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וִ ּד ּוי

ד

סֵ ֶדר ִה ְׁש ּ ַּת ְּׁטחוּת

ְּ ּדבָ ִרים

סֵ ֶדר ִה ְׁש ּ ַּת ּ ְׁטח ּות
דוש
ַעל ִצ ּי ּון ַר ּ ֵּבנ ּו הַ ָּ ּק ֹ
יע"א ּ ָּב ִעיר א ּו ָּמן.
נובֵּ ַע ְמ ֹ
נָּ חַ ל ֹ
קור חָּ ְכ ָּמה זִ ַ
(נִ לְ ַקח ִמ ּ ֵּספֶ ר לִ קּ וּטֵּ י ִּתקּ וּנִ ים)

ְׁט ִבילָ ה ּ ַּב ִּמ ְׁקוֶה:
ש ִ ּנזְ הַ ר ָּ ּבזֶהּ ִ ,ב ְפ ָּרט
מֵ הָ ָרא ּוי וְ הַ ָּּנכוֹ ן וְ אַ ְש ֵּרי ִמי ֶ
יעה וְ הַ ֶ ּד ֶר ְך ,לִ ְטבּ ֹל ַע ְצמוֹ ַּב ִ ּמ ְקוֶה ק ֶֹדם
ְ ּבבוֹ אוֹ מֵּ הַ ְ ּנ ִס ָּ
ש ִּי ַּגש לְ ִה ְש ּ ַת ּ ֵּטחַ ַעל הַ ִּצ ּיוּן הַ ָּ ּקדוֹ ש.
ֶ
ֹאמ ֵּרםּ ְ .בוַדַּ אי
ר־כ ְך י ְ
ש ּיוּכַ ל לֵּיל ְֵּך לְ ִמ ְקוֵּה וְ אַ חַ ּ ָּ
" ּו ִמי ֶ
מַ ה־טוֹ ב״.

(הַ ְקדָּּ ַמת " ִּתקּ וּן הַ ְּכלָּלִי")

מַּ ה נוֹ ָרא הַּ ּ ָמקוֹ ם הַּ זֶּה:
מו וְ יִ ְתבּ וֹ נֵּן
ְּׁבעוֹ ְׁמדוֹ לִ ְפ ֵּני הַ ִּצ ּיוּן הַ ָּ ּקדוֹ ש י ֲַער ְֹך ַע ְצ ֹ
ְּכ ִפי כּ ֹחַ הַ ּ ָּשגָּ תוֹ ַ :מה נוֹ ָּרא הַ ָּּמקוֹ ם הַ זֶּה ָּמקוֹ ם ְ ּגנִ יזַת
של אוֹ ר ָּהאוֹ רוֹ ת צַ ח הַ צַ ְחצָּ חוֹ ת
ַע ְצמוֹ ָּתיו הַ ְ ּקדוֹ שוֹ ת ֶ

וִ ּד ּוי

סֵ ֶדר ִה ְׁש ּ ַּת ְּׁטחוּת

ְּ ּדבָ ִרים

ה

נַפשוֹ וְ עוֹ סֵּ ק ּ ָּכל הַ ְז ּמַ ן ְ ּב ִתקּ ּונֵּי נְ ָּשמוֹ ת
שר מוֹ סֵּ ר ְ
ֲא ֶ
ש ְ ּבכָּ ל הַ דּ וֹ רוֹ ת.
יִ ְש ָּראֵּ ל ֶ
אשית
שת יְ מֵּ י ְ ּב ֵּר ִ
ש ּ ֵּ
" ִּכי ָּשם הַ ָּּמקוֹ ם הַ ּמוּכָּ ן לוֹ ִמ ּ ֶ
שיָּּבוֹ א אֵּ לָּיו
ל ֲַעסֹק ָּשם ְ ּב ִת ּקוּן הָּ עוֹ לָּם לְ דוֹ רוֹ ת לְ כָּ ל ִמי ֶ
שר ִה ְב ִטיחַ
יטל ְ ּת ִה ִּלים ּ ַכאֲ ֶ
לְ ָּשם וְ יֹאמַ ר הָּ ֲע ָּש ָּרה ָּק ּ ִפ ָּ
ְ ּבחַ ִּיים חַ ּיוּתוֹ אַ ְש ֵּרי הַ זּוֹ כֶ ה לְ זֶה".

(יְ מֵּ י מוֹ ֲה ַר ַנ״ת)

נְׁ ִתינַּת ְׁצ ָד ָקה:
לְׁ ַּאחַּ ר ִמ ּ ֶכן י ְַפ ִריש וְ יִ ּ ֵּתן ּ ְפרו ָּּטה לִ ְצ ָּד ָּקה ֲעבוּר נִ ְשמַ ת
ֹאמר :ה ֲֵּרינִ י נוֹ ֵּתן ּ ְפרו ָּּטה זֹאת ֲעבוּר
ַר ֵּּבנ ּו הַ ָּ ּקדוֹ ש .וְ י ַ
נִ ְש ַמת ַר ֵּּבנ ּו ַנ ְח ָּמן ֵּּבן פֵּ י ֶגא זיע״א.
ש ּיָּבוֹ א ּו
וְׁ ָאמַּ ר אָּ ז ַר ֵּּבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ לִ ְב ָּרכָּ ה ְ ּבזוֹ הַ ּלָּשוֹ ןְּ " :כ ֶ
ַעל ִק ְב ִרי וְ יִ ְ ּתנ ּו ּ ְפרו ָּּטה לִ ְצ ָּד ָּקה ַּב ֲעבו ִּרי"

( ְרצוֹ נוֹ לוֹ מַ ר

ַּב ֲעבוּר הַ זְ ּ ָּכ ַרת נִ ְשמָּ תוֹ הַ ְ ּקדוֹ ָּשה ּ ַכ ּנָּהוּג) (ו ִּבלְ שוֹ ן אַ ְש ְּכנַזִ " :אין
עבין אַ ּ ְפר ּו ָּטה ְצ ָּד ָּקה פ ּון מֵּ יי ֶניט ֶוועגִ ין" וְ כ ּו').
ֶוועט ֶג ִ ּ
(חַ ּיֵּי מוֹ הֲ ַר"ן רכה)

ו

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

סֵ ֶדר ִה ְׁש ּ ַּת ְּׁטחוּת

שם ַּר ּ ֵבנ ּו ַּז"ל:
ֹאמ ֵרם ְּׁב ֵ
וְׁ ת ְׁ
ש ּי ְַת ִחיל ַּבא ֲִמ ַירת ָּה ֲע ָּש ָּרה ִמזְ מוֹ ֵּרי הַ ִ ּתקּ וּן
טֶ ֶרם ֶ
ש ִּי ְהי ּו
שם ַר ֵּּבנ ּו הַ ָּ ּקדוֹ ש ְּכדֵּּ י ֶ
שאוֹ ְמ ָּרם ְ ּב ֵּ
הַ ְּכלָּלִ י יְ כַ ּוֵּן ֶ
ִש ְפתוֹ ָּתיו דּ וֹ ְבבוֹ ת ַּב ֶּקבֶ ר:

רו ֹנו לִ ְב ָּרכָּ הִּ ,בכְ ֵּדי
שם ַר ּ ֵּבנ ּו זִכְ ֹ
ֹאמ ֵרם ְּב ֵּ
"וְׁ ת ְׁ
בות" וְ כ ּו'.
תו ָּתיו יִ ְהי ּו ּד ֹו ְב ֹ
ש ּ ִש ְפ ֹ
ֶׁ

״תקּ וּן הַ ְּכ ָּללִי״)
(הַ ְקדָּּ מַ ת ִּ

ֲש ָרה ִמזְׁמוֹ ִרים:
וְׁ ַּאחַּ ר יֹאמַּ ר הָ ע ָ
ֹאמ ֵּרם ְ ּבכַ ָּ ּונָּ ה ּ ָּכ ָּראוּי ְ ּבוַדַּ אי ַמה־טוֹ ב ,אַ ְך ַּגם
"וְׁ ִאם י ְ
ָּה ֲא ִמ ָּירה ְ ּב ַע ְצ ָּמה ְמסֻ ָּּגל ְמאֹד".

( ָּשם)

ה ַּר ַּנ״ת ַּז"ל:
של מוֹ ֲ
הַּ ְּׁת ִח ּנָה ֶ
שזּוֹ כֶ ה לְ הוֹ ִסיף וְ לוֹ ַמר אֶ ת הַ ְ ּת ִפ ּלָּה
ש ֵרי ִמי ֶ
ַּא ְׁ
ש ִח ְ ּב ָּר ּה
ש ֶרת ִמזְ מוֹ ֵּרי הַ ִ ּת ּקוּן הַ ְּכלָּלִ י ֶ
הַ ּמוּבֵּ את אַ ח ֲֵּרי ֲע ֶ
שר
מוֹ ֲה ַר ַנ״ת זי״ע וְ י ֲַעלֶה ַעל־יְ ֵּדי־זֶה ַש ֲעשו ִּעים אֲ ֶ
ִמ ְּימוֹ ת עוֹ לָּם לֹא ָּעל ּו.

וִ ּד ּוי

סֵ ֶדר ִה ְׁש ּ ַּת ְּׁטחוּת

ְּ ּדבָ ִרים

ז

ֲש ָרה ִמינֵּי נְ גִ ינָּ הָּ ,האֲ מוּרוֹ ת ִעם הַ ְ ּת ִח ָּּנה ,יְ ַת ְ ּקנ ּו
"ע ָ
שר ִמ ְּימוֹ ת עוֹ לָּם לֹא
ִ ּתקּ וּן הַ ְּכלָּלִ י ,וְ י ֲַעל ּו ַש ֲעשו ִּעים אֲ ֶ
ָּעל ּו".

ייטר זצ"ל)
( ִמ ּתוֹ ְך ִשיר יְ ִדיד ּות לְ ַר ִ ּבי יִ ְצחָּ ק ְּב ַר ֵּ

וִ דּ ּוי דְּׁ בָ ִרים:
וַדה ַעל ּ ָּכל
לְׁ ַּאחַּ ר ֲא ִמ ַירת ֲע ֶ
ש ֶרת הַ ִ ּמזְ מוֹ ִרים יִ ְת ֶ ּ
ֲעווֹ נוֹ ָּתיו ו ַּמ ֲע ָּשיו הַ ְז ּכו ִּרים לוֹ וִ יפָּ ֵּרש ִשיחָּ תוֹ וְ כָּ ל לִ בּ וֹ
לְ פָּ נָּ יו וִ יעוֹ ֵּרר ַרח ֲָּמיו ָּעלָּיו לְ הוֹ ִשיעוֹ .
ּו ְׁתז ּ ֵַּכנִ י לִ ְהיוֹ ת ָּרגִ יל ְ ּביוֹ ֵּתר לָּבוֹ א ַעל ִצ ּיוּן ִק ְב ֵּריהֶ ם
הַ ְ ּקדוֹ ִשים ,וּלְ ִה ְש ּ ַת ּ ֵּטחַ ָּשםּ ,ולְ פָּ ֵּרש ִשיחָּ ִתי לִ ְפנֵּיהֶ ם
ֶּבאֱ מֶ תְּ ,כ ִאלּ ּו ָּהי ּו ַּבחַ ִּיים חַ ּיו ָּּתם וְ יוֹ ֵּתר וְ יוֹ ֵּתר ,וְ אֶ זְ ּ ֶכה
לְ עוֹ ֵּרר ַרחֲמֵּ י לִ ָּ ּבם ָּעלַי .וְ ֶי ֱהמ ּו וְ יִ ּ ָּכ ְמר ּו ַרחֲמֵּ יהֶ ם ָּעלַי.
(לִ ּקו ֵּּטי ְּתפִ לּ וֹ ת ח"א לג)

ש ּיוֹ צֵ א מֵ חֶ ֶדר לְׁ חֶ ֶדר:
ְּׁכמוֹ ִמי ֶ
שיּוֹ צֵּ א מֵּ חֶ ֶדר
יתת הַ ַ ּצדִּ יק הוּא ַרק ְּכמוֹ ִמי ֶ
״ִּ ...כי ִמ ַ
שאֲנִ י ַע ָּּתה ְ ּבחֶ ֶדר זֶה
לְ חֶ ֶדר אַ חֵּ ר וְ ִה ְמ ִשיל ָּאזְּ :כמוֹ ֶ
שנִ י
וְ אַ חַ ר ּ ָּכ ְך אֲנִ י יוֹ צֵּ א מֵּ חֶ ֶדר ֶזה וְ נִ ְכנַס ַלחֶ ֶדר הַ ּ ֵּ

ח

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

סֵ ֶדר ִה ְׁש ּ ַּת ְּׁטחוּת

וְ סוֹ גֵּר הַ דֶּ לֶת אַ ח ֲַרי ִאם אַ ָּּתה ָּּתבוֹ א אֵּ צֶ ל הַ דֶּ לֶת
וְ ִת ְצעק אֲ ִבי אֲ ִבי וְ כ ּו' לֹא אֶ ְש ַמע דְּ בָּ ֶר ָּ
יך?! ּ ַכ ְדבָּ ִרים
ַ
ש ָּר ַמז לְ כָּ ל
הָּ אֵּ ּלֶה נִ ְש ַמע ִמ ּ ִפיו הַ ָּ ּקדוֹ ש ּ ַכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִמים ֶ
ש ִּיזְ ּ ֶכה לָּבוֹ א
של ִמי ֶ
אֶ חָּ ד וְ אֶ חָּ ד ּ ַכ ָּּמה ְ ּגדוֹ לָּה הַ ּ ַמ ֲע ָּלה ֶ
ַעל ִק ְברוֹ הַ ָּ ּקדוֹ ש וְ הַ ּנוֹ ָּרא ִּכי ְ ּבוַדַּ אי יִ ְשמַ ע דְּ בָּ ָּריו
יע לוֹ ְ ּבכָּ ל ַמה ְדאֶ ְפ ָּשר״.
וְ י ֲַעזֹר וְ יוֹ ִש ַ

(שיחות הר"ן קנו).

וְׁ יָד ּועַּ ִמ ִשיחוֹ ת ִ ּבכְ ָּתב ו ְּב ַעל ּ ֶפה ִּכי ִע ַקר ִ ּתקּ וּן
הַ ְ ּב ִרית ִ ּת ּקוּן הַ ְּכלָּלִ י ִ ּב ְשלֵּמוּת ָּּגמוּר ְ ּב ַת ְכלִ ית ,הוּא
א ְמ ָּרם ָּשם,
שזוֹ ִכין לִ ְהיוֹ ת ַעל ִצ ּיוּנוֹ ַה ָּ ּקדוֹ ש וּלְ ֹ
דַּ וְ ָּקא ְּכ ֶ
שה מֵּ הַ ּ ִש ְריוֹ ן וְ כ ּו'.
וְ ּ ַכיָּדוּע וְ כ ּו׳ מֵּ הַ ּ ַמ ֲע ֶ
״צ ּי ּון הַ ְּמצֻ ּיֶנֶ ת")
(הַ ְקדָּּ מַ ת הר״ש הוֹ ְרבִ יץ ז״ל ְל ִ

וִ ּד ּוי

הקַדַמַה
ַ

ְּ ּדבָ ִרים

ט

קדַמַהַ
הַ ַ
ִהנֵּה ָר ִאינ ּו לְ נָ כוֹ ן ִענְ יָן חָ ׁשוּב וְ נָ חוּץ לְ הוֹ ִציא לָאוֹ ר
וִ דּ וּי דְּ בָ ִרים ַעל ִצ ּיוּן ַר ֵּּבנ ּו הוּא ַר ֵּּבנ ּו הַ ָ ּקדוֹ ׁש ,הָ אָ ָדם
ישא ,אוֹ ר ָהאוֹ רוֹ תַ ,ר ָ ּבן
הַ ָּגדוֹ ל ָ ּב ֲענָ ִקים ,בּ ו ִּצינָ א ַקדִּ ָׁ
יש אֱ ל ִֹקים,
של ּ ָכל יִ ְש ָראֵּ לַ ,נחַ ל נוֹ בֵּ ַע ְמקוֹ ר חָ ְכ ָמהִ ,א ׁ
ׁ ֶׁ
מוֹ ֵּרנ ּו ָה ַרב ַר ִ ּבי ַנ ְח ָמןַ ,נ נַ ְח נַ ְח ָמ ַנ ְח ָמן ְמאו ָּמן ֵּזכֶׁ ר
צַ דִּ יק וְ ָקדוֹ ׁש לִ ְב ָרכָ ה.

כי
ִֵּ

ֵּש ָׁשל ֹׁש ְ ּב ִחינוֹ ת
שי ׁ
ָיד ּוע מֵּ ַר ֵּּבנ ּו הַ ָ ּקדוֹ ׁשֶׁ ׁ ,

ש ַעל-יְ ֵּדי ָׁשל ֹׁש ְ ּב ִחינוֹ ת אֵּ לּ ּו
ְ ּב ִה ְת ָק ְרבוּת לְ צַ דִּ ִיקיםֶׁ ׁ .
נִ ְת ּ ַת ֵּּקן הַ כּ ֹל ,וְ אֵּ לּ ּו הֵּ ם:
שרוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת הַ ַּצדִּ יקַ ,על-יְ ֵּדי-זֶׁה
אשוֹ נָ הְּ :כ ׁ ֶׁ
הַ ְּב ִחינָ ה ָה ִר ׁ
ְמבַ ּ ֵּטל הַ ִ ּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת הַ ִ ּנ ְמ ָׁש ִכין ִמ ּ ְ ׁשנֵּי הַ יְ סוֹ דוֹ ת דּ וֹ מֵּ ם
צוֹ מֵּ חַ  ,הַ יְ נ ּו ַע ְצבוּת וְ ַע ְצלוּת וְ תוֹ לְ דוֹ ֵּתיהֶׁ ן וְ ַת ֲאווֹ ת
ָרעוֹ ת ,וְ זוֹ ִכין לְ ִש ְמחָ ה וּזְ ִריזוּת:
שנּ וֹ ֵּתן לְ ַתלְ ִמיד-חָ כָ ם,
הַ ְּב ִחינָ ה הַ ּ ְ ׁשנִ ּיָה :הַ ְּצ ָד ָקה ׁ ֶׁ
של ְ ׁשנֵּי הַ יְ סוֹ דוֹ ת חַ י
ש ַעל-יְ ֵּדי-זֶׁה נִ צּוֹ ל ִמ ִ ּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁ
ָשוֹ ן ָה ָרע וְ ַגאֲ וָ ה
שהֵּ ן דְּ בָ ִרים ְ ּב ֵּטלִ ים וְ ל ׁ
ְמ ַד ֵּּברֶׁ ׁ ,
וְ תוֹ לְ דוֹ ֵּתיהֶׁ ן:

וִ ּד ּוי

י

הקַדַמַה
ַ

ְּ ּדבָ ִרים

וַדה וִ דּ וּי דְּ בָ ִרים לִ ְפנֵּי
ישיתְּ :כ ׁ ֶׁ
חינָ ה הַ ּ ְ ׁשלִ ִ ׁ
הַ ְּב ִֵּ
ש ִ ּמ ְת ֶׁ ּ
שעל-יְ ֵּדי-זֶׁה הַ ּ ַתלְ ִמיד-חָ כָ ם מַ ְד ִריךְ
הַ ּ ַתלְ ִמיד-חָ כָ םַ ֶׁ ׁ ,
ָשר לְ ִפי ׁש ֶֹׁר ׁש נִ ְ ׁש ָמתוֹ  ,וְ זֶׁה ָה ִע ָ ּקר ִּכי אָ ז
אוֹ תוֹ לְ ֶׁד ֶׁר ְך י ָׁ
נִ צּוֹ ל מֵּ הַ כּ ֹל:

(קיצור לקוטי מוהר"ן ח"א ד ,ו-ח)

ש ּקֹ ֶׁדם ִה ְס ּ ַת ְּלקוּתוֹ
בא ְ ּבחַ ֵּיי מוֹ ֲה ַר"ן :וּבַ ּלַיְ לָה ׁ ֶׁ
וֵּמוֵּ ֵָּ
שאֲנִ י הוֹ ל ְֵּך לִ ְפנֵּיכֶׁ ם.
אג מֵּ אַ חַ ר ׁ ֶׁ
אָ מַ רַ :מה ּלָכֶׁ ם לִ ְד ֹ
שלּ ֹא ִה ִּכיר ּו אוֹ ִתי ְּכלָל הֵּ ם ְמצַ ּ ִפים
ו ָּמה ִאם הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ׁ ֶׁ
ש ּ ֵּכן אַ ּ ֶׁתם וְ כ ּו' .וְ כֵּ ן א ֲִפלּ ּו אֵּ לּ ּו
ש ִּליִ ,מ ּ ָכל ׁ ֶׁ
ַעל ִ ּת ּקוּנִ ים ׁ ֶׁ
שלּ ֹא זָכ ּו לְ הַ ִּכיר אֶׁ ת ַר ֵּּבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ לִ ְב ָרכָ ה ְ ּבחַ ּיָיו
ׁ ֶׁ
הַ ָ ּקדוֹ ׁש וְ יִ ְס ְמכ ּו
ִק ְברוֹ
ַעל
ש ּיָבוֹ א ּו
ְּכ ׁ ֶׁ
וְ יִ לְ ְמד ּו ְספָ ָריו הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים וְ י ְַר ִ ּגיל ּו ַע ְצ ָמם לֵּיל ְֵּך ִ ּב ְד ָרכָ יו

ָעלָיו

ֵּש
הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים הַ ֶּׁנ ֱא ָמ ִרים ִ ּב ְספָ ָריו הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשיםּ ְ ,בוַדַּ אי י ׁ
ש ִּי ְסמֹכ ּו אַ ְ ׁש ֵּריהֶׁ ם אַ ְ ׁש ֵּרי חֶׁ לְ ָקם ,וְ לֹא
לָהֶׁ ם ַעל מַ ה ּ ׁ ֶׁ
י ְֶׁא ְ ׁשמ ּו ּ ָכל הַ חוֹ ִסים בּ וֹ ִּ ,כי ְּכבָ ר ִ ּג ּלָה דַּ ְע ּתוֹ ְ ּבכַ ָּמה
שעוֹ סֵּ ק ִע ָּמנ ּו אֵּ ינוֹ
ש ּ ָכל ַמה ּ ׁ ֶׁ
ּש ו ְּב ֶׁרמֶׁ זֶׁ ׁ ,
לְ ׁשוֹ נוֹ ת ְ ּבפֵּ רו ׁ
שר
פה וְ אֶׁ ת אֲ ׁ ֶׁ
ֶׁשנוֹ ּ ֹ
שר י ְ ׁ
ִ ּב ְ ׁש ִבי ֵּלנ ּו לְ בַ דִּ ,כי ִאם אֶׁ ת ֲא ׁ ֶׁ
פה:
אֵּ י ֶׁנ ּנ ּו ּ ֹ

(חיי מוהר"ן רכה)

וִ ּד ּוי

ְּ ּדבָ ִרים

מַעַשַה

יא

ימן ד' ִס ּ ֵפר
ש ָאמַ ר הַ ּתוֹ ָרה ָאנ ִֹכי ְּּבלִ ּקוּטֵ י א' ִס ָ
ק ֶֹדם ֶ
ֲשה זוֹ .
מַ ע ֶ

שה
מַ ֲע ֶׂ

ל־שם־טוֹ ב זִ כְּ רוֹ נוֹ
שי הַ ַב ַע ׁ ֵ
יש אֶ חָ ד מֵ אַ נְּ ׁ ֵ
ְּב ִא ׁ

יש אֶ חָ ד
ָש ְּמאֹד ,וְּ ָׁשלַח ִא ׁ
ש ָהיָה חוֹ לֶה וְּ ֶנ ֱחל ׁ
לִ ְּב ָרכָ הֶ ׁ ,
ל־שם־טוֹ ב
לְּ הַ ַב ַע ׁ ֵ

זִ ְּכרוֹ נוֹ

ל־שם־טוֹ ב זִ ְּכרוֹ נוֹ
הַ ַב ַע ׁ ֵ

לִ ְּב ָרכָ ה,

ש ְּיבַ ֵק ׁש
ֶׁ

אֶ ת

ש ִי ַסע אֵ לָיו .הַ יְּ נו
לִ ְּב ָרכָ ה ׁ ֶ

ל־שם־טוֹ ב זִ ְּכרוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ ה יִ ַסע לְּ הַ חוֹ לֶה ,וְּ כֵ ן
שהַ ַב ַע ׁ ֵ
ֶׁ
ל־שם־טוֹ ב זִ כְּ רוֹ נוֹ
יש הַ ָׁשלִ יחַ הַ ַנ"ל לְּ הַ ַב ַע ׁ ֵ
ֲהוָ ה .ובָ א ָה ִא ׁ
יש הוא חוֹ לֶה,
שזֶה ָה ִא ׁ
לִ ְּב ָרכָ ה וְּ ִס ֵפר לוֹ ָכל הַ ַנ"ל ׁ ֶ
ל־שם־טוֹ ב
ש ִי ַסע אֵ לָיו וְּ נָ סַ ע אֵ לָיו הַ ַב ַע ׁ ֵ
ש ִב ֵק ׁש ִמ ֶמנו ׁ ֶ
וְּ ׁ ֶ
זִ כְּ רוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ ה.
ל־שם־טוֹ ב זִ כְּ רוֹ נוֹ
יש הַ ָׁשלִ יחַ לְּ הַ ַב ַע ׁ ֵ
ב ֶׂד ֶׂרךְ ָׁשאַ ל ָה ִא ׁ
ַ
לִ ְּב ָרכָ ה ,אֵ ְּ
שה ְּת ׁשובָ ה
ש ָא ָדם עוֹ ֶ
ש ְּכ ׁ ֶ
ש ָׁש ַמ ְּע ִתי ִמ ֶכם ׁ ֶ
יך ׁ ֶ
יש הַ חוֹ לֶה
וַדאי לֹא יָמות ק ֶֹדם זְּ ַמנוֹ  .וְּ זֶה ָה ִא ׁ
ְּ ׁשל ֵָמהְּ ,ב ַ
יש
ש ָע ָשה ְּת ׁשובָ ה ְּ ׁשל ֵָמה ֶבאֱמֶ ת ,וְּ הוא ִא ׁ
ִכ ְּמדֻ ֶמה ׁ ֶ
ְּ
ל־כך ,ו ִמ ְּפנֵי ָמה
שר ֶב ֱאמֶ ת ,ו ֲַע ַדיִ ן לֹא ָבא ַבי ִָמים ָכ ָ
ָכ ׁ ֵ

וִ ּד ּוי

יב

מַעַשַה

ְּ ּדבָ ִרים

ל־שם־טוֹ ב זִ כְּ רוֹ נוֹ
לֹא יִ ְּת ַר ֵפא מֵ חָ לְּ יוֹ  .הֵ ִ ׁשיב הַ ַב ַע ׁ ֵ
וַדאי ֵכן הוא,
לִ ְּב ָרכָ ה לְּ הַ ָׁשלִ יחַ ֱ :אמֶ ת ָכ ְּך ָא ַמ ְּר ִתי ,ו ְּב ַ
ם־כן ָע ָשה ְּת ׁשובָ ה ְּ ׁשל ֵָמה
יש הַ חוֹ לֶה הַ ַנ"ל ַג ֵ
וְּ זֶה הָ ִא ׁ
של ֹא נִ ְּת ַר ֵפא ֲע ַדיִ ן הוא
ֶב ֱאמֶ ת ַעל ָכל ח ֲָטאָ יו ,וְּ זֶה ׁ ֶ
של ֹא ִה ְּתו ַָדה ח ֲָט ָאיו לִ ְּפנֵי צַ ִדיק אֲ ִמ ִתי וְּ זֶה
מֵ חֲמַ ת ׁ ֶ
ש ִי ְּתו ֶַדה לְּ פָ נַ י
ש ִי ְּתו ֶַדה ,ו ְּב ִאם ׁ ֶ
שאֲנִ י נוֹ סֵ ַע אֵ לָיוִ ,ב ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ֶׁ
של ֹא יִ ְּרצֶ ה לְּ ִה ְּתוַדוֹ ת לְּ פָ ַניֵ ,תכֶ ף
ֵתכֶ ף יִ ְּת ַר ֵפא ,ו ְּב ִאם ׁ ֶ
יִ ְּכ ַבד ָעלָיו חָ לְּ יוֹ וְּ י ְַּת ִחיל לִ ְּצעֹק אוֹ י ַואֲ בוֹ י ַעל ָכל
אֵ יבָ ָריו וְּ י ָָדיו וְּ ַרגְּ לָיו וְּ יָמות.

