ד

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ַמ ְּפ ְּּתחוֹ ת

סֵ ֶדר ִה ְש ּ ַת ְּטחוּת  . . . . . . . . . . . .ה
הַ ְקדָּ מָ ה  . . . . . . . . . . . . . . . .י
ֲשה  . . . . . . . . . . . . . . . .יב
מַ ע ֶ
ְּת ִפלָ ה ְקצָ ָרה לִ ְפנֵי הַ וִ דּ וּי  . . . . . . .טז
וִ דּ וּי דְּ בָ ִרים
וִ דּ וּי דְּ

ע"פ ר' יצחק ברייטר זצ"ל

בָ ִרים ְּמי ּ ָֻסד עַ ל ּ ִפי ִל ּקוּטֵ י עֵ צוֹ ת

ְּת ִפ ּ ָלה

ש ּ ַמ ְמ ִּתיק ו ְּמבַ ּ ֵטל הַ ִּדינִ ים
ֶ

 . . .כב
 . . . .כז

 . . . . . . .נט

ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מאומן

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ה

סֵ ֶדר ִה ְּש ּ ַּת ְּּטח ּות
ַּעל ִצ ּיוּן ַּר ּ ֵבנ ּו הַּ ָ ּקדוֹ שָ ,נ'חַּ ל נ'וֹ בֵ ַּע ְּמ'קוֹ ר חָ ' ְּכ ָמה
יע"א ּ ָב ִעיר או ָּמן.
ַּר ּ ֵבנ ּו ַּנ נ ְַּּח נַּחְּ ָמ נַּחְּ ָמן זִ ַּ
יַת ּקוּנִ ים) ַ
חַמ ּ ֵּספֶ ִ
(נִ לק ִ
רַל ּקוּטֵּ ִּ

ְּט ִבילָ ה ּ ַּב ּ ִמ ְּקוֶ ה:
רַבזֶהִּ ַ,בפרטַ
ש ִ ּנזה ּ
יַמיַ ֶ
מֵּ הראוּיַוהנּ כוֹ ןַואש ֵּר ִ
ַב ִּמקוֶהַ
ּבבוֹ אוֹ ַמֵּ הנּ ִסיעהַוהדֶּ ֶרךַַ,לִ ט ּבֹלַעצמוֹ ּ
םַש ִ ּיגּ שַל ִהש ּת ֵּּטחַעלַה ִּצ ּיוּןַה ּקדוֹ שַַ.
ק ֶֹד ֶ
ַש ּיוּכל ַלֵּילֵּך ַל ִמקוֵּה ַואח ּ
ר־כך ַיֹאמ ֵּרםַ.
"ו ִּמי ֶ
ּבודּ איַמה־טוֹ ב״(ַ.הק ּדמתַ" ִּתקַּוּןַה ּכללִ י")ַ

ַּמה נוֹ ָרא הַּ ּ ָמקוֹ ם הַּ ּזֶה:
ּבעוֹ מדוֹ ַלִ פנֵּי ַה ִּצ ּיוּן ַה ּקדוֹ ש ַי ֲערֹך ַעצמוֹ ַ
ַכ ִפי ּ
ויִ ת ּבוֹ נֵּן ּ
ַכֹח ַה ּשגתוַַֹ :מה ַנוֹ רא ַה ּמקוֹ םַ
תַשלַאוֹ רַ
ֶ
הזֶּהַמקוֹ םַגּ נִ יזתַעצמוֹ תיוַה ּקדוֹ שוֹ
שר ַמוֹ סֵּ ר ַנפשוֹ ַ
האוֹ רוֹ ת ַצח ַהצחצחוֹ ת ַאֲ ֶַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

ו

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ועוֹ סֵּ ק ּ
ַכל ַהזּמן ַבּ ִת ּק ּונֵּי ַנשמוֹ ת ַיִ שראֵּ לַ
ש ּבכלַהדּ וֹ רוֹ תַ.
ֶ
שת ַימֵּ יַ
ש ֵּּ
ַמ ֶּ
" ִּכי ַשם ַה ּמקוֹ ם ַה ּמוּכן ַלוֹ ִ
ַב ִת ּקוּן ַהעוֹ לם ַלדוֹ רוֹ תַ
אשית ַל ֲעסֹק ַשם ּ
ּב ֵּר ִ
ַש ּיבוֹ א ַאֵּ ליו ַלשם ַויֹאמר ַהעֲשַרהַ
ַמי ֶ
לכ ל ִ
ַת ִה ִּלים ּ
ַבח ִ ּיים ַח ּיוּתוֹ ַ
ַהב ִטיח ּ
שר ִ
ַכאֲ ֶ
ק ּ ִפיטל ּ
אש ֵּריַהזּוֹ כֶ הַלזֶה"(ַ.ימֵּ יַמוֹ הֲרנ״ת)ַ

נְּ ִתינַּת ְּצ ָד ָקה:
ןַפרוּטהַלִ צדקהַעֲבוּרַ
רַמ ּ ֶכןַיפ ִריש ַויִ ּ ֵּת ּ
לאח ִ
נִ שמת ַר ּ ֵּבנ ּו ַה ּקדוֹ שַַ .ויֹאמרַ :ה ֲֵּרינִ י ַנוֹ ֵּתןַ
ןַבןַפֵּ יגֶאַ
ּפר ַּוטהַזֹאתַעֲבוּרַנִ שמתַר ּ ֵּבנוַּנחמ ּ ֵּ
זיע״אַ.
ַבזוֹ ַהלּ שוֹ ןַ:
ואמר ַאז ַר ּ ֵּבנ ּו ַזִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכה ּ
ַפרוּטה ַלִ צדקהַ
ַקב ִרי ַויִ ּתנ ּו ּ
ש ּיבוֹ א ּו ַעל ִ
" ּכ ֶ
רַבעֲבוּרַהז ּכרתַנִ שמתוֹ ַה ּקדוֹ שהַ
ּבעֲבו ִּרי"ַ(רצוֹ נוֹ ַלוֹ מ ּ
ֶעביןַא ּפרוּטהַצדקהַ
ּכנּ הוּג)ַ(ו ִּבלשוֹ ןַאש ּכנזִ "ַ:איןַ ֶוועטַג ִּ

פוּןַמֵּ יינֶיטַוֶועגִ ין"ַוכ ַּו')(ַ.ח ּיֵּיַמוֹ הֲרַ"ןַרכה)ַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ז

ֹאמ ֵרם ְּּב ֵשם ַּר ּ ֵבנ ּו זַּ "ל:
וְּ ת ְּ
ַמזמוֹ ֵּריַ
ַבאֲ ִמירת ַהעֲשרה ִ
ש ּית ִחיל ּ
טֶ ֶרם ַ ֶ
שם ַר ּ ֵּבנוַּ
ַב ֵּ
ַשאוֹ מרם ּ
ה ִּת ּקוּן ַה ּכללִ י ַיכ ּוֵּן ֶ
ה ּקדוֹ ש ּ
תַב ֶּקבֶ רַ:
ַּשפתוֹ תיוַדּ וֹ בבוֹ ּ
יַש ִ ּיהיו ִ
ַכדֵּּ ֶ
שם ַר ּ ֵּבנ ּו ַזִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכהִּ ַ ,בכ ֵּדיַ
ַב ֵּ
"ותֹאמ ֵּרם ּ
שפתוֹ תיוַיִ היוַּדּ וֹ בבוֹ ת"ַוכ ַּו'(ַ.הק'ַ ִּת ּקוּןַה ּכללִ י)ַ
ש ִּ
ֶ

הַמזמוֹ ִריםַ:
ואחרַיֹאמרַהעֲשר ִ
ַבכ ּונה ּ
ַבודּ אי ַמה־טוֹ בַ,
ַכראוּי ּ
"וְ ִאם ַיֹאמ ֵּרם ּ
הַבעצמהַמסֻ גּ לַמאֹד"(ַ.שם)ַ
אךַגּ םַהאֲ ִמיר ּ

מוה ֲַּרנַּ״ת זַּ "ל:
הַּ ְּּת ִח ּנָה ֶשל ֹ
ַשזּוֹ כֶ ה ַלהוֹ ִסיף ַולוֹ מר ַאֶ ת ַה ּת ִפלּ הַ
ַא ְש ֵרי ַ ִמי ֶ
תַמזמוֹ ֵּריַה ִּת ּקוּןַה ּכללִ יַ
ֲש ֶר ִ
ה ּמוּבֵּ אתַאחֲ ֵּריַע ֶ
ש ִח ּבר ּה ַמוֹ הֲרנ״ת ַזי״ע ַויעֲלֶה ַעל־י ֵּדי־זֶהַ
ֶ
רַמ ּימוֹ תַעוֹ לםַלֹאַעל ַּו"ַ.עֲשרהַ
ש ִ
שעֲשוּעִ יםַאֲ ֶ
ִמינֵּי ַנגִ ינהַ ,האֲ מוּרוֹ ת ַעִַם ַה ּת ִחנּ הַ ,ית ּקנוַּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

ח

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

ַמ ּימוֹ תַ
ִּת ּקוּן ַה ּכללִ יַ ,ויעֲל ּו ַשעֲשוּעִ ים ַאֲ שֶַר ִ
קַברייטֵּ רַזצ"ל)ַ
שירַי ִדידוּתַלר'ַיִ צח ּ
עוֹ לםַלֹאַעל ַּו"ִַ (ַ.

וִ ּד ּוי ְּ ּדבָ ִרים:
ֲש ֶרת ַה ִּמזמוֹ ִרים ַיִ תודֶּ ה ַעלַ
לְ ַאחַ ר ַאֲ ִמירת ַע ֶ
ּכל ַעֲווֹ נוֹ תיו ַוּמעֲשיו ַהזּכו ִּרים ַלוֹ ַוִ יפ ֵּרשַ
ִשיחתוֹ ַוכל ַלִ בּ וֹ ַלפניו ַוִ יעוֹ ֵּרר ַרחֲ מיו ַעליוַ
ַביוֹ ֵּתר ַלבוֹ אַ
להוֹ ִשיעוַַֹ "ַ .וּתז ּ ֵּכנִ י ַלִ היוֹ ת ַרגִ יל ּ
ַקב ֵּריהֶ ם ַה ּקדוַֹ ִשיםַ ,וּל ִהש ּת ֵּּטח ַשםַ,
ַצ ּיוּן ִ
על ִ
ַבאֱ מֶ תּ ַ ,כ ִאלּ ּו ַהיוַּ
ַשיח ִתי ַלִ פנֵּיהֶ ם ּ ֶ
וּלפ ֵּרש ִ
ּבח ִ ּיים ַח ּיוּתם ַויוֹ ֵּתר ַויוֹ ֵּתרַ ,ואֶ ז ּ ֶכה ַלעוֹ ֵּררַ
רחֲ מֵּ יַלִ ּבםַעליַ.ו ֶיהֱמוַּויִַ ּכמרוַּרחֲ מֵּ יהֶ םַעלי"ַ.
(ל'ַ ּת ִפלּ וֹ תַח"אַלג)ַ

ְּּכמוֹ ִמי ֶשיּוֹ צֵ א ֵמחֶ ֶדר ְּלחֶ ֶדר:
״ִ ...כי ַ ִמיתת ַה ּצדִּ יק ַהוּא ַרק ּ
ַשיּוֹ צֵּ אַ
ַמי ֶ
ַכמוֹ ִ
ַשאֲ נִ יַ
מֵּ חֶ ֶדר ַלחֶ ֶדר ַאחֵּ ר ַו ִהמ ִשיל ַאזּ ַ :כמוֹ ֶ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ט

הַבחֶ ֶדרַזֶהַואח ּ
רַכך ַאֲ נִ יַיוֹ צֵּ אַמֵּ חֶ ֶדרַזֶהַ
ע ּת ּ
ַאםַ
שנִ י ַוסוֹ גֵּר ַהדֶּ לֶ ת ַאחֲ רי ִ
ונִ כנס ַלחֶ ֶדר ַה ֵּּ
א ּתה ַ ּתבוֹ אַאֵּ צֶ לַהדֶּ לֶתַו ִתצעקַאֲ ִביַאֲ ִביַוכ ַּו'ַ
לֹא ַאֶ שמע ַדּ ב ֶריךַ?! ַ ּכדב ִרים ַהאֵּ ּלֶה ַנִ שמעַ
ִמ ּ ִפיו ַה ּקדוֹ ש ּ
ַשרמז ַלכל ַאֶ חדַ
ַפע ִמים ֶ
ַכ ּמה ּ
ואֶ חד ּ
ַש ִ ּיז ּ ֶכהַ
ַמי ֶ
ַשל ִ
ַכ ּמה ַגּ דוֹ לה ַה ּמעֲלה ֶ
ַבודּ איַ
ַכי ּ
ַקברוֹ ַה ּקדוֹ ש ַוהנּ וֹ רא ִּ
לבוֹ א ַעל ִ
ַבכל ַמהַ
יִ שמע ַדּ בריו ַוי ֲעזֹר ַויוֹ ִשיע ַלוֹ ּ
דאֶ פשר״(ַ.שיחותַהר"ןַקנו)ַ.
רַת ּקוּןַ
הַכיַעִ ק ִּ
לַפ ִּ
תַבכתבַוּבע ּ ֶ
ִּ
וְ יָדועַַ ַ ִמ ִשיחוֹ
ּרַבתכלִ יתַ,
יַבשלֵּמוּתַגּ מו ּ
יתַת ּקוּןַה ּכללִ ִּ
ִּ
ה ּב ִר
ַצ ּיוּנוֹ ַה ּקדוֹ שַ
שזוֹ ִכין ַלִ היוֹ ת ַעל ִ
הוּא ַדּ וקא ַ ּכ ֶ
ֲשהַמֵּ ה ִּשריוֹ ןַ
וּלאֹמרםַשםַ,ו ּכידוּעַוכוּ׳ַמֵּ ה ּמע ֶ
וכ ַּו'(ַ.הק ּדמתַהר״שַהוֹ ר ִביץַז״לַל ִ״צ ּיוּןַה ּמצֻ ֶּינֶת")ַ
ַ
ַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

י

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי
הַּ ְּק ָ ּד ָמה

ִהנֵה ַר ִאינ ּו ַלנכוֹ ן ַעִ נין ַחשוּב ַונחוּץ ַלהוֹ ִציאַ
ַצ ּיוּן ַר ּ ֵּבנ ּו ַהוּא ַר ּ ֵּבנוַּ
לאוֹ ר ַוִ דּ וּי ַדּ ב ִרים ַעל ִ
ַבעֲנ ִקיםּ ַ ,בו ִּצינאַ
שַ ,האדם ַהגּ דוֹ ל ּ
ה ּקדוֹ ַ
ַשל ּ
ַכל ַיִ שראֵּ לַ,
קדִּ ישאַ ,אוֹ ר ַהאוֹ רוֹ תַ ,ר ּבן ֶ
נחל ַנוֹ בֵּ ע ַמקוֹ ר ַחכמהִ ַ ,איש ַאֱ ל ִֹקיםַ ,מוֹ ֵּרנוַּ
הרב ַר ִּבי ַנחמןַ ,נ ַנח ַנחַמ ַנחמן ַמאוּמן ַזֵּכֶ רַ
צדִּ יקַוקדוֹ שַלִ ברכהַ.
ַב ִחינוֹ תַ
שיֵּש ַשלֹש ּ
ִכי ַידוּע ַמֵּ ר ּ ֵּבנ ּו ַה ּקדוֹ שֶַ ַ ,
שעל־י ֵּדי ַשלֹשַ
יקיםֶ ַ .
ּב ִהתקרבוּת ַלצדִּ ִ
ּב ִחינוֹ תַאֵּ לּ וַּנִ ת ּת ֵּּקןַה ּכֹלַ,ואֵּ לּ וַּהֵּ םַ:
שרוֹ אֶ ה ַאֶ ת ַה ּצדִּ יקַ,
הַ ְב ִחינָה ַהָ ִראשוֹ נָהּ ַ :כ ֶ
על־י ֵּדי־זֶה ַמב ֵּּטל ַה ִּמדּ וֹ ת ַרעוֹ ת ַה ִ ּנמש ִכיןַ
ִמ ּשנֵּי ַהיסוֹ דוֹ ת ַדּ וֹ מֵּ ם ַצוֹ מֵּ חַַ ,הינ ּו ַעצבוּתַ
ועצלוּת ַותוֹ לדוֹ ֵּתיהֶ ן ַותאֲ ווֹ ת ַרעוֹ תַ ,וזוֹ ִכיןַ
ל ִשמחהַוּז ִריזוּתַ:
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

יא

ַשנּ וֹ ֵּתן ַלתל ִמיד־ַ
הַ ְב ִחינָה ַהַ ְשנִ יָהַ :ה ּצדַקה ֶ
ַשלַ
ַמ ִּמדּ וֹ ת ַרעוֹ ת ֶ
שעל־י ֵּדי־זֶה ַנִ צּוֹ ל ִ
חכםֶ ַ ,
ַבטֵּ לִ יםַ
שהֵּ ן ַדּ ב ִרים ּ
שנֵּי ַהיסוֹ דוֹ ת ַחי ַמד ּ ֵּברֶ ַ ,
ולשוֹ ןַהרעַוגאֲ והַותוֹ לדוֹ ֵּתיהֶ ןַ:
ש ִּמתודֶּ ה ַוִ דּ וּי ַדּ ב ִריםַ
ישיתּ ַ :כ ֶ
הַ ְב ִחינָה ַהַ ְשלִ ִ
שעל־י ֵּדי־זֶה ַה ּתל ִמיד־ַ
לִ פ ֵַּני ַה ּתל ִמיד־חכםֶ ַ ,
חכם ַמד ִריך ַאוֹ תוֹ ַל ֶד ֶרך ַישר ַל ִפי ַש ֶֹרשַ
רַכיַאזַנִ צּוֹ לַמֵּ ה ּכֹלַ:
נִ שמתוַַֹ,וזֶהַהעִַ ּק ִּ
(קיצורַלקוטיַמוהר"ןַח"אַדַ,ו־ח) ַ

ַש ּק ֶֹדםַ
ֶ
ֲר"ן"ַ :וּבלּ ילה
ומובָ א ַ ּבחיֵּי ַמוֹ ה ַ
רַשאֲ נִ יַ
ִהס ּתלּ קוּתוֹ ַאמרַ:מהַלּ כֶ םַלִ דאֹגַמֵּ אח ֶ
ֹאַה ִּכירוַּ
תַשלּ ִ
ֶ
הַאםַהנּ שמוֹ
הוֹ לֵּך ַלִ פנֵּיכֶ םַ .וּמ ִ
אוֹ ִתי ּ
ַש ִּליִ ַ ,מ ּכלַ
ַת ּקוּנִ ים ֶ
ַכלל ַהֵּ םַמצ ּ ִפים ַעל ִּ
ַשלּ ֹא ַזכוַּ
ש ּ ֵּכן ַא ּ ֶתם ַוכ ַּו'ַ .וכֵּ ן ַאֲ ִפלּ ּו ַאֵּ לּ ּו ֶ
ֶ
ַבח ּייוַ
לה ִּכיר ַאֶ ת ַרַ ּ ֵּבנ ּו ַזִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכה ּ
ַקברוֹ ַה ּקדוֹ ש ַויִ סמכ ּו ַעליוַ
ש ּיבוֹ א ּו ַעל ִ
ּכ ֶ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

יב

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ויִ למד ּו ַספריו ַה ּקדוֹ ִשים ַויר ִּגיל ּו ַעצמם ַלֵּילֵּךַ
ִּבדרכיו

ַה ּקדוֹ ִשים

ַה ּנֶאֱ מ ִרים

ַבספריוַ
ִּ

ַש ִ ּיסמֹכ וַּ
ה ּקדוֹ ִשיםּ ַ ,בודּ אי ַיֵּש ַלהֶ ם ַעל ַמַה ֶּ
אש ֵּריהֶ ם ַאש ֵּרי ַחֶ לקםַ ,ולֹא ַיֶאשמ ּו ּ
ַכלַ
ַבוִַֹּ ַ ,כי ּ
ַבכ ּמהַ
ַגלּ ה ַדּ ע ּתוֹ ּ
ַכבר ִּ
החוֹ ִסים ּ
ַשעוֹ סֵּ קַ
ש ּכל ַמה ֶּ
ַבפֵּ רוּש ַוּב ֶרמֶ זֶ ַ ,
לשוֹ נוֹ ת ּ
שרַ
ַאם ַאֶ ת ַאֲ ֶ
ַבש ִבילֵּ נ ּו ַלבדִּ ַ ,כי ִ
עִ ּמנ ּו ַאֵּ ינוֹ ִּ
ַּפֹה(ַ:חייַמוהר"ןַרכה)ַ
שרַאֵּ ינֶנּ ו ּ
ַפֹהַוַאֶ תַאֲ ֶ
יֶשנוֹ ּ

