׁה ְּמ ַק ְּבלִ ין הַ ִתינוֹ קוֹ ת ֶׁ
ֶׁ
שם ַמ ְּת ִחילִ ין
שאֵ ין בוֹ חֵ ְּטא ,ו ִמ ָ
ַר ָבן הֶׁ בֶׁ ל ִפיהֶׁ ם ֶׁ
ְּ
לִ ְּקרוֹ ת ולְּ ִה ָכנֵס ְּבתוֹ ך הַ תוֹ ָרה ,וְּ עַ ל־ ֵכן הֵ ם
ש ְּמ ַד ֵבר ִמ ְּג ַמר ה ֲָק ַמת
ַמ ְּת ִחילִ ים ִמן וַ ִי ְּק ָרא ֶׁ
ש ַבדוֹ ר ְּבכָ ל אֶׁ ָחד
יקים ֶׁ
ש ָכל הַ ַצ ִד ִ
הַ ִמ ְּש ָכן .וְּ ַדע ֶׁ
ֹשה וְּ כָ ל אֶׁ חָ ד וְּ אֶׁ חָ ד הוא
וְּ אֶׁ חָ ד יֵש בוֹ ְּב ִחינַת מ ֶׁ
שה ְּב ִחינַת ִמ ְּש ָכן ,וְּ כָ ל אֶׁ ָחד
ְּב ִחינַת רוֹ עֶׁה וְּ עוֹ ֶׁׂ
שה ְּכמוֹ ־כֵ ן יֵש לוֹ
שהוא עוֹ ֶׁׂ
לְּ ִפי ְּב ִחינַת הַ ִמ ְּש ָכן ֶׁ
ְּ
ידע
שםַ .אך לֵ ַ
ש ְּמ ַק ְּבלִ ין הֶׁ בֶׁ ל ִפיהֶׁ ם ִמ ָ
ִתינוֹ קוֹ ת ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ז

אֲזַ ְּמ ָרה

ָכל זֹאת הַ יְּ נו לָ ַדעַ ת ָכל צַ ִדיק וְּ צַ ִדיק ֵאיזֶׁה הֵ ם
שי ִָכים לוֹ  ,וְּ כַ ָמה הֵ ם ְּמ ַק ְּבלִ ין
הַ ִתינוֹ קוֹ ת הַ ַ
שיֵש ָבזֶׁה ,וְּ הַ ד ֹור
ידע ָכל הַ ְּב ִחינוֹ ת ֶׁ
ִמ ֶׁמנו ,וְּ לֵ ַ
שיָכוֹ ל לָ דון
ש ִמי ֶׁ
שיָבוֹ א מֵ הֶׁ ם עַ ד הַ סוֹ ףַ .דע ֶׁ
ֶׁ
ש וְּ לִ ְּמצֹא
ֶׁאת ָכל ָא ָדם לְּ כַ ף זְּכות ולְּ חַ ֵפ ׂ
ש ָר ֵאל אֲ ִפלו
שיֵש ְּבכָ ל אֶׁ חָ ד ִמ ִי ְּ ׂ
הַ ְּנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶׁ
שעַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יֵש לוֹ ְּב ִחינָה
ש ָר ֵאלֶׁ ,
ְּבהַ פוֹ ְּשעֵ י יִ ְּ ׂ
שיָכוֹ ל לִ ְּהיוֹ ת ְּשלִ יחַ ִצבור וְּ חַ זָן ַכ ַנ"ל,
ָגב ַֹה ָכזו ֶׁ
הוא יוֹ ֵדעַ ָכל זֶׁה הַ ַנ"ל ִב ְּשלֵ מות .וְּ זֶׁה סוֹ ד ַמה
ש ָא ְּמרו חֲ כָ מֵ ינו ז ְִּכרוֹ נָם לִ ְּב ָרכָ ה 'הַ חַ זָן רוֹ אֶׁ ה
ֶׁ
הֵ יכָ ן הַ ִתינוֹ קוֹ ת קוֹ ִרין'.

ה .צָ ִר ְּ
יך לָ דון אֶׁ ת ָכל ָא ָדם לְּ כַ ף זְּכות ,וַאֲ ִפלו
שלוֹ ם צָ ִר ְּ
ש
יך לְּ חַ ֵפ ׂ
שע גָמור חַ ס וְּ ָ
שהוא ָר ָ
ִמי ֶׁ
ש ְּבאוֹ תוֹ הַ ְּמעַ ט אֵ ינוֹ
וְּ לִ ְּמצֹא בוֹ אֵ יזֶׁה ְּמעַ ט טוֹ ב ֶׁ
שמוֹ צֵ א בוֹ ֵאיזֶׁה ְּמעַ ט טוֹ ב
ָר ָשע .וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ֶׁ
שם ֵאינוֹ
ש ָ
ֶׁ

שע וְּ ָדן אוֹ תוֹ
ָר ָ

לְּ כַ ף זְּכות,

שע ֶׁבאֱ מֶׁ ת לְּ כַ ף
עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה מַ עֲלֶׁה ֶׁאת הָ ָר ָ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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זְּכות .וְּ יוכַ ל לַ ה ֲִשיבוֹ ִב ְּתשובָ ה עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה .וְּ זֶׁה
שע" הַ יְּ נו עַ ל־יְּ ֵדי
ְּב ִחינַת "וְּ עוֹ ד ְּמעַ ט וְּ ֵאין ָר ָ
שם אֵ ינוֹ ָר ָשע
ש ָ
שמוֹ צֵ א בוֹ עוֹ ד אֵ יזֶׁה ְּמעַ ט ֶׁ
ֶׁ
עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה "וְּ ִה ְּתבוֹ נַנְּ ָת עַ ל ְּמקוֹ מוֹ וְּ אֵ ינֶׁנו" .הַ יְּ נו
שעַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ֵאינֶׁנו עַ ל ְּמקוֹ מוֹ הָ ִראשוֹ ן ִכי
ֶׁ
נִתעַ ָלה ֶׁבאֱ מֶׁ ת לְּ כַ ף זְּכות .וְּ כֵ ן הָ ָא ָדם ֵאצֶׁ ל
ְּ
ְּ
ְּ
ְּ
שאֲ ִפלו
עַ ְּצמוֹ צָ ִריך גַם־ ֵכן לֵ ילֵך ַב ֶׁד ֶׁרך הַ זֶׁהֶׁ ,
שם
שהוא ָרחוֹ ק ְּמאֹד מֵ הַ ֵ
שרוֹ ֶׁאה ְּבעַ ְּצמוֹ ֶׁ
ְּכ ֶׁ
ְּ
ְּ
יִ ְּת ָב ַרך צָ ִריך לִ ְּמצֹא גַם ְּבעַ ְּצמוֹ עוֹ ד ֵאיזֶׁה ְּמעַ ט
שע ַכ ַנ"ל ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יוֹ צֵ א
שם אֵ ינוֹ ָר ָ
ש ָ
טוֹ ב ֶׁ
ֶׁבאֱ מֶׁ ת לְּ כַ ף זְּכות:
ָאמַ ר הַ ַמ ְּע ִתיק עַ ֵין ְּב"לִ קוטֵ י הֲלָ כוֹ ת " ִה ְּלכוֹ ת עֵ רובֵ י
שעִ ַקר ְּגאֻ ַלת ִמ ְּצ ַריִ ם
שם ֶׁ
ש ְּמבָ ֵאר ָ
ְּתחו ִמין הֲלָ ָכה ו' ֶׁ
יתי אֶׁ ת עֳנִ י עַ ִמי,
הָ יָה עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ִב ְּב ִחינַת ָראֹה ָר ִא ִ
וְּ ָד ְּרשו חֲ ַז"ל רוֹ ֶׁאה אֲ נִ י ְּש ֵתי ְּר ִאיוֹ ת .רוֹ ֶׁאה אֲ נִ י
יתי אֶׁ ת עֳנִ י עַ ִמי,
שסוֹ פָ ן לַ חֲ טֹא ַאף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן ָר ִא ִ
ֶׁ
ש ַאף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן אֲ נִ י ִמ ְּס ַת ֵכל ַרק עַ ל הַ טוֹ ב
הַ יְּ נו ַכ ַנ"ל ֶׁ
ש ָבהֶׁ ן וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה
ש ָבהֶׁ ן .וְּ אֵ ינִ י ִמ ְּס ַת ֵכל עַ ל ָה ָרע ֶׁ
ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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ט

הֵ ם ְּראויִ ים ִלגְּ אֻ ָלה .וְּ עִ נְּ יָן זֶׁה לְּ ַח ֵפשׂ ָת ִמיד הַ טוֹ ב
ש ָר ֵאל ו ְּללַ ֵמד עֲלֵ יהֶׁ ם זְּכות הוא עִ נְּ יָן ָגב ַֹה וְּ עָ מֹק
ש ְּביִ ְּ ׂ
ֶׁ
ְּמאֹד ְּמאֹד.

שהָ ָיה
ֹשה ַר ֵבנו ַאף־עַ ל־ ִפי ֶׁ
וְּ עַ ל־ ֵכן מ ֶׁ

טוב לֹא הָ יָה ֹיו ֵדע ִמ ְּת ִח ָלה עַ ד הֵ יכָ ן ַמ ִגיעַ
כֻל ֹו ֹ
רוצֶׁ ה ִמ ְּת ִח ָלה לֵ ילֵ ךְּ
ְּ
ַרחֲ ָמנותוֹ יִ ְּת ָב ַרך וְּ לֹא ָהיָה ֹ
שם יִ ְּת ָב ַר ְּך אוֹ ת הַ ַמ ֶׁטה
שהֶׁ ְּר ָאה לוֹ הַ ֵ
ִב ְּש ִליחותוֹ עַ ד ֶׁ
ש ָא ְּמרו
ש ָראֵ לְּ .כמוֹ ֶׁ
שלֹא יְּ ַד ֵבר עַ ל יִ ְּ ׂ
לו ָבזֶׁה ֶׁ
ש ָר ַמז ֹ
ֶׁ
ש ְּב ַקל חוֹ זֵר
לו ֶׁ
ַרבוֹ ֵתינו ז ְִּכרוֹ נָם לִ ְּב ָרכָ ה ִכי הֶׁ ְּר ָאה ֹ
ָ
שנֶׁאֱ ַמר ְּשלַ ח יָ ְּדך וְּ אֱ חֹז
נִתהַ ֵפ ְּך ַהנָחָ ש ְּלמַ ֶׁטה ְּכמוֹ ֶׁ
וְּ ְּ
שגַם ְּבת ֶֹׁקף
ש ָרמַ ז לוֹ ֶׁ
ִב ְּזנָבוֹ וְּ כו' וְּ ָהיָה ְּלמַ ֶׁטה ְּבכַ פוֹ ֶׁ ,
זֻה ֲַמת הַ נ ָָחש יְּ כוֹ לִ ין לֶׁ אֱ חֹז ְּב ֵאיזֶׁה נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה
שם .
וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יִ ְּתהַ ֵפ ְּך ִמנָחָ ש לְּ מַ ֶׁטה וְּ כַ ַנ"ל עַ יֵן ָ
ו ְּב" ִלקו ֵטי הֲלָ כוֹ ת" הַ ְּש ָכמַ ת הַ בֹקֶׁ ר ה"ה ְּמבָ ֵאר
יח
שעִ ַקר הַ ִתקון וְּ הַ ְּגאֻ ָלה ַב ֵקץ הָ ַאחֲ רוֹ ן עַ ל יְּ ֵדי ְּמ ִש ַ
ֶׁ
שםִ .כי
ִצ ְּדקֵ נו יִ ְּהיֶׁה גַם־ ֵכן עַ ל יְּ ֵדי ְּב ִחינָה זֹאת עַ יֵן ָ
ש ָר ֵאל עַ ד
יח ִצ ְּד ֵקנו יִ ְּמ ָצא זְּכות ְּבכָ ל ֶׁאחָ ד ִמ ִי ְּ ׂ
ְּמ ִש ַ
ש ִי ְּתעַ לו ֶׁבאֱ ֶׁמת לְּ ַכף זְּכות וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יִ ְּהיֶׁה הַ ְּגאֻ ָלה
ֶׁ
ִב ְּמהֵ ָרה ְּביָ מֵ ינו ָאמֵ ן:

(קיצור ִלקו ֵטי מוֹ הֲ ַר"ן ,ח"א .רפב)

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

י

אֲזַ ְּמ ָרה
סֵ פֶׁ ר הַ ִמדוֹ ת

ש ֵאין ָדן ֶׁאת חֲ בֵ רוֹ לְּ כַ ף זְּכותְּ ,כ ִאלו ה ֲָרגוֹ ,
ִמי ֶׁ
ש ִרים אֵ ינָם נוֹ הֲגִ ים עִ מוֹ
גַם הַ ָׂ

ַש ָרנות(:שרים ב)
ְּבי ְּ

חֲשבוֹ ת ָרעוֹ ת ,י ִָדין ֶׁאת ָכל ְּבנֵי
שיֵש לוֹ מַ ָ
ִמי ֶׁ
ָא ָדם לְּ כַ ף זְּכות ָת ִמיד:

(הרהורים ,ה)

שאֵ ין ָדן אֶׁ ת הָ ָא ָדם
של ָא ָדם נִ ְּתמַ עֵטְּ ,כ ֶׁ
ְּמזוֹ נוֹ ת ֶׁ
לְּ כַ ף זְּכות:

(ממון ,סו)

זְּכה לְּ ַק ֵבל ֶׁאת
הַ ָדן ֶׁאת ְּבנֵי־ ָא ָדם לְּ כַ ף זְּכות ,יִ ֶׁ
הַ מוֹ ע ֲִדים ַכנָכוֹ ן:

(רחמנות ,יב)

יכין
ש ָראֵ ל ְּצ ִר ִ
שאֶׁ חָ ד ְּמ ַק ְּט ֵרג עַ ל יִ ְּ ׂ
ששוֹ ְּמעִ ין ֶׁ
ְּכ ֶׁ
ש ָר ֵאל
הַ שוֹ ְּמעִ ין לְּ לַ ֵמד ְּב ִפיהֶׁ ם זְּכות עַ ל יִ ְּ ׂ
יכין לִ ְּטרֹחַ ְּכ ֵדי לִ ְּמצֹא
ו ְּצ ִר ִ

זְּכות( :המתקת הדין עב)

ש ָראֵ ל ,זוֹ כֶׁ ה לַ עֲלִ יָה
ש ְּמלַ ֵמד זְּכות עַ ל יִ ְּ ׂ
ִמי ֶׁ
ְּגדוֹ לָ ה:

(התנשאות ,יז)

ש ָר ֵאל ,עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה
ש ְּמלַ ֵמד זְּכות עַ ל יִ ְּ ׂ
ִמי ֶׁ
ְּמעוֹ ֵרר ְּתשועָ ה ,וְּ הַ ְּתשועָ ה ָב ָאה עַ ל יָדוֹ :
(תפלה ,נט)
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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ש ְּילַ ֵמד עָ לָ יו
הַ ַמלְּ וֶׁה ְּב ִר ִביתֵ ,אינוֹ מוֹ צֵ א ִמי ֶׁ
זְּכות:

(ממון ,טז)

שעָ בַ ר עַ ל ִמ ְּש ַכב
ָאסור לְּ לַ ֵמד זְּכות ,עַ ל־זֶׁה ֶׁ
זָכור:

(נאוף ,ח)

ְּבעִ נְּ יַן הַ ְּת ִפ ָלה .לִ ְּפעָ ִמים אֵ ין לְּ הָ ָא ָדם שום
יכין לַ עֲשׂ וֹ ת לְּ עַ ְּצמוֹ
ִה ְּתלַ הֲבות ְּבהַ ְּת ִפ ָלה ו ְּצ ִר ִ
חֲמימות וְּ לֵ ב בוֹ עֵר לְּ הַ ְּת ִפ ָלה
ִה ְּתלַ הֲבות וַ ִ
שה
שהָ ָא ָדם עוֹ ֶׁׂ
ש ִנ ְּמצָ א לִ ְּפעָ ִמים ֶׁ
של ֶׁ
ְּכ מוֹ לְּ ָמ ָ
ש ָבא ְּבכַ עַ ס וְּ נִ ְּת ַרגֵזְּ .כמוֹ ־כֵ ן
רגֶׁז עַד ֶׁ
לְּ עַ ְּצמוֹ ֹ
יכים לִ ְּפעָ ִמים
שה ְּבעִ נְּ יַן הַ ְּת ִפ ָלה ְּצ ִר ִ
ַמ ָמש ַב ְּק ֻד ָ
ֲשוֹ ת לְּ עַ ְּצמוֹ
לַ ע ׂ

ֲשה
רגֶׁז וְּ ַיע ֶׁׂ
ֹ

לוֹ

חֲמימות
ִ

עֵרת הַ לֵב ְּב ִדבו ֵרי הַ ְּת ִפ ָלה ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה
וְּ ַת ְּב ַ
ְּ
חֲמימות
יָבוֹ א ַאחַ ר־ ָכך ֶׁבאֱ מֶׁ ת לְּ ִה ְּתלַ הֲבות וַ ִ

שם יִ ְּת ָב ַר ְּך
ש ִי ְּבעַ ר לִ בוֹ לְּ הַ ֵ
זְּכה ֶׁ
הַ לֵב ְּבהַ ְּת ִפ ָלה וְּ יִ ֶׁ
וְּ יִ ְּת ַפלֵל ְּב ִה ְּתלַ הֲבות גָדוֹ ל.