ִּכי

של
ית־דין ׁ ֶ
ִ
ֶב ֱאמֶ ת ְּבעוֹ לָמוֹ ת ֶעלְּ יוֹ נִ ים ,הַ יְּ נו ְּבבֵ

וַעבֵ ָרה ְּכלָלִ ,כי ָע ָשה
ַמ ְּעלָה ,אֵ ין ָעלָיו ׁשום חֵ ְּטא ֲ
ְּת ׁשובָ ה ְּ ׁשל ֵָמה ַעל ָכל הַ ח ֲָט ִאים ְּכמוֹ

ש ְּצ ִריכִ ין
ֶׁ

יִ ְּהיֶה

לְּ הַ ְּקלִ פוֹ ת

ל ֲַעשוֹ ת,

וְּ אַ חַ ר ִה ְּס ַת ְּלקותוֹ

לֹא

וְּ הַ ִחיצוֹ נִ ים ׁשום ֲא ִחיזָה בוֹ ִ ,כי ְּכבָ ר ִת ֵקן ָכל מַ ה
ש ִי ְּתו ֶַדה לְּ פָ ַני ,אֲ זַי ֵתכֶ ף יִ ְּת ַר ֵפא ,ו ְּב ִאם
ש ָפ ַגם ,ו ְּב ִאם ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִינְּ ְּקמו בוֹ
ֵש עוֹ ד כֹחַ לְּ הַ ִחיצוֹ נִ ים ׁ ֶ
של ֹא יִ ְּתו ֶַדהֲ ,אזַי י ׁ
ֶׁ
שיָמות.
ָבעוֹ לָם הַ זֶה ְּבכָ ל גופוֹ וְּ אֵ יבָ ָריו ַעד ׁ ֶ
ְ

וִ ּד ּוי

מַעַשַה
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יג

ְ

וכֵ ן

ל־שם־טוֹ ב זִ כְּ רוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ ה,
ש ָבא אֵ לָיו הַ ַב ַע ׁ ֵ
ֲהוָ הֶ ׁ ,

שאַ ָתה יוֹ ֵד ַע,
ָשוֹ ןֱ :אמֹר ַמה ׁ ֶ
וְּ ָא ַמר לְּ הַ חוֹ לֶה ְּבזֶה הַ ל ׁ
ם־כן ,הַ יְּ נו
־ברו ְּך־הוא יוֹ ֵד ַעַ ,ואֲנִ י יוֹ ֵד ַע ַג ֵ
וְּ הַ ָקדוֹ ׁש ָ
ְּ
ש ִי ְּתו ֶַדה לְּ פָ נָ יו ָכל הַ ח ֲָט ִאים .וְּ ָא ַמר לוֹ ָכך ְּ ׁשלֹ ָׁשה
ֶׁ
ְּפ ָע ִמים ,וְּ לֹא ָרצָ ה לוֹ ַמר .וְּ ֵתכֶ ף ִה ְּת ִחיל לִ ְּצעֹק אוֹ י
ַואֲ בוֹ י ַעל ג ֶֹדל ְּכאֵ ב ָכל אֵ יבָ ָריו ,וְּ צָ ַעק ְּב ַת ְּמרו ִרים
ִב ְּפרוֹ ְּטרוֹ ט ַעל ְּכאֵ ב ָכל אֵ יבָ ר וְּ אֵ יבָ ר מֵ אֵ יבָ ָריוִ ,כי
של
עכין" ָכל ַע ְּצמוֹ ָתיו ׁ ֶ
שקוֹ ִרין " ְּב ֶר ִ
ִה ְּת ִחילו לְּ ִה ָׁשבֵ ר ׁ ֶ
ָכל אֵ יבָ ר וְּ אֵ יבָ ר ,וְּ צָ ַעק ָכ ְּך ִמתוֹ ְּך חָ לְּ יוֹ אֵ יזֶה זְּ מַ ן ַעד
ל־שם־טוֹ ב זִ כְּ רוֹ נוֹ לִ ְּב ָרכָ ה.
ש ָא ַמר הַ ַב ַע ׁ ֵ
ש ֵמת ְּכמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ

וְּ הַ ְּמ ַעיֵן ְּב ַמ ֲא ַמר ָאנֹכִ י הַ ַנ"ל י ִָבין הֵ יטֵ ב ִענְּ יַן זֶה
הַ ִספור( :חיי מוהר"ן נ"ח)

יד

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

ְּת ִפלָ ה ְּקצָ ָרה לִ ְּפנֵי הוִ דוי

ִר ּב ֹונוֹֹ

של עוֹ לָםּ ְּ ,תז ּ ֵַּכנ ּו ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
יך לְּ ִה ְּתוַדּ וֹ ת וִ דּ וּי
ֶׁ

ש ַּבדּ וֹ ר ַעל ּ ָכל
דְּּ בָ ִרים לִ ְּפנֵּי הַ ַ ּצדִּ יק ָה ֱאמֶׁ ת וְּ הֶׁ חָ כָ ם ֶׁ
ש ָעוִ ינ ּו
שחָ ָטאנ ּו וְּ ֶׁ
ֹאתינ ּו ו ֲַעווֹ נוֹ ֵּתינ ּו וּפְּ ָש ֵּעינ ּוֶׁ ,
חַ ּט ֵּ
ָ
ש ּ ָפ ַש ְּענ ּו לְּ פָ נֶׁיך ִמ ְּ ּנעו ֵּּרנ ּו ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּׁה ,לְּ מַ ַען יְּ כַ ּ ֵּפר
וְּ ֶׁ
ָעלֵּינ ּו ַעל־יְּ ֵּדי חָ ְּכ ָמתוֹ וְּ ַענְּ וְּ ָתנוּתוֹ  ,וְּ יוֹ ֶׁרה לָנ ּו הַ דֶּׁ ֶׁר ְּך
שר ֵּנל ְֵּּך ָ ּב ּה וְּ אֶׁ ת
ָשר וְּ ָה ֱאמֶׁ ת ,אֶׁ ת הַ ֶׁ ּד ֶׁר ְּך אֲ ֶׁ
הַ ּי ָ
שה ,וְּ ַעל יָדוֹ ְּ ּתז ּ ֶַׁכה אוֹ ָתנ ּו לִ ְּהיוֹ ת
נַע ֶׁ
שה אֲ ֶׁ
הַ ּ ַמ ֲע ֶׁ
שר ֲ
שר
נִ כְּ לָל ְּ ּבאֵּ ין סוֹ ף .וְּ נִ זְּ ּ ֶׁכה לְּ בַ ּ ֵּטל ַע ְּצמֵּ נ ּו ֶּׁבאֱמֶׁ תַ ,עד ֲא ֶׁ
ַש ִמ ּיוּת ,וְּ נִ זְּ ּ ֶׁכה לָשוּב וְּ ל ֲַעלוֹ ת אֶׁ ל
נָ בוֹ א לְּ ִה ְּת ּ ַפ ּ ְּשטוּת הַ ּג ְּ
שר נ ְֶּׁחצַ ְּבנ ּו ִמ ּ ָשם .וְּ ִת ְּפ ּ ַתח לָנ ּו אֶׁ ת אוֹ ְּרךָ
הַ ָּמקוֹ ם ֲא ֶׁ
שר אֵּ ין לוֹ סוֹ ף וְּ נִ זְּ ּ ֶׁכה לְּ ִה ּ ָכלֵּל בּ וֹ ְּ ּב ָרצוֹ א
הַ ָּגדוֹ ל ֲא ֶׁ
ש ְּ ּבכָ ל
וָ שוֹ ב .ו ִּב ְּפ ָרט ִ ּב ְּש ַעת ְּ ּת ִפ ּל ֵָּתנ ּו ְּ ּתז ּ ֶַׁכה אוֹ ָתנ ּו ֶׁ
הַ ְּ ּת ִפ ּלָה נִ ְּהיֶׁה ְּדבו ִּקים ְּ ּב ָך ֶּׁב ֱאמֶׁ ת ו ְּּבטֵּ לִ ים אֵּ לֶׁיךָ.
ש ִ ּת ְּהיֶׁה הַ ְּ ּת ִפ ּלָה
וּנְּ בַ ּ ֵּטל ַע ְּצמֵּ נ ּו לְּ ַג ְּמ ֵּרי ְּ ּב ֵּעת הַ ְּ ּת ִפ ּלָה ֶׁ
ְּ ּב ִה ְּת ּ ַפ ּ ְּשטוּת הַ ַּג ְּש ִמ ּיוּת,

ִּכי

אֵּ ין

ַמ ְּעצוֹ ר לַיהֹוָ ה

יע .וְּ אַ ף לְּ ִפי ָע ְּביֵּינ ּו וְּ גַ ְּש ִמ ּיו ֵּּתינ ּו וְּ תוֹ קֶׁ ף ָּגלו ֵּּתינ ּו
לְּ הוֹ ִש ַ
שר נִ ְּת ַק ּ ַש ְּרנ ּו בּ וֹ
ְּ ּב ַת ֲאוֹ ת הַ גּ וּף ו ִּמדּ וֹ ָתיו ָה ָר ִעיםֲ ,א ֶׁ

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

טו

אֲס ֵּירי ֳענִ י וּבַ ְּרזֶׁל ,אַ ף ַעל ּ ִפי כֵּ ן אַ ָּתה גִ בּ וֹ ר
ְּמאֹד ּ ַכ ִ
יע ,ו ִּמ ְּ ּמ ָך לֹא יִ ּ ָפלֵּא ּ ָכל דָּ בָ ר וְּ אֵּ ין דָּ בָ ר
וְּ ַרב לְּ הוֹ ִש ַ
נִ ְּמנַע ִמ ּ ֶׁמ ּ ָך .וְּ ָאנ ּו ְּ ּבטו ִּחים ו ְּּמחַ ִּכים ו ְּּמ ַק ִּוים ו ְּּמצַ ּ ִפים
ש ְּ ּת ַרחֵּ ם עלֵּינ ּו ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
אֵּ ל ָ
יך ָה ַר ִ ּבים ,ו ְּּתז ּ ֶַׁכה אוֹ ָתנ ּו
ֶׁיךֶׁ ,
ָ
ש ִ ּב ַּק ְּשנ ּו ִמ ְּּלפָ נ ָ
ש ִ ּנזְּ ּ ֶׁכה לְּ בַ ּ ֵּטל לְּ ַג ְּמ ֵּרי ּ ָכל
ֶׁיךֶׁ ,
לְּ כָ ל מַ ה ּ ֶׁ
ש ִ ּנזְּ ּ ֶׁכה לָבוֹ א
ּ ַת ֲאווֹ ת הַ ּגוּף ו ִּמדּ וֹ ָתיו ָה ָר ִעיםַ ,עד ֶׁ
לְּ ִה ְּת ּ ַפ ּ ְּשטוּת הַ ַּג ְּש ִמ ּיוּת ,לְּ ִה ּ ָכלֵּל ְּ ּב ָך ֶּׁב ֱאמֶׁ ת ְּ ּב ָרצוֹ א
ֲשר ּ ַתאַ ְּספֵּ נ ּו אֵּ ל ָ
ֶׁיך ,וְּ אָ ז
וָ שוֹ ב ּ ָכל יְּ מֵּ י חַ ּיֵּינ ּוַ ,עד הַ יּוֹ ם א ֶׁ
ְּ ּתז ּ ֵַּכנ ּו ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
יך לְּ ִה ּ ָכלֵּל ְּ ּב ָך לְּ עוֹ לָם וָ ֶׁעד ,וְּ לֹא יְּ ַע ּ ֵּכב
אוֹ ָתנ ּו שוּם חֵּ ְּטא וְּ ָעוֹ ן וָ פֶׁ ַשעִּ ,כי ַעל הַ כּ ֹל ִ ּת ְּמחוֹ ל
יך ָה ַר ִ ּבים ַוחֲסָ ֶׁד ָ
וְּ ִת ְּסלַח לָנ ּו ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
יך הַ ְּ ּגדוֹ לִ ים
וְּ הַ ּנוֹ ָר ִאים .וְּ ַתעזֹר לָנ ּו ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים לְּ בַ ּ ֵּטל ְּרצוֹ נֵּנ ּו
ֲ
שלּ ֹא יִ ְּהיֶׁה לָנ ּו שוּם ָרצוֹ ן אַ חֵּ ר ָ ּבעוֹ לָם,
ִמ ּ ְּפנֵּי ְּרצוֹ נ ֶָׁךֶׁ ,
ַרק ְּרצוֹ נֵּנ ּו יִ ְּהיֶׁה ִּכ ְּרצוֹ נְּ ָך ָּת ִמיד .וְּ נִ זְּ ּ ֶׁכה ל ַָד ַעת ִּכי יְּ הֹוָה
ֵּידע ִּכי ּ ָכל ְּמאוֹ ָרעוֹ ֵּתינ ּו כּ ֻּּלָם הֵּ ם
הוּא ָה ֱאל ִֹהים וְּ ל ַ
ש ִּי ְּהיֶׁה
לְּ טוֹ בָ ֵּתנ ּו ,וּלְּ בָ ֵּר ְּך ַעל הַ כּ ֹל הַ ּטוֹ ב וְּ הַ ּ ֵּמ ִטיבְּּ ,כמוֹ ֶׁ
ש ּ ָכתוּבַּ " ,ביהֹוָ ה אֲהַ ּלֵּל דָּ בָ ר
ֶׁ
ל ֶָׁע ִתיד לָבוֹ אְּּ .כמוֹ
ֵּּבאל ִֹהים אֲהַ ּלֵּל דָּ בָ ר" .וְּ נִ זְּ ּ ֶׁכה לְּ הַ ֲעלוֹ ת הַ ּ ַמלְּ כוּת
ש ִּי ְּת ּג ַּלֶׁה ַמלְּ כו ְּּת ָך ָ ּבעוֹ לָם ,וּלְּ בַ ּ ֵּטל מַ לְּ כוּת
לִ ְּמקוֹ ָמ ּהֶׁ ,

טז

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

שלֶׁת ּ ָכל הָ ַעכּ ּו"ם
הָ ִר ְּש ָעה ,וּלְּ ַש ֵּּבר וּלְּ בַ ּ ֵּטל ַמלְּ כוּת וּמֶׁ ְּמ ֶׁ
מֵּ ָעלֵּינ ּו וּמֵּ ַעל ּ ָכל ַע ְּ ּמ ָך ֵּּבית יִ ְּש ָראֵּ ל ,וְּ ִת ְּמלוֹ ְּך אַ ָּתה
ש ָ
יך:
יְּ הֹוָ ה לְּ בַ דֶּׁ ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶׁ

ִר ּב ֹונוֹֹ

של עוֹ לָם .יְּ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אַ ָּתה י ַָד ְּע ָּת ִּכי לְּ כָ ל
ֶׁ

הַ ּ ַמ ֲעלוֹ ת ָהאֵּ ּלֶׁה ָהיִ ינ ּו יְּ כוֹ לִ ים לִ זְּ כּ וֹ ת ַעל יְּ ֵּדי צַ דִּ יקֵּ י
ֱאמֶׁ ת .ו ְּּבכֵּ ן ְּ ּתחָ ּנֵּנ ּו ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
יך הָ ַר ִ ּבים ,לְּ גַלּ וֹ ת לָנ ּו
ש ַּבדּ וֹ ר הַ זֶּׁה ,וּלְּ זַכּ וֹ ת
יקי ָה ֱאמֶׁ ת ֶׁ
וּלְּ הַ ְּראוֹ ת לָנ ּו אֶׁ ת צַ דִּ ֵּ
אוֹ ָתנ ּו לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב אֲ לֵּיהֶׁ ם ,לְּ מַ ַען ְּ ּת ַז ּ ֶׁכה אוֹ ָתנ ּו ַעל י ָָדם
שר ִ ּב ַּק ְּשנ ּו ִמ ְּּלפָ נ ָ
ֹאתינ ּו
ֶׁיך .וְּ ִאם חַ ס וְּ ָשלוֹ ם חַ ּט ֵּ
לְּ כֹל אֲ ֶׁ
הַ ְּ ּמ ֻּר ִ ּבים ָּג ְּרמ ּו ל ֲַעשוֹ ת ָמסָ ְּך הַ ּ ַמ ְּבדִּ יל ֵּּבינֵּינ ּו וּבֵּ ין

ש ִּי ְּהי ּו נ ְֶּׁעל ִָמים וְּ נִ ְּס ָּת ִרים מֵּ ֵּעינֵּינ ּו חַ ס
יקי ֱאמֶׁ תֶׁ ,
הַ ַ ּצדִּ ֵּ
וְּ ָשלוֹ ם ,וְּ אֵּ ין ָאנ ּו יְּ כוֹ לִ ים לְּ הוֹ ִציא לָאוֹ ר ּ ַת ֲעלוּמוֹ ת
יקי ָה ֱאמֶׁ ת ,יְּ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּּלפָ נ ָ
ֶׁיך יְּ הֹוָ ה
וְּ הַ ְּס ָּת ַרת צַ דִּ ֵּ
שאַ ָּתה ְּ ּבע ְּצ ְּמ ָך ְּ ּב ַרחֲמֶׁ ָ
יך
ֱאלֹהֵּ ינ ּו וֵּאלֹהֵּ י אֲ בוֹ ֵּתינ ּוֶׁ ,
ַ
יע לְּ כָ ל
ָה ַר ִ ּביםּ ְּ ,תז ּ ֶַׁכה אוֹ ָתנ ּו וְּ ַת ֲעזֹר לָנ ּו לִ זְּ כּ וֹ ת וּלְּ הַ ִ ּג ַ
ש ִה ְּתוַדֵּּ ִתי לְּ פָ נֶׁיךָ
ש ִ ּב ַּק ְּשנ ּו ִמ ְּּלפָ נ ָ
ֶׁיך .וּוִ דּ וּי ְּדבָ ִרים ֶׁ
ַמה ֶׁ
יִ ְּהיֶׁה חָ שוּב ו ְּּמקֻּ ָ ּבל לְּ פָ נ ָ
יתי לִ ְּפנֵּי הֶׁ חָ כָ ם
וַד ִ
ֶׁיך ְּּכ ִאלּ ּו ִה ְּת ֵּ ּ

ש ַּבדּ וֹ ר .וְּ כָ ל הַ ּ ַמ ֲעלוֹ ת ו ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת,
וְּ הַ ַ ּצדִּ יק הָ אֱ מֶׁ ת ֶׁ

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

יז

ו ִּב ּטוּל ּ ַת ֲאוֹ ת ו ִּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ,וְּ כָ ל ְּש ָאר הַ ּ ַמ ֲעלוֹ ת
ש ָהיִ ינ ּו יְּ כוֹ לִ ים לִ זְּ כּ וֹ ת ַעל יְּ ֵּדי צַ דִּ יקֵּ י ָהאֱ מֶׁ ת ,הֵּ ן
טוֹ בוֹ ת ֶׁ
שלּ ֹא ִהזְּ ּ ַכ ְּרנ ּו לְּ פָ נ ָ
ש ִ ּב ַּק ְּשנ ּו ִמ ְּּלפָ נ ָ
ֶׁיך,
ֶׁיך ,וְּ הֵּ ן ַמה ּ ֶׁ
ַמה ּ ֶׁ
ָ
ַעל הַ כּ ֹל ּ ַת ֲעזֹר לָנ ּו יְּ הֹוָ ה ֱאלֹהֵּ ינ ּו ְּ ּב ַרחֲמֶׁ יך הָ ַר ִ ּביםִּ ,כי
אַ ָּתה ָא ִבינ ּו ,וְּ אֵּ ין לָנ ּו על ִמי לְּ ִה ּ ָשען ִּכי ִאם על ָ
ֶׁיך
ָ
ֵּ
ַ
ָ
ש ְּרצוֹ נִ י וְּ כוֹ ְּס ִפי
ש ַּב ּ ָש ַמיִ םִּ .כי ָּגלוּי וְּ יָדו ַּע לְּ פָ נֶׁיך ֶׁ
אָ ִבינ ּו ֶׁ
ְּ
חָ זָק ְּמאֹד לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב ַל ַּצדִּ יק ָה ֱאמֶׁ ת ,אַ ך ַּב ֲעוֹ נוֹ ַתי
ָה ַר ִ ּבים אֵּ ינִ י זוֹ כֶׁ ה ל ַָד ַעת ִמי הוּא וְּ אֵּ יפֹה הוּאִ ,מי יִ ּ ֵּתן
יתי ְּמ ַד ּלֵּג ַעל הֶׁ ָה ִרים ְּמ ַק ּ ֵּפץ ַעל
י ַָד ְּע ִ ּתי וָ אֶׁ ְּמצָ אֵּ ה ּוָ ,היִ ִ
ידנּ ּו":
הַ ְּ ּגבָ עוֹ ת ָלבֹא לְּ ִה ְּת ָק ֵּרב אֵּ לָיוִ " .מ ְּס ּ ַפר ְּצ ָע ַדי אַ ִ ּג ֶׁ

ָמלֵא

ַרח ֲִמיםְּ ,ראֵּ ה ָענְּ יִ י ו ֲַע ָמלִ יְּ ,ראֵּ ה ָענְּ יִ י ו ְּּמרו ִּדי

ל ֲַענָ ה וָ רֹאשָ ,ש ַק ְּד ִ ּתי וָ אֶׁ ְּהיֶׁה ְּּכ ִצ ּפוֹ ר בּ וֹ ֵּדד ַעל ָּגגִּ .כי
ש ַעַ ,רק לְּ ָך לְּ בַ ד ֵּעינַ י ְּתלוּיוֹ ת.
אֵּ ין לִ י לְּ ִמי לִ ְּפנוֹ ת לְּ ִה ָ ּו ֵּ
חוּס וַ ֲחמֹל נָ א ָעלַי ,ו ְּּסלַח נָ א ו ְּּמחַ ל נָ א וְּ כַ ּ ֵּפר נָ א ַעל
וַעוֹ נַ י ו ְּּפ ָש ַעי הַ ְּ ּמ ֻּר ִ ּבים" .לַיהֹוָ ה ֱאלֹהֵּ ינ ּו הָ ַר ֲח ִמים
ח ֲָטאַ י ֲ
וְּ הַ ְּ ּסלִ יחוֹ ת ִּכי ָמ ַר ְּדנ ּו בוֹ  .לְּ ַמ ַען ִש ְּמ ָך יְּ הֹוָ ה וְּ סָ ל ְַּח ָּת
ל ֲַעוֹ נִ י ִּכי ַרב הוּאִּ .כי ִע ְּ ּמ ָך הַ ְּ ּסלִ יחָ ה לְּ מַ ַען ִ ּת ָ ּו ֵּרא".
וְּ ָעזְּ ֵּרנ ּו וְּ ז ּ ֵַּכנ ּו וְּ ִת ּ ֶׁתן לָנ ּו ְּ ּב ַמ ְּ ּתנַ ת ִח ָּנם וְּ נִ ְּדבַ ת חֶׁ סֶׁ ד ּ ָכל