ק ֶֹדם ֶשאָ ַּמר הַּ ּת ֹו ָרה אָ נ ִֹכי ְּּבלִ ּק ּו ֵטי א'
ימן ד' ִס ּ ֵפר ַּמעֲ ֶשה ֹזו.
ִס ָ
ל־שם־טוֹ בַ
שי ַה ּבע ֵּ
ֲשה ַ ּב ִאיש ַאֶ חד ַמֵּ אנ ֵּ
מַ ע ֶ
שהיה ַחוֹ לֶה ַו ֶנחֱלש ַמאֹדַ,
זִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכהֶ ַ ,
ל־שם־טוֹ ב ַזִכרוֹ נוֹ ַ
ַאיש ַאֶ חד ַלה ּבע ֵּ
ושלח ִ
ל־שם־טוֹ ב ַזִכרוֹ נוֹ ַ
ש ּיב ֵּּקש ַאֶ ת ַה ּבע ֵּ
לִ ברכהֶ ַ ,
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

יג

ל־שם־טוֹ בַ
ַשהַ ּבע ֵּ
ַש ִ ּי ּסע ַאֵּ ליוַ .הינ ּו ֶ
לִ ברכה ֶ
זִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכה ַיִ ּסע ַלהחוֹ לֶהַ ,וכֵּ ן ַהֲוהַ .וּבאַ
ל־שם־טוֹ ב ַזִכרוֹ נוֹ ַ
ה ִאיש ַה ּשלִ יח ַהנַּ" ל ַלה ּבע ֵּ
ּ
לִ ברכה ַו ִס ּ ֵּפר ַלוֹ ּ
ַשזֶה ַה ִאיש ַהוּאַ
ַכל ַהנַּ"ל ֶ
ַש ִ ּי ּסע ַאֵּ ליו ַונסע ַאֵּ ליוַ
ַמ ּ ֶמנּ ּו ֶ
ש ִּב ֵּּקש ִ
חוֹ לֶהַ ,ו ֶ
ל־שם־טוֹ בַזִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכהַ.
ה ּבע ֵּ
ל־שם־טוֹ בַ
ך ַשאל ַה ִאיש ַה ּשלִ יח ַלה ּבע ֵּ
ַב ֶד ֶר ְַ
זִכרוֹ נוֹ

ַמ ּ ֶכםַ
ִ
ַש ּשמע ִּתי
ֶ
ַלִ ברכהַ ,אֵּ יך

ַתשוּבה ַשלֵּ מהַ ,בּ ודּ אי ַלֹאַ
שאדם ַעוֹ ֶ
ש ּכ ֶ
ֶ
שה ּ
ַכמ ֻד ֶּמהַ
ימוּת ַק ֶֹדם ַזמנּוַַֹ .וזֶה ַה ִאיש ַהחוֹ לֶַה ִּ
ַאישַ
ַבאֱ מֶ תַ ,והוּא ִ
ַתשוּבה ַשלֵּ מה ּ ֶ
ֶ
שעשה ּ
ַב ּי ִמים ַכּ ּ
ל־כךַַ,
ַבא ּ
ַבאֱ מֶ תַ ,ועֲדיִ ן ַלֹא ּ
שר ּ ֶ
ּכ ֵּ
ו ִּמ ּפנֵּי ַמה ַלֹא ַיִ תר ּ ֵּפא ַמֵּ חליוַַֹ .הֵּ ִשיבַ
ל־שם־טוֹ ב ַזִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכה ַלה ּשלִ יחַַ:
ה ּבע ֵּ
ּ
איַכןַהוּאַ,וזֶהַה ִאישַ
ּ ֵּ
אֱ מֶ
תַכך ַאמר ִּתיַּ ַ,ובודּ
ַתשוּבה ַשלֵּ מהַ
החוֹ לֶה ַהנַּ"ל ַגּ ּ ֵּ
ם־כן ַעשה ּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

יד

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ּ ֶבאֱ מֶ תַע ּ
ֶהַשלּ ֹאַנִ תר ּ ֵּפאַעֲדיִ ןַ
לַכלַחֲטאיוַ,וז ֶ
ַהתודּ ה ַחֲטאיו ַלִ פנֵּי ַצדִּ יקַ
ַשלּ ֹא ִ
הוּא ַמֵּ חֲ מת ֶ
ש ִ ּיתודֶּ הַ,
ַשאֲ נִ י ַנוֹ סֵּ ע ַאֵּ ליוִּ ַ ,בכ ֵּדי ַ ֶ
אֲ ִמ ִּתי ַוזֶה ֶ
ַתכֶ ף ַיִ תר ּ ֵּפאַ ,וּב ִאםַ
ַש ִ ּיתודֶּ ה ַלפני ּ ֵּ
וּב ִאם ֶ
שלּ ֹא ַיִ רצֶ ה ַל ִהתודּ וֹ ת ַלפניֵּ ּ ַ ,תכֶ ף ַיִ כ ּבד ַעליוַ
ֶ
חליוֹ ַוית ִחיל ַלִ צעֹק ַאוֹ י ַואֲ בוֹ י ַעל ַכּ ל ַאֵּ יבריוַ
וידיוַורגליוַוימוּתַ.
ַבבֵּ ית־דִּ יןַ
ַבעוֹ למוֹ ת ַעֶַליוֹ נִ יםַ ,הינ ּו ּ
ִכי ַ ּ ֶבאֱ מֶ ת ּ
של ַמעלהַ ,אֵּ ין ַעליו ַשוּם ַחֵּ טא ַועֲבֵּ רה ּ
ַכללַ,
ֶ
ּ
הַתשוּבהַשלֵּ מהַע ּ
יםַכמוֹ ַ
לַכלַהחֲט ִא
ִּכיַעש ּ
רַהס ּתלּ קוּתוֹ ַלֹאַיִ היֶהַ
יכיןַלעֲשוֹ תַ,ואח ִ
ש ּצ ִר ִ
ֶ
לה ּקלִ ּפוֹ תַוה ִחיצוֹ נִ יםַשוּםַאֲ ִחיזהַבַּוִַֹּ ַ,כ ּ
יַכברַ
ִּת ֵּּק ּ
םַש ִ ּיתודֶּ הַלפניַ,אֲ זיַ
הַש ּפגםַ,וּב ִא ֶ
ןַכלַמ ֶּ
םַשלּ ֹאַיִ תודֶּ הַ,אֲ זיַיֵּש ַעוֹ דַ
ּ ֵּתכֶ ףַיִ תר ּ ֵּפאַ,וּב ִא ֶ
ּ
ַבכלַ
ַבעוֹ לם ַהזֶה ּ
ַבוֹ ּ
ַש ִ ּינקמ ּו ּ
ּכֹח ַלה ִחיצוֹ נִ ים ֶ
דַש ּימוּתַ.
גּ וּפוֹ ַואֵּ יבריוַע ֶ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

טו

ל־שם־טוֹ ב ַזִכרוֹ נוֹ ַ
ש ּבא ַאֵּ ליו ַה ּבע ֵּ
וְ כֵ ן ַהֲוַהֶ ַ ,
לֶהַבזֶהַהלּ שוֹ ןַ:אֱ מֹרַמהַ
ּ
לִ ברכהַ,ואמרַלהחוֹ
־ברוּך־הוּא ַיוֹ ֵּדעַַ ,ואֲ נִ יַ
שא ּתה ַיוֹ ֵּדעַַ ,וה ּקדוֹ ש ּ
ֶּ
ַש ִ ּיתודֶּ ה ַלפניו ּ
ַכלַ
ֶ
ם־כןַ ,הינ ּו
יוֹ ֵּדע ַגּ ּ ֵּ
החֲט ִאיםַ .ואמר ַלוֹ ּ
ַפע ִמיםַ ,ולֹאַ
ַכךַ ַשלֹשה ּ
ףַהת ִחילַלִ צעֹקַאוֹ יַואֲ בוֹ יַעלַ
רצהַלוֹ מר ַ.ו ֵּתכֶ ִ
ַכאֵּ ב ּ
ּג ֶֹדל ּ
ַבתמרו ִּריםַ
ַכל ַאֵּ יבריוַ ,וצעק ּ
ַכאֵּ ב ּ
ִּבפרוֹ טרוֹ ט ַעל ּ
ַכל ַאֵּ יבר ַואֵּ יברַ
ַש ּקוֹ ִריןַ
ֶ
ַהת ִחיל ּו ַל ִה ּשבֵּ ר
מֵּ אֵּ יבריוִּ ַ ,כי ִ
ַשל ּ
ַכל ַאֵּ יבר ַואֵּ יברַ,
עכין" ַ ּכל ַעצמוֹ תיו ֶ
" ּב ֶר ִ
דַש ֵּּמ ּ
וצע ּ
תַכמוֹ ַ
ַמ ּתוֹ ך ַחליוֹ ַאֵּ יזֶהַזמןַע ֶ
קַכך ִ
ל־שם־טוֹ בַזִכרוֹ נוֹ ַלִ ברכהַ.
שאמרַה ּבע ֵּ
ֶ
וְ הַ ְמעַ יֵן ַ ּבמאֲ מר ַאנ ִֹכי ַהנַּ"ל ַי ִבין ַהֵּ יטֵּ ב ַעִ ניןַ
זֶהַה ִּס ּפוּר(ַ:חייַמוהר"ןַנ"ח)ַ
ַ
ַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

טז

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

ְּּת ִפלָ ה ְּקצָ ָרה לִ ְּפנֵי הַּ וִ ּד ּוי
ַּברחֲ מֶ יךַל ִהתודּ וֹ תַוִ דּ וּיַ
שלַעוֹ לםּ ַ,תז ּ ֵּכנו ּ
ִרבוֹ נוַַֹ ֶ
םַש ּבדּ וֹ רַעלַ
דּ ב ִריםַלִ פנֵּיַה ּצדִּ יקַהאֱ מֶ תַוהֶ חכ ֶ
שחטאנוַּ
ֹאתינ ּו ַועֲווֹ נוֹ ֵּתינ ּו ַוּפשעֵּ ינַּוֶ ַ ,
ּכל ַח ּט ֵּ
ַמנּ עו ֵּּרנ ּו ַעד ַהיּוֹ םַ
ש ּפשענ ּו ַלפנֶיך ִ
שעוִ ינ ּו ַו ֶ
ו ֶ
ּ
ה ֶזהַ ,למען ַיכ ּ ֵּפר ַעלֵּינ ּו ַעל־י ֵּדי ַחכמתוֹ ַ
וענותנוּתוַַֹ ,ויוֹ ֶרה ַלנ ּו ַהדֶּ ֶרך ַה ּישר ַוהאֱ מֶ תַ,
שרַ
ֲשה ַאֲ ֶ
ַב ּה ַואֶ ת ַה ּמע ֶ
שר ַנֵּלֵּך ּ
אֶ ת ַהדֶּ ֶרך ַאֲ ֶ
לַב ֵּאיןַ
ַתז ּ ֶכהַאוֹ תנוַּלִ היוֹ תַנִ כל ּ
נע ֶ
ֲשהַ,ועלַידוֹ ּ
שרַ
ַבאֱ מֶ תַ ,עד ַאֲ ֶ
סוֹ ףַ .ונִ ז ּ ֶכה ַלב ֵּּטל ַעצמֵּ נ ּו ּ ֶ
נבוֹ א ַל ִהת ּפ ּשטוּת ַהגּ ש ִמ ּיוּתַ ,ונִ ז ּ ֶכה ַלשוּבַ
ַמ ּשםַ.
שר ַנֶחצבנ ּו ִ
ולעֲלוֹ ת ַאֶ ל ַה ּמקוֹ ם ַאֲ ֶ
רַאיןַלוֹ ַסוֹ ףַ
ש ֵּ
ו ִתפ ּתחַלנ ּו ַאֶ תַאוֹ רך ַהגּ דוֹ לַאֲ ֶ
טַבשעתַ
ַברצוֹ אַושַוֹ בַ.ו ִּבפר ִּ
לַבוֹ ּ
ונִ ז ּ ֶכהַל ִה ּכלֵּ ּ
ַש ּבכל ַה ּת ִפלּ ה ַנִ היֶהַ
ַתז ּ ֶכה ַאוֹ תנ ּו ֶ
ּת ִפלּ ֵּתנ ּו ּ
ַבאֱ מֶ ת ַוּבטֵּ לִ ים ַאֵּ לֶ יךַַ .וּנב ֵּּטלַ
ַבך ּ ֶ
דבו ִּקים ּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ְּ ּדבָ ִרים

יז

ַש ִּתהיֶה ַה ּת ִפלּ הַ
ַבעֵּ ת ַה ּת ִפלּ ה ֶ
עצמֵּ נ ּו ַלגמ ֵּרי ּ
ּב ִהת ּפ ּשטוּת ַהגּ ש ִמ ּיוּתִּ ַ ,כי ַאֵּ ין ַמעַצוֹ ר ַליהֹוהַ
להוֹ ִשיעַַ .ואף ַל ִפי ַעביֵּינ ּו ַוגש ִמ ּיו ֵּּתינ ּו ַותוֹ ֶקףַ
שרַ
ַבתאֲ וֹ ת ַהגּ וּף ַו ִּמדּ וֹ תיו ַהר ִעיםַ ,אֲ ֶ
גּ לו ֵּּתינ ּו ּ
ַבוֹ ַמא ּ
יריַעֳנִ יַוּברזֶלַ,אףַעלַ
ֹדַכאֲ ִס ֵּ
נִ תק ּשרנ ּו ּ
מךַלֹאַיִ ּפלֵּ אַ
ּ ִפיַכֵּ ןַא ּתהַגִ ּבוֹ רַורבַלהוֹ ִשיעַַ,ו ִּמ ַּ
ַבטו ִּחיםַ
ךַ .ואנ ּו ּ
ַמ ֶּמ ַּ
ּכל ַדּ בר ַו ֵּאין ַדּ בר ַנִ מנע ִ
ש ּתרחֵּ םַעלֵּינוַּ
וּמח ִּכיםַוּמק ִּויםַוּמצ ּ ִפיםַאֵּ לֶיךֶַ ַ,
ּברחֲ מֶ יך ַהר ִּביםַ ,וּתז ּ ֶכה ַאוֹ תנ ּו ַלכל ַמהַ
ש ִ ּנז ּ ֶכה ַלב ֵּּטל ַלגַמ ֵּרי ּ
ַכלַ
ַמלּ פנֶיךֶַ ַ ,
ש ִּב ּקשנ ּו ִ
ֶּ
דַש ִ ּנז ּ ֶכהַלבוֹ אַ
ּתאֲ ווֹ תַהגּ וּףַו ִּמדּ וֹ תיוַהרעִ יםַ,ע ֶ
ַבאֱ מֶ תַ
ַבך ּ ֶ
ל ִהת ּפ ּשטוּת ַהגּ ש ִמ ּיוּתַ ,ל ִה ּכלֵּל ּ
ּברצוֹ א ַושוֹ ב ּ
שרַ
ַכל ַימֵּ י ַח ּיֵּינ ַּוַ ,עד ַהיּוֹ ם ַאֲ ֶ
לֵּלַבךַ
ּ
ַּברחֲ מֶ יךַל ִה ַּ
כ
זַתז ּ ֵּכנו ּ
ּתאספֵּ נו ֵּ
ַּאלֶיךַַ,וא ּ
לעוֹ לם ַועֶ דַ ,ולֹא ַיע ּ ֵּכב ַאוֹ תנ ּו ַשוּם ַחֵּ טא ַועוֹ ןַ
ַתמחוֹ ל ַו ִתסלח ַלנוַּ
ופֶ שעִּ ַ ,כי ַעל ַה ּכֹל ִּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

יח
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וִ ּד ּוי

ּברחֲ מֶ יך ַהר ִּבים ַוחֲ ס ֶדיך ַהגּ דוֹ לִ ים ַוהנּ וֹ ר ִאיםַ.
ַּמ ּפנֵּיַ
ַּברחֲ מֶ יךַהר ִּביםַלב ֵּּטלַרצוֹ נֵּנו ִ
ות ֲעזֹרַלנו ּ
רַבעוֹ לםַ,
שלּ ֹאַיִ היֶהַלנ ּו ַשוּםַרצוֹ ןַאחֵּ ּ
רצוֹ נֶךֶַ ַ,
ַ
רק ַרצוֹ נֵּנ ּו ַיִ היֶה ִּ
ַת ִמידַ .ונִ ז ּ ֶכה ַלדעתַ
ַכרצוֹ נך ּ
ַכי ּ
ַכלַ
ִּכי ַיהֹוה ַהוּא ַהאֱ ל ִֹהים ַולֵּידע ִּ
ַכלּ ם ַהֵּ ם ַלטוֹ ב ֵּתנ ַּוַ ,וּלב ֵּרך ַעלַ
מאוֹ רעוֹ ֵּתינ ּו ֻּ
ַש ִ ּיהיֶהַלֶע ִתידַלבוֹ אַ.
ה ּכֹלַה ּטוֹ בַוה ֵּּמ ִטיבּ ַ,כמוֹ ֶ
ַבאל ִֹהיםַ
ַש ּכתוּבּ "ַ ,ביהֹוה ַאֲ ה ּלֵּל ַדּ בר ּ ֵּ
ּכמוֹ ֶ
אֲ ה ּ ֵּלל ַדּ בר"ַ .ונִ ז ּ ֶכה ַלהעֲלוֹ ת ַה ּמלכוּתַ
ַבעוֹ לםַ ,וּלב ֵּּטלַ
ש ִ ּיתגּ ּלֶה ַמלכוּתך ּ
לִ מקוֹ מהֶַּ ַ ,
מלכוּת ַה ִרשעהַ ,וּלש ּ ֵּבר ַוּלב ֵּּטל ַמַלכוּתַ
ַכל ַהע ּכ ַּו"ם ַמֵּ עלֵּינ ּו ַוּמֵּ על ּ
שלֶת ּ
ַכל ַע ּמךַ
וּמֶ מ ֶ
ּ ֵּביתַיִ שר ֵּאלַַ,ו ִתמלוֹ ךַאַ ּתהַיהֹוהַלבדֶּ ךַע ּ
לַכלַ
ֲשיךַַ:
מע ֶ
ַכיַ
של ַעוֹ לםַ .יהֹוה ַאֱ ל ִֹהים ַא ּתה ַידע ּת ִּ
ִרבוֹ נוַֹ ֶ
לכל ַה ּמעֲלוֹ ת ַהאֵּ ּלֶה ַהיִ ינ ּו ַיכוֹ לִ ים ַלִ ז ּכוֹ ת ַעלַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ַּברחֲ מֶ יך ַהר ִּביםַ,
ןַתח ּנֵּנו ּ
י ֵּדיַצדִּ ֵּ
יקיַאֱ מֶ תַ.וּבכֵּ ּ
יקי ַהאֱ מֶ תַ
ַאת ַצדִּ ֵּ
לגלּ וֹ ת ַלנ ּו ַוּלהראוֹ ת ַלנ ּו ֶ
ש ּבדּ וֹ רַהזֶּהַ,וּלז ּכוֹ ת ַאוֹ תנ ּו ַל ִהתק ֵּרב ַאֲ לֵּיהֶ םַ,
ֶ
ַב ּקשנוַּ
שר ִּ
ַתז ּ ֶכה ַאוֹ תנ ּו ַעל ַידם ַלכֹל ַאֲ ֶ
למען ּ
ֹאתינ ּו ַה ּמ ֻר ִּביםַ
ִמלּ פנֶיךַַ .ו ִאם ַחס ַושלוֹ ם ַח ּט ֵּ
ַבינֵּינ ּו ַוּבֵּ יןַ
גּ רמ ּו ַלעֲשוֹ ת ַמסך ַה ּמבדִּ יל ּ ֵּ
ש ִ ּיהי ּו ַ ֶַנעל ִמים ַונִ ס ּת ִריםַ
הצּ דִּ יקֵּ י ַאֱ מֶ תֶ ַ ,
מֵּ עֵּינֵּינ ּו ַחס ַושלוֹ םַ ,ואֵּ ין ַאנ ּו ַיכוֹ לִ ים ַלהוֹ ִציאַ
יקי ַהאֱ מֶ תַ ,י ִהיַ
ַתעֲלוּמוֹ ת ַוהס ּתרת ַצדִּ ֵּ
לאוֹ ר ּ
ַמלּ פנֶיך ַיהֹוה ַאֱ לֹהֵּ ינ ּו ַוֵּאלֹהֵּ י ַאֲ בוֹ ֵּתינ ַּוַ,
רצוֹ ן ִ
כהַאוֹ תנוַּ
ַברחֲ מֶ יך ַהר ִּביםּ ַ,תז ּ ֶַ
הַבעצמך ּ
שא ּת ּ
ֶ
ַש ִּב ּקשנוַּ
ות ֲעזֹר ַלנ ּו ַלִ ז ּכוֹ ת ַוּלה ִּגיע ַלכל ַמה ֶ
ַש ִהתודֵּּ ִתי ַלפנֶיך ַיִ היֶהַ
ִמלּ פנֶיךַַ .וּוִ דּ וּי ַדב ִרים ֶ
חשוּב ַוּמקֻ ּבל ַלפנֶיך ּ
יתי ַלִ פנֵּיַ
ַהתודֵּּ ִ
ַכ ִאלּ ּו ִ
מעֲלוֹ תַ
ַש ּבדּ וֹ רַ .וכל ַה ַּ
הֶ חכם ַוה ּצדִּ יק ַהאֱ מֶ ת ֶ
ּלַתאֲ וֹ תַו ִּמדּ וֹ תַרעוֹ תַ,וכלַ
ו ִּמדּ וֹ תַטוֹ בוֹ תַ,ו ִּב ּטו ּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ַשהיִ ינ ּו ַיכוֹ לִ ים ַלִ ז ּכוֹ תַ
שאר ַה ּמעֲלוֹ ת ַטוֹ בוֹ ת ֶ
ַש ִּב ּקשנוַּ
יקי ַהאֱ מֶ תַ ,הֵּ ן ַמה ֶּ
על ַי ֵּדי ַצדִּ ֵּ
ֹאַהז ּכרנוַּלפנֶיךַַ,עלַה ּכֹלַ
הַשלּ ִ
ִמלּ פנֶיךַַ,והֵּ ןַמ ֶּ
ַברחֲ מֶ יך ַהר ִּביםִּ ַ ,כיַ
עזֹר ַלנ ּו ַיהֹוה ַאֱ לֹהֵּ ינ ּו ּ
ּת ֲַ
ַאםַ
ַכי ִ
ַמי ַל ִה ּשעֵּ ן ִּ
א ּתה ַא ִבינַּוַ ,ו ֵּאין ַלנ ּו ַעל ִ
ַש ּב ּשמיִ םִּ ַ .כי ַגּ לוּי ַוידוּע ַלפנֶיךַ
עלֶיך ַא ִבינ ּו ֶ
שרצוֹ נִ י ַוכוֹ ס ִפי ַחזק ַמאֹד ַל ִהתק ֵּרב ַלצּ דִּ יקַ
ֶ
האֱ מֶ תַ ,אךַ ַ ּבעֲוֹ נוֹ תי ַהר ִּבים ַאֵּ ינִ י ַזוֹ כֶ ה ַלדעתַ
ִמי ַהוּאַואֵּ יפֹה ַהוּאִ ַ,מיַיִ ּ ֵּתןַידע ִּתיַואֶ מצ ֵּאה ַּוַ,
יתיַַמד ּ ֵּלגַַעלַַהֶַה ִריםַַמק ּ ֵּפץַַעלַַהגּ בעוֹ תַ
היִ ִ
ידנּ ַּו"ַ:
לבֹאַל ִהתק ֵּרבַאֵּ ליוִ "ַ.מס ּפרַצעדיַא ִּג ֶ
חֲמיםַ ,ר ֵּאה ַעניִ י ַועֲמלִ יַ ,ראֵּ ה ַעניִ יַ
מָ לֵ א ר ִ
וּמרו ִּדי ַלעֲנה ַורֹאשַַ ,שקד ִּתי ַואֶ היֶה ּ
ַכ ִצ ּפוֹ רַ
שעַַ,רקַ
יַאיןַלִ יַל ִמיַלִ פנוֹ תַל ִה ּו ֵּ
ּבוֹ ֵּדדַעלַגּ גִּ ַ.כ ֵּ
לךַלבדַעֵּ יניַתלוּיוֹ תַ.חוּסַוחֲ מֹלַנאַעליַ,וּסלחַ
נא ַוּמחל ַנא ַוכַ ּ ֵּפר ַנא ַעל ַחֲטאי ַועֲוֹ ני ַוּפשעיַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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כא