ש ְּמחָ ה ִב ְּפ ָרט ִב ְּשעַ ת הַ ְּת ִפ ָלה
וְּ כֵ ן ְּבעִ נְּ יַן הַ ִ ׂ
ש ְּמחָ ה ְּגדוֹ לָ ה,
ש ִת ְּהיֶׁה הַ ְּת ִפ ָלה ְּב ִ ׂ
יכין ֶׁ
ש ְּצ ִר ִ
ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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ש ֵמחַ עַ ְּצמוֹ ְּבכָ ל ַמה
יכין לְּ הַ ְּכ ִריחַ עַ ְּצמוֹ לְּ ַׂ
ו ְּצ ִר ִ
ש ְּמחָ ה ,ו ִב ְּפ ָרט ִב ְּשעַ ת
שיָכוֹ ל ְּכ ֵדי לִ זְּכוֹ ת לְּ ִ ׂ
ֶׁ
הַ ְּת ִפ ָלה וְּ כַ מובָ א עַ ל ָפסוק" :אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאל ַֹקי
שם .וְּ ִאם לִ ְּפעָ ִמים ַדעְּ תוֹ
ְּבעוֹ ִדי" וְּ כו' ,עַ יֵן ָ
ש ֵמחַ עַ ְּצמוֹ ָאז,
ְּמבֻ לְּ ָבל וְּ ֵאינוֹ יָכוֹ ל ְּבשום אֹפֶׁ ן לְּ ַׂ
עֲצָ תוֹ

ֲשה
ש ַיע ֶׁׂ
ֶׁ

עַ ְּצמוֹ

ְּכ ִאלו

הוא

ש ִב ְּת ִח ָלה ע ֲַדיִ ן אֵ ין
וְּ ַאף־עַ ל־ ִפי ֶׁ

שמֵ חַ ,
ָׂ
הַ ִשׂ ְּמחָ ה

שה
שעוֹ ֶׁׂ
ֶׁבאֱ מֶׁ ת ַבלֵבַ ,אף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן עַ ל־יְּ ֵדי ֶׁ
שמֵ חַ  ,עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יִ זְּ ֶׁכה
עַ ְּצמוֹ ְּכ ִאלו הוא ָׂ
ש ְּמחָ ה .וְּ עֵ צָ ה זֹאת ִהיא עֵ צָ ה
ַאחַ ר־ ָכ ְּך ֶׁבאֱ מֶׁ ת לְּ ִ ׂ
ש ִב ְּק ֻד ָשה,
ְּגדוֹ לָ ה ְּמאֹד גַם ְּבכָ ל הַ ְּדבָ ִרים ֶׁ
ֲשוֹ ת עַ ְּצמוֹ ְּכ ִאלו הוא
יכין לַ ע ׂ
ש ִב ְּת ִח ָלה ְּצ ִר ִ
ֶׁ
שה וְּ ַאחַ ר־ ָכךְּ
ש ִב ְּק ֻד ָ
לָ הוט ַאחַ ר אוֹ תוֹ הַ ָדבָ ר ֶׁ
זוֹ ִכין ֶׁבאֱ מֶׁ ת לָ זֶׁה וְּ הָ בֵ ן ְּמאֹד:
שהָ ָא ָדם צָ ִר ְּ
יך לְּ הַ ְּכ ִריחַ עַ ְּצמוֹ ְּבכָ ל
הַ ְּכלָ לֶׁ ,
שיחוֹ ת הָ ַר"ן ,עד)
( ִֹ

שה ְּמאֹד ִב ְּפ ָרט
ש ִב ְּק ֻד ָ
הַ כֹחוֹ ת לְּ כָ ל הַ ְּדבָ ִרים ֶׁ
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יג

לַת ִפ ָלה וְּ ִאם ַאף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן ֵאינוֹ זוֹ כֶׁ הָ ,אסור לוֹ
ְּ
לִ פֹל ְּב ַדעְּ תוֹ ְּכלָ ל ,וִ יחַ זֵק ֶׁאת עַ ְּצמוֹ וִ יחַ יֶׁה אֶׁ ת
שר...
עַ ְּצמוֹ ְּבכָ ל מַ ה ְּדאֶׁ ְּפ ָ
ש ְּמחָ ה ולְּ הַ ְּר ִגיל עַ ְּצמוֹ
וְּ יִ זָהֵ ר ְּמאֹד לְּ ִה ְּת ַפלֵל ְּב ִ ׂ
ש ְּמחָ ה .וְּ יִ ְּר ֶׁאה
של ִ ׂ
ש ִת ְּהיֶׁה הַ ְּת ִפ ָלה ְּבנִ גון ֶׁ
ֶׁ
ש ֵמחַ ֶׁאת עַ ְּצמוֹ ק ֶֹׁדם הַ ְּת ִפ ָלה ולְּ הַ חֲ יוֹ ת ֶׁאת
לְּ ַׂ
עַ ְּצמוֹ ְּבכָ ל ַמה ְּדאֶׁ ְּפ ָשר ,ולְּ חַ ֵפשׂ לִ ְּמצֹא ְּבעַ ְּצמוֹ
שיוכַ ל
ש ְּמחָ ה ֶׁ
אֵ יזֶׁה נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה ְּכ ֵדי לִ זְּכוֹ ת לְּ ִ ׂ
ש ְּמחָ ה .ו ְּכבָ ר ְּמב ָֹאר ִמזֶׁה ַב ַמאֲ מָ ר:
לְּ ִה ְּת ַפלֵל ְּב ִ ׂ
של
"אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאלֹהַ י ְּבעוֹ ִדי" וְּ כו' ,וְּ יֵש ְּבעִ נְּ יָן זֶׁה ֶׁ
שר לְּ בָ ֵאר
ְּת ִפ ָלה הַ ְּר ֵבה הַ ְּר ֵבה לְּ סַ ֵפרַ ,א ְּך ִאי אֶׁ ְּפ ָ
אשי ְּפ ָר ִקים.
ִב ְּכ ָתב ִכי ִאם ְּקצָ ת ָר ֵ
יָבין הֵ יטֵ ב ֶׁאת ָכל
ש ִכיל הֶׁ חָ פֵ ץ ֶׁבאֱ מֶׁ תִ ,
וְּ הַ ַמ ְּ ׂ
ְּדבָ ֵרינו ִכי הֵ ם עֵצוֹ ת נִ ְּפלָ אוֹ ת וְּ נוֹ ָראוֹ ת ,אֲ ִמ ִתיוֹ ת
ו ְּת ִמימוֹ ת:

שיחוֹ ת הָ ַר"ן אות עה)
( ִֹ

ש ִד ֵבר עִ ם אֶׁ ָחד
ִס ֶׁפר לִ י ַר ֵבנו ז ְִּכרוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ הֶׁ ,
ֲשיו
שהָ יָה קוֹ בֵ ל לְּ פָ נָיו ְּמאֹד עַ ל ִרבוי מַ ע ָׂ
ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

יד

אֲזַ ְּמ ָרה

הַ ְּמכֹעָ ִריןִ .כי זֶׁה הָ ִאיש הָ יָה חָ פֵ ץ ְּמאֹד
ֲשיו
שם־יִ ְּת ָב ַר ְּך וְּ לָ צֵ את ִמ ַמע ָׂ
לְּ ִה ְּת ָק ֵרב לְּ הַ ֵ
הָ ָרעִ יםַ ,א ְּך ְּבכָ ל ַפעַ ם ִה ְּתג ְַּברו עָ לָ יו יוֹ ֵתר ,עַ ד
שנִ ים הַ ְּר ֵבה וְּ לֹא זָכָ ה
יָמים וְּ ָ
שעָ ְּברו עָ לָ יו ִ
ֶׁ
שהָ יָה צָ ִר ְּ
ַא ְּך
יך לָ צֵ את.
ֶׁ
לָ צֵ את ִמ ַמה
ַאף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן ִה ְּתחַ זֵק אֶׁ ת עַ ְּצמוֹ ְּביוֹ ֵתר וְּ חָ ַתר
שם יִ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ הָ יָה קוֹ בֵ ל
ְּבכָ ל ַפעַ ם לְּ ִה ְּת ָק ֵרב לְּ הַ ֵ
ירת
ְּמאֹד ְּמאֹד לְּ פָ נָיו ִז ְּכרוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ ה עַ ל ע ֲִכ ַ
ֲשיו ַרחֲמָ נָא לִ ְּצלַ ן.
מַ ע ָׂ
וְּ הֵ ִשיב לוֹ

זִכרוֹ נוֹ
ַר ֵבנו ְּ

לִ ְּב ָרכָ ה ְּבחָ ְּכמָ תוֹ

ִב ְּת ִמימות ו ִב ְּפ ִשיטותֵ :אין לִ י עִ ם ִמי לְּ ַד ֵברִ ,כי
נִתעוֹ ֵרר הָ ִאיש הַ ַנ"ל וְּ עָ נָה
ְּכבָ ר ֻכלוֹ ַרע .וְּ ֵתכֶׁ ף ְּ
הלֹא עִ ם ָכל זֶׁה
וְּ ָא ַמר לְּ ַר ֵבנו ז ְִּכרוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ הֲ :
ְּ
ַבר לִ ְּפעָ ִמים לְּ הַ ְּמ ִשיך ֶׁאת עַ ְּצ ִמי
אֲ נִ י ִמ ְּתג ֵ
ש ָראֵ ל וְּ כו' .עָ נָה ַר ֵבנו ז ְִּכרוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ ה
לִ ְּק ֻד ַשת יִ ְּ ׂ
וְּ ָא ַמר לוֹ  :הוא ְּמעַ ט ִד ְּמעַ ט .וְּ ֵתכֶׁ ף ָא ַמר לוֹ ,
שי ְַּר ִגיל עַ ְּצמוֹ לֵילֵ ְּך עִ ם ַמאֲ מַ ר "אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאֱ ל ַֹקי
ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

טו

אֲזַ ְּמ ָרה

זִכרוֹ נוֹ
ְּבעוֹ ִדי" וְּ כו'ָ ,כל זֶׁה ִס ֵפר לִ י ַר ֵבנו ְּ
לִ ְּב ָרכָ ה .וְּ הֵ בַ נְּ ִתי ַכ ָונָתוֹ

ש ַדיְּ ָקא
הַ ְּקדוֹ ָשה ֶׁ

עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה הֶׁ חֱ יָה ֶׁאת הָ ִאישִ .כי ְּכבָ ר נָפַ ל
שלֹא הָ יָה אֶׁ ְּפ ָשר
ְּבעֵינֵי עַ ְּצמוֹ ָכל־ ָכ ְּך עַ ד ֶׁ
שהוא
ש ָאמַ ר לוֹ ֶׁ
לְּ הַ חֲ יוֹ תוֹ ְּבשום ָדבָ רַ .רק ְּכ ֶׁ
ֻכלוֹ ַרע ָאז נִ ְּתעוֹ ֵרר ְּבעַ ְּצמוֹ וְּ ִה ְּת ִחיל לְּ הַ ְּר ִגיש
ש ִנ ְּמצָ ִאין בוֹ
שת הַ ְּנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶׁ
ְּמעַ ט ְּק ֻד ַ
ע ֲַדיִ ן.
ָ
ש ַת ִגיעַ לִ ְּמקוֹ מוֹ  ,זֶׁהו
ַאל ָת ִדין ֶׁאת חֲ בֵ ְּרך עַ ד ֶׁ
(חַ יֵי מוֹ ה ֲַר"ן אות תקסט)

ש ָא ְּמרו ַר ַז"ל :הֱ וֵי ָדן אֶׁ ת ָכל ָא ָדם לְּ כַ ף
מַ ה ֶׁ
ְּ
שיֵש מַ חֲ ל ֶֹׁקת עַ ל ָא ָדם ,צָ ִריך לַ חֲ קֹר
זְּכותִ .כי ְּכ ֶׁ
שחוֹ לֵ ק עָ לָ יוְּ ,כ ֵדי
לִ ְּמצֹא זְּכות ַבחֲ בֵ רוֹ ַ ,ב ֶׁמה ֶׁ
לְּ דונוֹ לְּ כַ ף זְּכותִ ,כי הַ ַמחֲ ל ֶֹׁקת לֹא יִ ָמנַע ִמ ְּשנֵי
שחֲ בֵ ירוֹ גָדוֹ ל ִמ ֶׁמנו ְּבמַ עֲלָ ה,
ָפנִ ים :אוֹ מֵ חֲמַ ת ֶׁ
שלֹא ִה ִגיעַ לְּ ַמ ְּד ֵרגָתוֹ ,
וְּ עַ ל־ ֵכן חוֹ לֵ ק עָ לָ יו עַ ל ֶׁ
וַאֲ זַי צָ ִר ְּ
שי ִַגיעַ הוא גַם־ ֵכן
יך לְּ ִה ְּש ַת ֵדל ֶׁ
שוִ ים,
ש ִי ְּהיו ְּשנֵיהֶׁ ם ָ
לְּ ַמ ְּד ֵרגַת חֲבֵ רוֹ ִ ,ב ְּכ ֵדי ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

טז

אֲזַ ְּמ ָרה

וַאֲ זַי לֹא יִ ְּהיֶׁה מַ חֲ ל ֶֹׁקת ,אוֹ לִ ְּפעָ ִמים לְּ הֵ פֶׁ ְּך,
שחֲבֵ רוֹ
חֲמת ֶׁ
שהוא גָדוֹ ל מֵ חֲבֵ רוֹ  ,וְּ הַ ַמחֲ לֹקֶׁ ת מֵ ַ
ֶׁ
שלֹא ִה ִגיעַ לְּ מַ ְּד ֵרגָתוֹ  ,וְּ עַ ל־ ֵכן
ִמ ְּת ַקנֵא בוֹ עַ ל ֶׁ
צָ ִר ְּ
יך לְּ דונוֹ לְּ כַ ף זְּכות ,ובָ זֶׁה הוא ַמעֲלֶׁ ה חֲ בֵ רוֹ
לְּ כַ ף זְּכות ,וְּ ָאז הֵ ם ְּבמָ קוֹ ם אֶׁ חָ ד ,הַ יְּ נו ְּב ַמ ְּד ֵרגָ ה
וַדאי לֹא יִ ְּהיֶׁה מַ חֲ ל ֶֹׁקת ִכי
ַאחַ ת ,וַ אֲ זַי ְּב ַ
ש ִנים זֶׁה
שהֵ ם ְּמ ֻ
הַ ַמחֲ ל ֶֹׁקת הוא ַרק מֵ חֲ ַמת ֶׁ
שהוא גָדוֹ ל
שחֲ בֵ רוֹ גָדוֹ ל ִמ ֶׁמנו אוֹ ֶׁ
ִמזֶׁה ,אוֹ ֶׁ
מֵ חֲבֵ רוֹ ַכ ַנ"ל ,אֲ בָ ל ִאם יִ ְּהיו ְּשנֵיהֶׁ ם ְּבמָ קוֹ ם
אֶׁ חָ ד ְּבמַ ְּד ֵרגָה ַאחַ תְּ ,בוַ ַדאי לֹא יִ ְּהיֶׁה ַמחֲ ל ֶֹׁקת,
ִכי ְּב ָדבָ ר אֶׁ חָ ד אֵ ין ַשי ְָּך מַ חֲ ל ֶֹׁקת ,וְּ זֶׁהוַ ' :אל
ש ַת ִגיעַ לִ ְּמקוֹ מוֹ  ,הַ יְּ נו
ָת ִדין ֶׁאת חֲ בֵ ְּר ָך עַ ד ֶׁ
ש ִת ְּהיֶׁה עִ מוֹ ְּבמָ קוֹ ם ֶׁאחָ דְּ ,ב ַמ ְּד ֵרגָה
ש ִת ְּש ַת ֵדל ֶׁ
ֶׁ
ַאחַ ת ,מֵ אֶׁ חָ ד ִמ ְּשנֵי ָפנִ ים הַ ַנ"ל ,וַ אֲ זַי ְּבוַ ַדאי ֹלא
יִ ְּהיֶׁה מַ חֲ לֹקֶׁ תִ ,כי ְּב ָדבָ ר אֶׁ חָ ד אֵ ין ַש ָי ְּך
ש ַמעֲלֶׁ ה ֶׁאת חֲ בֵ רוֹ לְּ כַ ף זְּכות,
מַ חֲ לֹקֶׁ ת ,ובָ זֶׁה ֶׁ
שחֲ בֵ רוֹ יַחֲ זֹר בוֹ  ,וְּ לֹא יִ ְּהיֶׁה שוב
יוכַ ל לִ ְּהיוֹ ת ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

יז

אֲזַ ְּמ ָרה

ש ִי ְּהיֶׁה לוֹ מַ ָפלָ הִ ,כי יוכַ ל לִ ְּה ֹיות
מַ חֲ לֹקֶׁ ת ,אוֹ ֶׁ
ש ַא ָתה
שגֶׁחָ לִ ים ַא ָתה חוֹ ֶׁתה עַ ל רֹאשוֹ ָבזֶׁה ֶׁ
ֶׁ
מַ עֲלֵ הו לְּ כַ ף זְּכות ,וְּ זֶׁהו 'הֱ וֵי ָדן ֶׁאת ָכל ָא ָדם
לְּ כַ ף זְּכות'ָ ' ,דן' ַדיְּ ָקאִ ,כי הוא ְּב ִחינַת ִדין
שעוֹ לִ ין לְּ אֵ יזֶׁה
שק ֶֹׁדם ֶׁ
ו ִמ ְּש ָפט ַמ ָמשִ ,כי יָדועַ ֶׁ
ש ַא ָתה
ַמ ְּד ֵרגָהָ ,דנִ ין אֶׁ ת הָ ָא ָדם ,וְּ עַ ל־ ֵכן ָבזֶׁה ֶׁ
ָדן אוֹ תוֹ לְּ כַ ף זְּכות וְּ ַא ָתה מַ עֲלֵ הו לְּ ַמ ְּד ֵרגָ ה
שיֵצֵ א הַ ִמ ְּש ָפט ֵכן
יוֹ ֵתר גָבוֹ ַהָ ,דנִ ין אוֹ תוֹ ו ְּכ ִפי ֶׁ
יָקום:

(לקו"מ ח"א ,קלו)

צָ ִר ְּ
יך לְּ ִה ְּש ַת ֵדל לְּ חַ ֵפשׂ ָת ִמיד ַאחַ ר ָכל זְּכות
ש ָר ֵאל ,וְּ לָ דון ֶׁאת
שר לִ ְּמצֹא ְּביִ ְּ ׂ
שאֶׁ ְּפ ָ
וְּ ָדבָ ר טוֹ ב ֶׁ
ָכל ָא ָדם לְּ כַ ף זְּכות ,אֲ ִפלו הַ חוֹ לְּ ִקים עָ לָ יו
וְּ הַ ְּמבַ זִין אוֹ תוֹ  ,וְּ ָאז יִ ְּהיֶׁה נִ צוֹ ל ָת ִמיד ִמ ַמחֲ ל ֶֹׁקת,
שם־יִ ְּת ָב ַר ְּך
שה ֶׁכ ֶׁתר י ָָקר לְּ הַ ֵ
וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה עוֹ ֶׁׂ
ְּבכַ ָמה ִמינֵי אֲ בָ נִ ים טוֹ בוֹ ת:
וְּ צָ ִר ְּ
ש ְּמחָ ה ְּבכָ ל ַמה
שיָבוֹ א לְּ ִ ׂ
יך לְּ חַ זֵק עַ ְּצמוֹ ֶׁ
(ק' לקו"מ .ח"א ,ו ,יב)

ְּדאֶׁ ְּפ ָשר ,ולְּ ִה ְּש ַת ֵדל לְּ בַ ֵקש לִ ְּמצֹא ְּבעַ ְּצמוֹ אֵ יזֶׁה
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

יח

אֲזַ ְּמ ָרה

ש ְּמחָ הַ ,כ ְּמב ָֹאר עַ ל
נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה ְּכ ֵדי לָ בוֹ א לְּ ִ ׂ
ָפסוק אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאל ַֹקי ְּבעוֹ ִדי ,וְּ עַ ל ָכל ָפנִ ים יֵש
ש ָר ֵאל
שזָכָ ה לִ ְּהיוֹ ת ִמז ֶַׁרע יִ ְּ ׂ
שמֹחַ ַב ֶׁמה ֶׁ
לוֹ לִ ְּ ׂ
ש ְּמחָ ה ִהיא ְּבוַ ַדאי
שהו גוֹ י ,וְּ זֹאת הַ ִ ׂ
שלֹא עָ ָׂ
ֶׁ
ש ְּמחָ ה נִ ְּפלָ ָאה ְּבלִ י ִשעור ,וְּ אֵ ין ָבה שום
ִׂ
שם יִ ְּת ָב ַרךְּ
ֲשה הַ ֵ
שהוא מַ ע ֵׂ
ִבלְּ בול ,מֵ ַאחַ ר ֶׁ
ְּבעַ ְּצמוֹ ִ .כי ְּבכָ ל הַ ְּדבָ ִרים יָכוֹ ל הַ ַבעַ ל ָד ָבר
עָרב ָבהֶׁ ם עַ ְּצבות ו ָמ ָרה ְּשחוֹ ָרה ,אֲ בָ ל
לְּ ֵ
שהו גוֹ יָ ,בזֶׁה אֵ ין שום
שלֹא עָ ָׂ
ש ְּמחָ ה הַ זֹאת ֶׁ
ַב ִ ׂ
שם־יִ ְּת ָב ַרךְּ
ֲשה הַ ֵ
שהוא מַ ע ֵׂ
ִבלְּ בול מֵ ַאחַ ר ֶׁ
ְּ
שהוא ,זֶׁה ְּבעַ ְּצמוֹ
ְּבעַ ְּצמוֹ ִ .כי עַ ל־ ָכל־ ָפנִ ים ֵאיך ֶׁ
ש ָר ֵאל וְּ לֹא נִ ְּב ָרא גוֹ י ,הוא
שזָכָ ה לִ ְּהיוֹ ת ִמז ֶַׁרע יִ ְּ ׂ
ֶׁ
שמֹחַ
ש ְּמחָ ה ְּגדוֹ לָ ה עַ ד אֵ ין־סוֹ ף ,וְּ ָראוי לָ ָא ָדם לִ ְּ ׂ
ִׂ
ש ַי ֲעבֹר עָ לָ יו,
ָבזֶׁה ָכל יָמָ יו ָת ִמיד ְּבכָ ל מַ ה ֶׁ
ש ְּמחָ הָ :ברוךְּ
וְּ יִ ְּהיֶׁה ָרגִ יל לוֹ ַמר ְּב ִפיו ו ְּבלִ בוֹ ְּב ִ ׂ
ש ְּב ָר ָאנו לִ ְּכבוֹ דוֹ וְּ ִה ְּב ִדילָ נו ִמן הַ תוֹ עִ ים
אֱ ל ֵֹקינו ֶׁ
שנו ְּב ִמ ְּצווֹ ָתיו
וְּ נ ַָתן לָ נו תוֹ ַרת אֱ מֶׁ ת וְּ כו' וְּ ִק ְּד ָ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

אֲזַ ְּמ ָרה

יט

דוש
וְּ ֵק ְּרבָ נו לַ עֲבוֹ ָדתוֹ  ,וְּ נִ ְּק ָרא ְּשמוֹ הַ גָדוֹ ל וְּ הַ ָק ֹ
עָ לֵינו וְּ כו'( .קיצור לקו"מ .ח"ב ,י אות ה)
ְּ
שם־יִ ְּת ָב ַרך ,וְּ ֵאינָם
שהָ עוֹ לָ ם ְּרחוֹ ִקים מֵ הַ ֵ
מַ ה ֶׁ
ְּ
שאֵ ין
ִמ ְּת ָק ְּר ִבים אֵ לָ יו יִ ְּת ָב ַרך ,הוא ַרק מֵ חֲמַ ת ֶׁ

יַש ִבין עַ ְּצ ָמן ,וְּ הָ עִ ָקר
לָ הֶׁ ם יִ שוב הַ ַדעַ ת ,וְּ אֵ ינָם ְּמ ְּ
יַשב עַ ְּצמוֹ הֵ יטֵ בָ ,מה הַ ַת ְּכלִ ית
לְּ ִה ְּש ַת ֵדל לְּ ֵ
ִמ ָכל הַ ַתאֲ ווֹ ת ו ִמ ָכל עִ נְּ יְּ נֵי הָ עוֹ לָ ם הַ זֶׁה ,הֵ ן
שחוץ לַ גוף,
ַתאֲ ווֹ ת הַ ִנ ְּכנָסוֹ ת לַ גוף ,הֵ ן ַתאֲ ווֹ ת ֶׁ
ְּ
וַדאי יָשוב ֶׁאל ה'ַ .אך ַדע,
ְּכגוֹ ן ָכבוֹ ד ,וְּ ָאז ְּב ַ
שעַ ל־ יְּ ֵדי מָ ָרה ְּשחוֹ ָרה ִאי אֶׁ ְּפ ָשר לְּ הַ נְּ ִהיג ֶׁאת
ֶׁ
יַשב ַדעְּ תוֹ ַ ,רק
שה לוֹ לְּ ֵ
הַ מֹחַ ִכ ְּרצוֹ נוֹ  ,וְּ עַ ל־ ֵכן ָק ֶׁ
ש ְּמחָ ה יוכַ ל לְּ הַ נְּ ִהיג הַ מֹחַ ִכ ְּרצוֹ נוֹ ,
עַ ל־יְּ ֵדי הַ ִ ׂ
ש ְּמחָ ה הוא עוֹ לָ ם
ַשב ַדעְּ תוֹ ִ ,כי ִ ׂ
וְּ יוכַ ל לְּ י ֵ
שעַ ל
ש ְּמחָ ה ֵתצֵ או"ֶׁ ,
הַ חֵ רותִ ,ב ְּב ִחינַתִ " :כי ְּב ִ ׂ
ֲשין ֶׁבן חוֹ ִרין וְּ יוֹ ְּצ ִאין ִמן הַ גָלות,
ש ְּמחָ ה ַנע ִ ׂ
יְּ ֵדי ִ ׂ
ש ְּמחָ ה אֶׁ ל הַ מֹחַ  ,אֲ זַי מֹחוֹ
שר ִ ׂ
ש ְּמ ַק ֵ
וְּ עַ ל־ ֵכן ְּכ ֶׁ
וְּ ַדעְּ תוֹ ֶׁבן־חוֹ ִרין ,וְּ ֵאינוֹ ִב ְּב ִחינַת גָלות ,וַ אֲ זַי
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

כ

אֲזַ ְּמ ָרה

יַשב ַדעְּ תוֹ ,
יוכַ ל לְּ הַ נְּ ִהיג אֶׁ ת מֹחוֹ ִכ ְּרצוֹ נוֹ ולְּ ֵ
שמֹחוֹ ְּבחֵ רות וְּ ֵאינוֹ ְּבגָלותִ ,כי עַ ל־יְּ ֵדי
מֵ ַאחַ ר ֶׁ
ֻשב ...
גָלות אֵ ין הַ ַדעַ ת ְּמי ָ
שמוֹ צֵ א
ש ְּמחָ ה הוא עַ ל־יְּ ֵדי מַ ה ֶׁ
וְּ לָ בוֹ א לְּ ִ ׂ
ְּבעַ ְּצמוֹ

אֵ יזֶׁה נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה עַ ל־ ָכל ָפנִ ים,

ַכ ְּמב ָֹאר עַ ל ָפסוק" :אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאל ַֹקי ְּבעוֹ ִדי".
שזָכָ ה לִ ְּה ֹיות
שמֹחַ ַב ֶׁמה ֶׁ
וְּ עַ ל־ ָכל־ ָפנִ ים יֵש לוֹ לִ ְּ ׂ
ש ָאנו
שנִ י גוֹ י ,ו ְּכמוֹ ֶׁ
שלֹא עָ ַׂ
ש ָר ֵאלֶׁ ,
ִמז ֶַׁרע יִ ְּ ׂ
ְּ
ש ְּב ָר ָאנו לִ ְּכבוֹ דוֹ ,
אוֹ ְּמ ִריןָ ' :ברוך אֱ לֹקֵ ינו ֶׁ
וְּ ִה ְּב ִדילָ נו וְּ כו' וְּ נ ַָתן לָ נו תוֹ ַרת אֱ מֶׁ ת' וְּ כו'ִ ,מ ָכל
ש ֵמחַ
ש ְּמחָ ה לְּ ַׂ
זֶׁה וְּ כַ יוֹ צֵ א ָבזֶׁה ָראוי לוֹ לִ ַקח לוֹ ִ ׂ
שהוא ָדבָ ר גָדוֹ ל,
ַדעְּ תוֹ ַכ ַנ"לְּ ,ב ִדיחָ א ַדעְּ ֵתה'ֶׁ ,
ש ְּמחָ ה לְּ מֹחוֹ וְּ ַד ְּעתוֹ  ,וַ אֲ זַי
שר הַ ִ ׂ
ש ְּמ ַק ֵ
ְּדהַ יְּ נו ֶׁ
ש ְּח ָרר ,וְּ יֵש לוֹ יִ שוב הַ ַדעַ ת ַכ ַנ"ל ,וְּ גַ ם
הַ מֹחַ ְּמ ֻ
ֲשה ִמזֶׁה יִ חוד גָדוֹ ל עַ ל־יְּ ֵדי ְּב ִדיחָ א
לְּ מַ עְּ לָ ה ַנע ֶׁׂ
ַדעְּ ֵתה:

(לקו"מ ח"ב ,י)

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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כא

וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת :אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאל ַֹקי ְּבעוֹ ִדי ַדיְּ ָקא ,הַ יְּ נו
שאֲ נִ י מוֹ צֵ א ְּבעַ ְּצ ִמי
ש ִליֶׁ ,
עַ ל יְּ ֵדי ְּב ִחינַת הָ עוֹ ד ֶׁ
שע ַכ ַנ"ל ,עַ ל־יְּ ֵדי
ְּב ִחינַת :עוֹ ד ְּמעַ ט וְּ אֵ ין ָר ָ
דות
אוֹ ָתה הַ ְּנקֻ ָדה ,עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה אוכַ ל לְּ ז ֵַמר ולְּ הוֹ ֹ
ירות
זְּמ ֹ
לַה' ַכ ַנ"ל ,וְּ זֶׁהו אֲ ז ְַּמ ָרה ַדיְּ ָקא ,הַ יְּ נו ִ
ש ְּמלַ ֵקט הַ ְּנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ֲשין עַ ל־יְּ ֵדי ֶׁ
ש ַנע ִ ׂ
וְּ נִ גונִ ים ֶׁ
ַכ ַנ"ל:

(שם ,רפב)

שהוא
ש עַ ְּצמוֹ וְּ רוֹ ֶׁאה ֶׁ
ש ָא ָדם ַמ ְּת ִחיל לְּ חַ ֵפ ׂ
ְּכ ֶׁ
ְּ
שם יִ ְּת ָב ָרך ,וְּ הוא מָ לֵא חָ טָ ִאים
ָרחוֹ ק ְּמאֹד מֵ הַ ֵ
שהוא ָרחוֹ ק ִמטוֹ ב,
ו ְּפג ִָמים הַ ְּר ֵבה ,וְּ נִ ְּדמֶׁ ה לוֹ ֶׁ
אֲ זַי הוא צָ ִר ְּ
ש ולְּ בַ ֵקש וְּ לִ ְּמצֹא ְּבעַ ְּצמוֹ
יך לְּ חַ ֵפ ׂ

אֵ יזֶׁה טוֹ בִ ,כי אֵ ְּ
שה אֵ יזֶׁה טוֹ ב
שלֹא עָ ָׂ
שר ֶׁ
יך אֶׁ ְּפ ָ
שגַם ְּמעַ ט הַ טוֹ ב
שהוא רוֹ ֶׁאה ֶׁ
ִמי ָָמיו .וְּ ַאף ֶׁ
שה הוא ָמלֵא ְּפצָ עִ יםִ ,כי ְּמע ָֹרב ִב ְּפסֹלֶׁ ת
שעָ ָׂ
ֶׁ
ש ֵאין בוֹ אֵ יזֶׁה
שר ֶׁ
הַ ְּר ֵבהַ ,אף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן ִאי אֶׁ ְּפ ָ
ש וְּ יִ ְּמצָ א
נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה עַ ל־ ָכל־ ָפנִ ים .וְּ כֵ ן יְּ חַ ֵפ ׂ
שזֶׁה הַ טוֹ ב גַם־ ֵכן
ְּבעַ ְּצמוֹ עוֹ ד ֵאיזֶׁה טוֹ ב ,וְּ ַאף ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

כב
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ְּמע ָֹרב ִב ְּפסֹלֶׁת הַ ְּר ֵבהַ ,אף־עַ ל־ ִפי־כֵ ן עַ ל־ ָכל־
ש
ָפנִ ים יֵש בוֹ אֵ יזֶׁה נְּ קֻ ָדה טוֹ בָ ה .וְּ כֵ ן יְּ חַ ֵפ ׂ
וְּ יִ ְּמצָ א ְּבעַ ְּצמוֹ

עוֹ ד ֵאיזֶׁה נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת.

ש ָדן ֶׁאת עַ ְּצמוֹ לְּ כַ ף זְּכות ומוֹ צֵ א
וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ֶׁ
שה
שעָ ָׂ
ְּבעַ ְּצמוֹ נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ע ֲַדיִ ןַ ,אף־עַ ל־ ִפי ֶׁ
ש ָפגַם ,עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה הוא
שה ופָ גַם מָ ה ֶׁ
שעָ ָׂ
מָ ה ֶׁ
יוֹ צֵ א ֶׁבאֱ מֶׁ ת ִמ ַכף חוֹ בָ ה וְּ נִ ְּכנַס ְּבכַ ף זְּכות
ֶׁבאֱ מֶׁ ת ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יָכוֹ ל לִ זְּכוֹ ת לִ ְּתשובָ ה .וְּ זֶׁה
ְּב ִחינַת

( ְּתהִ ִלים לז):

שע וְּ כו',
וְּ עוֹ ד ְּמעַ ט וְּ ֵאין ָר ָ

שע,
שם ֵאינוֹ ָר ָ
ש ָ
עַ ל־יְּ ֵדי אוֹ תוֹ הַ 'עוֹ ד ְּמעַ ט' ֶׁ
שם.
עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה :וְּ ִה ְּתבוֹ נַנְּ ָת עַ ל ְּמקוֹ מוֹ וְּ כו' ,עַ יֵן ָ
ש ֵמחַ אֶׁ ת עַ ְּצמוֹ  .וַ אֲ זַי יָכוֹ ל
וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה יָכוֹ ל לְּ ַׂ
לְּ ִה ְּת ַפלֵל ,וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת :אֲ ז ְַּמ ָרה לֵ אל ֵֹקי ְּבעוֹ ִדי,
שמוֹ צֵ א ְּבעַ ְּצמוֹ  ,עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה
עַ ל־ יְּ ֵדי הַ עוֹ ד ְּמעַ ט ֶׁ
יָכוֹ ל לְּ ז ֵַמר ולְּ הוֹ דוֹ ת לַ ה' .וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ַנ ֲע ִשֹין
נִ גונִ ים ...וְּ זֶׁהו אֲ ז ְַּמ ָרה ַדיְּ ָקא ְּב ִחינַת נִ גונִ ים וְּ כו'.

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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כג

יכין לָ דון ֶׁאת אֲ חֵ ִרים לְּ כַ ף זְּכות ,אֲ ִפלו
וְּ כֵ ן ְּצ ִר ִ
ש וְּ לִ ְּמצֹא בוֹ ֵאיזֶׁה נְּ קֻ ָדה
יכין לְּ חַ ֵפ ׂ
ָר ָשע גָמור ְּצ ִר ִ
טוֹ בָ ה:
ְּ
ִכי מובָ ן ְּבתוֹ ך ִד ְּב ֵרי אֲ דוֹ נֵנו מוֹ ֵרנו וְּ ַר ֵבנו
(ל' הֲלָ כוֹ ת או"ח ,השכמת הבוקר ,א)

ש ֵמחַ נ ְַּפשוֹ ְּבכָ ל
יכין לְּ ַׂ
ש ְּצ ִר ִ
ז ְִּכרוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ ה ֶׁ
שנִ י גוֹ י,
שלֹא עָ ַׂ
ִמינֵי עֵצוֹ ת ,וְּ הָ עִ ָקר עַ ל־יְּ ֵדי ֶׁ
יקי אֱ מֶׁ ת וְּ ִה ְּב ִדילָ נו ִמן
ש ִנ ְּת ָק ֵרב לְּ צַ ִד ֵ
וְּ עַ ל־יְּ ֵדי ֶׁ
הַ תוֹ עִ ים הַ חוֹ לְּ ִקים עֲלֵ יהֶׁ ם ְּב ִחנָם .וְּ כֵ ן עַ ל־יְּ ֵדי
שמוֹ צֵ א ְּבעַ ְּצמוֹ אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ע ֲַדיִ ן ְּכמוֹ
ֶׁ
ש ְּמב ָֹאר ְּבהַ תוֹ ָרה אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאל ַֹקי ְּבעוֹ ִדי עַ יֵן
ֶׁ
ש ְּמחָ ה ִהיא ְּב ִחינַת ִשיר וְּ נִ גון ְּב ִחינַת
שם .וְּ הַ ִ ׂ
ָ
שוֹ ר וַ עֲלֵ י
ש ָכתוב עֲלֵי עָ ׂ
ֲש ָרה ִמינֵי נְּ גִ ינָהְּ ,כמוֹ ֶׁ
ע ָׂ
ָ
ש ְּמב ָֹאר
ש ַמ ְּח ַתנִ י ה' ְּבפָ עֳלֶׁך ְּכמוֹ ֶׁ
נָבֶׁ לִ ,כי ִ ׂ
ְּב ָמקוֹ ם ַאחֵ ר .וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת ִשיר ָפשוט ָכפול
ש ַמח עַ ְּצמוֹ ִבנְּ קֻ ַדת
ש ִׂ
ש ָלש וְּ כו' ִכי עַ ל־יְּ ֵדי ֶׁ
ְּמ ֻ
שנִ י גוֹ י ,זֶׁה
שלֹא עָ ַׂ
ש ִהיא ֶׁ
שה ֶׁ
הָ אֱ מונָה הַ ְּקדוֹ ָ
שהוא
ש ֵמחַ ֶׁאת עַ ְּצמוֹ ֶׁ
ש ְּמ ַׂ
ְּב ִחינַת ִשיר ָפשוט ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

כד

אֲזַ ְּמ ָרה

שהוא ָפשוט
ש ַמאֲ ִמין ַבה' יִ ְּת ָב ַר ְּך ֶׁ
ִאיש יְּ הו ִדי ֶׁ
ְּב ַת ְּכלִ ית הַ ְּפ ִשיטות ַכ ִנז ְָּכר לְּ עֵיל .וְּ ִשיר ָפשוט
שזֶׁהו ְּב ִחינַת
זֶׁה ְּב ִחינַת יוד ַכ ִנז ְָּכר לְּ עֵ ילֶׁ .
ש ִנ ְּק ָר ִאים ֻכ ָלם
ש ָראֵ ל עַ ם ָקדוֹ ש ֶׁ
שת יִ ְּ ׂ
ְּק ֻד ַ
יקים
ש ָכתוב וְּ עַ ֵמ ְּך ֻכ ָלם צַ ִד ִ
ֶׁ
יקיםְּ ,כמוֹ
צַ ִד ִ
ש ָא ְּמרו ַרבוֹ ֵתינו
שם הַ יוד ְּכמוֹ ֶׁ
ש ִנ ְּק ָר ִאים עַ ל ֵ
ֶׁ
ז ְִּכרוֹ נָם לִ ְּב ָרכָ ה ,וְּ עַ ל־ ֵכן נִ ְּק ָרא ָכל אֶׁ חָ ד ִאיש
שם הַ יוד .וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת ִשיר ָפשוט
יְּ הו ִדי עַ ל ֵ
שהוא ִאיש יְּ הו ִדי וְּ לֹא
ש ֵמחַ ֶׁאת עַ ְּצמוֹ עַ ל ֶׁ
ש ְּמ ַׂ
ֶׁ
ְּ
ש ֵמחַ ֶׁאת עַ ְּצמוֹ
עָשנִ י גוֹ י .וְּ ַאחַ ר ָכך יוֹ ִסיף לְּ ַׂ
ַׂ
ֲשה
יקי אֱ מֶׁ ת וְּ ַנע ָׂ
שזָכָ ה לְּ ִה ְּת ָק ֵרב לְּ הַ ַצ ִד ֵ
ַב ֶׁמה ֶׁ
שהוא ְּב ִחינַת י"הִ .כי הַ 'ה'
ְּב ִחינַת ִשיר ָכפול ֶׁ
ִהיא ִבינָהְּ ,ב ִחינַת ִה ְּתבוֹ נְּ נות ִבגְּ ֻד ָלתוֹ יִ ְּת ָב ַרךְּ
שהוא ִאיש
שזֶׁה עֲבוֹ ַדת הַ ַצ ִדיק הָ אֱ מֶׁ ת ֶׁ
ֶׁ
ש ַמ ְּכנִ יס ְּבלֵ ב הַ ִמ ְּת ָק ְּר ִבים אֵ לָ יו
ְּתבונוֹ ת ֶׁ
ְּ
ְּ
ש ֵמחַ
ִה ְּתבוֹ נְּ נות ִבגְּ ֻד ָלתוֹ יִ ְּת ָב ַרך .וְּ צָ ִריך לְּ ַׂ
שזָכָ ה לְּ ִה ְּת ָק ֵרב לְּ הַ ַצ ִדיק
עַ ְּצמוֹ ְּמאֹד ָבזֶׁה ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

כה

אֲזַ ְּמ ָרה

ש ְּמב ָֹאר
שגַת אֱ לקותְּ ,כמוֹ ֶׁ
ש ַמ ְּכנִ יס בוֹ הַ ָׂ
ֶׁ
יש ָרא
ְּבהַ תוֹ ָרה מֵ ְּ

ש ֹגות
שעִ ַקר הַ ָׂ
ֶׁ

(ח"א סימן ל')

ש ִמ ְּת ָק ֵרב לְּ ַר ִבי אֲ ִמ ִתי
אֱ לֹקות הוא עַ ל־יְּ ֵדי ֶׁ
שהוא צַ ִדיק גָדוֹ ל ְּבמַ עֲלָ ה מֻ ְּפלֶׁ גֶׁת ְּמאֹד וְּ כו'
ֶׁ
ֲשה ִשיר ָכפול וְּ כַ ִנ ְּז ָכר
שם .וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ַנע ֶׁׂ
עַ יֵן ָ
ְּ
ְּ
ש ֵמחַ ֶׁאת
לְּ עֵיל .וְּ ַאחַ ר־ ָכך צָ ִריך לְּ הוֹ ִסיף לְּ ַׂ
בות
שמוֹ צֵ א ְּבעַ ְּצמוֹ נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ ֹ
עַ ְּצמוֹ גַם ַב ֶׁמה ֶׁ
ע ֲַדיִ ןִ ,כי ֵא ְּ
שה אֵ יזֶׁה טוֹ ב
שלֹא עָ ָׂ
יך אֶׁ ְּפ ָשר ֶׁ
ש ְּמב ָֹאר ְּבהַ תוֹ ָרה אֲ ז ְַּמ ָרה
ִמי ָָמיו וְּ כו' ְּכמוֹ ֶׁ
ש ְּמחָ תוֹ
ש ִׂ
ש ָלש ֶׁ
זְּכר לְּ עֵ יל .וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת ִשיר ְּמ ֻ
הַ ִנ ָ
שנִ י גוֹ י ,ו ַמה
שלֹא עָ ַׂ
ִב ְּשל ָֹשה ְּב ִחינוֹ תַ ,מה ֶׁ
ש ִה ְּב ִדילָ נו ִמן הַ תוֹ עִ ים הַ חוֹ לְּ ִקים הַ ְּמ ַרחֲ ִקים
ֶׁ
שז ִָכינו ְּבעַ ְּצמֵ נו ָכל אֶׁ ָחד
מֵ הַ ַצ ִדיק הָ אֱ מֶׁ ת ,ו ַמה ֶׁ
ש ָלש.
לְּ אֵ יזוֹ נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת .וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת ִשיר ְּמ ֻ
יתא עַ ל ָפסוק ְּשחוֹ ָרה אֲ נִ י
ש ִא ָ
וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת ַמה ֶׁ
ֲשה
ֲשי וְּ נָאוָה אֲ נִ י ְּבמַ ע ֵׂ
וְּ כו'ְּ ,שחוֹ ָרה אֲ נִ י ְּבמַ ע ַׂ
אֲ בוֹ ַתי

וְּ כו'.

זֶׁה

ְּב ִחינַת

מַ ה

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ש ְּמחַ ז ְִּקים
ֶׁ

כו

אֲזַ ְּמ ָרה

שנִ י גוֹ י ַרק
שלֹא עָ ַׂ
ש ְּמ ִחים ֶׁאת עַ ְּצמָ ם ַב ֶׁמה ֶׁ
ו ְּמ ַׂ
יתי לִ ְּהיוֹ ת ִמז ֶַׁרע אֲ בוֹ ֵתינו ַא ְּב ָרהָ ם יִ ְּצחָ ק
ז ִָכ ִ
שהוֹ ִרישו לָ נו יְּ ֻר ָש ֵתנו הַ טוֹ בָ ה לְּ הַ אֲ ִמין
וְּ ַי ֲעקֹב ֶׁ
ְּ
ש ָאנו ִמ ְּת ָפאֲ ִרין ָבזֶׁה ְּבכָ ל
ַבה' יִ ְּת ָב ַרךְּ ,כמוֹ ֶׁ
שאוֹ ְּמ ִרים ַא ְּש ֵרינו ַמה טוֹ ב חֶׁ לְּ קֵ נו וְּ כו' ו ַמה
יוֹ ם ֶׁ
ש ֵתנו וְּ כו' .וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת ִשיר ָפשוט
יָפָ ה יְּ ֻר ָ
שם ַב ִמ ְּד ָרש הַ ִנ ְּז ָכר
יתא ָ
זְּכר לְּ עֵ יל .עוֹ ד ִא ָ
ַכ ִנ ָ
ֲשה
ֲשי וְּ נָאוָה אֲ נִ י ְּבמַ ע ֵׂ
לְּ עֵיל ְּשחוֹ ָרה אֲ נִ י ְּב ַמע ַׂ
שאֵ ין ָאנו
יקים .זֶׁה ְּב ִחינַת הַ ִשׂ ְּמחָ ה מַ ה ֶׁ
הַ ַצ ִד ִ
שזֶׁהו ְּב ִחינַת
יקים ֶׁ
חוֹ לְּ ִקים ו ִמ ְּתנ ְַּג ִדים עַ ל הַ ַצ ִד ִ
יתא ָשם
ִשיר ָכפול ַכ ִנז ְָּכר לְּ עֵיל .וְּ עוֹ ד ִא ָ
ֲשה
ֲשה הָ עֵ גֶׁל וְּ נָאוָה אֲ נִ י ְּבמַ ע ֵׂ
ְּשחוֹ ָרה אֲ נִ י ְּבמַ ע ֵׂ
ֲשי נִ ְּמצָ ִאים ַכ ָמה
שגַם ְּבמַ ע ַׂ
הַ ִמ ְּש ָכן .הַ יְּ נו ֶׁ
נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת וְּ כַ מובָ א ְּבפֵ רוש ַר ִש"י עַ ל ָפסוק
ש ָלש ַכ ִנ ְּז ָכר
שם .זֶׁה ְּב ִחינַת ִשיר ְּמ ֻ
זֶׁה עַ יֵן ָ
ש ֵמחַ ו ְּמחַ זֵק עַ ְּצמוֹ
ש ְּמ ַׂ
לְּ עֵיל .וְּ עַ ל־יְּ ֵדי ָכל זֶׁה ֶׁ
עַ ל־יְּ ֵדי ָכל הַ ִנז ְָּכר לְּ עֵ יל ,עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה הוא
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

כז

אֲזַ ְּמ ָרה

ִמ ְּת ַג ֵבר לַ חֲ טֹף גַם עַ ָתה אֵ יזֶׁה טוֹ ב ,תוֹ ָרה
שזֶׁהו ְּב ִחינַת
ֲשים טוֹ ִביםֶׁ ,
ו ְּת ִפ ָלה ו ְּצ ָד ָקה ומַ ע ִ ׂ
ְּ
ֲשה
ַק ָבלַ ת עֹל ַמלְּ כותוֹ יִ ְּת ָב ַרך ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ַנע ֶׁׂ
שהוא
שם יהו"הֶׁ ,
שהוא ְּשלֵמות הַ ֵ
ִשיר ְּמ ֻר ָבע ֶׁ
עַ ל־ יְּ ֵדי
זְּכרוֹ ת
הַ ִנ ָ

ש ֵמחַ
ש ְּמ ַׂ
ֶׁ
לְּ עֵיל

עַ ְּצמוֹ

ְּב ָשלֹש

ש ְּמחַ זֵק
עַ ד ֶׁ

ינות
ְּב ִח ֹ

עַ ְּצמוֹ

ַגם

עַתה עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה לָ סור מֵ ַרע וְּ לַ עֲשׂ וֹ ת טוֹ ב לְּ ַק ֵבל
ָ
ְּ
שם.
שזֶׁהו עִ ַקר ְּשלֵמות הַ ֵ
עֹל מַ לְּ כותוֹ יִ ְּת ָב ַרך ֶׁ

שעוֹ ְּב ִדין אוֹ תוֹ יִ ְּת ָב ַר ְּך
ִכי עַ ל־יְּ ֵדי ָכל מַ ה ֶׁ
ְּ
ִכ ְּביָכוֹ ל נִ ְּשלָ ם ְּשמוֹ יִ ְּת ָב ַרך ַכיָדועַ  .וְּ זֶׁה ְּב ִחינַת
ש ִהיא ְּב ִחינַת
ש ְּמחָ ה ֶׁ
ִשיר ְּמ ֻר ָבע .וְּ נִ ְּשלָ ם הַ ִ ׂ
שיֹאחַ ז ָבזֶׁה עַ ד
ֲש ָרה ִמינֵי נְּ גִ ינָה וְּ כו'ַ .א ְּש ֵרי ֶׁ
ע ָׂ
זְּכר לְּ עֵ יל:
ש ִיז ְֶּׁכה לְּ כָ ל הַ ִנ ָ
ֶׁ

(או"ח מנחה ,ז אות נ"ג)

זְּקינו
ש ְּכבָ ר ִה ִ
אוֹ ָתן הָ ְּרחוֹ ִקים וְּ הַ ְּגרועִ ים ְּביוֹ ֵתר ֶׁ
ַשמו ְּמאֹדָ ,אסור לַ ֲעסֹק
ְּב ִר ְּשעָ ָתם וְּ נִ ְּתעַ בו וְּ נִ ְּתג ְּ
ש ֵאין כֹחוֹ חָ זָק וְּ גָדוֹ ל ְּביוֹ ֵתר ִכי
ְּב ִתקונָם ִמי ֶׁ
שהוא
יו ְּכלו לְּ הַ זִיק לוֹ ְּמאֹדַ ,רק הַ ַצ ִדיק הָ אֱ מֶׁ ת ֶׁ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

כח

אֲזַ ְּמ ָרה

שכֹחוֹ
של ָכל הַ דוֹ רוֹ תֶׁ ,
הָ ַר ִבי וְּ הַ ַמנְּ ִהיג הָ אֱ ֶׁמת ֶׁ
ַא ִביר וְּ חָ זָק ְּמאֹד ְּמאֹד יָכוֹ ל לְּ ַת ְּקנָם ולְּ הַ עֲלוֹ ָתם
יאם אֶׁ ל הַ ַת ְּכלִ ית הַ טוֹ בִ .כי זֶׁה הַ ַצ ִדיק
הֲב ָ
ולַ ִ
שר
ְּמ ַק ֵ

אֶׁ ת

עַ ְּצמוֹ

עִ ם

אֲ ִפלו

הַ ָפחות

ש ַב ַק ִלים ,ו ְּמלַ ֵקט ו ְּמבָ ֵרר
ש ַב ְּפחו ִתים וְּ הַ ַקל ֶׁ
ֶׁ
שיֵש ָבהֶׁ ם,
ומַ עֲלֶׁ ה ו ְּמ ַק ֵבץ הַ ְּנקֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֶׁ
ִמ ָכל אֶׁ חָ ד ,ומוֹ צֵ א זְּכות וְּ טוֹ ב אֲ ִפלו ְּב ָר ָשע
גָמור,

ִכי

אֱ לֹקות

יֵש

אֲ ִפלו

ִב ְּדיוֹ טָ א

הַ ַת ְּחתוֹ נָה ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה מַ עֲלֶׁה הַ כֹל לְּ כַ ף ְּזכות
ֶׁבאֱ מֶׁ ת ו ְּמ ַת ְּקנוֹ ומַ חֲ זִירוֹ ִב ְּתשובָ ה.

( ִא ֵב"י הַ ָנ ַחל לג)

לִ ִבי י ִַק ִירי ,הַ ַמ ְּפ ִקיר ֶׁאת ְּכבוֹ דוֹ  ,ומַ ְּשלִ ְּ
יך ֶׁאת
נ ְַּפשוֹ ִמ ֶׁנגֶׁד ,לְּ פָ אֵ ר ולְּ פַ ְּרסֵ ם ָבעוֹ לָ ם ְּבקוֹ ל ַרעַ ש
שם הַ ַצ ִדיק
גָדוֹ ל ו ְּבלֵ ב חַ ם וְּ נִ לְּ הָ ב ,אֶׁ ת ֵ
עטלֶׁר הַ הוֹ יקֶׁ יר
הַ ֶׁב ְּ

(בעל החטוטרת)

הַ ַמעֲלֶׁה ָכל

הָ עוֹ לָ ם ִמ ַכף חוֹ בָ ה לְּ כַ ף זְּכותִ ,מ ָכל ְּמקוֹ מוֹ ת
הָ ָרעִ ים לִ ְּב ִחינַת לְּ מַ עְּ לָה ִמן הַ ָמקוֹ םַ .א ְּש ֵרי חֶׁ לְּ קוֹ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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חֲטיבָ ה מול
שלֵם לוֹ ִ
וְּ גוֹ ָרלוֹ  .נֶׁאֱ מָ ן הוא הַ ַצ ִדיק לְּ ַ
שלוֹ ם וְּ חַ ִיים.
חֲטיבָ הְּ .ב ָרכָ ה וְּ ָ
ִ

(שם מ)

ש ָאז יִ ְּתג ֵַבר הַ ִס ְּט ָרא ָאחֳ ָרא ְּמאֹד,
ְּבסוֹ ף הַ ֵקץֶׁ ,
וַאֲ זַי יִ ְּהיֶׁה עִ ַקר הַ ִתקון עַ ל־יְּ ֵדי הַ ַצ ִדיק הָ אֱ ֶׁמת
ש ָדן ֶׁאת הַ כֹל לְּ כַ ף
שה ָמ ִשיחַ ֶׁ
מ ֶׁ
שהוא ְּב ִחינַת ֹ
ֶׁ
זְּכות ,ומוֹ צֵ א נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת אֲ ִפלו ְּבהַ ִנ ָד ִחים
ש ֶׁנעֱלַ ם
וְּ הָ ְּרחוֹ ִקים ְּביוֹ ֵתר ,ו ְּמעוֹ ֵרר הַ טוֹ ב ֶׁ
וְּ נִ ְּס ַתר ִב ְּמקוֹ מוֹ ת הָ ְּרחוֹ ִקים מֵ ה' יִ ְּת ָב ַרךְּ,
שזֶׁה עִ ַקר
ומַ עֲלֶׁ ה הַ טוֹ ב מֵ עִ ְּמקֵ י עִ ְּמקֵ י הַ ְּקלִ פוֹ תֶׁ .
ש ִמ ְּש ַת ֵדל לְּ ַר ְּפאוֹ ת הַ חוֹ לִ ים
עֲבוֹ ַדת הַ ַצ ִדיק ֶׁ
ֲשוֹ ת ֵכלִ ים
שיָכוֹ ל לַ ע ׂ
ְּביוֹ ֵתר עַ ל־יְּ ֵדי ג ֶֹׁדל כֹחוֹ ֶׁ
וְּ ִצ ְּמצו ִמים נִ ְּפלָ ִאים ָכאֵ ֶׁלה ְּבחָ ְּכמָ ה נִ ְּפלָ ָאה,
שגוֹ ת אֱ לֹקות,
שיו ְּכלו לְּ הָ ִאיר גַם ָבהֶׁ ם הַ ָׂ
ְּבאֹפֶׁ ן ֶׁ
ש ִי ְּת ָק ְּרבו גַם הֵ ם ,וְּ עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ַדיְּ ָקא יִ ְּהיֶׁה
ְּכ ֵדי ֶׁ
עִ ַקר הַ ִתקון וְּ הַ ְּגאֻ ָלה ַב ֵקץ הָ ַאחֲרוֹ ן.
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הוָ ה ְּבחַ יָי אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאלֹהַ י ְּבעוֹ ִדי"
"אֲ הַ ְּללָ ה יְּ ֹ
ָ
ֲשה עִ ִמי ִב ְּד ָרכֶׁ יך הַ ִנ ְּפלָ ִאים
של עוֹ לָ ם ע ֵׂ
ִרבוֹ נוֹ ֶׁ
וַחֲ סָ ֶׁד ָ
עֶׁזְּרי וְּ הוֹ ִשיעֵ נִ י
וֶׁהיֵה נָא ְּב ִ
יך הָ עֲצו ִמיםְּ ,
ש ֵמחַ
זְּכה ְּבכָ ל עֵת לְּ ַׂ
שאֶׁ ֶׁ
ֶׁ

נ ְַּפ ִשי הָ אֻ ְּמלָ לָ ה

שאֶׁ זְּ ֶׁכה
וְּ הָ עֲלובָ ה ְּמאֹד ְּמאֹד ְּבלִ י ִשעורְּ ,באֹפֶׁ ן ֶׁ
ש ְּמחָ ה ָת ִמידִ ,כי ַא ָתה לְּ בַ ד יוֹ ֵדעַ ֶׁאת
לִ ְּהיוֹ ת ְּב ִ ׂ
שמֶׁ ש ִמיוֹ ם
ֲשה ַתחַ ת הַ ֶׁ
שר ַנע ָׂ
ֲשה אֲ ֶׁ
ָכל הַ ַמע ֶׁׂ
יאת ָא ָדם הָ ִראשוֹ ן עַ ד הַ יוֹ ם הַ זֶׁה וַאֲ ֶׁשר
ְּב ִר ַ
ֲשה
שר ַנע ֶׁׂ
ֲשה עַ ָתה ַבדוֹ ר הַ זֶׁה אֶׁ ת ָכל אֲ ֶׁ
ַנע ֶׁׂ
ש ָר ֵאל ,וְּ ֶׁאת
ִב ְּכלָ לִ יות הָ עוֹ לָ ם עִ ם ְּכלָ ל נִ ְּשמוֹ ת יִ ְּ ׂ
ֲשה עִ ִמי הֶׁ עָ נִ י וְּ הָ אֶׁ ְּביוֹ ן הַ ַדל
שר ַנע ֶׁׂ
ָכל אֲ ֶׁ
שעַ וְּ הַ חַ יָב ְּמאֹד,
וְּ הַ ִנ ְּשחָ ת הַ חוֹ טֵ א וְּ הַ ָפגום הַ פוֹ ֵ
שה עִ ם
שר ַנ ֲע ָׂ
הָ ַא ְּכזָר עַ ל עַ ְּצמוֹ ָכזֶׁה ,אֶׁ ת ָכל אֲ ֶׁ
שנֶׁאֶׁ ְּצלו וְּ נִ ְּב ְּראו
נִ ְּש ָמ ִתי וְּ רו ִחי וְּ נ ְַּפ ִשי ִמיוֹ ם ֶׁ
ְּ
שר נִ ְּמ ְּשכו לְּ תוֹ ך הַ גו ִפים
וְּ נוֹ ְּצרו וְּ ַנעֲשׂ ו ,עַ ד אֲ ֶׁ
שעָ ְּברו עֲלֵ יהֶׁ ם
ש ִנ ְּתגַלְּ ְּגלו ָבהֶׁ ם ְּבכָ ל הַ ִגלְּ גולִ ים ֶׁ
ֶׁ
ְּ
שם הַ חוֹ טֵ א
שר ָבאו ְּבתוֹ ך גו ִפי הַ זֶׁה הַ ְּמ ֻג ָ
עַד אֲ ֶׁ
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שר עָ בַ ר עָ לַ י ִמיוֹ ם
וְּ הַ ָפגום ְּמאֹד ֶׁאת ָכל אֲ ֶׁ
שזוֹ כֵ ר לַ או ְּכלום ,וְּ כָ ל
של הַ זָקֵ ן הָ עֶׁלְּ יוֹ ן ֶׁ
הַ ז ִָכרוֹ ן ֶׁ
של ְּש ָאר הַ ז ְֵּקנִ ים
שר עָ בַ ר עָ לַ י ִבימֵ י הַ ז ִָכרוֹ ןֶׁ ,
אֲ ֶׁ
הַ ְּקדוֹ ִשים הַ זוֹ ְּכ ִרים הַ ַמ ְּר ֵאה וְּ הַ ַטעַ ם וְּ הָ ֵריחַ
וְּ הַ חֲ כָ ִמים

ש ִה ְּמ ִציאו
ֶׁ

ֶׁאת

הַ ג ְַּרעִ ין,

ובָ עֵ ת

ש ִה ְּת ִחילָ ה
שהוֹ לִ יכו הַ ג ְַּרעִ ין לִ ַטע הַ ְּפ ִרי ,ובָ עֵת ֶׁ
ֶׁ
שהָ יָה הַ נֵר
הַ ְּפ ִרי לְּ ִה ְּתהַ ווֹ ת ולְּ ִה ְּת ַר ֵקם ,ובָ עֵת ֶׁ
שחָ ְּתכו הַ ְּפ ִרי ִמן הָ ִאילָ ן ,אֲ ֶׁשר
דוֹ לֵ ק ובָ עֵת ֶׁ
של ֵאלו הַ ְּדבָ ִרים ,וְּ ֶׁאת
ַא ָתה לְּ בַ ד יוֹ ֵדעַ הַ ֵפרוש ֶׁ
ֲשה עִ ִמי ַבי ִָמים הָ הֵ ם ,וְּ ֶׁאת ָכל
שר ַנע ָׂ
ָכל אֲ ֶׁ
ְּ
ר־כך עַ ד הַ יוֹ ם הַ זֶׁה ,וְּ ֶׁאת
ַ
ֲשה עִ ִמי ַאחַ
שר ַנע ָׂ
אֲ ֶׁ
יתי טוֹ ב ָוָרעֶׁ ,את ָכל אֲ ֶׁשר
ש ִ
שר עָ ִ ׂ
ָכל אֲ ֶׁ
אנֶׁס ו ְּב ָרצוֹ ן
גַמ ִתי ְּבשוֹ גֵג ו ְּבמֵ זִיד ְּב ֹ
עָ בַ ְּר ִתי ופָ ְּ
יתנִ י ְּב ַרחֲ מֶׁ יךָ
שז ִִכ ַ
ְּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם ,וְּ אֶׁ ת ָכל מַ ה ֶׁ
לַ ְּחטֹף אֵ יזֶׁה נְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַבי ִָמים הָ ָרעִ ים
שעָ ְּברו עָ לַ י מֵ עוֹ ִדי עַ ד הַ יוֹ ם הַ זֶׁה וְּ עַ ָתה
הָ ֵא ֶׁלה ֶׁ
יתי
ש ִ
שעָ ִ ׂ
חֲרי ָכל ַמה ֶׁ
חֲרי ָכל הַ ָבא עָ לַ י ,וְּ ַא ֵ
ַא ֵ
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ִאם טוֹ ב וְּ ִאם ָרע ,הוֹ ֵרנִ י וְּ לַ ְּמ ֵדנִ י עַ ָתה ,הַ ֶׁד ֶׁר ְּך
ש ֶׁאז ְֶּׁכה לָ שוב
וְּ הַ ְּנ ִתיב וְּ הַ ְּש ִביל הָ אֱ מֶׁ תְּ ,באֹפֶׁ ן ֶׁ
ִב ְּתשובָ ה ְּשלֵמָ ה ֶׁבאֱ מֶׁ ת מֵ עַ ָתה עַ ל ָכל ָפנִ ים:
חֲמים הַ צוֹ פֶׁ ה
של עוֹ לָ ם חָ פֵ ץ חֶׁ סֶׁ ד ָמלֵא ַר ִ
ִרבוֹ נוֹ ֶׁ
שע וְּ חָ פֵ ץ ְּב ִה ָצ ְּדקוֹ  ,הַ ָדן אֶׁ ת ָכל ָא ָדם לְּ כַ ף
לָ ָר ָ
זְּכות ָת ִמידַ ,רב־חֶׁ סֶׁ ד ומַ ְּר ֶׁבה לְּ הֵ ִטיב ,הַ ְּמנַהֵ ג
חֲמים עָ ז ְֵּרנִ י וְּ ז ֵַכנִ י
עוֹ לָ מוֹ ְּבחֶׁ סֶׁ ד ו ְּב ִריוֹ ָתיו ְּב ַר ִ
ש
זְּכה גַם עַ ָתה לְּ חַ ֵפ ׂ
שאֶׁ ֶׁ
הַ ֶׁד ֶׁר ְּך הָ אֱ מֶׁ תְּ ,באֹפֶׁ ן ֶׁ
ולְּ בַ ֵקש וְּ לִ ְּמצֹא ִבי זְּכות ונְּ קֻ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת ,וְּ לָ דון
שאֶׁ זְּ ֶׁכה
ֶׁאת עַ ְּצ ִמי לְּ כַ ף זְּכות ָת ִמידְּ ,באֹפֶׁ ן ֶׁ
ש ֵמחַ ֶׁאת עַ ְּצ ִמי ְּבכָ ל עֵת ,וְּ לִ ְּכנֹס ְּבכַ ף זְּכות
לְּ ַׂ
ֶׁבאֱ מֶׁ ת וְּ לִ זְּכוֹ ת עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה לִ ְּתשובָ ה ְּשלֵ ָמה
ֶׁבאֱ מֶׁ ת ,ולְּ ִה ְּת ַפלֵל עַ ל־יְּ ֵדי־זֶׁה ְּבכַ ָונָה גְּ דוֹ לָ ה
ש ְּמחָ ה ַר ָבה וְּ חֶׁ ְּדוָ ה
ְּבחַ יות וְּ ִה ְּתלַ הֲבות ו ְּב ִ ׂ
גְּ דוֹ לָ ה וַ עֲצומָ ה וְּ אֶׁ ז ְֶּׁכה לְּ ַקיֵם ֶׁבאֱ מֶׁ ת ִמ ְּק ָרא
ש ָכתוב "אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאֱ לֹהַ י ְּבעוֹ ִדי"
ֶׁ
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לות)
(לִ קוטֵ י ְּת ִפ ֹ

ִּּת ּק ּון

לג

הַ ְּּכלָ ִּלי

הַ ְב ָטחַ ת ַר ּ ֵּבנ ּו ז ְִכרוֹ נוֹ לִ ְב ָרכָ ה
ש ּגַּם ִּּכי יִּ ְמלְ א ּו יָמָ יו ,אֲ זַּי ַּאחַּ ר
ָאמַ רֶׁ ,
ש ּיָבוא עַּ ל ִּק ְברו וְ יאמַּ ר
ִּה ְס ּ ַּת ְּלקוּתוִּ ,מי ֶׁ
יטל ְּת ִּה ִּּלים הַּ ּ ַּנ"ל,
ֲש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
שם ֵאלּ ּו הָ ע ָ
ָ
וְ יִּ ּ ֵתן ּ ְפרוּטָ ה לִּ ְצ ָד ָקה [עֲבוּרו] ,אֲ ִּפלּ ּו ִּאם
ּג ְָדל ּו וְ עָ ְצמ ּו עֲוונו ָתיו ַּוחֲטָ ָאיו ְמאד ְמאד
שלום ,אֲ זַּי ֶׁא ְת ַּא ּ ֵמץ וְ ֶׁא ְש ּ ַּתדֵּ ל לָ א ֶׁר ְך
חַּ ס וְ ָ
וְ לָ רחַּ ב לְ הו ִּשיעו וּלְ ַּת ְ ּקנו וְ כ ּו' .וַּאֲ נִּ י חָ זָק
ש ִּּליַּ ,א ְך ּ ָבזֶׁה אֲ נִּ י
ְמאד ְּבכָ ל הַּ דְּ בָ ִּרים ֶׁ
יטל
ֲש ָרה ַּק ּ ִּפ ְ
ש ֵאלּ ּו הָ ע ָ
חָ זָק ְּביו ֵתרֶׁ ,
ֲש ָרה
מועִּ ילִּ ים ְמאד ְמאד .וְ ֵאלּ ּו הֵ ן הָ ע ָ
יטל ְּת ִּה ִּּלים :ט"ז ,ל"ב ,מ"א,
ַּק ּ ִּפ ְ

מ"ב,

שר ְּכבָ ר
נ"ט ,ע"ז ,צ' ,ק"ה ,קל"ז ,ק"נַּ ּ ,כאֲ ֶׁ
נִּ ְד ּ ְפס ּו ּ ַּכ ּ ָמה ּ ְפעָ ִּמים.
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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יאת
וְ ָאמַ רִּּ :כי לא נו ַּדע זאת ִּמיּום ְּב ִּר ַּ
הָ עולָ ם.

וְ עִ נְ יַן

ֲש ָרה
ִּּת ּקוּן זֶׁה עַּ ל יְ ֵדי אֲ ִּמ ַּירת הָ ע ָ

יטל ְּת ִּה ִּּלים הַּ ּ ַּנ"ל הוּא דָּ בָ ר חָ ָדש
ַּק ּ ִּפ ְ
לְ ג ְַּמ ֵריִּ ,חדּ וּש נִּ ְפלָ א! ִּּכי הוּא ִּּת ּקוּן נִּ ְפלָ א
ש ּיוּכַּ ל לֵ ילֵ ְך
וְ נו ָרא ְמאד ְמאד .ו ִּּמי ֶׁ
אמ ֵרםְּ ,בוַּדַּּ אי מַּ ה
לַּ ִּּמ ְקוֶׁה וְ ַּאחַּ ר ּ ָכ ְך י ְ
שר
ש ִּאי ֶׁא ְפ ָ
ּטובַּ ,א ְך אֲ ִּפלּ ּו ִּאם הוּא ָאנוּס ֶׁ
שהוּא
שהוּא חולֶׁ ה ,או ֶׁ
לִּ ְט ּבלְּ ,כגון ֶׁ
אמ ֵרם ַּא ְש ֵרי
ּ ַּבדֶּׁ ֶׁר ְךַּ ,אף עַּ ל ּ ִּפי כֵ ן ִּאם י ְ
לוִּּ ,כי הֵ ם ִּּת ּקוּן ּגָדול וְ נו ָרא ְמאד .וְ ִּאם
אמ ֵרם ְּבכַּ ָ ּונָה ּ ָכ ָראוּי ְּבוַּדַּּ אי מַּ ה טוב.
י ְ
ְ
ַּאך ּגַּם הָ אֲ ִּמ ָירה ְּבעַּ ְצמָ ּה ְמסֻ ּגָל ְמאד.
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ֲש ָרה ִמזְמוֹ ִרים
ירת הָ ע ָ
טוֹ ב לוֹ ַמר ֹזאת ִל ְפ ֵּני אֲ ִמ ַ

ֲש ָרה ִּמזְמו ֵרי
ירת הָ ע ָ
שר עַּ צְ ִּמי ּ ַּבאֲ ִּמ ַּ
ה ֲֵּרינִ י ְמ ַּק ֵ
הָ אֲ ִּמ ִּּת ִּ ּים

יקים
ְּת ִּה ִּּלים אֵ לּ ּו לְ כָ ל הַּ ַּ ּצדִּּ ִּ
ּ
יקים הָ אֲ ִּמ ִּּתים שו ְכנֵי
ש ְּבדו ֵרנ ּו ,וּלְ כָ ל הַּ ַּ ּצדִּּ ִּ
ֶׁ
שר ּ ָב ָא ֶׁרץ הֵ ּ ָמה ,ו ִּּב ְפ ָרט
עָ פָ ר ְקדו ִּשים ָא ֵֶׁ
לְ ַּר ּ ֵבנ ּו הַּ ָּקדוש צַּ דִּּ יק יְ סוד עולָ ם נַּחַּ ל נובֵ עַּ
ְמקור חָ ְכמָ הַּ ,ר ּ ֵבנ ּו נ ְַּחמָ ן ּ ֶׁבן פֵ יגֶׁא ּ ֶׁבן ִּש ְמחָ ה,
ַּנ נ ְַּח נ ְַּחמָ נ ְַּחמָ ן ְמא ּומָ ן ,אֲ שֶׁ ר ִּּגלָ ה וְ ִּּת ֵּקן לומַּ ר
ֲש ָרה ִּמזְמו ֵרי ְּת ִּה ִּּלים ִּּב ְש ִּביל ִּּת ּקוּן
אֵ ל ּו הָ ע ָ
הַּ ְּב ִּרית ,זְכו ָּתם ָיגֵן עָ לֵינ ּו וְ עַּ ל ּ ָכל יִּ ְש ָראֵ לָ ,אמֵ ן.

וְ עַ ל

ֲש ָרה
דַּּ עְ ּ ָתם וְ עַּ ל ּ ַּכ ָ ּונ ָָתם אֲ נִּ י אומֵ ר הָ ע ָ

יטל ְּת ִּה ִּּלים אֵ לּ ּו ,ו ִּּבזְכו ָּתם וְ כחָ ם אֶׁ ז ּ ְֶׁכה
ַּק ּ ִּפ ְ
ֲש ָרה ִּמינֵי נְ גִּ ינָה
לְ עו ֵרר וּלְ גַּלּ ות ּ ָכל הָ ע ָ
שהֵ םַּ :א ְש ֵרי,
ש ּנֶׁאֱ מַּ ר ּ ָבהֶׁ ם סֵ פֶׁ ר ְּת ִּה ִּּליםֶׁ ,
ֶׁ
ְּב ָרכָ ה ,מַּ ְש ִּּכילִּ ,שיר ,נִּ ּצוּחַּ  ,נִּ גּ וּןְּ ,ת ִּפ ּ ָלה,
שהֵ םִּ :שיר ּ ָפשוּט,
הו ָד ָאהִּ ,מזְמור ,הַּ לְ ל ּוי ָּהֶׁ ,
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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שהֵ ם ְּכלוּלִּ ים ְּב ִּש ְמ ָך
ש ּ ָלשְ ,מ ֻר ּ ָבעֶׁ ,
ּ ָכפוּלְ ,מ ֻ
הַּ ְמיֻחָ ד הַּ ּגָדול וְ הַּ ָּקדוש .ו ִּּבזְכוּת וְ כחַּ הַּ ְשנֵי
שהֵ ם אֵ ל
ְשמות הַּ ְ ּקדו ִּשים הָ אֵ לּ ּו ְּב ִּמלּ ו ָּאםֶׁ ,
אֱ ל ִּהים ( ּ ָכזֶׁה) ָ :אלֶׁ ף לָ מֶׁ דָ ,אלֶׁ ף לָ מֶׁ ד הֵ י יוד
שהֵ ם עולִּ ים ְּב ִּמ ְס ּ ָפר תפ"הְּ ,כ ִּמ ְס ּ ַּפר
מֵ םֶׁ ,
שמות ְּתז ּ ֵַּכנִּ י לְ ִּת ּקוּן הַּ ְּב ִּרית
ְּת ִּה ִּּליםְּ ,בכחַּ אֵ ל ּו הַּ ֵּ
שהוּא ִּּת ּק ּון הַּ ְּכלָ לִּ יָ ,אמֵ ן:
ֶׁ
ֹאמר זה :
ירת ְּת ִה ִּלים י ַ
קוֹ ֵּדם שי ְַת ִחיל ּ ַבאֲ ִמ ַ

לְ כ ּו נְ ַּר ְ ּננָה לַּ יהוָ ה ,נ ִָּריעָ ה לְ צוּר יִּ ְשעֵ נ ּו :נְ ַּקדְּ מָ ה
ּ ָפנָיו ְּבתו ָדהִּּ ,בז ְִּמרות נ ִָּריעַּ לוִּּ :כי אֵ ל ּגָדול
יְ הוָה ,וּמֶׁ ְ
לֶׁך ּגָדול עַּ ל ּ ָכל אֱ ל ִּהים:
ש ּ ֵבחַּ
ה ֲֵּרינִ י ְמז ֵַּּמן אֶׁ ת ּ ִּפי לְ הודות וּלְ הַּ ּ ֵלל וּלְ ַּ
שא ְּב ִּר ְ
יך הוּא
שם יִּחוּד קֻ ְד ָ
אֶׁ ת ּבו ְר ִּאי .לְ ֵ
ו ְּש ִּכינְ ּ ֵת ּה ִּּב ְד ִּחיל ּו ו ְּר ִּחימ ּו עַּ ל־יְ ֵדי הַּ הוּא טָ ִּמיר
שם ּ ָכל יִּ ְש ָראֵ ל:
וְ נֶׁעְ לָ ם ְּב ֵ
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ִּּת ּק ּון

לז

טז
יתי
א ִּמ ְכ ּ ָתם לְ ָדוִּ דָ ,ש ְמ ֵרנִּ י ֵאל ִּּכי חָ ִּס ִּ
בָ ְך:
ב ָאמַּ ְר ְּת לַּ יהוָה אֲ דנָי ָא ּ ָתה ,טובָ ִּתי ּ ַּבל
עָ ָ
לֶׁיך:
ירי
שר ּ ָב ָא ֶׁרץ הֵ ּ ָמה ,וְ ַּא ִּדּ ֵ
ג לִּ ְקדו ִּשים אֲ ֶׁ
ּ ָכל חֶׁ ְפ ִּצי בָ ם:
ד יִּ ְר ּב ּו עַּ ְּצבו ָתם ַּאחֵ ר ָמהָ ר ּוַּ ּ ,בל ַּא ִּּסיךְ
נִּ ְס ּ ֵכיהֶׁ ם ִּמדָּ ם ,וּבַּ ל אֶׁ ּ ָשא ֶׁאת ְשמו ָתם
עַּ ל ְשפָ ָתי:
ה יְ הוָה ְמנָת חֶׁ לְ ִּקי וְ כו ִּסיַּ ,א ּ ָתה ּתו ִּמיךְ
גּ ו ָרלִּ י:
ו חֲבָ לִּ ים נ ְָפל ּו לִּ י ּ ַּב ְּנ ִּע ִּמיםַּ ,אף נַּחֲ לָ ת
ָש ְפ ָרה עָ לָ י:
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שר יְ עָ צָ נִּ יַּ ,אף
ז אֲ בָ ֵר ְך ֶׁאת יְ הוָ ה אֲ ֶׁ
לֵילות יִּ ְּסרוּנִּ י ִּכלְ יו ָתי:
ימינִּ י
יתי יְ הוָה לְ נֶׁגְ ִּדּ י ָת ִּמידִּּ ,כי ִּמ ִּ
ח ִּש ִּּו ִּ
ּ ַּבל ֶׁא ּמוט:
ט לָ כֵ ן ָשמַּ ח לִּ ִּּבי ַּו ָ ּיגֶׁל ְּכבו ִּדיַּ ,אף ְּב ָש ִּרי
יִּ ְש ּכן לָ בֶׁ טַּ ח:
י ִּּכי לא ַּתעֲזב נ ְַּפ ִּשי לִּ ְשאול ,לא ִּת ּ ֵתן
חֲס ְיד ָך לִּ ְראות ָשחַּ ת:
ִּ
יא ּתו ִּדיעֵ נִּ י א ַּרח חַּ ִּּיים ,שבַּ ע ְשמָ חות
ֶׁאת ּ ָפנ ָ
ימינְ ָך נֶׁצַּ ח:
ֶׁיך ,נְ ִּעמות ִּּב ִּ
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לט

לב
שע
א לְ ָדוִּ ד מַּ ְש ִּּכילַּ ,א ְש ֵרי נְ שוּי ּ ֶׁפ ַּ
ְּכסוּי ֲח ָט ָאה:
ב ַּא ְש ֵרי ָא ָדם לא י ְַּחשב יְ הוָה לו עָ ון,
וְ ֵאין ְּברוּחו ְר ִּמ ּיָה:
גָתי ּ ָכל
שאֲ ִּ
ג ִּּכי הֶׁ ֱח ַּר ְש ִּּתי ּ ָבל ּו עֲצָ ָמיְּ ,ב ַּ
הַּ יּום:
ד ִּּכי יו ָמם ָולַּ יְ לָ ה ִּּת ְכ ּ ַּבד עָ לַּ י י ֶָׁדךָ,
ש ִּדּ י ְּבחַּ ְרבנֵי ַּקיִּ ץ סֶׁ לָ ה:
נ ְֶׁה ּ ַּפ ְך לְ ַּ
יתי,
אתי או ִּדיע ֲָך ַּועֲונִּ י לא ִּכ ִּּס ִּ
ה חַּ ּ ָט ִּ
ָאמַּ ְר ִּּתי או ֶׁדה עֲלֵ י ְפ ָשעַּ י לַּ יהוָה,
אתי סֶׁ לָ ה:
את עֲון חַּ ּ ָט ִּ
ָש ָ
וְ ַּא ּ ָתה נ ָ
ָ
ו עַּ ל זאת יִּ ְת ּ ַּפ ּ ֵלל ּ ָכל ָח ִּסיד ֵאלֶׁיך לְ עֵ ת
שטֶׁ ף מַּ יִּ ם ַּר ִּּבים אֵ לָ יו לא
ְמצאַּ ,רק לְ ֵ
י ִַּּּגיע ּו:
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ז ַּא ּ ָתה סֵ ֶׁתר לִּ י** ִּמ ַּ ּצר ִּּת ְּצ ֵרנִּ יָ ,ר ּנֵי
פַּ ּ ֵלט ְּתסו ְבבֵ נִּ י סֶׁ לָ ה:
ח ַּא ְש ִּּכילְ ָך וְ או ְר ָך ְּב ֶׁד ֶׁר ְך ז ּו ֵתלֵ ךְ,
ִּאיעֲצָ ה עָ ָ
לֶׁיך עֵ ינִּ י:
ט ַּאל ִּּת ְהי ּו ְּכסוּס ְּכפֶׁ ֶׁרד אֵ ין הָ ִּבין,
ְּבמֶׁ ֶׁתג ו ֶָׁרסֶׁ ן עֶׁ ְדיו לִּ ְבלום ּ ַּבל ְקרב
ֵא ָ
לֶׁיך:
י ַּר ִּּבים מַּ ְכאו ִּבים לָ ָר ָשע ,וְ הַּ ּבוטֵ ַּח
ּ ַּביהוָה חֶׁ סֶׁ ד יְ סו ְבבֶׁ נּ ּו:
יא ִּש ְמח ּו בַּ יהוָה
וְ הַּ ְרנִּ ינ ּו ּ ָכל יִּ ְש ֵרי לֵב:

יקים,
וְ גִּ יל ּו צַּ ִּדּ ִּ

**כאן צריך להפסיק מעט (לקו"מ ח"א סימן רי"ג)
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ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

מא

מא
א לַּ ְמ ַּנ ֵ ּצחַּ ִּמזְמור לְ ָדוִּ ד:
ב ַּא ְש ֵרי מַּ ְש ִּּכיל ֶׁאל דָּ לְּ ,ביום ָרעָ ה
יְ מַּ ְּלטֵ ה ּו יְ הוָ ה :
שר ּ ָב ָא ֶׁרץ,
ג יְ הוָה יִּ ְש ְמ ֵרה ּו וִּ יחַּ ּיֵה ּו וְ אֻ ּ ַּ
וְ ַּאל ִּּת ְּתנֵה ּו ְּבנֶׁפֶׁ ש איְ ָביו:
ד יְ הוָה יִּ ְסעָ ֶׁדנּ ּו עַּ ל עֶׁ ֶׁרש דְּ וָיָ ּ ,כל
ִּמ ְש ּ ָכבו הָ פַּ ְכ ּ ָת ְבחָ לְ יו:
ה אֲ נִּ י ָאמַּ ְר ִּּתי יְ הוָה ָח ּנֵנִּ יְ ,רפָ ָאה נ ְַּפ ִּשי
אתי לָ ְך:
ִּּכי ָחטָ ִּ
אמר ּו ַּרע לִּ יָ ,מ ַּתי יָמוּת וְ ָאבַּ ד
ו אויְ בַּ י י ְ
ְשמו:
ז וְ ִּאם ּ ָבא לִּ ְראות ָשוְ א יְ ַּד ּ ֵבר ,לִּ ּבו
יִּ ְק ּ ָבץ ָאוֶׁן לו ,יֵצֵ א לַּ חוּץ יְ ַּד ּ ֵבר:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

מב

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

ח יַּחַּ ד עָ לַּ י יִּ ְתלַּ חֲ ש ּו ּ ָכל שנְ ָאי ,עָ לַּ י
י ְַּח ְשב ּו ָרעָ ה לִּ י:
שר ָשכַּ ב
ט ְדּ בַּ ר ְּבלִּ ּיַּעַּ ל יָצוּק ּבו ,וַּאֲ ֶׁ
לא יו ִּסיף לָ קוּם:
שר ּ ָבטַּ ְח ִּּתי בו
י ּגַּם ִּאיש ְשלו ִּמי אֲ ֶׁ
אוכֵ ל לַּ ְח ִּמיִּ ,הגְ ִּדּ יל עָ לַּ י עָ קֵ ב:
ש ְּלמָ ה
יא וְ ַּא ּ ָתה יְ הוָה ָח ּנֵנִּ י ַּוה ֲִּקימֵ נִּ י ,וַּאֲ ַּ
לָ הֶׁ ם:
יב ְּבזאת י ַָּד ְע ִּּתי ִּּכי ָחפַּ ְצ ּ ָת ִּּביִּּ ,כי לא
י ִָּריעַּ איְ ִּבי עָ לָ י:
וַּת ִּּציבֵ נִּ י
יג וַּאֲ נִּ י ְּב ֻת ִּּמי ּ ָתמַּ ְכ ּ ָת ִּּביַּ ּ ,
לְ פָ נ ָ
ֶׁיך לְ עולָ ם:
יד ּ ָברו ְּך יְ הוָ ה אֱ להֵ י יִּ ְש ָראֵ ל מֵ הָ עולָ ם
וְ עַּ ד הָ עולָ םָ ,אמֵ ן וְ ָאמֵ ן:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

מג

מב
א לַּ ְמ ַּנ ֵ ּצחַּ מַּ ְש ִּּכיל לִּ ְבנֵי ק ַּרח:
יקי מָ יִּ םֵ ּ ,כן
ב ְּכ ַּא ּיָל ּ ַּתעֲרג עַּ ל אֲ ִּפ ֵ
נ ְַּפ ִּשי ַּתעֲרג ֵאל ָ
ֶׁיך אֱ ל ִּהים:
ג צָ ְמ ָאה נ ְַּפ ִּשי לֵ אל ִּהים לְ ֵאל חָ י ,מָ ַּתי
ָאבוא וְ ֵא ָר ֶׁאה ּ ְפנֵי אֱ ל ִּהים:
ד הָ יְ ָתה ִּּלי ִּד ְמעָ ִּתי לֶׁ חֶׁ ם יו ָמם וָ לָ יְ לָ ה,
ּ ֶׁבאֱ מר ֵאלַּ י ּ ָכל הַּ יּום ַּא ּיֵה אֱ להֶׁ ָ
יך:
ה ֵא ּלֶׁה ֶׁאז ְְּכ ָרה וְ ֶׁא ְש ּ ְפכָ ה עָ לַּ י נ ְַּפ ִּשיִּּ ,כי
אֶׁ עֱבר ּ ַּב ּ ָס ְך ֶׁאדַּּ דֵּ ם עַּ ד ּ ֵבית אֱ ל ִּהים,
ְּבקול ִּר ּנָה וְ תו ָדה הָ מון חוגֵג:
ו מַּ ה ִּּת ְש ּתוחֲ ִּחי נ ְַּפ ִּשי ַּו ּ ֶׁתה ֱִּמי עָ לָ י,
הו ִּחילִּ י ֵלאל ִּהים ִּּכי עוד או ֶׁדנּ ּו יְ שוּעות
ּ ָפנָיו:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

מד

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

ז אֱ להַּ י ,עָ לַּ י נ ְַּפ ִּשי ִּת ְש ּתוחָ ח ,עַּ ל ּ ֵכן
ֶׁאז ּ ְָכ ְר ָך מֵ ֶׁא ֶׁרץ י ְַּרדֵּ ן וְ חֶׁ ְרמונִּ ים מֵ הַּ ר
ִּמ ְצעָ ר:
ח ְּתהום ֶׁאל ְּתהום קו ֵרא לְ קול ִּצנּ ו ֶׁריךָ,
יך וְ ג ַּּל ָ
ּ ָכל ִּמ ְש ּ ָב ֶׁר ָ
ֶׁיך עָ לַּ י עָ בָ ר ּו:
ט יו ָמם יְ צַּ ּוֶׁה יְ הוָ ה חַּ ְסדּ ו וּבַּ ּ ַּליְ לָ ה ִּשירה
עִּ ִּּמי ְּת ִּפ ּ ָלה לְ ֵאל חַּ ּיָי:
י או ְמ ָרה לְ ֵאל סַּ לְ ִּעי לָ ָמה ְשכַּ ְח ּ ָתנִּ י,
לָ ּ ָמה ק ֵדר אֵ לֵ ְך ְּבלַּ חַּ ץ אויֵב:
יא ְּב ֶׁרצַּ ח ְּבעַּ ְצמו ַּתי חֵ ְרפוּנִּ י צו ְר ָרי,
ְּב ָא ְמ ָרם ֵאלַּ י ּ ָכל הַּ יּום ַּא ּיֵה אֱ להֶׁ ָ
יך:
ה ִּמי
יב מַּ ה ִּּת ְש ּתוחֲ ִּחי נ ְַּפ ִּשי וּמַּ ה ּ ֶׁת ֱ
עָ לָ י ,הו ִּחילִּ י ֵלאל ִּהים ִּּכי עוד או ֶׁדנּ ּו,
יְ שוּעת ּ ָפנַּי וֵאלהָ י:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

מה

נט
א לַּ ְמ ַּנ ֵ ּצחַּ ַּאל ּ ַּת ְשחֵ ת לְ ָדוִּ ד ִּמ ְכ ּ ָתם,
ָשאוּל ַּו ִּ ּי ְש ְמר ּו ֶׁאת הַּ ּ ַּביִּ ת
ִּּב ְשלחַּ
לַּ ה ֲִּמיתו:
ב הַּ ִּּצי ֵלנִּ י מֵ איְ בַּ י ,אֱ להָ יִּּ ,מ ִּמ ְתקו ְממַּ י
ש ְּגבֵ נִּ י:
ְּת ַּ
שי ָד ִּמים
ג הַּ ִּּצי ֵלנִּ י ִּמ ּפעֲלֵי ָאוֶׁן ,וּמֵ ַּאנְ ֵ
הו ִּשיעֵ נִּ י:
ד ִּּכי ִּה ּנֵה ָא ְרב ּו לְ נ ְַּפ ִּשי ,יָגוּר ּו עָ לַּ י
אתי יְ הוָה :
עַּ זִּים ,לא ִּפ ְש ִּעי וְ לא חַּ ּ ָט ִּ
ה ְּבלִּ י עָ ון יְ רוּצוּן וְ יִּ ּכונָנ ּו ,עו ָּרה
אתי ו ְּר ֵאה:
לִּ ְק ָר ִּ
ו וְ ַּא ּ ָתה יְ הוָה אֱ ל ִּהים ְצבָ אות אֱ להֵ י
יִּ ְש ָר ֵאל ,הָ ִּקיצָ ה לִּ ְפקד ּ ָכל הַּ גּ ויִּ םַּ ,אל
ּ ָתחן ּ ָכל ּבגְ ֵדי ָאוֶׁן סֶׁ לָ ה:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

מו

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

המ ּו כַּ ּ ָכלֶׁ ב וִּ יסו ְבב ּו
ז יָשוּב ּו לָ עֶׁ ֶׁרב ֶׁי ֱ
ִּעיר:
ְּב ִּפיהֶׁ ם
ִּה ּנֵה י ִַּּּביעוּן
ח
ְּב ִּש ְפתו ֵתיהֶׁ םִּּ ,כי ִּמי שמֵ עַּ :

חֲ ָרבות

ט וְ ַּא ּ ָתה יְ הוָה ִּּת ְשחַּ ק לָ מוִּּ ,תלְ עַּ ג לְ כָ ל
גּ ויִּ ם:
ָ
י ֻעזּו ֵאלֶׁיך ֶׁא ְשמ ָרהִּּ ,כי אֱ ל ִּהים
ִּמ ְש ּג ִַּּּבי:
יא אֱ להֵ י חַּ ְס ִּדּ י יְ ַּק ְדּ מֵ נִּ י ,אֱ ל ִּהים י ְַּראֵ נִּ י
ְבש ְר ָרי:
יב ַּאל ּ ַּתהַּ ְרגֵם ּ ֶׁפן יִּ ְש ְּכח ּו עַּ ִּּמי ,הֲנִּ יעֵ מו
ידמוָ ,מגִּ ּנֵנ ּו אֲ דנָי:
ְבחֵ ילְ ָך וְ הו ִּר ֵ
יג חַּ ּ ַּטאת ּ ִּפימו ְדּ בַּ ר ְשפָ ֵתימו וְ יִּ ּ ָל ְכד ּו
ִּבגְ אונָם ,וּמֵ ָאלָ ה ו ִּּמ ּ ַּכחַּ ש יְ סַּ ּ ֵפר ּו:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

מז

יד ּ ַּכ ּלֵה ְבחֵ ָמה ּ ַּכ ּלֵה וְ ֵאינֵמו ,וְ י ְֵדע ּו ִּּכי
של ְּב ַּיעֲקב לְ ַּא ְפסֵ י הָ ָא ֶׁרץ
אֱ ל ִּהים מ ֵ
סֶׁ לָ ה:
טו וְ יָשוּב ּו לָ עֶׁ ֶׁרב ֶׁיהֱמ ּו כַּ ּ ָכלֶׁב וִּ יסו ְבב ּו
ִּעיר:
טז הֵ ּ ָמה יְ נִּ יעוּן לֶׁ אֱ כלִּ ,אם לא יִּ ְש ְּבע ּו
ַּו ּיָלִּ ינ ּו:
יז וַּאֲ נִּ י ָא ִּשיר ֻעזּ ֶָׁך וַּאֲ ַּר ּנֵן לַּ ּב ֶׁקר חַּ ְסדֶּׁ ָך,
ית ִּמ ְש ּגָב ִּלי ו ָּמנוס ְּביום צַּ ר לִּ י:
ִּּכי הָ יִּ ָ
יח ֻעזִּּי ֵאל ָ
ֶׁיך אֲ ז ּ ֵַּמ ָרהִּּ ,כי אֱ ל ִּהים ִּמ ְש ּג ִַּּּבי
אֱ להֵ י חַּ ְסדִּּ י:

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

מח

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

עז
א לַּ ְמ ַּנ ֵ ּצחַּ עַּ ל יְ דוּתוּן לְ ָא ָסף ִּמזְמור:
ב קולִּ י ֶׁאל אֱ ל ִּהים וְ ֶׁא ְצעָ ָקה ,קולִּ י אֶׁ ל
אֱ ל ִּהים וְ הַּ אֲ זִּין ֵאלָ י:
ג ְּביום צָ ָר ִּתי אֲ דנָי דָּ ָר ְש ִּּתי ,י ִָּדי לַּ יְ לָ ה
נִּ ְּג ָרה וְ לא ָתפוּג ,מֵ אֲ נָה ִּה ּנָחֵ ם נ ְַּפ ִּשי:
ד ֶׁאז ְְּכ ָרה אֱ ל ִּהים וְ ֶׁאה ֱָמיָהָ ,א ִּשיחָ ה
וְ ִּת ְתעַּ ּ ֵטף רו ִּּחי סֶׁ לָ ה:
ה ָאחַּ ז ּ ְָת ְשמֻ רות עֵ ינָי ,נִּ ְפעַּ ְמ ִּּתי וְ לא
אֲ ַּד ּ ֵבר:
ש ְב ִּּתי י ִָּמים ִּמ ֶּׁק ֶׁדםְ ,שנות עולָ ִּמים:
ו ִּח ּ ַּ
ז ֶׁאז ְְּכ ָרה נְ גִּ ינ ִָּתי ּ ַּב ּ ָליְ לָ הִּ ,עם לְ בָ ִּבי
יחה ,וַּיְ חַּ ּ ֵפש רו ִּּחי:
ָא ִּש ָ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

מט

ח הַּ לְ עולָ ִּמים יִּ ְזנַּח אֲ דנָי ,וְ לא י ִּסיף
לִּ ְרצות עוד:
ט הֶׁ ָאפֵ ס לָ נֶׁצַּ ח חַּ ְסדּ וָ ּ ,גמַּ ר אמֶׁ ר לְ דר
ָודר:
ֲשכַּ ח חַּ נּ ות ֵאלִּ ,אם ָקפַּ ץ ְּב ַּאף
י ה ָ
ַּר ֲח ָמיו סֶׁ לָ ה:
יא וָ אמַּ ר חַּ לּ ו ִּתי ִּהיאְ ,שנות יְ ִּמין עֶׁ לְ יון:
יב ֶׁאז ְּכור מַּ עַּ לְ לֵי י ָּהִּּ ,כי ֶׁאז ְְּכ ָרה ִּמ ֶּׁק ֶׁדם
ּ ִּפלְ ֶׁא ָך:
יתי ְבכָ ל ּ ָפעֳלֶׁ ָך ,וּבַּ עֲלִּ ילו ֶׁת ָ
יך
יג וְ הָ גִּ ִּ
יחה:
ָא ִּש ָ
ָ
יד אֱ ל ִּהים ּ ַּב ּק ֶׁדש דַּּ ְר ּ ֶׁכךִּ ,מי אֵ ל ּ ָגדול
ּ ֵכאל ִּהים:

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

נ

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

שה פֶׁ לֶׁ א ,הו ַּד ְע ּ ָת
טו ַּא ּ ָתה הָ ֵאל ע ֵ
בָ עַּ ִּּמים ֻעזּ ֶָׁך:
טז ּ ָג ַּאלְ ּ ָת ִּּב ְזרועַּ עַּ ּ ֶׁמ ָךְּ ,בנֵי ַּיעֲקב וְ יוסֵ ף
סֶׁ לָ ה:
יז ָראו ָּך ּ ַּמיִּ ם אֱ ל ִּהיםָ ,ראו ָּך ּ ַּמיִּ ם י ִָּחיל ּו,
ַּאף יִּ ְר ְּגז ּו ְתהמות:
יח ז ְרמ ּו מַּ יִּ ם עָ בות ,קול נ ְָתנ ּו ְשחָ ִּקים,
ַּאף חֲ צָ צֶׁ ָ
יך יִּ ְתהַּ ּ ָלכ ּו:
יט קול ַּרעַּ ְמ ָך ּ ַּב ּ ַּג ְל ּגַּל הֵ ִּאיר ּו ְב ָר ִּקים
ּ ֵתבֵ לָ ,רגְ זָה ו ִַּּּת ְרעַּ ש הָ ָא ֶׁרץ:
ּש ִּבילְ ָך ְּבמַּ יִּ ם ַּר ִּּבים,
כ ּ ַּב ּיָם דַּּ ְר ּ ֶׁכ ָך ו ְ
וְ ִּע ְ ּקבו ֶׁת ָ
יך לא נ ָדע ּו:
שה
ית כַּ ּצאן עַּ ּ ֶׁמ ָךְּ ,ביַּד מ ֶׁ
כא נ ִָּח ָ
וְ ַּאהֲרן:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

נא

צ
שה ִּאיש הָ אֱ ל ִּהים ,אֲ דנָי
א ְּת ִּפ ּ ָלה לְ מ ֶׁ
ית ּ ָלנ ּו ְּבדר וָ דר:
ָמעון ַּא ּ ָתה ָהיִּ ָ
וַּתחולֵ ל ֶׁא ֶׁרץ
ב ְּבטֶׁ ֶׁרם הָ ִּרים י ּ ָֻלד ּו ְּ
וְ ֵתבֵ ל ,וּמֵ עולָ ם עַּ ד עולָ ם ַּא ּ ָתה אֵ ל:
שב אֱ נוש עַּ ד דַּּ ּ ָכא ,ו ַּּתאמֶׁ ר שוּב ּו
ג ּ ָת ֵ
ְבנֵי ָא ָדם:
ד ִּּכי ֶׁא ֶׁלף ָשנִּ ים ְּבעֵ ינ ָ
ֶׁיך ְּכיום אֶׁ ְתמול
ִּּכי ַּיעֲבר ,וְ ַּא ְשמו ָּרה בַּ ּ ָליְ לָ ה:
שנָה יִּ ְהי ּוַּ ּ ,ב ּב ֶׁקר ּ ֶׁכחָ ִּציר
ה ז ְַּר ְמ ּ ָתם ֵ
ַּי ֲחלף:
ו ּ ַּב ּב ֶׁקר י ִָּציץ וְ ָחלָ ף ,לָ עֶׁ ֶׁרב
וְ יָבֵ ש:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

יְ מולֵ ל

נב

ז ִּּכי
נִּ ְבהָ לְ נ ּו:

ִּּת ּק ּון

כָ לִּ ינ ּו

הַ ְּּכלָ ִּלי

ְב ַּא ּ ֶׁפ ָך,

וּבַּ חֲ מָ ְת ָך

ש ּ ָתה עֲונ ֵתינ ּו לְ נֶׁגְ דֶּׁ ָךֲ ,עלֻמֵ נ ּו לִּ ְמאור
ח ַּ
ּ ָפנֶׁיךָ:
ט ִּּכי כָ ל יָמֵ ינ ּו ּ ָפנ ּו ְבעֶׁ ְב ָר ֶׁת ָךִּּ ,כ ִּּלינ ּו
ָשנֵינ ּו ְכמו הֶׁ גֶׁה:
י יְ מֵ י ְשנו ֵתינ ּו בָ הֶׁ ם ִּש ְבעִּ ים ָשנָה ,וְ ִּאם
ִּּבגְ בוּרת ְשמונִּ ים ָשנָה ,וְ ָר ְה ּ ָבם עָ מָ ל
ָו ָאוֶׁןִּּ ,כי גָ ז ִּחיש ו ּ ַָּנעֻפָ ה:
יא ִּמי יו ֵדעַּ עז ַּא ּ ֶׁפ ָך ,ו ְּכיִּ ְר ָא ְת ָך עֶׁ ְב ָר ֶׁת ָך:
יב לִּ ְמנות יָמֵ ינ ּו ּ ֵכן הו ַּדע ,וְ נ ִָּבא לְ בַּ ב
ָח ְכ ָמה:

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

נג

יג שוּבָ ה יְ ה ָוה עַּ ד ָמ ָתי ,וְ ִּה ּנָחֵ ם עַּ ל
עֲבָ ֶׁד ָ
יך:
ש ְּבעֵ נ ּו בַּ ּבקֶׁ ר חַּ ְסדֶּׁ ָך ,וּנְ ַּר ְּננָה
יד ַּ
וְ נִּ ְש ְמ ָחה ְּבכָ ל יָמֵ ינ ּו:
יתנ ּוְ ,שנות ָר ִּאינ ּו
ש ְּמחֵ נ ּו ִּּכימות ִּע ִּּנ ָ
טו ַּ
ָרעָ ה:
טז י ֵָר ֶׁאה ֶׁאל עֲבָ ֶׁד ָ
יך פָ עֳלֶׁ ָךַּ ,וה ֲָד ְר ָך עַּ ל
ְּבנֵיהֶׁ ם:
יהי נעַּ ם אֲ דנָי אֱ להֵ ינ ּו עָ לֵינ ּו,
יז וִּ ִּ
ֲשה
ֲשה י ֵָדינ ּו ּכונְ נָה עָ לֵינ ּו ,וּמַּ ע ֵ
וּמַּ ע ֵ
י ֵָדינ ּו ּכונְ נֵה ּו:

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

נד

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

קה
א הוד ּו לַּ יהוָ ה ִּק ְרא ּו ִּּב ְשמו ,הו ִּדיע ּו
בָ עַּ ִּּמים עֲלִּ ילו ָתיו:
ב ִּשיר ּו לו ז ְַּּמר ּו לוִּ ,שיח ּו ְּבכָ ל
נִּ ְפלְ או ָתיו:
שם ָק ְדשו ,יִּ ְשמַּ ח לֵב
ג ִּה ְתהַּ לְ ל ּו ְּב ֵ
שי יְ הוָה :
ְמבַּ ְק ֵ
ד ִּדּ ְרש ּו יְ הוָה וְ ֻעזּוַּ ּ ,ב ְ ּקש ּו פָ נָיו ּ ָת ִּמיד:
שר עָ ָשה ,מ ְפ ָתיו
ה ז ְִּכר ּו נִּ ְפלְ או ָתיו אֲ ֶׁ
ו ִּּמ ְש ּ ְפטֵ י ִּפיו:
ו ז ֶַּׁרע ַּא ְב ָרהָ ם עַּ ְבדּ וְּ ,בנֵי ַּיעֲקב
ְּב ִּח ָיריו:
ז הוּא יְ הוָ ה
ִּמ ְש ּ ָפ ָטיו:

אֱ להֵ ינ ּוְּ ,בכָ ל הָ ָא ֶׁרץ
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

נה

ח זָכַּ ר לְ עולָ ם ְּב ִּריתו ,דָּ בָ ר ִּצ ּוָה לְ אֶׁ לֶׁף
דּ ור:
שר ּ ָכ ַּרת ֶׁאת ַּא ְב ָרהָ ם ,ו ְּשבוּעָ תו
ט אֲ ֶׁ
לְ יִּ ְש ָחק:
ידהָ לְ ַּיעֲקב לְ חק ,לְ יִּ ְש ָראֵ ל
י ַּו ַּ ּיע ֲִּמ ֶׁ
ְּב ִּרית עולָ ם:
יא ֵלאמר לְ ָך ֶׁא ּ ֵתן ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ ְּכנָעַּ ן ,חֶׁ בֶׁ ל
ַּנ ֲחלַּ ְתכֶׁ ם:
יב ִּּב ְהיו ָתם ְמ ֵתי ִּמ ְס ּ ָפרִּּ ,כ ְמעַּ ט וְ גָ ִּרים
ּ ָב ּה:
יג ַּו ִּ ּי ְתהַּ ְּלכ ּו ִּמגּ וי אֶׁ ל גּ ויִּ ,מ ּ ַּמ ְמלָ כָ ה אֶׁ ל
עַּ ם ַּאחֵ ר:
יד לא ִּה ִּּניחַּ ָא ָדם לְ עָ ְש ָקםַּ ,ויּוכַּ ח
ֲעלֵיהֶׁ ם ְמלָ ִּכים:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

נו

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

יאי ַּאל
יחי ,וְ לִּ נְ ִּב ַּ
טו ַּאל ִּּת ְּגע ּו ִּב ְמ ִּש ָ
ּ ָת ֵרע ּו:
טז ַּו ִּ ּי ְק ָרא ָרעָ ב עַּ ל הָ ָא ֶׁרץָ ּ ,כל מַּ ּ ֵטה
לֶׁחֶׁ ם ָשבָ ר:
יז ָשלַּ ח לִּ ְפנֵיהֶׁ ם ִּאיש ,לְ עֶׁ בֶׁ ד נִּ ְמ ּ ַּכר
יוסֵ ף:
יח ִּענּ ּו בַּ ּ ֶׁכבֶׁ ל ַּרגְ לוַּ ּ ,ב ְרזֶׁל ּ ָב ָאה נ ְַּפשו:
יט עַּ ד עֵ ת ּבא ְדבָ רוִּ ,א ְמ ַּרת יְ הוָ ה
ְצ ָרפָ ְתה ּו:
של עַּ ִּּמים
ירה ּו ,מ ֵ
כ ָשלַּ ח מֶׁ ל ְֶׁך ַּוי ִַּּּת ֵ
וַּיְ פַּ ְּתחֵ ה ּו:
של ְּבכָ ל
כא ָשמו ָאדון לְ בֵ יתו ,וּמ ֵ
ִּקנְ יָנו:

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

נז

כב ֶׁל ְאסר ָש ָריו ְּבנ ְַּפשוּ ,וזְקֵ נָיו יְ חַּ ּ ֵכם:
כג ַּו ּיָבא יִּ ְש ָר ֵאל ִּמ ְצ ָריִּ ם ,וְ ַּיעֲקב ּ ָגר
ְּב ֶׁא ֶׁרץ ָחם:
כד ַּו ּיֶׁפֶׁ ר אֶׁ ת עַּ ּמו ְמאדַּ ,ו ַּ ּיע ֲִּצמֵ ה ּו
ִּמ ָ ּצ ָריו:
כה הָ פַּ ְך לִּ ּ ָבם לִּ ְשנא עַּ ּמו ,לְ ִּה ְתנ ּ ֵַּכל
ּ ַּבעֲבָ ָדיו:
שר ּ ָבחַּ ר
שה עַּ ְבדּ וַּ ,אהֲרן אֲ ֶׁ
כו ָשלַּ ח מ ֶׁ
ּבו:
כז ָשמ ּו בָ ם ִּדּ ְב ֵרי אתו ָתיו ,וּמ ְפ ִּתים
ְּב ֶׁא ֶׁרץ ָחם:
ש ְך ַּו ּי ְַּח ִּש ְך ,וְ לא מָ ר ּו ֶׁאת
כח ָשלַּ ח ח ֶׁ
דְּ בָ רו:

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

נח

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

כט הָ פַּ ְך ֶׁאת מֵ ימֵ יהֶׁ ם לְ ָדםַּ ,ו ָ ּימֶׁ ת ֶׁאת
גָתם:
דְּ ָ
ל ָש ַּרץ ַּא ְרצָ ם ְצפַּ ְרדְּ עִּ יםְּ ,בחַּ ְד ֵרי
מַּ לְ כֵ יהֶׁ ם:
לא ָאמַּ ר ַּו ּיָבא עָ רבִּּ ,כ ִּּנים ְּבכָ ל ְּגבוּלָ ם:
לב נ ַָּתן ִּּג ְשמֵ יהֶׁ ם ּ ָב ָרדֵ ,אש לֶׁהָ בות
ְּב ַּא ְרצָ ם:
ש ּ ֵבר עֵ ץ
לג ַּו ּי ְַּך ּג ְַּפנָם ו ְּתאֵ נ ָָתם ,וַּיְ ַּ
ְּגבוּלָ ם:
לד ָאמַּ ר ַּו ּיָבא ַּא ְר ּ ֶׁבה ,וְ יֶׁלֶׁ ק וְ ֵאין ִּמ ְס ּ ָפר:
שב ְּב ַּא ְרצָ םַּ ,ו ּיאכַּ ל ּ ְפ ִּרי
לה ַּו ּיאכַּ ל ּ ָכל עֵ ֶׁ
ַּא ְד ָמ ָתם:
אשית לְ כָ ל
לו ַּו ּי ְַּך ּ ָכל ְּבכור ְּב ַּא ְרצָ םֵ ,ר ִּ
אונָם:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

נט

לז ַּויּו ִּציאֵ ם ְּבכֶׁ סֶׁ ף וְ זָהָ ב ,וְ ֵאין ִּּב ְשבָ טָ יו
של:
ּכו ֵ
אתםִּּ ,כי נָפַּ ל
לח ָשמַּ ח ִּמ ְצ ַּריִּ ם ְּבצֵ ָ
ּ ַּפ ְחדָּ ם ֲעלֵיהֶׁ ם:
לט ּ ָפ ַּרש עָ נָן לְ מָ ָס ְך ,וְ ֵאש לְ הָ ִּאיר לָ יְ לָ ה:
מ ָש ַּאל ַּו ּיָבֵ א ְשלָ ו ,וְ לֶׁ חֶׁ ם ָשמַּ יִּ ם
ַּש ִּּביעֵ ם:
י ְ
מא ּ ָפ ַּתח צוּר וַּ ּיָזוּב ּו מָ יִּ ם ,הָ לְ כ ּו ּ ַּב ִּּציּות
נָהָ ר:
מב ִּּכי זָכַּ ר ֶׁאת דְּ בַּ ר ָק ְדשו ,אֶׁ ת
ַּא ְב ָרהָ ם עַּ ְבדּ ו:
מג ַּויּו ִּצא עַּ ּמו ְב ָששוןְּ ,ב ִּר ּנָה אֶׁ ת
ְּב ִּח ָיריו:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

ס

הַ ְּּכלָ ִּלי

ִּּת ּק ּון

מד ַּו ִּ ּי ּ ֵתן לָ הֶׁ ם ַּא ְרצות גּ ויִּ םַּ ,ועֲמַּ ל
לְ אֻ ִּּמים יִּ ָירש ּו:
מה ּ ַּבעֲבוּר יִּ ְש ְמר ּו חֻ ָּקיו וְ תור ָתיו יִּ נְ צר ּו,
הַּ לְ ל ּוי ָּה:
קלז
ָש ְבנ ּו ּגַּם
א עַּ ל ַּנהֲרות ּ ָבבֶׁ ל ָשם י ַּ
ּ ָב ִּכינ ּוְּ ,בז ְָכ ֵרנ ּו ֶׁאת ִּציּון:
ב עַּ ל ע ֲָר ִּבים ְּבתוכָ ּהָ ּ ,תלִּ ינ ּו ִּּכנּ רו ֵתינ ּו:
ג ִּּכי ָשם ְש ֵאלוּנ ּו שובֵ ינ ּו דִּּ ְב ֵרי ִּשיר
וְ תולָ לֵינ ּו ִּש ְמ ָחהִּ ,שיר ּו לָ נ ּו ִּמ ּ ִּשיר
ִּציּון:
ְ
ָשיר אֶׁ ת ִּשיר יְ הוָה ,עַּ ל ַּא ְדמַּ ת
ד ֵאיך נ ִּ
נֵכָ ר:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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ִּּת ּק ּון

סא

ּשלָ יםִּּ ,ת ְש ּ ַּכח יְ ִּמינִּ י:
ה ִּאם ֶׁא ְש ּ ָכחֵ ְך יְ רו ָ
ו ִּּת ְד ּ ַּבק לְ שונִּ י לְ ִּח ִּּכי ִּאם לא אֶׁ ז ְְּכ ֵר ִּכי,
ּשלָ ים עַּ ל ראש
ִּאם לא ַּא ֲעלֶׁה ֶׁאת יְ רו ָ
ִּש ְמ ָח ִּתי:
ז זְכר יְ הוָה לִּ ְבנֵי אֱ דום אֵ ת יום
ּשלָ ים ,הָ א ְמ ִּרים עָ ר ּו עָ ר ּו עַּ ד הַּ יְ סוד
יְ רו ָ
ּ ָב ּה:
ש ּ ֶׁלם
שיְ ַּ
ח ּ ַּבת ּ ָבבֶׁ ל הַּ ּ ְשדו ָּדהַּ ,א ְש ֵרי ֶׁ
ש ּ ָגמַּ לְ ְּת לָ נ ּו:
לָ ְך אֶׁ ת ְּגמ ּו ֵל ְך ֶׁ
ש ּיאחֵ ז וְ נִּ ּ ֵפץ ֶׁאת עלָ לַּ יִּ ְך אֶׁ ל
ט ַּא ְש ֵרי ֶׁ
הַּ ּ ָסלַּ ע:
קנ
א הַּ לְ ל ּוי ָּה הַּ לְ ל ּו ֵאל ְּב ָק ְדשו ,הַּ לְ לוּה ּו
ִּּב ְר ִּקיעַּ ֻעזּו:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

סב

ִּּת ּק ּון

הַ ְּּכלָ ִּלי

ב הַּ לְ לוּה ּו ִּבגְ בוּר ָתיו הַּ לְ לוּה ּו ְּכרב
ּג ְֻדלו:
ג הַּ לְ לוּה ּו ְּב ֵת ַּקע שופָ ר ,הַּ לְ לוּה ּו ְּבנֵבֶׁ ל
וְ ִּכנּ ור:
ד הַּ לְ לוּה ּו ְּבתף ו ָּמחול ,הַּ לְ לוּה ּו ְּב ִּמ ִּּנים
וְ עוּגָ ב:
ה הַּ לְ לוּה ּו ְב ִּצלְ ְצלֵי ָשמַּ ע ,הַּ לְ לוּה ּו
ְּב ִּצלְ ְצלֵי ְתרוּעָ ה:
ו ּכל הַּ ְּנ ָש ָמה ְּתהַּ ּ ֵלל י ָּה ,הַּ לְ ל ּוי ָּה:
לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:

ִמי יִּ ּ ֵתן ִּמ ִּּציּון יְ שוּעַּ ת יִּ ְש ָראֵ ל ְּבשוּב יְ הוָ ה ְשבוּת
יקים
עַּ ּמוָ ,יגֵל ַּיעֲקב יִּ ְשמַּ ח יִּ ְש ָראֵ לּ :ו ְתשוּעַּ ת צַּ דִּּ ִּ
מֵ יְ הוָ הָ ,מע ּוזָּם ְּבעֵ ת צָ ָרה :וַּ ּי ְַּעז ְֵרם יְ הוָ ה וַּ יְ פַּ ְּלטֵ ם,
שעִּ ים וְ יו ִּשיעֵ ם ִּּכי חָ ס ּו בו:
יְ פַּ ְּלטֵ ם מֵ ְר ָ

נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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הַ ְּּכלָ ִּלי

סג

זֹאת הַ ְּת ִפ ּ ָלה מָ צָ אנ ּו ְּב ַא ְמ ּ ַת ַחת הַ ְּכ ָת ִבים ,וְ ִהיא ְמעָ ט הַ ּ ַכ ּמוּת וְ ָרב הָ ֵּאיכוּת

של עולָ ם ,עִּ ּלַּת הָ עִּ לּ ות וְ ִּס ַּּבת ּ ָכל הַּ ִּּס ּבות,
ִר ּבוֹ נוֹ ֶׁ
ַּאנְ ְּת לְ ּ
עֵלָא ,לְ עֵ ּלָא ִּמן כּ לָ א ,וְ לֵית לְ עֵ ּלָא ִּמ ּנ ְָךְ ,דּ לֵית
ֲשבָ ה ְּת ִּפיסָ א בָ ְך ְּכלָ ל ,וּלְ ָך דּ ו ִּּמ ּיָה ְּת ִּה ּ ָלה ,ו ְּמרמָ ם
מַּ ח ָ
ָ
ָ
עַּ ל ּ ָכל ְּב ָרכָ ה ו ְּּת ִּה ּ ָלה .או ְתך ֶׁא ְדרש ,או ְתך אֲ בַּ ֵּקש
ּשה מֵ ִּא ְּת ָך ,דֶּׁ ֶׁר ְך ּ ָכל
ש ּ ַּת ְח ּתר ח ֲִּת ָירה דֶּׁ ֶׁר ְך ְּכבו ָ
ֶׁ
שאֲ נִּי
ש ִּּלי ַּּב ּ ָמקום ֶׁ
הָ עולָ מות ,עַּ ד הַּ ִּה ְש ּ ַּתלְ ְשלוּת ֶׁ
שר נִּגְ לָ ה לְ ָך ,יו ֵדעַּ ּ ַּתעֲלוּמוּת ,וּבַּ דֶּׁ ֶׁר ְך
עומֵ דְּ ,כ ִּפי אֲ ֶׁ
ִּירנִּי ִּּב ְתשוּבָ ה
חז ֵ
וּנְ ִּתיב הַּ זֶּׁה ּ ָת ִּאיר עָ לַּי או ְר ָך ,לְ הַּ ֲ
ְשלֵמָ ה לְ פָ נ ָ
ֶׁיך ּ ֶׁבאֱ מֶׁ תְּ ,כ ִּפי ְרצונְ ָך ּ ֶׁבאֱ מֶׁ תְּ ,כ ִּפי ְרצון
ֲש ְב ִּּתי שוּם
ִּמ ְבחָ ר הַּ ְּברו ִּּאים ,לִּ ְבלִּ י ַּלחֲשב ְּבמַּ ח ַּ
שהוּא ֶׁנגֶׁד
ֲשבָ ה ּו ִּבלְ ּבוּל ֶׁ
ֲשבֶׁ ת חוּץ וְ שוּם מַּ ח ָ
מַּ ח ֶׁ
ֲשבות ז ַּּכות צַּ חות ו ְּקדושות
ְרצונְ ָךַּ ,רק לְ ַּד ּ ֵבק ְּבמַּ ח ָ
שג ְָת ָך ו ְּבתו ָר ְת ָך" .הַּ ט לִּ ִּּבי ֶׁאל
ַּּבעֲבו ָד ְת ָך ּ ֶׁבאֱ מֶׁ ת ְּבהַּ ּ ָ
ָ
עֵ ְדו ֶׁת ָ
יך" ,וְ ֶׁתן לִּ י לֵב טָ הור לְ עָ ְב ְדּ ך ּ ֶׁבאֱ מֶׁ ת .ו ִּּמ ְּמצוּלות
יאנִּ י לְ אור ּגָדול ִּחיש ַּקל ְמהֵ ָרהְּ .תשוּעַּ ת יְ הוָה
יָם ּתו ִּצ ֵ
ְּכהֶׁ ֶׁרף עַּ יִּ ן ,לֵאור ְּבאור הַּ חַּ ּיִּים ּ ָכל יְ מֵ י הֱיו ִּתי עַּ ל ּ ְפנֵי
ש ְך,
שעָ ְבר ּו ַּּבח ֶׁ
הָ אֲ ָדמָ ה .וְ ֶׁאז ּ ְֶׁכה לְ חַּ דֵּ ש נְ עו ָּרי ,הַּ ּי ִָּמים ֶׁ
יא ִּתי ִּמן הָ עולָם
שה ,וְ ִּת ְהיֶׁה יְ ִּצ ָ
ִּירם ֶׁאל הַּ ְ ּק ֻד ּ ָ
חז ָ
לְ הַּ ֲ
יא ִּתיְּ ,בלא חֵ ְטא .וְ ֶׁאז ּ ְֶׁכה לַּ חֲזות ְּבנעַּ ם יְ הוָה וּלְ בַּ ֵּקר
ְּכ ִּב ָ
ְּבהֵ יכָ לוּ ,כֻלּ ו אומֵ ר ּ ָכבודָ ,אמֵ ן נֶׁצַּ ח סֶׁ לָה וָעֶׁ ד:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן
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ִּּת ּק ּון
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סֵּ דר ְּת ִפ ּ ַלת הַ דּ ר ְך

יְ ִהי ָרצון ִּמלְ פָ נ ָ
ֶׁיך יְ ָי אֱ להֵ ינ ּו וֵאלהֵ י
שלום ,וְ ַּת ְד ִּריכֵ נ ּו
ש ּתולִּ יכֵ נ ּו לְ ָ
אֲ בו ֵתינ ּוֶׁ ,
שלום,
לְ ָ

ידנ ּו
וְ ַּת ְצ ִּע ֵ

שלום,
לְ ָ

וְ ַּת ִּּגיעֵ נ ּו

שלום
לִּ ְמחוז חֶׁ ְפצֵ נ ּו לְ חַּ ִּ ּיים וּלְ ִּש ְמחָ ה וּלְ ָ
ִּירנ ּו
(ואם דעתו לחזור באותו היום יאמר וְ ַּת ְחז ֵ

לְ ָשלום) וְ ַּת ִּ ּצילֵ נ ּו ִּמ ּ ַּכף ּ ָכל אויֵב וְ או ֵרב
וְ לִּ ְס ִּטים וְ חַּ יּות ָרעות ּ ַּבדֶּׁ ֶׁר ְך ,ו ִּּמ ּ ָכל ִּמינֵי
ּפו ְּרעָ נִּ יּות הַּ ִּמ ְת ַּר ְּגשות וּבָ אות לָ עולָ ם.
ֲשה
וְ ִּת ְשלַּ ח ְּב ָרכָ ה וְ הַּ ְצלָ חָ ה ְּבכל מַּ ע ֵ
י ֵָדינ ּו ,וְ ִּת ְּתנֵנ ּו לְ חֵ ן וּלְ חֶׁ סֶׁ ד וּלְ ַּרח ֲִּמים
ְּבעֵ י ֶׁנ ָ
יך ו ְּבעֵ ינֵי כָ ל רו ֵאינ ּו ,וְ ִּתגְ ְמלֵ נ ּו
חֲסָ ִּדים טו ִּבים וְ ִּת ְשמַּ ע קול ּ ַּתחֲנ ּונֵינ ּוִּּ .כי
ֵאל שומֵ עַּ ְּת ִּפ ּ ָלה וְ ַּתחֲנוּן ַּא ּ ָתהָ ּ :ברו ְּך ַּא ּ ָתה
יְ ָי ,שומֵ עַּ ְּת ִּפ ּ ָלה:
נַַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