יח

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

ש ִ ּב ַּק ְּשנ ּו ִמ ְּּלפָ נ ָ
יתי ִ ּבלְּ שוֹ נִ י אַ ָּתה יְּ הֹוָ ה
ֶׁיך .וְּ ִאם ָשגִ ִ
ַמה ּ ֶׁ
ְּ ּתכַ ּ ֵּפר ַּב ֲע ִדי .ו ְּּתז ּ ֵַּכנ ּו ַּגם ָ ּבעוֹ לָם הַ זֶּׁה לִ ְּטעוֹ ם מֵּ ֵּעין
ָהעוֹ לָם הַ ָ ּבא ,לְּ ִה ְּת ַּב ּ ֵּטל אֵּ ל ָ
ש ּ ָכל
ֶׁ
ֶׁיך ,וְּ ל ַָד ַעת
ְּמאוֹ ָרעוֹ ֵּתינ ּו הַ כּ ֹל לְּ טוֹ בָ ֵּתנ ּוִּ .כי טוֹ ב יְּ הֹוָ ה לַכּ ֹל .ו ְּּתז ּ ֵַּכנ ּו
לְּ גַלּ וֹ ת מַ לְּ כו ְּּת ָך ָ ּבעוֹ לָם" .לְּ ַמ ַען דַּ ַעת ּ ָכל ַע ּ ֵּמי הָ אָ ֶׁרץ
ִּכי יְּ הֹוָ ה הוּא ָהאֱ ל ִֹהים אֵּ ין עוֹ ד .וְּ ָהיָה יְּ הֹוָ ה לְּ מֶׁ ל ְֶּׁך ַעל
ּ ָכל ָה ָא ֶׁרץ ַּביּוֹ ם הַ הוּא יִ ְּהיֶׁה יְּ הֹוָ ה אֶׁ חָ ד ו ְּּשמוֹ אֶׁ חָ ד.
יִ ְּהי ּו לְּ ָרצוֹ ן ִא ְּמ ֵּרי ִפי וְּ הֶׁ גְּ יוֹ ן לִ ִ ּבי לְּ פָ נ ָ
ֶׁיך יְּ הֹוָ ה צו ִּרי
וְּ גוֹ אֲלִ י"( :לקוטי תפלות .ח"א ,ד)
נוסח הודוי דברים

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

בא לְּ פָ נ ָ
ֶׁיך
ָא ָּנא ה' ֱאלֹהֵּ ינ ּו וֵּאלֹהֵּ י ֲאבוֹ ֵּתינ ּוָּ .ת ֹ
שאֵּ ין אֲנַ ְּחנ ּו
ְּ ּת ִפ ּל ֵָּתנ ּו ,וְּ אַ ל ִ ּת ְּת ַע ּלַם ַמלְּ ּ ֵּכנ ּו ִמ ְּ ּת ִח ָּנ ֵּתנ ּוֶׁ .
שה עֹ ֶׁרף לוֹ ַמר לְּ פָ נ ָ
ֶׁיך ה' אֱ לֹהֵּ ינ ּו וֵּאלֹהֵּ י
ַעזֵּּי פָ נִ ים ו ְּּק ֵּ
ֲאבוֹ ֵּתינ ּו צַ דִּ ִיקים אֲנַ ְּחנ ּו וְּ לֹא חָ ָטאנ ּוֲ .אבָ ל חָ ָטאנ ּו.
יתנ ּו:
שי בֵּ ֵּ
ָעוִ ינ ּו ָ ּ .פ ַש ְּענ ּו .אֲ ַנ ְּחנ ּו ַואֲ בוֹ ֵּתינ ּו וְּ אַ נְּ ֵּ
ד ַּב ְּרנ ּו דֹ ִפי וְּ לָשוֹ ן ָה ָרע .הֹ ֱעוִ ינ ּו.
בג ְַּדנ ּוָֹּ .גזַלְּ נ ּוִֹּ .
אָֹ ַש ְּמנ ּוָֹ ּ .
שקֶׁ ר ו ִּמ ְּר ָמה .יָֹ ַע ְּצנ ּו
וֹ ִה ְּר ַש ְּענ ּו .זֹ ְּדנ ּו .חָֹ ַמ ְּסנ ּו .טָֹפַ לְּ נ ּו ֶׁ
כז ּ ְַּבנ ּו ָ ּ .כ ַע ְּסנ ּו .לֹ ְּצנ ּו .מָֹ ַר ְּדנ ּוָ .מ ִרינ ּו
ֵּעצוֹ ת ָרעוֹ תִֹ ּ .

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

יט

ְּדבָ ֶׁר ָ
פ ַש ְּענ ּוָ ּ .פ ַג ְּמנ ּו.
עוִ ינ ּוָֹּ .
יך .נִֹאַ ְּצנ ּו .נִ אַ ְּפנ ּו .סָֹ ַר ְּרנ ּוָֹ .
שחַ ְּתנ ּו .
צָֹ ַר ְּרנ ּו ִ .צ ַע ְּרנ ּו ָאב וָ אֵּ ם .קִֹ ּ ִשינ ּו עֹ ֶׁרף .רָֹ ַש ְּענ ּוִֹ .
ִמ ִ ּמ ְּצווֹ ֶׁת ָ
יך
ָּת ִעינ ּו וְּ ִת ֲע ַת ְּענ ּו .וְּ סַ ְּרנ ּו
ת ַע ְּבנ ּו.
ִֹּ
ָ
ו ִּמ ִ ּמ ְּש ּ ָפטֶׁ יך הַ ּטוֹ ִבים וְּ לֹא ָשוָ ה לָנ ּו .וְּ אַ ָּתה צַ דִּ יק ַעל ּ ָכל

הַ ָּבא ָעלֵּינ ּוִּ .כי ֱאמֶׁ ת ָע ִש ָית ַואֲ ַנ ְּחנ ּו ִה ְּר ָש ְּענ ּוֹ:
אל ְּּכבוֹ ד נִ ְּשמַ ת אֲדוֹ נֵּינ ּו מוֹ ֵּרינ ּו וְּ ַר ֵּּבנ ּו,

אוֹ ר

הָ אוֹ רוֹ ת ,צַ ח ָהצַ ְּחצַ חוֹ ת ,סַ ָ ּבא ְּדסַ ִ ּביןַ ,ע ִ ּתיק ְּד ַע ִ ּת ִיקין,
הַ ָּנהָ ר הַ יּוֹ צֵּ א מֵּ ֵּע ֶׁדן ,לְּ הַ ְּשקוֹ ת ,לְּ הַ חֲיוֹ ת וּלְּ ַטהֵּ ר ּ ָכל
הַ ְּ ּברו ִּאים וְּ כָ ל הַ ְּ ּנ ָשמוֹ ת ,הַ לּ ֹא הוּא ַר ֵּּבנ ּו הַ ָ ּקדוֹ ש ַר ִ ּבי
ַנ ְּח ָמן ֶּׁבן פֵּ יגֶׁא ,זְּ כוּתוֹ ָיגֵּן ָעלֵּינ ּו וְּ ַעל ּ ָכל יִ ְּש ָראֵּ ל ,אָ מֵּ ן.
ִ ּב ְּד ִחיל ּו ּו ְּר ִחימ ּו ה ֲֵּרינִ י נִ ַּגש אֶׁ ל ְּמקוֹ ם ְּ ּגנִ יז ְַּתכֶׁ םְּ ,מקוֹ ם
יעת הַ ּ ַמ ְּעיָן הַ ָ ּקדוֹ שִ ,מ ּ ָשם ּ ָכל
ק ֶֹׁדש הַ ָ ּק ָד ִשיםְּ ,מקוֹ ם נְּ ִב ַ
ָה ֲע ָד ִרים שוֹ ִתים וְּ אֵּ לָיו ּ ָכל הַ ְּּלבָ בוֹ ת נִ ְּכסָ ִפים ,לְּ ַק ּיֵּם
ִצ ּווּיוֹ

ְּ ּב ִס ְּפרוֹ

הַ ָ ּקדוֹ ש לִ קּ ו ֵּּטי מוֹ הֲ ַר"ן ְּ ּבתוֹ ָרה ד',

וְּ ל ֲַעשוֹ ת וִ דּ וּי דְּּ בָ ִרים לִ ְּפנֵּי הַ ַ ּצדִּ יקִּ ,כי אֵּ ינִ י יוֹ ֵּד ַע
את ָלעוֹ ָלם
ְּ ּבאֵּ יזֶׁה ֶׁ ּד ֶׁר ְּך אֲנִ י ְּמהַ ּל ְֵּּך ,וְּ אַ ָּתה ָא ַמ ְּר ָּת ִּכי ָ ּב ָ
שם יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ,אֲבָ ל אֵּ ינְּ ָך
לְּ ָק ֵּרב נְּ פָ שוֹ ת יִ ְּש ָראֵּ ל אֶׁ ל הַ ּ ֵּ

ש ָ ּבא אֶׁ ְּצלְּ ָך ו ְּּמסָ ּ ֵּפר לְּ ָך חֶׁ ְּסרוֹ נוֹ
ָיכֹל לְּ ָק ֵּרב ִּכי ִאם ִמי ֶׁ

וִ ּד ּוי

כ

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

אַ ָּתה יָכוֹ ל לְּ ַת ְּ ּקנוֹ  .וְּ גַם ָא ַמ ְּר ָּת ְּ ּבלִ ּקו ֵּּטי מוֹ הֲ ַר"ן ּתוֹ ָרה
ש ָּצ ִר ְּ
יך לִ נְּ ס ַֹע ַל ַ ּצדִּ יק לְּ הַ ְּחזִ יר אֲ בֵּ ָדתוֹ ִּ ,כי ּ ָכל
קפ"חֶׁ ,
הָ ֲאבֵּ דוֹ ת הֵּ ן אֵּ צֶׁ ל הַ ַ ּצדִּ יק.
ש ּ ֵּכן
ר ִּביַ ,ר ִ ּבי ,אֵּ ינִ י יוֹ ֵּד ַע ְּּכלָל ַמה ִא ַּב ְּד ִ ּתי ,לֹא ּ ָכל ֶׁ
שאֵּ ינִ י יוֹ ֵּד ַע לְּ הַ ִּכיר ֲאבֵּ דוֹ ַתי ,אַ ְּך אֲנִ י ַמא ֲִמין ֶּׁבאֱ מוּנָ ה
ֶׁ
יא ִתי לְּ כָ אן ,וְּ ִדבּ ו ַּרי אֵּ ּלֶׁה,
ש ֶׁעצֶׁ ם ִט ְּרחָ ִתי ו ִּב ָ
ְּשל ֵָּמהֶׁ ,
ש ָ ּבהֶׁ ם ,יוֹ ִעיל לִ י
ל ְַּמרוֹ ת רֹב הַ ִ ּבלְּ בּ וּל וְּ הַ ּ ְּפנִ יּוֹ ת ֶׁ
ש ּ ַת ֲעסֹק ְּ ּב ִ ּת ּקוּן נִ ְּש ָמ ִתי ,וְּ ָת ִשיב לִ י אֶׁ ת אֲ בֵּ דוֹ ַתי
ֶׁ
ש ִא ַּב ְּד ִ ּתי ,הֵּ ן ְּ ּב ִ ּגלְּ ּגוּל זֶׁה וְּ הֵּ ן ְּ ּב ִ ּגלְּ גּ וּלִ ים
ָה ַרבּ וֹ ת ֶׁ
ֲאחֵּ ִרים.
( ּ ָכאן יֵּש לְּ ִה ְּש ּ ַתדֵּּ ל לְּ סַ ּ ֵּפר אֶׁ ת ּ ָכל הַ ּ ַמ ֲע ִשים ,הַ דִּ בּ ו ִּרים ,וְּ הַ ּ ַמ ְּח ָשבוֹ ת
שלְּ נ ּו ִמיּוֹ ם ָע ְּמדֵּּ נ ּו ַעל דַּ ְּע ּ ֵּתנ ּו ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּׁה).
הָ ָרעוֹ ת ָּבהֶׁ ם נִ ְּכ ַ

ר ִּביַ ,ר ִ ּביַ ,מר וְּ צַ ר לִ י ְּמאוֹ ד ,ח ֶׁ ְּ
וַע ָרפֶׁ ל .וּמַ ה
ֹשך ָענָ ן ֲ
אתי,
שה? ו ִּמי יָשוּב ַּב ֲע ִדי? הַ לּ ֹא ַעל זֶׁה נִ ְּב ֵּר ִ
אֶׁ ֱע ֶׁ
שאָ שוּב ְּ ּב ַע ְּצ ִמי וְּ אֶׁ ְּת ַּג ֵּּבר ַעל כּ ֹחוֹ ת ָה ַרע וְּ אֶׁ ְּסבּ ֹל צַ ַער
ֶׁ
של הַ ּיֵּצֶׁ ר .וְּ כָ ל הַ ַּצדִּ ִיקים וְּ הַ ְּּי ֵּר ִאים
ישת הַ ּ ַת ֲענוּג ֶׁ
ִמ ְּּכ ִב ַ
ָע ְּבר ּו ַמ ֲעבָ ר זֶׁהִּ ,כי ַּגם אוֹ ָתם ִע ָּנה הַ ּיֵּצֶׁ ר הָ ַרע וְּ ָרצָ ה
לִ ּ ֵּתן לָהֶׁ ם הַ ּ ַת ֲענוּג הֶׁ חָ שו ְּּך וְּ הַ ּ ַמר הַ זֶּׁה .אֲבָ ל הֵּ ם זָכ ּו

וִ ּד ּוי
לְּ ִה ְּת ַּג ֵּּבר

וּלְּ הַ ֲע ִביר

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ֵּעינָ ם

ְּ ּדבָ ִרים
וְּ לִ ָ ּבם

מֵּ ָהאי

כא

ַעלְּ ָמא

שם
( ִמ ּ ַת ְּע ּתו ֵּּעי ָהעוֹ לָם הַ זֶּׁה) וְּ ָד ְּבק ּו אֶׁ ת ַע ְּצ ָמם ְּ ּבהַ ּ ֵּ
שזָּכ ּו ,אַ ְּש ֵּרי ָלהֶׁ ם .אֲ בָ ל אֲנִ י אוֹ י לִ י,
יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך וְּ זָכ ּו לְּ ַמה ֶׁ
ִּכי אֲנִ י רוֹ צֶׁ ה ל ֲַעבֹד אֶׁ ת ה' ִעם ּ ָכל הַ ּ ַתאֲ ווֹ ת .הַ לּ ֹא ַעל
ִמי ְּ ּתלוּנוֹ ַתיִּ ,כי ִאם ַעל נ ְַּפ ִשיֲ ,אבָ ל ַעל זֶׁה ְּ ּב ַע ְּצמוֹ
ש ּ ַת ֲעש ּו ִע ִ ּמי דָּ בָ ר
אֲנִ י צוֹ ֵּעק וּבָ א לִ ְּפנֵּי ְּקדֻּ ּ ַש ְּתכֶׁ םֶׁ ,
ש ַּגם אֲנִ י אַ ּ ִשיג כּ ֹחַ ל ֲַעשוֹ ת ְּּכמוֹ ּ ָכל הַ ַּצדִּ ִיקים
ּ ָכזֶׁהֶׁ ,
שאֶׁ זְּ ּ ֶׁכה מֵּ ַע ָּתה לִ ְּחיוֹ ת חַ ִּיים טוֹ ִבים
שר מֵּ עוֹ לָםֶׁ ,
ֲא ֶׁ
ִ ּב ְּ ּקדֻּ ּ ָשה ו ְּּב ּ ָטה ֳָרה ,וּלְּ בַ לּ וֹ ת י ַָמי ַעל הַ ּתוֹ ָרה וְּ ַעל
ָה ֲעבוֹ ָדהַ ,ואֲנִ י מוֹ סֵּ ר מוֹ ָד ָעה לִ ְּפנֵּיכֶׁ ם ,לִ ְּפנֵּי ש ֶֹׁרש
של ְּ ּביִ ְּראַ ת אֱ ל ִֹקיםִּ ,כי אֲנִ י
נְּ ָשמוֹ ת יִ ְּש ָראֵּ ל ,צַ דִּ יק מוֹ ֵּ
ְּ
שם יִ ְּת ָ ּב ָרך מֵּ ַע ָּתה וְּ ַעד עוֹ לָם
רוֹ צֶׁ ה ל ֲַעבֹד אֶׁ ת הַ ּ ֵּ
וְּ לִ כְּ בּ ֹש אֶׁ ת יִ ְּצ ִרי וְּ לִ ְּחיוֹ ת חַ ִּיים אֲ ִמ ִ ּת ִּיים ו ְּּקדוֹ ִשים
שה ִע ִ ּמי
ִּכ ְּרצוֹ ן ה' ֶּׁב ֱאמֶׁ ת מֵּ ַע ָּתה וְּ ַעד עוֹ לָם .וְּ אַ ָּתה ֲע ֵּ
ְּ ּב ֹכ ֲח ָך הַ ָּגדוֹ ל וְּ תוֹ ִציא אֶׁ ת נִ ְּש ָמ ִתי ִמ ּ ָכל ִמינֵּי ּגֵּיהֵּ ּנֹם
הַ ּשוֹ לְּ ִטים ָ ּב ּה ,לְּ אוֹ ר ְּ ּבאוֹ ר הַ חַ ִּיים וּלְּ בַ ֵּּקר ְּ ּבהֵּ יכָ לוֹ .
וְּ אֶׁ זְּ ּ ֶׁכה לְּ ֶׁד ֶׁר ְּך יְּ ָש ָרה ָללֶׁכֶׁ ת ָ ּב ּה לְּ ִפי ש ֶֹׁרש נִ ְּש ָמ ִתי
ש ַּגם ַעל-י ִָדי יִ ְּת ַקדֵּּ ש ְּשמוֹ יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך
וּמַ הו ִּתיּ ְּ ,באֹפֶׁ ן ֶׁ
ָ ּבעוֹ לָם הַ זֶּׁה ו ְּּבכָ ל ָהעוֹ לָמוֹ ת כּ ֻּּלָםָ .אמֵּ ן.
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סֵ ֶדר וִ ּד ּוי ְּ ּד ָב ִרים
שלִ ֵקט ֶאחָ ד מאנ"ש.
הַ ְּּמי ּ ָֻסד עַ ל ּ ִפי לִ ּקוּטֵ י עֵצוֹ ת ֶ

אֱ מֶ ת
ָּכפַ ְרנוִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו ִמ ַּצדִּ ִיקים ,לֹא ִקיּ ְַמנ ּו ַעצוֹ ֵתיהֶ ם,
יציתָ ,עבַ ְדנ ּו
ָהל ְַכנ ּו ְ ּב ֵעצוֹ ת ְר ָש ִעיםּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ִמ ְצוַת ִצ ִ
ֲעבוֹ ָדה ז ָָרהָ ,ה ַרגְ נ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ַּב ּי ַָדיִ םָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ָ ּב ֵעי ַניִ ם,
ָעכַ ְרנ ּו דָּ מֵ ינ ּוִ ,ט ּ ֵמאנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ְ ּבי ַָדיִ ם ,הֵ סַ ְרנ ּו הַ ְש ָּגחָ ְת ָך,
ִה ְפ ַר ְדנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו מֵ אֶ חָ דִ ,ח ּ ַפ ְשנ ּו נִ ְצחוֹ נוֹ ת ,ל ֹא הוֹ ֵדינ ּו
לְ ָך על טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו לִ ּמוּד הַ ּ ָלכוֹ ת ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו
ַ
ַש ָ ּבת.

אֱ מונָּה
ַש ְבנ ּו ְ ּבאֶ ֶרץ
ָּכפַ ְרנו ְ ּב ָךּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ְ ּת ִפ ּלָה ,לֹא ִה ְתי ּ ַ
יִ ְש ָראֵ לָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ְ ּבנִ ּ ֶסי ָךָ ,הל ְַכנ ּו ַל ָּגלוּתִ ,ע ּ ַכ ְבנ ּו ָמ ִשיחַ ,
דִּ ָ ּב ְרנ ּו אֶ ּ ִפיקוֹ ְרסוּתִ ,ש ַּק ְרנ ּו ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּבכֹחַ ,
ִהגְ דַּ לְ נ ּו חָ רוֹ ן אַ ּ ְפ ָךָ ,ר ַד ְפנ ּו אַ חַ ר הַ ּ ָכבוֹ ד וְ הַ ּ ְש ָר ָרה ,לֹא
ִק ַּבלְ נ ּו מוּסָ ר ,הֶ אֱ ַמנּ ּו ֱאמוּנוֹ ת כּ וֹ זְ ִב ּיוֹ תִ ,ה ְשחַ ְתנ ּו
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כג

ִמדּ וֹ ֵתינ ּוָ ,הפַ ְכנ ּו ְקדֻ ָשה לְ חוֹ ל ,לֹא ִה ְכנַ ְסנ ּו אוֹ ְר ִחים
ידי חֲכָ ִמים
ידי חֲכָ ִמים ,ל ַָמ ְדנ ּו ּתוֹ ָרה ִמ ּ ַתלְ ִמ ֵ
ּ ַתלְ ִמ ֵ
שאֵ ינָ ם הֲגוּנִ יםִ ,ח ּלַלְ נ ּו ַש ָ ּבת ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו מֹחֵ ינ ּו,
ֶ
ָמנ ְַענ ּו ָמ ָטר מֵ הָ עוֹ לָם ,לֹא ֵק ַר ְבנ ּו ְרחוֹ ִקים ,ל ֹא ָע ִשינ ּו
ש ָּצ ִר ְ
יך ,לֹא ִ ּג ִּלינ ּו ַמלְ כו ְּת ָךִ ,ה ְת ַע ַ ּצלְ נ ּו,
ּ ַת ֲענִ יּוֹ ת ֶ
ִה ְת ַע ְצ ְ ּבנ ּוָ ּ ,כ ַע ְסנ ּו ,לֹא נָ ַת ּנ ּו ְצ ָד ָקה ּ ָכ ָראוּי ,ל ֹא צָ ַע ְקנ ּו
אֵ ל ָ
ֶיך ּ ָכ ָראוּי ,לֹא ֵּב ַר ְרנ ּו הַ ְ ּמ ַד ּ ֶמהָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ְ ּב ִחדּ וּש
הָ עוֹ לָם ,לֹא דִּ ָ ּב ְרנ ּו ֱאמוּנָ ה ַּב ּ ֶפהִ ,ה ְתלוֹ צַ ְצנ ּו ,לָמַ ְדנ ּו
ִס ְפ ֵרי ח ֲִקירוֹ ת ,לֹא ָש ַמ ְחנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ָר ִצינ ּו אוֹ ְת ָך
ּ ָכ ָראוּי ,לֹא בּ ְֹשנ ּו ַעל ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו.

ֶא ֶרץ יִ ְש ָּר ֵאל
ִב ַטלְ נו ְ ּת ִפ ּלָהָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ְ ּבכֹחָ ּהָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ְ ּבאֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל,
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ָ ּבאֱ מוּנָ הּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ּתוֹ ָרהִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו ִמ ַּצדִּ ִיקים
ֲא ִמ ִ ּת ִּייםּ ָ ,ב ַע ְטנ ּו ַּב ִּי ּסו ִּריםִ ,ה ְק ַש ְבנ ּו לְ מוֹ נְ ִעים ְר ָש ִעים,
לֹא נִ לְ חַ ְמנ ּו ַּב ּיֵצֶ ר ָה ַרעִ ,ה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּבמַ ְח ָשבוֹ ת זָרוֹ ת,
לֹא נָ ַת ּנ ּו ְצ ָד ָקה לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ לָ ,ע ִשינ ּו מַ חֲלוֹ קוֹ ת,
ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו ִמ ְצוַת סֻ ּ ָכה ,לֹא עוֹ ַר ְרנ ּו זְ כוּת אָ בוֹ ת ,לֹא דָּ נ ּו
לְ כַ ף זְ כוּת אֶ ת הָ ְר ָש ִעים ,לֹא ִק ַ ּי ְמנ ּו ִמ ְצוַת חָ ָלה ,לֹא
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הֶ א ֱַרכְ נ ּו אַ ף ,לֹא ּ ַכסַ ְפנ ּו לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל ,הֶ אֱ מַ ּנ ּו ַּב ּ ֶטבַ ע,
ִס ּ ַפ ְרנ ּו ִס ּפו ִּרים ִמ ְר ּ ָש ִעיםִ ,ט ּ ֵמאנ ּו אֶ ת הַ ּ ַמ ְח ָשבָ ה,
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ִ ּב ְכבוֹ ְד ָך ,לֹא ּ ַכסַ ְפנ ּו ל ַּתוֹ ָרה ,לֹא ָהל ְַכנ ּו ַמ ְס ּ ִפיק
לְ ִק ְב ֵרי צַ דִּ ִיקים.