ה ּמ ֻר ִּבים"ַ .ליהֹוה ַאֱ לֹהֵּ ינ ּו ַהרחֲ ִמים ַוה ּסלִ יחוֹ תַ
ַשמך ַיהֹוה ַוסלח ּת ַלעֲוֹ נִ יַ
ִּכי ַמרדנ ּו ַבוַַֹ .למען ִ
ַת ּו ֵּרא"ַ.
ַע ּמך ַה ּסלִ יחה ַלמען ִּ
ִּכי ַרב ַהוּאִּ ַ .כי ִ
ַחנּ ם ַונִ דבתַ
ַבמ ּתנת ִ
ועז ֵּרנ ּו ַוז ּ ֵּכנ ּו ַותִַ ּ ֶתן ַלנ ּו ּ
חֶ סֶ ד ּ
יתיַ
ַמלּ פנֶיךַַ .ו ִאם ַשגִ ִ
ַש ִּב ּקשנ ּו ִ
ַכל ַמה ֶּ
ַבע ֲִדיַ .וּתז ּ ֵּכנ ּו ַגּ םַ
ַתכ ּ ֵּפר ּ
ִּבלשוֹ נִ י ַא ּתה ַיהֹוה ּ
ּבעוֹ לם ַה ּזֶה ַלִ טעוֹ ם ַמֵּ עֵּ ין ַהעוֹ לם ַה ּבאַ,
כל ַמאוֹ רעוֹ ֵּתינוַּ
ַש ַּ
ל ִהת ּב ֵּּטל ַאֵּ לֶיךַַ ,ולדעת ֶ
ה ּכֹל ַלטוֹ ב ֵּתנַּוִּ ַ .כי ַטוֹ ב ַיהֹוה ַל ּכֹלַ .וּתז ּ ֵּכנוַּ
ַבעוֹ לם"ַ .למען ַדּ עת ּ
ַכל ַע ֵּּמיַ
לגלּ וֹ ת ַמלכוּתך ּ
ַכי ַיהֹוה ַהוּא ַהאֱ ל ִֹהים ַאֵּ ין ַעוֹ דַ .והיהַ
הא ֶרץ ִּ
יהֹוה ַלמֶ לֶך ַעל ּ
ַביּוֹ ם ַההוּא ַיִ היֶהַ
ַכל ַהא ֶרץ ּ
יַהֹוהַַאֶ חדַַוּשמוַַַֹאֶ חדַ.יִ היוַַּלרצוֹ ןַַ ִאמ ֵּריַַ ִפיַ
והֶ גיוֹ ןַלִ ִּביַלפ ֶַניךַיהֹוהַצו ִּריַוגוֹ אֲ לִ י"ַ:
יַת ִַפלוַֹתַ.ח"אַ,ד)ַ
קַּוטֵַּ ּ ַ
(לִַ ַּ
ַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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וִ ּד ּוי ְּ ּדבָ ִרים

(ע"פ ודויו של החסיד ר' יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד)

ָאנָא ַה'ַאֱ לֹהֵּ ינ ּו ַוֵּאלֹהֵּ יַאֲ בוֹ ֵּתינַּוּ ַ.תבֹאַלפנֶיךַ
ַמ ּת ִחנּ ֵּתנ ַּוַ.
ַתתעלּ ם ַמל ּ ֵּכנ ּו ִ
ּת ִפלּ ֵּתנ ַּוַ ,ואל ִּ
שהַע ֶֹרףַלוֹ מרַלפנֶיךַ
שאֵּ יןַאֲ נחנוַּעזֵּּיַפנִ יםַוּק ֵּ
ֶ
יקיםַאֲ נחנוַּולֹאַ
ה'ַאֱ לֹהֵּ ינוַּוֵּאלֹהֵּ יַאֲ בוֹ ֵּתינוַּצדִּ ִ
חטאנ ַּוַַ.אֲ בלַַחטאנ ַּוַַַ.עַוִ ינַּוּ ַַַ.פשענַּוַַ.אֲ נחנַּוַ
יתנ ַּוַ:
שיַבֵּ ֵּ
ואֲ בוֹ ֵּתינוַּואנ ֵּ
ש ְמנוַּ ַ.בגדנ ַּוַ.גּ זלנ ַּוַ.דִּ ּברנ ּו ַד ִֹפיַולשוֹ ןַהרעַ.
ָא ַ
ַשקֶ רַ
הֶ עֱוִ ינ ַּוַ .ו ִהרשענ ַּוַ .זדנַּוַ .חמסנ ַּוַ .טפלנ ּו ֶ
ו ִּמרמהַ .יעצנ ּו ַעֵּ צוֹ ת ַרעוֹ תִּ ַ .כזּבנ ַּוַ .כּ עסנ ַּוַ.
לצנ ַּוַ .מרדנ ַּוַ .מ ִרינ ּו ַדב ֶריךַַ .נִ אצנ ַּוַ .נִ אפנ ַּוַ.
סררנַּוַ .עוִ ינ ַּוּ ַ .פשענַּוּ ַ .פגמנַּוַ .צררנ ַּוִ ַ .צערנוַּ
אבַואֵּ םִ ַ.ק ִּשינוַּע ֶֹרףַ.רשענ ַּוִ ַ.שחתנַּוִּ ַ.תעבנ ַּוַ.
ַּמ ִּמצווֹ ֶתיךַו ִּמ ִּמש ּפטֶ יךַ
ּתעִ ינוַּו ִתעֲתענ ַּוַ.וסרנו ִ
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כג

ה ּטוֹ ִבים ַולֹא ַשוה ַלנ ַּוַ .וא ּתה ַצדִּ יק ַעל ּ
ַכלַַ
ַּהרשענ ַּוַַ:
באַַעלֵּינ ַּוִּ ַַ.כיַאֱ מֶ תַע ִשיתַואֲ נחנו ִ
ה ַּ
אֶ ל ַ ּכבוֹ ד ַנִ שמת ַאֲ דוֹ נֵּינ ּו ַמוֹ ֵּרינ ּו ַור ּ ֵּבנַּוַ ,אוֹ רַ
האוֹ רוֹ תַ ,צח ַהצחצחוֹ תַ ,ס ּבא ַדס ִּביןַ ,ע ִּתיקַ
יקיןַ ,הנּ הר ַהיּוֹ צֵּ א ַמֵּ עֵּ ֶדןַ ,להשקוֹ תַ,
דע ִּת ִ
להחֲיוֹ ת ַוּלטהֵּ ר ּ
ַכל ַה ּברו ִּאים ַוכל ַהנּ שמוֹ תַ,
ַבן ַפֵּ יגֶאַ,
הלּ ֹא ַהוּא ַר ּ ֵּבנ ּו ַה ּקדוֹ שַ ַ ר ִּבי ַנחמן ּ ֶ
זכוּתוֹ ַיגֵּןַעלֵּינוַּוע ּ
לַכלַיִ שראֵּ לַ,אמֵּ ןִּ ַ.בד ִחילוַּ
וּר ִחימ ּו ַה ֲֵּרינִ י ַנִ גּ ש ַאֶ ל ַמקוֹ םַגּ נִ יזתכֶ םַ ,מקוֹ םַ
שַ,
ק ֶֹדש ַה ּקד ִשים ַ ,מקוֹ ם ַנ ִביעת ַה ּמעין ַה ּקדוֹ ַ
םַכלַהעֲד ִריםַשוֹ ִתיםַואֵּ לַ ּ
ִמ ּש ּ
יוַכלַהלּ בבוֹ תַ
ַב ִספרוֹ ַה ּקדוֹ ש ַלִ ּקוּטֵּ יַ
ַצ ּווּיוֹ ּ
נִ כס ִפיםַ ,לק ּיֵּם ִ
ןַבתוֹ רהַד'ַ,ולעֲשוֹ תַוִ דּ וּיַדּ ב ִריםַלִ פנֵּיַ
ֲר" ּ
מוֹ ה ַ
ַבאֵּ יזֶהַדֶּ ֶרך ַאֲ נִ יַמה ּלֵּךַַ,
ה ּצדִּ יקִּ ַ,כיַאֵּ ינִ יַיוֹ ֵּדע ּ
ַבאת ַלעוֹ לם ַלקַ ֵּרב ַנפשוֹ תַ
ַכי ּ
וא ּתה ַאמר ּת ִּ
שם ַיִ ת ּברךַַ ,אֲ בל ַאֵּ ינך ַיכֹלַ
יִ שראֵּ ל ַאֶ ל ַה ֵּּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ַש ּבא ַאֶ צלך ַוּמס ּ ֵּפר ַלךַ
ַמי ֶ
ַאם ִ
ַכי ִ
לק ֵּרב ִּ
ַבלִ קּ וּטֵּ יַ
חֶ סרוֹ נוֹ ַא ּתהַיכוֹ לַלת ּקנוַַֹ.וגםַאמר ּת ּ
ש ּצ ִריך ַלִ נסֹע ַל ּצדִּ יקַ
ַתוֹ רה ַקפ"חֶ ַ ,
מוֹ ה ַ
ֲר"ן ּ
להחזִירַַאֲ בֵּ דתוִַֹּ ַַ,כיַַ ּכלַַהאֲ בֵּ דוֹ תַַַהֵּ ןַַַאֵּ צֶ לַ
ַ

ה ּצדִּ יקַ.
הַא ּבד ִּתיַ,ל ּ
ֹאַכלַ
ַר ִביַ,ר ִּביַ,אֵּ ינִ יַיוֹ ֵּדע ַכּ ללַמ ִ
ַשאֵּ ינִ י ַיוֹ ֵּדע ַלה ִּכיר ַאֲ בֵּ דוֹ תיַ ,אך ַאֲ נִ יַ
ש ּ ֵּכן ֶ
ֶ
ַטרח ִתיַ
שעֶ צֶ ם ִ
ַבאֱ מוּנה ַשלֵּ מהֶ ַ ,
מאֲ ִמין ּ ֶ
ו ִּביא ִתי ַלכאןַ ,ו ִד ּבוּרי ַאֵּ ּלֶהַ ,למרוֹ ת ַרֹבַ
ַש ּת ֲעסֹקַ
ַש ּבהֶ םַ ,יוֹ עִ יל ַלִ י ֶ
ה ִּבל ּבוּל ַוה ּפנִ יּוֹ ת ֶ
ּב ִּת ּקוּן ַנִ שמ ִתי ַ ,ות ִשיב ַלִ י ַאֶ ת ַאֲ בֵּ דוֹ תיַ
ש ִא ּבד ִּתיַ,הֵּ ןַ ּב ִּגלגַּוּלַזֶהַוהֵּ ןַ ּב ִּגלגּ וּלִ יםַ
הר ּבוֹ תַ ֶ
אֲ חֵּ ִריםַ.
ֲשיםַ,
ַכל ַהַ ַמע ִ
( ָכאן ַיֵש ַלְ ִה ְש ַת ֵדל ַלְ סַ ֵפר ַאֶ ת ָ
שלְ נוַַַ ִמיוֹ םַ
שבוֹ ת הָ ָרעוֹ ת ָבהֶ ם נִ ְכ ַ
הַ ִדבו ִריםַ,וְ הַ ַמ ְח ָ
לַדעְ ֵתנוַעַ דַהַ יוֹ םַהַ זֶה)ַ.
עָ ְמ ֵדנוַעַ ַ
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כה

ֹשךַענןַועֲרפֶ לַ.
ַר ִביַ,ר ִּביַ,מרַוצרַלִ יַמאוֹ דַ,ח ֶ
ֱשה? ַו ִּמי ַישוּב ַבּ ע ֲִדי? ַהלּ ֹא ַעל ַזֶהַ
וּמה ַאֶ ע ֶ
ַבעצ ִמי ַואֶ תגּ ּ ֵּבר ַעל ּ
ַכֹחוֹ תַ
שאשוּב ּ
אתיֶ ַ ,
נִ ב ֵּר ִ
ַשלַ
ַמ ּכ ִבישת ַה ּתעֲנוּג ֶ
הרע ַואֶ ס ּבֹל ַצער ִ
יקים ַוַה ּי ֵּר ִאים ַעבר ּו ַמעֲברַ
ה ּיֵּצֶ רַ .וכל ַה ּצדִּ ִ
זֶהִּ ַ ,כי ַגּ ם ַאוֹ תם ַעִ נּ ה ַה ּיֵּצֶ ר ַהרע ַורצה ַלִ ּ ֵּתןַ
להֶ םַה ּתעֲנוּגַהֶ חשוּך ַוה ּמרַהזֶּהַ.אֲ בלַהֵּ םַזכוַּ
ל ִהתגּ ּ ֵּבר ַוּלהע ֲִביר ַעֵּ ינם ַולִ ּבם ַמֵּ האי ַעלמאַ
שםַ
ַבה ֵּּ
( ִמ ּתע ּתוּעֵּ י ַהעוֹ לם ַהזֶּה) ַודבק ּו ַאֶ ת ַעַצמם ּ
הַשזּכ ַּוַ,אש ֵּריַלהֶ םַ.אֲ בלַאֲ נִ יַ
יִ ת ּברךַוזכוַּלמ ֶ
אוֹ י ַלִ יִּ ַ ,כי ַאֲ נִ י ַרוֹ צֶ ה ַל ֲעבֹד ַאֶ ת ַה' ַעִ ם ּ
ַכלַ
ַאם ַעלַ
ַתלוּנוֹ תיִּ ַ ,כי ִ
ה ּתאֲ ווֹ תַ .הלּ ֹא ַעל ִ
ַמי ּ
נפ ִשיַ,אֲ בלַעלַזֶהַבּ עצמוֹ ַאֲ נִ יַצוֹ עֵּ קַוּבאַלִ פנֵּיַ
ש ּתעֲש ּו ַעִ ִּמי ַדּ בר ּ
שגּ ם ַאֲ נִ יַ
ַכזֶהֶ ַ ,
ד ּשתכֶ םֶ ַ ,
ק ַֻ
ַכמוֹ ּ
ַכֹח ַלעֲשוֹ ת ּ
א ִּשיג ּ
שרַ
יקים ַאֲ ֶ
ַכל ַה ּצדִּ ִ
שאֶ ז ּ ֶכה ַמֵּ ע ּתה ַלִ חיוֹ ת ַח ִ ּיים ַטוֹ ִביםַ
מֵּ עוֹ לםֶ ַ ,
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ִּב ּק ֻד ּשה ַוּב ּטהֳרהַ ,וּלבלּ וֹ ת ַימי ַעל ַה ּתוֹ רהַ
ועל ַהעֲבוֹ דהַ ,ואֲַנִ י ַמוֹ סֵּ ר ַמוֹ דעה ַלִ פנֵּיכֶ םַ,
שלַ
לִ פנֵּי ַש ֶֹרש ַנשמוֹ ת ַיִ שראֵּ לַ ,צדִּ יק ַמוֹ ֵּ
שםַ
ּביִ ראתַאֱ ל ִֹקיםִּ ַ,כיַאֲ נִ יַרוֹ צֶ הַל ֲעבֹדַאֶ תַה ֵּּ
יִ ת ּברך ַמֵּ ע ּתה ַועד ַעוֹ לם ַולִ כ ּבֹש ַאֶ ת ַיִ צ ִריַ
ַכרצוַֹן ַה'ַ
ולִ חיוֹ ת ַח ִ ּיים ַאֲ ִמ ִּת ִ ּיים ַוּקדוֹ ִשים ִּ
ֲשה ַעִ ִּמיַ
ּ ֶבאֱ מֶ ת ַמֵּ ע ּתה ַועד ַעוֹ לםַ .וא ּתה ַע ֵּ
ַמינֵּיַ
ַמ ּכל ִ
ּבכֹחֲך ַהגּ דוֹ ל ַותוֹ ִציא ַאֶ ת ַנִ שמ ִתי ִ
ַבאוֹ ר ַהח ִ ּייםַ
ַבהַַּ ,לאוֹ ר ּ
ּגֵּיהֵּ ּנֹם ַה ּשוֹ ל ִטים ּ
ַבהֵּ יכלוַַֹ .ואֶ ז ּ ֶכה ַל ֶד ֶרך ַישרה ַללֶ כֶ תַ
וּלב ֵּּקר ּ
ַשגּ םַ
ש ַנִ שמ ִתי ַוּמהו ִּתיּ ַ ,באֹפֶ ן ֶ
ּב ּה ַל ִפי ַש ֶֹר ַ
על־י ִדיַַַיִ תקדֵּּ שַַַַַשמוַַַַֹיִ ת ּברךַַַַ ּבעוֹ לםַַַַהזֶּהַ
תַכלּ םַ.אמֵּ ןַ.
וּבכלַהעוֹ למוֹ ֻּ
ַ
ַ
ַ
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כז

סֵ ֶדר וִ ּד ּוי ְּ ּדבָ ִרים
ַּה ְּּמי ָֻּסד ַּעל ּ ִפי ִלקּ וּטֵ י ֵעצוֹ ת ֶשלִ ֵקט אֶ חָ ד מאנ"ש.