אֲ ִכילָּה
ָּאכַ לְ נו לֹא ְ ּבכַ ְשרוּתָ ,אכַ לְ נ ּו ַּבהַ לְ ָע ָטהִ ,ה ְתאַ ֵונ ּו לֶאֱ כֹל
ְ ּבבַ ֲה ִמ ּיוּתָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ַּב ְ ּב ִריתָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ְ ּב ּלָשוֹ ן הַ ּק ֶֹדשּ ָ ,באנ ּו
ָשנ ּו אֶ ת ָימֵ ינ ּו ,הֵ ַר ְענ ּו לִ ֵּבינ ּו,
ל ּ ַַמ ֲחל ֶֹקתִ ,ש ַּק ְרנ ּו ,י ָ
ָ
ָאכַ לְ נ ּו ַמאֲכָ לִ ים לֹא ְמב ָֹר ִרים ,לֹא ִד ָ ּב ְרנ ּו לְ פָ נֶיך ּ ָכ ָראוּי,
אָ כַ לְ נ ּו יוֹ ֵתר ִמ ְצ ָרכֵ ינ ּוָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ְ ּב ּ ָכבוֹ ד ִד ְקד ּו ּ ָשהָּ ,ג ַר ְמנ ּו
לְ הַ ְס ָּתרוֹ ת ּ ָפנִ יםָ ּ ,פגַ ְמנ ּו וְ ִה ְפסַ ְדנ ּו הַ ִּי ְר ָאה ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו
חַ ג הַ ּ ֻסכּ וֹ ת ּ ָכ ָראוּי ,לֹא ִה ְתחַ ז ּ ְַקנ ּו ְ ּב ּ ִש ְמחָ ה ,לֹא
ִה ְמ ַש ְכנ ּו הֶ ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָ ּבאֲכִ ילָה ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו ּתוֹ כָ חָ ה
מֵ הַ ַ ּצדִּ יקָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ִ ּב ְמזוֹ נָ א ְדנִ ּ ְש ָמ ָתא ,לֹא ֵּב ַר ְכנ ּו ַעל
הָ אֲכִ ילָהָ ,אכַ לְ נ ּו ּ ֵפרוֹ ת לֹא ְמבֻ ּ ָשלִ ים ,גָ ַר ְמנ ּו לִ כְ בוֹ ד
ש ַּבדוֹ ר ,לֹא ִה ְמ ַש ְכנ ּו יִ ְראָ ה
שיִ ֹפל לְ ָה ַע ֵזי ּ ָפנִ ים ֶ
ִד ְקדֻ ָשה ֶ
ָ ּבא ֲִכילָה.
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כה

או ְר ִחים
הַ ְכנָּ סַ ת ֹ
נַסנ ּו אוֹ ְר ִחיםּ ִ ,ב ֵזנ ּו אוֹ ְר ִחים ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו אוֹ ָתם
ל ֹא ִה ְכ ְ
שם,
ּ ָכ ָראוּיִ ,ק ַּבלְ נ ּו ּתוֹ רוֹ ת נְ פוּלוֹ תִ ,ה ְת ַגאֵ נ ּו ַעל יְ ֵראֵ י הַ ּ ֵ
ּ ָפגַ ְמנ ּו ַּב ְ ּת ִפ ּלָהָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ָ ּבאֲכִ ילָה.

אֲ נָּ חָּ ה
שינ ּו לִ ֵּבנ ּו,
ִה ְת ַרחַ ְקנו מֵ הַ ַ ּצדִּ יקָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ָ ּב ֱאמוּנָ הִ ,ה ְק ֵ
ִה ְתאַ נַ ְחנ ּו לְ ַתאַ ווֹ ת ָהעוֹ ָלם ָהזֶה ,הֵ ע ְז ּנ ּו לְ פָ נ ָ
ֶיך.
ַ

ְב ִרית
ָּפגַ ְמנו ַּב ְ ּת ִפ ּלָהִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו ַעל ַע ְצמֵ נ ּו הַ יֵּצֶ ר הָ ַרע,
ּ ָפגַ ְמנ ּו ֵּב ּ ִט ּ ֵפי הַ ּמֹחַ  ,נִ ְכנ ְַסנ ּו לְ ּ ַמחֲלוֹ קוֹ ת ֵּבין צַ דִּ ִיקים,
יצית ּ ָכ ָראוּי,
ִק ַּבלְ נ ּו ֵעצוֹ ת ְר ָש ִעים ,לֹא ִק ּי ְַמנ ּו ִמ ְּצוַ ת ִצ ִ
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ָ ּב ֱאמוּנָ ה ְ ּב ִ ּנ ִ ּסים ,לֹא ִה ְש ָת ַדלְ נ ּו ַּב ּתוֹ ָרה,
ִה ְת ַגאֵ נ ּו ,ל ַָמ ְדנ ּו ּתוֹ ָרה ְ ּבחַ ְשכ ּותָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּבל״ט ַמלְ קוֹ ת,
לֹא ִקדַּ ְשנ ּו זִ ּו ּוגֵינ ּו ,ל ַָמ ְדנ ּו ַק ָ ּבלָה ְ ּב ּ ֻט ְמ ָאה ,הֶ ְחסַ ְרנ ּו
של ִש ְב ִעים אֻ ּמוֹ תָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו
ִ ּב ְכבוֹ ְד ָךַּ ,ב ַע ְרנ ּו לְ ַתאַ ווֹ ת ֶ
ִ ּב ְקדֻ ּ ַשת יִ ְש ָראֵ לָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ִ ּב ְּלשוֹ ן הַ ּק ֶֹדשָ ּ ,פג ְַמנ ּו ְ ּבר ּוחַ

כו
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הַ קּ ֶֹדשָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּבדִּ בּ וּרָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּבדַּ ַעת ,לֹא ָש ַמ ְענ ּו
של ּ ֶפסַ ח
ּתוֹ ָרה ִמצַ דִּ ִיקים ,לֹא צָ ַע ְקנ ּו אֶ ת הַ הַ ָּג ָדה ֶ
לְ ִ ּתק ּון הַ ְ ּב ִרית ,לֹא ָש ִתינ ּו אַ ְר ַּבע כּ וֹ סוֹ ת ְ ּב ּ ֶפסַ ח,
ָש ַק ְענ ּו ְ ּב ַת ֲאוַת ָממוֹ ן ָעבַ ְדנ ּו ֲעבוֹ ָדה ז ָָרה ,נָ פַ לְ נ ּו
ְ ּב ַע ְצבוּת,

נָ פַ לְ נ ּו לְ ָּמ ָרה ְשח ָֹרה ,לֹא ִה ְת ַק ּ ַש ְרנ ּו

ְ ּב ֱאלֹקוּת ,הֶ ְח ַש ְכנ ּו ּ ָפנִ ים ,לֹא זִ ּ ַכ ְכנ ּו חֹ ְכ ַמ ֵתנ ּו ,לֹא
דָּ ַר ְשנ ּו אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה ּ ָכ ָראוּי ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו ִ ּתק ּון הַ ְּכלָלִ י,
שלּ ֹא ֵּבהֶ ּ ֵתר ,לֹא
שלּ ֹא ֵּבהֶ ּ ֵתרָ ,ש ִתינ ּו יַיִ ן ֶ
דִּ ָ ּב ְרנ ּו ּתוֹ ָרה ֶ
שפַ ע ו ְּב ָרכָ הִ ,ה ּ ַפלְ נ ּו
ִק ּי ְַמנ ּו אֶ ת ָה ֱאמוּנָ ה ,לֹא הוֹ ַר ְדנ ּו ֶ
ַע ְצמֵ נ ּו לְ ַע ְבדוּתָ ,עבַ ְרנ ּו ַעל ִא ּסוּר וְ הֵ י ֶתר ,לֹא ּ ַכסַ ְפנ ּו
אֵ ל ָ
ֶיךִ ,צ ַי ְרנ ּו אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה לְ ָר ָעה ,לֹא הוֹ ל ְַדנ ּו הַ ּמ ִֹחין,
ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו ְק ִריאַ ת ְש ַמע ,לֹא ָ ּבכִ ינ ּו ִ ּב ְק ִריאַ ת ְש ַמע ,לֹא
של הַ ַּצדִּ יק,
ִה ְשל ְַמנ ּו הַ ּמ ִֹחין ,לֹא ָּתפַ ְסנ ּו ַּבדִּ בּ וּר ֶ
של ְשטוּת ,הוֹ סַ ְפנ ּו ְקלִ ּפוֹ תָ ,שמַ ְענ ּו
שינ ּו קֻ ְשיוֹ ת ֶ
ִה ְק ֵ
דִּ בּ ּו ֵרי ְר ָש ִעיםָ ,היִ ינ ּו ִ ּב ְב ִחינַת מַ יִ ין ְמסָ א ִביןֶ ,ז ַרע
ָטמֵ אַ ,מיִ ין ְמ ִר ִיריןִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו ְקלִ ּ ַפת ֲע ָמלֵקָ ּ ,פגַ ְמנ ּו
שפַ ע ְּכפ ּולָה ,לֹא ִה ְתעוֹ ַר ְרנ ּו לִ ְ ּתשוּבָ ה מֵ אַ ֲהבָ ה,
ְ ּב ּ ֶ
ש ֶקרּ ָ ,באנ ּו לְ הֶ בֶ ל הַ ּיֹפִ י ,נָ פַ לְ נ ּו
של ֶ
ָ ּבאנ ּו לְ חֵ ן ֶ
מֵ הַ ִּי ְר ָאה ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה ַּב ּ ֵס ֶתר ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו חַ ג
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כז

ָנַקנ ּו מֵ ִא ּ ָשה חֲצוּפָ הִ ,ה ְפסַ ְדנ ּו אֶ ת
הַ ּ ָשבוּעוֹ ת ּ ָכ ָראוּי ,י ְ
הַ ְ ּנבוּאָ ה ,לֹא ָשבַ ְרנ ּו אֶ ת הַ ִה ְרהו ִּרים ,נָ ַתנ ּו ל ִַה ְרהו ִּרים
לְ ִה ְת ַּג ֵּברָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּב ְ ּת ִפ ִּלין ,לֹא אָ מַ ְרנ ּו ְק ִריאַ ת ְשמַ ע
ש ַעל הַ ִ ּמ ּ ָטהִ ,קלְ ַקלְ נ ּו אֶ ת ְ ּב ִחינָ ת ָמ ִשיחַ ָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו
ֶ
ַּב ְּיחו ִּדים ,לָבַ ְשנ ּו ּגוּף ְמצ ָֹרע ,הֶ ְחל ְַשנ ּו ֵיצֶ ר הַ ּטוֹ ב,
הוֹ סַ ְפנ ּו ֵליצָ נוּת ,נָ פַ לְ נ ּו לְ א ֲָהבוֹ ת וְ יִ ְראוֹ ת ָרעוֹ ת,
הֶ ְח ַמ ְצנ ּו לִ ֵּבנ ּו ,ל ַָמ ְדנ ּו ְ ּב ַע ְצבוּת ,ל ֹא אָ מַ ְרנ ּו ִ ּת ּקוּן
הַ ְּכלָלִ י.

ָּב ִנים
ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ּ ַללְ נ ּו ְ ּבכֹחַ ּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ִמ ְצ ַות סֻ ּ ָכהָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ְ ּבאֶ ֶרץ
יִ ְש ָראֵ ל ,לֹא ִה ְש ּ ַתדַּ לְ נ ּו לְ ָק ֵרב ְרחוֹ ִקים ,זִ ּו ּוגֵינ ּו ָהיָה לֹא
ידי
ַּב ְ ּקדֻ ּ ָשהִ ,ד ָ ּב ְרנ ּו לָשוֹ ן ָה ַרע ,לֹא ָּת ַמ ְכנ ּו ּ ַתלְ ִמ ֵ
חֲכָ ִמים ,לֹא ָע ִשינ ּו ִמ ְצווֹ ת ְ ּב ּ ִש ְמחָ ה.

חון
ִב ָּט ֹ
ל ֹא ָ ּב ַט ְחנ ּו ְ ּב ָךִ ,ה ְתי ֵָראנ ּו יִ ְראוֹ ת נְ פוּלוֹ ת ,ל ֹא י ֵָראנ ּו
ִמ ְ ּמ ָךִ ,מ ַע ְטנ ּו ִשֹ ְכלֵינ ּו ,לֹא ִה ְת ַק ּ ַש ְרנ ּו ִ ּב ְ ּקדֻ ּ ָשה.

כח
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שה
בו ָּ
שלֹא ַּב ְ ּקדֻ ּ ָשהִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו
הֵ ַע ְזנו ּ ָפ ֵנינ ּו נֵגְ ְד ָך ,הֵ ַע ְז ּנ ּו ֶ
ש ֶקר ,נִ ְמנ ְַענ ּו ִמ ּל ֲַעשוֹ ת
ֶ
ֱאמֶ ת ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו
ִמ ַ ּצדִּ יקֵ י
ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא ִה ְת ַּב ּי ְַשנ ּו מוּלְ ָך ,ל ֹא דַּ בַ ְקנ ּו ְ ּב ָך ,לֹא
דַּ בַ ְקנ ּו ְ ּב ֵעץ הַ חַ ִּייםָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ִ ּב ְקדֻ ּ ַשת הַ ְ ּת ִפ ִּלין ,דִּ ַּב ְקנ ּו
ַע ְצמֵ נ ּו ְ ּב ִאי ַלנָ א דְּ מוֹ ָת ּה.

ְבגָּ ִדים
ִביזִ ינו ְ ּבגָ ִדים ,לִ כְ ל ְַכנ ּו אוֹ ָתםִ ,ה ְפ ַר ְדנ ּו ק ּו ְד ּ ָשא ְ ּב ִרי ְך
הוּא ּו ּ ְש ִכינְ ֵתיהָ ,ק ַר ְענ ּו ְ ּבגָ ִדיםָ ,מ ַר ְדנ ּו ְ ּב ַמלְ כוּת ,לֹא
ִהלְ ַּב ְשנ ּו אֶ ת הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִהלְ ַּב ְשנ ּו אֶ ת הַ ּ ְשכִ ינָ ה,
נִ ְת ּ ַפ ְסנ ּו ַּב ַּב ַעל דָּ בָ ר.

ַגאֲ וָּ ה וַ ֲענָּ וָּ ה
ל ֹא נִ כְ לַלְ נ ּו ְ ּבאֵ ין סוֹ ף ,לֹא ָר ִאינ ּו ִש ְפל ּו ֵתינ ּו ,לֹא ָע ִשינ ּו
שהַ כּ ֹל לְ ּטוֹ בָ ה ,לֹא הֵ בֵ אנ ּו אֶ ת
ְ ּתש ּובָ ה ,לֹא זָכַ ְרנ ּו ֶ
הַ ְ ּת ִפ ּלָה ַל ַ ּצדִּ ִיקים ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו הַ ְ ּמע ָ ּות ,ע ּ ַכ ְבנ ּו ּ ַתאֲ וָ ְתךָ,
ִ
ֻ
לֹא ִ ּת ַקנ ּו הַ חָ ְכ ָמה ,עוֹ ַר ְרנ ּו דִּ ין ,לֹא ז ִָכינ ּו ל ַּתוֹ ָרה,
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שאֵ ין לָנ ּו,
ִה ְת ָּגאֵ ינ ּו ַּבחָ ְכ ָמה ַּב ְ ּגבו ָּרה וּבַ ֲע ִשירוּת ֶ
ִמ ַע ְטנ ּו וְ הוֹ ַר ְדנ ּו ְּכבוֹ ְד ָך ,לֹא ז ִָכינ ּו ַל ִּי ְר ָאה ,לֹא ָע ִשינ ּו
ָשלוֹ ם ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ,נָ פַ לְ נ ּו ִ ּב ְ ּת ִפיסָ ה ,נִ ְכ ַשלְ נ ּו ְ ּב ִפינ ּו,
לֹא קֵ ַר ְבנ ּו אֵ ת ָהעוֹ לָם ַל ַ ּצדִּ יק ,לֹא ָמסַ ְרנ ּו נֶפֶ ש,
ִהגְ ַּב ְרנ ּו ּ ַת ֲא ַות נִ אוּףּ ִ ,ב ִז ּינ ּו אֶ ת הַ ּמוֹ ָעדוֹ ת ,לֹא
ִה ְת ַק ּ ַש ְרנ ּו ַל ַ ּצדִּ יק ,הָ יְ ָתה לָנ ּו ֲענָ וָ ה ּ ְפס ּולָה.

ַד ַעת
ל ֹא ִק ּ ַש ְרנ ּו דַּ ַעת ל ַּלֵב ,לֹא עוֹ ַר ְרנ ּו אֵ ש הַ ִ ּמ ְש ּ ָפט ,לֹא
הֶ ֱע ֵלנ ּו הַ ִּי ְר ָאה לְ ָש ְר ָש ּה ,לֹא ִה ְתבּ וֹ ַד ְדנ ּו ּ ָכ ָראוּי ,לֹא
שם ,לֹא נִ כְ לַלְ נ ּו
ָש ַר ְפנ ּו הַ ְ ּקלִ ּפוֹ ת ,לֹא י ַָד ְענ ּו אֶ ת הַ ּ ֵ
ְ ּבאַ ְחדוּתוֹ  ,לֹא ָש ַמ ְרנ ּו אֶ ת הַ דַּ ַעת וְ הַ ּ ַמ ְח ָשבָ ה ִ ּב ְ ּקדֻ ּ ָשה,
לֹא חָ ַש ְבנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו ִש ְב ַעת הַ ּנֵרוֹ תָ ּ ,כפַ ְרנ ּו
ַּבחַ כָ ִמים ָר ִאינ ּו ָ ּב ַרע ,לֹא ִה ְתלַהַ ְבנ ּו ְבלִ ֵּבנ ּו אֵ ל ָ
ֶיך,
ִטמֵ אנ ּו לִ ֵּבנ ּוִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּו ,חַ ָרה ָא ּ ֵפינ ּוּ ִ ,ג ִּלינ ּו סוֹ דוֹ ת,
שכֶ לָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ִ ּבכְ בוֹ ד
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ַּבדַּ ַעת ,לֹא ִה ְמ ַש ְכנ ּו ּ ֵ
שכֶל וְ הַ דַּ ַעת ,לֹא ִה ּ ַשגְ נ ּו
צַ דִּ ִיקים ,סָ ג ְַרנ ּו אוֹ ר הַ ּ ֵ
שהַ כּ ֹל לְ טוֹ בָ ה,
וְ ִחדַּ ּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ִרחַ ְמנ ּוָ ,שכַ ְחנ ּו ֶ
שם ,לֹא ִה ְמ ַשכְ נ ּו
לֹא עוֹ ַר ְרנ ּו הָ עוֹ לָמוֹ ת ל ֲַעבוֹ ַדת הַ ּ ֵ

ל
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שכֶ ל
ַשכֶ ל ,הָ לַכְ נ ּו אַ חַ ר ּ ֵ
ְ ּב ָרכָ ה ,לֹא ִה ְמ ַשכְ נ ּו ֱאמוּנָ ה ל ּ ֵ
הַ ְמ ַד ּ ֶמה ,הָ ל ְַכנ ּו אַ חַ ר הַ ּ ַת ֲאווֹ ת ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו ְ ּבלֹא דַּ ַעת ,לֹא
ִש ַּב ְחנ ּו צַ דִּ ִיקים ,הוֹ ַר ְדנ ּו אֶ ת הַ דִּ בּ וּר ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו אֶ ת
הַ דִּ בּ וּר ,לֹא ָמצָ אנ ּו אֱ לֹקוּת ,לֹא נִ ְד ַּב ְקנ ּו ְ ּב ָך ,לֹא
ִה ְת ַּג ַּב ְרנ ּו ַעל יִ ְצ ֵרינ ּו ,לֹא ָט ַע ְמנ ּו אוֹ ר הָ אַ ֲהבָ ה
ש ַּבדַּ ַעת ,לֹא ִה ּ ַשגְ נ ּו אֶ ת הָ אוֹ ר הַ ָּגנוּז ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו
ֶ
ָ
ָ
אֵ לֶיך ,לֹא ָאהַ ְבנ ּו אוֹ ְתךָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ְ ּב ִש ְכלִ יּוֹ ת ִחצוֹ נִ יוֹ ת,
לִ ַק ְטנ ּו ּ ָכל הַ ִ ּמדּ וֹ ת הָ ָרעוֹ ת וְ הַ ְ ּמ ֻג ּנוֹ ת ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו
ִשכְ לֵינ ּו ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו הַ ְ ּנ ָש ָמה ,לֹא הֵ ַש ְבנ ּו דְּ בָ ִרים
ל ַּש ֶֹרש,

לֹא

ִחדַּ ּ ְשנ ּו

שכֶ ל
ֵּ

ּונְ ָש ָמה,

לֹא

ָשמַ ְרנ ּו

הַ ּ ַמ ְח ָשבָ ה ,לֹא ָש ַמ ְרנ ּו ָהאֱמ ּונָ ה ,לֹא דִּ ָ ּב ְרנ ּו ֱאמֶ ת
ַּב ּלֵב ,לֹא ָשבַ ְרנ ּו ּ ַתאֲ וַת נִ אוּף ,ל ֹא צָ ע ְקנ ּו אֵ ל ָ
ֶיך ,לֹא
ַ
ִה ְשל ְַמנ ּו אֶ ת הַ דַּ ַעת ,לֹא ִהגְ דַּ לְ נ ּו דַּ ַעת ,לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו
ש ָּצ ִר ְ
יך ,לֹא נִ זְ הַ ְרנ ּו
ָ ּב ְר ָמזִ ים ,לֹא ִצ ְמצַ ְמנ ּו דַּ ַעת ְּכ ֶ
ִמ ְּכ ִסילוּת ,לֹא נִ ְש ַמ ְרנ ּו מֵ חָ כְ מוֹ ת ִחצוֹ נִ יוֹ תִ ,ה ְר ֵּבינ ּו
חָ כְ ָמה ִמ ּ ַמ ֲע ִשים ,ל ֹא ָעסַ ְקנ ּו ַּבתוֹ ָרה ,לֹא ִ ּג ִּלינ ּו
חל ֶֹקת ,לֹא
הַ הַ ְס ָּתרוֹ ת ,לֹא ִה ְר ֵּבינ ּו ָשלוֹ םִ ,ה ְר ֵּבינ ּו ַמ ֲ
ִה ְר ֵּבינ ּו חֶ סֶ ד ,הֵ סַ ְרנ ּו צֶ ּ ֶלם ֱאל ִֹקיםִ ,ה ְקדַּ ְמנ ּו חָ כְ ָמה
לְ יִ ְראַ ת חֵ ְטא ,לֹא ִד ָ ּב ְרנ ּו ַּבחָ ְכ ָמה ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה,
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לא

שאַ ָּתה ַש ִּליט וּמַ ְש ִ ּגיחַ  ,לֹא
לֹא ִה ּלַלְ נ ּו אוֹ ְת ָךָ ,שכַ ְחנ ּו ֶ
יִ ַש ְבנ ּו הַ דַּ ַעת ,לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ַּב ַת ְכלִ ית ,לֹא ָש ַמ ְחנ ּו ,לֹא
ָר ִאינ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ִעם הַ ַ ּצדִּ יקָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ְב ִה ְתנוֹ צֵ צ ּות מֹחֵ ינ ּו,
לֹא ִה ְת ַּב ּי ְַשנ ּו ,לֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ הִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּו ,לֹא
ִה ְתחָ ַר ְטנ ּו.

ִדבור
ִד ַב ְרנו דְּ בָ ִרים ְ ּב ֵטלִ ים ,דִּ ַּב ְרנ ּו לָשוֹ ן ָה ַרע ,לֹא נָ ַתנ ּו
ידי חֲכָ ִמים ,לֹא דִּ ַּב ְרנ ּו הַ ּתוֹ ָרה ,לֹא ָע ִשינ ּו
ְצ ָד ָקה לְ ַתלְ ִמ ֵ
ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא הֵ בַ ּנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו הַ דִּ בּ וּרָ ּ ,פגַ ְמנ ּו
ַּבדִּ בּ וּרִ ,ש ַּק ְרנ ּו ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו ְבדַּ ֲחק ּות ,לֹא ִש ַּב ְחנ ּו
וְ ִה ּלַלְ נ ּו אוֹ ְת ָך ,לֹא ִה ְתעוֹ ַר ְרנ ּו לְ עֹ ְב ֶד ָך ,דִּ ַּב ְרנ ּו ִא ְ ּת ָך
של ָר ָשע ָ ּבר דַּ ַעת,
שלּ ֹא ֶּבאֱמֶ תָ ,ש ַמ ְענ ּו דִּ בּ ּו ִרים ֶ
ֶ
ִהגְ ַּב ְרנ ּו הַ ָּגלוּתִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו ִמ ְ ּקדֻ ּ ַשת אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל,
ִהגְ ַּב ְרנ ּו ִריב וּמַ חֲלוֹ קוֹ תָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ַּב ִז ּ ּ ָכרוֹ ןָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ְ ּב ִז ּכְ רוֹ ן
ָעלְ ָמא ְדאַ ֵתי ,נָ פַ לְ נ ּו לְ ּ ִשכְ חָ הָ ,שכַ ְחנ ּו מֵ הַ ּ ַת ְכלִ ית,
ִהכְ ַשלְ נ ּו אֶ ת הַ ַּצדִּ ִיקים ְ ּבגֵאוּתִ ,ה ְתאַ ֵונו לְ אֲכִ ילָה
ו ְּש ִת ּיָהִ ,ה ְמ ַש ְכנ ּו הַ דִּ בּ וּר ַלגַלּ ּות ,דִּ ַּב ְרנ ּו לָשוֹ ן ָה ַרע ַעל
צַ דִּ ִיקיםָ ,ע ִשינ ּו ְּכנָ פַ יִ ם ַל ַנחָ שִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו ִפילוֹ סוֹ ְפ ָיא
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וְ אֶ ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ָ ּבעוֹ לָםִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו הַ נִ צָ חוֹ ן לֹא הֶ ֱעלֵינ ּו
נִ צוֹ צוֹ תִ ,ה ְרחַ ְקנ ּו ָמ ִשיחַ  ,לֹא ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו הַ גּ וּף ,לֹא
ּנָת ָך ,לֹא
ִה ְמ ַשכְ נ ּו ְ ּב ָרכוֹ ת ,לֹא ִ ּגלִ ינ ּו ַמלְ כו ְּת ָך ֶו ֱאמו ְ
ִהזְ ּ ַכ ְרנ ּו אוֹ ְת ָך ְ ּב ִדבּ ו ֵּרינ ּו ,לֹא ִה ְמ ּ ַת ְקנ ּו ְ ּגבוּרוֹ ת הַ דִּ בּ וּר,
לֹא הוֹ ֵדינ ּו לְ ָך ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו הַ ּ ָלכוֹ ת ,דִּ ַּב ְרנ ּו ַעל חֲבֵ ֵרינ ּו,

עוֹ ַר ְרנ ּו ְ ּגבוּרוֹ ת ַעל צַ דִּ ִיקיםֵּ ,ב ַר ְכנ ּו ְ ּב ָרכוֹ ת לְ בַ ָט ָלה,
לֹא ִק ַש ְרנ ּו לָשוֹ ן הַ קּ ֶֹדש לְ ַש ָ ּבת.

ִה ְתב ֹו ְדדות
ל ֹא ִה ְתבּ וֹ ַד ְדנ ּו ,לֹא ָשפַ ְטנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ,לֹא ָט ַע ְמנ ּו אוֹ ר
הַ ָּגנוּז ,לֹא ִה ְש ּ ַפלְ נ ּו דַּ ְע ּ ֵתנ ּו ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ִ ּב ְ ּמ ִסיר ּות
נֶפֶ ש ,לֹא ִה ְתי ֵָראנ ּו ,לֹא ִטהַ ְרנ ּו לִ ֵּבנ ּו ,ל ֹא דִּ ַּב ְרנ ּו
הַ ִּכסו ִּפים הַ טוֹ ִבים ,לֹא הוֹ צֵ אנ ּו מֵ הַ כּ ֹחַ אֶ ל הַ ּפוֹ ַעל ,לֹא
ִצ ַי ְרנ ּו הַ ּתוֹ ָרה לְ ּטוֹ ב ,לֹא ִה ְמ ַש ְכנ ּו ְ ּב ָרכָ ה לָעוֹ לָמוֹ ת,
לֹא עוֹ ַר ְרנ ּו ִ ּב ְ ּתשוּבָ הִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו עֹ ְרלַת לֵבִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו
שלֹא
אֲהָ בוֹ ת ָרעוֹ ת ,לֹא ִה ְת ַּב ּי ְַשנ ּו נֶגְ דְּ ָךִ ,ה ְתבּ וֹ ַד ְדנ ּו ֶ
ּ ָכ ָראוּי וְ ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָשלְ נ ּו ְ ּב ּ ַכ ַעס ,לֹא ָע ִשינ ּו ִמ ּתוֹ רוֹ ת
ְ ּת ִפלּ וֹ ת.
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לג

ִה ְתחַ ְזקות
יאים ַּב ֲהלָכָ ה ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו ,לֹא ִהגְ דַּ לְ נ ּו
ל ֹא הָ יִ ינ ּו ְ ּב ִק ִ
ְשמֶ ָךִ ,ה ְתיָאַ ְשנ ּו ,לֹא ִה ְתחַ ז ּ ְַקנ ּו ,לֹא ִה ְתעוֹ ַר ְרנ ּו
ְ ּבאַ ֲהבָ ְת ָך ,לֹא ִה ְתחַ ז ּ ְַקנ ּו ְ ּב ֹכחַ הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו
שי ֱאמֶ ת ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה ל ֶָענִ י ָהגוּן ,לֹא ָשמַ ְחנ ּו
לְ אַ נְ ֵ
ַּב ְ ּנקֻ דּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,לֹא ָשבַ ְרנ ּו הַ ְ ּמנִ יעוֹ תָ ,שכַ ְחנ ּו
ש ְּכבוֹ ְד ָך ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ,לֹא ָמצָ אנ ּו אֱ לֹקו ְּת ָך ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם,
ֶ
לֹא דַּ בַ ְקנ ּו ְ ּב ָך ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו ּתוֹ ָרה לְ גַלוֹ ת הַ ְס ָּתרוֹ ת ,לֹא
ידי ,לֹא
ִש ַע ְרנ ּו ְ ּבלִ ֵּבנ ּו ְ ּגדֻ ּל ְָת ָךִ ,ה ְתלַהַ ְבנ ּו יוֹ ֵתר ִמ ַ

דִּ ַּב ְרנ ּו ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ּלָה ,לֹא דִּ ַּב ְרנ ּו יִ ְראַ ת ָשמַ יִ ם ,לֹא
ָאחַ זְ נ ּו ְ ּב ּי ִָמים קוֹ ְד ִמיםָ ,עסַ ְקנ ּו ִעם נָ ְכ ִרים ,לֹא
ִה ְת ַּג ַּב ְרנ ּו ַּב ּלֵב ,לֹא ָמצָ אנ ּו זְ כוּת ְ ּב ַע ְצמֵ נ ּוָ ,ש ַק ְענ ּו
ְ ּב ָּמ ָרה ְשח ָֹרה ,לֹא ָשבַ ְרנ ּו ִה ְרהו ֵּרי נִ אוּף ,לֹא דִּ ַּב ְרנ ּו
ש ִרים ,לֹא ִח ּ ַפ ְשנ ּו ְמקוֹ ם ְּכבוֹ ֶד ָך ,לֹא
דִּ בּ ּו ִרים ְּכ ֵ
ִה ְת ַע ַּק ְשנ ּו ְ ּב ַעבוֹ ַד ֶת ָךַ ּ ,פחָ ְדנ ּו ,לֹא הֶ ְחז ְַקנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו
שיְ כוֹ לִ ין לְ ּ ַת ֵקן.
ְ ּביִ ְראַ ת ָש ַמיִ םָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ָ ּבאֱמוּנָ ה ֶ
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נו ְצצות אֱ ל ֹקות
גות ְו ִה ְת ֹ
ש ֹ
הַ ָּ
שם ,ל ֹא י ַָד ְענ ּו
שם ,לֹא דַּ בַ ְקנ ּו ְ ּבהַ ּ ֵ
ל ֹא ִה ְת ַּב ּ ַטלְ נ ּו לְ הַ ּ ֵ
שהַ כּ ֹל אֶ חָ ד ,לֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה
שהַ כּ ֹל טוֹ ב ,ל ֹא י ַָד ְענ ּו ֶ
ֶ
ַעל ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא ָע ִשינ ּו ִמ ְצווֹ ת ְ ּב ּ ִש ְמחָ ה ,ל ֹא ִח ּ ַפ ְשנ ּו
ְמל ּ ֵַמד טוֹ ב ,ל ֹא ָעסַ ְקנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצווֹ ת ,ל ֹא ָר ַד ְפנ ּו
אַ ֲח ֵרי הַ ּ ָשגוֹ ת ,לֹא ָשמַ ְחנ ּו ְ ּב ָשל ֹש ְרגָ לִ ים ,ל ֹא י ַָד ְענ ּו
ִרח ּו ֵּקינ ּו ִמ ְ ּמ ָך ,לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ְ ּב ַת ְכלִ ית ,לֹא ִחדַּ ּ ְשנ ּו
ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ִצ ְמצַ ְמנ ּו הַ ּמֹחַ  ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּב ַד ְע ּ ֵתנ ּו.

ִודוי ְדבָּ ִרים
שלֶת
ל ֹא הֶ ֱעלֵינ ּו מַ לְ כוּת ִד ְקד ּו ָשה ,לֹא ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו מֶ ְמ ֶ
שהַ כּ ֹל לְ ּטוֹ בָ ה ,לֹא ִה ְת ַו ֵּדינ ּו לִ ְפנֵי
הַ ָעכּ ּו״ם ,לֹא י ַָד ְענ ּו ֶ
הַ ּ ַתלְ ִמיד חַ כָ ם ,לֹא נִ ְכלַלְ נ ּו ְ ּבאֵ ין סוֹ ף ,לֹא ָשמַ ְחנ ּו
ַּב ִ ּמ ְצווֹ ת.

רון
זִ ָּכ ֹ
ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ,לֹא ִה ְת ַע ּנֵינ ּו ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה  ,לֹא
ָמחָ אנ ּו ּ ָכ ּ ַפיִ ם ַּב ְ ּת ִפ ּלָה לֹא ִה ְמ ּ ַת ְקנ ּו דִּ ינִ ים ,לֹא זָכַ ְרנ ּו

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

לה

יתת הַ ּלֵב,
ְ ּב ָעלְ ָמא ְדאַ ֵתי ,נָ פַ לְ נ ּו לְ ַרע ַעיִ ן ,נָ פַ לְ נ ּו לְ ִמ ַ
נָ פַ לְ נ ּו לְ אַ הֲ בַ ת הַ ֶּבהֵ ִמ ּיוּת ,דִּ ַּב ְרנ ּו לָשוֹ ן הָ ַרע,
ִה ְת ַּבלְ ַּבלְ נ ּו ,דָּ אַ גְ נ ּו ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּב ּ ִש ְמחָ ה.

זִ ווגִ ים ְוח ֲֻתנָּה
לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּבכֹחַ  ,לֹא ִה ְמ ּ ַת ְקנ ּו דִּ ינִ ים ,לֹא ִה ּלַלְ נ ּו
ְשמֶ ָך ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו הַ ּ ָלכוֹ תָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ַּב ְ ּב ִרית ,ל ֹא לָמַ ְדנ ּו
ּשי ּתוֹ ָרה ,לֹא ָש ַמ ְענ ּו ְּכ ֵלי
ּ ַכ ָ ּונוֹ ת אֱלוּל ,לֹא ָש ַמ ְענ ּו ִחדּ ו ֵ
ִשיר ,נֶהֱ נֵינ ּו ִמ ִש ְ ּמחַ ת חָ ָתן וְ ּ ַכ ּלָה ְ ּבלִ י לְ ַש ּ ֵמחַ אוֹ ָתם.

צונִ ֹיות
מות ִח ֹ
ירות ְוחָּ ְכ ֹ
ח ֲִק ֹ
שכֶ ל ֱאמֶ ת ,לֹא ָע ִשינ ּו ְצ ָד ָקה,
נָ פַ לְ נ ּו לְ כְ ִסילוּתּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ּ ֵ
שכֶ לִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו
לֹא ִק ַּבלְ נ ּו ּתוֹ כָ חָ הִ ,מ ַע ְטנ ּו ְקדֻ ּ ַשת הַ ּ ֵ
נַסנ ּו ַמ ְח ָשבוֹ ת ִחצוֹ נִ יוֹ תִ ,ה ּ ַפלְ נ ּו אֶ ת
הַ ּ ַתאֲ ווֹ תִ ,ה ְכ ְ
נַסנ ּו לְ ּ ֻק ִשיוֹ ת
הַ ַ ּצדִּ ִיקים ,הֶ ְחל ְַשנ ּו הַ ּלֵב ,נָ אַ ְפנ ּו ,נִ כְ ְ
אֲסוּרוֹ ת ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו ּפוֹ ְס ִקיםִ ,ד ַָּב ְרנ ּו דִּ בּ ּו ִרים ָר ִעים,
ּ ָכפַ ְרנ ּו ָ ּב ֱאמֶ תִ ,ה ַז ְקנּ ּו לָאֱ מוּנָ ה ,נִ ְכנַ ְסנ ּו ְ ּבחָ כְ מַ ת
הַ ּ ֶטבַ ע.

לו

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

ֲצות
ח ֹ
ל ֹא ֵּב ַר ְרנ ּו הַ ּטוֹ ב ִמן ָה ַרע ,לֹא זָכַ ְרנ ּו ָ ּב ַת ְכלִ ית ,לֹא זָכַ ְרנ ּו
ָ ּבעוֹ לָם הַ ָ ּבא ,לֹא ִה ְמ ּ ַת ְקנ ּו דִּ ינִ ים ,לֹא ִה ְמ ַש ְכנ ּו הַ דַּ ַעת,
לֹא ִה ְתאַ ַּבלְ נ ּו ַעל ֵּבית הַ ִמ ְקדָּ ש ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו ַל ַּצדִּ ִיקים,
לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו ַל ֱא ּ ֶמת ,לֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה ַעל הַ ִ ּמדּ וֹ ת.

ִטלְ טול
נָתנ ּו ְצ ָד ָקה
ל ֹא ִק ַּבלְ נ ּו ּתוֹ כָ חָ ה ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו מ ּוסַ ר ,לֹא ַ
ּ ָכ ָראוּיּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ּתוֹ ָרהִ ,קלְ ַקלְ נ ּו ֱאמוּנָ הִ ,ה ְסמַ כְ נ ּו ַר ִ ּבי
שאֵ ינוֹ הָ גוּן ,לֹא נִ זְ הַ ְרנ ּו ְ ּב ִמ ְק ֵוה.
ֶ

בו ָּדה
יִ ְר ָּאה וַ ֲע ֹ
שם ,לֹא
נָּ פַ לְ נו ְ ּב ִּי ְראוֹ ת ִחצוֹ נִ יוֹ תָ ,שכַ ְחנ ּו יִ ְראַ ת הַ ּ ֵ
ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּב ֹכחַ  ,לֹא ִש ּ ַת ְפנ ּו אַ הֲ בָ ה ִעם יִ ְר ָאה ,לֹא
ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו לְ ַ ּצדִּ יק ָהדוֹ ר ,לֹא נָ סַ ְענ ּו ַל ַּצדִּ ִיקים ,הֵ ַע ְז ּנ ּו
ּ ָפנִ ים לְ פָ נ ָ
ֶיך ,לֹא הוֹ סַ ְפנ ּו ְקדֻ ָשה וְ ָטה ָרה ,לֹא ִה ְתי ֵָראנ ּו
של
מֵ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ,לֹא ִה ְתי ֵָראנ ּו מֵ הוֹ ֵרינ ּו ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּבחֵ ן ֶ
שקֶ ר ,לֹא ִה ְתחַ לְ נ ּו מֵ חָ דָּ שִ ,ה ְתחַ לְ נ ּו לֹא טוֹ ב ,לֹא
ֶ

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

לז

ָשבַ ְרנ ּו ְמנִ יעוֹ ת ,לֹא הוֹ ל ְַדנ ּו ַמ ֲע ִשים טוֹ ִבים ,לֹא נַ ָתנ ּו
ְצ ָד ָקה ָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו אֶ ת הַ ּי ִָמים ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו ְשמֶ ָך ,לֹא
ֶיך ,לֹא ָמסַ ְרנ ּו ע ְצמֵ נ ּו על ָ
סָ מַ כְ נ ּו על ָ
ֶיך ,לֹא נִ זְ הַ ְרנ ּו
ָ
ַ
ָ
לָקוּם חֲצוֹ ת .חָ שַ ְבנ ּו ִמיוֹ ם ַלחֲבֵ רוֹ .

ַכ ַעס
ַכ ַע ְסנוִ ,ה ְתאַ ְכז ְַרנ ּו ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו ל ּ ַַמנְ ִהיג ָה ֲא ִמ ִ ּתי,
לֹא כִ ַּבדְּ נ ּו אֶ ת הַ ַּצדִּ ִיקים ,לֹא ָעסַ ְקנ ּו ַּב ּתוֹ ָרהּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו
ִמ ְק ֵוה ,עוֹ ַר ְרנ ּו ִק ְטרוּגִ ים ִס ּל ְַקנ ּו הַ חָ כְ ָמה ,לֹא אָ כַ לְ נ ּו
שנ ּוִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו מֵ אֱ מֶ ת,
ְ ּב ּ ַש ָ ּבתָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ְשמֵ נ ּו וְ ַנ ְפ ֵ
של ָמ ִשיחַ  ,ל ֹא הֶ א ֱַרכְ נ ּו אַ ף ,ל ֹא ָ ּבאנ ּו
דָּ ִחינ ּו רוּחוֹ ֶ
לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל.

בוד
ָּכ ֹ
בינו ּ ָכבוֹ ד ַע ְצמֵ נ ּוִ ,מ ַע ְטנ ּו ִ ּב ְכבוֹ ד הַ ָּמקוֹ םָ ,ר ַד ְפנ ּו
ִה ְר ֵ
אַ ח ֲֵרי ּ ָכבוֹ ד ,לֹא ָש ַת ְקנ ּו ל ִ ַּבזְ יוֹ נוֹ ת ,לֹא דִּ ָ ּב ְרנ ּו
ַּב ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו אֵ לֶי ָך ,לֹא ֵק ַר ְבנ ּו ְרחוֹ ִקים,
ָ ּבאנ ּו לְ אֶ ּ ִפיקוֹ ְרסוּתּ ָ ,באנ ּו ָלאֱמוּנוֹ ת כּ וֹ זְ ִביוֹ ת ,לֹא
שם ,לֹא ָאהַ ְבנ ּו הַ חֲכָ ִמים ,ל ֹא ִּכבַ ְדנ ּו
ִּכבַ ְדנ ּו יִ ְראֵ י הַ ּ ֵ

לח

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

זְ קֵ נִ ים ,לֹא ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו דִּ ינִ ים ,לֹא ִּכבַ ְדנ ּו ְ ּבנֵי ַעם ָהאָ ֶרץ,
לֹא דָּ ִחינ ּו הַ ּ ַת ֲאווֹ ת ,לֹא הֶ ֱע ֵלנ ּו הַ חָ כְ ָמה וְ הַ ִז ּ ּ ָכרוֹ ן,
הֶ ְחל ְַשנ ּו ְּכ ַתב יִ ְש ָראֵ ל ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו הָ אֲ וִ יר ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו
ּ ָכבוֹ ד ִ ּב ְ ּקדֻ ּ ָשהִּ ,כ ַּב ְדנ ּו ַעזֵּי ּ ָפנִ ים ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה,
הֶ ְחסַ ְרנ ּו דַּ ַעת ,נָ הַ גְ נ ּו ַר ָ ּבנוּת לֹא ְ ּבכַ ְשרוּתִ ,ה ְפסַ ְדנ ּו
הַ ְ ּנבוּאָ הִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּו ְ ּב ִח ָּנם ,לֹא ִרחַ ְמנ ּו ּ ָכ ָראוּי ,נָ פַ לְ נ ּו
של אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ לִ ,ק ּנֵאנ ּו ,נָ פַ לְ נ ּו מֵ ֱאמוּנָ ה,
ִמ ּמ ִֹחין ֶ
ָר ִצינ ּו ִה ְת ַנ ּ ְשאוּת.

ֵיצנות
ל ָּ
לָּעגְ נו ַעל דִּ ְב ֵרי חֲכָ ִמיםִ ,ט ּנ ְַפנ ּו הַ ּלֵבִ ,ע ַּק ְמנ ּו הַ דַּ ַעת,
ַ
ִה ְמ ַשכְ נ ּו ַמחֲלוֹ קוֹ ת ,ל ַָעגְ נ ּו לִ ְ ּספָ ִרים ח ֲָד ִשיםִ ,ה ְתלוֹ צַ ְצנ ּו
ִמ ִדבּ ּו ֵרי ְקדֻ ָשהָ ,עסַ ְקנ ּו ְ ּב ִפילוֹ סוֹ ְפ ָיא.

מון ופַ ְרנָּ סָּ ה
ָּמ ֹ
ִד ָּב ְרנו דְּ בָ ִרים ְ ּב ֵטלִ ים ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו לָשוֹ ן ָה ַרעִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּו,
ִה ְתאַ ֵונ ּו ל ַָּממוֹ ן ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה  ,לֹא ָע ִשינ ּו מַ ּ ָשא
וּמַ ָּתן ְ ּב ֱאמוּנָ הָּ ,ג ַר ְמנ ּו חָ רוֹ ן אַ ף ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה,
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ַּב ּ ֶמ ְר ּ ָכבָ הִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו מֵ הַ ַ ּצדִּ יק הָ אֱ מֶ ת ,נִ ְק ַש ְרנ ּו

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

לט

שהַ ּ ַפ ְרנָ סָ ה מֵ ִא ְ ּת ָך,
ְ ּבפָ נִ ים ְד ִס ְט ָרא ָא ֲח ָרא ,לֹא הֶ אֱ ַמ ּנ ּו ֶ
שפַ ע ,לֹא
לֹא ָש ַמ ְחנ ּו ְ ּבחֵ לְ ֵקינ ּו ,לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ְ ּב ּש ֶֹרש הַ ּ ֶ
ִק ּי ְַמנ ּו ִמ ְּצ ַוות ְמז ּוזָה ,נָ פַ לְ נ ּו לִ ּ ְש ָמד ,חַ ַל ְקנ ּו ַעל צַ דִּ ִיקים,
ִה ְתחַ ּי ְַבנ ּו לְ ַתאַ ַו ֵתינ ּו ,דָּ אַ גְ נ ּוִ ,ה ְת ַע ְצ ָ ּבנ ּו ,נִ ְק ַש ְרנ ּו
ל ֲָעבוֹ ָדה ז ָָרהָּ ,ג ַר ְמנ ּו דָּ ם נִ דָּ ה ל ּ ְַש ִכינָ ה ,אָ הַ ְבנ ּו ָממוֹ ן,
ָאהַ ְבנ ּו ֶּבצַ ע ,נָ פַ לְ נ ּו לִ ְשטוּת ו ְּכ ִסילוּת ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו
ָה ֱאמוּנָ ה ,לֹא דַּ ַָב ְקנ ּו ְ ּב ָך ,לֹא דִּ ָ ּב ְרנ ּו אֱ מֶ ת ַּב ּלֵבִ ,ה ּ ַפלְ נ ּו
נַענ ּו
ְקדֻ ָשה ַּב ְ ּקלִ ּפוֹ תִ ,ה ְכנַ ְענ ּו נֶפֶ ש מוּל הַ גּ וּףִ ,ה ְכ ְ
ִש ְכחָ ה וְ ִדין מוּל זִ ּ ָכרוֹ ן וְ חֶ סֶ ד ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּבחָ ְכמוֹ ת ִהצוֹ נִ יוֹ ת,
לֹא נִ ְש ַמ ְרנ ּו ִמ ְט ֵרפוֹ תָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ִ ּב ְ ּת ִפ ִּליןָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ָ ּבאֱ מֶ ת,
לֹא ִה ְס ַת ּ ָפ ְ ּקנ ּוִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו ַמלְ כוּת ָה ִר ְש ָעהִ ,מ ַע ְטנ ּו דַּ ַעת,
אֲריכוּת י ִָמיםָּ ,גזַלְ נ ּו ,חָ ַמ ְדנ ּו ,נָ ָשאנ ּו
ִמ ַע ְטנ ּו חַ ִּיים וַ ִ
שם ָממוֹ ןִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו שוֹ נְ ִאיםּ ִ ,בלְ ַּבלְ נ ּו הַ ּמֹחַ ,
ִא ּ ָשה לְ ּ ֵ
ִה ְת ָּגאֵ ינ ּו ,לֹא ִק ּי ְַמנ ּו ִמ ְצוָ ת וְ ָאהַ ְב ָּת ,נִ ְכ ָשלְ נ ּו ִב ְט ֵרפוֹ ת
ש ַּב ּלֵב.
שאֵ ינָ ם ָהג ּונִ יםָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו הַ ִּי ְראָ ה ֶ
ַעל-יְ ֵדי שוֹ ֲח ִטים ֶ

בות ְו ִה ְרהו ִרים
ש ֹ
ַמ ְח ָּ
ִה ְרהַ ְרנו ְ ּב ּ ַת ֲאווֹ ת ,הֶ ְח ַמ ְצנ ּו הַ ּמֹחַ ִ ,ה ְרהַ ְרנ ּו ִ ּבזְ נוּת,
שכֶ ל,
ִה ְכנ ְַסנ ּו מַ ְח ָשבוֹ ת ִחצוֹ נִ יוֹ תִ ,מ ַע ְטנ ּו ְקדֻ ּ ַשת הַ ּ ֵ

מ
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ּ ָפ ַג ְמנ ּו הַ ּ ַמ ְח ָשבָ הִ ,ט ְמ ַט ְמנ ּו הַ ּלֵבִ ,ט ְמ ַט ְמנ ּו חָ לָל
יאה ,הֶ ְח ַר ְבנ ּו ָהעוֹ לָםּ ִ ,ג ַדלְ נ ּו ַמלְ כוּת ָה ִר ְש ָעה,
ִה ְ ּב ִר ָ
נִ ְטמֵ אנ ּו טֻ ְמאַ ת מֵ ת ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה ,לֹא יִ ַק ְרנ ּו
הַ ּ ַמ ְח ָשבָ ה ,לֹא ִק ּ ַש ְרנ ּו ֱאלֹקוּת ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה.

יעות
ְמנִ ֹ
ל ֹא נָ סַ ְענ ּו ַל ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִה ְת ַּג ַּב ְרנ ּו ַעל הַ ְ ּמנִ יעוֹ ת ,לֹא
חָ ַש ְקנ ּו אֵ ל ָ
ֶיך ּ ָכ ָראוּיִ ,ה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ַעל הָ עוֹ לָם ,לֹא
שינ ּו קֻ ְשיוֹ ת ,הֶ ְחל ְַשנ ּו
ִה ְת ַגבַ ְרנ ּו ַעל ְ ּמנִ יעוֹ ת הַ ּמֹחַ ִ ,ה ְק ֵ
הַ ּלֵבִ ,ה ְת ַּב ּי ְַשנ ּו ְמהַ ַמלְ ִעיגִ ים ,לֹא ָשבַ ְרנ ּו ִעכּ ו ִּבים ,לֹא
ָע ַמ ְדנ ּו ַּב ִ ּנ ְסיוֹ נוֹ ת.