יקיםַ,
ַמ ּצדִּ ִ
(אֱ מֶ ת) ַ ִש ּקרנ ַּוּ ַ ַ,כפרנ ַּוִ ַ ,התרחקנ ּו ִ
ַבעֵּ צוֹ ת ַרשעִ יםַ,
ַק ּימנ ּו ַעצוֹ ֵּתיהֶ םַ ,הלכנ ּו ּ
לֹא ִ
ַבעֵּ יניִ םַ ,עכרנוַּ
עבדנ ּו ַעֲבוֹ דה ַזרהּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ַבידיִ םַ ,הֵּ סרנוַּ
ּ
דּ מֵּ ינ ַּוִ ַ ,ט ֵּּמאנ ּו ַעצמֵּ נ ּו
השגּ חתךִַ ַ ,הפרדנ ּו ַעצמֵּ נ ּו ַמֵּ אֶ חַדִ ַ ,ח ּפשנוַּ
נִ צחוֹ נוֹ תַ,לֹאַהוֹ ֵּדינ ּו ַלך ַעלַטוֹ בוֹ ֶתיךִַּ ַ ,ב ּטלנוַּ
לִ ּמוּדַהלּ כוֹ תַ.
ַבךַּ ַ ,כפרנוַּ
ַבאֱ מוּנהּ ַ ,כפרנ ּו ּ
(אֱ מונָה) ַ ּפגמנ ּו ּ
ּבנִ ֶּסיךַַ ,הלכנ ּו ַלגּ לוּתַ ,עִ ּכבנ ּו ַמ ִשיחַַ ,דִּ ּברנוַּ
ַבכֹחִַ ַ ,הגדּ לנוַּ
אֶ ּ ִפיקוֹ רסוּתַ ,לֹא ַ ִהת ּפלּ לנ ּו ּ
חרוֹ ןַא ּפךַַ,רדפנ ּו ַאחרַה ּכבוֹ דַוה ּשררהַ,לֹאַ
ִק ּבלנ ּו ַמוּסרַ ,הֶ אֱ מנּ ּו ַאֱ מוּנוֹ ת ּ
ַכוֹ ז ִביּוֹ תַ,
ַמדּ וֹ ֵּתינַּוַ ,הפכנ ּו ַק ֻדשה ַלחוֹ לַ ,לֹאַ
ִהשחתנ ּו ִ
ִחדּ שנ ּו ַמֹחֵּ ינ ַּוַ ,מנענ ּו ַמטר ַמֵּ העוַֹלםַ ,לֹאַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ְּ ּדבָ ִרים

ַש ּצ ִריךַַ,
ַתעֲנִ יּוֹ ת ֶ
קֵּ רבנ ּו ַרחוֹ ִקיםַ ,לֹא ַע ִשינ ּו ּ
ַב ִחדּ וּש ַהעוֹ לםַ,
ַבררנ ּו ַה ּמד ֶּמהַ ,כּ פרנ ּו ּ
לֹא ּ ֵּ
ַב ּ ֶפהִ ַ ,התלוֹ צצנ ַּוַ ,למדנוַּ
לֹא ַדִּ ּברנ ּו ַאֱ מוּנה ּ
ַב ּתוֹ רהַ,לֹאַר ִצינוַּ
יַחֲקירוֹ תַ,לֹאַשמחנ ּו ּ
ִספ ֵּר ִ
תך ּ
הַב ִ ּנ ִּסיםַַ.
ַּבאֱ מוּנ ּ
פגמנו ּ
ַכראוּיַ ּ ַ,
אוֹ ַ
ַבאֶ ֶרץַ
(אֶ ֶרץ ַיִ ְש ָראֵ ל) ַ ּכפרנ ּו ַבּ כֹחהַּּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ַת ִפלּ הַַ,
יִ שראֵּ לּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ַבאֱ מוּנהִּ ַ ,ב ּטלנ ּו ּ
ַב ּי ִּסו ִּריםִ ַ ,הקשבנוַּ
ַתוֹ רהּ ַ ,בעטנ ּו ּ
ִּב ּטלנ ּו ּ
ַב ּיֵּצֶ ר ַהרעַ,
למוֹ נעִ ים ַרשעִ יםַ ,לֹא ַנִ לחמנ ּו ּ
ִהת ּפלּ לנ ּו ַבּ מחשבוֹ ת ַזרוֹ תַ ,לֹא ַנת ּנ ּו ַצדקהַ
לאֶ ֶרץ ַיִ שראֵּ לַ ,ע ִשינ ּו ַמחֲלוֹ קוֹ תַ ,לֹא ַעוֹ ררנוַּ
זכוּתַאבוֹ תַ,לֹאַדַּנוַּלכףַזכוּתַאֶ תַהרשעִ יםַ,
ַמצות ַחלהַ ,לֹא ַהֶ אֱ רכנ ּו ַאףַ ,לֹאַ
ַק ּימנ ּו ִ
לֹא ִ
ַב ֶּטבעִ ַ ,ס ּפרנוַּ
ּכספנ ּו ַלאֶ ֶרץ ַיִ שראֵּ לַ ,הֶ אֱ מנּ ּו ּ
ַמר ּשעִ יםִ ַ ,ט ֵּּמאנ ּו ַאֶ ת ַה ּמחשבהַ,
ִס ּפו ִּרים ִ
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כט

ַבכבוֹ דךַַ ,לֹא ּ
ַכספנ ּו ַל ּתוֹ רַהַ ,לֹאַ
ּפגמנ ּו ִּ
יקיםַ.
הלכנוַּמס ּ ִפיקַל ִקב ֵּריַצדִּ ִ
ַבכשרוּתַ ,אכלנוַּ
(אֲ ִכילָ ה) ַאכלנ ּו ַלֹא ּ
ַבבה ֲִמ ּיוּתַ ,אכלנוַּ
ּבהלעטהִ ַ ,התאוֵּנ ּו ַלֶאֱ כֹל ּ
רַמצרכֵּ ינ ַּוַ,
מאֲ כלִ יםַלֹאַמבֹר ִריםַ,אכלנ ּו ַיוֹ ֵּת ִ
ַב ּכבוֹ ד ִַדקדו ּּשהַ ,לֹא ַ ִהמשכנ ּו ַהֶ ארתַ
ּפגמנ ּו ּ
ַתוֹ כחהַמֵּ ה ּצדִּ יקַ,
ַבאֲ ִכילהַ ,לֹא ִ
הרצוֹ ן ּ
ַק ּבלנ ּו ּ
ַברכנ ּו ַעלַ
ַבמזוֹ נא ַדנִ ּשמתאַ ,לֹא ּ ֵּ
ּפגמנ ּו ִּ
ַפרוֹ ת ַלֹא ַמבֻ ּשלִ יםַ ,לֹאַ
האֲ ִכילהַ ,אכלנ ּו ּ ֵּ
הַבאֲ ִכילהַ.
ִהמשכנוַּיִ רא ּ
ַהכנסנ ּו ַאוֹ ר ִחיםִּ ַ ,בזֵּנוַּ
(הַ ְכנָסַ ת ַאוֹ ְר ִחים) ַלֹא ִ
ַק ּבלנ ּו ַאוֹ תם ּ
ַכראוּיִ ַ ,ק ּבלנוַּ
אוֹ ר ִחיםַ ,לֹא ִ
שםַ.
ּתוֹ רוֹ תַנפוּלוֹ תִ ַ,התגאֵּ נוַּעלַי ֵּראֵּ יַה ּ ֵּ
שינ ּו ַלִ ּ ֵּבנ ַּוַ,
(אֲ נָחָ ה) ַ ִהתרחקנ ּו ַמֵּ ה ּצדִּ יקִ ַ ,הק ֵּ
ִהתאנחנוַּלתאווֹ תַהעוֹ לםַהזֶהַ.
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( ְב ִרית) ַהִַג ּברנ ּו ַעלַעצמֵּ נ ּו ַה ּיֵּצֶ רַהרעּ ַ,פגמנוַּ
יקיםַ,
ַבין ַצדִּ ִ
ּ ֵּב ִּט ּ ֵּפי ַה ּמֹחַַ ,נִ כנסנ ּו ַל ּמחֲלוֹ קוֹ ת ּ ֵּ
יציתַ
תַצ ִ
ַמ ּצו ִ
ֹאַק ּימנ ּו ִ
ִק ּבלנ ּו ַעֵּ צוֹ תַרשעִ יםַ,ל ִ
ַב ּתוֹ רהַ ,ר ִאינ ּו ַקֶ ִריַ,
ַהשתדלנ ּו ּ
ּכראוּיַ ,לֹא ִ
ַּבל״טַ
הַבחשכוּתּ ַ,פגמנו ּ
ַּתוֹ ר ּ
ִהתגאֵּ נ ַּוַ,למ ַ
דנו ּ
ַקדּ שנ ּו ַ ִז ּו ּוגֵּינַּוַ ,בּ ערנ ּו ַלתאווֹ תַ
מלקוֹ תַ ,לֹא ִ
ַבק ֻד ּשת ַיִ שראֵּ לַ,
ַשבעִ ים ַאֻ ּמוֹ תּ ַ ,פגמנ ּו ִּ
של ִ
ֶ
ַּברוּחַה ּק ֶֹדשַַ,לֹאַ
ַּבלּ שוֹ ןַה ּק ֶֹדשַּ ַ,פגמנו ּ
ּפגמנו ִּ
ַפסח ַל ִּתקוּן ַה ּב ִריתַ,
ַשל ּ ֶ
צעקנ ּו ַאֶ ת ַההגַּדה ֶ
ַתקנוַּ
לֹא ַש ִתינ ּו ַאר ּבע ַכּ וֹ סוֹ ת ַבּ ּ ֶפסחַ ,לֹא ִּ
יתרַ,הוֹ ספנוַּ
לַא ּסוּרַוהֵּ ֶ
ִּתקוּןַה ּכללִ יַ,עברנוַּע ִ
קלִ ּפוֹ תַ,שמענוַּדִּ ּבו ֵּּריַרשעִ יםַ,הִ ג ּברנוַּקלִ ּפתַ
עֲמלֵּקַ ,לֹא ַשברנ ּו ַאֶ ת ַה ִהרהו ִּריםַ ,נתנוַּ
ַב ּת ִפ ִּליןַ ,לֹאַ
ל ִהרהו ִּרים ַל ִהתגּ ּ ֵּברּ ַ ,פגמנ ּו ּ
מ ּטהִ ַ,קלקלנוַּאֶ תַ
עַשעלַה ִַּ
אמרנוַּק ִריאתַשמ ֶ
ַב ּיחו ִּדיםַ ,לבשנ ּו ַגּ וּףַ
יחּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ּב ִחינת ַמ ִש ַ
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לא

מצֹרעַ ,הֶ חלשנ ּו ַיֵּצֶ ר ַה ּטוֹ בַ ,הוֹ ספנ ּו ַלֵּיצנוּתַ,
נפלנוַּלאֲ הבוֹ תַויִ ראוֹ תַרעוֹ תַ,הֶ חמצנוַּלִ ּ ֵּבנ ַּוַ,
כללִ יַ.
ַּת ּקוּןַה ַּ
למדנוַּבּ עצבוּתַ,לֹאַאמרנו ִּ
רנ ּוַ לשוֹ ןַ
בַ
ד ַּ
ַב ּק ֻד ּשהַ ִ ַ ,
ב ִנים) ַ ִז ּו ּוגֵּינ ּו ַהיה ַלֹא ּ
( ַָ
ידי ַחֲ כ ִמיםַ ,דּ אגנ ּו ַעלַ
ַתל ִמ ֵּ
ַתמכנ ּו ּ
הרעַ ,לֹא ּ
תַבנֵּינ ַּוַ.
ּפרנס ּ
ַבךִַ ַ ,התי ֵּראנ ּו ַיִ ראוֹ תַ
ַבטחנ ּו ּ
( ִב ָטחוֹ ן) ַלֹא ּ
ַּמ ּמךַַ.
נפוּלוֹ תַ,לֹאַי ֵּראנו ִ
ַשלֹאַ
ַפנֵּינ ּו ַנֵּגדךַַ ,הֵּ עזּנ ּו ֶ
שה) ַהֵּ עזּנ ּו ּ
(בו ָ
ַּבק ֻד ּשתַ
ֹאַהת ּב ּישנוַּמוּלךַּ ַ,פגמנו ִּ
ּב ּק ֻד ּשהַ,ל ִ
ַּב ִאילנאַדּ מוֹ תהַַּ.
ה ּת ִפ ִּליןַ,דִּ ּבקנוַּעצמֵּ נו ּ
ַבג ִדיםַ ,לִ כלכנ ּו ַאוֹ תםַ,
( ְבג ִָדים) ַ ּבִַיזִינ ּו ּ
שכִַינַתֵַּיהַ,קרענוַּ
ריך ַהוּאַ ַּו ּ ַ
אַבַ ִ ַ
ש ּ
ד ַּ
ִהפרדנ ּו ַק ַּו ַ
ֹאַהל ּבשנוַּאֶ תַה ּצדִּ יקַ,לֹא ַ ִהל ּבשנוַּ
ּבג ִדיםַ,ל ִ
אֶ תַה ּש ִכינהַ.
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ַבאֵּ ין ַסוֹ ףַ ,לֹאַ
(גַאֲ וָה ַוַ ֲענָוָה) ַלֹא ַנִ כללנ ּו ּ
ַתשוּבהַ ,לֹאַ
ר ִאינ ּו ִ
ַשפלו ֵּּתינַּוַ ,לֹא ַע ִשינ ּו ּ
ַבחכמהַ
ַשה ּכֹל ַל ּטוֹ בהִ ַ ,התגּ אֵּ ינ ּו ּ
זכרנ ּו ֶ
ּתַשאֵּ יןַלנ ַּוִ ַ,מעטנוַּוהוֹ רדנוַּ
ּבגּ בוּרהַוּבע ֲִשירו ֶ
ַּב ִפינ ַּוַ,לֹאַקֵּ רבַנוַּאֵּ תַהעוֹ לםַ
ּכבוֹ דךַַ,נִ כשלנו ּ
ל ּצדִּ יקַ ,לֹא ַמסרנ ּו ַנֶפֶ שִַ ַ ,הכשלנ ּו ַאֶ תַ
ַתאֲ ות ַנִ אוּףִּ ַ ,בזִּינוַּ
יקים ּ
ה ּצדִּ ִ
ַבגֵּאוּתִ ַ ,הג ּברנ ּו ּ
הַפסוּלהַ.
אֶ תַה ּמוֹ עדוֹ תַ,היתהַלנוַּעֲנו ּ
ֹאַק ּשרנ ּו ַדּ עתַל ּלֵּבַ,לֹאַעוֹ ררנ ּו ַאֵּ שַ
( ַדעַ ת) ַל ִ
פטַ ,לֹא ַהֶ עֱלֵּנ ּו ַה ִ ּיראה ַלשרשהַַּ ,לֹאַ
ה ִּמש ּ ַ
שםַ ,לֹאַ
שרפנ ּו ַה ּקלִ ּפוֹ תַ ,לֹא ַידענ ּו ַאֶ ת ַה ֵּּ
ַבאחדוּתוַַֹ ,לֹא ַשמרנ ּו ַאֶ ת ַהדּ עתַ
נִ כללנ ּו ּ
ַב ּתוֹ רהַ ,לֹאַ
ַב ּק ֻד ּשהַ ,לֹא ַחשבנ ּו ּ
וה ּמחשבה ִּ
ַבחכ ִמיםַר ִאינוַּ
ַשבעתַה ּנֵּרוֹ תּ ַ,כפַרנ ּו ּ
ִקדּ שנ ּו ִ
ַּשכֶ לַ,סגרנוַּ
ֹאַהמשכנו ֵּּ
ַּבדּ עתַ,ל ִ
ּברעּ ַ,פגמנו ּ
ַה ּשגנ ּו ַו ִחדּ ּשנוַּ
שכֶ ל ַוהדּ עתַ ,לֹא ִ
אוֹ ר ַה ֵּּ
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לג

ַשה ּכֹל ַלטוֹ בהַ,
ּב ּתוֹ רהַ ,לֹא ִַרחמנ ַּוַ ,שכחנ ּו ֶ
שםַ ,לֹאַ
לֹא ַעוֹ ררנ ּו ַהעוֹ למוֹ ת ַלעֲבוֹ דת ַה ּ ֵּ
שכֶ לַ,
ַהמשכנ ּו ַאֱ מוּנה ַל ֵּּ
ִהמשכנ ּו ַבּ רכהַ ,לֹא ִ
ַּבלֹאַדּ עתַ,
רַשכֶ לַהמד ֶּמהַ,דִּ ּברנו ּ
הלכנוַּאח ֵּּ
יקיםַ ,לֹא ַמצאנ ּו ַאֱ לֹקוּתַ ,לֹאַ
ַש ּבחנ ּו ַצדִּ ִ
לֹא ִ
ַהתגּ ּברנ ּו ַעל ַיִ צ ֵּרינ ַּוַ ,לֹאַ
ַבךַַ ,לֹא ִ
נִ ד ּבקנ ּו ּ
ֹאַה ּשגנ ּו ַאֶ תַ
הַש ּבדּ עתַ,ל ִ
טעמנ ּו ַאוַֹרַהאהֲב ֶ
ַהתקרבנ ּו ַאֵּ לֶיךַַ ,לֹא ַאהבנוַּ
האוֹ ר ַהגּ נוּזַ ,לֹא ִ
תַחצוֹ נִ יוֹ תַ,לֹאַהֵּ שבנוַּ
ִ
ַב ִשכלִ יּוֹ
אוֹ תךַּ ַ,פגמנ ּו ּ
ַשכֶ ל ַוּנשמהַ ,לֹאַ
ַחדּ ּשנ ּו ֵּּ
דּ ב ִרים ַל ּש ֶֹרשַַ ,לֹא ִ
שמרנ ּו ַה ּמחשבהַ ,לֹא ַשמרנ ּו ַהאֱ מוּנהַ ,לֹאַ
ַתאֲ ות ַנִ אוּףַ,
דִּ ּברנ ּו ַאֱ מֶ ת ּ
ַב ּלֵּבַ ,לֹא ַשברנ ּו ּ
ֹאַהשלמנוַּאֶ תַהדּ עתַ,לֹאַ
לֹאַצעקנוַּאֵּ לֶיךַַ,ל ִ
ַברמזִיםַ ,לֹאַ
ַהס ּת ּכלנ ּו ּ
ִהגדּ לנ ּו ַדּ עתַ ,לֹא ִ
ִצמצמנוַּדּ ע ּ
ַּמ ּכ ִסילוּתַ,
ש ּצ ִריךַַ,לֹאַנִ זהרנו ִ
תַכ ֶ
ַחצוֹ נִ יוֹ תִ ַ ,הר ּ ֵּבינוַּ
לֹא ַנִ שמרנ ּו ַמֵּ חכמוֹ ת ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ַג ִּלינ ּו ַההס ּתרוֹ תַ ,לֹאַ
ַמ ּמע ֲִשיםַ ,לֹא ִּ
חכמה ִ
ַהר ּ ֵּבינ ּו ַחֶ סֶ דַ ,הֵּ סרנ ּו ַצֶ ּלֶםַ
ִהר ּ ֵּבינ ּו ַשלוֹ םַ,לֹא ִ
אֱ ל ִֹקיםִ ַ ,הקדּ מנ ּו ַחכמה ַליִ ראת ַחֵּ טאַ ,לֹאַ
ַבררנ ּו ַה ּמד ֶּמהַ ,לֹאַ
ַבחכַמהַ ,לֹא ַּ
ִד ּברנ ּו ּ
ַהלּ לנ ּו ַאוֹ תךַַ ,לֹא ַיִ שבנוַּ
ַב ּתוֹ רהַ ,לֹא ִ
ִחדּ שנ ּו ּ
הדּ עת,

ַלֹא

ַהס ּת ּכלנ ּו
ִ

ַבתכלִ ית,
ּ

ַלֹאַ

ִהתחרטנ ַּוַ.
ַבטֵּ לִ יםַ ,דִּ ּברנ ּו ַלשוֹ ןַ
( ִדבור) ַדִּ ּברנ ּו ַדּ ב ִרים ּ
ַתשוּבהַ,
הרעַ ,לֹא ַדִּ ּברנ ּו ַה ּתוֹ רהַ ,לֹא ַע ִשינ ּו ּ
ַּבדִּ ּבוּרִ ַ,ש ּקרנ ַּוַ,לֹאַ
ֹאַקדּ שנוַּהדִּ ּבוּרּ ַ,פגמנו ּ
ל ִ
ַש ּבחנ ּו ַו ִהלּ לנ ּו ַאוֹ תךַַ,
למדנ ּו ַבדּ חֲקוּתַ ,לֹא ִ
ַשלּ ֹאַ
ַא ּתך ֶ
ררנ ּו ַלעֹב ֶדךַַ ,דִּ ּברנ ּו ִ
ַהתעוֹ ַ
לֹא ִ
ַשל ַרשע ַבּ ר ַדּ עתַ,
ּ ֶבאֱ מֶ תַ ,שמענ ּו ַדִּ ּבו ִּרים ֶ
ַמ ּק ֻד ּשת ַאֶ ֶרץַ
ִהג ּברנ ּו ַהגּ לוּתִ ַ ,התרחקנ ּו ִ
יִ שראֵּ לִ ַ ,הג ּברנ ּו ִַריב ַוּמחֲלוֹ קוֹ תִ ַ ,המשכנוַּ
יקיםַ,
הדִּ ּבוּרַלגלּ וּתַ,דִּ ּברנ ּו ַלשַוֹ ןַהרעַעלַצדִּ ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