ַמ ֲחלֹקֶ ת ו ְמ ִריבָּ ה
שינ ּו ַעל צַ דִּ ִיקים ,לֹא דָּ נ ּו לְ ּ ַכף
ָּפגַ ְמנו ְ ּב ּ ִטפֵ י הַ ּמֹחַ ִ ,ה ְק ֵ
זְ כוּתָ ,ענִ ינ ּו ל ִ ַּבזְ יוֹ נוֹ תִ ,ה ְת ָּג ֵרינ ּו ָ ּב ְר ָש ִעים ,לֹא ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו
הָ ַרע ,לָמַ ְדנ ּו ּתוֹ ָרה ְ ּבגֵאוּת ָּגדוֹ ל ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו ַעל צַ דִּ ִיקים,
שדִּ ין יְ ה ּו ַד ִאין ,לֹא
ִקלְ ַקלְ נ ּו הַ ּמ ּוסָ רִ ,ק ַּבלְ נ ּו ּתוֹ ָרה ִמ ּ ֵ
הֶ ֱא ַמנּ ּו

ְ ּב ַע ְצמֵ נ ּו,

ִה ְרהַ ְרנ ּו

ְ ּב ּ ַמחֲלוֹ קוֹ ת,

ִח ּ ַפ ְשנ ּו

נִ ְצחוֹ נוֹ ת ,לֹא ָאחַ זְ נ ּו ּ ַת ָאוֹ ֵתינ ּו ִמ ּ ַמ ֲחל ֶֹקתָ ּ ,כפַ ְרנ ּו
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מא

ש ִרים ,לֹא ָאהַ ְבנ ּו ּ ָכל יְ הו ִּדיָ ּ ,פגַ ְמנ ּו
ָ ּבאֲנָ ִשים ְּכ ֵ
ִ ּב ְכבוֹ ְד ָך.

ִמ ְקוֶ ה
חל ֶֹקת ,לֹא
נִ ְטמֵ אנוּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ִמ ְקוֶהָ ּ ,כ ַע ְסנ ּוָ ,ע ִשינ ּו ַמ ֲ
שם ָש ַמיִ ם ,לֹא עוֹ ַר ְרנ ּו זְ כוּת אָ בוֹ ת.
ָטבַ לְ נ ּו לְ ּ ֵ

ש ָּבת
ַ
ש ָ ּבת ,לֹא ִה ְשל ְַמנ ּו הַ ּ ָפ ָר ָשה,
ל ֹא ָרחַ ְצנ ּו ְ ּבחַ ִ ּמין ְב ֵע ֶרב ַ
לֹא ָק ָראנ ּו ְש ַניִ ם ִמ ְק ָרא וְ אֶ חָ ד ּ ַת ְרגּ וּם ,לֹא ָשמַ ְרנ ּו
ש ָ ּבת ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו יְ ּ ֵמי הַ חוֹ ל,
הַ ְ ּב ִרית ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו ַ
ִה ְמ ַשכְ נ ּו זֻהֲ מַ ת הַ ָּנחָ שּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו אֲכִ ילַת ַש ָ ּבתִ ,אבַ ְדנ ּו
חָ כְ מַ ֵתינ ּוִ ,אבַ ְדנ ּו צֶ ּ ֶלם ֱאל ִֹקים ,לֹא ִה ְמ ַש ְכנ ּו הֶ אָ ַרת
ַש ָ ּבת ,לֹא ֵק ַר ְבנ ּו נְ פָ שוֹ תִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּו ,לֹא הֶ ְח ַש ְבנ ּו אֶ ת
יִ ְש ָראֵ ל ,לֹא ִ ּג ִּלינ ּו אֶ ת הַ ַ ּצדִּ ִיקים ,אָ כַ לְ נ ּו לְ ַת ָאוָ ה וְ לֹא
לִ כְ בוֹ ד ַש ָ ּבת ,לֹא ִה ְשל ְַמנ ּו הַ ִ ּמ ְצווֹ תּ ִ ,בלְ ַּבלְ נ ּו הַ דַּ ַעת,
ִה ְתי ֵָראנ ּו יִ ְראוֹ ת נְ פ ּולוֹ ת ,לֹא ָשמַ ְחנ ּו ְ ּב ּ ַש ָ ּבת.
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רֹאש ח ֶֹדש
ל ֹא ִה ְתחָ ַר ְטנ ּו ,לֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא ִקיּ ְַמנ ּו ְסעו ַּדת
רֹאש ח ֶֹדש.

שלֹש ְרגָּ לִ ים
ָּ
ל ֹא ִק ַּבלְ נ ּו אֶ ת הַ יּ ִָמים טוֹ ִבים ְ ּבהַ ְרחָ בַ ת הַ ּלֵב ָ ּבאֲכִ ילָה
ּשי ּ ָכבוֹ ד ,ל ֹא ָשמַ ְחנ ּו ַּב ּמוֹ ֵעד ,לֹא הֶ חֵ ֵינ ּו
ְש ִת ּיָה ו ַּמלְ בּ ו ֵ
שכֶ ל ,לֹא ִּכ ַּב ְדנ ּו הַ ּי ִָמים הַ ּטוֹ ִביםִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּוָ ּ ,פגַ ְמנ ּו
הַ ּ ֵ
ְב ִשֹ ְמחָ ת יוֹ ם טוֹ ב ,לֹא ִה ְת ַק ּ ַש ְרנ ּו ַל ַּצדִּ יק ,ל ֹא ָע ִשינ ּו
ְ ּתשוּבָ ה ְ ּב ּ ִש ְמחָ ה ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה לִ ְפנֵי ָה ֶרגֶלָ ,עבַ ְדנ ּו
ַּב ּמוֹ ֵעד.

ֶפסַ ח
ל ֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא ִה ְתחַ ז ּ ְַקנ ּו ְ ּב ּ ִש ְמחָ ה ְ ּבח ֶֹדש
נִ יסָ ן ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו הַ ְ ּב ִרית ,לֹא ָש ַמ ְחנ ּו ,לֹא ָק ָראנ ּו
הַ הַ ָּג ָדה ּ ָכ ָראוּי ,לֹא ִ ּג ִּלינ ּו הַ דַּ ַעת ,לֹא צָ ַע ְקנ ּו ַּב ְ ּת ִפ ּלָה.
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מג

עות
שבו ֹ
ָּ
ל ֹא ִק ּי ְַמנ ּו ְס ִפ ַירת ָהעֹמֶ ר ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה ,לֹא
ָא ַמ ְרנ ּו ְ ּת ִה ִּלים ְ ּב ּ ַכוָ נָ ה ,לֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא
נִ ְטהַ ְרנ ּו ,לֹא ָטבַ לְ נ ּו ַּב ִמ ְקוֶה ,לֹא נִ ְת ַקדַּ ְשנ ּו ,לֹא
ִה ְמ ַש ְכנ ּו חַ ּי ּות חָ ָדש.

ֵבין הַ ְמ ָּצ ִרים
ל ֹא ָק ָראנ ּו ִקינוֹ ת ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו ִ ּת ּקוּן ָה ָראוּי.

אֱ לול
ָּפגַ ְמנו ַּב ְ ּב ִרית ,לֹא ָק ָראנ ּו ּ ַכ ָ ּונוֹ ת אֱלוּל ,לֹא ִהלְ ַּב ְשנ ּו
הַ ְ ּנ ָש ָמה ,לֹא הוֹ סַ ְפנ ּו דַּ ַעת ,לֹא ַמלְ נ ּו ָע ְרלַת הַ ּלֵב ,לֹא
ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ הָ ,שכַ ְחנ ּו אוֹ ְת ָך ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו נָ כוֹ ן ,לֹא
ִה ְת ַק ּ ַש ְרנ ּו ְ ּב ָך.

שנָּ ה
רֹאש הַ ָּ
יעת שוֹ פָ ר ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו הַ ּמ ִֹחין ,לֹא
ל ֹא ָש ַמ ְענ ּו ְ ּת ִק ַ
ָשנ ּו אֶ ת ָימֵ נ ּו ,לֹא נָ סַ ְענ ּו ְ ּברֹאש
ִה ְמ ּ ַת ְקנ ּו דִּ ינִ ים ,י ַ

מד
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הַ ּ ָשנָ ה ַל ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִטהַ ְרנ ּו הַ ּ ַמ ְח ָשבָ ה ,לֹא ִה ְת ַק ּ ַש ְרנ ּו
ַל ַ ּצדִּ ִיקים ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו הָ אֱ מוּנָ ה ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו הַ חוֹ ָתם
ִד ְקד ּו ָשה ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּבכֹחַ  ,לֹא ִה ְר ֵּבינ ּו ְּכבוֹ ְד ָך,
הֶ ֱאמַ ּנ ּו אֱמוּנוֹ ת כּ וֹ זְ ִביוֹ ת ,חָ ַש ְבנ ּו ַמ ְח ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת,
ִה ְר ֵּבינ ּו דִּ בּ ּו ִרים.

ֹיום ִכפור
נַענ ּו הַ ּלֵב ,לֹא דִּ ַּב ְקנ ּו ְרצוֹ נֵנ ּו ְ ּב ָךָ ,ע ִשינ ּו
ל ֹא ִה ְכ ְ
מַ חֲלוֹ קוֹ ת ,לֹא ִהגְ דַּ לְ נ ּו ְשמֶ ךָ.

סֻ כ ֹות
שכֶ ל ל ֹא ִה ּ ַשגְ נ ּו
ל ֹא ִק ּי ְַמנ ּו סֻ ּ ָכה ּ ָכ ָראוּי ,לֹא ִה ּ ַשגְ נ ּו ֵֹ
שפַ ע ֱאל ִֹקי ,לֹא ִטהַ ְרנ ּו הַ ּלֵב ,לֹא ּ ֵפ ָר ְשנ ּו ִשיחָ ֵתנ ּו
ֶ
ָ
שקֶ רִ ,ה ְס ּ ַת ְרנ ּו
לְ פָ ֶניך ,נִ ְכנַ ְסנ ּו ְ ּב ּ ַמ ֲחל ֶֹקתִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו הַ ּ ֶ
של ְ ּבהֵ ָמהִ ,ה ְס ּ ַת ְרנ ּו
ַשפַ ע ֶ
הָ ַר ִ ּבי ָה ֱאמֶ ת ,נָ פַ לְ נ ּו ל ּ ֶ
ש ְ ּמלֹא ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ ְד ָךִ ,ה ְס ּ ַת ְרנ ּו הַ דַּ ַעת הַ ָ ּקדוֹ ש,
ֶ
הֲדס
ִה ְס ּ ַת ְרנ ּו ֱאלֹקו ְּת ָך ,לֹא ִק ּי ְַמנ ּו ִמ ְּצ ַות אֶ ְתרוֹ ג ל ּולָב ַ
ו ֲַע ַרבָ ה ,לֹא ָשמַ ְחנ ּו ּ ָכ ָראוּי ְ ּב ִש ְמחַ ת ּתוֹ ָרה ,לֹא ִ ּת ַּקנ ּו
הַ ִ ּמ ְש ּ ָפט.

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

מה

ֲחנ ָֻּכה
ל ֹא ִה ְדל ְַקנ ּו נֵר ֲחנ ּ ָֻכה ,לֹא ִה ּ ַכ ְרנ ּו ְּכבוֹ ְד ָך ,ל ֹא ֵק ַר ְבנ ּו
ְרחוֹ ִקים ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו לָשוֹ ן ָה ַרע ,לֹא זָכַ ְרנ ּו ְ ּב ָעלְ ָמא ְדאַ ֵתי,
לֹא הוֹ ֵדינ ּו לְ ָך ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו ּתוֹ ָרה ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּ ַללְ נ ּו ,לֹא
ָע ִשינ ּו ִשדּ ו ִּכים ,ל ֹא ּ ָפ ַעלְ נ ּו ַּביּוֹ ם ִּכ ּפ ּור ּ ָכ ָראוּי ,לֹא
שאַ ָּת ּה הוּא הָ אֱ ל ִֹקים ,לֹא
ִקדַּ ְשנ ּו ֲחנ ּ ָֻכה ,לֹא י ַָד ְענ ּו ֶ
ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו לְ ּ ַמנְ ִהיג ֲא ִמ ִ ּתיִ ,ה ְת ָק ַר ְבנ ּו לְ ּ ַמנְ ִהיג לֹא ַר ְח ָמן.

פו ִרים
ל ֹא ָשמַ ְחנ ּו ְ ּבפו ִּרים ,לֹא ָש ִתינ ּו יַיִ ן ְ ּבפו ִּרים ,ל ֹא ִק ַּבלְ נ ּו
הַ ּתוֹ ָרה ,לֹא סָ פַ ְרנ ּו ָהעֹמֶ ר ּ ָכ ָראוּיִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּוָ ,עבַ ְדנ ּו
ֲעבוֹ ָדה ז ָָרהָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ,עוֹ ַר ְרנ ּו דִּ ינִ ים ,הֵ בֵ אנ ּו ְ ּגזֵרוֹ ת ,לֹא
נִ ְשמַ ְרנ ּו ִמחָ מֵ ץ ְ ּב ּ ֶפסַ ח.

נְ גִ ינָּ ה
שם ָשמַ יִ ם,
שם ָש ַמיִ םָ ,ש ַמ ְענ ּו נְ גִ ינָה לֹא לְ ּ ֵ
נִ ַגנו לֹא לְ ּ ֵ
ָ
לֹא ל ַָמ ְדנ ּו ְ ּג ָמ ָרא ַּב ּלַיְ ָלה ,לֹא דַּ בַ ְקנ ּו ְ ּבך ,דָּ נ ּו ל ּ ַַכף חוֹ ב,
לֹא ְ ּב ַר ְרנ ּו הַ ְ ּמ ַד ּ ֶמה ,נָ פַ לְ נ ּו לְ אֶ ּ ִפיקוֹ ְרסוּתָ ,ש ַמ ְענ ּו
של יְ ָללָה וְ ַע ְצבוּת.
נִ גוּנִ ים ּ ֶ

מו

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

סַ ְבלָּנות
ל ֹא ִה ְתו ֵ ַּדינ ּו לִ ְפנֵי ּ ַתלְ ִמיד חָ כָ ם ,לֹא הֶ אֱ ַמנּ ּו ַּבחֲסָ ֶד ָ
יך,
לֹא דָּ נ ּו לְ ּ ַכף זְ כוּת ,לֹא לָמַ ְדנ ּו ּתוֹ ָרה ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו
ַל ַ ּצדִּ ִיקים ,לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ַעל הַ ּ ַת ְכלִ ית ,לֹא ָשמַ ְחנ ּו
אֱרכְ נ ּו
ַּב ִּיסּ ו ִּרים ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרהִ ,ה ְק ּ ַפ ְדנ ּו ,לֹא הֶ ַ
אַ ף ,לֹא ָעבַ ְדנ ּו ִ ּבזְ ִריזוּת וְ ִש ְמחָ ה ,לֹא ָ ּב ִכינ ּו ,לֹא
ִה ְמ ַשכְ נ ּו הַ ְש ָּגחָ ה ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו אֵ ל ָ
ֶיך ,לֹא ָ ּב ַר ְחנ ּו
אֵ ל ָ
ֶיך ,לֹא ָהיָה לָנ ּו סַ ְבלָנוּת ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ,לֹא
ִה ְתחַ ַּננ ּו.

ַעזות
הֵ ַע ְזנו לֹא ַּב ְ ּקדֻ ּ ָשה ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו לְ צַ דִּ יקֵ י אֱ מֶ ת ,לֹא
הֵ ַע ְז ּנ ּו ֶנגֶד ַהגּ וּף ,לֹא הוֹ ַד ְענ ּו לַגּ וּף הַ ּ ָשגוֹ ת ,לֹא ָעסַ ְקנ ּו
ַּב ִ ּמ ְצווֹ ת ,לֹא ָש ַמ ְחנ ּו ,לֹא ִה ְתחַ ַז ּ ְקנ ּו ,לֹא זָכִ ינ ּו לְ תוֹ ָרת
ֱאמֶ ת ,לֹא ז ִָכינ ּו ל ְ ַּת ִפ ּלָה ,לֹא הֵ ַע ְז ּנ ּו מוּל הַ ּמוֹ נְ ִעים.

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

מז

ֵעינַ יִ ם
ל ֹא ָר ִאינ ּו ּ ְפנֵי הַ ַ ּצדִּ יקִ ,ה ְת ַע ְצ ָ ּבנ ּוִ ,ה ְת ַע ַּצלְ נ ּו ,נָ אַ ְפנ ּו,
יצית ,נָ פַ לְ נ ּו לְ ַרע ַעיִ ן,
ִש ַּק ְרנ ּו ,לֹא נִ זְ הַ ְרנ ּו ְ ּב ִ ּמ ְצ ַות ִצ ִ
ָשכַ ְחנ ּו אֶ ת הַ ּ ַתכְ לִ ית ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו לָשוֹ ן הָ ַרע ,לִ ַמ ְדנ ּו חוֹ ב.

ֵעצָּ ה
לָּ ַק ְחנו ֵעצוֹ ת מֵ הָ מוֹ ן ַעםִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו מֵ אֱמֶ ת ֶו ֱאמוּנָ ה,
יצית,
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ַּב ְ ּת ִפ ּלָה וּבֵ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל ,לֹא נִ זְ הַ ְרנ ּו ַּב ִּצ ִ
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ֶּבאֱמ ּונַת חֲכָ ִמים ,עוֹ ַר ְרנ ּו דִּ ינִ ים ,ל ֹא צָ ַע ְקנ ּו
מֵ הַ ּלֵב ,לֹא ִ ּג ַדלְ נ ּו הָ אֱ מוּנָ ה.

ִפ ְד ֹיון
ל ֹא ָע ִשינ ּו ּ ִפ ְדיוֹ ן ,לֹא ַק ְמנ ּו חֲצוֹ ת.

צַ ִדיק
ל ֹא ִק ַש ְרנ ּו ְ ּת ִפלּ וֹ ת ַל ַ ּצדִּ ִיקים ,לֹא ָר ִאינ ּו ּ ְפ ֵניהֶ ם ,לֹא
נָ ַתנ ּו לָהֶ ם ְצ ָד ָקה ,לֹא ִה ְתוַ ֵ ּדינ ּו לִ ְפנֵיהֶ ם ,לֹא נִ ְכלַלְ נ ּו
ְ ּבאֵ ין סוֹ ףָ ,ש ַמ ְענ ּו ְמ ִריבוֹ ת ֵּבין צַ דִּ ִיקים ,ל ֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו

מח

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

ַל ַ ּצדִּ ִיקים ,לֹא ָש ַמ ְענ ּו ֵעצוֹ ֵתיהֶ ם ,לֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה,
לֹא ִה ְשל ְַמנ ּו הַ חֶ ְסרוֹ נוֹ ת ,חַ ַל ְקנ ּו ַעל צַ דִּ ִיקיםִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּו,
דִּ ָ ּב ְרנ ּו ָרעוֹ ת ַעל הַ ַ ּצדִּ יקָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּב ּנֶפֶ ש ,לֹא ָ ּבאנ ּו
ַל ַ ּצדִּ יק ִעם ִּכסו ִּפים ,לֹא ָאהַ ְבנ ּו זֶה לְ זֶהּ ָ ,באנ ּו ַל ַ ּצדִּ יק
שינ ּו ַעל
שכֶ ל ִ ּבכְ ִסילוּתִ ,ה ְק ֵ
ִעם ּ ַת ֲאווֹ ת ,הֶ ְח ַש ְכנ ּו הַ ּ ֵ
הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא ָּתפַ ְסנ ּו הַ ּ ַתכְ לִ ית ,לֹא נִ ְכלַלְ נ ּו ַּב ַּצדִּ יק ,לֹא
ָשבַ ְרנ ּו הַ ּ ַכ ַעס ,לֹא ִה ְמ ּ ַת ְקנ ּו הֶ חָ רוֹ ן אַ ף ,לֹא לָמַ ְדנ ּו
מ ּוסַ רָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּב ְ ּב ִרית ,לֹא נִ ְק ַש ְרנ ּו לְ נִ ְש ָמת הַ צַ דִּ יק ,לֹא
הֵ ַע ְז ּנ ּו ַּב ְ ּקדֻ ּ ָשה ,דָּ אַ גְ נ ּו ַעל ּ ַפ ְרנָ סָ ה ,לֹא ִה ּ ַשגְ נ ּו הַ ּ ָשגוֹ ת
ֱאלֹקוּת ,לֹא ִח ּ ַפ ְשנ ּו אֶ ת ָה ַר ִ ּבי ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו ּתוֹ כַ ְח ָּתם,
ִה ְתלוֹ צַ ְצנ ּו ,לֹא ִ ּב ַּק ְשנ ּו ֵעצוֹ תּ ָ ,באנ ּו ִעם ִטינָ ה ַּבלֵב,
לֹא אָ הַ ְבנ ּו אוֹ ְת ָך ,ל ֹא הָ יָה לָנ ּו ָשלוֹ ם ,ל ֹא דִּ ָ ּב ְרנ ּו ִע ָּמם
שכֶ ל וְ הַ ְ ּנ ָש ָמה,
ְ ּביִ ְראַ ת ָש ַמיִ ם ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו הַ ּמ ִֹחין וְ הַ ּ ֵ
לֹא נָ ַתנ ּו ּ ִפ ְדיוֹ ןָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ַּבחֲכָ ִמים ,לֹא ָע ִשינ ּו לְ ב ּו ִשין
ַל ַ ּצדִּ יק ,לֹא י ֵָראנ ּו מֵ חֲכָ ִמים ,לֹא נִ זְ הַ ְרנ ּו ִ ּב ְכבוֹ ָדם ,לֹא
שכֶ ל ,זִ לְ זַלְ נ ּו ַּבחֲכָ ִמים ,לֹא ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה
ִה ְשל ְַכנ ּו הַ ּ ֵ
מֵ אַ ֲהבָ ה ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ּ ַש ָ ּבת ,לֹא הוֹ צֵ אנ ּו
הַ ְ ּנהָ גוֹ ת יְ ָשרוֹ ת ,ל ַָעגְ נ ּו ַעל ְספָ ִריםּ ָ ,באנ ּו ַל ַּצדִּ יק ְ ּבלִ י
ִה ְתחַ דְּ שוּת ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו לְ ַּב ַעל הַ ּ ָש ֶדה ,לֹא ַזכִ ינ ּו

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

מט

לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ִה ְס ּ ַת ְּלקוּת הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו ּ ְפנֵי הָ ַרב ,לֹא
ִ ּג ִּלינ ּו

ְ ּגד ּולַת

הַ ַ ּצדִּ ִיקים,

לֹא

ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו

ֶּבאֱ מֶ ת,

ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּבלִ י לֵב ,לֹא ִה ְש ּ ַפלְ נ ּו הַ דַּ ַעת ,לֹא י ַָד ְענ ּו
שפַ ע,
ש ְך ,לֹא ִה ְמ ַשכְ נ ּו ֶ
הָ ֱאמֶ ת ,לֹא ִהגְ דַּ לְ נ ּו כּ ֹחַ הַ ּמוֹ ֵ
שכֶ ל ,לֹא
לֹא לָמַ ְדנ ּו ִשיחוֹ ת הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִה ְשלַכְ נ ּו הַ ֵֹ
ִה ְתהַ ּ ַפכְ נ ּו לְ ַמהוּת הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו הַ גַ דְּ ל ּות ,לֹא
ִה ְר ַּג ְשנ ּו ְקדֻ ּ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ,לֹא ָאהַ ְבנ ּו אֶ ת הַ ַּצדִּ יק ,לֹא
ַשבָ ְתנ ּו אֵ צֶ ל הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא ּג ֵַר ְשנ ּו הָ רוּחַ ְשטוּת ,לֹא
ִ ּב ַּק ְשנ ּו ָהאֲ בֵ דוֹ ת מֵ הַ ַ ּצדִּ יק ,לֹא זָכַ ְרנ ּו דִּ ְב ֵרי הַ ַּצדִּ יק ,לֹא
ִק ַּבלְ נ ּו ּ ָפנָ יו ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו ִש ְכלוֹ וְ נִ ְש ָמתוֹ  ,ל ֹא ִטהַ ְרנ ּו
הַ ּ ַמ ְח ָשבָ ה ,לֹא נָ סַ ְענ ּו ַל ַ ּצדִּ יק ְ ּברֹאש הַ ּ ָשנָ ה ,לֹא ִס ּ ַפ ְרנ ּו
מַ ֲע ִשיּוֹ ת מֵ הֶ ם ,לֹא ִהלְ הַ ְבנ ּו הַ ּלֵב ,לֹא ִ ּת ַּקנ ּו ח ֲִמ ּ ָשה
חו ִּשים ,הָ יִ ינ ּו ר ַֹע ַמזָּל ,לֹא ָ ּב ִכינ ּו ָל ֱאמֶ ת ,ל ֹא נִ ְכלַלְ נ ּו
ידי
ִ ּב ְשמוֹ  ,לֹא ִה ְתאַ ַּבלְ נ ּו ַּבחֲצוֹ תִ ,ה ְרהַ ְרנ ּו אַ חַ ר ּ ַתלְ ִמ ֵ
חֲכָ ִמים ,לֹא ָק ַש ְרנ ּו הַ חָ כְ ָמה אֵ ל ָ
ֶיך ,לֹא הָ יִ ינ ּו ְמקֻ ַש ִרים
ַל ַ ּצדִּ יק הַ ֱאמֶ ת ּ ָכ ָראוּי וְ כֹל ַעבוֹ ָד ֵתינ ּו ָהיְ ָתה ְּכ ִא ֶו ֶלת
שם הַ ַּצדִּ יק.
ִ ּב ְפנֵי אַ ָדם ,לֹא ּ ִפ ְרסַ ְמנ ּו ֵ

נ

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

ְצ ָּד ָּקה
ִה ְת ַפלַלְ נו ְ ּב ּ ַמ ְח ָשבוֹ ת זָרוֹ ת ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו דְּ בָ ִרים ְ ּבטֵ לִ ים,
דִּ ָ ּב ְרנ ּו לָשוֹ ן ָה ַרעִ ,ה ְתאַ ֵונ ּו ל ַָּממוֹ ןָּ ,ג ַר ְמנ ּו חַ רוֹ ן אַ ף,
שכֶ לִ ,ה ּ ַפלְ נ ּו נְ ָשמוֹ ת יִ ְש ָראֵ ל ְ ּבגָ לוּת ,לֹא
הֶ ְחסַ ְרנ ּו הַ ּ ֵ
ָ
ִ ּת ַקנ ּו הַ ָּממוֹ ן ,לֹא ִ ּג ִּלינ ּו ְ ּגדֻ ּל ְָתךִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו הַ ּ ַת ֲאווֹ ת
וְ הַ ְ ּקלִ ּפוֹ תָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ַּב ּ ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתןִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו הַ חֹמֶ ר
וְ הַ ִ ּסכְ לוּת ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּבדִּ ינִ ים וְ ִש ְכחָ ה ,לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַפ ְקנ ּו,
הוֹ ַר ְדנ ּו הַ ּ ָכבוֹ ד ל ְ ַּקלִ ּפוֹ תָ ,ר ִאינ ּו ֶק ִרי ,לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקה
ידי חֲכָ ִמים ,לֹא ִק ּנֵאנ ּו לְ ִש ְמ ָך ,לֹא ִה ְר ַּג ְשנ ּו
לְ ַתלְ ִמ ֵ
ָ
נְ ִעימ ּות ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ִהגְ ַדלְ נ ּו ְּכבוֹ ְדך ,לֹא ִש ָ ּב ְרנ ּו
הָ אַ ְכז ִָריוּת ,לֹא ִק ּי ְַמנ ּו ִמדּ וֹ ת ָה ַרח ֲִמים.

יצית
ִצ ִ
יצית ,לֹא ִּכוַ נ ּו ִ ּב ְש ַעת ֲע ִטיפַ ת
ל ֹא נִ זְ הַ ְרנ ּו ְ ּב ִ ּמ ְצ ַות ִצ ִ
יציתִ ,ק ַּבלְ נ ּו ֵעצוֹ ת הַ ָּנחָ ש ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּבגָ לוּת ,לָמַ ְדנ ּו
הַ ִּצ ִ
יפה ,רוּחַ ְס ָע ָרה,
ְ ּבלֹא הֲ בָ נָ ה ,נִ כְ נ ְַסנ ּו ְ ּברוּחַ חַ ִּיים ִד ְקלִ ּ ַָ
רוּחַ טֻ ְמ ָאה ,לֹא ִ ּת ַּקנ ּו ִצ ְמצוּם הַ ּמֹחַ ּ ָכ ָראוּי ,לֹא זָכִ ינ ּו
לְ גַלּ וֹ ת ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה.

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

נא

שם
שה ְו ִקדוש הַ ֵ
ְק ֻד ָּ
ָּפגַ ְמנו ַּב ּלָשוֹ ןָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּב ּ ֶפהָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ָ ּב ָאזְ נַ יִ םָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו
ָ ּבאַ ףָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ָ ּב ֵעינַ יִ םּ ִ ,ג ִּלינ ּו סוֹ דוֹ תָ ,ר ִאינ ּו ְ ּב ַרעָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו
ֶּב ֱאמ ּונַת חֲכָ ִמים ,לֹא ָמסַ ְרנ ּו נֶפֶ ש ,ל ֹא ִקדַּ ְשנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו,
ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו ְק ִריאַ ת ְש ַמע ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו ִ ּבזְ יוֹ נוֹ ת ְ ּבאַ הֲבָ ה.

צון ו ִכסו ִפים
ָּר ֹ
ל ֹא נִ ְכסַ ְפנ ּו אֵ ל ָ
ֶיך ,לֹא דִּ ָ ּב ְרנ ּו הַ ִּכסו ִּפים הַ טוֹ ִבים ַּב ּ ֵפה,
לֹא שוֹ חַ ְחנ ּו ִא ְ ּת ָך ,לֹא הוֹ צֵ אנ ּו ִמכּ ֹחַ אֶ ל הַ ּפוֹ ַעלִ ,צ ַי ְרנ ּו
אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה לְ ַרע וְ נָ ַע ְש ָת לָנ ּו לְ ּ ַסם הַ ָּמוֶתָ ,ע ִשינ ּו
נְ פָ שוֹ ת ָרעוֹ ת ,לֹא ּ ַכסַ ְפנ ּו לִ לְ מֹדָ ,ע ִשינ ּו מַ לְ כוּת
לְ ִס ְט ָרא ָא ֲח ָרא ,לֹא ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו ְרצוֹ נֵנ ּו ִמ ּ ְפ ֵני ְרצוֹ נְ ָך.

ְרפו ָּאה
יצית ,לֹא ִהגְ דַּ לְ נ ּו הַ דַּ ַעת ,לֹא
ל ֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ַעל ִצ ִ
ִה ְר ֵּבינ ּו הַ ּ ָשלוֹ ם ,ל ֹא ָטבַ לְ נ ּו ְ ּב ִמ ְקוֶה ,לֹא סָ מַ כְ נ ּו על ָ
ֶיך,
ָ
ּ ָכפַ ְרנ ּו ַּבחֲכָ ִמים ,לֹא ִק ּי ְַמנ ּו נְ ָד ִרים ,לֹא ָע ִשינ ּו ּ ִפ ְדיוֹ ן,
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ָ ּב ֱאמוּנָ ה ,לֹא אָ ַמ ְרנ ּו ְ ּת ִה ִּלים.

נב
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סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

לום
ש ֹ
ָּ
ל ֹא ָע ִשינ ּו ָשלוֹ ם ,לֹא ֵק ַר ְבנ ּו ְרחוֹ ִקים ,לֹא הֶ ֱעלֵינ ּו
ְּכבוֹ ְד ָך ,לֹא דִּ ָ ּב ְרנ ּו מֵ הַ ּ ַתכְ לִ יתִ ,ק ּנֵאנ ּו ,חַ ַל ְקנ ּו ,נִ ַ ּצ ְחנ ּו,
ָשנֵאנ ּוִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו מֵ ָה ֱאמֶ ת ,לֹא ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו ַל ַּצדִּ ִיקים,
לֹא נָ ַתנ ּו ְצ ָד ָקהָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו ּפוֹ ְס ִקים ,לֹא ִח ַּב ְרנ ּו
הַ פַ כִ ים ,לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ַעל הַ ּטוֹ בוֹ ת ,לֹא לִ מַ ְדנ ּו זְ כוּת.

ִש ְמחָּ ה
שנו ְשכַ ר הַ ִ ּמ ְצווֹ תִ ,ק ּי ְַמנ ּו ִ ּמ ְצווֹ ת לֹא ְ ּב ּ ִש ְמחָ ה ,לֹא
ִב ַק ְ
ָר ַק ְדנ ּו ,לֹא ִה ְמ ּ ַת ְקנ ּו דִּ ינִ ים ,לֹא ִה ְתחַ ז ּ ְַקנ ּו ,לֹא אָ מַ ְרנ ּו
ְקט ֶֹרתָ ,ר ַק ְדנ ּו ְ ּב ִה ְתלַהֲ בוּת הַ ּיֵצֶ רָ ,ש ִתינ ּו יַיִ ן הַ ְ ּמ ַש ּ ֵכר,
ִהגְ ַּב ְרנ ּו הַ כּ ֹחַ הַ ְ ּמ ַד ּ ֶמהִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו הַ ּ ִש ְכחָ הָ ,שכַ ְחנ ּו
שם ָשמַ יִ ם ,ל ֹא ָשפַ כְ נ ּו
הַ ּ ַת ְכלִ יתָ ,ש ַמ ְענ ּו נְ גִ ינָ ה לֹא לְ ּ ֵ
ִשיחַ  ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ָשפַ ְטנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ,לֹא
ָ ּבכִ ינ ּו ,לֹא ִה ְ ּת ַו ֵדנ ּו ,לֹא ִה ְת ַע ּנֵינ ּו ,לֹא ִחז ְַקנ ּו ַה ּ ַמלְ אָ ִכים,
נָ פַ לְ נ ּו ל ַָּמ ָרה ְשח ָֹרהִ ,ה ּ ַפלְ נ ּו הַ דַּ ַעת ְ ּבגָ לוּת ,ל ֹא ִח ּ ַפ ְשנ ּו
נְ קֻ דּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,דָּ אַ גְ נ ּו ,לֹא ִש ַּב ְרנ ּו לֵב הַ אֵ בֶ ןָ ּ ,פגַ ְמנ ּו
ְ ּבדִּ בּ ּו ִרים ָר ִעיםִ ,ה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּב ַע ְצבוּת ,לֹא ִשמַ ְחנ ּו
הָ עוֹ לָם.
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סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

נג

ַתלְ מוד ת ֹו ָּרה
ל ֹא ל ַָמ ְדנ ּו ,לֹא ל ַָמ ְדנ ּו ְ ּבכֹחַ  ,לֹא ִהגְ ַּב ְרנ ּו הַ יֵּצֶ ר הַ ּטוֹ ב,
ש ְבנ ּו לֹא לִ ְש ָמ ּהָ ּ ,פג ְַמנ ּו קוֹ ל
נִ כְ נ ְַסנ ּו ְ ּברוּחַ ְשטוּת ,חָ ַ
נַסנ ּו ְ ּב ִ ּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ,ל ַָמ ְדנ ּו לֹא לִ ְש ָמ ּה ,לֹא
הַ ְ ּנגִ ינָ ה ,נִ ְכ ְ
ִה ְת ַק ּ ַש ְרנ ּו ַּב ַ ּצדִּ יק ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו י ִָמים ,לָמַ ְדנ ּו לֹא
ְ ּבכַ ְשרוּת ,לֹא הֵ אַ ְרנ ּו ְ ּב ּש ֶֹרש הַ ְ ּנ ָשמוֹ ת ,ל ֹא ָמסַ ְרנ ּו
נֶפֶ ש ַּב ְ ּת ִפ ּלָהִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו ַּג ְש ִמ ּיוּתּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ּתוֹ ָרה,
ִהגְ ַּב ְרנ ּו הַ ִ ּבלְ בּ וּלִ יםָּ ,תלִ ינ ּו ִ ּבזְ כוּת ,הֶ ֱעל ְַמנ ּו הַ ּמֹ ִחין ,לֹא
שדִּ ין יְ ה ּו ַד ִאין,
ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ַעל ּתוֹ ָרהָ ,שמַ ְענ ּו ּתוֹ ָרה ִמ ּ ֵ
שםִ ,ה ְת ַנ ּג ְַדנ ּו ,הֵ ַע ְז ּנ ּו לֹא ַּב ְ ּקדֻ ּ ָשה ,לָמַ ְדנ ּו
ִ ּבי ֵזנ ּו יְ ֵראֵ י הַ ּ ֵ
יעהָ ,עסַ ְקנ ּו ְ ּבחָ כְ מוֹ ת
ְ ּב ּ ַסם הַ ָּמוֶתִ ,ה ְתחַ ּ ַס ְדנ ּו ְ ּבלִ י יְ ִד ָ
שכֶ לּ ָ ,באנ ּו
ִחצוֹ נִ יוֹ תִ ,קלְ ַקלְ נ ּו הַ הֶ בֶ ל ּ ֶפה ,לֹא ִחדַּ ְדנ ּו הַ ּ ֵ
לְ גַלּ ּות וְ ִטלְ טוּלִ ,חדַּ ְשנ ּו מֵ הַ ְ ּמ ַד ּ ֶמהַ ,מנָ ְענ ּו ּ ַפ ְרנָ סָ ה,
ִה ַז ְק ּנ ּו ל ּ ַַפ ְרנָ סָ ה ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו לָשוֹ ן ָה ַרעִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו הַ ְ ּמ ַד ּ ֶמה,
ִהגְ ַּב ְרנ ּו ָה ַע ְצבוּתִ ,ה ְר ֵּבינ ּו הַ ְס ָּתרוֹ תִ ,ה ְת ַרחַ ְקנ ּו ִמ ְ ּמ ָך,
ל ַָעגְ נ ּו ַעל ְספָ ִריםָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ְ ּב ַע ְצמֵ נ ּו ,לֹא הֵ בַ ּנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה,
ידיּ ָ ,ב ַע ְרנ ּו ל ּ ַַת ֲאווֹ ת ,לֹא ל ַָקחְ נ ּו מ ּוסַ ר,
ָ ּב ַע ְרנ ּו יוֹ ֵתר ִמ ַ
ָא ַמ ְרנ ּו ּתוֹ ָרה לֹא ְ ּבכַ ְשרוּתִ ,הגְ ַּב ְרנ ּו ּ ַתאֲ וַת נִ אוּף ,לֹא

נד
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סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ָ ּבכִ ינ ּו לִ ְפנֵי הַ ִּלמוּד ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו ָה ֲעווֹ נוֹ ת ,ל ֹא לָמַ ְדנ ּו
ידי חֲכָ ִמים,
ּפוֹ ְס ִקים ,לֹא ִה ּ ַשגְ נ ּו חָ ְכ ָמהּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו ּ ַתלְ ִמ ֵ
ַשנִ ינ ּו לְ ּ ַתלְ ִמ ִידים לֹא הֲגוּנִ יםָּ ,ג ַר ְמנ ּו ֲע ִצ ַירת ְ ּג ָש ִמים,
זִ לְ זַלְ נ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו ַעל יִ ְש ָראֵ ל ,ל ַָק ְחנ ּו ּ ָכבוֹ ד,
ִה ְרהַ ְרנ ּו ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּב ַעבֵ רוֹ ת ,לֹא ָקבַ ְענ ּו ִע ִ ּתים ַל ּתוֹ ָרה,
לֹא ִה ְת ַמ ְדנ ּו ַּבלִ ימוּד.

ְת ִפלָּה
ִד ָּב ְרנו

ְ ּבלִ י

חֵ ן,

לֹא

ִה ְת ַקדַּ ְשנ ּו,

לֹא

הֶ ֱאמַ ּנ ּו

ְ ּבהַ ְש ָּגחָ ְת ָך ,לֹא ָק ַש ְרנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ַל ַּצדִּ ִיקיםִ ,ה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו
ַּב ּ ַמ ְח ָשבוֹ ת זָרוֹ תּ ִ ,ב ַּק ְשנ ּו ָשכַ ר ,לֹא ָעסַ ְקנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא
ִה ְש ַת ַדלְ נ ּו
ִה ְת ַע ְצ ְ ּבנ ּו,

ְ ּב ִ ּתקוּן

ָהעוֹ לָם,

ִה ְתי ֵָראנ ּו

ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו

יִ ְראוֹ ת

לֹא

ִחצוֹ נִ יוֹ ת,

ְ ּב ֹכחַ ,
ּ ָפ ַג ְמנ ּו

ָ ּב ֱאמוּנָ הָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ַּב ְ ּת ִפ ּלָהָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ֶּבאֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל,
ּ ָפגַ ְמנ ּו ְ ּב ִ ּנ ִ ּסיםָ ּ ,פ ַג ְמנ ּו ַּב ִז ּ ּ ָכרוֹ ן ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו הָ עוֹ לָם ,לֹא
ֵּב ַר ְרנ ּו הַ ּטוֹ ב מֵ ָה ַרע ,לֹא ִחדַּ ּ ְשנ ּו ֹכחַ  ,ל ֹא ִה ְש ּ ַפ ְענ ּו
חַ ּי ּות ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו לֹא ֶּב ֱאמֶ ת ,לֹא הֶ ֱע ֵלנ ּו הַ ְ ּת ִפלּ וֹ ת
ְ ּב ַש ֲע ֵריהֶ ן ,לֹא ָשפַ ְכנ ּו לֵבִ ,ה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו לֹא ְ ּבכַ ָ ּונָ ה,
ָמנ ְַענ ּו ָהעוֹ לָם ִמ ּ ָללֶכֶ ת ַל ַ ּצדִּ ִיקים ,לֹא הֶ ֱע ֵלנ ּו ְּכבוֹ ְד ָך,

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

לֹא ִה ְתי ֵָראנ ּו ִמ ְמ ָך,

ְּ ּדבָ ִרים

נה

לֹא ָע ִשינ ּו ָשלוֹ םָ ,עסַ ְקנ ּו

ְ ּב ַג ְש ִמ ּיוּת ,לֹא ִה ְת ַר ּגַלְ נ ּו לְ ִה ְת ּ ַפ ּלֵל ,לֹא ִה ְתבּ וֹ ַד ְדנ ּו,
ָשכַ ְחנ ּו חֲסָ ֶד ָ
יךָ ,שכַ ְחנ ּו ְ ּגדֻ ּל ְָת ָך ,לֹא דַּ בַ ְקנ ּו ְ ּב ָךָּ ,תלִ ינ ּו
ִ ּבזְ כוּת ַע ְצמֵ נ ּו ,דָּ חַ ְקנ ּו הַ ּ ָש ָעה ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ַעל
שפַ ע,
הַ ּתוֹ ָרה ,לֹא ִה ְת ַּב ּי ְַשנ ּו מוּלְ ָך ,לֹא הוֹ ַר ְדנ ּו ֶ
חַ ַש ְבנ ּו ָ ּב ֲעבוֹ ָדה ז ָָרה ,לֹא ָמחָ אנ ּו ּ ַכף ַּב ְ ּת ִפ ּלָה ,לֹא
זִ ּ ַככְ נ ּו הַ ּמֹחַ  ,לֹא ָק ַש ְרנ ּו ּ ֶפה וְ לֵבִ ,הגְ דַּ לְ נ ּו ַמלְ כוּת
הָ ְר ָש ָעה ,לֹא ִה ְמ ַש ְכנ ּו ֲע ִשירוֹ ת ו ְּב ָרכָ ה ,לֹא ָט ַע ְמנ ּו
ְמ ִתיקוּת ַּב ְ ּת ִפ ּלָה ,חַ ַל ְקנ ּו ַעל ְ ּת ִפלּ וֹ ת יִ ְש ָראֵ ל ,לִ מַ ְדנ ּו
חוֹ ב ַעל יִ ְש ָראֵ ל ,לֹא ִה ְפ ַש ְטנ ּו ַּג ְש ִמ ּיוּת ,ל ֹא ָק ַש ְרנ ּו
ַע ְצמֵ נ ּו ִעם שוֹ ְכנֵי ָעפָ ר ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו ֱאמוּנוֹ ת כּ וֹ זְ ִביוֹ ת,
לֹא ִּכי ַונ ּו ַּב ְ ּת ִפ ּלָה ,לֹא ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו חֵ ְר ּפוֹ ת ,לֹא עוֹ ַר ְרנ ּו
ש ּ ֵמלֹא ּ ָכל ָהאָ ֶרץ ְּכבוֹ ְד ָך ,חַ ַל ְקנ ּו
זְ כוּת ָאבוֹ תָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ֶ
ְ ּבלִ ֵּבנ ּו ,לֹא ָע ִשינ ּו אֶ חָ ד מֵ הַ ְ ּת ִפ ּלָהִ ,ה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּב ּ ְפנִ יּוֹ ת,
נִ ְצ ַר ְכנ ּו ַל ְ ּב ִריוֹ ת ,לֹא ִה ְר ַּג ְשנ ּו הַ דִּ בּ ּו ִרים ,ל ֹא ִה ְמ ַשכְ נ ּו
שנ ּו ַעל-יְ ֵדי ְ ּת ִפלָה ְ ּב ּ ַכוָ נָ ה ,לֹא ָק ַש ְרנ ּו
מַ יִ ם ַק ִרים לְ ַּנ ְפ ֶ
ּ ַמ ְח ָשבָ ה לַדִּ בּ וּר ,לֹא ִ ּת ַקנ ּו ִ ּנצוֹ צוֹ ת ,לֹא ִקדַּ ְשנ ּו ְשמֶ ָך,
ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּב ַּג ְדל ּות ,לֹא ִש ָ ּב ְחנ ּו אוֹ ְת ָך ,לֹא ִה ְתחַ ז ּ ְַקנ ּו,
לֹא ִח ּ ַפ ְשנ ּו נְ קֻ דּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ,זִ לְ זַלְ נ ּו ַּב ְ ּת ִפ ּלָהַּ ,בזְ נ ּו

נו

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים

ָלאֲנָ ִשיםִ ,קלְ ַקלְ נ ּו ָהאֱמוּנָ ה ,לֹא ִה ְתחַ ַּב ְרנ ּו אֵ ל ָ
ֶיך ,לֹא
הֶ אֱ מַ ּנ ּו

ְ ּב ּתוֹ ֶעלֶת הַ ְ ּת ִפ ּלָה,

לֹא ִה ְכ ַר ְחנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו

לְ ִה ְת ּ ַפ ּלֵל ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו ְ ּבחַ ִמימ ּות הַ ּלֵב ,לֹא ִה ְת ּ ַפ ּלַלְ נ ּו
ַעל צָ רוֹ ת ָי ִחיד וְ ַר ִ ּבים.

ְת ִפ ִלין
ל ֹא ָש ַמ ְרנ ּו מֹחַ וְ נְ ָש ָמה ,לֹא דַּ בַ ְקנ ּו ְ ּב ָך ,לֹא ִה ְת ַּג ַּב ְרנ ּו
ל ַּתוֹ ָרה ,לֹא ִק ּי ְַמנ ּו ִמ ְצוַת ְ ּת ִפ ִּלין ,הֵ סַ ְחנ ּו דַּ ְע ּ ֵתנ ּו
ּ ָפ ַג ְמנ ּו ַּבדִּ בּ וּר ,לֹא ִה ְת ַּב ּי ְַשנ ּו ,ל ֹא ָר ִאינ ּו

מֵ הַ ְ ּת ִפ ִּלין,
ְ ּגדֻ ּל ְָת ָך ,לֹא זָכַ ְרנ ּו ָ ּבעוֹ לָם הַ ָ ּבאָ ּ ,פגַ ְמנ ּו ַּב ְ ּת ִפ ִּלין ,לֹא
של ַר ֵּבנ ּו ָּתם.
הֵ ַנ ְחנ ּו ְ ּת ִפ ִּלין ֶ

ת ֹוכָּ חָּ ה
ל ֹא הוֹ כַ ְחנ ּו ָהדוֹ ר ּ ָכ ָראוּיָּ ,ג ַר ְמנ ּו ֵּגרוּש ו ַּמ ֲחלֹקֶ ת,
ִה ְתלוֹ צַ ְצנ ּוָ ּ ,כפַ ְרנ ּו ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו מ ּוסַ ר ,נָ פַ לְ נ ּו ַּב ּ ַתאֲ ווֹ ת,
לֹא קֵ ַר ְבנ ּו אֶ ת הָ עוֹ לָם ,לֹא ִה ְשל ְַמנ ּו הַ דַּ ַעת ,ל ֹא ַעסַ ְקנ ּו
ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ָשפַ ְטנ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ,לֹא ָש ַר ְפנ ּו הַ ְ ּקלִ ּפוֹ ת ,לֹא
ָש ַמ ְרנ ּו ַש ָ ּבת ,ל ֹא דָּ נ ּו לְ כַ ף זְ כוּת ,לֹא ִרחַ ְמנ ּו ,לֹא
הוֹ ַד ְענ ּו ֱאלֹק ּו ְת ָך ָ ּבעוֹ לָםִ ,ד ָ ּב ְרנ ּו לֹא ְ ּביִ ְראַ ת ָשמַ יִ ם,

וִ ּד ּוי

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ְּ ּדבָ ִרים
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שלֹא ּ ָכ ָראוּי,
יפים ,הוֹ כַ ְחנ ּו ֶ
לֹא ִה ּ ַשגְ נ ּו אוֹ רוֹ ת הַ ּ ַמ ִ ּק ִ
ִהזְ ּ ַכ ְרנ ּו ֲעווֹ נוֹ תִ ,ה ְבאַ ְשנ ּו ֵריחַ הַ נְ ָשמוֹ ת.

ַת ֲענִ ית
ש ַּב ְּיסוֹ דוֹ ת ,לֹא
ל ֹא ִהכְ נ ְַענ ּו הַ חֹמֶ ר ,לֹא הֶ כְ נ ְַענ ּו הַ ָרע ֶ
שכֶ ל וְ הַ ּצו ָּרהִ ,מ ַע ְטנ ּו
ש ְךִ ,מ ַע ְטנ ּו הַ ּ ֵ
ִ ּב ּ ַטלְ נ ּו ִס ְכלוּת וְ חֹ ֶ
חָ כְ ָמה וְ חַ ִּייםּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו הַ ִז ּ ּ ָכרוֹ ןּ ִ ,ב ּ ַטלְ נ ּו הַ חֶ סֶ דִ ,ה ְמ ַשכְ נ ּו
ש ְךִ ,ה ְר ַע ְבנ ּו הַ ּנֶפֶ ש ִד ְקד ּו ּ ָשהָ ּ ,פגַ ְמנ ּו הַ ּ ָפנִ ים,
דִּ ין וְ חֹ ֶ
ּ ָפגַ ְמנ ּו י ִָמים ,ל ֹא ָק ָראנ ּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת.