לה

ַבעוֹ לםַ,
ַפילוֹ סוֹ פיא ַואֶ ּ ִפיקוֹ רסוּת ּ
ִהג ּברנ ּו ִ
ִהג ּברנ ּו ַהנִ צחוֹ ן ַלֹא ַהֶ עֱלֵּינ ּו ַנִ צוֹ צוֹ תִ ַ ,הרחקנוַּ
ֹאַהמשכנוַּבּ רכוֹ תַ,
ֹאַב ּטלנוַּהגּ וּףַ,ל ִ
יחַ,ל ִּ
מ ִש ַ
ַהזכּ רנוַּ
ַגלִ ינ ּו ַמלכוּתך ַוֶאֱ מוּנתךַַ ,לֹא ִַ
לֹא ִּ
ֹאַהמ ּתקנוַּגּ בוּרוֹ תַהדִּ ּבוּרַ,
ַב ִד ּבו ֵּּרינ ַּוַ,ל ִ
אוֹ תך ּ
ֹאַתקנוַּ
לֹאַהוֹ ֵּדינ ּו ַלךַַ ,הוֹ רדנ ּו ַאֶ תַהדִּ ּב ַּורַ,ל ִּ
אֶ ת ַהדִּ ּבוּרַ ,לֹא ַדִּ ּברנ ּו ַהלּ כוֹ תַ ,דִּ בּ רנ ּו ַעלַ
יקיםֵּ ּ ַ ,ברכנוַּ
חֲבֵּ ֵּרינ ַּוַ ,עוֹ ררנ ּו ַגּ בוּרוֹ ת ַעל ַצדִּ ִ
ַקשרנ ּו ַלשוֹ ן ַה ּק ֶֹדשַ
ּברכוֹ ת ַלבטלהַ ,לֹא ִ
לש ּבתַ.
( ִה ְתבוֹ ְדדות) ַלֹא ַ ִהתבּ וֹ דדנ ַּוַ ,לֹא ַשפטנוַּ
ַהש ּפלנוַּ
עצמֵּ נ ַּוַ ,לֹא ַטעמנ ּו ַאוֹ ר ַהגּ נוּזַ ,לֹא ִ
ַב ּמ ִסירוּת ַנֶפֶ שַַ ,לֹאַ
ַהת ּפלּ לנ ּו ִּ
דּ ע ּ ֵּתנ ַּוַ ,לֹא ִ
ִטהרנ ּו ַלִ ּ ֵּבנ ַּוַ ,לֹא ַדִּ ּברנ ּו ַה ִּכסו ִּפים ַהטוֹ ִביםַ,
ַהמשכנוַּ
לֹא ַהוֹ צֵּ אנ ּו ַמֵּ ה ּכֹח ַאֶ ל ַה ּפוֹ עלַ ,לֹא ִ
ַב ּתשוּבהַ,
ּברכה ַלעוֹ למוֹ תַ ,לֹא ַעוֹ ררנ ּו ִּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

ַשלֹא ּ
ַכראוּי ַועל ַי ֵּדי ַזֶה ַנִ כשלנוַּ
ִהת ּבוֹ דדנ ּו ֶ
תַת ִפלּ וֹ תַ.
ּב ּכעסַ,לֹאַע ִשינו ִ
ַּמ ּתוֹ רוֹ ּ
יאיםַ
ַב ִק ִ
ֹאַהתחזּקנ ַּוַ ַ,לֹאַהיִ ינ ּו ּ
( ִה ְתחַ זְקות) ַל ִ
ַהגדּ לנ ּו ַשמֶ ךַַ,
ַהתקרבנ ַּוַ ,לֹא ִ
ּבהֲלכהַ ,לֹא ִ
ַבאהֲבתךַַ ,לֹאַ
ַהתעוֹ ררנ ּו ּ
ִהתיאשנ ַּוַ ,לֹא ִ
שיַ
ַהתקרבנ ּו ַלאנ ֵּ
ַבכֹח ַה ּצדִּ יקַ ,לֹא ִ
ִהתחזּקנ ּו ּ
ַּבנּ קֻ דּ וֹ תַטוֹ בוֹ תַ,לֹאַמצאנוַּ
אֱ מֶ תַ,לֹאַשמחנו ּ
ַבךַַ ,לֹאַ
ַבכל ַמקוֹ םַ ,לֹא ַדּ בקנ ּו ּ
אֱ לֹקוּתך ּ
ַמידיַ,
ַבלִ ּ ֵּבנ ּו ַגּ ֻדלּ תךִַ ַ ,התלהבנ ּו ַיוֹ ֵּתר ִ
ִשערנ ּו ּ
ַתוֹ רה ַוּת ִפלּ הַ ,לֹא ַדִּ ּברנ ּו ַיִ ראתַ
לֹא ַדִּ ּברנ ּו ּ
ַב ַּי ִמים ַקוֹ ד ִמיםַ ,עסקנ ּו ַעִ םַ
שמיִ םַ ,לֹא ַאחזנ ּו ּ
ַב ּלֵּבַ ,לֹא ַמצאנ ּו ַזכוּתַ
ַהתגּ ּברנ ּו ּ
נכ ִריםַ ,לֹא ִ
ּבעצמֵּ נ ַּוַ ,שקענ ּו ַבּ ּמרה ַשחֹרהַ ,לֹא ַדִּ ּברנוַּ
ַח ּפשנ ּו ַמקוֹ ם ּ
דִּ ּבו ִּרים ּ
ַכבוֹ ֶדךַַ,
ש ִריםַ ,לֹא ִ
ַכ ֵּ
ַבעבוֹ ד ֶתךַּ ַ,פחדנ ַּוַ ,לֹאַהֶ חזקנוַּ
ֹאַהתע ּקשנ ּו ּ
ל ִ
ַּביִ ראתַשמיִ םַ.
עצמֵּ נו ּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

ְּ ּדבָ ִרים

וִ ּד ּוי

לז

ַהת ּב ּטלנוַּ
שגוֹ ת ַוְ ִה ְתנוֹ ְצצות ַאֱ לֹקות) ַלֹא ִ
(הַ ָ
ַשה ּכֹלַ
שםַ ,לֹא ַידענ ּו ֶ
ַבה ֵּּ
קנ ּו ּ
בַ
שםַ ,לֹא ַדַּ ַ
לה ֵּּ
ַתשוּבהַ ,לֹאַ
אֶַ ַ
ַתשוּבה ַעל ּ
חדַ ,לֹא ַע ִשינ ּו ּ
רדפנ ּו ַאחֲ ֵּרי ַה ּשגוֹ תַ ,לֹא ַהוֹ דענ ּו ַלגּ וּףַ
קינ ּוַ ַ ִמ ּמךַַ ,לֹאַ
ַרח ַּו ֵַּּ
ה ּשגוֹ תַ ,לֹא ַידענ ּו ִ ַ
ֹאַצמצמנ ּו ַה ּמֹחַַ,נפלנוַּ
ַבתכלִ יתַ,ל ִ
ִהס ּת ּכלנ ּו ּ
ּבדע ּ ֵּתנ ַּוַַ.
(וִ דוי ְַדבָ ִרים) ַלֹא ַהֶ עֱלֵּינ ּו ַמלכוּת ִַדקדוּשהַ,
ַּשה ּכֹלַ
שלֶ תַהעכּ וּ״םַ,לֹאַידענו ֶ
ֹאַב ּטלנוַּמֶ מ ֶ
ל ִּ
ֹאַהתודֵּּ ינוַּלִ פנֵּיַה ּתל ִמידַחכםַ,לֹאַ
ל ּטוֹ בהַ,ל ִ
ַּבאֵּ יןַסוֹ ףַ.
נִ כללנו ּ
ַבכל ַמקוֹ םַ ,לֹאַ
ַש ּכבוֹ דך ּ
(ז ִָכרוֹ ן) ַשכחנ ּו ֶ
ַבעלמא ַדא ֵּתיַ ,נפלנ ּו ַלרע ַעיִ ןַ ,נפלנוַּ
זכרנ ּו ּ
ל ִמיתת ַה ּלֵּבַ ,נפלנ ּו ַלאַהֲבת ַה ּ ֶבהֵּ ִמ ּיוּתַ ,לֹאַ
ַּבזִּכּ רוֹ ןַ.
ַּב ִּשמחהּ ַ,פגמנו ּ
ִהת ּפלּ לנו ּ
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וִ ּד ּוי

ַבכֹחַַ ,לֹאַ
ַהת ּפלּ לנ ּו ּ
חֲתנָה) ַלֹא ִ
(זִווגִ ים ַוְַ ֻ
ִהמ ּתקנ ּו ַדִּ ינִ יםַ ,לֹא ַלמדנ ּו ּ
ַכ ּונוֹ ת ַאֱ לוּלַ ,לֹאַ
שמענ ּו ּ
מחת ַחתן ַוכַּלּ הַ
ש ַּ
הנֵּינ ּו ַמִַ ִַ
ַשירֶ ַ ,נ ֱ
ַכלֵַּי ִ
ּבלִ יַלש ּ ֵּמחַאוֹ תםַ.
חצוַֹנִַיוַֹת)ַנפלנוַּלכ ִסילוּתַ,
(חֲ ִקירוֹ תַוְ חָ ְכמוֹ תַ ִַ
ַב ִפילוֹ סוֹ פיאִ ַ ,הכנסנ ּו ַמחשבוֹ תַ
ּ
עסקנ ּו
חִַצוַֹנִַיוַֹת,

ַנפלנ ּו

ַלאֶ ּ ִפיקוֹ רסוּת,

ַנִ כנסנוַּ

ק ּנַּוַ
ה ַז ַ
ַבאֱ מֶ תִַ ַ ,
שיוֹ ת ַאֲ סוּרוֹ תּ ַ ,כפרנ ּו ַּ
ל ּ ֻק ִַ
ַּבחכמתַה ֶּטבעַ.
לאֱ מוּנהַ,נִ כנסנו ּ
ַמן ַהרעַ ,לֹא ַזכרנוַּ
ַבררנ ּו ַה ּטוֹ ב ִ
(חֲצוֹ ת) ַלֹא ּ ֵּ
ַבחֲצוֹ תַ ,לֹא ַזכרנוַּ
ַהתא ּבלנ ּו ּ
ּבתכלִ יתַ ,לֹא ִ
ַהמ ּתקנ ּו ַדִּ ינִ יםַ ,לֹאַ
באַ ,לֹא ִ
ּבעוֹ לם ַה ַּ
לַביתַה ִמקדּ שַַ,לֹאַנִ זהרנ ּו ַלקוּםַ
ִהתא ּבלנ ּו ַע ּ ֵּ
חֲצוֹ תַ.
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לט

ֹאַק ּבלנוַּמ ַּוסַרַ,
ַּתוֹ כחהַ,ל ִ
( ִטלְ טול)ַל ִ
ֹאַק ּבלנו ּ
ביַ
ַתוֹ רהִ ַ ,קלקלנ ּו ַאֱ מוּנהִ ַ ,הסמכנ ּו ַר ִַּ
ִּב ּטלנ ּו ּ
שאֵּ ינוֹ ַהגוּןַ.
ֶ
ַחצוֹ נִ יוֹ תַ,
ַב ִ ּיראוֹ ת ִ
(יִ ְר ָאה ַוַ עֲבוֹ ָדה) ַנפלנ ּו ּ
ַבכֹחַַ ,לֹאַ
שםַ ,לֹא ַ ִהת ּפלּ לנ ּו ּ
שכחנ ּו ַיִ ראת ַה ֵּּ
ַפנִ ים ַלפנֶיךַַ,
ִש ּתפנ ּו ַאהֲבה ַעִ ם ַיִ ראהַ ,הֵּ עזּנ ּו ּ
ַהתי ֵּראנוַּ
ַהתי ֵּראנ ּו ַמֵּ ר ּבוֹ ֵּתינ ַּוַ ,לֹא ִ
לֹא ִ
ַהתחלנ ּו ַמֵּ חדּ שִַ ַ ,התחלנ ּו ַלֹאַ
מֵּ הוֹ ֵּרינַּוַ ,לֹא ִ
טוֹ בַ,לֹאַשברנ ּו ַמנִ יעוֹ תַ,לֹאַהוֹ לדנ ּו ַמע ֲִשיםַ
ַקדּ שנ ּו ַשמֶ ךַַ,
טוֹ ִביםּ ַ ,פגמנ ּו ַאֶ ת ַה ּי ִמיםַ ,לֹא ִ
לֹא ַסמכנ ּו ַעלֶיךַַ ,לֹא ַמסרנ ּו ַעצמֵּ נ ּו ַעלֶיךַַ,
ַּמיוֹ םַלחֲבֵּ רוַַֹ.
חשבנו ִ
ַקטרוּגִ יםַ,
( ַכעַ ס) ַ ּכעסנ ַּוִ ַ ,התאכזרנ ַּוַ ,עוֹ ררנ ּו ִ
ִסלּ קנ ּו ַהחכמהַ ,דּ ִחינ ּו ַרוּחוֹ ַשֶַל ַמ ִשיחַַ ,לֹאַ
הֶ אֱ רכנוַּאףַ.
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( ָכבוֹ ד) ַ ִהר ּ ֵּבינ ּו ּ
ַבכבוֹ דַ
ַכבוֹ ד ַעצמֵּ נ ַּוִ ַ ,מעטנ ּו ִּ
ה ּמקוֹ םַ ,רדפנ ּו ַאחֲ ֵּרי ּ
ַכבוֹ דַ ,לֹא ַשתקנוַּ
יקיםַ ,לֹאַ
ַכ ּבדּ נ ּו ַאֶ ת ַה ּצדִּ ִ
ל ִּבזיוֹ נוֹ תַ ,לֹא ִ
שםַ ,לֹא ַאהבנ ּו ַהחֲ כ ִמיםַ ,לֹאַ
ִּכבדנ ּו ַיִ ראֵּ י ַה ֵּּ
ַכבדנוַּ
ַב ּטלנ ּו ַדִּ ינִ יםַ ,לֹא ִּ
ִּכבדנ ּו ַזקֵּ נִ יםַ ,לֹא ִּ
ּבנֵּי ַעם ַהא ֶרץִ ַ ,ק ּבלנ ּו ּ
ַב ּק ֻד ּשהִּ ַ ,כ ּבדנוַּ
ַכבוֹ ד ִּ
ַּהתנ ּשאוּתַ.
ֵּיַפנִ יםַ,ר ִצינו ִ
עז ּ ּ
(לֵ יצָ נות) ַלעגנ ּו ַעַל ַדִּ ב ֵּרי ַחֲכ ִמיםִ ַ ,ט ּנפנוַּ
ה ּלֵּבַ ,עִ ּקמנ ּו ַהדּ עתִ ַ ,המשכנ ּו ַמחֲלוֹ קוֹ תַ,
ַמ ִד ּבו ֵּּריַ
תלוֹ צצנ ּו ִ
לעגנ ּו ַלִ ּספ ִרים ַחֲד ִשיםִ ַ ,ה ַ
ק ֻדשהַ.
(מָ מוֹ ן ַופַ ְרנָסָ ה) ַ ִהתאוֵּנ ּוַ ַל ּממוֹ ןַ ,לֹא ַנתנוַּ
ןַבאֱ מוּנהַ,גּ רמנוַּ
צדקהַ,לֹאַע ִשינוַּמ ּשאַוּמ ּת ּ
ַשה ּפרנסה ַמֵּ ִא ּתךַַ ,לֹאַ
חרוֹ ן ַאףַ ,לֹא ַהֶ אֱ מנּ ּו ֶ
ַב ּש ֶֹרשַ
ַהס ּת ּכלנ ּו ּ
ַבחֵּ לקֵּ ינ ַּוַ ,לֹא ִ
שמחנ ּו ּ
ש פ ע,
ה ֶּ

ַ ִהתח ּיבנ ּו

ַלתאו ֵּתינ ַּו,
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מא

ִהתעצ ּבנ ַּוַ ,נִ קשרנ ּו ַלעֲבוֹ דה ַזרהַ ,אהבנוַּ
ַבצעַ ,נפלנ ּו ַלִ שטוּת ַוּכ ִסילוּתַ,
ממוֹ ןַ ,אהבנ ּו ּ ֶ
ַהסת ּפ ּקנ ַּוַ,
ִהכנענ ּו ַנֶפֶ ש ַמוּל ַהגּ וּףַ ,לֹא ִ
ִהג ּברנ ּו ַמלכוּת ַה ִרשעהַ ,גּ זלנ ַּוַ ,חמדנ ַּוַ,
הַש ּב ּלֵּבַ.
ִהג ּברנוַּשוֹ נ ִאיםּ ַ,פגמנוַּה ִ ּירא ֶ
שבוֹ ת ַוְ ִה ְרהו ִרים) ַ ִהרהרנ ּו ַבּ ּתאֲ ווֹ תַ,
(מַ ְח ָ
ַבזנוּתִ ַ ,הכנסנוַּ
הֶ חמצנ ּו ַה ּמֹחִַ ַ ,הרהרנ ּו ִּ
שכֶ לַ,
ַחצוֹ נִ יוֹ תִ ַ ,מעטנ ּו ַק ֻד ּשת ַה ֵּּ
מחשבוֹ ת ִ
ּפגמנ ּו ַה ּמחשבהִ ַ ,טמטמנ ּו ַה ּלֵּבִ ַ ,טמטמנוַּ
לַה ּב ִריאהַ,הֶ חרבנוַּהעוֹ לםִּ ַ,גדלנוַּמלכוּתַ
חל ִ
ה ִרשעהַ ,נִ טמֵּ אנ ּו ַטֻ מאת ַמֵּ תַ ,לֹא ַיִ קרנוַּ
שבהַ.
ה ּמח ַ
ֹאַהתגּ ּברנ ּו ַעלַ
( ְמנִ יעוֹ ת) ַלֹאַנסענ ּו ַל ּצדִּ יקַ,ל ִ
ה ּמנִ יעוֹ תַ ,לֹא ַחשקנ ּו ַאֵּ לֶיך ּ
ַכראוּיַ ,לֹאַ
שינ ּו ַקֻ שיוֹ תַ,
ַמנִ יעוֹ ת ַה ּמֹחִַ ַ ,הק ֵּ
ִהתגברנ ּו ַעל ּ
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הֶ חלשנ ּו ַה ּלֵּבִ ַ ,הת ּב ּישנ ּו ַמהמלעִ יגִ יםַ ,לֹאַ
ַּב ִ ּנסיוֹ נוֹ תַ.
שברנוַּעִ כּ ו ִּביםַ,לֹאַעמדנו ּ
יקיםַ ,לֹאַ
שינ ּו ַעל ַצדִּ ִ
(מַ חֲ לֹקֶ ת ַו ְמ ִריבָ ה) ַ ִהק ֵּ
דּ נ ּו ַל ּכף ַזכוּתַ ,ענִ ינ ּו ַל ִּבזיוֹ נוֹ תִ ַ ,התגּ ֵּרינוַּ
יקיםִ ַ,קלקלנוַּה ּמוּסרַ,
ּברשעִ יםַ,דִּ ּברנוַּעלַצדִּ ִ
ַהרהרנוַּ
שדִּ ין ַיהוּד ִאיןַ ,לֹא ִ
ַמ ֵּּ
ַתוֹ רה ִ
ִק ּבלנ ּו ּ
ּב ּמחֲ לוֹ קוֹ תִ ַ ,ח ּפשנ ּו ַנִ צחוֹ נוֹ תַ ,לֹא ַאחזנוַּ
ַבאֲ נ ִשים ּ
ש ִריםַ,
ַכ ֵּ
ַמ ּמחֲ לֹקֶ תּ ַ ,כפרנ ּו ּ
ּתאוֹ ֵּתינ ּו ִ
לֹאַאהבנו ּ
ַּבכבוֹ דךַַ.
ַּכלַיה ַּו ִדיּ ַ,פגמנו ִּ
ַמקוֶהַ ,לֹא ַטבלנוַּ
( ִמ ְקוֶה) ַנִ טמֵּ אנַּוִּ ַ ,ב ּטלנ ּו ִ
ק ֵּוַהַ ,לֹא ַעוֹ ררנוַּ
ַבמִַ ַ
שם ַשמיִ םַ ,לֹא ַנִ זהרנ ּו ַּ
ל ֵּּ
זכוּתַאבוֹ תַ.
ַבח ִּמין ַבעֵּ ֶרב ַש ּבתַ ,לֹאַ
ש ָבת) ַלֹא ַרחצנ ּו ּ
( ַ
ִהשלמנ ּו ַה ּפרשהַ ,לֹא ַקראנ ּו ַשניִ ם ַ ִמקראַ
ַקדּ שנוַּ
ַקדּ שנ ּו ַש ּבתַ ,לֹא ִ
ַתרגּ וּםַ ,לֹא ִ
ואֶ חד ּ
ֹאַהמשכנוַּ
י ּ ֵּמיַהחוֹ לִּ ַ,ב ּטלנ ּו ַאֲ ִכילתַש ּבתַ,ל ִ
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מג

הֶ ארת ַש ּבתַ ,אכלנ ּו ַלתַאוה ַולֹא ַלִ כבוֹ דַ
ַהשלמנ ּו ַה ִּמצווֹ תַ ,לֹא ַשמחנוַּ
ש ּבתַ ,לֹא ִ
ּב ּש ּבתַ.
ֹאַק ּימנוַּסעוּדתַרֹאשַח ֶֹדשַַ.
(רֹאשַח ֶֹדשַ)ַל ִ
ַק ּבלנ ּו ַאֶ ת ַה ּי ִמים ַטוֹ ִביםַ
שלֹש ְַרגָלִ ים) ַלֹא ִ
( ָ
ּשיַ
ַבאֲ ִכילה ַש ִת ּיה ַוּמל ּבו ֵּ
ּבהרחבת ַה ּלֵּב ּ
שכֶ לַ,
ַב ּמוֹ עֵּ דַ ,לֹא ַהֶ חֵּ יֵּנ ּו ַה ֵּּ
ּכבוֹ דַ ,לֹא ַשמחנ ּו ּ
ַכ ּבדנ ּו ַה ּי ִמים ַה ּטוֹ ִביםּ ַ ,פגמנ ּו ַב ִשֹמחתַ
לֹא ִַּ
ַהתק ּשרנ ּוַ ַל ּצדִּ יקַ ,לֹא ַנתנוַּ
יוֹ ם ַטוֹ בַ ,לֹא ִ
ַּב ּמוֹ עֵּ דַ.
צדקהַַלִ פנֵּיַה ֶרגֶלַ,עבדנו ּ
ַבח ֶֹדש ַנִ יסןַ,
שמחה ּ
ַב ִַּ
ַהתחזּקנ ּו ּ
( ֶפסַ ח) ַלֹא ִ
ַּמחמֵּ ץַ
הַכראוּיַַ,לֹאַנִ שמרנו ִ
לֹאַקראנוַּההגּ ד ַּ
ֹאַג ִּלינוַּהדּ עתַ.
ּב ּ ֶפסחַ,ל ִּ
ַק ּימנ ּו ַס ִפירת ַהעֹמֶ רַ ,לֹאַ
שבועוֹ ת) ַלֹא ִ
( ָ
לנ ּו ַאֶ ת ַה ּתוֹ רהַ ,לֹא ַנִ טהרנ ַּוַ ,לֹא ַטבלנוַּ
ִק ּב ַ
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שלַשערַהחֲ ִמ ִּשיםַ ,לֹאַספרנ ּו ַהעֹמֶ רַ
ּב ִמקוֶה ַ ֶ
תקדּ שנ ַּוַ.
ּכראוּיַַ,לֹאַנִ ַ
ַתקנוַּ
ַקינוֹ תַ ,לֹא ִּ
( ֵבין ַהַ ְמצָ ִרים) ַלֹא ַקראנ ּו ִ
ִּת ּקוּןַהראוּיַ.
ַב ּב ִריתַ ,לֹא ַקראנ ּו ַכּ ּונוֹ תַ
(אֱ לול) ַ ּפגמנ ּו ּ
ֹאַהל ּבשנוַּהנּ שמהַ,לֹאַהוֹ ספנוַּדּ עתַ,
אֱ לוּלַ,ל ִ
ַתשוּבהַ,
לֹא ַמלנ ּו ַערלת ַה ּלֵּבַ ,לֹא ַע ִשינ ּו ּ
ַהתקרבנ ּו ַנכוֹ ןַ ,לֹאַ
שכחנ ּו ַאוֹ תךַַ ,לֹא ִ
ַּבךַַ.
ִהתק ּשרנו ּ
ַת ִקיעת ַשוֹ פרַ ,לֹאַ
(רֹאש ַהַ ָ
שנָה) ַלֹא ַשמענ ּו ּ
ַהמ ּתקנ ּו ַדִּ ינִ יםַ ,ישנ ּו ַאֶ תַ
ִחדּ שנ ּו ַה ּמ ִֹחיןַ ,לֹא ִ
ַברֹאש ַה ּשנה ַל ּצדִּ יקַ ,לֹאַ
יַמֵּ נ ַּוַ ,לֹא ַנסענ ּו ּ
יקיםַ,
ַהתק ּשרנ ּו ַל ּצדִּ ִ
ִטהרנ ּו ַה ּמחשבהַ ,לֹא ִ
ַתקנ ּו ַהחוֹ תםַ
ַתקנ ּו ַהאֱ מוּנהַ ,לֹא ִּ
לֹא ִּ
ַהר ּ ֵּבינוַּ
ַבכֹחַַ ,לֹא ִ
ַהת ּפלּ לנ ּו ּ
ִדקדוּשהַ ,לֹא ִ
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מה

ּכבוֹ דךַַ ,הֶ אֱ מנּ ּו ַאֱ מוּנוֹ ת ַכַּוֹ ז ִביוֹ תַ ,חשבנוַּ
מחשבוֹ תַרעוֹ תִ ַ,הר ּ ֵּבינוַּדִּ ּבו ִּריםַ.
ַביּוֹ םַ
ֹאַפעלנ ּו ּ
םַכפור) ַלֹא ַ ִהכנענ ַּו ַה ּלֵּבַ ,ל ּ
ִ
(יוֹ
ִּכ ּפוּר ּ
ַבךַַ ,ע ִשינוַּ
ַכראוּיַ ,לֹא ַדִּ ּבקנ ַּו ַרצוֹ נֵּנ ּו ּ
ֹאַהגדּ לנוַּשמֶ ךַַ.
מחֲ לוֹ קוֹ תַ,ל ִ
(סֻ כוֹ ת) ַלֹא ַ ִק ּימנ ּו ַסֻ ּכה ּ
ַה ּשגנוַּ
ַכראוּיַ ,לֹא ִ
ֹאַטהרנוַּה ּלֵּבַ,
ַּשפעַאֱ ל ִֹקיַ,ל ִ
ֹאַה ּשגנו ֶ
שכֶ לַל ִ
ֵֹּ
ַמצותַ
ַשיח ֵּתנ ּו ַלפנֶיךִַּ ַ ,ב ּטלנ ּו ִ
ַפרשנ ּו ִ
לֹא ּ ֵּ
שפעַ
סֻ ּכהִ ַ ,הס ּתרנ ּו ַהר ִּבי ַהאֱ מֶ תַ ,נפלנ ּו ַל ֶּ
מלֹא ּ
ַכל ַהא ֶרץַ
ַש ַּ
ַבהֵּ מהִ ַ ,הס ּתרנ ּו ֶ
של ּ
ֶ
ּכבוֹ דךִַ ַ ,הס ּתרנ ּו ַהדּ עת ַה ּקדוֹ שִַ ַ ,הס ּתרנוַּ
ַמ ּצותַאֶ תרוֹ גַלוּלבַהֲדסַ
ֹאַק ּימנ ּו ִ
אֱ לֹקוּתךַַ,ל ִ
ַתוֹ רהַ,
ועֲרבהַ ,לֹא ַשמחנ ּו ַכּ ראוּי ּ
ַב ִשמחת ּ
ֹאַת ּקנוַּה ִּמש ּפטַ.
ל ִּ
ַה ּכרנוַּ
ַהדלקנ ּו ַנֵּר ַחֲ ַֻנ ּכהַ ,לֹא ִ
(חֲ נ ָֻכה) ַלֹא ִ
ּכבוֹ דךַַ ,לֹא ַקֵּ רבנ ּו ַרחוֹ ִקיםַ ,דִּ ּברנ ּו ַלשוֹ ןַ
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ַבעלמא ַדא ֵּתיַ ,לֹא ַהוֹ ֵּדינוַּ
הרעַ ,לֹא ַזכרנ ּו ּ
ֹאַקדּ שנוַּחֲ נ ֻּכהַ,לֹאַ
ַּשדּ ו ִּכיםַ,ל ִ
לךַַ,לֹאַע ִשינו ִ
ַהתקרבנוַּ
ַשא ּת ּה ַהוּא ַהאֱ ל ִֹקיםַ ,לֹא ִ
ידענ ּו ֶ
מנ ִהיגַאֲ ִמ ִּתיִ ַ,התקרבנוַּל ּמנ ִהיגַלֹאַרחמןַ.
ל ַּ
(פו ִרים) ַלֹא ַשמחנ ּו ַבּ פו ִּריםַ ,לֹא ַש ִתינ ּו ַייִ ןַ
ּבפו ִּריםִ ַ,התגּ אֵּ ינ ַּוַ,עבדנוַּעֲבוֹ דהַזרהַ,עוֹ ררנוַּ
דִּ ינִ יםַ,הֵּ בֵּ אנוַּגּ זֵּרוֹ תַ.
שם ַשמיִ םַ ,שמענ ּו ַנגִ ינה
(נְ גִ ינָה) ַנִ גַּנ ּו ַלֹא ַלַ ֵּּ
אַבלּ ילהַ,לֹאַ
שםַשמיִ םַ,לֹאַלמדנוַּגּ מר ּ
ֹאַל ֵּּ
ל ַ
ַבךַַ,שמענ ּו ַנִ גוּנִ יםַשֶַּל ַיללהַועצבוּתַ,
קנ ּו ּ
בַ
דַּ ַ
ּפגמנוַּקוֹ לַהנּ גִ ינהַ.
ֵּיַתל ִמידַחכםַ,לֹאַ
(סַ ְבלָ נות)ַל ִ
ֹאַהתודֵּּ ינוַּלִ פנ ּ
ַבחֲס ֶדיךַַ ,לֹא ַדּ נ ּו ַל ּכף ַזכוּתַ ,לֹאַ
הֶ אֱ מנּ ּו ּ
ַב ִ ּי ּסו ִּריםִ ַ ,הק ּפדנ ַּוַ ,לֹא ַהֶ אֱ רכנ ּו ַאףַ,
שמחנ ּו ּ
ַב ִכינ ַּוַ ,לֹאַ
ַבז ִריזוּת ַו ִשמחהַ ,לֹא ּ
לֹא ַעבדנ ּו ִּ
תקרבנ ּו ַאֵּ לֶיךַַ ,לֹאַ
ַה ַ
ִהמשכנ ּו ַהשגּ חהַ ,לֹא ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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וִ ּד ּוי

מז

ּברחנ ּו ַאֵּ לֶיךַַ ,לֹא ַהיה ַלנ ּו ַסבלנוּתַ ,לֹאַ
ֹאַהתחנּ נ ַּוַ.
ִהת ּפלּ לנַּוַ,ל ִ
ַהתקרבנוַּ
ַב ּק ֻד ּשהַ ,לֹא ִ
(עַ זות) ַהֵּ עזּנ ּו ַלֹא ּ
לצדִּ יקֵּ יַאֱ מֶ תַ,לֹאַהֵּ עזּנ ּו ַ ֶנגֶדַהגּ וּףַ,לֹאַהֵּ עזּנוַּ
מוּלַה ּמוֹ נעִ יםַ.
ַּפנֵּיַה ּצדִּ יקַ,נאפנ ַּוַ,נפלנ ּוַ
(עֵ י ַַניִ ם) ַלֹאַר ִאינו ּ
רעַעיִ ןַ,לִַמדנוַּחוֹ בַ.
לַ
ַ
(עֵ צָ ה) ַלקחנ ּו ַעֵּצוֹ ת ַמֵּ המוֹ ן ַעַםִ ַ ,התרחקנוַּ
ַבאֱ מוּנַת ַחֲכ ִמיםַ,
מֵּ אֱ מֶ ת ַוֶאֱ מוּנהּ ַ ,פגמנ ּו ּ ֶ
תַשלַה ּצדִּ יקַ.
ֶ
ֹאַק ּימנוַּעֵּ צוֹ
עוֹ ררנוַּדִּ ינִ יםַ,ל ִ
ַּפדיוֹ ןַ,לֹאַקמנוַּחֲצוֹ תַ.
( ִפ ְדיוֹ ן)ַלֹאַע ִשינו ּ ִ
יקיםַ,לֹאַנתנוַּ
ַּת ִפלּ וֹ תַל ּצדִּ ִ
(צַ ִדיק)ַל ִ
ֹאַקשרנו ּ
ֹאַהתודֵּּ ינוַּלִ פנֵּיהֶ םַ,לֹאַנִ כללנוַּ
להֶ םַצדקהַ,ל ִ
יקיםַ ,לֹאַ
ַבין ַצדִּ ִ
ּבאֵּ ין ַסוֹ ףַ ,שמענ ּו ַמ ִריבוֹ ת ּ ֵּ
יקיםַ ,לֹא ַשמענ ּו ַעֵּ צוֹ ֵּתיהֶ םַ,
צדִּ ִ
ִהתקרבנ ּו ַל ַּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

מח

וִ ּד ּוי
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ַהשלמנ ּו ַהחֶ סרוֹ נוֹ תַ,
ַתשוּבהַ ,לֹא ִ
לֹא ַע ִשינ ּו ּ
יקיםִ ַ,התגּ אֵּ ינ ַּוַ,דִּ ּברנוַּרעוֹ תַעלַ
חלקנוַּעלַצדִּ ִ
ַבאנ ּו ַל ּצדִּ יק ַעִ םַ
ַב ּנֶפֶ שַַ ,לֹא ּ
ה ּצדִּ יקּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ִּכסו ִּפיםַ,לֹאַאהבנ ּו ַזֶהַלזֶהּ ַ,באנ ּו ַל ּצדִּ יקַעִ םַ
שינוַּ
ַבכ ִסילוּתִ ַ ,הק ֵּ
שכֶ ל ִּ
ּתאֲ ווֹ תַ ,הֶ חשכנ ּו ַה ֵּּ
ַתפסנ ּו ַה ּתכלִ יתַ ,לֹא ַנִ כללנוַּ
על ַה ּצדִּ יקַ ,לֹא ּ
ַהמ ּתקנוַּ
ּב ּצדִּ יקַ ,לֹא ַשברנ ּו ַה ּכעסַ ,לֹא ִ
הֶ חרוֹ ן ַאףַ ,לֹא ַלמדנ ּו ַמוּסרַ ,לֹא ַנִ קשרנוַּ
ַפנֵּיהֶ םַ ,לֹא ַהֵּ עזּנוַּ
לנִ שמת ַהצדִּ יקַ ,לֹא ַר ִאינ ּו ּ
ַ
ַח ּפשנ ּו ַאֶ תַ
ַפרנסהַ ,לֹא ִ
ּב ּק ֻד ּשהַ ,דּ אגנ ּו ַעל ּ
ַתוֹ כח ּתםִ ַ ,התלוֹ צצנ ַּוַ ,לֹאַ
הר ִּביַ ,לֹא ִ
ַק ּבלנ ּו ּ
ַבלֵּבַ ,לֹאַ
ַטינה ּ
ִּב ּקשנ ּו ַעֵּ צוֹ תּ ַ ,באנ ּו ַעִ ם ִ
אהבנ ּו ַאֶ ת ַהצדִּ יקַ ,לֹא ַהיה ַלנ ּו ַשלוֹ םַ ,לֹאַ
ֹאַחדּ שנוַּה ּמ ִֹחיןַ
םַביִ ראתַשמיִ םַ,ל ִ
דִּ ּברנוַּעִ ּמ ּ
ַפדיוֹ ןּ ַ ,כפרנוַּ
שכֶ ל ַוהנּ שמהַ ,לֹא ַנתנ ּו ּ ִ
וה ֵּּ
ּבחֲכ ִמיםַ ,לֹא ַע ִשינ ּו ַלבו ִּשין ַל ּצדִּ יקַ ,לֹאַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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מט

ַבכבוַֹדםַ ,לֹאַ
י ֵּראנ ּו ַמֵּ חֲכ ִמיםַ ,לֹא ַנִ זהרנ ּו ִּ
ַבחֲכ ִמיםַ ,לֹא ַע ִשינוַּ
שכֶ לַ ,זִלזלנ ּו ּ
ִהשלכנ ּו ַה ֵּּ
הַב ּש ּבתַ,
ַב ּתוֹ ר ּ
ֹאַחדּ שנ ּו ּ
ּתשוּבהַמֵּ אהֲבהַ,ל ִ
לֹא ַהוֹ צֵּ אנ ּו ַהנּ הגוֹ ת ַישרוֹ תַ ,לעגנ ּו ַעלַ
ַהתחדּ שוּתַ ,לֹאַ
ַבלִ י ִ
ספ ִריםּ ַ ,באנ ּו ַל ּצדִּ יק ּ
ִהתקרבנ ּו ַל ּבעל ַה ּש ֶדהַ ,לֹא ַז ִכינ ּו ַלִ היוֹ תַ
ַפנֵּיַהרבַ,לֹאַ
ֹאַק ּבלנ ּו ּ
ּב ִהס ּתלּ קוּתַה ּצדִּ יקַ,ל ִ
ַבאֱ מֶ תַ,
ֹאַהת ּפלּ לנ ּו ּ ֶ
יקיםַ,ל ִ
ִּג ִּלינ ּו ַגּ דוּלתַה ּצדִּ ִ
ַהש ּפלנ ּו ַהדּ עתַ ,לֹאַ
ִהת ּפלּ לנ ּו ַבּ לִ י ַלֵּבַ ,לֹא ִ
ידענ ּו ַהאֱ מֶ תַ ,לֹא ַהִַגדּ לנ ּו ּ
שךַַ ,לֹאַ
ַכֹח ַה ּמוֹ ֵּ
ַּשיחוֹ תַה ּצדִּ יקַ,לֹאַ
ַּשפעַ,לֹאַלמדנו ִ
ִהמשכנו ֶ
ַהתה ּפכנ ּו ַלמהוּתַ
שכֶ לַ ,לֹא ִ
ִהשלכנ ּו ַה ֵֹּ
ַהרגּ שנוַּ
ַב ּטלנ ּו ַהגדּ לוּתַ ,לֹא ִ
ה ּצדִּ יקַ ,לֹא ִּ
לֹאַ
ק ֻד ּשת ַיוֹ ם ַטוֹ בַ ,לֹא ַאהבנ ּו ַאֶ ת ַה ּצדִּ יקַ ַ ,
ֹאַגֵּרשנוַּהרוּח ַשטוּתַ,
שבתנ ּו ַאֵּ צֶ לַה ּצדִּ יקַ,ל ּ
ַב ּקשנ ּו ַהאֲ בֵּ דוֹ ת ַמֵּ ה ּצדִּ יקַ ,לֹא ַזכרנוַּ
לֹא ִּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

נ
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ַק ּבלנוַּ
ַפניוַ ,לֹא ִ
ַק ּבלנ ּו ּ
דִּ ב ֵּרי ַה ּצדִּ יקַ ,לֹא ִ
ַטהרנ ּו ַה ּמחשבהַ ,לֹאַ
ִשכלוֹ ַונִ שמתוַַֹ ,לֹא ִ
ַס ּפרנוַּ
ַברֹאש ַה ּשנהַ ,לֹא ִ
נסענ ּו ַל ּצדִּ יק ּ
ַת ּקנוַּ
ַהלהבנ ּו ַה ּלֵּבַ ,לֹא ִּ
מע ֲִשיּוֹ ת ַמֵּ הֶ םַ ,לֹא ִ
ַב ִכינוַּ
חֲ ִמ ּשה ַחו ִּשיםַ ,היִ ינ ּו ַרֹע ַמזּלַ ,לֹא ּ
ַבשמוִַֹ ַ ,הרהרנ ּו ַאחרַ
לאֱ מֶ תַ ,לֹא ַנִ כללנ ּו ִּ
ידי ַחֲ כ ִמיםַ ,לֹא ַקשרנ ּו ַהחכמה ַאֵּ לֶַיךַַ,
ּתל ִמ ֵּ
לֹא ַהיִ ינ ּו ַמקֻ ש ִרים ַל ּצדִּ יק ַהאֱ מֶ ת ּ
ַכראוּי ַוכֹלַ
עבוֹ ד ֵּתינ ּו ַהיתה ּ
ַבפנֵּי ַאדםַ ,לֹאַ
ַכ ִא ֶולֶת ִּ
ַּשםַה ּצדִּ יקַ.
ּ ִפרסמנו ֵּ
ידי ַחֲ כ ִמיםַ,
( ְצ ָד ָקה) ַלֹא ַנתנ ּו ַצדקה ַ ַלתל ִמ ֵּ
רנוַּ
ִהתאוֵּנ ּו ַל ּממוֹ ןּ ַ ,גרמנ ּו ַחרוֹ ן ַאףַ ,הֶ חס ַ
ַבגלוּתַ ,לֹאַ
שכֶ לִ ַ ,ה ּפלנ ּו ַנשמוֹ ת ַיִ שראֵּ ל ּ
ה ֵּּ
ַג ִּלינ ּו ַגּ ֻדלּ תךִַ ַ ,הגבּ רנוַּ
ִּתקנ ּו ַה ּממוֹ ןַ ,לֹא ִּ
ַב ּמ ּשא ַוּמ ּתןַ,
ה ּתאֲ ווֹ ת ַוה ּקלִ ּפוֹ תּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ַבדִּ ינִ יםַ
ִהג ּברנ ּו ַהחֹמֶ ר ַוה ִּסכלוּתַ ,נפלנ ּו ּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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נא

ַהס ּת ּפקנ ַּוַ ,הוֹ רדנ ּו ַה ּכבוֹ דַ
לֹא ִ
ו ִשכחהַ ַ ,
ַהרגּ שנוַּ
ַק ּנֵּאנ ּו ַל ִשמךַַ ,לֹא ִ
ל ּקלִ ּפוֹ תַ ,לֹא ִ
ַהגדלנ ּו ּ
ַכבוֹ דךַַ ,לֹאַ
ַב ּתוֹ רהַ ,לֹא ִ
נעִ ימוּת ּ
ַּמדּ וֹ תַהרח ֲִמיםַ.
ֹאַק ּימנו ִ
ִש ּברנוַּהאכז ִריוּתַ,ל ִ
ַכונוַּ
ַצי ִציתַ ,לֹא ִּ
יצית) ַלֹא ַנִ זהרנ ּו ַבּ ִּמצות ִ
( ִצ ִ
יציתִ ַ ,ק ּבלנ ּו ַעֵּ צוֹ ת ַהנּ חשַַ,
ִּבשעת ַע ֲִטיפת ַה ִּצ ִ
ַצמצוּם ַה ּמֹח ַכּ ראוּיַ ,לֹא ַז ִכינוַּ
ַת ּקנ ּו ִ
לֹא ִּ
יַתוֹ רהַ.
לגלּ וֹ ִ
תַסת ֵּר ּ
ַבלּ שוֹ ןּ ַ ,פגמנוַּ
שם) ַ ּפגמנ ּו ּ
קדוַש ַהַ ֵ
שה ַוְ ִַ
( ְק ֻד ָ
ַבאףּ ַ ,פגמנוַּ
פהּ ַ ,פגמנ ּו ַ ּבאזניִ םּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ב ּ ֶַ
ַּ
רעַ,לֹאַמסרנוַּ
ּבעֵּ יניִ םִּ ַ,ג ִּלינ ּו ַסוֹ דוֹ תַ,ר ִאינ ּו ַבַּ ַ
ֹאַקדּ שנוַּעַצַמֵַּנ ַּוִּ ַ,ב ּטלנוַּק ִריאתַשַמעַ,
שַ,ל ִ
נֶפֶ ַ
תַבאהֲבהַ.
לנ ַּוַ ִּבזיוֹ נוֹ ַּ
בַ
ֹאַק ַּ
ל ִַ
רנַּוַ
בַ
( ָרצוֹ ןַוכִַסו ִפים) ַלֹאַנִ כספנוַּאֵּ לֶיךַַ,לֹאַדִּ ַ ַּ
ַא ּתךַַ,
ַב ּ ֵּפהַ ,לֹא ַשוֹ חחנ ּו ִ
כסו ִּפים ַהטוֹ ִבים ּ
הַ ִַּ
רנ ּו ַאֶ תַ
ַמ ּכֹח ַאֶ ל ַה ּפוֹ עַלִ ַ ,ציַ ַ
לֹא ַהוֹ צֵּ אנ ּו ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

נב
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רע ַונעשת ַלנ ּו ַלַ ּסם ַה ּמוֶתַ ,לֹאַ
ה ּתוֹ רה ַלַ ַ
ֹאַב ּטלנוַּרצוֹ נֵּנ ַּוַ ִמ ּפנֵּיַרצוֹ נךַַ.
ּכסַפַנוַּלִ למֹדַ,ל ִּ
יציתַ ,לֹאַ
ַצ ִ
ַהס ּת ּכלנ ּו ַעל ִ
( ְרפו ָאה) ַלֹא ִ
ִהגדּ לנוַּהדּ עתַ,לֹאַטבלנוַּבּ ִמקוֶהַ,לֹאַסמכנוַּ
ַּפדיוֹ ןַ,לֹאַ
ֹאַק ּימנוַּנד ִריםַ,לֹאַע ִשינו ּ ִ
עלֶיךַַ,ל ִ
ַּת ִה ִּליםַ,סמכנוַּעלַרוֹ פ ִאיםַ.
א מ רנ ו ּ
שלוֹ ם) ַלֹאַע ִשינ ּו ַשלוֹ םַ,לֹא ַקֵּ רבנוַּרחוֹ ִקיםַ,
( ָ
לֹאַהֶ עֱלֵּינו ּ
ברנוַּמֵּ ה ּתכלִ יתַ.
ַּכבוֹ דךַַ,לֹאַדִּ ַּ
ַב ִּשמחהַ ,לֹאַ
ַמצווֹ ת ַלֹא ּ
( ִש ְמחָ ה) ַ ִק ּימנ ּו ִּ
ֹאַהמ ּתקנוַּדִּ ינִ יםַ,לֹאַאמרנוַּקט ֶֹרתַ,
רקדנ ַּוַ,ל ִ
כרַ,
ַּב ִהתלהֲבוּתַה ּיֵּצֶ רַ,ש ִתינוַּייִ ןַה ּמש ּ ֵַּ
רקדנו ּ
ַחזקנ ּו ַה ּמלא ִכיםַ ,נפלנ ּו ַל ּמרה ַשחֹרהַ,
לֹא ִ
ַח ּפשנ ּו ַנקֻ דּ וֹ תַ
ַבגלוּתַ ,לֹא ִ
ִה ּפלנ ּו ַהדּ עת ּ
ַש ּברנ ּו ַלֵּב ַהאֵּ בֶ ןּ ַ ,פגמנוַּ
טוֹ בוֹ תַ ,דּ אגנ ַּוַ ,לֹא ִ
ַבעצבוּתַ ,לֹאַ
ּבדִּ ּבו ִּרים ַרעִ יםִ ַ ,הת ּפלּ לנ ּו ּ
ִשמחנוַּהעוֹ לםַ.
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

נג

ַבכֹחַַ,
( ַתלְ מוד ַתוֹ ָרה) ַלֹא ַלמדנ ַּוַ ,לֹא ַלמדנ ּו ּ
ַּברוּחַשטוּתַ,
ֹאַהג ּברנוַּה ּיֵּצֶ רַה ּטוֹ בַ,נִ כנסנו ּ
ל ִ
ַב ִּמדּ וֹ ת ַרעוֹ תַ,
חשבנ ּו ַלֹא ַלִ שמהַַּ ,נִ כנסנ ּו ּ
ַב ּצדִּ יקַ,לֹאַ
ֹאַהתק ּשרנ ּו ּ
למדנ ּו ַלֹאַלִ שמהַַּ,ל ִ
ֹאַבכשרוּתַ,לֹאַהֵּ ארנוַּ
ִחדּ שנ ַּו ַי ִמיםַ,למדנוַּל ּ
ַב ּת ִפלּ הַ,
ּב ּש ֶֹרש ַהנּ שמוֹ תַ ,לֹא ַמסרנ ּו ַנֶפֶ ש ּ
ַתוֹ רהִ ַ ,הגבּ רנוַּ
ִהג ּברנ ּו ַגּ ש ִמ ּיוּתִּ ַ ,ב ּטלנ ּו ּ
ַבזכוּתַ ,הֶ עֱלמנ ּו ַה ּמ ִֹחיןַ,
ה ִּבל ּבוּלִ יםּ ַ ,תלִ ינ ּו ִּ
שדִּ יןַ
הַמ ֵּּ
ַתוֹ ר ִ
ל ִ
לַתוֹ רהַ,שמענ ּו ּ
ֹאַהת ּפלּ לנוַּעַ ּ
שםִ ַ ,התנגּ דנ ַּוַ ,הֵּ עזּנוַּ
יהוּד ִאיןִּ ַ ,ביזֵּנ ּו ַי ֵּראֵּ י ַה ֵּּ
ַב ּסם ַה ּמוֶתִ ַ ,התח ּסדנוַּ
ַב ּק ֻד ּשהַ ,למדנ ּו ּ
לֹא ּ
תַחצוֹ נִ יוֹ תִ ַ,קלקלנוַּ
ַּבחכמוֹ ִ
ּבלִ יַי ִדיעהַ,עסקנו ּ
שכֶ לּ ַ ,באנ ּו ַלגלּ וּתַ
ַפהַ ,לֹא ַחִַדּ דנ ּו ַה ֵּּ
ההֶ בֶ ל ּ ֶ
ַפרנסהַ,
ו ִטלטוּלִ ַ ,חדּ שנ ּו ַמֵּ ה ּמד ֶּמהַ ,מנענ ּו ּ
ִהזקנּ ּו ַל ּפרנסהַ ,דִּ ּברנ ּו ַלשוֹ ן ַהרעִ ַ ,הר ּ ֵּבינוַּ
ַמ ּמךַַ ,לעגנ ּו ַעל ַספ ִריםַ,
הס ּתרוֹ תִ ַ ,התרחקנ ּו ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

נד

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

ַב ּתוֹ רהּ ַ ,בערנוַּ
ּכפרנ ּו ַבּ עצמֵּ נ ַּוַ ,לֹא ַהֵּ בַנּ ּו ּ
רַמידיּ ַ,בערנוַּל ּתאֲ ווֹ תַ,לֹאַלקחנוַּמוּסרַ,
יוֹ ֵּת ִ
ַתאֲ ותַ
ַתוֹ רה ַלֹא ּ
ַבכשרוּתִ ַ ,הגבּ רנ ּו ּ
אמרנ ּו ּ
ַתקנוַּ
ַב ִכינ ּו ַלִ פנֵּי ַה ִּלמוּדַ ,לֹא ִּ
נִ אוּףַ ,לֹא ּ
ַה ּשגנוַּ
ַפוֹ ס ִקיםַ ,לֹא ִ
העֲווֹ נוֹ תַ ,לֹא ַלמדנ ּו ּ
ידי ַחֲ כ ִמיםַ ,שנִ ינוַּ
ַתל ִמ ֵּ
חכמהִּ ַ ,ב ּטלנ ּו ּ
ל ּתל ִמ ִידיםַלֹאַהֲגוּנִ יםַ,גּ רמנוַּע ֲִצירתַגּ ש ִמיםַ,
ַב ּתוֹ רהַ ,דִּ ּברנ ּו ַעל ַיִ שראֵּ לַ ,לקחנוַּ
זִלזלנ ּו ּ
ּכבוֹ דִ ַ ,הרהרנ ַּוַ ,נפלנ ּו ַבּ עבֵּ רוֹ תַ ,לֹא ַקבענוַּ
אַהתמדנוַּבּ לִ ימוּדַ.
לֹ ִ
עִ ִּתיםַל ּתוֹ רהַ ַ,
ַב ּמחשבוֹ ת ַזרוֹ תִּ ַ ,ב ּקשנוַּ
( ְת ִפ ָלה) ַ ִהת ּפלּ לנ ּו ּ
ַהשתדלנוַּ
ַב ּת ִפלּ הַ ,לֹא ִ
שכרַ ,לֹא ַעסקנ ּו ַּ
ֹאַבכֹחִַ ַ,התעצ ּבנ ַּוַ,
ּב ִּתקוּןַהעוֹ לםִ ַ,הת ּפלּ לנוַּל ּ
ַבאֱ מוּנהַ,
ַחצוֹ נִ יוֹ תּ ַ ,פגמנ ּו ּ
ִהתי ֵּראנ ּו ַיִ ראוֹ ת ִ
ַבאֶ ֶרץ ַיִ שראֵּ לּ ַ ,פגמנוַּ
ַב ּת ִפלּ הּ ַ ,פגמנ ּו ּ ֶ
ּפגמנ ּו ּ
ּ
ִכּ
ַּבז רוֹ ןַ,לֹאַ ִחדּ שנוַּהעוֹ לםַ,לֹאַ
ּב ִ ּנ ִּסיםּ ַ,פגמנו ּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

נה

ַחדּ ּשנ ּו ַכֹחַַ ,לֹאַ
ּ ֵּבררנ ּו ַה ּטוֹ ב ַמֵּ הרעַ ,לֹא ִ
ַבאֱ מֶ תַ,לֹא ַהֶ עֱלֵּ נוַּ
ִהש ּפענ ּו ַח ּיוּתַ ,דִּ ּברנ ּו ַלֹא ּ ֶ
תַבשע ֲֵּריהֶ ןַ,לֹאַשפכנוַּלֵּבִ ַ,הת ּפלּ לנוַּ
ה ּת ִפלּ וֹ ּ
יקיםַ,
ַמלּ לֶכֶ ת ַל ּצדִּ ִ
ַבכ ּונהַ ,מנענ ּו ַהעוֹ לם ִ
לֹא ּ
לֹא ַהֶ עֱלֵּ נ ּו ּ
ַממךַַ ,לֹאַ
ַהתי ֵּראנ ּו ִ
ַכבוֹ דךַַ ,לֹא ִ
ַהתרגּ לנוַּ
ע ִשינ ּו ַשלוֹ םַ ,עסקנ ּו ַבּ גש ִמ ּיוּתַ,לֹא ִ
ַהת ּבוֹ דדנ ַּוַ ,שכחנ ּו ַחֲס ֶדיךַַ,
ל ִהת ּפ ּ ֵּללַ ,לֹא ִ
ַבזַכוּתַ
ַבךַּ ַ ,תלִ ינ ּו ִּ
שכחנ ּו ַגּ ֻדלּ תךַַ,לֹא ַדּ בקנ ּו ּ
ַהת ּפלּ לנ ּו ַעלַ
עצמֵּ נ ַּוַ ,דּ חקנ ּו ַה ּשעהַ ,לֹא ִ
ַהת ּב ּישנ ּו ַמוּלךַַ ,לֹא ַהוֹ רדנוַּ
ה ּתוֹ רהַ ,לֹא ִ
ַבעֲבוֹ דה ַזרהַ ,לֹא ַמחאנ ּו ּ
ַכףַ
שפעַ ,חשבנ ּו ּ
ֶ
ַּפהַולֵּבַ,
ּב ּת ִפלּ הַ,לֹאַז ִּככנוַּה ּמֹחַַ,לֹאַקשרנו ּ ֶ
ַהמשכנוַּ
ִהגדּ לנ ּו ַמלַכוּת ַהרשעהַ ,לֹא ִ
ּתַב ּת ִפלּ הַ,
ע ֲִשירוֹ תַוּברכהַ,לֹאַטעמנוַּמ ִתיקו ּ
ַת ִפלּ וֹ ת ַיִ שראֵּ לַ ,לִ מדנ ּו ַחוֹ ב ַעלַ
חלקנ ּו ַעל ּ
ַהפשטנ ּו ַגּ ש ִמ ּיוּתַ ,לֹא ַקשרנוַּ
יִ שראֵּ לַ ,לֹא ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן

נו

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

ַתקנ ּו ַאֱ מוּנוֹ תַ
עצמֵּ נ ּו ַעִ ם ַשוֹ כנֵּי ַעפרַ ,לֹא ִּ
ַב ּטלנוַּ
ַב ּת ִפלּ הַ ,לֹא ִּ
ַכיונ ּו ּ
ּכוֹ ז ִביוֹ תַ ,לֹא ִּ
חֵּ ר ּפוֹ תַ ,לֹא ַעוֹ ררנ ּו ַזכוּת ַאבוֹ תּ ַ ,כפרנוַּ
ַכל ַהא ֶרץ ּ
ש ֵּּמלֹא ּ
ַבלִ ּ ֵּבנ ַּוַ ,לֹאַ
ַכבוֹ דךַַ ,חלקנ ּו ּ
ֶ
ע ִשינ ּו ַאֶ חד ַמֵּ ה ּת ִפלּ הִ ַ ,הת ּפלּ לנ ּו ַבּ ּפנִ יּוֹ תַ,
ַהרגּ שנ ּו ַהדִּ ּבו ִּריםַ ,לֹאַ
ב ִריוֹ תַ ,לֹא ִ
נִ צרכנ ּו ַל ַּ
ַת ִפלהַ
ִהמשכנ ּו ַמיִ ם ַק ִרים ַלנּ פ ֶ
שנ ּו ַעל־י ֵּדי ּ
ֹאַתקנוַּ
ַּמחשבהַלדִּ ּבוּרַ,ל ִּ
ּב ּכונהַ,לֹאַקשרנו ּ
ֹאַקדּ שנוַּשמֶ ךִַ ַ,הת ּפלּ לנוַּבּ גּ דלוּתַ,
ִ ּנצוֹ צוֹ תַ,ל ִ
ַח ּפשנוַּ
ַהתחזּקנ ַּוַ ,לֹא ִ
ַש ּבחנ ּו ַאוַֹתךַַ ,לֹא ִ
לֹא ִ
ַּב ּת ִפלּ הּ ַ,בזנוַּלאֲ נ ִשיםַ,
נקֻ דּ וֹ תַטוֹ בוֹ תַ,זִלזלנו ּ
ַהתח ּברנ ּו ַאֵּ לֶיךַַ ,לֹאַ
ִקלקלנ ּו ַהאֱ מוּנהַ ,לֹא ִ
ֹאַהכרחנ ּו ַעצמֵּ נוַּ
ַב ּתוֹ עֶ לֶ תַה ּת ִפלּ הַ,ל ִ
הֶ אֱ מנּ ּו ּ
ַבח ִמימוּת ַה ּלֵּבַ ,לֹאַ
ַהת ּפלַּלנ ּו ּ
ל ִהת ּפ ּ ֵּללַ ,לֹא ִ
ִהת ּפלּ לנוַּעלַצרוֹ תַי ִחידַור ִּביםַ.

נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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נז

( ְת ִפ ִלין) ַלֹא ַשמרנ ּו ַמֹח ַונשמהַ ,לֹא ַדּ בקנוַּ
ַמצותַ
ַק ּימנ ּו ִ
ַהתגּ ּברנ ּו ַל ּתוֹ רהַ ,לֹא ִ
ּבךַַ ,לֹא ִ
ּת ִפ ִּליןַ ,הֵּ סחנ ּו ַדּ ע ּ ֵּתנ ּו ַמֵּ ה ּת ִפ ִּליןּ ַ ַ ,פגמַנוַּ
ֹאַהת ּב ּישנ ַּוַ,לֹאַר ִאינוַּגּ ֻדלּ תךַַ,לֹאַ
ּבדִּ ּבוּרַ,ל ִ
ַּב ּת ִפ ִּליןַ,לֹאַהֵּ נחנוַּ
ַּבעוֹ לםַה ּבאּ ַ,פגמנו ּ
זכרנו ּ
ַּתםַ.
ּת ִפ ִּל ֶ
יןַשלַר ּ ֵּבנו ּ
(תוֹ כָ חָ ה) ַלֹא ַהוֹ כחנ ּו ַהדוֹ ר ַכּ ראוּיַ ,גַּרמנוַּ
ַכראוּיִ ַ ,הזכּ רנוַּ
ַשלֹא ַּ
ּגֵּרוּש ַוּמחֲ לֹקֶ תַ ,הוֹ כחנ ּו ֶ
עֲווֹ נוֹ תַ.
ֹאַהכנענוַּהחֹמֶ רַ,לֹאַהֶַכנענוַּהרעַ
( ַתעֲנִ ית) ַל ִ
שךִַ ַ,מעטנוַּ
ַסכלוּת ַוחֹ ֶַ
ַב ּטלנ ּו ִ
ב ּיסוֹ דוֹ תַ ,לֹא ִּ
ש ַּ
ֶ
שכֶ ל ַוה ּצוּרהִ ַ ,מעטנ ּו ַחכמה ַוח ִ ּייםִּ ַ ,ב ּטלנוַּ
ה ֵּּ
שךַַ,
הזּ ִּכרוֹ ןּ ַ ,בִַ ּטלנ ּו ַהחֶ סֶ דִ ַ ,המשכנ ּו ַדִּ ין ַוחֹ ֶַ
שהּ ַ ,פגמנ ּו ַה ּפנִ יםַ,
קד ַּו ּ ַ
דַ
ִהרעבנ ּו ַה ּנֶפֶ ש ַ ִ ַ
ּפגמנוַּי ִמיםַ,לֹאַקראנוַּקר ּבנוֹ תַ.

נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ַמ ּצדִּ יקֵּ י ַאֱ מֶ תַ ,לֹאַ
( ְתשובָ ה) ַ ִהתרחקנ ּו ִ
ַּב ִמדּ תַה ּתשוּבהַ,
שתקנוַּל ִּבזיוֹ נוֹ תַ,לֹאַאחזנו ּ
ַּתשוּבהַ
לַתשוּבהַ,ע ִשינו ּ
ַּתשוּבהַע ּ
לֹאַע ִשינו ּ
ַהס ּת ּכלנ ּו ַעל ַה ּתכלִ יתַ ,רדפנוַּ
גּ ש ִמיתַ ,לֹא ִ
ּכבוֹ דַ ,לֹא ַלמדנ ּו ַהֲלכהִ ַ ,התיאשנ ַּוַ ,לֹאַ
ִח ּפשנ ּו ּ
ַכבוֹ דךַַ ,לֹא ַשמרנ ּו ַה ּמחשבהַ ,לֹאַ
ֹאַהזדּ רזנ ַּוַ,
ֹאַב ּקשנוַּגּ אֻ להַ,ל ִ
ִחשבנוַּעֵּ צוֹ תַ,ל ִּ
ַביאתַ
שכֶ לַ ,עִ ּכבנ ּו ִּ
ַחדּ שנ ּו ַה ּמֹח ַוה ֵּּ
לֹא ִ
ַּשיחַַ,
ַּב ּתשוּבהַ,לֹאַשפכנו ִּ
יחַ,לֹאַדִּ ּברנו ִּ
מ ִש ַ
ַהת ּב ּישנ ַּוַ ,לֹאַ
יתיַ,לֹא ִ
ַח ּפשנ ּו ַמנ ִהיג ַא ִמ ִ
לֹא ִ
ר ִאינ ּו ַעצמֵּ נ ּו ַעִ ם ַה ּצדִּ יק ַהאֱ מֶ תַ ,לֹא ַנִ כנסנוַּ
ַת ִה ִּליםַ ,לֹאַ
ַתשוּבהַ ,לֹא ַקראנ ּו ּ
ּבשע ֲֵּרי ּ
ִהתעוֹ ררנו ּ
ַּכראוּיַ.
ַק ּבלנ ּו ַאֶ תַ
ַבחכמוֹ תַ ,לֹא ִ
( ְת ִמימות) ַנִ כנסנ ּו ּ
ַבלִ י ַשוּםַ
ַבת ִמימוּת ַו ּּפ ִשיטוּת ּ
ה ּיהֲדוּת ִּ
ֹאַהשלכנוַּהַחכמוֹ תַ.
חכמוֹ תַ,ל ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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נט

עוֹ ד ְּּת ִפ ּ ָלה ַּעל ּ ִפ ְּדיוֹ ן ֶש ּ ַּמ ְּמ ִּתיק ו ְּּמבַּ ּ ֵטל
הַּ דִּ ינִ ים מכ"ד ּ ָב ּ ֵתי דִּ ינִ ים ֶש ְּּל ַּמ ְּעלָ ה.
ַּכלַהחוֹ ִסיםַ
"פוֹ ֶדה יהֹוהַנֶפֶ שַעֲבדיוַולֹאַיֶאשמו ּ
ַכי ַבר ִּבים ַהיוַּ
ַמ ּקרב ַלִ י ִּ
ּבוַֹּ ַ .פדה ַבשלוֹ ם ַנפ ִשי ִ
ַכיַ
ַמ ּיד ַשאוֹ ל ִּ
ִע ּמ ִדיַ .אך ַאֱ ל ִֹהים ַיִ פדֶּ ה ַנפ ִשי ִ
ַכי ַאֲ ז ּמרה ַלך ַונפ ִשיַ
יִ ּקחֵּ נִ י ַסֶ להּ ַ .תר ּנֵּנה ַשפתי ִּ
ַשלַעוֹ לםַ,מלֵּ אַרח ֲִמיםַ,מֶ לֶ ךַ
רַפ ִדיתַ"ִ ַ.ר ּבוֹ נוֹ ֶ
אֲַ ֶ
ש ּ
עונֶהַוּמרחֵּ םַ
גּ וֹ ֵּאלַוּמוֹ ִשיעַּ ַ,פוֹ ֶדהַוּמ ִּצילַוּמפרנֵּסַו ֹ
ַאלּ א ַא ּתהַ.
ּבכל־עֵּ ת ַצרה ַוצוּקהֵּ ַ ,אין ַלנ ּו ַמֶ לֶ ך ֶ
רחֵּ ם ַעלֵּ ינ ּו ַלמען ַשמֶ ךַּ ַ ,ברחֲמֶ יך ַהר ִּביםַ
ַבזכוּתַ
ַת ִמיד ִּ
והגּ דוֹ לִ יםַ ,ות ִאיר ַעלֵּ ינ ּו ַעֵּ ת ַרצוֹ ן ּ
לַכלַהדִּ ינִ יםַ
אֲ בוֹ ֵּתינ ּו ַה ּקדוֹ ִשיםַ ,ותמ ִּתיקַוּתב ּ ֵּט ּ
ַבית־יִ שר ֵּאלַ ,ו ִתפ ֶּדהַ
ַכל ַע ּמך ּ ֵּ
מֵּ עלֵּ ינ ּו ַוּמֵּ על ּ
ַּבכלַעֶ ש ִריםַ
יםַש ִּנגזרו ּ
ֶ
ַּמ ּכלַהגּ זֵּרוֹ תַוהדִּ ינִ
שנו ִ
נפ ֵּ
ַש ּיֵּש ַלך ַלמעלהַ,
ַב ּ ֵּתי ִַדינֶיך ַה ּקדוֹ ִשים ֶ
ואר ּבע ּ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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יןַשהוּאַלאחרַגּ זרַדִּ יןַ,
יןַב ֶ
ּ ֵּ
יןַשהוּאַק ֶֹדםַגּ זרַדִּ
ּ ֵּב ֶ
לַכלַהדִּ ינִ יםַ
שנ ַּוַ,ותמ ִּתיקַוּתב ּ ֵּט ּ
םַתפ ֶּדהַנפ ֵּ
ִמ ּכֻלּ ִּ
ַכלַ
ַבהֶַם ַמֵּ עלֵּ ינ ּו ַוּמֵּ על ּ
תַש ִּנגזר ּו ּ
ֶ
וה ִּי ּסו ִּריןַוהגּ זֵּרוֹ
ַביןַ
ַבנֶפֶ ש ּ ֵּ
ַבין ּ
ַבגוּף ּ ֵּ
ַבית־יִ שר ֵּאלֵּ ּ ַ ,בין ּ
ע ּמך ּ ֵּ
ַבכֹחַ
ַבפרטַ .ורחֵּ ם ַעלֵּ ינ ּו ּ
ַבין ִּ
ַבכלל ּ ֵּ
ּבממוֹ ןֵּ ּ ַ ,בין ִּ
ַבדוֹ רוֹ תםַ,
יקים ַהגּ דוֹ לִ ים ַה ּי ִח ִידים ּ
וּזכוּת ַה ּצדִּ ִ
םַכֹחַלעֲשוֹ תַ
ש ּיֵּשַלהֶ ּ
ֹשהַר ּ ֵּבנ ַּוֶַ ַ,
םַבב ִחינתַמ ֶ
שהֵּ ִּ
ֶ
רים־ואר ּבעַ
ש ּבכלַהעֶ ש ִ ַ
לַכלַהדִּ ינִ יםַ ֶ
ּ ִפדיוֹ ןַלב ּ ֵּט ּ
ּב ּ ֵּתיַדִּ ינִ יםַ.
יקים ַה ֵּאלּ ַּוַ,
ַבכֹח ַוּזכוּת ַה ּצדִּ ִ
חמֹל ַעלֵּ ינ ּו ּ
וְ חוסָ ה ַו ֲ
ַבש ּבתַ
מו ּ
ַכ ֹ
ַת ִמיד ּ
ות ִאיר ַעלֵּ ינ ּו ַמֵּ צח ַהרצוֹ ן ּ
הַשהוּאַעֵּ תַרצוֹ ןַ.
ֹש ֶ
ּאַהס ּתלּ קוּתַמ ֶ
שהו ִ
ּב ִמנחהֶ ַ,
ַמ ּכל ַה ּצרוֹ תַ,
ַתפדֶּ ה ַנפ ֵּשנ ּו ַות ִּצילֵּ נ ּו ִ
ועל־י ֵּדי־זֶה ִ
ַּבכלַ
יםַש ִּנגזרו ּ
ֶ
לַכלַהגּ זֵּרוֹ תַוהדִּ ינִ
תיקַוּתב ּ ֵּט ּ
ותמ ִַּ
ַב ּ ֵּתי ַדִּ ינֶיך ַה ּקדוֹ ִשיםַ .ות ִּצילֵּ נוַּ
העֶ ש ִרים ַואר ּבע ּ
ּשים ַ(ו ִּבפרטַ
ַמינֵּי ַחֳ ל ִאים ַוּמכאוֹ ִבים ַוּמֵּ חו ִ
ִמ ּכל ִ

לפלוני ַבן ַפלונית ַוכו')ַ ,וּמֵּ חֶ סרוֹ ן ַה ּפרנסה ַו ִּמ ּכלַ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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סא

ַת ִּצילֵּ נוַּ
ִמינֵּי ַצער ַויִ ּסו ִּרין ֶ
ַש ּבעוֹ לםִ ַ ,מ ּכֻלּ ם ּ
ֹשהַ
ּברחֲמֶ יך ַהר ִּבים ַוהגּ דוֹ לִ יםּ ַ ,בכֹח ַוּזכוּת ַמ ֶ
ַכלַ
ַב ִמנחהַ ,וּבכֹח ּ
ַבש ּבת ּ
ַש ִּנס ּת ּ ֵּלק ּ
ר ּ ֵּבנ ּו ֶ
שיּוֹ ד ִעיםַלעֲשוֹ תַ
ֹשהֶ ַ,
םַבב ִחינתַמ ֶ
יםַשהֵּ ִּ
ֶ
יק
ה ּצדִּ ִ
עַב ּ ֵּתיַ
יןַש ּבכלַהעֶ ש ִריםַואר ּב ּ
ֶ
פדיוֹ ןַלהמ ִּתיקַהדִּ
ּ ִַ
ִדינִ יםַ:
ו ְתעוֹ ֵרר רחֲמֶ יך ַהגּ דוֹ לִ ים ַוחֲס ֶדיך ַה ּמ ֻר ִּביםַ,
ַכלַ
וּתש ּ ֵּבר ַוּתמ ּגֵּר ַותכנִ יע ַות ֲעקֹר ַוּתב ּ ֵּטל ּ
ַמ ּכל ַע ּמךַ
ַכֻלּ וַַֹ ,ו ִּבפרט ִ
ַמ ּכל ַהעוֹ לם ּ
ה ּכ ִפירוֹ ת ִ
םַשהֵּ םַ.וּברחֲמֶ יך ַהר ִּביםַ
ֶ
לַבכלַמקוֹ
ּ ֵּבית־יִ שר ֵּא ּ
הפֹךַ
ַת ִמידַ ,ות ֲ
ּתעוֹ ֵּרר ַותמ ִשיך ַעֵּ ת ַרצוֹ ן ּ
ַבעוֹ לם ּ
דַביןַ
הַשהוּאַעוֹ מֵּ ּ ֵּ
ֹש ֶ
צוןּ ַ,בכֹח ַוּזכוּתַמ ֶ
ה ּשמדַלר ֹ
ַכל ַימֵּ י ַח ּייוַ
שר ַמסר ַנפשוֹ ּ
שמד ַלרצוֹ ןַ ,אֲ ֶ
ַמ ּשמד ַוּכ ִפירוֹ תַ
ַג ִֵּרים ַלהוֹ ִציאם ִ
לעֲשוֹ ת ּ
וּלהעֲלוֹ תם ַוּלק ּשרם ַלרצוֹ ן ַהעֶ ליוֹ ןַ ,וגם ַע ּתהַ
ַהס ּתלּ קוּתוַַֹ ,עֲדיִ ן ַהוּא ַעוֹ מֵּ ד ַו ִּמת ּפ ּ ֵּלל ַעלַ
אחר ִ

נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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ּכל ַה ִּנדּ ִחים ַוהרחוֹ ִקים ַמֵּ אֱ מוּנתךַַ ,לגירםַ
וּלקרבםַַַַ ֵּאלֶ יךַַַוּלב ּ ֵּטלַַ ּכלַַה ִּמינוּתַַוהַ ּכ ִפירוֹ תַַ ִמןַ
תַמ ּשמדַלרצוֹ ןַ:
העוֹ לםַוּלהעֲלוֹ ִ
ַכל ַגּ זֵּרוֹ ת ַקשוֹ תַ.
שלַעוֹ לםּ ַ ,ב ּ ֵּטל ַמֵּ עלֵּ ינ ּו ּ
ִרבוֹ נוַֹ ֶ
חֲמיםַַַ ּפשו ִּטיםַ,
ר ִּביםַַ ּבר ִ
חֲמיםַַ ַ
רחֵּ םַַעלֵּ ינוַַּ ּבר ִ
יןַכללַ.
םַתעֲרוֹ בֶ תַדִּ ּ
ש ֵּא ּ
ֶ
יןַבהֶ ּ
ַש ּבכֹחַ
של ַעוֹ לםַ ,א ּתה ַלבד ַיוֹ ֵּדע ֶ
ִרבוֹ נוַֹ ֶ
ַבה ּתוֹ רה ַהזֹּאתַ
ההמ ּתקה ַוה ּ ִפד ֹיון ַה ּנֶאֱ מר ּ
ַב ּ ֵּתיַ
ַכל ַהעֶ ש ִרים ַואר ּבע ּ
ַשל ּ
ש ּממ ִּתיק ַהדִּ ין ֶ
ֶ
יקים ַהגּ דוֹ לִ ים ַהאֲ ִמ ִּת ִּייםַ
שר ַה ּצדִּ ִ
ִדינִ יםַ ,אֲ ֶ
ַבוּריוַַֹ,
יוֹ ד ִעים ַסוֹ ד ַזֶה ַה ּ ִפדיוֹ ן ַה ִּנפלאַ ,על ּ
ַתקוה ַעֲדיִ ןַ
וּלמעלה ַלמעלהּ ַ .בכֹח ַזֶה ַיֵּש ַלנ ּו ִ
יַעומֵּ דַ
לַכןַעֲדיִ ןַאֲ נִ ֹ
לצ ּפוֹ תַלִ ישוּעהַוּלכלַטוֹ בַ.ע ּ ֵּ
ו ִּמת ּפ ּ ֵּלל ַלפנֶיך ַו ִּמתח ּנֵּן ַו ִּמתח ּ ֵּבט ַמוּל ַרחֲמֶ יךַ
וחֲס ֶדיךַַ ,וּמצ ּ ֶפה ַלִ ישוּעתךַ ַ ּבכל־עֵּ ת ַו ֶרגעּ ַ ,כעֵּ יןַ
ןַאלַא ִביו"ַ,עדַיש ִקיףַ
דוניוַוּכעֵּ יןַה ּ ֵּב ֶ
דַאלַאֲ ֹ
עֶ בֶ ֶ
ַכלַ
ַמ ּשמיִ ם" ַויחוֹ ס ַוִ ירחֵּ ם ַעלי ַועל ּ
וי ֵֶּרא ַיהֹוה ִ
נַַנַחַַנַחַמַַנַחַמַןַמאומן
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סג

ַכלַ
ַבני ַויוֹ צ ֵּאי ַחֲלצי ַועל ּ
ַביַ ,ועל ּ
ה ּתלוּיִ ם ִּ
יִ שר ֵּאלַ ,ויוֹ ִשיעֵּ נ ּו ַמהֵּ רה ַויַמ ִּתיק ַוִ יב ּ ֵּטל ַמֵּ עלֵּ ינוַּ
ַּמ ּכלַה ּצרוֹ תַ
יםַש ּבעוֹ לםַ,ויִ פדֵּּ נוַּוי ִּצילֵּ נו ִ
ֶ
ּכלַהדִּ ינִ
אַש ּכתוּבַ,
יַמקר ֶ
םַב ִ
יןַש ּבעוֹ לםַ,וִ יקֻ ּי ִּ
ו ִּמ ּכלַה ִּי ּסו ִּר ֶ
ַתר ֶאה"ַ.
ַבאוֹ ר ִּ
ַב ּשחת ַוח ּיתוֹ ּ
" ּפדה ַנפש ֹו ַמֵּ ֲעבֹר ּ
ַפ ּקו ֶּדיךַּ ַ .בידךַ
ּפ ֵּדנִ י ַמֵּ עֹשֶַק ַאדם ַו ֶאשמרה ּ ִ
ַאל ַאֱ מֶ תַ .ואֲ נִ יַ
אפ ִקיד ַרו ִּחי ַּפ ִדיתה ַאוֹ ִתי ַיהֹוה ֵּ
ַאל ַנפ ִשי ַגאל ּהַ
ַאלֵּ ך ַּפ ֵּדנִ י ַוח ּנֵּנִ יַ .קרבה ֶ
ּב ֻת ִּמי ֵּ
הַע ּמ ֹוַ
יַעםַיהֹוהַהחֶ סֶ דַוהר ּ ֵּב ִ
יַפ ֵּדנִ יִּ ַ.כ ִ
למעןַאוֹ יב ּ
ַמ ּכֹל ַע ֲֹונוֹ תיוַ.
ַאת ַיִ שר ֵּאל ִ
פדוּתַ .וה ַּוא ַיִ פ ֶּדה ֶ
קוּמה ַעֶ זרתה ַלּ נ ּו ַוּפ ֵּדנ ּו ַלמען ַחסדֶּ ךַּ ַ .פ ֵּדהַ
לַמ ּכֹלַצרוֹ תיוַ.ואֲ נִ יַת ִפלּ ִתיַלךַ
יםַאתַיִ שר ֵּא ִ
אֱ ל ִֹה ֶ
ברבַַחס ֶּדךַַַ ֲענֵּנִ יַַ ּ ֶבאֱ מֶ תַ
צוןַַאֱ ל ִֹהיםַַ ַּ
יהֹוהַַעֵּ תַַר ֹ
יִ שעֶ ךַ"(ַ:ל'ַתפלותַ,קד)ַ
ַ
ַ
ַ
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סד

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

יאַמעָ טַהַ ַכמותַוְ ָרבַהָ ֵאיכותַ
ְ
ַב ַא ְמ ַת ַחתַהַ ְכ ָת ִבים ַ,וְ ִה
זֹאתַהַ ְת ִפ ָלהַמָ צָ אנו ְ

של ַעוֹ לםַ ,עִ לּ ת ַהעִ לּ וֹ ת ַו ִס ּבת ּ
ַכל ַה ִּס ּבוֹ תַ ,אנ ּתַ
ִרבוֹ נוַֹ ַ ֶ
ןַכֹלאַ,ולֵּ יתַלעֵּ לּ
אַמ ּ
לעֵּ לּ אַ,לעֵּ לּ
אַמ ּנךַַ,דּ לֵּ יתַמחֲשבהַ
ִ
ִ
ַת ִהלּ הַ ,וּמרֹמם ַעל ּ
ּת ִפיסא ַבך ּ
ַכלַ
ַכללַ ,וּלך ַדּ ו ִּמ ּיה ּ
ַש ּתח ּתֹרַ
תך ַאֲ ב ֵּּקש ֶ
ַאדרֹשַַ ,אוֹ ַ
ּברכה ַו ּּתהִ לּ הַ .אוֹ תך ֶ
ַכבוּשה ַמֵּ ִא ּתךַַ ,דֶּ ֶרך ּ
חֲתירה ַדֶּ ֶרך ּ
ַכל ַהעוֹ למוֹ תַ ,עדַ
ִ
שרַנִ גלהַ
םַשאֲ נִ יַעוֹ מֵּ דּ ַ,כ ִפיַאֲ ֶ
ֶ
יַב ּמקוֹ
ּתַש ִּל ּ
ֶ
ההִ ש ּתלשלו
ֶהַת ִאירַעליַאוֹ רךַַ,
ַתעֲלוּמוּתַ,וּבדֶּ ֶרך ַוּנ ִתיבַהז ּ ּ
לךַַ,יוֹ ֵּדע ּ
ַבאֱ מֶ תּ ַ ,כ ִפי ַרצוֹ נ ךַ
ַבתשוּבה ַשלֵּ מה ַלפנֶיך ּ ֶ
ִירנִ י ִּ
חז ֵּ
להַ ֲ
ַמבחר ַה ּברו ִּאיםַ ,לִ בלִ י ַלחֲשֹבַ
ּ ֶבאֱ מֶ תּ ַ ,כ ִפי ַרצוֹ ן ִ
חֲשבֶ ת ַחוּץ ַושוּם ַמחֲשבה ַו ִּבל ּבוּלַ
ּבמחֲשב ִּתי ַשוּם ַמ ֶ
ַבמחֲשבוֹ ת ַז ּכוֹ ת ַצחוֹ תַ
שהוּא ַ ֶנגֶד ַרצוֹ נךַַ ,רק ַלד ּ ֵּבק ּ
ֶ
ַבה ּשגתך ַוּבתוֹ רתךַ"ַ .הטַ
ַבאֱ מֶ ת ּ
ַבעֲבוֹ דתך ּ ֶ
וּקדוֹ שוֹ ת ּ
ַבאֱ מֶ תַ.
ַאל ַעֵּ דוֹ ֶתיךַ"ַ ,ו ֶתן ַלִ י ַלֵּ ב ַטהוֹ ר ַלעבדּ ך ּ ֶ
לִ ִּבי ֶ
ַחיש ַקל ַמהֵּ רהַ.
יאנִ י ַלאוֹ ר ַגּ דוֹ ל ִ
ַתוֹ צִ ֵּ
ו ִּמ ּמצוּלוֹ ת ַים ּ
ַבאוֹ ר ַהח ּיִים ּ
ּתשוּעת ַיהֹוה ַ ּ
ַכל ַימֵּ יַ
ַכהֶ ֶרף ַע ִיןַ ,לֵּ אוֹ ר ּ
ַפנֵּי ַהאֲ דמהַ .ו ֶאז ּ ֶכה ַלחדֵּּ ש ַנעוּריַ ,ה ּי ִמיםַ
הֱיוֹ ִתי ַעל ּ
יַמ ןַ
םַאלַהקּ ֻד ּשהַ,ו ִתהיֶהַי ִציא ִת ִ
ֹשךַַ,להחֲ זִיר ֶ
ַּבח ֶ
שעברו ּ
ֶ
ֹעםַַיהֹוהַ
העוֹ לםַַ ּכ ִביא ִתיּ ַ,בלֹאַַחֵּ טאַַ.ו ֶא ַז ּ ֶכהַַל ֲחזוֹ תַַ ּבנ ַ
וּלב ֵּּקרַ ּבהֵּ יכלוַֹֻ ּ ַ,כלּ וֹ ַאוֹ מֵּ ּ
רַכבוֹ דַ,אמֵּ ןַנֶצחַסֶ להַועֶ דַ:
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