ְתשובָּ ה
יקי ֱאמֶ ת ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּבגָ לוּת ְד ִס ְט ָרא
ִה ְת ַרחַ ְקנו ִמ ַּצדִּ ֵ
אָ ח ָרא ,לֹא ָש ַת ְקנ ּו ל ִ ַּבזְ יוֹ נוֹ ת ,לֹא ָע ִשינ ּו הָ וַ יָה
לְ ַע ְצמֵ נ ּוִ ,ה ְת ַּבלְ ַּבלְ נ ּו ,לֹא אָ חַ זְ נ ּו ְ ּב ִמדַּ ת הַ ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא
ָע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה ַעל ְ ּתשוּבָ הָ ,ע ִשינ ּו ְ ּתשוּבָ ה ַּג ְש ִמית,
לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ַכלְ נ ּו ַעל הַ ּ ַתכְ לִ יתִ ,ה ְת ָּגאֵ ינ ּוָ ,ר ַד ְפנ ּו ּ ָכבוֹ ד,
לֹא לָמַ ְדנ ּו ֲהלָכָ הִ ,ה ְתיָאַ ְשנ ּו ,לֹא ִח ּ ַפ ְשנ ּו ְּכבוֹ ְד ָך,
לָמַ ְדנ ּו לְ ַקנְ ֵטר ,דִּ ָ ּב ְרנ ּו ַעל צַ דִּ ִיקיםָ ,ע ִשינ ּו מַ ֲחלֹקֶ ת
ָ ּבעוֹ לָם ,הוֹ ַר ְדנ ּו הַ ּ ָכבוֹ ד ,לֹא הֵ אַ ְרנ ּו לְ יִ ְש ָראֵ ל ,לֹא

נח

ִה ְש ּ ַפלְ נ ּו

וִ ּד ּוי
דַּ ְע ּ ֵתנ ּו,

סֶ ֶדר הַ וִ דּ וּי

ּ ָפ ַג ְמנ ּו

ְּ ּדבָ ִרים

ְ ּב ּלָשוֹ ן

הַ ּק ֶֹדש,

נָ פַ לְ נ ּו

ַּב ּ ַמ ְח ָשבוֹ ת זָרוֹ ת ,נָ פַ לְ נ ּו ְ ּב ִה ְרהו ִּרים ָר ִעים ,לֹא ָשמַ ְרנ ּו
הַ ּ ַמ ְח ָשבָ ה ,לֹא ִח ַש ְבנ ּו ֵעצוֹ ת ,לֹא ִ ּב ַּק ְשנ ּו ְ ּגאֻ לָה ,לֹא
שכֶ לִ ,ע ּ ַכ ְבנ ּו ִ ּביאַ ת
ִהזְ דָּ ַרזְ נ ּו ,לֹא ִחדַּ ְשנ ּו הַ ּמֹחַ וְ הַ ּ ֵ
ָמ ִשיחַ  ,ל ֹא ִחדַּ ְשנ ּו ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא ִה ְת ַי ּג ְַענ ּו ַּב ּתוֹ ָרה,
נִ ְמ ַשכְ נ ּו אַ חַ ר ּ ַתאֲווֹ ת ,לֹא ָש ַמ ְענ ּו קוֹ ל הַ ּתוֹ ָרה ,לֹא
דִּ ַּב ְרנ ּו ִ ּב ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא ָשפַ ְכנ ּו ּ ִשיחַ  ,לֹא ִח ּ ַפ ְשנ ּו מַ נְ ִהיג
יתי ,לֹא ִה ְת ַּב ּי ְַשנ ּו ,לֹא ָר ִאינ ּו ַע ְצמֵ נ ּו ִעם הַ ַ ּצדִּ יק
אָ ִמ ִ
הָ ֱאמֶ ת ,לֹא נִ כְ נ ְַסנ ּו ְ ּב ַש ֲע ֵרי ְ ּתשוּבָ ה ,לֹא ָק ָראנ ּו
ְ ּת ִה ִּלים ,לֹא ִה ְתעוֹ ַר ְרנ ּו ּ ָכ ָראוּי.

ְת ִמימות
נַסנו ְ ּבחָ ְכמוֹ ת ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו עֹל ַמלְ כוּת ָש ַמיִ ם ,לֹא
נִ ְכ ְ
ָע ִשינ ּו ְרצוֹ נְ ָך ,לֹא ִק ַּבלְ נ ּו אֶ ת הַ ּיַהֲדוּת ִ ּב ְת ִמימוּת
ו ּ ְּפ ִשיט ּות ְ ּבלִ י שוּם חָ ְכמוֹ ת ,לֹא ִה ְשל ְַכנ ּו הַ חָ ְכמוֹ ת.

וִ ּד ּוי

לה
פְ
תְ ְ
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ש ּ ַמ ְּמ ִּתיק ּו ְּמבַ ּ ֵּטל הַ ִּדינִ ים
עוֹ ד ְּּת ִפ ּ ָּלה עַ ל ּ ִפ ְּדיוֹ ן ֶׁ
ש ְּּלמַ עְּ לָּ ה.
מכ"ד ּ ָּב ּ ֵּתי דִּ ינִ ים ֶׁ
" ּפ ֹו ֶדה יְ הֹוָ ה נֶפֶ ׁש ֲעבָ ָדיו וְ לֹא י ְֶא ְ ׁשמ ּו ּ ָכל הַ חוֹ ִסים בּ וֹ .
ּ ָפ ָדה ְב ָׁשלוֹ ם נ ְַפ ִ ׁשי ִמ ְ ּק ָרב לִ י ִּכי ְב ַר ִ ּבים ָהי ּו ִע ָּמ ִדי .אַ ְך
ֱאל ִֹהים יִ ְפ ֶ ּדה נ ְַפ ִ ׁשי ִמ ּיַד ְ ׁשאוֹ ל ִּכי יִ ָ ּקחֵ נִ י סֶ לָהּ ְ .ת ַר ּנֵנָ ה
של
ית"ִ .רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶ
ֲשר ּ ָפ ִד ָ
ְשפָ ַתי ִּכי ֲאז ְ ַּמ ָרה ל ְָך וְ נ ְַפ ִ ׁשי א ׁ ֶ

ְ
יעּ ,פוֹ ֶדה וּמַ ִּציל
עוֹ לָםָ ,מלֵא ַרח ֲִמים ,מֶ לֶך גּוֹ אֵ ל וּמוֹ ִ ׁש ַ
ל־עת צָ ָרה וְ צו ָּקה ,אֵ ין לָנ ּו
ו ְּמפַ ְרנֵס וְ עוֹ נֶה ו ְּמ ַרחֵ ם ְ ּבכָ ֵ
מֶ ל ְֶך אֶ ּלָא ָא ָּתהַ .רחֵ ם עלֵינ ּו לְ ַמען ְ ׁשמֶ ָךּ ְ ,ב ַרחֲמֶ יךָ
ַ
ָ
ָה ַר ִ ּבים וְ הַ ְ ּגדוֹ לִ ים ,וְ ָת ִאיר ָעלֵינ ּו ֵעת ָרצוֹ ן ָּת ִמיד
ִ ּבזְ כוּת אֲ בוֹ ֵתינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים ,וְ ַת ְמ ִ ּתיק ו ְּתבַ ּ ֵטל ּ ָכל
הַ דִּ ינִ ים מֵ ָעלֵינ ּו וּמֵ ַעל ּ ָכל ַע ְ ּמ ָך ֵּבית־יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ִת ְפ ֶ ּדה
ש ִ ּנגְ זְ ר ּו ְ ּבכָ ל ֶע ְש ִרים
שנ ּו ִמ ּ ָכל הַ ְ ּגזֵרוֹ ת וְ הַ דִּ ינִ ים ׁ ֶ
נ ְַפ ׁ ֵ
ָ
ָ
ֵש לְ ך לְ מַ ְעלָהֵּ ,בין
ש ּי ׁ
וְ אַ ְר ַּבע ָ ּב ּ ֵתי ִדינֶיך הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים ׁ ֶ
שהוּא לְ אַ חַ ר ְ ּגזַר דִּ יןִ ,מ ּכ ֻּּלָם
שהוּא ק ֶֹדם ְ ּגזַר דִּ ין ֵּבין ׁ ֶ
ֶׁ
שנ ּו ,וְ ַת ְמ ִ ּתיק ו ְּתבַ ּ ֵטל ּ ָכל הַ דִּ ינִ ים וְ הַ ִּיסּ ו ִּרין
ִ ּת ְפדֶּ ה נ ְַפ ׁ ֵ
ש ִ ּנגְ זְ ר ּו ָ ּבהֶ ם מֵ עלֵינ ּו וּמֵ על ּ ָכל ע ְ ּמךָ
וְ הַ ְ ּגזֵרוֹ ת ׁ ֶ
ַ
ַ
ָ
ֵּבית־יִ ְש ָראֵ לֵּ ,בין ְ ּבגוּף ֵּבין ְ ּבנֶפֶ ׁש ֵּבין ְ ּבמָ מוֹ ןֵּ ,בין
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ִ ּבכְ לָל ֵּבין ִ ּב ְפ ָרט.
וְ ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו ְ ּבכֹחַ וּזְ כוּת הַ ַּצדִּ ִיקים הַ ְ ּגדוֹ לִ ים הַ ְּי ִח ִידים
ֵש לָהֶ ם כּ ֹחַ
ש ּי ׁ
שה ַר ֵּבנ ּוֶ ׁ ,
שהֵ ם ִ ּב ְב ִחינַת מֹ ׁ ֶ
ְ ּבדוֹ רוֹ ָתםֶ ׁ ,
ש ְ ּבכָ ל ָה ֶע ְש ִרים
ל ֲַעשוֹ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן לְ בַ ּ ֵטל ּ ָכל הַ דִּ ינִ ים ׁ ֶ
וְ אַ ְר ַּבע ָ ּב ּ ֵתי דִּ ינִ ים .וְ חוּסָ ה ַו ֲחמֹל ָעלֵינ ּו ְ ּב ֹכחַ וּזְ כוּת
הַ ַ ּצדִּ ִיקים ָהאֵ לּ ּו ,וְ ָת ִאיר ָעלֵינ ּו מֵ צַ ח ָה ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ְּכמוֹ
שהוּא ֵעת
שה ׁ ֶ
שהוּא ִה ְס ּ ַת ְּלקוּת מֹ ׁ ֶ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ חָ הֶ ׁ ,
שנ ּו וְ ַת ִּצילֵנ ּו ִמ ּ ָכל הַ ָּצרוֹ ת,
ָרצוֹ ן .וְ ַעל־יְ ֵדי־זֶה ִת ְפ ֶ ּדה נַ ְפ ׁ ֵ
ש ִ ּנגְ זְ ר ּו ְ ּבכָ ל
וְ ַת ְמ ִ ּתיק ו ְּתבַ ּ ֵטל ּ ָכל הַ ְ ּגזֵרוֹ ת וְ הַ דִּ ינִ ים ׁ ֶ
הָ ע ְש ִרים וְ אַ ְר ַּבע ָ ּב ּ ֵתי דִּ ינ ָ
ֶיך הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים .וְ ַת ִּצילֵנ ּו ִמ ּ ָכל
ֶ
ִמינֵי ֳחל ִָאים וּמַ כְ אוֹ ִבים וּמֵ חו ִ ּׁשים

(ו ִּב ְפ ָרט לפלוני בן

פלונית וכו') ,וּמֵ חֶ ְסרוֹ ן הַ ּ ַפ ְרנָ סָ ה ו ִּמ ּ ָכל ִמינֵי צַ ַער וְ יִ ּסו ִּרין
ש ָ ּבעוֹ לָםִ ,מ ּכ ֻּּלָם ּ ַת ִּצילֵנ ּו ְ ּב ַרחֲמֶ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים וְ הַ ְ ּגדוֹ לִ ים,
ֶׁ
ש ִ ּנ ְס ּ ַת ּלֵק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ חָ ה,
שה ַר ֵּבנ ּו ׁ ֶ
ְ ּבכֹחַ וּזְ כוּת מֹ ׁ ֶ
שיּוֹ ְד ִעים
שהֶ ׁ ,
שהֵ ם ִ ּב ְב ִחינַת מֹ ׁ ֶ
ו ְּבכֹחַ ּ ָכל הַ ַ ּצדִּ ִיקים ׁ ֶ
ש ְ ּבכָ ל ָה ֶע ְש ִרים וְ אַ ְר ַּבע
ל ֲַעשוֹ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן לְ הַ ְמ ִ ּתיק הַ דִּ ין ׁ ֶ
ָ ּב ּ ֵתי ִדינִ ים:
יך הַ ְ ּגדוֹ לִ ים וַ חֲסָ ֶד ָ
עו ֵרר ַרחֲמֶ ָ
יך הַ ְ ּמ ֻּר ִ ּבים ,ו ְּת ׁ ַש ֵּבר
ּות ֹ
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סא

יע וְ ַת ֲעקֹר ו ְּתבַ ּ ֵטל ּ ָכל הַ ְּכ ִפירוֹ ת ִמ ּ ָכל
ו ְּת ַמ ּגֵר וְ ַת ְכנִ ַ
ָ
הָ עוֹ לָם ּכֻּלּ וֹ  ,ו ִּב ְפ ָרט ִמ ּ ָכל ַע ְ ּמך ֵּבית־יִ ְש ָראֵ ל ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם
יך ָה ַר ִ ּבים ְ ּתעוֹ ֵרר וְ ַת ְמ ִ ׁש ְ
שהֵ ם .ו ְּב ַרחֲמֶ ָ
יך ֵעת ָרצוֹ ן
ֶׁ
שה
ָ ּבעוֹ לָם ָּת ִמיד ,וְ ַתהֲ פ ְֹך הַ ּ ְ ׁש ַמד לְ ָרצוֹ ןּ ְ ,בכֹחַ וּזְ כוּת מֹ ׁ ֶ
שר ָמסַ ר נ ְַפ ׁשוֹ ּ ָכל
שהוּא עוֹ מֵ ד ֵּבין ְ ׁש ַמד לְ ָרצוֹ ןֲ ,א ׁ ֶ
ֶׁ
יְ מֵ י חַ ּיָיו ל ֲַעשוֹ ת ּג ִֵרים לְ הוֹ ִציאָ ם ִמ ּ ְ ׁשמַ ד וּכְ ִפירוֹ ת
וּלְ הַ ֲעלוֹ ָתם וּלְ ַק ּ ְ ׁש ָרם לְ ָרצוֹ ן ָה ֶעלְ יוֹ ן ,וְ ַגם ַע ָּתה אַ חַ ר
ִה ְס ּ ַת ְּלקוּתוֹ ֲ ,ע ַדיִ ן הוּא עוֹ מֵ ד ו ִּמ ְת ּ ַפ ּלֵל ַעל ּ ָכל הַ ִ ּנדָּ ִחים
וְ הָ ְרחוֹ ִקים מֵ אֱ מוּנָ ְת ָך ,לְ ַגיְ ָרם וּלְ ָק ְרבָ ם אֵ ל ָ
ֶיך וּלְ בַ ּ ֵטל ּ ָכל
הַ ִ ּמינוּת וְ הַ ְּכ ִפירוֹ ת ִמן ָהעוֹ לָם וּלְ הַ ֲעלוֹ ת ִמ ּ ְ ׁשמַ ד לְ ָרצוֹ ן:
של עוֹ לָםַּ ,ב ּ ֵטל מֵ ָעלֵינ ּו ּ ָכל ְ ּגזֵרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת.
נו ׁ ֶ
ִר ּב ֹו ְֹ
שאֵ ין
ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו ְ ּב ַרח ֲִמים ַר ִ ּבים ְ ּב ַרח ֲִמים ּ ְפ ׁשו ִּטיםֶ ׁ ,
ָ ּבהֶ ם ּ ַת ֲערוֹ בֶ ת דִּ ין ְּכלָל.
ש ְ ּבכֹחַ הַ הַ ְמ ָּת ָקה
של עוֹ לָם ,אַ ָּתה לְ בַ ד יוֹ ֵד ַע ׁ ֶ
נו ׁ ֶ
ִר ּב ֹו ְֹ
של
ש ּ ַמ ְמ ִ ּתיק הַ דִּ ין ׁ ֶ
וְ הַ ּ ִפ ְדיוֹ ן הַ ֶּנ ֱא ַמר ְ ּבהַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ׁ ֶ
שר הַ ַּצדִּ ִיקים
ּ ָכל ָה ֶע ְש ִרים וְ אַ ְר ַּבע ָ ּב ּ ֵתי ִדינִ ים ,אֲ ׁ ֶ
הַ ְ ּגדוֹ לִ ים ָה ֲא ִמ ִ ּת ִּיים יוֹ ְד ִעים סוֹ ד זֶה הַ ּ ִפ ְדיוֹ ן הַ ִ ּנ ְפלָאַ ,על
ֵש לָנ ּו ִת ְקוָ ה ֲע ַדיִ ן
בּ ו ְּריוֹ  ,וּלְ מַ ְעלָה לְ ַמ ְעלָהּ ְ .בכֹחַ זֶה י ׁ
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ישו ָּעה וּלְ כָ ל טוֹ בַ .על ּ ֵכן ֲע ַדיִ ן אֲנִ י עוֹ מֵ ד
לְ צַ ּפוֹ ת לִ ׁ
ֶיך ו ִּמ ְתחַ ּנֵן ו ִּמ ְתחַ ֵּבט מוּל ַרחֲמֶ יךָ
ו ִּמ ְת ּ ַפ ּלֵל לְ פָ נ ָ
ָ
ַוחֲסָ ֶד ָ
ל־עת וָ ֶרגַעְּ ,כ ֵעין ֶעבֶ ד
יך ,ו ְּמצַ ּ ֶפה לִ ׁ
ישו ָּע ְתך ְ ּבכָ ֵ
ַש ִקיף וְ י ֵֶרא יְ הֹוָ ה
אֶ ל אֲדוֹ נָ יו ו ְּכ ֵעין הַ ֵּבן אֶ ל ָא ִביוַ " ,עד י ְ ׁ
ִמ ּ ָׁש ָמיִ ם" וְ יָחוֹ ס וִ ַירחֵ ם ָעלַי וְ ַעל ּ ָכל הַ ְ ּתלוּיִ ם ִ ּבי ,וְ ַעל
יענ ּו ְמהֵ ָרה
ָ ּב ַני וְ יוֹ ְצאֵ י ֲחלָצַ י וְ ַעל ּ ָכל יִ ְש ָראֵ ל ,וְ יוֹ ִ ׁש ֵ
ש ָ ּבעוֹ לָם ,וְ יִ ְפ ֵ ּדנ ּו
וְ י ְַמ ִ ּתיק וִ יבַ ּ ֵטל מֵ ָעלֵינ ּו ּ ָכל הַ דִּ ינִ ים ׁ ֶ
ש ָ ּבעוֹ לָם ,וִ יקֻּ ּיַם ִ ּבי
וְ ַי ִּצילֵנ ּו ִמ ּ ָכל הַ ָּצרוֹ ת ו ִּמ ּ ָכל הַ ִּי ּסו ִּרין ׁ ֶ
בר ַּב ּ ָׁשחַ ת וְ חַ ּיָתוֹ
נַפ ׁשוֹ מֵ ֲע ֹ
ש ּ ָכתוּבָ ּ " ,פ ָדה ְ
ִמ ְק ָרא ׁ ֶ
ָ ּבאוֹ ר ִ ּת ְראֶ ה".
שק אָ ָדם וְ אֶ ְ ׁש ְמ ָרה ּ ִפ ּקו ֶּד ָ
יךּ ְ .בי ְָד ָך אַ ְפ ִקיד
ּפ ֵדנִ י מֵ עֹ ׁ ֶ
יתה אוֹ ִתי יְ הֹוָ ה אֵ ל אֱ מֶ תַ .ואֲנִ י ְ ּב ֻּת ִ ּמי אֵ ל ְֵך
רו ִּחי ּ ָפ ִד ָ
ּ ְפ ֵדנִ י וְ חָ ּנֵנִ יָ .ק ְרבָ ה אֶ ל נ ְַפ ִ ׁשי גְ ָאל ָּה לְ ַמ ַען אוֹ יְ בַ י ּ ְפ ֵדנִ י.
ִּכי ִעם יְ הֹוָ ה הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְר ֵּבה ִע ּמוֹ ְפדוּת .וְ הוּא יִ ְפדֶּ ה אֶ ת
יִ ְש ָראֵ ל ִמכּ ֹל ֲעוֹ נוֹ ָתיו .קו ָּמה ֶעזְ ָר ָתה ּלָנ ּו ו ְּפ ֵדנ ּו לְ מַ ַען
רו ָתיו .וַ אֲנִ י
חַ ְסדֶּ ָךְ ּ .פ ֵדה ֱאל ִֹהים אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמכּ ֹל צָ ֹ

ְת ִפ ּל ִָתי לְ ָך יְ הֹוָ ה ֵעת ָרצוֹ ן ֱאל ִֹהים ְ ּב ָרב חַ ְסדֶּ ָך ֲענֵנִ י
ֶּב ֱאמֶ ת יִ ְ ׁש ָ
עך"( :ל' תפלות ,קד)
ֶ
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זֹאת הַ ְּּת ִפ ּלָּה ָּמ ָּצאנ ּו ְּּב ַא ְּמ ּ ַתחַ ת הַ ְּּכ ָּת ִביםְּ ,ו ִהיא ְּמ ָּעט
הַ ּ ַכ ּמוּת ְּו ָּרב הָּ ֵאיכוּת
נו ֶׁשל עוֹ לָםִ ,ע ּלַּת הָ ִעלּ וֹ ת וְ ִס ַּּבת ּ ָכל הַּ ִּסבּ וֹ ת ,אַּ נְ ְּת
ִר ּב ֹו ֹ
ְ
ֲשבָ ה
לְ ֵע ּלָא ,לְ ֵע ּלָא ִמן כּ ֹלָא ,וְ לֵית לְ ֵע ּלָא ִמ ָּנך ,דְּ לֵית ַּמח ָ
ְּת ִפיסָ א בָ ְך ְּכלָל ,וּלְ ָך דּ ו ִּמ ּיָה ְּת ִה ּלָה ,ו ְּמר ָֹמם ַּעל ּ ָכל ְ ּב ָרכָ ה
ו ְּּת ִה ּלָה .אוֹ ְת ָך אֶׁ ְדרֹש ,אוֹ ְת ָך אֲבַּ ֵּקש ֶׁש ּ ַּת ְח ּתֹר ח ֲִת ָירה דֶּׁ ֶׁר ְך
ּשה מֵ ִא ְּת ָך ,דֶּׁ ֶׁר ְך ּ ָכל הָ עוֹ לָמוֹ תַּ ,עד הַּ ִה ְש ּ ַּתלְ ְשלוּת ֶׁש ִּלי
ְּכבו ָ
ָ
א ֶׁשר נִ גְ לָה לְ ך ,יוֹ ֵד ַּע ּ ַּת ֲעלוּמוּת,
ַּּב ּ ָמקוֹ ם ֶׁשאֲנִ י עוֹ מֵ דְּ ,כ ִפי ֲ
ָ
וּבַּ דֶּׁ ֶׁר ְך וּנְ ִתיב הַּ זֶּׁה ּ ָת ִאיר ָעלַּי אוֹ ְרך ,לְ הַּ חֲזִ ֵירנִ י ִ ּב ְתשוּבָ ה
ְשל ֵָמה לְ פָ נ ָ
ֶׁיך ֶּׁבאֱמֶׁ תְּ ,כ ִפי ְרצוֹ נְ ָך ֶּׁבאֱמֶׁ תְּ ,כ ִפי ְרצוֹ ן ִמ ְבחָ ר

ֲשבֶׁ ת חוּץ וְ שוּם
ֲש ְב ִּתי שוּם ַּמח ֶׁ
הַּ ְ ּברו ִּאים ,לִ ְבלִ י ַּלחֲשֹב ְ ּב ַּמח ַּ
ָ
ֲשבוֹ ת
ֲשבָ ה ּו ִבלְ בּ וּל ֶׁשהוּא ֶׁנגֶׁד ְרצוֹ נְ ךַּ ,רק לְ ַּד ֵּבק ְ ּב ַּמח ָ
ַּמח ָ

ֱמת ְ ּבהַּ ּ ָשגָ ְת ָך
זַּכּ וֹ ת צַּ חוֹ ת ו ְּקדוֹ שוֹ ת ַּּב ֲעבוֹ ָד ְת ָך ֶּׁבא ֶׁ
ו ְּבתוֹ ָר ְת ָך" .הַּ ט לִ ִ ּבי אֶׁ ל ע ְדוֹ ֶׁת ָ
יך" ,וְ ֶׁתן לִ י לֵב ָטהוֹ ר לְ ָע ְבדְּ ָך
ֵ
ֱמת .ו ִּמ ְּמצוּלוֹ ת יָם ּתוֹ ִציאֵ נִ י לְ אוֹ ר ָּגדוֹ ל ִחיש ַּקל ְמהֵ ָרה.
ֶּׁבא ֶׁ
ְּתשו ַּּעת יְ הֹוָ ה

אור הַּ חַּ ִ ּיים ּ ָכל יְ ֵמי
ְּכהֶׁ ֶׁרף ַּעיִ ן ,לֵאוֹ ר ְ ּב ֹ

הֱיוֹ ִתי ַּעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה .וְ אֶׁ זְ ּ ֶׁכה לְ חַּ דֵּ ש נְ ע ּו ָרי ,הַּ ּי ִָמים
ֶׁש ָע ְבר ּו ַּּבח ֶֹׁש ְך ,לְ הַּ חֲזִ ָירם אֶׁ ל הַּ ְ ּקדֻ ּ ָשה ,וְ ִת ְהיֶׁה יְ ִציאָ ִתי ִמן
הָ עוֹ לָם ְּכ ִביאָ ִתיּ ְ ,בל ֹא חֵ ְטא .וְ אֶׁ זְ ּ ֶׁכה ַּלחֲזוֹ ת ְ ּבנ ַֹּעם יְ הֹוָ ה וּלְ בַּ ֵּקר
ְ ּבהֵ יכָ לוֹ  ,כּ ֻלּ וֹ אוֹ מֵ ר ּ ָכבוֹ ד ,אָ ֵמן נֶׁצַּ ח סֶׁ לָה וָ ֶׁעד:

