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ְתֵבי ִכּ
ֶרְסֶלב י ַנְחָמן ִמְבּ ַרִבּ

ּתֹורֹות ּוְתִפּלֹות

ְוִלּקּוֵטי  ֵלם  ׁ ַהָשּ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ִקּצּור  ָפִרים  ַהְסּ ֵני  ְשׁ ּכֹוֵלל 
יחֹות  ְוִשׁ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ְתּ ֶפר  ִמֵסּ ִפּלֹות  ְתּ נֹוָסף  ְבּ ִפּלֹות.  ְתּ
ִפּלֹות. ִלּקּוֵטי ְתּ ִפּלֹות ְבּ בּו ֲעֵליֶהם ְתּ ְכְתּ ִנּ יחֹות ָהַר"ן ֶשׁ ֶפר ִשׂ ִמֵסּ

ַלקֹוֵרא 
ה]  ֵאֶלּ ִעים [ָכּ אֹוִתּיֹות יֹוֵתר ְקַטּנֹות ּוְבתֹוְך סֹוְגַרִים ְמֻרָבּ ְמקֹוָמם ְבּ הּוְכֵנסּו ִבּ
ֹרב  סֹוף ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְבּ ְמָצא ְבּ ִנּ ׁ ֶאת ַהּקּוְנְטֶרס ּתֹוָספֹות ּוִמּלּוִאים ֶשּ
רּוְך  י ָבּ ל ָהַרב ַרִבּ נֹו ֶשׁ י ַנְחָמן ַזַצ"ל ְבּ אֹון ֶהָחִסיד ַרִבּ רֹו ַהָגּ ִחְבּ פּוִסים, ֶשׁ ַהְדּ

ַחל. י ַהַנּ ִאֵבּ ר ְבּ ַעל ְמַחֵבּ ִלי ַזַצ"ל, ַבּ י ַנְפָתּ ן ַרִבּ ֶאְפַרִים ֶבּ

ל  ִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ֶשׁ ֶפר ְתּ ם ִעם ּכֹוָכב ֵהם ִמֵסּ ְתִחילֹות ַגּ ַמּ ִפּלֹות ֶשׁ ל ַהְתּ ָכּ
עהִרין ַזַצ"ל.  ֶשׁ ָהַרב ִמְטּ

יס  ִהְדִפּ ַזַצ"ל,  ְרדֹוֶנר  ָקּ ָרֵאל  ִיְשׂ י  ַרִבּ ַהּנֹוָדע  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ַנת תרע"ג,  ְשׁ ִבּ
הֹות  ַסה ַהִהיא נֹוְספּו ַהָגּ ַהְדָפּ ֶפר "ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן". ּבַ ֵמָחָדׁש ֶאת ַהֵסּ
תֹוְך ַהֶמֶלל   ֵסֶפר ַהזֶּה ֵהם הּוְכֵנסּו ְבּ ֲעִתיק". ְבּ ם "ָאַמר ַהַמּ ֵשׁ יֹון ְבּ ָלּ ׁשּוֵלי ַהִגּ ְבּ

ה). ֵאֶלּ סֹוְגַרִים ְרִגילֹות (ָכּ אֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות ְבּ ְבּ

ָרָאה אֹור ָלִראׁשֹוָנה ַעל־ְיֵדי
יק ִלְבָרָכה ב אֹוֶדֶסר ֵזֶכר ַצִדּ ָרֵאל ֹדּ י ִיְשׂ ַרִבּ

ַנת תשמ"ו לפ"ק ְשׁ ִבּ

א ְוָגִדיׁש" (ע"ר) ְוָכֵעת ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ַמֵלּ
ַנת התשע"ד ְשׁ
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לרפואה שלמה והצלחה של
משה בן רבקה ובני משפחתו

•

לרפואה שלמה והצלחה של
ניסים טוויל ובני משפחתו

•

לברכה והצלחה של
דוד בן מרים ובני משפחתו

•

לרפואה שלמה והצלחה של
סטלה בת אסתר קטי ובני משפחתה

•

לרפואה שלמה והצלחה של
דניאל בן סיידה

•

לרפואה שלמה והצלחה של
כל משפחת זייתון



מֹות ַלּתֹורֹות הַהְקּדָ

י מֹוֲהַר"ן ָמה ִקּצּור ִלּקּוּטֵ ַהְקּדָ

פּוס ִביא ְלֵבית ַהּדְ ַמת ַהּמֵ ַהְקּדָ

ר  ִחּבֵ ׁשֶ ן"  ׁשָ ַהּיָ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  "ִקּצּור  ֵסֶפר  ַמת  ַהְקּדָ ּבְ ְמֹבָאר  ָבר  ּכְ ֲעִתיק:  ַהּמַ ָאַמר 
ַעל  ָרָאה  ָמה  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ זֵֶכר  ָנָתן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ְוַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  מֹוֵרנּו  אֹותֹו 
דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ ת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ֻקּדַ ּפְ י  ּכִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן".  ֶפר "ִקּצּור  ַהּסֵ ר ֶאת  ְלַחּבֵ ָכה  ּכָ
ט  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָהְיָתה ָעָליו ְלַלּקֵ י ַנְחָמן זֵֶכר ַצּדִ פּון, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ נּוז ְוַהּצָ אֹור ַהּגָ
ַהּתֹורֹות  ָכל  ּבְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ל  ּכָ י  ּכִ ה.  ְלַמֲעׂשֶ ַהּנֹוְגִעים  ָבִרים  ַהּדְ ִקּצּור  ֲאָמָריו  ּוִמּמַ ִמּתֹורֹוָתיו 
ָרה.  ה ְיׁשָ ים ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ֵדי ְלָהִביא ֶאת ָהֲאָנׁשִ ה, ָהְיָתה ַרק ּכְ ה ְלַעם ְסֻגּלָ ּלָ ּגִ ֲאָמִרים ׁשֶ ְוַהּמַ
ה ֵמַהּתֹורֹות  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ּוָפַעל ְוָעׂשָ י ָנָתן זֵֶכר ַצּדִ ל מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ּדֵ ּתַ ן ִהׁשְ ְוַעל־ּכֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ִקּצּור ִנְפָלא,  נּו זֵֶכר ַצּדִ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ֲאָמִרים ַהּקְ ְוַהּמַ
ִטיַרת ֲאדֹוֵננּו  ָנה ָהִראׁשֹוָנה ַאַחר ּפְ ָ ּשׁ ן", ְוֵתֶכף ּבַ ׁשָ ֶפר "ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַהּיָ הּוא ַהּסֵ
ְמֹבָאר  ּכַ יסֹו  יִגיעֹות ֲעצּומֹות ְלַהְדּפִ ּבִ ל  ּדֵ ּתַ יק ִלְבָרָכה, ִהׁשְ זֵֶכר ַצּדִ דֹוׁש  נּו ַהּקָ ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 
ָנה ָהִראׁשֹוָנה ַאַחר  ָ ּשׁ ּצּור ּבַ ַסת ַהּקִ ֵסֶפר "ְיֵמי מֹוֲהַרַנ"ת", ַוה' ֲעָזרֹו ְלהֹוִציא ַלּפַֹעל ַהְדּפָ ּבְ
ֶפר "ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן"  ְבֵרי ַהּסֵ ֹרב ּדִ ֵסֶפר "ְיֵמי מֹוֲהַרַנ"ת" ׁשֶ ַתב ּבְ ם ּכָ קּותֹו. ּגַ ּלְ ִהְסּתַ
ּבֹו  ָרא  ּקָ ּוְכׁשֶ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ זֵֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ ֵעיֵני ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ָהיּו ְלַמְרֵאה 
ָבִרים  ֵעיָניו ְמֹאד ַהּדְ יין ֶצעִטיל"(, ְוהּוְטבּו ּבְ ׁשֹון "ַא ׁשֵ זֹו ַהּלָ ק ָיֶפה" )ּבְ ּתֶ ֹראׁשֹו ְוָאַמר: "ּפֶ ִנְעַנע ּבְ

ם: ן ׁשָ ָמם ַעּיֵ ה ְלַקּיְ ְזּכֶ ּנִ ם, ְוָהָיה ּכֹוֵסף ְמֹאד ׁשֶ ֱאָמִרים ׁשָ ַהּנֶ

ַמת  ַהְקּדָ ַעְצמֹו ּבְ ַתב ּבְ יק ִלְבָרָכה, ּכָ י ָנָתן זֵֶכר ַצּדִ יק מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ּדִ ְוִהּנֵה מֹוֵרנּו ָהַרב ַהּצַ
ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו  ָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמּדִ ם ַרק ֹרב ַהּדְ ר ׁשָ ּלֹא ִסּדֵ ֶפר "ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן", ׁשֶ ַהּסֵ
ְרׁשּות  ְונֹוֵתן  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ זֵֶכר  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 
ְיכֹוִלים  י  ּכִ ֵפרּוׁש  ּבְ ם  ׁשָ ְוכֹוֵתב  ְויֹוִסיף,  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְלהֹוִסיף  ָהרֹוֶצה  ְלָכל  ֶפר  ַהּסֵ ַמת  ַהְקּדָ ּבְ
נּו  ה ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּלָ ּגִ ָכל ּתֹוָרה ּוַמֲאָמר ׁשֶ ה ּבְ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ים ּכָ ָבִרים ַרּבִ ִלְמֹצא עֹוד ּדְ
ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ּוַמֲאָמָריו,  י ְמֹאד ָעְמקּו ּדִ יק ִלְבָרָכה, ּכִ י ַנְחָמן זֵֶכר ַצּדִ דֹוׁש, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ַהּקָ
י ָנָתן  ר מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ֲאׁשֶ ַרְך, ַאְך ּכַ ם ְמֵלִאים ֵעצֹות ְוִהְתעֹוְררּות ִנְפָלא ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְוֻכּלָ
ים  ּנִ ט ִמּתֹורֹוָתיו עֹוד ׁשֹוׁשַ מֹותו,ֹ ְלַלּקֵ זֶה ּכְ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ר ֵאין ִמי ׁשֶ יק ִלְבָרָכה ָרָאה ֲאׁשֶ זֵֶכר ַצּדִ
י  ר ָיַדע ּכִ ים, ֲאׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ֵדי ִלְזּכֹות ַעל ָיָדם ְלַחּיִ נֹוָרִאים ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות ּוְרפּואֹות ִנְצִחּיֹות ּכְ
ן  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ַעל־ּכֵ דֹוׁש זֵֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ ׁשּוַקת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ל ּתְ ַרק ָלזֶה ָהָיה ּכָ
ֶפר "ִלּקּוֵטי ֵעצֹות",  דֹוׁשֹות, הּוא ַהּסֵ ר עֹוד ִקּצּור ִנְפָלא ִמּתֹורֹוָתיו ַהּקְ ַעְצמֹו ְלַחּבֵ ִנְתעֹוֵרר ּבְ
ט עֹוד ֵעצֹות ִנְפָלאֹות  ם הֹוִסיף ְלַלּקֵ ָלׁשֹון ָקָצר ְוַצח ְמֹאד, ְוׁשָ ית ּבְ י ָאֶלף־ּבֵ ר ַעל־ּפִ ֻסּדָ ּמְ ׁשֶ
"ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן",  ָלל ּבְ רּו ּכְ ּלֹא ְיַדְענּום ֹלא ִנְזּכְ ּבֹות ׁשֶ ר ִמּסִ ֵלמֹות, ֲאׁשֶ ִמּתֹורֹות ׁשְ
ר  ּבַ ה  ַרּבָ ַמֲאַמר  ַעל  ית  ִליׁשִ ַהּשְׁ ְוַהּתֹוָרה  ָדֶרְך,  ְתִמיֵמי  ֵרי  ַאׁשְ ָהִראׁשֹוָנה:  ַהּתֹוָרה  מֹו  ּכְ



מֹות ַלּתֹורֹות ַהְקּדָ ו

סּו ֵמֶהם  ְדּפְ ּנִ ַהּתֹורֹות ׁשֶ ה ּתֹורֹות, ְוַגם ֲאִפּלּו ּבְ ּמָ א, ְוֵכן עֹוד ּכַ ּפּור ָהַאְקרּוְקּתָ ר ָחָנה ִמּסִ ּבַ
"ל,  ּקּוֵטי ֵעצֹות ַהּנַ ַהּלִ ט ֵמֶהם עֹוד ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ּבְ ּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן", הֹוִסיף ְלַלּקֵ ַה"ּקִ ּבְ
ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ לּוִלים  ּכְ ֵעצֹות"  ּקּוֵטי  ַה"ּלִ ּבְ ם  ְוׁשָ מֹוֲהַר"ן".  ִלּקּוֵטי  ּצּור  ַהּקִ ּבְ ָלל  ּכְ רּו  ִנְזּכְ ּלֹא  ׁשֶ
יק ִלְבָרָכה.  נּו זֵֶכר ַצּדִ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ דֹוׁשֹות ַהּיֹוְצִאים ִמּתֹוְך ּתֹורֹוָתיו ׁשֶ ָהֵעצֹות ַהּקְ
יק ִלְבָרָכה, ּוָפַקד  י ָנָתן זֵֶכר ַצּדִ יק ַרּבִ ּדִ ֵעיֵני מֹוֵרנּו ָהַרב ַהּצַ ֶפר ַהזֶּה ָהָיה ָיָקר ְמֹאד ּבְ ְוַהּסֵ
ָבר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ָכל יֹום. ֲאָבל ּכְ יו ַלֲעֹסק ְוִלְלֹמד ּבֹו ּבְ ה ְלָכל ֲאָנׁשָ ְוִצּוָ
ְבֵרי  ּדִ ֶהם ַטַעם ָחָלב, ַאף  ּבָ ֶהם מֹוֵצא  ּבָ ֵמׁש  ְמַמׁשְ ינֹוק  ַהּתִ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ לּו  ַהּלָ ַדִים ־  ָ ּשׁ ַמה 
ָתְמכֹו  עִרין, ּבְ ׁשֶ יק ִלְבָרָכה ִמּטְ י ַנְחָמן זֵֶכר ַצּדִ יק ַרּבִ ּדִ ן ִנְתעֹוֵרר ָהַרב ַהּצַ ן. ְוַעל־ּכֵ ּתֹוָרה ּכֵ
ַתב  ּכָ ּלֹו, ׁשֶ ּצּור ׁשֶ ַמת ַהּקִ ַהְקּדָ יק ִלְבָרָכה ּבְ י ָנָתן זֵֶכר ַצּדִ ְבֵרי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ַעל ְיסֹוד ּדִ
ָבִרים  דֹוׁשֹות עֹוד ּדְ תֹורֹוָתיו ַהּקְ ׂש ּוָמָצא ּבְ ט ְוִחּפֵ "ל, ְוִלּקֵ ּנַ ְוָהרֹוֶצה ְלהֹוִסיף ָיבֹוא ְויֹוִסיף ּכַ
י  ן ַעל־ּפִ ם ּכֵ ָרם ּגַ ֶפר "ִלּקּוֵטי ֵעצֹות" ָהִראׁשֹון, ְוִסּדְ ַהּסֵ ם ּבְ ּלֹא הּוְבאּו ּגַ ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ׁשֶ

ְתָרא: ם "ִלּקּוֵטי ֵעצֹות" ַמֲהדּוָרא ּבַ ׁשֵ ית ּוְקָרָאם ּבְ ָאֶלף־ּבֵ

ְך ֶהָעצּום ְוַהּנֹוָרא  טּות ַהֹחׁשֶ ּשְׁ ִהְתּפַ יָחא, ּבְ ְמׁשִ ְבָתא ּדִ ִעּקְ ה ּבְ דֹורֹוֵתינּו ֵאּלֶ ְוִהּנֵה ֲאַנְחנּו ּבְ
ְך  ְוֹחׁשֶ ָוֹבהּו  ֹתהּו  ָהְיָתה  "ְוָהָאֶרץ  ים:  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ נּו  ּבָ ְוִנְתַקּיֵם  ל,  ּוְמֻכּפָ פּול  ּכָ ְמֹאד 
"ל,  ה ִקּצּוִרים ַהּנַ ֹלׁשָ ל ַהּשְׁ טּו ּכָ ּשְׁ סּו ְוִיְתּפַ ּיְֻדּפְ ָבר ָזכּו ָהעֹוָלם ׁשֶ ּכְ ֵני ְתהֹום", ְוַאף ׁשֶ ַעל ּפְ
י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ִמּמֹוֵרנּו  ֵעצֹות"  "ִלּקּוֵטי  ֶפר  ְוַהּסֵ ן  ׁשָ ַהּיָ מֹוֲהַר"ן"  ִלּקּוֵטי  ּצּור  ַה"ּקִ ַהְינּו 
עִרין זֵֶכר  ׁשֶ דֹוׁש ִמּטְ ְתָרא ֵמָהַרב ַהּקָ ּקּוֵטי ֵעצֹות" ַמֲהדּוָרא ּבַ יק ִלְבָרָכה ְוַה"ּלִ ָנָתן זֵֶכר ַצּדִ
ַכת  ֶחׁשְ אי אֹור ִנְפָלא ְונֹוָרא, ְלָהִאיר ְלָכל ָאָדם ּבְ ַוּדַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ר ּכָ יק ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ ַצּדִ
ָידֹו  ַעל  ִלְמֹצא  ַהֲהָבִלים,  ֵתי  ִרׁשְ ּבְ כּוִדים  ְוַהּלְ ֲאוֹות  ַהּתַ ַמֲאַסר  ּבְ ָהֲאסּוִרים  ְלָכל  ֲאֵפָלתֹו 
ל עֹוָלם. ֲאָבל  ֶדֶרְך ַמְלּכֹו ׁשֶ ָרה ָלֶלֶכת ּבְ יַע ְלֶדֶרְך ְיׁשָ ַכת ֲאֵפָלתֹו ּוְלַהּגִ ַתח ָלֵצאת ֵמֶחׁשְ ּפֶ
ֵנרֹות  ה  ֹלׁשָ ִמּשְׁ ָהֲאבּוָקה  ֶאָחד ְלאֹור  ֵנר  ל  ׁשֶ ּדֹוֶמה אֹור  ֵאינֹו  י  ּכִ ִאיׁש,  ְלָכל  נֹוָדע  ֲהֹלא 
ה.  ֵאּלֶ ָיֵמינּו  ּבְ ׁשֶ ְך  ַהֹחׁשֶ טּות  ּשְׁ ִהְתּפַ ּבְ ם  ּגַ ִאיר  ּתָ ׁשֶ ְמֹאד,  ה  ַעּתָ חּוָצה  ַהּנְ ַיַחד  ּבְ ְקלּוִעים 
ֵסֶפר "ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן"  ּבְ ץ ָהֵעצֹות ׁשֶ ר ּבֹו ְנַקּבֵ ֶפר ַהזֶּה ֲאׁשֶ ר ַהּסֵ ָלֹזאת ָרִאינּו ְלַחּבֵ
ֵסֶפר "ִלּקּוֵטי ֵעצֹות" ַמֲהדּוָרא  ּבְ ֵסֶפר "ִלּקּוֵטי ֵעצֹות" ָהִראׁשֹון, ְוׁשֶ ּבְ ן, ְוַגם ָהֵעצֹות ׁשֶ ׁשָ ַהּיָ
ְכֵדי  דֹול, ּבִ ֵסֶפר "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" ַהּגָ ּבְ י ֵסֶדר ִסיָמֵני ַהּתֹורֹות ׁשֶ ָרם ַיַחד ַעל ּפִ ְתָרא, ּוְלַחּבְ ּבַ
הּוא  ְדָרׁש  ַהּמִ ֹלא  ְלַקּיֵם  ְוִיְרֶצה  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ֶפר  ּסֵ ּבַ ּתֹוָרה  ֵאיזֶה  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ִמי  ר  ֲאׁשֶ
ֶפר  ַהּסֵ ְבֵרי  ּדִ ֲאבּוַקת  לֹו  ְוָתִאיר  ַהזֶּה  ֶפר  ּסֵ ּבַ ְך  ַאַחר־ּכָ ֶכף  ּתֵ ן  ְיַעּיֵ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ֶאּלָ ר  ָהִעּקָ
ֶהם, ּוֶבַטח  ה ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ַכת ֲאֵפָלתֹו, ָלַדַעת ֶאת ַהּמַ ֹתֶקף ֶחׁשְ ם ּבְ ַהזֶּה ּגַ
ָהֵעצֹות  ַעל־ְיֵדי  ְלָהִבין  יּוַכל  ֹרב  י  ַעל־ּפִ י  ּכִ ְלַנְפׁשֹו,  ַמְרּגֹוַע  ַהזֶּה  ַהִחּבּור  ַעל־ְיֵדי  ִיְמָצא 
ֵסֶפר "ִלּקּוֵטי  ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ׁשּוט ּבְ רּוׁש ַהּפָ ם ּפֵ ֶפר ַהזֶּה, ּגַ ּסֵ צּו ּבַ ְקּבְ ּנִ ה ׁשֶ ָהֵאּלֶ
רּות  ּבְ ֶנֶגד ִהְתּגַ ָבר ֵאיְך ְלִהְתַחזֵּק  ּדָ ָבר ִמּתֹוְך  ּדָ ּוְמִליָצה  ל  ָיִבין ָמׁשָ ם  ּגַ דֹול,  ַהּגָ מֹוֲהַר"ן" 

ַהּיֵֶצר:

ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ְלַהּקֹוֵרא  ְלַהְראֹות  ְמקֹומֹות  ַמְרֵאה  ּפֹה  ְגנּו  ִהּצַ ֻמָעִטים  ְמקֹומֹות  ּבִ ִלְפָעִמים  ם  ּגַ
ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ְיסֹוד  ָלֶהם  ֵיׁש  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו 



מֹות ַלּתֹורֹות זַהְקּדָ

ְוֶיֶתר  כּו,  ְיַהּלֵ ָקדֹוׁש  קֹום  ִמּמָ ַהזֶּה  ֶפר  ַהּסֵ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ י  ּכִ ַהּקֹוֵרא,  ֵעיֵני  ְלָהִאיר  ה,  ּוְבַעל־ּפֶ
ֵסֶפר  ר ִיְלַמד ֵאיזֶה ּתֹוָרה ּוַמֲאָמר ּבְ ֲאׁשֶ ַעְצמֹו ּכַ ֶפר ַהזֶּה ָיִבין ַהּקֹוֵרא ּבְ ְבֵרי ַהּסֵ ַמֲעלֹות ּדִ
ֶפר  ם ַהּסֵ ֶפר ַהזֶּה, ְוָקָראנּו ׁשֵ ּסֵ ְך ֵעין ִעּיּונֹו ָעָליו ּבַ ים ַאַחר־ּכָ דֹול, ְוָיׂשִ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" ַהּגָ
לּול  י ּכָ ֵלמּות ִנְפָלא, ַיַען ּכִ ׁשְ ֵלם הּוא ּבִ ֱאֶמת ׁשָ י ּבֶ ֵלם", ּכִ ָ ַהזֶּה "ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַהּשׁ
ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ זֵֶכר  ָנָתן  י  ַרּבִ ה מֹוֵרנּו ָהַרב  ְוָעׂשָ ַעל  ּפָ ׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ ּצּוִרים  ַהּקִ ֵני  ִמּשְׁ הּוא 
ֵעצֹות"  ּקּוֵטי  ִמ"ּלִ ְוַגם  ִראׁשֹון,  ֵעצֹות"  ְו"ִלּקּוֵטי  ן  ָיׁשָ מֹוֲהַר"ן"  ִלּקּוֵטי  ּצּור  ַה"ּקִ ה  ֵהּמָ ֲהֹלא 
ֶפר  ַמת ַהּסֵ ה ַהְקּדָ ִסים ּפֹה, ֲהֹלא ֵהּמָ ְדּפָ מֹות ַהּנִ ֵני ַהַהְקּדָ ׁשְ ם ּבִ ן ָנא ּגַ ְתָרא, ְוַעּיֵ ַמֲהדּוָרא ּבַ
ה: ִויִהי  ּמָ ן, ֶלְך ָנא ְרֵאה ׁשָ ׁשָ ּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" ַהּיָ ַמת ַה"ּקִ "ִלּקּוֵטי ֵעצֹות" ָהִראׁשֹון, ְוַהְקּדָ
דֹוׁשֹות ַהְמֹבָאִרים ּפֹה. ַוה' ַיְנֵחנּו  ים ְוָהֵעצֹות ַהּקְ דֹוׁשִ ָרִכים ַהּקְ ָכל ַהּדְ ה ֵליֵלְך ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָרצֹון ׁשֶ
ֵלָבב  ּבְ ּוְלָעְבדֹו  ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות  ְוִיְרָאתֹו  ַאֲהָבתֹו  נּו  ִלּבֵ ּבְ ע  ְוִיּטַ מֹו,  ׁשְ ְלַמַען  ֶצֶדק  ֵלי  ַמְעּגְ ּבְ

ֵלם ָאֵמן: ׁשָ

ן ׁשָ ֶפר "ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" ַהּיָ ַמת ַהּסֵ ַהְקּדָ

ֶפר  ְטנּו ִמּתֹוְך ַהּסֵ ּקַ ּלִ ֶ ה, ַמה ּשׁ ָבִרים ַהּנֹוְגִעים ְלַמֲעׂשֶ ר ִקּצּור ַהּדְ ט ּוְמֻסּדָ ֶרְך ְמֻלּקָ ֶזה ַהּכֶ ּבְ
ְעָלם  נּוז ְוַהּנֶ דֹוׁש אֹור ַהּגָ דֹול ְוַהּקָ נּו ַהּגָ י ַרּבֵ ה ּוְבָטֳהָרה ִמּפִ ָ ְקֻדּשׁ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" ַהּיֹוֵצא ּבִ
ְהיֹות  ֶרְך ּבִ ר זֶה ַהּכֶ ה ָעַלי ְלַחּבֵ י הּוא ִצּוָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ּכִ ֶרְסָלב זֵֶכר ַצּדִ מֹוֲהַר"ן ִמּבְ
ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים  ְפָלִאים  ַהּנִ ים  רּוׁשִ ַהּדְ ּוְבָכל  ֲאָמִרים  ַהּמַ ָכל  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ל  ּכָ
ְוכּו'  ר  ָהִעּקָ ְדָרׁש הּוא  ַהּמִ ֹלא  י  ּכִ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִביל  ׁשְ ּבִ י־ִאם  ּכִ ָהְיָתה  ֹלא  ה,  ְסֻגּלָ ְלַעם  ה  ּלָ ּגִ
ׁשּוָקתֹו  ל ּתְ ר ּכָ דֹוׁש ֲאׁשֶ ִצּלֹו ַהּקָ ר ָזכּו ַלֲחסֹות ּבְ ֲעִליל ְלָכל ֲאׁשֶ ר ִנְרֶאה ּבַ )אבות פ"א(. ְוַכֲאׁשֶ

ּוְלהֹוִציא  ֵעיַנִים ִעְורֹות  ָרה, ִלְפֹקַח  ְיׁשָ ה  ים ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ת ֶחְפצֹו ָהְיָתה ְלָהִביא ֲאָנׁשִ ּוְמַגּמַ
ַמֲאַסר  ּבְ ָהֲאסּוִרים  יר,  ַאּסִ ר  ְסּגֵ ִמּמַ ְלהֹוִציא  ֵצאּו,  ָלֲאסּוִרים  ֵלאֹמר  רֹות  ּכֹוׁשָ ּבַ ֲאִסיִרים 
ה  ֲעׂשֶ ּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֵיְלכּו ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ֵתי ַהֲהָבִלים, ְלהֹורֹות ָלֶהם ַהּדֶ ִרׁשְ כּוִדים ּבְ ֲאוֹות ַהּלְ ַהּתַ
ים  רּוׁשִ ָכל ַהּדְ ָנתֹו ּבְ ּוָ י עֹוָלם. ְוֹזאת ָהְיָתה ּכַ ֶהם ַחּיֵ ה ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשּון ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ֵני ָאָדם  ּבְ ר ִעם  ָהָיה ְמַדּבֵ ּבּוִרים ׁשֶ ּפּוִרים, ְוָכל ַהּדִ ְוַהּסִ יחֹות  ה ְוָכל ַהּשִׂ ּלָ ּגִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ְוַהּמַ
ט  ְלַלּקֵ ָעַלי  תֹו  ֻקּדָ ּפְ ָהְיָתה  ן  ּכֵ ַלל  ּגְ זֹו.  ָנה  ּוָ ּכַ ִביל  ׁשְ ּבִ ִאם  י  ּכִ ָהָיה  ֹלא  ַלּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל 
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶפר,  ַהּסֵ ַעל  ְוִלְרׁשֹם  ה  ְלַמֲעׂשֶ ַהּנֹוְגִעים  ָבִרים  ַהּדְ ִקּצּור  יו  ּוְדרּוׁשָ ֲאָמָריו  ִמּמַ
ְפָלִאים ֵהם ִעְנָיִנים  יו ַהּנִ ל ַמֲאָמָריו ּוְדרּוׁשָ י ּכָ יו, ּכִ ָכל ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ּכְ ִלׁשְ
ׁשּום  ְוֵאין  רֹות.  ְיׁשָ ְוַהְנָהגֹות  ִנְפָלאֹות  ֵעצֹות  ְמֵלִאים  ְוֵהם  ְמֹאד,  ְמֹאד  ּוְרָחִבים  ים  ֲעֻמּקִ
יק ְוָקדֹוׁש  נּו זֵֶכר ַצּדִ ל ַרּבֵ ְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ תֹוְך ּדִ ר ֹלא יּוַכל ִלְמֹצא ּבְ עֹוָלם ֲאׁשֶ ַבר ֵעָצה ּבָ ּדְ
ָבר יּוַכל ְלהֹוִציא  יל ַעל ּדָ ּכִ דֹולֹות ְמֹאד ְמֹאד, ּוַמׂשְ ָלִלּיֹות ּגְ ָבָריו ֵהם ּכְ ל ּדְ י ּכָ ִלְבָרָכה, ּכִ
ַנְפׁשֹו  ָאֵלהּו  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ִיְצָטֵרְך  ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ְנכֹונֹות,  ְוֵעצֹות  רֹות  ְיׁשָ ַהְנָהגֹות  ָבָריו  ִמּדְ
י ָים, אּוָלם ָלאו  ים ּוְרָחִבים ִמּנִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָהֲעֻמּקִ ָבָריו זֵֶכר ַצּדִ ּנּו ּדְ ֹלא ַיַאְצלּו ִמּמֶ
ָבִרים ַהּיֹוְצִאים  ר ּפֹה ֹרב ַהּדְ ן ִנְסּדַ זֶה, ַעל־ּכֵ ל ָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹסק ּבָ ִוין ְוָלאו ּכָ ין ׁשָ ל ַאּפִ ּכָ
ת  ְתִחּלַ ם ּבִ ן ִנְרׁשַ ָבִרים, ְוַעל־ּכֵ ל ּדְ ׁשּוָטן ׁשֶ ה ְלִפי ּפְ יק ִלְבָרָכה ְלַמֲעׂשֶ נּו זֵֶכר ַצּדִ ְבֵרי ַרּבֵ ִמּדִ



מֹות ַלּתֹורֹות ַהְקּדָ ח

רּוׁשֹו  ָנה ָעָליו ְיסֹוד ּדְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ּבָ ר זֵֶכר ַצּדִ ר ַהְמַחּבֵ רּוׁש ֲאׁשֶ א ַהּדְ ל ַמֲאָמר נֹוׂשֵ ּכָ
ָקדֹוׁש  קֹום  ּוִמּמָ ֲחַז"ל,  ַאְמֵרי  ִמּמַ אֹו  ֹקֶדׁש  ְקָרֵאי  ִמּמִ ֵהן  דֹול,  ַהּגָ מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ
ֵלָמה  ְעּתֹו ׁשְ ּדַ י ִמי ׁשֶ ים נֹוְבִעים, ְוָהרֹוֶצה ְלהֹוִסיף ָיבֹוא ְויֹוִסיף, ּכִ קֹור ַמִים ַחּיִ כּו, ּוִמּמְ ִיְתַהּלָ
י ְמֹאד  דֹול, ּכִ ֶפר ַהּגָ ל ַהּסֵ ָכל ַמֲאָמר ּוְדרּוׁש ׁשֶ ה ּבְ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ים ּכָ ָבִרים ַרּבִ יּוַכל ִלְמֹצא ּדְ
ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ְוִעְנָיִנים  ְטָעִמים  ה  ְלַכּמָ ק  ִמְתַחּלֵ ַמֲאָמר  ְוָכל  ַהזֶּה  ֶפר  ַהּסֵ ְבֵרי  ּדִ ָעְמקּו 
ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ְוִהְתעֹוְררּות  רֹות  ְיׁשָ ְוַהְנָהגֹות  ֵעצֹות  ָמֵלא  ְוהּוא 
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  נּו זֵֶכר ַצּדִ ֶרְך ַהזֶּה ָהיּו ְלַמְרֵאה ֵעיֵני ַרּבֵ ְבֵרי ַהּכֶ י ֹרב ּדִ ְוֹזאת ָלַדַעת ּכִ
ה ֲעָדִרים  י ָהֱאֶמת ַנֲעׂשֶ ָרֵאל ּוֵמֵעיֵנינּו ּכִ ל ִיׂשְ ֵעיָניו, ּוִבְהיֹות ֹלא ֶנֱעָלם ֵמֵעיֵני ּכָ ְוהּוְטבּו ּבְ
ת ָידֹו ַעל  יֵנינּו מֹוִכיַח ָיׁשֶ ָעֵרינּו, ֹלא ֵיׁש ּבֵ ׁשְ ֲעוֹונֹוֵתינּו, ָאז ֵיָחֵלק ָהָעם ְוִדְבֵרי ִריבֹות ּבִ ּבַ
ֵרנּו  ׂשָ ּבְ א  ִנּשָׂ ְלִפינּו ַמְחסֹום,  ֹמר  ִנׁשְ ָאַמְרנּו  ָלֹזאת  ַלֲעָדֵתנּו,  ֶצֶדק  ָיבֹוא מֹוֵרה  ֵנינּו ַעד  ׁשְ
ר ָיֵמינּו ְוֵנְדָעה  ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ רֹום ָעֵלינּו ְלַחּדֵ ינּו, ַעד ֵיָעֶרה רּוַח ִמּמָ ַכּפֵ ים ּבְ נּו ָנׂשִ ינּו ְוַנְפׁשֵ ּנֵ ׁשִ ּבְ
ץ  ְלַקּבֵ יֹלה  ׁשִ ָיבֹוא  י  ּכִ ַעד  ְלָבֵבנּו,  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְבָתִמים  ֱאֶמת  ּבֶ ה'  ֶאת  ָלַדַעת  ִנְרְדָפה 

ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ְנפּוצֹוֵתינּו ּבִ

ן ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוֵרנּו ָטן ָנָתן ּבֶ ה ִליׁשּוָעה, ַהּקָ ְבֵרי ַהְמַצּפֶ  ֲהֹלא ּכֹה ּדִ
ִתי, ְמֵרהּו ִמּנֶעְמָראב ַרּבָ יֵלהּו ְוִיׁשְ ִלי ִהיְרץ ַיּצִ י ַנְפּתָ  ָהַרב ַרּבִ
א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ יק ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ ִוד ְצִבי זֵֶכר ַצּדִ אֹון ַהְמֻפְרָסם מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ֲחַתן ָהַרב ַהּגָ

ֶפר ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ָהִראׁשֹון ַמת ַהּסֵ ַהְקּדָ

ֱאֶמת; ִמי ַלה',  ים; ִמי ֶהָחס ַעל ַנְפׁשֹו ּבֶ ים ִנְצִחּיִ ַחּיִ ים; ִמי ַהּבֹוֵחר ּבְ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
ָמהּו.  ְמהּו ּתְ יטּו ּוְראּו ְוִהַתּ ּמּות ְוַרב ָהֵאיכּות. ַהּבִ ָטן ַהזֶּה, ְמַעט ַהּכַ ים ִלּבֹו ֶאל ַהִחּבּור ַהּקָ ָיׂשִ
ִנים,  ם ְיׁשָ ים ּגַ ָרִכים ְוֵעצֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות, ֲחָדׁשִ ּלּו ּדְ ר ִנְתּגַ יֵמיֶכם ֲאׁשֶ ַעל ּבִ י ּפַֹעל ּפָ ּכִ
ים  ית ה', ַמִים ֲעֻמּקִ ְעָין ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ְלֵגי ַמִים, נֹוְבִעין ִמּמַ תּוִלים ַעל ּפַ ִדים ַעל ַאְדֵני ָפז. ׁשְ ְמֻיּסָ
ָבִרים  ימּו ְלַבְבֶכם ַלּדְ בּונֹות, ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה', ׂשִ ר ִהְדָלם ִאיׁש ּתְ ֶלב ִאיׁש, ֲאׁשֶ ֵעָצה ּבְ
ָבִרים  ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, ּדְ ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ ל עֹוָלם, ּדִ רּומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ י ֵהם ּדְ ה, ּכִ ָהֵאּלֶ
ְחּתֹוָנה,  ְכִלית ַמְדֵרָגה ַהּתַ ין ַעד ּתַ ְרּגִ ל ּדַ דֹול ֵמרּום ּכָ ֹטן ְוַעד ּגָ ָפׁשֹות ִמּקָ ל ַהּנְ ין ֶאת ּכָ ַהְמַחּיִ
ָאְלָך  ׁשְ ר ּתִ ֶפר ַהזֶּה, ְוָכל ֲאׁשֶ ּסֵ ְמָצֵאהּו ּבַ ר ֹלא ּתִ ָך ֲאׁשֶ ה ֶנְעָלם ִמּמְ ַבר ֵעָצה ְקדֹוׁשָ ֵאין ּדְ
ט  ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, ְוָהֵבן ְוַהּבֵ ָמע ּפְ ָטן ַהזֶּה. ַהט ָאְזְנָך ּוׁשְ ֶרְך ַהּקָ ָך ַהּכֶ ָך ֹלא ֶיֱאַצל ִמּמְ ַנְפׁשְ
ל ֶהֶבל ַהְרֵחק  ָקִרים ְוָחְכמֹות ׁשֶ ׁשּות ֵלב, ְוַדְרֵכי ֵליָצנּות ּוׁשְ ָך ִעּקְ ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ָהֵסר ִמּמְ
לֹום  י ִאם ַחס ְוׁשָ ָך ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּכִ ְבּתְ ָך ּוַמֲחׁשַ ְעּתְ ה ּדַ ָך ְוַהּטֵ ָך, חּוָסה ַעל ַנְפׁשְ ִמּמְ
ַהזֶּה  ֵסֶפר  ַאְיֵתי  ַעְצְמָך,  ֶאת  ִאם  י  ּכִ ְטֶעה  ּתַ ֹלא  ֲהֹלא  ְטֶעה,  ּתַ ִמי  ֶאת  ָהֱאֶמת,  ִמן  ה  ּטֶ ּתִ
ר  ר ְוָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ י ּדֶ ּורֹו ִמּנִ ה ַאּשׁ לֹום, ִאם ִהּטָ ְלׁשֹונֹו ַעְוָלה ַחס ְוׁשָ ַוֲחזֵה ּבֹו, ֲהֵיׁש ּבִ
ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ה, ָלא  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ י ַאל ֵאבֹוׁש  ַטְחּתִ ּבָ ה'  ּבַ ּבֹו ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹוָלם,  ְרכּו  ּדָ
ר ָעַמד ִליִמין ֶאְביֹון  ים ֲאַהְלֶלּנּו, ֲאׁשֶ ִפי ּוְבתֹוְך ַרּבִ ָאֵתי, אֹוֶדה ה' ְמֹאד ּבְ ָעְלָמא ּדְ ְוָלא ּבְ



ִפּלֹות מֹות ַלּתְ טַהְקּדָ

ה, ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות ּוְרפּואֹות ִנְצִחּיֹות  ֵאּלֶ ים נֹוָרִאים ּכָ ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ַצִני ְלַלּקֵ ַקִני ְוִאּמְ מֹוִני. ְוִחזְּ ּכָ
ל ַהּנֹוֵבַע ֵמֶהם,  ר ּכָ ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה, ֲאׁשֶ ים ִמּמַ ֵארֹות ַמִים ַחּיִ ה ִמּבְ ֵאּלֶ י ְנָפׁשֹות ּכָ ה. ַחּיֵ ֵאּלֶ ּכָ
ה,  ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ְבֵרי ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבַ ִדים ַעל ּדִ ם ְמֻיּסָ ּלָ ּכֻ
ִזְכרֹונֹו  ְוִסְפֵרי ָהֲאִר"י  דֹוׁש  ַהזַֹּהר ַהּקָ ְוִסְפֵרי  ים  ּוִמְדָרׁשִ ְלִמי  ִוירּוׁשַ ְבִלי  ּבַ ַנ"ְך ְוַתְלמּוד  ּתַ ּבְ
ַהזֶּה,  ַהּנֹוָרא  ֶרְך  ּכֶ ּבַ ַהּמּוָבִאים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ִדים  ּוְמֻיּסָ נּוִיים  ּבְ ֲעֵליֶהם  ִלְבָרָכה, 
ֵעין ָהֱאֶמת, ִיְרֶאה  ֶהם ּבְ ל ּבָ ּכֵ ְסּתַ ַבח ַמֲעָלָתם, ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות, ַאְך ַהּמִ ׁשֶ ּוְלַהְרִחיב ּבְ
ן ְלַיֲעֹקב  ָתם, ְוָהֱאֶמת ָיִעיד ַעל ַעְצמֹו, ַוה' ֱאֹלִקים ֱאֶמת ִיּתֵ ֻדּלָ ְפֶאֶרת ּגְ ַעְצמֹו ֶאת ְיָקר ּתִ ּבְ
ינּו  ל ְיֵמי ַחּיֵ ְכֵמנּו ְלָעְבדֹו ּכָ ה ׁשִ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ְוַיּטֶ ִמיד ּבְ ַלח אֹורֹו ַוֲאִמּתֹו ְוַיְנֵחנּו ּתָ ֱאֶמת ְוִיׁשְ
ְמֵהָרה  ֱאֶמת, ּבִ ב ָעָליו ּבֶ ִוד ְוֵיׁשֵ א ּדָ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ לֹום ְוָהֱאֶמת, ַעד ִיּכֹון ּבְ ָ ֱאֶמת, ְוֶלֱאֹהב ַהּשׁ ּבֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן: ּבְ

ִפּלֹות ָמה ִלּקּוֵטי ּתְ ַהְקּדָ

ר  ַחּבֵ ַהּמְ ַעל  ּבַ ַזַצ"ל  ַנְחָמן  מֹוֲהַר"ר  פּון  ְוַהּצָ נּוז  ַהּגָ אֹור  דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ַאְדמֹו"ר  )הּוא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ
ִפּלֹות.  ה ִמיֵני ְלׁשֹונֹות ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ַכּמָ ָעִמים, ּבְ ה ּפְ ּמָ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן( ִהְזִהיר אֹוָתנּו ּכַ

ֵאּלּו  ֲעׁשּוִעים ּכָ ֲעַדִין ֹלא ָעלּו ׁשַ דֹוִלים ְלַמְעָלה. ְוָאַמר: ׁשֶ ֲעׁשּוִעים ּגְ ה ִמזֶּה ׁשַ ֲעׂשָ ּנַ ְוָאַמר: ׁשֶ
ַהּתֹורֹות.  ִמן  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ֵאּלּו  ִפּלֹות  ִמּתְ ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ֲעׁשּוִעין  ַ ַהּשׁ ֵאּלּו  מֹו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 

ֵני ָאָדם: ה ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ָעִמים ִעם ּכַ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ר ִמזֶּה ּכַ ּבֵ ְועֹוד ּדִ

ָבָריו ֵהַבּנּו,  ַלל ּדְ זֶה, ַאְך ִמּכְ ה ּבָ דֹוׁשָ ָנתֹו ַהּקְ ּוָ ֵאר ָהִעְנָין ֵהיֵטב ֵאיְך ָהְיָתה ּכַ ָאְמָנם ֹלא ּבֵ
ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ְוַהּנֹוָראֹות  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ּתֹורֹות  ּבַ ן  ְלַעּיֵ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ָהְיָתה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ׁשֶ
א  ר ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעּקָ י ֹלא ַהּמִ ר, ּכִ י זֶהּו ָהִעּקָ ה, )ּכִ ַנת אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ְלַמֲעׂשֶ ּוָ יל ּכַ ּכִ ָלנּו ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ
ה,  ּלָ ּגִ ָכל ַהּתֹורֹות ׁשֶ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ נּו ַהּקָ ַנת ַרּבֵ ּוָ ר ּכַ ל ִעּקַ ּכָ ָעִמים, ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ְמֹבָאר ֶאְצֵלנּו ּכַ ה, ּכַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ָכל ּתֹוָרה  ֱאַמר ּבְ ָכל ַהּנֶ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ּכְ ָכל ֹעז ִלׁשְ ץ ְוִנְתַחזֵּק ּבְ ל ְוִנְתַאּמֵ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ִביל ַהּמַ ׁשְ ָהָיה ַהּכֹל ַרק ּבִ

ְותֹוָרה,  ּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ִרים  ְזּכָ ַהּמֻ ָבִרים  ַהּדְ ֵמֵאּלּו  ְרחֹוִקים  ָאנּו  ה  ּמָ ּכַ נּו  ְרּכֵ ּדַ ְוַנְחׁשֹב  ְותֹוָרה(, 

נּו ִויַקְרֵבנּו  ַרֵחם ָעֵלינּו ִויַזּכֵ ּיְ ׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים ׁשֶ ִרּבּוי ַהְפָצרֹות ּוַבּקָ יר ַלה' ּבְ ל ְוַנְעּתִ ּלֵ ְוִנְתּפַ
יֵחנּו ִלְפֵני  ּפְֹך ׂשִ אֹוָתּה ַהּתֹוָרה, ְוִנׁשְ ם ּבְ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ְלַקּיֵם ּכָ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ֻרּבִ ַרֲחָמיו ַהּמְ ּבְ
ֵלמּות: ׁשְ יַע ֲאֵליֶהם ּבִ ָמם ּוְלַהּגִ ה ְלַקּיְ ְזּכֶ ּנִ ם, ׁשֶ ֱאָמִרים ׁשָ ָבִרים ַהּנֶ ל ַהּדְ ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִמיד ְלָפֵרׁש  אי יּוַכל ּתָ ַוּדַ ר ְלֵעיל, ּבְ ְזּכָ ּנִ ִפּלֹות ּכַ זֶה, ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ זֹּוֶכה ַלֲעֹסק ּבָ ּוִמי ׁשֶ
י  ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה, ּכִ יַח ַעל־ְיֵדי ּכָ ר ִעם ְלָבבֹו ָיׂשִ ל ֲאׁשֶ ַרְך, ְוֶאת ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ׂשִ
ֶרת ֵמֶהְכֵרִחּיּות  ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֵאיָנּה ְמַדּבֶ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּיִ ה ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ּבַ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ַעל־ ר  ְלַדּבֵ ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ ּכְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָהֵעת,  אֹותֹו  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ָגִמים  ְוַהּפְ ּוֵמַהֶחְסרֹונֹות  ּלֹו,  ׁשֶ

ל  ם, ְוֶאת ּכָ יָחתֹו ׁשָ ל ׂשִ ַרְך ְויּוַכל ְלַהְכִניס ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ אי ַיַעְזֵרהּו ַהּשׁ ַוּדַ ְיֵדי אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ּבְ
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵהם  ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה, ּכִ ר ִעם ְלָבבֹו יּוַכל ְלָפֵרׁש ַעל־ְיֵדי ּכָ ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ָלִלּיּות ִיׂשְ ּה ּוִמּכְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ לּוָלה ִמּכָ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, ְוָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ּכְ ָלִלּיּות ּגָ ּכְ



ִפּלֹות מֹות ַלּתְ ַהְקּדָ י

ַתְכִלית ַמְדֵרָגה  ין ִאם הּוא ּבְ הּוא, ּבֵ מֹות ׁשֶ עֹוָלם, ְוָכל ָאָדם ּכְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָלִלּיּות ּכָ ּוִמּכְ
ין  ְרּגִ ל ּדַ ר ַלּכֹל, ֵמֵריׁש ּכָ ֲאׁשֶ ְחּתֹוָנה, ַהּכֹל ּכַ יֹוָטא ַהּתַ ַתְכִלית ּדְ ין ִאם הּוא ּבְ ָהֶעְליֹוָנה, ּבֵ
ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה  תֹוְך ּכָ ִחינֹוֵתיֶהם ּבְ ל ּבְ ם ְיכֹוִלים ִלְמֹצא ַעְצָמם ִעם ּכָ ּלָ ין ּכֻ ְרּגִ ל ּדַ ַעד סֹוף ּכָ
ל ָאָדם  ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה יּוַכל ּכָ ן ַעל־ְיֵדי ּכָ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוַעל־ּכֵ נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ ׁשֶ

ְהֶיה: ּיִ יָחתֹו ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן ְלָפֵרׁש ׂשִ עֹוָלם ּבְ ּבָ ׁשֶ

ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה,  יָחתֹו ַעל־ְיֵדי ּכָ כֹוִלין ְלָפֵרׁש ׂשִ ּיְ ׁשּוטֹו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֹזאת, ׁשֶ י ּפְ ְוַגם ַעל ּפִ
ל  ב ּכָ י ַחּיָ ְתֶחֶלת ּכִ ּמַ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א'(, ׁשֶ ִסיָמן ה' ּבְ ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר )ּבְ ל, ַהּתֹוָרה ּבַ ְלָמׁשָ
ִביִלי ָצִריְך ֲאִני ִלְראֹות  ׁשְ ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבִ ׁשֶ ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ִנְמָצא ּכְ ׁשְ ָאָדם לֹוַמר ּבִ
ֲעבּוָרם ְוכּו', ּוְצִריִכים ֵליַדע  ל ּבַ ּלֵ ִתּקּון ָהעֹוָלם ּוְלַמּלֹאת ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם ּוְלִהְתּפַ ָכל ֵעת ּבְ ּבְ
ְוִהּנֵה  ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵאיְך  ֵליַדע  ֵדי  ּכְ ין  ּדִ ַזר  ּגְ ַאַחר  אֹו  ין  ּדִ ַזר  ּגְ ֹקֶדם  הּוא  ִאם 
ְלִעְנַין  יו,  ֵמֲאָנׁשָ ים  ֲאָנׁשִ ַעְצמֹו ִעם  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ר  ּבֵ ּדִ ַהזֹּאת  ֵמַהּתֹוָרה 
ה, ְוָתַפס ָלֶהם  ִפּלָ ד אֹוָתם ֵסֶדר ּתְ ִפּלֹות, ְוִלּמֵ ִהְזִהיר אֹוָתם ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּתְ
ה ֵהם  ּמָ ל ַעל ַעְצָמם ּכַ ּכֵ ְתִחּלּו ְלִהְסּתַ ּיַ יטּות, ׁשֶ ְפׁשִ ְלדּוְגָמא ּתֹוָרה ַהזֹּאת, ְוהֹוָרה אֹוָתם ּבִ
ל  ּלֵ ִביִלי, ּוְלִהְתּפַ ׁשְ א ּבִ ל ָהעֹוָלם ֹלא ִנְבָרא ֶאּלָ ב לֹוַמר ּכָ ל ֶאָחד ְמֻחּיָ י ּכָ ל זֶה, ּכִ ְרחֹוִקים ִמּכָ
ל  ּכֵ ה ִיְסּתַ ן ַעּתָ ין, ְוִאם ּכֵ ַזר ּדִ ין אֹו ְלַאַחר ּגְ ַזר ּדִ ַעל ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם, ְוֵליַדע ִאם הּוא ֹקֶדם ּגְ
יַע ְלָכל זֶה,  ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יר ַלּשׁ ל ְוַיְעּתִ ּלֵ ל זֶה, ְוִיְתּפַ ה הּוא ָרחֹוק ִמּכָ ּמָ ַעל ַעְצמֹו ּכַ
ל ַעל זֶה ְלִפי  ּלֵ יו ְלִהְתּפַ י ָאנּו ְרחֹוִקים ַעְכׁשָ יו ּכִ י ֵאין זֶה ָצִריְך ָלנּו ַעְכׁשָ ֲאלּו אֹותֹו ָאז, ּכִ ְוׁשָ
ּתֹוָרה ַהזֹּאת,  ר ּבַ יֶכם ְמַדּבֵ ּפִ ֶ ְמעּו ָאְזֵניֶכם ַמה ּשׁ יב ָלֶהם, ֲהֹלא ִיׁשְ יו, ֵהׁשִ ַמְדֵרָגֵתינּו ַעְכׁשָ
ִביִלי, ְוִאם  ׁשְ א ּבִ ל ָהעֹוָלם ֹלא ִנְבָרא ֶאּלָ ב לֹוַמר ּכָ ל ָאָדם ְמֻחּיָ ּכָ אן, ׁשֶ י ֲהֹלא ְמֹבָאר ּכָ ּכִ
ָבִרים  ּדְ ֶהְכַרח ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְפֹטר ַעְצמֹו ִמזֶּה ְוכּו', ּכַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ל ַעל ּכָ ן ַהִחּיּוב ֻמּטָ ּכֵ

ַעְצמֹו: דֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ה ִנׁשְ ָהֵאּלֶ

אן  ֶרְך ַהְמֹבָאר ּכָ י ַהּדֶ ְפׁשּוטֹו, ַעל ּפִ ָבָריו ּכִ ַרְך ְלַקּיֵם ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ַהּשׁ ֱאֶמת ִאם ְיַזּכֵ ְוִהּנֵה ּבֶ
ל ּתֹוָרה  ֶרְך זֶה ַעל־ְיֵדי ּכָ י ּדֶ יָחתֹו, ַעל ּפִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלָפֵרׁש ׂשִ אי יּוַכל ּכָ ַוּדַ יטּות, ּבְ ְפׁשִ ּבִ
ַמה  ָעַבר  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ים,  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ ל  ְוַהּקַ חּוִתים  ּפְ ּבַ ֶ ּשׁ חֹות  ַהּפָ ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  י  ּכִ ְותֹוָרה. 
ם  ֵ יחֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ּפְֹך ׂשִ ם, ְוַיְתִחיל ִלׁשְ ֵ ֱאֶמת ָלׁשּוב ֶאל ַהּשׁ לֹום, ִאם ִיְתעֹוֵרר ּבֶ ָעַבר ַחס ְוׁשָ ֶ ּשׁ
ַמר ַנְפׁשֹו,  י ַיְתִחיל לֹוַמר ּבְ ר ִעם ְלָבבֹו, ּכִ ל ֲאׁשֶ ַרְך, יּוַכל ְלָפֵרׁש ַעל־ְיֵדי זֶה ַדְיָקא ּכָ ִיְתּבָ
הּוא ִחּיּוב  ְך ִהְזִהירּו אֹוָתנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ י ּכָ ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּכִ ׁשְ ֲהֹלא ּבִ
ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ִביִלי,  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ִנְבָרא  ֹלא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ְך  ּכָ לֹוַמר  ָאָדם  ל  ּכָ ַעל 
ר  עּור, ַעד ֲאׁשֶ ִלי ׁשִ הּוא ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד ִמזֶּה ּבְ ְעּתֹו ׁשֶ ְדֶמה ְלִפי ּדַ ּיִ יו ִמזֶּה. ְוַאף ׁשֶ ַעְכׁשָ
ֵפָלה  חּוָתה ְוַהׁשְ ִבילֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְלִפי ַמְדֵריָגתֹו ַהּפְ ׁשְ ּבִ ַלל ִמזֶּה ׁשֶ ר ּכְ ֵאין ָראּוי לֹו ְלַדּבֵ
י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ יחֹו  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ יּוַכל  ְיָקא  ּדַ זֶה  ַעל־ְיֵדי  א  ַאְדַרּבָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַנְפׁשֹו, ַאף  ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ִבילֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּכְ ׁשְ ּבִ ְך ׁשֶ אי ַהִחּיּוב ָעָליו לֹוַמר ּכָ ַוּדַ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבְ ֲהֹלא ּבֶ
ְהֶיה, ַרק  ּיִ ְיָקא ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ ל ָאָדם ּדַ ל ָאָדם לֹוַמר ְוכּו', ּכָ ב ּכָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַחּיָ
ְיָקא,  א ַעל־ְיֵדי זֶה ּדַ ן ֵאיפֹוא ַאְדַרּבָ ר ִמזֶּה, ִאם ּכֵ ה לֹו ְלַדּבֵ ׁשֶ ּקָ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ הּוא ִנְתַרֵחק ּכָ ׁשֶ



ִפּלֹות מֹות ַלּתְ יאַהְקּדָ

יו  ה הּוא ָרחֹוק ִמזֶּה ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשָ ּמָ ל ַעל ַעְצמֹו ּכַ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ם, ּכְ ֵ ֵני ַהּשׁ ִים ֹנַכח ּפְ ּמַ ּפְֹך ִלּבֹו ּכַ ִיׁשְ
ל ִנְגֵעי  ל ִלּבֹו, ֶאת ּכָ ר ּוְלָפֵרׁש ּכָ ּיּוַכל ְלַדּבֵ ָבִרים ַעד ׁשֶ ּדְ ֵנס ּבַ ִיּכָ ְוכּו', ְוַדְיָקא ַעל־ְיֵדי זֶה 
י ַאַחר  ָבר ְוָדָבר ִמּתֹוָרה ַהזֹּאת, ּכִ ָכל ּדָ זֶה ּבְ אֹותֹו ָהֵעת, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוֵבי ַנְפׁשֹו ּבְ
ין,  ַזר ּדִ ין ְלַאַחר ּגְ ַזר ּדִ ין ֹקֶדם ּגְ ם ֵאיְך ֵליַדע ּבֵ ֹבָאר ׁשָ ּמְ ּתֹוָרה ַהזֹּאת, ׁשֶ ן ּבַ ל ְלַהּלָ ּכֵ ְך ִיְסּתַ ּכָ
ן  ַעְצָמּה כו' ַעּיֵ ְצָוה ּבְ דֹוָלה ֵמַהּמִ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְצָוה ּבְ ל ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ַהּמִ ְמָחה ׁשֶ הּוא ַעל־ְיֵדי ׂשִ
ה הּוא ָרחֹוק ִמזֶּה, ְוִיְטעֹון ַטֲענֹות  ּמָ ל ַעל ַעְצמֹו ּכַ ּכֵ ל ַעל זֶה, ּוְלִהְסּתַ ּלֵ ם, ְוַיְתִחיל ְלִהְתּפַ ׁשָ
ם ֵאיְך  ֹבָאר ׁשָ ּמְ ן יֹוֵתר, ׁשֶ יַע ָלזֶה ּוְכמֹו ֵכן ְלַהּלָ הּו ְלַהּגִ ַזּכֵ ּיְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהְפָצרֹות ִלְפֵני ַהּשׁ
ְוכּו'  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַעְקִמימּות  יִטין  ְפׁשִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְרָעִמים  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ׁשֶ ְוכּו'  ְמָחה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות 
בֹות ָזרֹות ֵמָחֵמץ  ֲחׁשָ ֹכַח ְוכּו' ְוִלְזּכֹות ָלזֶה ְצִריִכין ְלַפּנֹות ַהּמַֹח ִמּמַ ה ּבְ ִפּלָ ּוְרָעִמים ֵהם ַהּתְ
ַער ַחּיַת  תּוב: ּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ בֹות ָזרֹות ּכְ ְחׁשָ ּמַ ַתֲאֹות ְוִהְרהּוִרים, ְוִיְגַער ּבַ ּלֹא ַיְחִמיץ ֶאת ֹמחֹו ּבְ ׁשֶ
ר  ְוָהִעּקָ ְוכּו',  ִחיצֹוִנּיֹות  ְראֹות  ִמּיִ ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ ְוָצִריְך  ְוכּו',  ה  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ְוכּו'  ָקֶנה 
ְוָצִריְך  ְוכּו',  ַלל  ּכְ ִחיצֹוָנה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  ּבְ ְבּתֹו  ַמְחׁשַ ַיְחִמיץ  ּלֹא  ׁשֶ ֵמָחֵמץ  ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ
ֵלִמים הּוא  ַהּשְׁ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְחֹלֶקת  ל ַהּמַ ּכָ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  ְהֶיה לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ּיִ ׁשֶ
ל  ַעל זֶה ֶנֱאַמר ּכָ י ֹמחֹו, ׁשֶ ִטּפֵ ַגם ּבְ ּפָ ח ְלַעְצמֹו ּתֹוָכָחה ּומּוָסר ַעל ׁשֶ ּקַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִבילֹו, ּכְ ׁשְ ַרק ּבִ
ה  ים ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ ֶות ְלַחּיִ ה ָלׁשּוב ִמּמָ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ים, ּכְ יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ ֶאיָה ֹלא ְיׁשּובּון ְוֹלא ַיּשִׂ ּבָ
ם,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ְחֹלֶקת ׁשֶ ָיא ַעל ַהּמַ ה לֹו ׁשּום ַקׁשְ ְהֶיה ָקׁשֶ ּיִ ן ָאסּור לֹו ׁשֶ ְוכּו' ְוַעל־ּכֵ
ל  ר ְלֵעיל. ְוִהּנֵה ַעל ּכָ ְזּכָ ל ַהּתֹוָרה ַהּנִ ם ּכָ ן ׁשָ ֵלָמה ְוכּו'. ַעּיֵ ֱאמּוָנה ׁשְ ם ּבֶ ֻכּלָ ַרק ְלַהֲאִמין ּבְ
י  יַע ְלָכל זֶה, ּכִ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּיִ ה ׁשֶ ׁשֹות ַהְרּבֵ ְתִחּנֹות ּוַבּקָ יחֹו ּבִ ּפְֹך ׂשִ ה ָצִריְך ִלׁשְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ
בֹות ָזרֹות  ֲחׁשָ ה ְלַפּנֹות ַהּמַֹח ִמּמַ ְזּכֶ ּיִ ל ׁשֶ ּלֵ ִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתּפַ ה ּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוִהְרהּוִרים  ִחיצֹוִנּיֹות  ּוְבָחְכמֹות  ַתֲאֹות  ּבְ ֹמחֹו  ֶאת  ַיְחִמיץ  ּלֹא  ְוׁשֶ ְוִהְרהּוִרים 
ֵצל ִמזֶּה  ַרְך ְלִהּנָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵמַהּשׁ ׁש ַהְרּבֵ זֶה ְמֹאד, ּוְצִריִכין ְלַבּקֵ ד ּבָ ל ָאָדם ִנְלּכַ ְמַעט ּכָ י ּכִ ּכִ
ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ִלְתִפּלָ ִלְזּכֹות  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין  ה  ּמָ ּכַ ְוֵכן  ּוְקדֹוׁשֹות,  ַזּכֹות  בֹות  ְלַמְחׁשָ ה  ְזּכֶ ּיִ ְוׁשֶ
ּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ַהזֹּאת,  ּתֹוָרה  ּבַ ם  ׁשָ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ זֶה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו'  ּוְבֹכַח 
י  ָבִרים ֵאּלּו, ְוַגם ּכִ ה ִמּתֹוְך ּדְ ָבִרים ַהְרּבֵ ָבר יּוַכל ְלָהִבין ֵמַעְצמֹו ּדְ יל ַעל ּדָ ּכִ ְותֹוָרה, ּוַמׂשְ
ַלח  ֶעְזרֹו ְוַיְזִמין ְוִיׁשְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַמִים, ְוִאם ָיִכין ִלּבֹו ִיְהֶיה ַהּשׁ ָ ִעין לֹו ִמן ַהּשׁ ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ ַהּבָ

ל ַמֲאַמר ּוַמֲאָמר: ָכל ֵעת ַעל־ְיֵדי ּכָ ל ְלָבבֹו ּבְ ּיּוַכל ְלָפֵרׁש ּכָ ִפיו, ׁשֶ ה ּבְ ּבּוִרים ַהְרּבֵ לֹו ּדִ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְורֹוֶצה  ְצִחי ּבֶ ְכִליתֹו ַהּנִ ל ַעל ּתַ ּכֵ רֹוֶצה ָלחּוס ַעל ַנְפׁשֹו ּוְלִהְסּתַ ן ִמי ׁשֶ ַעל־ּכֵ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ּוָברּור  ָידּוַע  ְוזֶה  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ְלִהְתָקֵרב 
ְדָרָכיו  ּבִ ְוֵליֵלְך  טֹובֹות,  ּדֹות  ַהּמִ ְלָכל  ְוִלְזּכֹות  ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ַהְינּו  ּדְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְוָעה ּוְזָעָקה ּוְצָעָקה ַלּשׁ ה ְוַתֲחנּוִנים ְוׁשַ ִפּלָ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּתְ ר ּכִ ַרְך, זֶה ִאי ֶאְפׁשָ ִיְתּבָ
י ִאם ַעל־ְיֵדי  ים ֹלא ָזכּו ְלַמְדֵרָגָתם ּכִ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ה, ְוָכל ַהּצַ ִנים ַהְרּבֵ ָיִמים ְוׁשָ
ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  ם  ּגַ ֲאָבל  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ ֶאְצֵלנּו  ְמֹבָאר  ּכַ ְוַתֲחנּוִנים,  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי  זֶה, 
ְלׁשֹונֹו  ה ּבִ י ֹרב ֵאין ִמּלָ י ַעל ּפִ ה ְוַתֲחנּוִנים, ּכִ ְתִפּלָ ַהְינּו ְלַהְרּבֹות ּבִ ה ְוָכֵבד ָלָאָדם, ּדְ ָקׁשֶ
ר  ְזּכָ ּנִ ִפּלֹות ּכַ ר ְלֵעיל, ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ְזּכָ ֶרְך ַהּנִ י ַהּדֶ יָחתֹו, ֲאָבל ַעל ּפִ ר ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ְלַדּבֵ



ִפּלֹות מֹות ַלּתְ ַהְקּדָ יב

ם ַעל זֶה ֵיׁש  ר ְלֵעיל. ַאְך ּגַ ְזּכָ ּנִ ר ִעם ְלָבבֹו ּכַ ל ֲאׁשֶ ַקל יּוַכל ְלָפֵרׁש ּכָ ְלֵעיל, ַעל־ְיֵדי זֶה ּבְ
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִקי  ּבָ ָאָדם  ל  ּכָ ַלאו  י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ ּוְכֵבדּות  ְמִניעֹות 
י  ְמּתִ ׂשַ ן  ַרּבֹות. ַעל־ּכֵ ְמִניעֹות  ָאר  ׁשְ זֶה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ִפּלֹות  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ַעד 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  נּו  ַקד ָעַלי ַרּבֵ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י ְלַעְצִמי  ְמּתִ ָרׁשַ ִפּלֹות ׁשֶ יק ֵמַהּתְ י ְלַהְעּתִ ִלּבִ ֶאל 
ם  ּיּוַכל ְלָאְמָרּה ּגַ ֵדי ׁשֶ ה ְסדּוָרה, ּכְ ִפּלָ זֹּוִכין ְלֵאיזֶה ּתְ ׁשֶ ִפּלֹות ּכְ ּטֹוב ִלְכּתֹוב ְלַעְצמֹו ַהּתְ ׁשֶ
ְהיּו  ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָלִלּיּות ּבְ ְלׁשֹון ּכְ יָקם ּבִ ּטֹוב ְלַהְעּתִ ְך ָרִאיִתי ׁשֶ יִתי, ַאַחר ּכָ ַפַעם ַאֵחר, ְוֵכן ָעׂשִ ּבְ
י ֵהם  י ָרִאיִתי ּכִ ָעָליו, ּכִ לֹוֵמנּו ְלַבל ֶאְמַנע ַהּטֹוב ִמּבְ י ׁשְ ִוין ְלָכל ֶנֶפׁש, ּוְלמֹוְסָרם ְלַאְנׁשֵ ׁשָ
ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ֶנֶפׁש,  ְלָכל  ִריִכים  ַהּצְ ָבִרים  ּדְ ְוֵהם  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ָלִלּיּות  ּכְ
ם  ֵ ִעְנַין ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ָחֵסר ְלָאָדם ּבְ ָבר ׁשֶ דֹול ְוַעד ָקָטן, ְוֵאין ׁשּום ּדָ ם ְצִריִכים ָלֶהם ְלִמּגָ ּלָ ּכֻ
ים, הּוְטבּו  ים ִלְקַצת ֲאָנׁשִ י ְקָצָתם ּוְמַסְרּתִ ְקּתִ ר ֶהְעּתַ לּו. ְוַכֲאׁשֶ ִפּלֹות ַהּלָ ּתְ ּלֹא ִיְמָצא ּבַ ׁשֶ
ָוָאָנה  ָהַלְך ָאֶנה  י  ִלּבִ ם, ִאם ָאְמָנם  ּלָ ּכֻ יק ָלֶהם  ְלַהְעּתִ י  ּבִ ְוִהְפִצירּו  ֵעיֵניֶהם ְמֹאד ְמֹאד  ּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ְלַבד,  ָעָליו  י  ְוָסַמְכּתִ ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ַעְצִמי  י  ָמַסְרּתִ זֶה  ל  ּכָ ִעם  זֶה,  ּבָ

ה: ן ֶאֱעׂשֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכֵ ְוִכְרצֹון ַרּבֵ

ֵאּלּו  ִפּלֹות ּכָ י ּתְ ִמימּות, ּכִ ֱאֶמת ּוַבּתְ יל ֶהָחֵפץ ּבָ ּכִ ל ַמׂשְ ִפּלֹות ָיִבין ּכָ ְוִהּנֵה ַמֲעַלת ֵאּלּו ַהּתְ
ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ּתְ ִפּלֹות  ּתְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֵבית  טּוב  ל  ּכָ ְמֵלִאים  ְוֵהם  עֹוָלם,  ּבָ ָהיּו  ֹלא  ֲעַדִין 
דֹולֹות  ְועֹות ּוְזָעקֹות ּגְ ְוַהְפָצרֹות ְוִרּצּוִיים ּוִפּיּוִסים ּוִוּדּוִים ּוְטָענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ּוְצָעקֹות ְוׁשַ
ַרְך ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה,  ְיָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ים ָעֵלינּו ׁשֶ ַרְך, ְלעֹוֵרר ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַלּשׁ
עֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו ְלַבל ַיֲעֹבר  ּיְ ּיֹאַמר ָהָאָדם ְלַנְפׁשֹו, ׁשֶ דֹול ׁשֶ ֶהם ִהְתעֹוְררּות ּגָ לּול ּבָ ְוַגם ּכָ
ן ֲאִפּלּו  דֹול ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם, ְוַעל־ּכֵ ַח ּגָ ּבּור ֵיׁש לֹו ּכֹ י ַהּדִ לֹום, ּכִ יָנה ַחס ְוׁשָ ׁשֵ עֹוָלמֹו ּבְ
ִפיו ִויעֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו,  ּיֹאְמֵרם ּבְ ׁשֶ י ֵכן ּכְ ַעְצמֹו יֹוֵדַע אֹוָתם, ַאף ַעל ּפִ ָהָאָדם ּבְ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ה ִלְתׁשּוָבה  ְזּכֶ ּיִ ַרְך, ַעד ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ְלִהְתָקֵרב ַלּשׁ ּתֹוֵקק ּבְ ר ְוִיׁשְ ַעל־ְיֵדי זֶה ִיְתַחזֵּק ְוִיְתַגּבֵ
י  ְלַחּיֵ ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ּוִבְתִמימּות,  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאּלּו  ְתִפּלֹות  ּבִ ָרִגיל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִמי  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ

עֹוָלם:

ִהְתּבֹוְדדּות  ָכל יֹום ּבְ ַהְינּו ַלֲעֹסק ּבְ ח ָיְדָך, ּדְ ּנַ זֶה ְוַגם ִמזֶּה ַאל ּתַ ר ּתֹאַחז ּבָ ַאְך טֹוב ֲאׁשֶ
ְסָפָריו  ְמֹבָאר ּבִ ַנז )ּכַ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ר ִעם ְלָבבֹו ּבִ ל ֲאׁשֶ ַרְך ֶאת ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ּוְלָפֵרׁש ׂשִ
ר ְלָבֵאר  י ִאי ֶאְפׁשָ ר ְלֵעיל, ּכִ ְזּכָ ּנִ ִפּלֹות ּכַ ַעְצמֹו ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ָעִמים(, ְוַלֲעׂשֹות ּבְ ה ּפְ ּמָ ים ּכַ דֹוׁשִ ַהּקְ

ָכל ֵעת  ָאָדם ּבְ ים ּבָ ֲעׂשִ ּנַ ּנּוִיים ׁשֶ ְפָרִטּיּות, ּוִבְפָרט ְלִפי ַהּשִׁ ל ִהְצַטְרכּות ָהָאָדם ּבִ ְכַתב ּכָ ּבִ
ָכל  ה ּבְ ׁשֹות ַהְרּבֵ ִחּנֹות ּוַבּקָ ָעִמים לֹוַמר ּתְ ה ּפְ ּמָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכַ ּוְזַמן, ּוְכָבר ִהְזִהיר ַרּבֵ
ָאר  ֲעֵרי ִצּיֹון ּוִבׁשְ ׁשַ דֹוִלים אֹו ּבְ ּדּוִרים ַהּגְ ֵאיזֶה ִסּדּור ִמּסִ ְמָצִאים ּבְ ִחּנֹות ַהּנִ ל ִמיֵני ּתְ יֹום, ּכָ
ים  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ רֹוֶצה ְלַקּיֵם ּדְ ים, ּוִמי ׁשֶ ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ן ַלֲעֹסק ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְמקֹומֹות, ִמּכָ
י  ּכִ ִפּלֹות  ַהּתְ ְלַנְפׁשֹו ְמֹאד ְמֹאד ֵאּלּו  ֶיֱעַרב  אי  ַוּדַ ּבְ י עֹוָלם,  ְלַחּיֵ ִלְזּכֹות  ְתִפּלֹות  ּבִ ְוַלֲעֹסק 
ִפּלֹות  ַהּתְ ֵאּלּו  ּבְ מֹו  ּכְ ֶהם  ּבָ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְמצֹוא  ָהָאָדם  ּיּוַכל  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ִפּלֹות  ּתְ ׁשּום  ֵאין 
ֵרי  ֵעיָניו, ַאׁשְ ר ִיְרֶאה ָהרֹוֶאה ּבְ עֹוָלם, ְוַכֲאׁשֶ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּדֹות ּוִמּכָ ל ַהּמִ ִרים ִמּכָ ַהְמַדּבְ

ֶהם: ּיֹאַחז ּבָ ׁשֶ



ִפּלֹות מֹות ַלּתְ יגַהְקּדָ

דֹוִלים  ה ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ זֶה ּכַ ָבר ִקְדמּוִני ּבָ י ּכְ ִפּלֹות ֲחָדׁשֹות, ּכִ ר ּתְ ְוִהּנֵה ֹלא ִנְפֵלאת ִהיא ְלַחּבֵ
ִפּלֹות  ה ּתְ ּמָ ְמָצִאים ּכַ ּנִ ֲעֵרי ִצּיֹון, ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ מֹו ּבְ ִפּלֹות, ּכְ ה ּתְ ּמָ רּו ְוָיְסדּו ּכַ ר ִחּבְ ים, ֲאׁשֶ ּוְקַטּנִ
ה  ּמָ רּו ּכַ ָיֵמינּו ִנְתַחּבְ ָאר ְסָפִרים. ְוַגם ּבְ דֹוִלים ּוִבׁשְ ּדּוִרים ַהּגְ ּסִ רּו ָהַאֲחרֹוִנים, ְוֵכן ּבַ ִחּבְ ׁשֶ
ֵאיָנם  ׁשֶ ַרק  ִפּלֹות,  ּתְ ל  ׁשֶ ֵלִמים  ׁשְ ְסָפִרים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ְוַגם  ֲחָדׁשֹות,  ִפּלֹות  ּתְ ה  ְוַכּמָ
ם  ׁשָ ִביא  ּמֵ ׁשֶ ָפִרים,  ַהּסְ מֹות  ׁשֵ תֹוְך  ּבְ ַהּדֹורֹות  ֵסֶדר  סֹוף  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ יֵנינּו,  ּבֵ ְמצּוִיים 
ִליחֹות  ּיּוִטים ְוַהּסְ ל ַהּפִ יֵנינּו, ְוַגם ּכָ ְך ּבֵ ל ּכָ ֵאיָנם ְמצּוִיים ּכָ ִפּלֹות ׁשֶ ל ּתְ ה ׁשֶ ְסָפִרים ַהְרּבֵ
י  ִאים ּוַבֲעֵלי רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ּכִ ִביִאים ְוַתּנָ ְדמֹוִנים ִמּנְ י ַהּקַ ם ֹלא ָיְצאּו ִמּפִ ֻכּלָ ם ּכְ ּוְזִמירֹות ֻרּבָ
ְלָכל  מּוָבן  י  ּכִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְסָקה  ּפָ ׁשֶ ַאַחר  ַרב  ְזַמן  ָהיּו  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים  י  ִמּפִ ִאם 
ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ֲעֵלי  ּבַ ה  ֲעִלּיָ ֵני  ּבְ ַמְדֵרַגת  ּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ִפּלֹות  ּתְ ר  ְלַחּבֵ ִאּסּור  ֵאין  ׁשֶ יל  ּכִ ַמׂשְ
ַמִים ִהיא,  ָ ּשׁ ּבַ י ֹלא  ּכִ ַהּקֶֹדׁש,  ֲעֵלי רּוַח  ּבַ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִחּיּוב  ֵאין  ְסָפִרים,  ֵרי  ְמַחּבְ ָאר  ּשְׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְסָפִרים  ֲאֵרי  ׁשַ ּבְ מֹו  ּכְ ָנה  ַסּכָ ׁש  ֲחׁשָ ּבֹו  ְוֵאין  ַאֲחָריּות  ׁשּום  ֵאין  ִפּלֹות  ּתְ ִחּבּוֵרי  ּבְ א  ַאְדַרּבָ
דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָממֹונֹות,  ְוִדיֵני  ר  ְוֶהּתֵ ִאּסּור  הֹוָרַאת  ִעְנַין  ּבְ מֹו  ּכְ ִרים,  ַחּבְ ּמְ ׁשֶ
לֹום  ּלֹא ֹיאַמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור ַחס ְוׁשָ לֹום, ׁשֶ ְדַבר ֲהָלָכה ַחס ְוׁשָ ל ּבִ ׁשֵ ּלֹא ִיּכָ ָרם, ׁשֶ ִלְמַחּבְ
ן  ֲהָלָכה, ְוֹלא ְיַכּוֵ ּלֹא ּכַ ּלֹא ֹיאַמר ׁשֶ ׁש ׁשֶ ן ֲחׁשָ ם ּכֵ ים ּוְמַבֲאִרים ֵיׁש ּגַ ִסְפֵרי ְמָפְרׁשִ ְוכּו', ְוֵכן ּבְ
ִפי  ּכְ ר ְסָפִרים,  ַעל ּתֹוָרה ְלַחּבֵ ל ּבַ ן ַהִחּיּוב ַעל ּכָ ּכֵ י  ּפִ אּור ָהֱאֶמת, ְוַאף ַעל  ְוַהּבֵ רּוׁש  ַהּפֵ
ֵמֲחַמת  ַעְצמֹו  ִלְמנֹוַע  ְוָאסּור  ֹקֶדׁש,  ִסְפֵרי  ה  ַכּמָ ּבְ זֶה  ּבָ ֶהֱאִריכּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָידֹו,  יג  ּשִׂ ּתַ ר  ֲאׁשֶ
ל ָעֵלינּו,  ּטָ ִבים ַלֲעׂשֹות ַהּמֻ ַמִים ִהיא, ַוֲאַנְחנּו ְמֻחּיָ ָ ּשׁ י ֹלא ּבַ ִרים ְלֵעיל, ּכִ ְזּכָ נֹות ַהּנִ ׁש ַסּכָ ֲחׁשַ
ִמיד, ַוה'  ת ָהֱאֶמת ּתָ ְכֵלנּו ֶאל ְנֻקּדַ נּו ְוׂשִ ְעּתֵ נּו, ּוְלַהּטֹות ּדַ ִפי ְיָכְלּתֵ ן ַהֲהָלָכה ּכְ ְלַבֵרר ּוְלַלּבֵ
ְכֵלנּו ֵאיזֶה ִחּדּוׁש ּוֵבאּור,  ׂשִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַיְזִמין ָלנּו ַהּשׁ ל ֲאׁשֶ ה, ְוֶאת ּכָ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ַהּטֹוב ּבְ
ַלֲאֵחִרים,  ִמּטּוֵבנּו  ּוְלֵהיִטיב  חּוָצה,  ַמְעָינֹוֵתינּו  ּוְלָהִפיץ  ֵסֶפר,  ַעל  ְלָבֵאר  ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ י ֵאין ַהּקָ ֵאּלּו, ּכִ חֹורֹות ּכָ ׁשֹות ּוָמָרה ׁשְ ָעָליו ֵמֲחַמת ֲחׁשָ ְוִלְבִלי ִלְמנֹוַע ַהּטֹוב ִמּבְ
ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֵרת, ִמּכָ ָ ָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ִרּיֹוָתיו ְוֹלא ִנּתְ ְטרֹוְנָיא ִעם ּבְ א ּבִ הּוא ּבָ
אי ֵאין ִלְמנֹוַע  ַוּדַ אּור ּוֵפרּוׁש, ּבְ ֵאין יֹוֵצא ֵמֶהם הֹוָרָאה ְוִדין ְוֹלא ּבֵ ִפּלֹות ׁשֶ ִעְנְיֵני ִחּבּוֵרי ּתְ ּבְ
ם,  ּדּו ַעל ְיסֹוד ָחָזק ְוַקּיָ ְתַיּסְ ּנִ ֵאּלּו ׁשֶ ִפּלֹות ּכָ ְפַרט ּתְ ַמֲעָלה, ּבִ דֹול ּבְ ֵאינֹו ּגָ ָרם, ַאף ִמי ׁשֶ ַחּבְ ִמּלְ
ִדים ַעל ַאְדֵני  נּוִים ּוְמֻיּסָ ם ּבְ י ֻכּלָ ה ָלֵאל, ּכִ ִהּלָ ְסמֹוכּו, ּתְ ּיִ ֶ ְיסֹוד מֹוָסד, ְוֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ּשׁ
תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ זֵֶכר ִצְדָקתֹו  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ל  ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּדִ ז, ַעל  ּפָ
ּוִמי  ַמְדֵרָגה ְגבֹוָהה ְמֹאד ְמֹאד,  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ּבְ ֶנֶאְמרּו  ם  ּלָ ּכֻ ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ר  ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ
בֹוָתיו,  ֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ דֹוׁשֹות, ָיִבין ְמַעט ַמה ּמְ יחֹוָתיו ַהּקְ ים ּוְבׂשִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ן ּבִ ַעּיֵ ּיְ ׁשֶ
ָקדֹוׁש  קֹום  ִמּמָ ֵאּלּו,  ִפּלֹות  ּתְ ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ זֶה.  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין  יִעים,  ַמּגִ ָבָריו  ּדְ ֵהיָכן  ְוַעד 
דֹוָתיו ֵעצֹות  ל ּגְ ֵלא ַעל ּכָ ם, ַהּמָ ֵ ית ַהּשׁ דֹוׁש ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ֲעָין ַהּקָ ִיְתֲהָלכּו, נֹוְבִעים ְויֹוְצִאים ִמּמַ
ֵהן  ֶלב ִאיׁש,  ּבְ ַרְך, ַמִים ֲעמּוִקים ֵעָצה  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְונֹוָראֹות ַלֲעבֹוַדת  ִנְפָלאֹות  ֲעמּוקֹות 
ּתֹוְקִקים  ים ּוִמׁשְ ְתַאּוִ י ְלַמְלאֹות ְרצֹון ֲחֵבַרי ַהֲחֵרִדים ְלִדְבֵרי ה', ַהּמִ ה הּוְכַרְחּתִ ל ֵאּלֶ ַעל ּכָ
ַיֲעֹקב ְוַלֲהִפיָצם  ֵני ֵתֵבל, ְלַחְלָקם ּבְ יָסם, ְלָהִאיָרם ַעל ּפְ יָקם ּוְלַהְדּפִ ִלְתִפּלֹות ֵאּלּו, ְלַהְעּתִ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת, ַוה' ֱאֹלִהים ֱאֶמת ִיּתֵ לּות ֹזאת ְלָכל ָחֵפץ ּבָ ִהְתַנּצְ ָרֵאל. ְוַדי ּבְ ִיׂשְ ּבְ



ִפּלֹות מֹות ַלּתְ ַהְקּדָ יד

ֶחֶסד  ֱאֶמת ַעד יּוַכן ּבְ ה ְלָבֵבנּו ֵאָליו ְלָעְבדֹו ּבֶ ִמיד, ְוַיּטֶ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּתָ ְויֹוֵרנּו ְוַיְדִריֵכנּו ּבְ
ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ֱאֶמת ּבִ ב ָעָליו ּבֶ ִוד ְוֵיׁשֵ א ּדָ ּסֵ ּכִ

ְתִפּלֹות  נּו ַלֲעֹסק ּבִ ִפּלֹוֵתינּו, ִויַזּכֵ יב ּתְ ְוָעֵתינּו ְוַיֲאִזין קֹוֵלנּו ְוַיְקׁשִ ַמע ׁשַ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַוַהּשׁ
ָהָאָדם  ִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ׁשֶ ּתְ תּובֹות ּוְסֻדרֹות ְלָפֵנינּו, ֵהן ּבַ ִפּלֹות ַהּכְ ּתְ ִמיד, ֵהן ּבַ ְוַתֲחנּוִנים ּתָ
ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִהְזִהיָרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ּבֹו  ִמּלִ ַעְצמֹו  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך 
ה  ְזּכֶ ּנִ ָעִמים, ַעד ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ים ּכַ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ְמֹבָאר ּבִ ר ּכַ י זֶה ָהִעּקָ ָעִמים, ּכִ ה ּפְ ּמָ ִלְבָרָכה ּכַ
ּבֹו  ֵלל  ּוְלִהּכָ ַלֲעלֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוב.  ְרצֹונֹו  ּכִ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאָליו  ָלׁשּוב 
יַח  ֵהיָכלֹו, ּוִבְזכּות זֶה ָיִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ר ּבְ ֹנַעם ה' ּוְלַבּקֵ אֹור ָהֵאין סֹוף ַלֲחזֹות ּבְ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ּתֹוָרה ֱאֹמר  ְמֹבָאר ּבַ ה, ּכַ ִפּלָ יַח הּוא ַהּתְ ל ָמׁשִ ֵלי ַזִין ׁשֶ ר ּכְ י ִעּקַ ָיֵמינּו, ּכִ ְמֵהָרה ּבְ ִצְדֵקנּו ּבִ
ה ְוַתֲחנּוִנים ְמֹאד ְמֹאד, ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעֹבר  ְתִפּלָ ִסיָמן ב(. ּוְצִריִכין ְלַחזֵּק ַעְצמֹו ּבִ ֶאל ַהּכֲֹהִנים )ּבְ
י ְיִקיֵמנּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו  ִליׁשִ ּיֹום ַהּשְׁ ינּו ִמּיֹוַמִים, ּבַ ַמִים, ְיַחּיֵ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ָעָליו ָמה ַעד ַיׁשְ

ים, ָאֵמן ְוָאֵמן: אֹור ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ה' ּבְ ְלִהְתַהּלֵ



ֵחֶלק ִראׁשֹון



ז"ל חיים  בן  דוד 
ז"ל שרה  בת  לאה 
ז"ל חוה  בן  אשר 
ז"ל פנינה  בת  נאוה 
ניר יוסף בן מנחם ז"ל
ז"ל בכור  בן  פנחס 
ז"ל אריה  בן  עמית 
ישראל בן מרדכי ז"ל
ז"ל תמו  בן  ציון 
ז"ל תמו  בת  שולה 
אלימלך בן קמיל ז"ל

ז"ל תמר  בן  יעקב 
ז"ל דוד  בן  אברהם 
ז"ל שושנה בת שלום 
ז"ל צדוק  בן  שמואל 
ז"ל יחיא  בת  שושנה 
דליה בת שמואל ז"ל
ז"ל אברהם  בן  חיים 
ז"ל תמרה  בת  רבקה 
ז"ל פנינה  בת  נאוה 
אסתר בת יהושע ז"ל
ז"ל יחיא  בת  אורה 

משה אזולאי בן דדה טובה ז"ל

ַמת  ְלִעּלּוי ִנְשׁ

ת. נ. צ. ב. ה

יל, ִלְרפּוַאת ִויׁשּוַעת ּוֲלַהְבִדּ
גילה בן  נריה  ישי 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

נז'מה  בן  משה 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

נזימה בת  תמר 
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

מלכה בת  שני 
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

איתה בת  רבקה 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

זהבה בת  ענבל 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

יונה בת  זהבה 
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

אמונה חנה בת ענבל
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 



"י יזִהְתַגלּות ַרְשּבִ

ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה'
ן יֹוַחאי ַז"ל: ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּנָא ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ת ַהּתַ ֻדּלַ ּלּות ִנְפָלא ִמּסֹוד ּגְ ִהְתּגַ

ּלֹא  ׁשֶ ִהְבִטיַח  יֹוַחאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ּמּוָבא  ָרֵאל ַעל ָידֹו, ּכַ ׂשְ ח ּתֹוָרה ִמּיִ ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ
ת קלח:(:  ּבָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ׁשַ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו  ּבְ
ָאְמרּו:  ַיְבֶנה  ּבְ ֶרם  ַלּכֶ ַרּבֹוֵתינּו  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ 'ּכְ
ָרֵאל, ְוָאַמר  ׂשְ ח ִמּיִ ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ׁשֶ
ח,  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ַזְרעֹו",  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ ֹלא  י  "ּכִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ
ִחּבּוָרא  ַהאי  'ּבְ קכד:(:  )ָנׂשֹא  זַֹּהר  ּבַ ְוַכְמֹבָאר 

לּוָתא'. ּה ִמן ּגָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהזַֹּהר ִיְפקּון ּבֵ ּדְ

רֹות  ה ּבֹוא ּוְרֵאה ְוָהֵבן, ִנְפְלאֹות ִנְסּתָ ְוַעּתָ
ָסַמְך  ן  ַעל־ּכֵ י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ל  ׁשֶ
סּוק:  ן יֹוַחאי ַעְצמֹו ַעל זֶה ַהּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
זֶה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ַזְרעֹו,  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ ֹלא  י  ּכִ
ַהזֶּה.  סֹוד  ר  ְוִנְסּתָ ז  ְמֻרּמָ ַעְצמֹו,  ּבְ סּוק  ַהּפָ
י  ַרּבִ הּוא  ׁשֶ יֹוַחאי,  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ֹלא  ָידֹו  ַעל  יֹוַחאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ
ל  ׁשֶ בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  י  ּכִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ַהּתֹוָרה 

ַזְרעֹו  י  ִמּפִ ַכח  ַָ ִתּשׁ ּלֹא  י  ּכִ סּוק  ַהּפָ זֶה 
ה  ּוְמַגּלֶ ז  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ ְוזֶה  יֹוַחאי,  אֹוִתּיֹות  ֵהם 
י  ִמּפִ ַזְרעֹו,  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ ֹלא  י  ּכִ סּוק.  ַהּפָ
ַעְצמֹו  ל זֶה ּבְ י ַזְרעֹו ׁשֶ ְיָקא ַהְינּו ִמּפִ ַזְרעֹו ּדַ
הּוא  ׁשֶ סּוק.  ַהּפָ זֶה  ּבְ ר  ְוִנְסּתָ ז  ְמֻרּמָ הּוא  ׁשֶ
יֹוַחאי  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ יֹוַחאי.  א  ּנָ ַהּתַ
"ל,  ּנַ ּכַ בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  ּבְ סּוק  ַהּפָ זֶה  ּבְ ז  ֻרּמָ ּמְ ׁשֶ
ֹלא  ָידֹו  ַעל  יֹוַחאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ הּוא  ׁשֶ
ִמן  ִיְפקּון  א  ּדָ ֹזַהר  ּבְ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ַכח  ָ ִתּשׁ

"ל:  ּנַ לּוָתא ּכַ ּגָ

ז  ַעְצמֹו, הּוא ְמֻרּמָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ּסֹוד ַרּבִ ְוַדע ׁשֶ
י  דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ י ַהּתַ ע ּכִ י ּדַ ָפסּוק ַאֵחר, ּכִ ּבְ
יׁש  ְו'ַקּדִ ִע'יר  ד(:  ִנּיֵאל  )ּדָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְמעֹון  ׁשִ
ְמעֹון  ׁשִ בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ ָנ'ִחית,  א  'ַמּיָ ׁשְ ִמ'ן 
ו ֵיׁש ַנ'ַחל נ'ֹוֵבַע ְמ'קֹור  ם. ְוַעְכָשׁ ס ׁשָ ְדּפָ ִנּ ּכַ
יׁש ָצִריְך  ֲאִפּלּו ַהִעיר ְוַקּדִ ָח'ְכָמה )משלי י"ח( ֶשׁ

ם, ְוָהֵבן. ָ ל ִמּשׁ ן ְלַקּבֵ ם־ּכֵ ּגַ

"י ה ְלִהְתַגלּות ַרְשּבִ ִפּלָ ְתּ

ִהְבִטיַח  ר יֹוַחאי ַז"ל, ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוֹלת ַרּבִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַעל ּגְ ה ַרּבֵ ּלָ ּגִ י סֹוד ַהּנֹוָרא ׁשֶ ֶדת ַעל ּפִ ה ֹזאת ְמֻיּסֶ ִפּלָ ּתְ

ֶפר, ּוַמה טֹוב ְלאֹוְמָרּה  ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ם ּבִ ן ׁשָ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא, ַעּיֵ זַֹּהר ּדָ י ּבַ ח ַהּתֹוָרה ַעל ָידֹו, ּכִ ּכַ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ ָרֵאל ׁשֶ ְלִיׂשְ

י  ָכל ָמקֹום ַהאֹוְמָרה ֹלא ִהְפִסיד, ּכִ ם ּבְ ם, ַאְך ּגַ זֹּוֶכה ָלֹבא ְלׁשָ ר יֹוַחאי ַז"ל ִמי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ דֹוׁש ׁשֶ ַעל ִקְברֹו ַהּקָ

דֹוׁש: זֹוַהר ַהָקּ ּמּוָבא ּבַ ָכל ָהעֹוָלם, ּכַ יק הּוא ּבְ ּדִ ַמת ַהּצַ טּות ִנׁשְ ּשְׁ ִהְתּפַ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֹעֶמר ִהּלּוָלא ּדְ לל"ג ּבָ

ּבֹוִציָנא  א,  יׁשָ ַקּדִ ּבֹוִציָנא  ָנִחית,  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  יׁש  ְוַקּדִ ִעיר  יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ )מז( 

ח ַהּתֹוָרה  ּכַ ּתַ ּלֹא ִתׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ם ְלִיׂשְ ם ִהְבַטְחּתֶ יָרא, ַאּתֶ א, ּבֹוִציָנא ַיּקִ ָאה, ּבֹוִציָנא ַרּבָ ִעּלָ
תֹוְך  ּבְ ָרה ׁשֶ תֹוֶקף ַהַהְסּתָ לּוָתא, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּגָ א ִיְפקּון ִמן  זֹוַהר ּדָ י ּבְ ּכִ ָרֵאל ַעל־ֶיְדֶכם,  ׂשְ ִמּיִ
ֹלא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ם  ִהְבַטְחּתֶ ה,  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ יָחא  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ ָרה  ַהְסּתָ
ל  ּיֹום ַההּוא ַעל ּכָ ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִ תּוב, ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ י ַזְרֵענּו, ּכְ ַכח ַהּתֹוָרה ִמּפִ ָ ִתּשׁ
יעּו  ה ִהּגִ י ַזְרעֹו, ְוִהּנֵה ַעּתָ ַכח ִמּפִ ָ י ֹלא ִתּשׁ יָרה ַהזֹּאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ה ְוָעְנָתה ַהּשִׁ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ּוְבָכל  ְעּבּוד,  ַהּשִׁ ָעֵלינּו  ְך  ּוָמׁשַ לּות  ַהּגָ ָעֵלינּו  ָאַרְך  י  ּכִ ֵחֶפץ,  ֶהם  ּבָ ָלנּו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִמים  ַהּיָ

ז"ל חיים  בן  דוד 
ז"ל שרה  בת  לאה 
ז"ל חוה  בן  אשר 
ז"ל פנינה  בת  נאוה 
ניר יוסף בן מנחם ז"ל
ז"ל בכור  בן  פנחס 
ז"ל אריה  בן  עמית 
ישראל בן מרדכי ז"ל
ז"ל תמו  בן  ציון 
ז"ל תמו  בת  שולה 
אלימלך בן קמיל ז"ל

ז"ל תמר  בן  יעקב 
ז"ל דוד  בן  אברהם 
ז"ל שושנה בת שלום 
ז"ל צדוק  בן  שמואל 
ז"ל יחיא  בת  שושנה 
דליה בת שמואל ז"ל
ז"ל אברהם  בן  חיים 
ז"ל תמרה  בת  רבקה 
ז"ל פנינה  בת  נאוה 
אסתר בת יהושע ז"ל
ז"ל יחיא  בת  אורה 

משה אזולאי בן דדה טובה ז"ל

ַמת  ְלִעּלּוי ִנְשׁ

ת. נ. צ. ב. ה

יל, ִלְרפּוַאת ִויׁשּוַעת ּוֲלַהְבִדּ
גילה בן  נריה  ישי 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

נז'מה  בן  משה 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

נזימה בת  תמר 
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

מלכה בת  שני 
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

איתה בת  רבקה 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

זהבה בת  ענבל 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

יונה בת  זהבה 
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

אמונה חנה בת ענבל
ָלּהּ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 



"י ה ְלִהְתַגלּות ַרְשּבִ ִפּלָ ְתּ יח

ַאְרנּו  ִנׁשְ י  ּכִ ְוָעזּוב  י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור  ּכִ ָיֵדינּו ְמֹאד,  ים, ּוָמָטה  ְוַדּלִ יֹום ָאנּו הֹוְלִכים 
ּוְכָבר  ַהזֶּה,  ר  ַהּמַ לּות  ַהּגָ תֹוֶקף סֹוף  ּבְ ְוִהּנֵה  ֲעֵדנּו.  ּבַ ַיֲעמֹוד  ִמי  ְוֵאין  ְוֵאין ָאב,  יתֹוִמים  ּכִ
ית־ ָך ּבֵ יק ִלְבָרָכה, ְוַעּמְ יַח ִמיֵמי ָהֱאֹלִהי ָהֲאִרי זֵֶכר ַצּדִ ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ִהְתנֹוְצצּות ָמׁשִ

ֶמָך  ְוַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ִעים ְמֹאד ְלַהּשׁ ְעּגְ ּוִמְתּגַ ּתֹוְקִקים  ָרֵאל ִמׁשְ ִיׂשְ
ְך,  ִעּמָ ְועֹוִדי  ֱהִקיצֹוִתי  ֶקֶדם,  ִמֵמי  ֹזאת  ּכָ ָהְיָתה  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפָלא,  ִנְמָרץ  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ּבְ
ַלֲעבֹוָדְתָך  ּתֹוְקִקים  ּוִמׁשְ ְך,  ּבָ ֲאחּוִזים  ָאנּו  ֲעַדִין  ְך,  ִעּמָ ְועֹוִדי  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ֵקץ  ַעד  אִתי  ּבָ
ִלי  ן ּבְ לּו הּוא ַגם ּכֵ ים ַהּלָ ִעּתִ ָך ּבָ ֶדל ִרחּוֵקנּו ִמּמְ ם ּגֹ י־ֵכן, ּגַ ֶפׁש. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ְכלֹות ַהּנֶ ּבִ
ָטָפְתנּו. ּוְרֵאה  ּבֹוֶלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ ַמֲעַמּקֵ אנּו ּבְ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ י ָטַבְענּו ּבִ עּור, ּכִ ׁשִ
ַעל  ַהּבַ רּות  ִהְתּגָ ֶדל  ּגֹ ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ִאי־ֶאְפׁשַ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ְמרּוִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת 
יל אֹוָתנּו ְמֹאד. ְוִהּנֵה ָאֹנִכי ְבָעְנִיי ִמי ָאֹנִכי  ר ִהּפִ נּו ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ֶרה ּבָ ר ִהְתּגָ ָבר ֲאׁשֶ ּדָ
ַאֲחִרית  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ב ׁשֶ ֲעָמד ּוַמּצָ ל ַהּמַ ם ֶאת ּכָ ם ְלַבד ְיַדְעּתֶ ָרֵאל, ַרק ַאּתֶ ר ָצרֹות ִיׂשְ ְלַסּפֵ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ י, ַעל עֹוֶצם ִרחּוִקי ֵמַהּשׁ ר ְוִלְצעֹוק ָעַלי ְוַעל ַנְפׁשִ אִתי ְלַסּפֵ ה. ַאְך ּבָ ִמים ָהֵאּלֶ ַהּיָ
יֹוְרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  ה  בֹוִכּיָ ֲאִני  ה  ֵאּלֶ ְוַעל  ָהֲעצּוִמים,  ַעי  ּוְפׁשָ ים  ָהַרּבִ ַוֲעֹונֹוַתי  ָגַמי  ּפְ ְועֹוֶצם 
ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ְוֵאיְך  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַח  ַהּכֹ ִלי  ְלַהֲחִזיר  ֵאיְך  ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  י  ּכִ ַמִים, 
ה  ה ֶאְזּכֶ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות, ְוֵאיְך ּוַבּמֶ י ָהָרע ּוַמְחׁשְ ְרּכִ ֵלָמה, ּוְבֵאיזֶה ֶדֶרְך ַאְתִחיל ַלֲעזֹוב ּדַ ׁשְ
ִתי  י ָאָנה ֲאִני ָבא, ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרּפָ ה. ֹלא ָיַדְעּתָ ַנְפׁשִ ֵאּלֶ ן ִקְלקּוִלים ּוְפָגִמים ּכָ ְלַתּקֵ
ָבעֹות  ּסּוִני ְוַלּגְ ִתי, ָואֹוַמר ֶלָהִרים ּכַ י ּוְכִלּמָ ּתִ ֵני ָבׁשְ ֵמן ִמּפְ ָהֲעצּוָמה, ָאָנה ֶאְבַרח, ָאָנה ֶאּטָ
ִכי אּוַלי  ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עּו ֶמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ ִנְפלּו ָעָלי. אֹוי ֶמה ָהָיה ִלי, אֹוי ֶמה ָהָיה ִלי, ַעל־ּכֵ
ה ֶרַוח  י ַהְרּבֵ ּכִ ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ם אֹוִתי  ּגַ יַע  י ֵאין ַמְעצֹור ַליֹהָוה ְלהֹוׁשִ ּכִ ְיַרֵחם,  ָיחֹוס אּוַלי 
ַמה  ְלָך  ֹיאַמר  ּוִמי  ה.  ְמִזּמָ ָך  ִמּמְ ֵצר  ִיּבָ ְוֹלא  ּתּוָכל  ּכֹל  ֵהן  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָפָניו,  ָלה  ְוַהּצָ
ל ּוְמטֹוָרף, ָעִני  ל ָוֶאְביֹון, ָנגּוַע ּוְמֻעּנֶה, ְמֻבְלּבָ ַתח, ָרׁש ּדַ ּפֶ ָעִני ּבַ אִתי ּכְ ן ּבָ ה, ַעל־ּכֵ ֲעׂשֶ ּתַ

ְתֶכם: ַ ְוכֹוֵאב, ִלְצעֹוק ְוִלְזעֹוק ִלְפֵני ַהְדַרת ְקֻדּשׁ

עּוָרה  ְדאֹוַרְייָתא,  ְדבֹוִציָנא  ְנִהירּו  יו,  ּוָפָרׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶרֶכב  ָאִבי,  ָאִבי  י,  ַרּבִ י  ַרּבִ י  ַרּבִ
ֱאֶמת  ִדיֵקי  ַהּצַ ל  ּכָ ִעם  ְוִהְתעֹוְררּו  קּומּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָצרֹות  ִלְסּבֹול  ּתּוְכלּו  ֵאיְך  ן,  ִתיׁשַ ה  ָלּמָ
ל  יֵני ַמְכּפֵ נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר קּומּו ְיׁשֵ נּו, ָהִקיצּו ְוַרּנְ ְמִרירּות ָצרֹות ַנְפׁשֵ ל ְוִלְראֹות ּבִ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ל ֲעַדת  ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, חּוסּו ְוִחְמלּו ַעל ּכָ ֶעְזָרֵתנּו ּבְ יֵקי ְיסֹוֵדי עֹוָלם, קּומּו ּבְ ְלַסֲעֵדינּו. ַצּדִ
ם  ַאּתֶ ֹראׁש.  ְוַעד  ֶרֶגל  ף  ִמּכַ ֲחָטִאים  ֵלא  ַהּמָ גּום  ְוַהּפָ ַהחֹוֵטא  ָעַלי  ּוְבתֹוָכם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָעַבר ַעל  ֶ ל ַמה ּשׁ ה, ּכָ לֹות ָהָאֶרץ ַעד ֵהּנָ ר ְמָצָאְתנּו ִמּיֹום ּגְ ָלָאה ֲאׁשֶ ל ַהּתְ ם ֶאת ּכָ ְיַדְעּתֶ
ָעַבר ָעַלי  ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוִבְפַרט ַמה ּשׁ ָעַבר ַעל ּכָ ֶ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות, ַמה ּשׁ ָרֵאל ּבִ ָלל ִיׂשְ ּכְ
ָכל  ָעַבר ָעַלי ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ י ְוגּוִפי, ּכָ ָמִתי ְורּוִחי ְוַנְפׁשִ ֶאְצלּו ְוִנְבָראּו ְונֹוְצרּו ְוַנֲעׂשּו ִנׁשְ ּנֶ ִמּיֹום ׁשֶ
י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה,  ָעַבְרּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּגּוף ַהזֶּה, ּכָ ָעַבר ָעַלי ּבַ ֶ ְלּגּול, ּוִבְפַרט ַמה ּשׁ ְלּגּול ְוּגִ ּגִ
ר ֶאֶפס  ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ יקּו ּכָ י ֲהַיְסּפִ ּנִ ח ִמּמֶ ּכַ ׁשְ ּנִ ֶ ֲאִני זֹוֵכר ֲעַדִין, ּוַמה ּשׁ ֶ ַמה ּשׁ
ִפי  ּכְ ּנֹוְגִעים  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ָגִמים  ַהּפְ ּנֹוְגִעים  ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ יֹום ֶאָחד  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ָקֶצה ֵמַהּפְ
ָעְברּו ָעַלי ִמּיֹום ֱהיֹוִתי  ִמים ׁשֶ ָכל ַהּיָ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ן ַמה ּשׁ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָמִתי, ּוִמּכָ ׁשֹוֶרׁש ִנׁשְ



"י ה ְלִהְתַגלּות ַרְשּבִ ִפּלָ יטְתּ

ר, ָמה ֶאְתאֹוֵנן, ָמה  ֵער, ָמה ֲאַדּבֵ ר, ִמי יּוַכל ְלׁשַ ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה )ּוִבְפָרט ְוכּו'(. ִמי יּוַכל ְלַסּפֵ
ק: ר, ּוָמה ֶאְצַטּדָ אֹוַמר, ָמה ֲאַדּבֵ

ה ִלְהיֹות ַעל ֶקֶבר הרשב"י ֹיאַמר:  ְזּכֶ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה )ִאם ּיִ יק ַהּקָ ּדִ ֵלב ַהּצַ ן ּבְ ל עֹוָלם, ּתֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲעִדי ִלְמִליֵצי  י, ְוַיַעְמדּו ּבַ ּנִ ֵניֶהם ִמּמֶ ירּו ּפְ ים, ְלַבל ַיְסּתִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ֹוֵכן ּפֹה(. ּוְבֵלב ּכָ ַהּשׁ

ָקְרֵבִני  ּתְ ֲעִדי ׁשֶ י ְנֻקּדֹות טֹובֹות, ְוַיְמִליצּו טֹוב ּבַ ׁש ְוִלְמצֹוא ּבִ ְזכּוִתי ּוְלַבּקֵ ר, ַלֲהפֹוְך ּבִ יֹוׁשֶ
ה  ה ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ִקְרּבִ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ י ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ן ּבִ ַרֲחִמים, ְוִתּתֵ ֵאֶליָך ּבְ
ֲעֵלי ַרֲחִמים ְוֶחְמָלה  ל ּבַ ֲעִדי, ּכָ ינּו ּבַ ַמִים ַהְפּגִ ֵלם, ִאי ׁשָ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֱאֶמת ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ּבֶ

מֹוִני: יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ַמֲעָמד ּכָ ע ּבִ ַעד מּוְטּבַ ירּו ּבְ ל ׁשֹוְכֵני ָעָפר ַהְעּתִ ִחְמלּו ָעַלי, ּכָ

מֹוַע  ִלׁשְ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ זִָּכינּו  ׁשֶ ימּו ַעל ֵלב,  ְוָתׂשִ ִזְכרּו ֹזאת  יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ י  ַרּבִ
סּוק  י ַהּפָ ַכח ַהּתֹוָרה, ּכִ ָ ַעל ֶיְדֶכם ֹלא ִתּשׁ ּתֹוָרה ׁשֶ ז ּבַ ְתֶכם. ֵאיְך ְמֻרּמָ ֻדּלַ ִנְפָלאֹות נֹוָראֹות ּגְ
'יֹוָחִאי',  ַזְרעֹו', הּוא סֹוֵפי ֵתיבֹות  י'  ִמּפִ ַכח'  ָ ִתּשׁ י' ֹלא'  ּכִ הּוא  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ְרָאָיה  ֵהֵבאֶתם  ׁשֶ
ם ְלַבד  ר ַאּתֶ א ָנ'ִחית, ֲאׁשֶ 'ַמּיָ יׁש ִמ'ן ׁשְ סּוק, ִע'יר ְו'ַקּדִ ּפָ ז ּבַ ַעְצמֹו ְמֻרּמָ דֹוׁש ּבְ ְמֶכם ַהּקָ ְוׁשִ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ם  ִהְבַטְחּתֶ ׁשֶ ַהַהְבָטָחה  ת  ֻדּלַ ּגְ יֹוְדִעים  ְלַבד  ם  ַאּתֶ ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ יֹוְדִעים סֹוד 
זֶה  ַעל  א  ִנּבָ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ְוֵאיְך  ַעל־ֶיְדֶכם,  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַכח  ָ ִתּשׁ ֹלא  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ
ים, ִחְמלּו ָעַלי ְוַאל  דֹוׁשִ יר, ָנא ַרּבֹוַתי ַהּקְ אִתי ְלַהְזּכִ ן ּבָ ה ִמּקֹוֶדם. ַעל־ּכֵ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ה,  ּוַמֲעׂשֶ ִדּבּור  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ָהַרע  ל  ּכָ ַעל  לּו  ּכְ ְסּתַ ּתִ
י  ִעּמִ ֲעׂשּו  ּתַ ְוַאל  ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ ּבְ יטּו  ּבִ ּתַ ַאל  י,  ִנָאְצּתִ ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  י  ִהְמַרּתִ
ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות  ר ְמעֹוְרִרים אֹוִתי ּבַ ה ֲאׁשֶ ּמָ ר זֶה ּכַ ֵעיֵניֶכם, ַעל ֲאׁשֶ ֲחָטָאי, ְוַאל ָאקּוץ ּבְ ּכַ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְנכֹונֹות  ֵעצֹות  ִמיֵני  ה  ּוְבַכּמָ ְוִהְתעֹוְררּות,  ְרָמִזים 
י ְלָכל  יִתי ָאְזַני ְוִלּבִ ָכל זֶה, ְוֹלא ִהּטִ י ּבְ י ּוָפַגְמּתִ י ִקְלַקְלּתִ יּות ָעְרּפִ ֹעֶצם ַקׁשְ ַרְך, ַוֲאִני ּבְ ִיְתּבָ
בֹות  בּו ַמֲחׁשָ ַחׁשְ י ָחִליָלה, ַרק ּתְ ֶכם ּבִ יתּו ֵלב ְלָכל זֶה, ְוַעל ִיַחר ֶאּפְ ׁשִ זֶה. חּוסּו ָעַלי ְוַאל ּתָ
י ֲעַדִין ֵאין ַמְעצֹור ַליֹהָוה  ם ָחִליָלה, ּכִ ַרְך ּוִמּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶחה ֵמַהּשׁ ה ְלַבל ֶאְהֶיה ִנּדְ עֹוד ֵמַעּתָ
ַרְך  ִפי ְלַבד. ְוַגם זֶה ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ א ּבְ ה ֶאּלָ י ֵאין ִלי ׁשּום ּכַֹח ַעּתָ ֵעת ַהזֹּאת, ּכִ ם ּבָ יַע ּגַ ְלהֹוׁשִ
ָבִרים  ּדְ ְמַעט  ה  ַעּתָ ר  ְלַדּבֵ מֹוִני,  ּכָ ַלָיֵעף  ּכַֹח  ְוָנַתן  י,  ֵמִעּמִ ַוֲאִמּתֹו  ַחְסּדֹו  ָעַזב  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ
ֱאֶמת  ּבֶ ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ְוַתֲעׂשּו ֵאת  ָעַלי  ַרֲחמּו  ּתְ ׁשֶ ְיֵתדֹוַתי,  י  ַמְכּתִ ּתָ ְוַעל־זֶה  ה,  ָהֵאּלֶ
דֹוׁש(.  ַהּקָ ֶכם  ּלָ ׁשֶ ִצּיּון  ַעל  ם  ׁשָ ִמזֶּה  ְויֹוֵתר  זֶה  ל  ּכָ ר  ּוְלַדּבֵ לֹום,  ׁשָ ּבְ ְמֵהָרה  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ )ְוָלֹבא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ָרֵאל ְלַמַעְנֶכם,  ל ִיׂשְ יַע אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ְתֶכם ְוַיֲעזֹור ְוָיֵגן ְויֹוׁשִ ִפּלַ ַמע ּתְ ַרֲחָמיו ִיׁשְ ַויֹהָוה ַהּטֹוב ּבְ
ִני  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבִני  ְוַאל  ִני,  ַיְרּפֵ ְוֹלא  ְוֹיאֲחזִֵני  ְמֵהָרה,  ְלָפָניו  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַיֲחִזיֵרִני 
ְוַעד עֹוָלם,  ה  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֵמַעּתָ ּכִ ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ה ָלׁשּוב ֵאָליו  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ׁשּום ֹאֶפן, ַעד  ּבְ
ר ֲעֵליֶהם ְלַבד ֲאִני  ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ י, ּבְ ַגְמּתִ ר ּפָ ל ֲאׁשֶ י ֵאת ּכָ ַחּיַ ן ּבְ ּוְלַתּקֵ
ֲעלּומֹות. ְיֹהָוה  ַעל ָהַרֲחִמים יֹוֵדַע ּתַ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִלְפֵניֶהם ְוִלְפֵני ַהּשׁ ָבַרי ֵאּלֶ ר ּדְ ָען ְלַסּדֵ ִנׁשְ
י ְלהֹודֹות  ר ַנְפׁשִ ְסּגֵ ֶרף. הֹוִציָאה ִמּמַ י ָיֶדיָך ַאל ּתֶ ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ֲעִדי ְיֹהָוה ַחְסּדְ ִיְגמֹור ּבַ

י ִתְגֹמל ָעָלי: יִקים ּכִ ירּו ַצּדִ י ַיְכּתִ ֶמָך ּבִ ֶאת ׁשְ



ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ּתֹוָרה א י ַאׁשְ כ

ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ּתֹוָרה א י ַאׁשְ

ל א.  ּכָ ִלין  ִנְתַקּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי 
יבּות  ׁשֹות, ְוַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ּקָ ִפּלֹות ְוָכל ַהּבַ ַהּתְ
ל ִמי  ְפֵני ּכָ ה ְוִנְתרֹוֵמם ּבִ ָרֵאל ִנְתַעּלֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות: ַגׁשְ ִריִכין ּבְ ּצְ ׁשֶ

ּכַֹח ב.  נֹוֵתן  ֹכַח  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי 
יר  ּוַמְגּבִ ר,  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ְלּמַ

ַהּיֵֶצר טֹוב ַעל ַהּיֵֶצר ָהָרע:

ִלְזּכֹות ג.  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי 
עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ ָהְרָמִזים  ְלָהִבין 
ַרְך, ַוֲאִפּלּו  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַעל ָיָדם ְלַהּשׁ ֵ ְלִהְתַקּשׁ
ִלְכאֹוָרה  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ָוֹאֶפל  ְך  ֹחׁשֶ ְמקֹום  ּבִ
ם  ּגַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ם ָקׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ
ם  ם ׁשָ ֶכל ָהֱאֶמת ִלְמֹצא ּגַ ם ָיִאיר לֹו ַהּשֵׂ ׁשָ
ְיָקא  ם ּדַ ָ ַרְך, ּוְלִהְתָקֵרב ִמּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַהּשׁ

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ן ד.  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  ֵאין 
ִפי  ל ֶאָחד ּכְ ן ּכָ טּות, ַעל־ּכֵ ִנְכָנס ּבֹו רּוַח ׁשְ
ֵכן  מֹו  ּכְ ּוָפַגם,  ָעַבר  ׁשֶ ָגִמים  ְוַהּפְ ָהֲעֵברֹות 
ה  ּמָ ּכַ ִנְמָצִאים  ן  ַעל־ּכֵ ׁש,  ַמּמָ ע  ּגָ ְמׁשֻ הּוא 
ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ֹרב  ּבְ עֹון  ּגָ ׁשִ ִמיֵני 
ּה  ּלָ ּכֻ ִהיא  ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  הּוא 
זֶה  ּבָ ׁשֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹוָתיו  ׁשְ
עֹון  ּגָ ַהּשִׁ ין  ּוְמָגְרׁשִ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ַמְכִניִעין 
ַעל־ְיֵדי  ָאָדם  ּבָ ק  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ טּות  ׁשְ ְוָהרּוַח 

ֲעוֹונֹוָתיו:

ֵצל ה.  ְלִהּנָ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ם  ּגַ
ַמה  ָהָרע,  ַהּיֵֶצר  ל  ׁשֶ ַעְרמּוִמּיּות  ְכֵלי  ִמּנִ
ָהָאָדם  ֶאת  ֵמִסית  ֵאינֹו  ֹרב  י  ַעל־ּפִ ֶ ּשׁ
ׁש  ִמְתַלּבֵ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ַרק  ֶכף,  ּתֵ ַלֲעֵבָרה 
ֵעֶסק  ְוַעל־ְיֵדי  ְוכּו',  ִמְצוֹות  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת 
ל  ִמּכָ ֵצל  ּוְלִהּנָ י  ֲאִמּתִ ֶכל  ְלׂשֵ זֹוִכין  ַהּתֹוָרה 
ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ַעְרִמיִמּיּות  ָאָדם  ּבָ ִנְכַנס  ן  ]ְוַעל־ּכֵ זֶה: 

ֲאִני  סּוק  ַעל־ּפָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה 

ָהָרע.  ַהּיֵֶצר  ִנְכֵלי  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ּיּוַכל  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ כּו'   ָחְכָמה 

ֶכל  ַהּשֵׂ הּוא  ה  ַחּמָ ְוכּו',  ָבָנה  ַהּלְ ְוָחְפָרה  ִעְנָין  ְוזֶהּו 

ְך  ְמׁשָ ֲאָוה ַהּנִ ִסְטָרא־ָאֳחָרא ּוְנָכָליו, ּוְלָבָנה הּוא ּכַֹח ַהּתַ ּדְ

דּוַע(.  ּיָ ִסילּות ּכַ ָמָרה ְלָבָנה הּוא מֹוֶרה ַעל ּכְ ִסילּות )ּדְ ִמּכְ

ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוזֶה  ְוכּו'.  ֵניֶהם  ִלּשְׁ ְרפּוָאה  ְוַהּתֹוָרה 

ִעים  ֶרְך ְרׁשָ י ּדֶ ָמקֹום ָאֵפל, ּכִ ָכל ָמקֹום ֲאִפּלּו ּבְ ֵמִאיר לֹו ּבְ

רֹוֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ א',  ֶחְסרֹונֹות.  ֵני  ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  ׁשֶ ֲאֵפיָלה  ּכַ

ֹחֶשְך  ּבַ ִסיל  ַהּכְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִסילּות,  ַהּכְ ּכַֹח  הּוא  ָלל,  ּכְ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאָוה  ַהּתַ ּכַֹח  ְוהּוא  ֵעהּו,  ּטְ ּמַ ׁשֶ ְוַהב'  הֹוֵלְך. 

ְמִסיַלת  ֶפר  ַהּסֵ ּבְ ן  )ַעּיֵ ְוכּו'.  )ישעיהו ה, כ(  ָלַרע טֹוב"  "ָהֹאְמִרים 

ֶרק ג'([. ִרים ּפֶ ְיׁשָ

ִפּלֹות ו.  ַהּתְ ִלים  ִמְתַקּבְ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ר  ִעּקַ
ן  ַעל־ּכֵ ֵחן,  ָבִרים  ְלַהּדְ ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  הּוא 
ָבָריו  ּדְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 
ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ְוזֶה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵחן  ְבֵרי  ּדִ

תֹו: ִפּלָ ל ּתְ ַהּתֹוָרה, ְוָאז ִיְתַקּבֵ

ל ז.  ּכֵ ִמיד ְלִהְסּתַ ְרֵאִלי ָצִריְך ּתָ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ
ַעְצמֹו  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ּבְ
ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהָחְכָמה  ֶאל 
ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ לֹו  ִאיר  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
אֹותֹו  ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 
ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהָחְכָמה,  ֶכל  ַהּשֵׂ ַרק  הּוא 
ֶכל  ְוַהּשֵׂ יב(.  ז,  )ֹקֶהֶלת  ְוכּו'"  ַחּיֶה  ּתְ "ַהָחְכָמה 
ָכל  ּבְ ְלָהָאָדם  ּוֵמִאיר  דֹול  ּגָ אֹור  הּוא 
א ָהָאָדם  ּבָ ׁשֶ ֶמׁש, ַוֲאִפּלּו ּכְ ֶ מֹו ַהּשׁ ָרָכיו ּכְ ּדְ
ַחס  ְך  ָוֹחׁשֶ ָאֵפל  הּוא  ׁשֶ ְלָמקֹום  ִלְפָעִמים 
ל  ּכֵ זֹּוֶכה ְלִהְסּתַ ׁשֶ י־ֵכן ּכְ לֹום, ַאף־ַעל־ּפִ ְוׁשָ
ֲאַזי  ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהִחּיּות  ֶכל  ַהּשֵׂ ַעל 
ם  ֵ ְלַהּשׁ אֹותֹו  ּוְמָקֵרב  ֶכל  ַהּשֵׂ לֹו  ֵמִאיר 
יֹוֵסף  זָָּכה  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ



ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך כאּתֹוָרה א י ַאׁשְ

ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִנְסיֹונֹו  ּבְ ַלֲעֹמד 
ָבר: ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ

ֶכל ח.  ַהּשֵׂ אֹור  ֶאל  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ַהְינּו  ִחיַנת ַמְלכּות,ּדְ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּבְ "ל ּכִ ַהּנַ
ֱאֶמת  ּבֶ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
ק  ִויַסּלֵ ְעּתֹו  ּדַ ִויַצְמֵצם  ֵלָמה,  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה 
ׁשּום  לֹו  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ ְלַגְמֵרי,  ָחְכָמתֹו  ל  ּכָ
ַהָחְכמֹות  ָכל  ּבְ ְוִיְמַאס  ָלל,  ּכְ ַעְצמֹו  ֶכל  ׂשֵ
ְוִיְכֹסף  ה  ִויַצּפֶ ִחיצֹוִנּיֹות,  ְכִלּיֹות  ְוַהּשִׂ
ֶכל  ֵמַהּשֵׂ ְוִחּיּות  אֹור  ל  ְלַקּבֵ ַרק  ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ
ֶכל  ַהּשֵׂ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּיֹות,  ֲאִמּתִ ְוַהָחְכָמה 
ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהֶעְליֹון 

"ל: ּנַ ָבר ּכַ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

טֹוב ט.  ַהּיֵֶצר  ין  ּבֵ ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ר  ִעּקַ
טֹוב  ַהּיֵֶצר  י  ּכִ זֶה,  ּבָ ַרק  הּוא  ָהָרע  ְוַהּיֵֶצר 
ַהָחְכמֹות  ָכל  ּבְ ִלְמֹאס  ָהָאָדם  ֶאת  ֵמִסית 
ֵהם  ֲאוֹות ׁשֶ ְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ּוְבָכל ַהּתַ ְוׂשִ
ר  ֵ ֱאֶמת, ּוְלַקּשׁ טּות ּבֶ מּור ְורּוַח ׁשְ ִסילּות ּגָ ּכְ
ֶצר  ה, ְוַהּיֵ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ַעְצמֹו ַרק ֶאל אֹור ַהּשֵׂ
ְבִחיַנת:  ּבִ ְלֵהֶפְך  ָהָאָדם  ֶאת  ֵמִסית  ָהָרע 
זֶּה  ֵלי יח, ב(, ׁשֶ ְתבּוָנה" )ִמׁשְ ִסיל ּבִ "ֹלא ַיְחּפֹץ ּכְ
הּוא  ׁשֶ כֹוָרה  ַהּבְ ֶאת  זָּה  ּבִ ׁשֶ ו  ֵעׂשָ ִחיַנת  ּבְ
ְוָצִריְך  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ טֹוב  ְלַהּיֵֶצר  ּכַֹח  ן  ִלּתֵ ֶאָחד  ל  ּכָ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָהָרע,  ַהּיֵֶצר  ַעל 
טֹוב  ֵיֶצר  ָאָדם  יז  ַיְרּגִ 'ְלעֹוָלם  ה.(:  ָרכֹות  )ּבְ ַז"ל 
עֹוְסִקין  ְוזֶה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַעל ֵיֶצר ָהָרע', 

ֹכַח: ּתֹוָרה ּבְ ּבַ

ִיחּוד י.  ה  ַנֲעׂשֶ ֲאַזי  "ל,  ַהּנַ ְלָכל  זֹּוִכין  ׁשֶ ּכְ
ָבָנה  ַהּלְ ה אֹור  ְוַנֲעׂשֶ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלֵחן,  ְוזֹוִכין  ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ

ׁשֹות: ּקָ ִפּלֹות ְוָכל ַהּבַ ל ַהּתְ ִלין ּכָ ִנְתַקּבְ

ֶאת יא.  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  הּוא  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ
ַעל  ּבַ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ׁש  ַמּמָ ע  ּגָ ְמׁשֻ ָהָאָדם 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ע,  ּגָ ְמׁשֻ ֲעֵבָרה הּוא 
ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  'ֵאין  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 
)סוטה  טּות'  ׁשְ רּוַח  ּבֹו  ִנְכָנס  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ
ְתֹאם  ּפִ ּנּו  ְוַיֲעׂשֶ ְלָהָאָדם  ָיבֹוא  ֵאיְך  ַאְך  ג(. 
ֶרְך ַהּיֵֶצר ָהָרע  ן ּדֶ לֹום, ַעל־ּכֵ ע ַחס ְוׁשָ ּגָ ְמׁשֻ
ֶאת  ּוַמְטֶעה  ִמְצוֹות  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ
ִאּלּו ְמִסיתֹו ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ְוַאַחר־ ָהָאָדם ּכְ

ַעד  יֹוֵתר,  עֹוד  ּוְמִסיתֹו  ַמְטֵעהּו  הּוא  ְך  ּכָ
לֹום.  ָזדֹון ַחס ְוׁשָ מּורֹות ּבְ א ַלֲעֵברֹות ּגְ ּבָ ׁשֶ
ע  ּגָ ל ַהְמׁשֻ עֹון ׁשֶ ּגָ ִחיַנת ַהּשִׁ מֹו ּבְ ׁש ּכְ ְוזֶה ַמּמָ
אֹוֵמר ָלַרע  ְעּתֹו, ַעד ׁשֶ ל ְוִנְטָרף ּדַ ְלּבֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ
ּבֹו  ֵיׁש  ֲעַדִין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ְוכּו',  טֹוב 
ֲאִפּלּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַעת,  ְוַהּדַ ֶכל  ַהּשֵׂ ִניצֹוֵצי  ֵאיזֶה 
ְעּתֹו הּוא ֵמִבין ְויֹוֵדַע  טּות ְוֶחְסרֹון ּדַ ְלִפי ׁשְ
ְוַאף־ ֵאּלּו,  ּכָ ָבִרים  ּדְ ַלֲעׂשֹות  ֵאין  ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ

ֲחַמת  ּמֵ ה אֹוָתם ַעד ׁשֶ י־ֵכן הּוא עֹוׂשֶ ַעל־ּפִ
ִלְרפּוַאת  ְחּבּולֹות  ּתַ י  ּתֵ ׁשְ ְצִריִכים  זֶה 
ְלַהְכִניַע  ְכֵדי  ּבִ ְלַהּכֹוָתם  ַהְינּו  ִעים,  ּגָ ַהְמׁשֻ
ַעל  ָלֶהם  נּוָחה  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְזדֹוָנם  ַעת  ִרׁשְ
ל  ּכָ ַעל  ַיֲעׂשּו  ְוֹלא  ְגיֹונּוָתם,  ׁשִ ּבְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ
ם  ּגַ ְמִביִנים  ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ִנים  ּפָ
טּות, ְוַגם ְצִריִכין ָלׂשּום  עֹון ּוׁשְ ּגָ ֵהם ׁשִ ן ׁשֶ ּכֵ
ְכֵדי ְלָגֵרׁש ֵמֶהם  מֹות ּוְקֵמיעֹות ּבִ ֲעֵליֶהם ׁשֵ
ם  ְעּתָ ּדַ ּוַמְטִריף  ל  ַבְלּבֵ ּמְ ׁשֶ ָרָעה  ָהרּוַח 
ר  ֹיׁשֶ ָאְרחֹות  ִכין  ַהּפְ ּמְ ׁשֶ ַעד  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ְלִעְנַין  ֵכן  ּוְכמֹו  ְוכּו'.  טֹוב  ָלַרע  ְואֹוְמִרים 
הּוא  ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ְגעֹוֵני  ִמּשִׁ ָהָאָדם  ְרפּוַאת 
ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ ִחינֹות  ּבְ י  ּתֵ ִלׁשְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָצִריְך 
ה  ּלֹא ַיֲעׂשֶ ָעתֹו ּוְזדֹונֹו ׁשֶ ה ִרׁשְ ִחּלָ ְלַהְכִניַע ּתְ
ַעְצמֹו ֵמִבין ְויֹוֵדַע  הּוא ּבְ ֶ ִנים ַמה ּשׁ ל ּפָ ַעל ּכָ
לֹום, ְוַגם  מּוָרה ַחס ְוׁשָ הּוא ַרע ַוֲעֵבָרה ּגְ ׁשֶ
רּוַח  ָרָעה  ָהרּוַח  ּנּו  ִמּמֶ ְלָגֵרׁש  עֹוד  ְצִריִכין 
ּוַמְטֶעה  ִמְצוֹות  ּבְ ַעְצמֹו  ׁש  ְתַלּבֵ ּמִ ׁשֶ טּות  ׁשְ



ה ְלתֹוָרה א ִפָלּ ּתְ כב

"ל,  ּנַ ּכַ ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ְמִסיתֹו  ִאּלּו  ּכְ אֹותֹו 
ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  ַרק  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ זֹוִכין  זֶה  ְוָכל 
ְחּבּולֹות  ּתַ ִמיֵני  י  ּתֵ ִמּשְׁ לּוָלה  ּכְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

"ל: ַהּנַ

ה יב.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶאל  רּות  ִהְתַקּשְׁ ר  ִעּקַ
ִחיַנת:  זֶּה ּבְ ִמימּות ׁשֶ "ל, הּוא ַעל־ְיֵדי ּתְ ַהּנַ
ַיֲעֹקב  י  ּכִ כז(,  כה,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ם"  ּתָ ִאיׁש  "ְוַיֲעֹקב 

ֵלמּות: ׁשְ "ל ּבִ ֶכל ַהּנַ ָזָכה ְלאֹור ַהּשֵׂ

ה ְלתֹוָרה א ִפָלּ ּתְ

אֹוָתנּו  ה  ּוְתַזּכֶ ֶעְזֵרנּו,  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )א( 

ָמּה  ִלׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ָהֲעצּוִמים  ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
אֹוָתנּו  ה  ַזּכֶ ּתְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְוֹכַח  ּוִבְזכּות  ָוָלְיָלה.  יֹוָמם  ּה  ּבָ ְוַלֲהגֹות  ִמיד,  ּתָ
ה  נּו, ְוִנְזּכֶ ְרּבֵ ר ּוְלָגֵרׁש ֶאת ַהּיֵֶצר ָהָרע ִמּקִ ּבֵ ן ָלנּו ּכַֹח ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ים, ְוִתּתֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ינּו ָהָרִעים,  נּו ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ק ּבָ ְתַדּבֵ ּנִ עֹון ׁשֶ ּגָ טּות ְוָכל ִמיֵני ׁשִ ל ֶאת ָהרּוַח ׁשְ ְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ
מֹוֶתיָך  ּה ׁשְ ּלָ ר ִהיא ּכֻ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ל ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ְוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ַהּכֹל ִנְזּכֶ
ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָלל,  ּכְ נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ְלַבְלּבֵ עֹון  ּגָ ְוׁשִ טּות  ׁשְ ְלָהרּוַח  ּכַֹח  ׁשּום  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

בּוֵלנּו: קֹו ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּגְ ְלָגְרׁשֹו ּוְלַסּלְ

ּוַמְטִריִדים אֹוָתנּו  ִלים  ַהְמַבְלּבְ ַהּטֹוְרדֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִרּבּוי  ָיַדְעּתָ ֶאת  ה  ַאּתָ ְיֹהָוה  ָאּנָא 
עֹון  ּגָ ְוׁשִ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ַעל־ְיֵדי  ִאים  ּבָ ם  ְוֻכּלָ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵמֲעבֹוָדְתָך 
ים, ַעד  ֻרּבִ ֵעינּו ַהּמְ ינּו ָהָרִעים, ַעל־ְיֵדי ֲחָטֵאינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ נּו ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ק ּבָ ְתַדּבֵ ּנִ ׁשֶ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָוֶעֶרְך:  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְכֵלנּו ְמֹאד  ׂשִ ר  ְוִנְתַעּכֶ נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ר  ֲאׁשֶ
ים ְלַהְכִניַע  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ן ָלנּו ֲחִניָנה ְוֹלא ֹנאֵבד, ַזּכֵ יו, ּתֶ ל ַמֲעׂשָ טֹוב ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

ה: דֹוׁשָ ּנּו ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהּקְ עֹון ִמּמֶ ּגָ טּות ְוַהּשִׁ ל ֶאת ָהרּוַח ׁשְ ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ

ל ֶאת  טּות ְלַבְלּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּיֵֶצר ָהָרע ְוָהרּוַח ׁשְ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ׁש  ִמְתַלּבֵ הּוא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי  ּבֶ לֹום ֵמֲעבֹוָדְתָך  ְוׁשָ ל אֹוִתי ַחס  ְלַבּטֵ י  ְעּתִ ּדַ
ת ְלַרְגַלי  זֶה ֶרׁשֶ ִאּלּו הּוא ֵמִסית אֹוִתי ְלֵאיזֶה ְדַבר ִמְצָוה, ְוהּוא טֹוֵמן ּבָ ִמְצֹות, ּכְ ַעְצמֹו ּבְ
ל  ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ּכָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֶהם, ּכַ ׁש ּבָ הּוא ִמְתַלּבֵ ּלֹו ׁשֶ ְצֹות ׁשֶ לֹום, ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּמִ ַחס ְוׁשָ
ָהֵאּלּו,  ָהָרעֹות  ֵמֵעצֹוָתיו  ּנּו  ִמּמֶ יֵלִני  ְוַהּצִ ָהֻאְמָלָלה,  י  ַנְפׁשִ ַעל  ַוֲחֹמל  ְיֹהָוה חּוס  א  ָאּנָ זֶה: 
ל ְיָהִבי  ִליְך ֶאת ּכָ לּו. ְוִהְנִני ַמׁשְ ִבְלּבּוִלים ַהּלָ לֹום ּבְ ְלַבל ִיְהֶיה לֹו ֹכַח ְלַהְטעֹות אֹוִתי ַחס ְוׁשָ
ַרֲחֶמיָך  ה ּתֹוִליֵכִני ּבְ ַאּתָ ָעֶליָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ַוֲאִני סֹוֵמְך ַעְצִמי ָעֶליָך ְלַבד, ׁשֶ
ִיְהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּוְתנּוָעה,  נּוָעה  ּתְ ָכל  ּבְ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ָכל ֵעת  ּבְ ְוָהֱאֶמת,  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ים  ָהַרּבִ
ר ָוָדם ֲאַנְחנּו, ְוִאי  י ָבׂשָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ י ַאּתָ ֹמאל. ּכִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא ָאסּור ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוׂשְ ּכִ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ָעְזֵרִני ּבְ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ַעל־ּכֵ ָכל ֵעת ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ן ּבְ ר ָלנּו ְלַכּוֵ ֶאְפׁשָ
ׁשּום  י עֹוד ּבְ ְעּתִ ל ֶאת ּדַ עֹון ְלַבְלּבֵ ּגָ טּות ְוַהּשִׁ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּיֵֶצר ָהָרע ְוָהרּוַח ׁשְ ׁשֶ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ְתַרֵחם ָעַלי ְבּ ה ִלְסמֹוְך ָעֶליָך ְלַבד, ְוַאּתָ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ עֹוָלם ּכְ ְלּבּול ּבָ ּבִ
י ַוֲעָסַקי  ל ַמֲעׂשַ ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּבְ ִמיד ּבְ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּתָ ְותֹוִליֵכִני ְוַתְדִריֵכִני ּבְ
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ִיְהיּו  ם  ּלָ ּכֻ י,  ּבִ לּוִיים  ַהּתְ ל  ּכָ ל  ְוׁשֶ ֲחָלַצי  ְויֹוְצֵאי  ַני  ּבָ ל  ׁשֶ נּועֹות  ַהּתְ ְוָכל  ם,  ּלָ ּכֻ ּוְתנּועֹוַתי 
ה ְוַעד עֹוָלם: ִמיד ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ְלַבד ּתָ ּכִ

ר ַעל ַמְלכּות  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ן ּכַֹח ְלַמְלכּות ּדִ ה ִלּתֵ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּוְבֵכן ּתַ
יַע  ּפִ ים, ְוַתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ יר ַהּיֵֶצר ַהּטֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע. ּוְתָחּנֵ ה ְלַהְגּבִ ָעה, ְוֶאְזּכֶ ָהִרׁשְ
ׁש  ּיֶ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵׂ אֹור  ּבְ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ָוׂשֵ ָחְכָמה  ָעַלי 
ם  ּלָ ִמּכֻ ְלָהִבין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעְצִמי  ק  ְלַדּבֵ ּבֹו, 
ָפֶניָך ָמֵלא  ָכל ֵעת ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ז ֵאַלי ּבְ ה ְמַרּמֵ ַאּתָ ֶאת ָהְרָמִזים ׁשֶ
ְוַתְחֹמל  ֹחס  ּתָ ׁשֶ ִמיד.  ּתָ ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ טֹוב,  ָמֵלא  ֶחֶסד  ָמֵלא  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָרצֹון 
ִדְבֵרי  ִלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ רֹוַאי,  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ִלי  ן  ְוִתּתֶ ָוֶחֶסד,  ֵחן  ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָעַלי, 
ִמיד, ּוְתַקּיֵם  ִתי ּתָ ׁשָ ִתי ּוַבּקָ ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ָך, ּוְתַקּבֵ ִלּבֶ ְנסּו ְדָבַרי ּבְ ּכָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵחן ְוַתֲחנּוִנים, ּבְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתֲחנּוִנים.  ֵחן  רּוַח  ַלִים  ְירּוׁשָ ב  יֹוׁשֵ ְוַעל  ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ַעל  י  ַפְכּתִ ְוׁשָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 
ָך, ְוִיְהיּו  ִלּבֶ ן ָלֶהם ָמקֹום ִלְכֹנס ּבְ ּתֶ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ָבֵרינּו ְלָפֶניָך ִדְבֵרי ֵחן ְוַתֲחנּוִנים, ּבְ ְהיּו ּדְ ּיִ ׁשֶ

א ְכבֹוֶדָך: ֲאָמֵרנּו ְלָרצֹון ּוְלַנַחת ִלְפֵני ִכּסֵ

ל  יבּות ׁשֶ י ָכל ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ְפלּוֵתנּו ּוִבְזיֹוֵננּו. ּכִ יָטה ְבָעְנֵינּו ּוְרֵאה ְבׁשִ ל עֹוָלם, ַהּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵעיֵני ָהֲעּכּום  ָפִלים ּבְ ָרֵאל ִנְבִזים ּוׁשְ ָך ִיׂשְ ר ַהזֶּה, ְוַעּמְ ָגלּות ַהּמַ דֹוׁש ָנַפל ּבְ ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ ִיׂשְ
בֹוְדָך  רֹוב ַרֲחֶמיָך ַעל ּכְ ן חּוָסה ָנא ּכְ יבּות ָנַפל ֲאֵליֶהם. ַעל־ּכֵ ִעים. ְוָכל ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ְוָהְרׁשָ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יבּות  ְוַהֲחׁשִ ַהֵחן  ֶאת  ל  ּוְתַגּדֵ ּוְתרֹוֵמם  ְוַתֲעֶלה  דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ
ִעים,  ְטָרא ַאֲחָרא ְוָהְרׁשָ ל ָהֲעּכּום ְוַהּסִ יבּות ׁשֶ ל ְוַתְכִניַע ֶאת ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ּוְברּוָחִנּיּות, ּוְתַבּטֵ
ַמע  ָרֵאל, ְוִתׁשְ ה, ּוְתרֹוֵמם ֶקֶרן ִיׂשְ יבּות ֹלא ְלַמְעָלה ְוֹלא ְלַמּטָ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ֵחן ַוֲחׁשִ ׁשֶ
ָעְנֵינּו ְודֹוֲחֵקנּו. ּוְתַקּיֵם  ֲעָמֵלנּו ְוָתׁשּור ּבְ יט ּבַ ָכל ֵעת, ְוַתּבִ ֵתנּו ְוֶאְנָקֵתנּו ּבְ ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ּוְתַקּבֵ
ֵאָליו  עֹו  ּוְ ּוְבׁשַ ּנּו  ִמּמֶ ָניו  ּפָ יר  ִהְסּתִ ְוֹלא  ָעִני  ֱענּות  ץ  ּקַ ׁשִ ְוֹלא  ָבָזה  י ֹלא  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 
ַרֲחִמים.  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ֵמַע. ֹחּנֵ ׁשָ

ה: ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ְרֵאִלי הּוא א.  ׂשְ ל ִאיׁש ַהּיִ ֵלי ַזִין ׁשֶ ר ַהּכְ ִעּקַ
ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוָכל  ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ָאֵרי  ׁש, ֵהן ִמְלֲחמֹות ַהּיֵֶצר ָהָרע ֵהן ׁשְ ִלְכּבֹ
ַהּכֹל  ְוַהחֹוְלִקים   ַהּמֹוְנִעים  ִעם  ִמְלָחמֹות 
ַעל־ ִחּיּותֹו.  ל  ּכָ ם  ָ ּוִמּשׁ ה,  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי 

ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ
ׁשֹות  ְתִפּלֹות ּוַבּקָ ֱאֶמת, ָצִריְך ְלַהְרּבֹות ּבִ ּבֶ
ֵלי  ר ַהּכְ י זֶה ִעּקַ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ּכִ יחֹות ּבֵ ְוׂשִ
ָרכֹות )ל"ד(  ּבְ ְלִמי  ְירּוׁשַ ן  ְלָחָמה: ]ַעּיֵ ַהּמִ ַח  ְלַנּצֵ ַזִין 

ה  ֲעׂשֵ ּוְקַרב  ּבֹא  א  ֶאּלָ ֵלל  ְוִהְתּפַ ֲעֹמד  לֹו  אֹוְמִרים  ֵאין 

ִמְלֲחמֹוֵתינו:[

ה, ב.  ִרית זֹוֶכה ִלְתִפּלָ ֹוֵמר ֶאת ַהּבְ ּשׁ ִמי ׁשֶ
ה:  ִפּלָ ּנּו ַהּתְ ִרית נֹוְטִלין ִמּמֶ ּבְ ְוֵכן ַהּפֹוֵגם ּבַ
ְלִחְוָיא  ָקִטיל  ּדְ ַמאן  ב'(  עמוד  )כ"ט  ּקּוִנים  ּתִ ּבַ ְדִאיָתא  ]ּכְ

א  ַרּתָ ְפִנים( ָיֲהִבין ֵלּה ּבְ ְמֹבָאר ּבִ ֲעָריֹות ּכַ ָרא הּוא ּבָ ִעּקְ )ּדְ

סּוק ֲחגֹור  ְכִתיב ַאַחר ּפָ ּדִ ְוזֶהּו  ִאיהּו ְצלֹוָתא.[  ּדְ א  ְדַמְלּכָ

בּוָדּה  ּכְ ל  ּכָ ְוכּו'.  ְמָלִכים  נֹות  ּבְ ְפִנים  ּבִ בֹוָאר  ַהּמְ ָך  ַחְרּבְ

ַבת ֶמֶלְך:[



ּתֹוָרה ב י ֱאֹמר ֶאל ַהּכֲֹהִנים כד

ה, ג.  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ְצָדָקה  ְלַהְפִריׁש  ָצִריְך 
ם  ּגַ ִפיו.  ּבְ גּוָרה  ׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ִנּצֹול  ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי 
ּלֹא  ׁשֶ ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְויּוַכל  ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ
ֹמאל, ַרק  ד ֹלא ְלָיִמין ְוֹלא ִלׂשְ ה ִמן ַהּצַ ִיּטֶ

ט: ּפָ ׁשְ ּמִ ָבָריו ּבְ ל ּדְ ל ּכָ ְיַכְלּכֵ

ֵלמּות, ד.  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִרית  ִמיַרת ַהּבְ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשְ ּכִ
תֹו  ִפּלָ ּתְ ר  ֵ ְלַקּשׁ ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ
יֹוְדִעים  ֵהם  י  ּכִ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור  יֵקי  ְלַצּדִ
ִריְך  קֹום ַהּצָ ה ַלּמָ ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ל ּתְ ְלַהֲעלֹות ּכָ
ְוַעל־ ִכיָנה,  ַהּשְׁ קֹוַמת  ֵמֶהם  ּובֹוִנים  ָלּה, 

יַח: ׁשִ יַאת ַהּמָ ְיֵדי־זֶה ִיְתָקֵרב ּבִ

זֶה ה.  ֶאת  זֶה  ִקין  ְמַחזְּ ֵהם  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה 
ַלֲעֹסק  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ָלזֶה,  זֶה  ּוְמִאיִרין 
ָאָדם לֹוֵמד  ְיָקא, ְוָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֵניֶהם ּדַ ׁשְ ּבִ
ל ָהאֹוִתּיֹות ֵהם ִניצֹוֵצי  ֹמר ְוַלֲעׂשֹות, ּכָ ִלׁשְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ תֹוְך  ּבְ ין  ׁשִ ִנְתַלּבְ ְוֵהם  מֹות  ְנׁשָ
ְבִחיַנת ִעּבּור, ְוַעל־ְיֵדי־ ם ּבִ ים ׁשָ ׁשִ ְוִנְתַחּדְ
ר  יֹוֵתר, ַאְך ִעּקַ ה ּבְ ִפּלָ ם אֹור ַהּתְ ָלם ּגַ זֶה ִנׁשְ
ִרין ּוְמִביִאין  ַקּשְׁ ּמְ ֵלמּות הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַהּשְׁ

ּדֹור: ּבַ יק ׁשֶ ּדִ ה ְלַהּצַ ִפּלָ ֶאת ַהּתְ

ה ְוִהְתּבֹוְדדּות ו.  ְתִפּלָ ה ּבִ ִאם ָהָאָדם ַמְרּבֶ
הּוא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה,  ַהְרּבֵ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים 
ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ֲעַדִין  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ רֹוֶאה 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַרְך, ְוִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ
ַאל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּנּו  ִמּמֶ ִנים  ּפָ יר  ַמְסּתִ ּכְ
ֵאינֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִיְטֶעה 
ָלל, ַרק ַיֲאִמין  יחֹוָתיו ּכְ ִפּלֹוָתיו ְוׂשִ ׁשֹוֵמַע ּתְ
ׁשֹוֵמַע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ יב  ּוַמְקׁשִ ּוַמֲאִזין 
ּבּור  ּדִ ׁשּום  ְוֵאין  יָחה,  ְוׂשִ ה  ּוְתִחּנָ ה  ִפּלָ ּתְ
ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ַרק  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֶנֱאָבד 
ּוְמעֹוֵרר  ְמַעט  ְמַעט  ְלַמְעָלה  ם  ֹרׁשֶ ה  עֹוׂשֶ
ֹלא  ֲעַדִין  ַאְך  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו 
ִלְכֹנס  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְנָין  ַהּבִ ִנְגַמר 
ִנים ִאם ֹלא ִיְהֶיה  ָ ִמים ְוַהּשׁ ּבֹו, ּוִבְרבֹות ַהּיָ
עֹוָלם,  ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ַדְעּתֹו ּבְ ׁש ְוֹלא ִיּפֹל ּבְ ִטּפֵ
יֹוֵתר  ה  ְתִפּלָ ּבִ ץ  ְוִיְתַאּמֵ ְוִיְתַחזֵּק  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ
ְמרּו  ִיּכָ ִפּלֹות  ַהּתְ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ֲאַזי  ְויֹוֵתר, 
ִיְפֶנה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו 
ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  ֵלא  ְוִיּמָ ָניו  ּפָ לֹו  ְוָיִאיר  ֵאָליו 
ִויָקְרֵבהּו  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ

דֹוָלה: ַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה ּגְ ּבְ

ָכר ַעל ׁשּום ז.  ל ׂשָ ֵאין ָראּוי ַלֲחׁשֹב ְלַקּבֵ
ְוָכל  נּו  ּלָ ׁשֶ טֹוִבים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ י  ּכִ ָבר,  ּדָ
ן ֲאִפּלּו  ַרְך, ַעל־ּכֵ ִפּלֹות ַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ַהּתְ
ְיׁשּוָעה  ְלֵאיזֶה  ִלְפָעִמים  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ִאם 
ָלזֶה  זָָּכה  ׁשֶ ַיֲחׁשֹב  ַאל  ְקָצת,  ְוִהְתָקְרבּות 
יו ַהּטֹוִבים,  תֹו ּוַמֲעׂשָ ַעל־ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ּוְתִפּלָ
"ל, ְולּוֵלא ַחְסּדֹו  ּנַ ַרְך ּכַ י ַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ּכִ
ה  ּמֶ ּבַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ע  ִנְטּבָ ָהָיה  ָבר  ּכְ דֹול  ַהּגָ

ע ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ָהָיה ִנְטּבָ ׁשֶ

ֲעָרִיין, ח.  ַעל  הּוא  א  יׁשָ ּבִ ִיְצָרא  ּדְ ָרא  ִעּקָ
ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ְמָסֲאבּוָתא,  ּדִ ָרא  ִעּקָ ְוהּוא 
זֶה  ּבְ ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵליַדע 
ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ֹזאת,  ַתֲאָוה  ּבְ הּוא  ָהעֹוָלם 

ְלָחָמה: ַח ַהּמִ ְלַנּצֵ

ִחיַנת ט.  ּבְ הּוא  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ
ֶאת  ּוֵמִאיר  ַמְזִהיר  ְוהּוא  דֹול,  ַהּגָ ָמאֹור 

ֹטן: ִחיַנת ָמאֹור ַהּקָ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ



ה ְלתֹוָרה ב ִפָלּ כהּתְ

ה ְלתֹוָרה ב ִפָלּ ּתְ

ַרֲחִמים,  ָרֵאל ּבְ ת ַעּמֹו ִיׂשְ ִפּלַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֹוֵמַע ּתְ )ב( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש,  ל ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ ּיֵעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך, ְוָתִכין ְלָבֵבנּו ְלִהְתּפַ ׁשֶ
ֵתנּו:  ְתִפּלָ ִמיד, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום מֹוֵנַע ְוִעּכּוב ּוִבְלּבּול ּבִ ִפינּו ּתָ גּוָרה ּבְ ֵתנּו ׁשְ ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ
ים אֹור  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ רּוִבים הֹוִפיָעה ָעֵלינּו ּבְ ב ַהּכְ ּצֹאן יֹוֵסף יֹוׁשֵ ל עֹוָלם, נֹוֵהג ּכַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ר ֶאת ִיְצֵרנּו  ּבֵ ּנּוַכל ָלכֹוף ּוְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ֹאֶפן ׁשֶ ה ְוָטֳהָרה, ּבְ ָ ְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ּיְֻמׁשַ ֶתָך ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ
נּו ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו ׁשֹוְמִרים ֶאת  ּלָ ְהֶיה ּכֻ ּנִ דֹוִלים, ׁשֶ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ָהָרע, ְוִנְזּכֶ
דֹוִלים  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ָהֲעצּוִמים  ַרֲחֶמיָך  ּבְ אֹוָתנּו  יל  ְוַתּצִ ִמיד,  ּתָ ָלנּו  ְוַתֲעֹזר  קֹוֶדׁש,  ִרית  ַהּבְ
ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֵהן  ִדּבּור  ּבְ ֵהן  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ֵהן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִרית  ַהּבְ ָגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ
ָאר  ׁשְ ּבִ ֵהן  ִמיָעה  ַהּשְׁ חּוׁש  ּבְ ֵהן  ָהְראּות  חּוׁש  ּבְ ֵהן  ָרצֹון,  ּבְ ין  ּבֵ אֹוֶנס  ּבְ ין  ּבֵ ֵמִזיד,  ּבְ ין  ּבֵ
י  ָלל. ּכִ ָגם ְוִהְרהּור ּכְ ִלי ׁשּום ּפְ ִרית ּבְ ת ַהּבְ ַ ְקֻדּשׁ ים ּוְטהֹוִרים ּבִ ם ִנְהֶיה ְקדֹוׁשִ ֻכּלָ ים. ּבְ חּוׁשִ
ְלּתָ אֹוָתנּו  ׁשֹונֹות, ְוִהְבּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ל ָהֻאּמֹות, ְורֹוַמְמּתָ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ים ּבָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ִמן  ֶאְתֶכם  ל  ָוַאְבּדִ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ָלנּו  ַתְבּתָ  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּתֹוֲעבֹוֵתיֶהם,  ל  ּוִמּכָ ֻטְמאֹוֵתיֶהם  ל  ִמּכָ
ם  ּלָ ָרֵאל( ּכֻ ְך )ִיׂשְ ֱאַמר, ְוַעּמֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ יִקים. ּכְ ם ַצּדִ ׁשֵ נּו ּבְ ּלָ ים ִלְהיֹות ִלי. ְוָקָראָת אֹוָתנּו ּכֻ ָהַעּמִ

יִקים: ַצּדִ

ָבְרָך ֱאֶמת  י ּדְ לֹום, ּכִ ר ַחס ְוׁשָ ַלְסּתֵ ה ּפְ דֹוׁשָ ה תֹוָרְתָך ַהּקְ ֲעׂשֶ ים, ַאל ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָאּנָא ּבְ
יִקים ַעל־ְיֵדי  ְכַלל ַצּדִ ֱאֶמת ּבִ ְהֶיה ּבֶ ּנִ ָך, ַוֲעזֹור ָלנּו ׁשֶ ַחְסּדֶ נּו ּבְ ה ִעּמָ ן ֲעׂשֵ ם ָלַעד. ַעל־ּכֵ ְוַקּיָ
ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ִלְהיֹות  ָלנּו  ָיאּות  ְלַבד  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ר  ֲאׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ֹוְמֵרי  ִמּשׁ ִלְהיֹות  נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ
י ִאם ַמאן  יק ּכִ ם ַצּדִ ׁשֵ ֵאין ִנְקָרא ּבְ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ נּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ הֹוַדְעּתָ מֹו ׁשֶ יק, ּכְ ַצּדִ
ְלּתָ אֹותֹו  יֹון ְוִהּצַ א ִליֵדי ִנּסָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ יֶקָך ּבְ ָעַזְרּתָ ֶאת יֹוֵסף ַצּדִ ם ׁשֶ ׁשֵ ִרית: ּוְבֵכן ּכְ ָנִטיר ּבְ ּדְ
ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ נּו  ּוְתַזּכֵ ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו,  ן ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך  ּכֵ ִיְצרֹו,  ר ַעל  ּלֹו ֹכַח ְלִהְתַגּבֵ ְוָנַתּתָ 
ּנּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ָ ִדְקֻדּשׁ ּוְגבּוָרה  ְוֹכַח  ָוַדַעת  ּוִביָנה  ֶכל ָחְכָמה  ׂשֵ ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 
נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ִיְצֵרנּו.  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְונּוַכל  ִרית,  ַהּבְ ָגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ
ר  ִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע, ְלַמַען ִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַסּדֵ ִמיד ּבְ ְתָך ּתָ ָ ְקֻדּשׁ ְקׁשּוָרה ּוְדבּוָקה ּבִ
ֵתנּו ְלָפֶניָך,  ִפּלָ ל ּתְ ְתַקּבֵ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ִלי ׁשּום מֹוֵנַע ְוִעּכּוב ּוִבְלּבּול, ּבְ ָראּוי ּבְ ֵתנּו ְלָפֶניָך ּכָ ִפּלָ ּתְ
יַח  ֶניָך ֵאֵלינּו. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ יב ּפָ ְוִיְכְמרּו ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוָתׁשִ
ֶכל  נּו ׂשֵ ן ּבָ ָראּוי, ְוִתּתֵ ֶרת ּכָ ֵתנּו ְמֻסּדֶ ִפּלָ ְהֶיה ּתְ ּתִ ה ְוֹלא ָלנּו. ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ִצְדֵקנּו, ּוְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ
ֵתנּו  ְתִפּלָ ּבִ ה  ִנּטֶ ְוֹלא  ִפינּו,  ִאְמֵרי  ּבְ ל  ׁשֵ ִנּכָ ְוֹלא  ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבְ ָבֵרנּו  ּדְ ל  ְלַכְלּכֵ ּנּוַכל  ׁשֶ ָוַדַעת 
ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ אֹוָתנּו  ה  ּוְתַזּכֶ ְוָהֱאֶמת.  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ֹמאל  ְוִלׂשְ ִליִמין 
ט  ּפָ ְועֹוז ֶמֶלְך ִמׁשְ ֶהם.  ּבָ ִלְזּכֹות  ים ֲהגּוִנים  ַוֲעִנּיִ ֶרַוח  ּבְ ְוַתְזִמין ָלנּו ָממֹון  ִנים,  ים ְמֻהּגָ ַלֲעִנּיִ
ְדָך ָנַתּנּו  ָך ַהּכֹל ּוִמּיָ י ִמּמְ יָת. ּכִ ה ָעׂשִ ַיֲעֹקב ַאּתָ ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ ִרים ִמׁשְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ָאֵהב ַאּתָ
ְכַלל  ַרֲחֶמיָך ִלְהיֹות ּבִ ה אֹוָתנּו ּבְ נּו ְצָדָקה, ּוְתַזּכֶ ה ִעּמָ ר ֲעׂשֵ ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ָלָך. עֹוׂשֶ
ָיפֹות,  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ה  ִנְזּכֶ ְלַמַען  ְלָבֵבנּו,  רֹוַע  ְוָתִסיר  ְצָדָקה,  י  עֹוׂשֵ
ר  י ַמְחסֹורֹו ֲאׁשֶ ח ֶאת ָיֵדנּו לֹו ָלֵתת ְלָעִני ְוֶאְביֹון ּדֵ תֹוַח ִנְפּתַ נּו לֹו. ּפָ ִתּתֵ ְוֹלא ֵיַרע ְלָבֵבנּו ּבְ
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ָבְרֵכנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ָבר ַהזֶּה ּתְ ֶגד. ּוִבְגַלל ַהּדָ ה ּבֶ נּו ְוָעֹרם ְנַכּסֶ ֶיְחַסר לֹו. ְוָנֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֵ
ִלי  ּבְ ּוְנכֹוָנה  ה  ַזּכָ ֵתנּו  ְתִפּלָ ְוִתְהֶיה  ֵלמּות.  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ְלָפֶניָך  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ר  ְלַסּדֵ ְוַתַעְזֵרנּו 

ֵתנּו ּוֵביֶניָך: ִפּלָ ין ּתְ יל ּבֵ ְבּדִ בֹות ָזרֹות, ְלַמַען ֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ָמָסְך ַהּמַ ׁשּום ַמֲחׁשָ

ה  דֹוֵרנּו. ְוַאּתָ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ִפּלֵֹתינּו ְלָכל ַהּצַ ל ּתְ ִרים ֶאת ּכָ ֵתנּו ּוְמַקּשְׁ ְתִפּלָ ִנים ּבִ ְוִהְננּו ְמַכּוְ
ֶאת  לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ ּכַֹח  ָלֶהם  ן  ְוִתּתֶ דֹוֵרנּו,  ּבְ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ֵלב  ֶאת  עֹוֵרר  ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ְפסֹוֶלת  ּבִ ְמעֹוֶרֶבת  ְוִהיא  ָראּוי  ּכָ ֵאיָנּה  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ִאם  ְוַאף  ְלָפֶניָך.  אֹוָתם  ְוַיֲעלּו  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ
ם  ה, ּוְדָבִרי ְמּגְֻמּגָ ה ּוְנִקּיָ ְהֶיה ַזּכָ ּתִ ֵתנּו ֲאִפּלּו ִדּבּור ֶאָחד אֹו אֹות ַאַחת ׁשֶ ְתִפּלָ ה ְוֵאין ּבִ ַהְרּבֵ
ל  ּכָ ֵהן ַעל  ָבה.  ֲחׁשָ ַהּמַ ִמן  ּבּור ָרחֹוק  ְוַהּדִ ר  ֲאַדּבֵ ַדַעת  ּבְ י ֹלא  ּכִ ָגם,  ּפְ ּוְלׁשֹוִני ָמֵלא  ְמֹאד 
ּוְלָהִרים  ְלַהֲעלֹות  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ּבְ ַח  ּכֹ ן  ְוִתּתֵ ַוֲחָסֶדיָך,  ַרֲחֶמיָך  ְברּו  ּגָ ה  ֵאּלֶ
ּיּוְכלּו ַלֲעלֹות ְלָפֶניָך  ֹאֶפן ׁשֶ ל ִסיג ּוְפָגם, ּבְ ִפּלֹוֵתינּו ְלַזּכֹוָתם ּוְלַנּקֹוָתם ִמּכָ ל ּתְ יּהַ ּכָ ּוְלַהְגּבִ
לּוָתּה, ְוָתִקים ֶאת  ִכיָנה, ְלָהִכיָנּה ּוְלַסֲעָדּה ּוְלָהִקיָמּה ִמּגָ ְלָרצֹון, ְוִיְבנּו ֵמֶהם ֶאת קֹוַמת ַהּשְׁ
ֵנה  ֶניָך ֵאֵלינּו, ּפְ ִכיָנְתָך ְלִצּיֹון, ְוָתִאיר ּפָ יב ׁשְ ֶפֶלת, ַעל־ְיֵדי ְתִפּלֹוֵתינּו. ְוָתׁשִ ִוד ַהּנֹ ת ּדָ ֻסּכַ
אֹלִהים  ָטְחנּו. ּבֵ ְמָך ְלַבד ּבָ ׁשִ יֵעִני. ַרק ּבְ י ֹלא תֹוׁשִ י ֶאְבָטח ְוַחְרּבִ ּתִ י ֹלא ְבַקׁשְ ִני. ּכִ ֵאַלי ְוָחּנֵ
ֵתנּו  ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ַקּבֵ ּיְ יַח ִצְדֵקנּו ׁשֶ ָלה. ּוְתעֹוֵרר ֶאת ְמׁשִ ְמָך ְלעֹוָלם נֹוֶדה ּסֶ ל ַהּיֹום ְוׁשִ ְלנּו ּכָ ִהּלַ
יִפּיֹות,  ָידֹו ְלֶחֶרב ּפִ ָרֵאל, ִיְהיּו ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִפּלֵֹתינּו ּוְתִפּלֹות ַעּמְ ְוַיֲעֶלה אֹוָתם ְלָפֶניָך, ְוָכל ּתְ
ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ה, ִלְלחֹום ֶאת לֹוֲחֵמנּו ְוָלִריב ֶאת ִריֵבנּו. ָיֹחס ַעל ּדַ ְלַמְחֶסה ּוְלָמֵגן ְוִצּנָ
ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך.  ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ ֶעְזָרִתי. ֲחגֹור ַחְרּבְ ה ְוקּוָמה ּבְ יַע. ַהֲחזֵק ָמֵגן ְוִצּנָ ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ
ֵתנּו  ּוְתִפּלָ ִצְדקֹוֵתינּו  ְוָכל  ַהּטֹוִבים  ינּו  ַמֲעׂשֵ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ַגם  י  ּכִ ָלנּו.  ְוֹלא  ה  ֲעׂשֵ ּוְלַמַעְנָך 
ם. ֹלא ָלנּו  ּלֵ יַמִני ַוֲאׁשַ תּוב, ִמי ִהְקּדִ ּכָ ְדָך ָנַתּנּו ָלְך. ּוְכמֹו ׁשֶ ָך ַהּכֹל ּוִמּיָ י ִמּמְ ָך, ּכִ ַהּכֹל ֵמִאּתְ
ְמָרה ֵעדּות  ִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ָך. ּכְ ָך ְוַעל ֲאִמּתֶ בֹוד ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ְיֹהָוה ֹלא ָלנּו ּכִ
ִתי ֶאֱחָטם ָלְך. ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני  י ּוְתִהּלָ ִמי ַאֲאִריְך ַאּפִ תּוב, ְלַמַען ׁשְ ּכָ יָך. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ּפִ
יחֹו  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹוׂשֶ ן. ַמְגּדִ י ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ה ּכִ ֶאֱעׂשֶ

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ָאֵמן ֶסָלה:
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ה ְמִקיִמין ּוַמֲעִלין א.  ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי ְנִגיָנה ּדִ
אּות,  ְלִהְתַנּשְׂ ְוזֹוִכין  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ
ִסְטָרא  ּדְ ִנים  ְוַהְמַנּגְ ַהַחזִָּנים  ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן 
ה ּוַמֲאִריִכין  ָ ְקֻדּשׁ ַאֲחָרא ּפֹוְגִמין ַמְלכּות ּדִ
ים  ְונֹוְקׁשִ ִלים  ִנְכׁשָ ָיָדם  ְוַעל  לּות.  ַהּגָ ֶאת 
ַעל־ ח,  ּפָ ּבַ ָהֲאחּוזֹות  ִרים  ִצּפֳ ּכְ ָאָדם  ֵני  ּבְ

ְנִגיָנה  ֹמַע  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָצִריְך  ן  ּכֵ
ִנּגּונֹו  ָנתֹו ּבְ ּוָ ֵאין ּכַ ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשֶ ן ּדְ ַנּגֵ ִמּמְ
ָממֹון  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָלל,  ּכְ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ

ִמיַעת קֹול ְנִגיָנה  י ׁשְ ֲארּות, ּכִ ְוָכבֹוד ְוִהְתּפָ
ְוֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת  יק  ַמזִּ ּלֹו  ׁשֶ
ר  ׁשֵ ּכָ ן  ַנּגֵ ִמּמְ ְנִגיָנה  קֹול  ִמיַעת  ׁשְ ְלֵהֶפְך 
ַרְך: ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת  טֹוב   ְוָהגּון 
ית־ ָחַרב ּבֵ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )בבא בתרא יב:( ִמּיֹום ׁשֶ ]ְוזֶה ׁשֶ

ֹוִטים.  ַלּשׁ ְנבּוָאה  ָנה  ִנּתְ רּוִבים(,  ַהּכְ ָהיּו  ּבֹו  )ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ

ֵאינֹו  ִליַח ִצּבּור ׁשֶ קֹוָלּה זֶה ׁשְ סּוק ָנְתָנה ָעַלי ּבְ ְוָאְמרּו ַעל־ּפָ

ִחיַנת: "ֵמַאַחר  ית לג, יג(. ּבְ ֵראׁשִ ִחיַנת: "ָעלֹות ָעַלי" )ּבְ ָהגּון ּבְ

ְפִנים:[ ְמֹבָאר ּבִ ים עח, עא( ֵמֲאחֹוֵרי ֶנַצח ָוהֹוד ּכַ ִהּלִ ֲעלֹות" )ּתְ
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ִסְטָרא ב.  יק לֹו קֹול ְנִגיָנה ּדְ ּלֹא ַיזִּ ּקּון ׁשֶ ַהּתִ
ְיָלה: ּלַ ָמָרא ּבַ ְלַמד ּגְ ּיִ ַאֲחָרא הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

ִלְזּכֹות ג.  ְיכֹוִלין  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְנִגיָנה  ַעל־ְיֵדי 
ם  ֵ ֵבקּות ְלַהּשׁ ר ַהּדְ י ִעּקַ ִלְבִחיַנת ְנבּוָאה, ּכִ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ְנִגיָנה.  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ

ן: ֵאר עֹוד ְלַקּמָ ִיְתּבָ

ל ד.  ׁשֶ ְיָלה חּוט  ּלַ ּבַ ָמָרא  ּגְ ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי 
ּלֹא  בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ְך ָעָליו, ְוִנּצֹול ִמּמַ ֶחֶסד ִנְמׁשָ
ִגיָנה  ַהּנְ קֹול  ן  ְמַתּקֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָמּה.  ִלׁשְ
ִסְטָרא  ּדְ ְנִגיָנה  ִמיַעת קֹול  ׁשְ יק לֹו  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ
ַלֲעבֹוַדת  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ זֶֶּקת  ּמַ ׁשֶ ַאֲחָרא 
ִגיָנה  ַהּנְ ְלָהִקים  ְוזֹוֶכה  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלַדּבֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ה  ָ ִדְקֻדּשׁ
ְוַעל־ ְוִנּגּוִנים,  ְזִמירֹות  ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ּוַמֲעִלין  ְמִקיִמין  ְיֵדי־זֶה 
ָכל ַמה  אּות ְויּוַכל ִלְמׁשֹל ּבְ ְוזֹוִכין ְלִהְתַנּשְׂ

ם ְיכֹוִלין ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת ְנבּוָאה: ְרֶצה, ּגַ ּיִ ֶ ּשׁ

ן ַהּקֹול ְנִגיָנה ְוזֹוֶכה ִלְבִחיַנת ה.  ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ָכל  ּבְ ִלְמׁשֹל  יּוַכל  ַוֲאַזי  ָלה,  ּוֶמְמׁשָ ַמְלכּות 
ּוְלַהֲחיֹות  ָלזֶה  ְלָהִמית  ְויּוַכל  ְרֶצה,  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה 
ל ָאָדם  ָלזֶה, ֲאָבל ָצִריְך ִלזֵָּהר ָלדּון ֶאת ּכָ
י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַיֲחִריב  ּלֹא  ׁשֶ ְזכּות  ְלַכף 
ִקּיּום  ַרְך ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ְורֹוֶצה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָהעֹוָלם:

ְמָחה ו.  ׂשִ ל  ׁשֶ ִנּגּון  קֹול  ׁשֹוֵמַע  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַעְצמֹו  ר  ֵ ּוְמַקּשׁ
ה  ּגּון ֲעִלּיָ ְמָחה, ַעל־ְיֵדי־זֶה ֵיׁש ְלקֹול ַהּנִ ֹשִ ְבּ
ֵאינֹו ָהגּון,  ן הּוא ָאָדם ׁשֶ ַהְמַנּגֵ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוִנְתרֹוֵמם 
ּקּון הּוא ַעל־ְיֵדי  ֵלמּות ַהּתִ ׁשְ ְוִלְזּכֹות ָלזֶה ּבִ
הּוא  ה ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ ְיָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ּלַ ּלֹוְמִדין ּבַ ׁשֶ

ִסיָמן רכ"ו(: ן ּבְ ָמָרא )ְוַעּיֵ ּגְ

ה ְלתֹוָרה ג ִפָלּ ּתְ

ָדִוד ַעְבּדֹו ּוְבַזְרעֹו ַאֲחָריו,  ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַהּבֹוֵחר ּבְ )ג( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ר ָנְדָדה  ִכיַנת ֻעזֶָּך, ֲאׁשֶ דֹוִלים ֶאת ׁשְ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ְזּכֹור ּבְ ּתִ יֵרי ִזְמָרה, ׁשֶ ׁשִ ְוַהּבֹוֵחר ּבְ
י ָבא מֹוֵעד.  י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ ּה, ַאּתָ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ קֹוָמּה ּכְ ִמּמְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתֲעֹזר אֹוָתנּו  ִפיָלָתּה.  ִמּנְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ֶאת  יּהַ  ְוַתְגּבִ ְוָתִקים 
קֹול  ּבְ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ְזִמירֹות  ְלָפֶניָך  ר  ְלַסּדֵ ֹכַח  ָלנּו  ִיְהֶיה  ְלַמַען  ִזְמָרה,  ְלָהִרים קֹול 
ָלנּו  ְוַתֲעֹזר   . ָאַהְבּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָעֵרב  ָנִעים  קֹול  ּבְ ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ן  ְנַנּגֵ ּוְנִגינֹוֵתינּו  ן,  ְוַרּנֵ יָלה  ּגִ
ה  דֹוׁשָ ַסְרּתָ ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ּמָ ם ׁשֶ ִמיד יֹוָמם ָוָלְיָלה. ּוְכׁשֵ ָמּה ּתָ ה ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ַלֲעֹסק ּבְ
ַעְזֵרנּו  ן ּתַ ה. ּכֵ ַעל־ּפֶ ּבְ ְיָלה תֹוָרה ׁשֶ ְכָתב, ּוַבּלַ ּבִ ָך, ּוַבּיֹום ָלַמְדּתָ ִעּמֹו תֹוָרה ׁשֶ ה ַעְבּדֶ ְלֹמׁשֶ
ְכָתב  ּבִ ה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ִמיד. ׁשֶ ה ּתָ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ִלְלֹמד ְוַלֲהגֹות ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה: ַעל־ּפֶ ּבְ ְותֹוָרה ׁשֶ

ד  ּנּוַכל ְלַנּדֵ ָנה, ׁשֶ ֵ ר ַעל ַהּשׁ ּבֵ ְהֶיה ָלנּו ֹכַח ְלִהְתּגַ ּיִ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִלְלֹמד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמָרא  ַהּגְ ִעם  ְכּתֹות  ַמּסֶ ים  ּשִׁ ׁשִ ָתִמיד  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ֵמֵעיֵנינּו  ָנה  ׁשֵ
ֻמרֹות.  ְיָלה ְלֹראׁש ַאׁשְ י ַבּלַ ָמּה. קּוִמי ֹרּנִ ֶהם ִלׁשְ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ַלֲעֹסק ּבָ ד ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ
ה  ִפּלָ י ּתְ יֹרה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ ל ֶחֶסד. יֹוָמם ְיַצּוֶ ְך ָעֵלינּו חּוט ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֻיְמׁשַ
ּום  ִמיַעת קֹול ִזְמָרה ְוִנּגּון ִמּשׁ יק ָלנּו ַלֲעבֹוָדֵתנּו ׁשְ ּלֹא ַיזִּ י. ְוַתֲעֹזר ָלנּו ַעל־ְיֵדי זֶה ׁשֶ ְלֵאל ַחּיָ
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ח, ַאל ְיֵהא ָלֶהם  ּפָ ִרים ָהֲאחּוזֹות ּבַ ּפֳ ִאים ִמּצִ גּוִמים ַהּבָ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ַהּקֹולֹות ַהּפְ ּבָ ָאָדם ׁשֶ
ְלַהֲעלֹוָתם  ּכַֹח  ָלנּו  ן  ּתֶ ּתִ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵמֲעבֹוָדֵתנּו  אֹוָתנּו  ל  ְלַבְלּבֵ אֹוָתנּו  יק  ְלַהזִּ ּכַֹח 
ּוְבַרֲחֶמיָך  ֶפֶלת.  ַהּנֹ ִוד  ּדָ ת  ֻסּכַ ֶאת  ְוָתִקים  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ְלַהֲחִזיָרם  ּוְלָהִקיָמם  ּוְלָבְרָרם 
ה ְיֹהָוה ְמֵהָרה  ן, ְוִתְמֹלְך ַאּתָ יָלה ְוַרּנֵ קֹול ָנִעים ּגִ יר ּבְ רֹון ָלׁשִ ָ ֶלת ַהּשׁ עֹוֵרר ֲחַבּצֶ ים ּתְ ָהַרּבִ
רּו.  ַזּמֵ נּו  ְלַמְלּכֵ רּו  ַזּמְ רּו  ַזּמֵ ֱאֹלִהים  רּו  ַזּמְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ יָך.  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ַעל  ָך  ְלַבּדֶ
ּגֹוִים,  ּבַ ר ָנפֹוצּו  ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ְוִתְזּכֹר ֶאת  יל.  ּכִ רּו ַמׂשְ ַזּמְ ל ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים  ּכָ י ֶמֶלְך  ּכִ
ָתה  ר ׁשָ ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית  ּגַ ב.  יֹוׁשֵ ָך ֶהָחֵרב ֵמֵאין  ׁשְ ית ִמְקּדָ ּבֵ ְוֶאת 
ם  ּוְלִוּיִ ַלֲעבֹוָדָתם,  ּכֲֹהִנים  ב  ְוָהׁשֵ ֵואֹלָהי.  י  ַמְלּכִ ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  חֹוֶתיָך  ִמְזּבְ ֶאת  ֶאְפרֹוֶחיָה 
ה  ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ ָ ֶכל ְוָחְכָמה ִדְקֻדּשׁ ָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ְוֵתן ָלנּו ׂשֵ ב ִיׂשְ יָרם ּוְלִזְמָרם, ְוָהׁשֵ דּוָכָנם ְלׁשִ ּבְ
א  ֵאי עֹוָלם, ְוִכּסֵ ִמיד, ּוְלַגּלֹות ַמְלכּוְתָך ַוֲאָדנּוְתָך ְלָכל ּבָ יְך ָעֵלינּו עֹול ַמְלכּוְתָך ּתָ ְלַהְמׁשִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ִוד ְנִעים ְזִמירֹות  ּדָ ן  יַח ּבֶ ִביא ָלנּו ֶאת ָמׁשִ ִכין, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ּתָ ִוד ְמֵהָרה ּתָ ּדָ
ם ִמְקָרא  ל ָיֵמינּו. ִויֻקּיַ ן ְלָפֶניָך ּכָ ר ּוְנַרּנֵ יר ּוְנַזּמֵ ה. ְוָאז ָנׁשִ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ית ְיֹהָוה ּבִ ינּו ַעל ּבֵ ל ְיֵמי ַחּיֵ ן ּכָ יֵענּו ּוְנִגינֹוַתי ְנַנּגֵ תּוב, ְיֹהָוה ְלהֹוׁשִ ּכָ ׁשֶ

ּתֹוָרה ד י ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך

ָהֱאֶמת א.  יק  ּדִ ְלַהּצַ ֵבִקים  ְלַהּדְ ָראּוי 
ְלטֹוָבתֹו.  ֵהם  ְמֹאְרעֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ ָלַדַעת 
ִהיא  ִחיָנה  ַהּבְ ֹזאת  ֹזאת,  יֹוֵדַע  ָאָדם  ּוְכׁשֶ
ִוּדּוי  ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ְוזֶה  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ֵמֵעין 
ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  ְלִמיד־ָחָכם.  ַהּתַ ִלְפֵני  ָבִרים  ּדְ
יו  ל ְיֵמי ַחּיָ עֹוֵבר ָעָליו ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֵליַדע ׁשֶ
ַאֲהָבה  ֵמֲחַמת  ַהּכֹל  י  ּכִ ְלטֹוָבתֹו,  ַהּכֹל 
ְוזֶה  אֹותֹו,  אֹוֵהב  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ּלֹא ְיַבֵעט  ל ָהָאָדם ׁשֶ ַעת ׁשֶ ֵלמּות ַהּדַ ר ׁשְ ִעּקַ
עֹוְבִרין  ׁשֶ ְתָקאֹות  ֵמַהַהְרּפַ ל  ְלּבֵ ִיְתּבַ ְוֹלא 
ְצִחית: ַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו ַהּנִ  ָעָליו, ַרק ַיֲאִמין ׁשֶ

ָלֶכם  ַרֲחִמים,  ָלֶכם  ן  ִיּתֵ י  ּדַ ׁשַ ְוֵאל  ַיֲעֹקב  ָאַמר  ׁשֶ ]ְוזֶה 

ַמֲאַמר  ל זֶה הּוא ְלטֹוָבתֹו ּכְ ּכָ יג ׁשֶ ְיָקא. ֲאָבל ַיֲעֹקב ִהּשִׂ ּדַ

י  ֶשָלאֹות ְוכּו', ּכִ ֹלְ ׁשָ ַרַז"ל )שבת י"ט:(: ָראּוי ָהָיה לֹו ָלבֹוא ּבְ

ּנֹוַדע:[ ֶאְמָצִעיָתא ּכַ ַעת ַעּמּוָדא ּדְ ִחיַנת ַהּדַ ַיֲעֹקב הּוא ּבְ

ְלִמיד־ב.  ַהּתַ ִלְפֵני  ָבִרים  ּדְ ִוּדּוי  ַעל־ְיֵדי 
ִחיַנת  ּבְ ַמֲעֶלה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֱאֶמת,  ָחָכם 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּה.  ְרׁשָ ְלׁשָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות 
ֶלת ַעּכּו"ם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה  ל ֶמְמׁשֶ ְמַבּטֵ

ְלטֹוָבתֹו,  ֵהם  ְמֹאְרעֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ ֵליַדע, 
זֹּאת  ׁשֶ ִטיב,  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב  ַהּכֹל  ַעל  ִויָבֵרְך 
ְצַל"ח  ן  ]ַעּיֵ א:  ַהּבָ עֹוָלם  ֵמֵעין  ִהיא  ִחיָנה  ַהּבְ
ַגם  ְלָבֵרְך  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָיִבין  ָאז  ׁשֶ ָוָנה  ַהּכַ ַתב  ּכָ ׁשֶ נ'(  ָסִחים  )ּפְ

עֹוָלם  ּיֹוֵדַע ֹזאת ּבָ ן ִמי ׁשֶ ִטיב ְוִאם־ּכֵ ַעל ָהָרָעה ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ִטיב:[ ה ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ם ַעּתָ יּוַכל ְלָבֵרְך ּגַ ַהזֶּה ֵיׁש לֹוַמר ּדְ

ל ָהֲעוֹונֹות הּוא ַעל־ג.  ל ּכָ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ ִעּקַ
ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי 
ָכל  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ַלֲאֲחִרית טֹוב ָלֶנַצח, ָצִריְך ְלִהׁשְ
יֵקי ֱאֶמת ְוַתְלִמיֵדיֶהם,  ּכֹחֹו ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ
ִוּדּוי  ַהְינּו  ִלּבֹו  ל  ּכָ יק  ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  ר  ִויַסּפֵ
ל  ּכָ לֹו  מֹוֲחִלין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָבִרים.  ּדְ
ֲחקּוִקים  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו  י  ּכִ ֲעוֹונֹוָתיו, 
ֵצרּוף  ָלּה  ֵיׁש  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ י  ּכִ ַעְצמֹוָתיו,  ַעל 
עֹוֵבר ֵאיזֶה ֲעֵבָרה ֲאַזי ֶנְחָקק  אֹוִתּיֹות, ּוְכׁשֶ
או  ִפי אֹוִתּיֹות ַהּלָ ֵצרּוף ַרע ַעל ַעְצמֹוָתיו ּכְ
ּבּור  ִחיַנת ַהּדִ ָעַבר, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַמְכִניס ּבְ ׁשֶ
ְמָאה,  ַהּטֻ תֹוְך  ּבְ ָעַבר  ׁשֶ ַהזֶּה  או  ַהּלָ ל  ׁשֶ
ה ְלתֹוְך  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֵמִביא ַמְלכּות 



כטּתֹוָרה ד י ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך

ָהָרע  רּוף  ַהּצֵ ְוזֶה  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ לּות  ּגָ
ְוַעל־ְיֵדי  ּבֹו,  נֹוֵקם  ַעְצמֹוָתיו  ַעל  ְחַקק  ּנֶ ׁשֶ
יֹוֵצא  ְלִמיד־ָחָכם  ַהּתַ ִלְפֵני  ָבִרים  ּדְ ִוּדּוי 
ֲעֵליֶהם  ַהֲחקּוִקים  ָהאֹוִתּיֹות  ֵמַעְצמֹוָתיו 

ן ַהּכֹל: ּקֵ ְוִנְתּתַ

ֱאֶמת ד.  יֵקי  ַצּדִ ל  ׁשֶ ָהֲעָנָוה  ֶדל  ּגֹ ַעל־ְיֵדי 
הּוא  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַאִין,  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ַעד 

ר ֲעוֹונֹות: ָיכֹול ְלַכּפֵ

ָצִריְך ה.  ַהּקֶֹדׁש  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ
ִלְפֵני  ר  ִויַסּפֵ ּמּוָבא,  ּכַ ְיסֹודֹות  ָעה  ֵמָהַאְרּבָ
ָבִרים,  ל ִלּבֹו ַהְינּו ִוּדּוי ּדְ ְלִמיד־ָחָכם ּכָ ַהּתַ
ֶרְך ְלִפי  ְלִמיד־ָחָכם ְיָפֵרׁש ִויָבֵרר לֹו ּדֶ ְוַהּתַ

ָמתֹו: ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ

ִהְתָקְרבּות ו.  ּבְ ִחינֹות  ּבְ ֹלׁש  ׁשָ ְוֵיׁש 
ִחינֹות  ּבְ ֹלׁש  ׁשָ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ יִקים,  ְלַצּדִ
ִחיָנה  ַהּבְ ֵהם:  ְוֵאּלּו  ַהּכֹל,  ן  ּקֵ ִנְתּתַ ֵאּלּו 
ַעל־ יק,  ּדִ ַהּצַ ֶאת  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ָהִראׁשֹוָנה, 
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ְמַבּטֵ ְיֵדי־זֶה 
ֵני ַהְיסֹודֹות ּדֹוֵמם צֹוֵמַח, ַהְינּו ַעְצבּות  ִמּשְׁ
ְוַעְצלּות ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן ְוַתֲאוֹות ָרעֹות, ְוזֹוִכין 

ְמָחה ְוְזִריזּות: ְלׂשִ

ּנֹוֵתן ז.  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ה  ִנּיָ ַהּשְׁ ִחיָנה  ַהּבְ
ִנּצֹול  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ְלַתְלִמיד־ָחָכם, 
ַחי  ַהְיסֹודֹות  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ָרעֹות  ּדֹות  ִמּמִ
ָהָרע  ְוָלׁשֹון  ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ֵהן  ׁשֶ ר,  ְמַדּבֵ

ְוַגֲאָוה ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן:

ִוּדּוי ח.  ה  ְתַוּדֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ית,  ִליׁשִ ַהּשְׁ ִחיָנה  ַהּבְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלִמיד־ָחָכם, ׁשֶ ָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ ּדְ
ר  ָיׁשָ ְלֶדֶרְך  אֹותֹו  ַמְדִריְך  ְלִמיד־ָחָכם  ַהּתַ
י ָאז ִנּצֹול  ר ּכִ ָמתֹו, ְוזֶה ָהִעּקָ ְלִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ

ֵמַהּכֹל:

ָהָרע ט.  ְוָלׁשֹון  ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ַעל־ְיֵדי 
ֲעִנּיּות,  א  ּבָ ֲאָוה  ּגַ ַעל־ְיֵדי  ְוַגם  ֲעִנּיּות,  א  ּבָ
ִנין  ְמַתּקְ ְלַתְלִמיד־ָחָכם  ְצָדָקה  ְוַעל־ְיֵדי 

ירּות: ֹזאת ְוזֹוִכין ַלֲעׁשִ

ִלְפֵני י.  ִלּבֹו  ל  ּכָ ר  ְוִסּפֵ ה  ִהְתַוּדָ ׁשֶ ֹקֶדם 
ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְלִמיד־ָחָכם,  ַהּתַ
ֵאינֹו  ֲעַדִין  ָממֹון,  לֹו  ְוָנַתן  ְלִמיד־ָחָכם  ַהּתַ
ֶרְך  י ֵיׁש ּדֶ ְך, ּכִ ֶרְך הּוא ְמַהּלֵ ֵאיזֶה ּדֶ יֹוֵדַע ּבְ
ָמֶות  ְרֵכי  ּדַ ְוַאֲחִריָתּה  ִאיׁש  ִלְפֵני  ר  ָיׁשָ
ִלְפֵני  ָבִרים  ּדְ ִוּדּוי  ֵלי י"ד יב(, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי  )ִמׁשְ

ְלִמיד־ ַהּתַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלִמיד־ָחָכם  ַהּתַ
ְלִפי  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ אֹותֹו  ַמְדִריְך  ָחָכם, 

ן ַהּכֹל: ּקֵ ָמתֹו ְוִנְתּתַ ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ

ְלִמיד־ָחָכם יא.  ַהּתַ ֵאֶצל  א  ּבָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
ה  ַאּתָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִלּבֹו,  ל  ּכָ ְלָפָניו  ר  ְיַסּפֵ
ה ֵליַדע  ָהֵאין סֹוף, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ִנְכָלל ּבְ
ַעל  ִויָבֵרְך  ְלטֹוָבתֹו,  ֵהם  ְמֹאְרעֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ
ִהיא  ִחיָנה  ַהּבְ ְוֹזאת  ִטיב,  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב  ַהּכֹל 

א: ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ

טּות יב.  ּשְׁ ְלִהְתּפַ זֹוִכין  ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי 
ְויֹוְדִעים  סֹוף,  ָהֵאין  ּבְ ְוִנְכָלִלין  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ
זֹּאת  ׁשֶ ְלטֹוָבתֹו,  ֵהם  ְמֹאְרעֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ

א: ִחיָנה ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ַהּבְ

ֵהם יג.  ְבָחִרים  ַהּמֻ יִקים  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ּגְ
ַעל  ָהֵאין־סֹוף  אֹור  ִהְתנֹוְצצּות  יִכין  ַמְמׁשִ
ָאנּו  ָמם, ְוזֶה ׁשֶ ׁשְ ְתָקְרִבים ְוִנְכָלִלים ּבִ ל ַהּמִ ּכָ
תֹוְך  ּבְ ָהָאָדם  ִנְתַלֵהב  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ רֹוִאים 
ִהְתַלֲהבּות  ּבְ בֹות  ּתֵ ה  ּמָ ּכַ ְואֹוֵמר  ה  ִפּלָ ַהּתְ
לֹו  ח  ְפּתַ ּנִ ׁשֶ ָעָליו  ה'  ֶחְמַלת  ּבְ זֶה  דֹול.  ּגָ
רֹוֶאה ָאָדם  אֹור ָהֵאין־סֹוף ְוֵהִאיר לו, ּוְכׁשֶ
ִאיהּו  ּדְ ב  ַאף־ַעל־ּגַ ַהזֹּאת,  ִהְתנֹוְצצּות 
ָמתֹו  ִנׁשְ ִנְתַלֵהב  ֶכף  ּתֵ ָחזֵי,  ַמַזֵלּה  ָחזֵי  ָלא 
אֹור  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלַדּבֵ דֹול  ּגָ ִלְדֵבקּות 



ה ְלתֹוָרה ד ִפָלּ ּתְ ל

סֹוף,  ָהֵאין  ּלּות  ִהְתּגַ עּור  ּוְכׁשִ ָהֵאין־סֹוף, 
ל  חּו ְוִהְתנֹוְצצּו, ּכָ ְפּתְ ּנִ בֹות ׁשֶ ְלִפי ִמְנַין ַהּתֵ
ּוִבְמִסירּות  ְדֵבקּות  ּבִ אֹוֵמר  בֹות  ַהּתֵ ֵאּלּו 
ְוָכל זֶה זֹוִכין ַעל־ ּכֹחֹוָתיו,  ּוְבִבּטּול  ַנְפׁשֹו 

י ַרק ֵהם  ים, ּכִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ְיֵדי ּגְ
ָהֵאין־סֹוף,  ֵמאֹור  ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ יֹוְדִעים 
ִהְתנֹוְצצּות  ְנִעיַמת  נּו  ּבָ ְמִאיִרין  ֵהם  ְוַרק 

ּה: ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ִפי ָמה ּדִ ַהזֹּאת ְלָכל ַחד ּכְ

סֹוף יד.  ָהֵאין  י  ְלַגּבֵ ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ִאיׁש,  ָיַדע  ְוֹלא  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ
ֵמַעְצמֹו.  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ָרצֹוא  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִחיָנה  ַהּבְ ֹזאת  ֲאָבל 
ק  ּלֵ ִיְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵיׁשּותֹו  ְתַקּיֵם  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָוׁשֹוב, 
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְזַמּנֹו  ֹקֶדם 

ָצִריְך  זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ ֲעבֹוָדֵתנּו,  ּבַ רֹוֶצה  הּוא 
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ֵעת  ַעד  א  ֶאּלָ ן  ּכֵ ֵאר  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ
ָמתֹו,  ִנׁשְ ְוִיּטֹל  ַעְצמֹו  ּבְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
ִפי ַמה  ַתְכִלית ּכְ ָהֵאין־סֹוף ּבְ ל ּבְ ּטֵ ֲאַזי ִיְתּבַ

ה: ְזּכֶ ּיִ ֶ ּשׁ

ָהֵאין־טו.  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ֵבקּות  ַהּדְ ַעל־ְיֵדי 
ל  ּטֵ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ּבְ סֹוף 
הּוא  ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ְלַגְמֵרי 
ְלֵיׁשּותֹו,  ְלַדְעּתֹו  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ָוׁשֹוב,  ְבִחיַנת  ּבִ
ְפָלא  ַהּנִ ֵמָהאֹור  ימּו  ָהְרׁשִ ּבֹו  ָאר  ִנׁשְ ֲאַזי 
ימּו ַמְרֶאה  ֵבקּות ַהזֹּאת. ַוֲאַזי ָהְרׁשִ ל ַהּדְ ׁשֶ
ֵליַדע  ְוטּובֹו,  סֹוף  ָהֵאין  ַאְחדּות  ַעת  ָלַדּ
ִחיָנה  ַהּבְ זֹּאת  ׁשֶ ֶאָחד,  ְוֻכּלֹו  טֹוב  ּלּו  ּכֻ ׁשֶ
א. ְוָכל זֶה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי  ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ
י: ְלִמיד־ָחָכם ָהֲאִמּתִ ָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ ִוּדּוי ּדְ

ִנְתעֹוֵרר טז.  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ה  ְקַטּנָ ֻטְמָאה  יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ ְתׁשּוָבה ַעל־ְיֵדי  ּבִ
ַוֲעבֹוָדתֹו,  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ אֹותֹו  ֶלת  ַבְלּבֶ ּמְ ׁשֶ
ִעים  ָהְרׁשָ ם  ּגַ ׁשֶ ּגֹוֵרם  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ַעל־ְיֵדי 
ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ִמּכְ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ מּוִרים  ַהּגְ
ים  ַנֲעׂשִ ֵהם  ם  ּגַ ָהָרִעים,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ִרּבּוי 
ְועֹוְזִרים  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוחֹוְזִרים  ה  ָ ֻדּשׁ ַלּקְ א  ּסֵ ּכִ
ְבנּו  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלעֹוְבֵדי  ֵהם  ם  ּגַ

ן ְיִהי ָרצֹון: ה, ָאֵמן ּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ְנָיִנים ּדִ ּבִ
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דֹול  ֹכַח ּגָ ְצַרִים ּבְ דֹול, ְוהֹוֵצאָת אֹוָתנּו ִמּמִ נּו ֶחֶסד ּגָ יָת ִעּמָ ה ָעׂשִ ל עֹוָלם, ַאּתָ )ד( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה.  ָ ְקֻדּשׁ ֲעֵרי  ׁשַ ים  ֲחִמּשִׁ ּבַ נּו  ְוִהְכַנְסּתָ ֻטְמָאה,  ֲעֵרי  ׁשַ ים  ֵמֲחִמּשִׁ נּו  ְוִהְבַדְלּתָ ֲחָזָקה,  ּוְבָיד 
ה  ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ דֹוׁשָ דֹוִלים ֶאת ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ַרֲחֶמיָך ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ן ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ְפתֹוֵתינּו  ְוׂשִ יו,  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ ה  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ם,  ַכּיָ יָרה  יֶתָך. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּבֵ ֶנֱאַמן  ְנִביֶאָך 
יָת  ר ָעׂשִ ל ַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ ל ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ְוכּו'. ֹלא נּוַכל ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ַבח ּכְ ׁשֶ
ָהֻאּמֹות,  ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ּוָבַחְרּתָ  ִמיָמה,  ְוַהּתְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ֶאת  ָלנּו  ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ נּו,  ִעּמָ
נּו,  ִהְזַהְרּתָ ַאְזָהרֹות  ה  ְוַכּמָ ָרב.  ז  ּוִמּפָ ִמזָָּהב  ֱחָמִדים  ַהּנֶ ַהְיָקרֹות,  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
נּו, ִלְבִלי ַלֲעבֹור ַעל ִמְצֹוֶתיָך, ְלַמַען ִייַטב ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם.  ה הֹוָכחֹות הֹוַכְחּתָ ְוַכּמָ
אֹוִתי  ְוַגם  נּו,  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים  דֹוִלים  ַהּגְ ְוַהֲחָסִדים  ַהּטֹובֹות  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ה  ְוַעּתָ
ֲחָסֶדיָך  ן ּבַ ם ּכֵ יָת ּגַ י, ִזּכִ ּנִ ה ִמּמֶ ְפלּות ְלַמּטָ ר ֵאין ׁשִ ְפלּות, ֲאׁשֶ ַתְכִלית ַהּשִׁ ְבזֶה ּבְ ָפל ְוַהּנִ ָ ַהּשׁ
ָרֵאל  ִיׂשְ זֶַרע  ין  ּבֵ אֹוִתי  ּוָבָראָת  ר,  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ַעל  ְמַרֵחם  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוָהֲעצּוִמים  דֹוִלים  ַהּגְ
ֵמנּו.  ׁשְ ף ּבִ ּתָ ְמָך ְמׁשֻ ר ׁשִ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ֲאׁשֶ ְכַלל ִיׂשְ ְמָך ָעַלי ִלְהיֹות ּבִ ֲעָבֶדיָך, ְוָקָראָת ׁשִ
ָחִקים,  ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ב ָמרֹום, ּוָמה ֲאַסּפֵ ה, ָמה ֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ל ֵאּלֶ ה ַאֲחֵרי ּכָ ְוַעּתָ
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יָחִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  ר ּוְלָפֵרׁש ׂשִ מֹוִני, ְלַדּבֵ ָפל ּכָ ְוֵאיְך יּוַכל ֶעֶבד ֲאדֹוִני זֶה, ֶעֶבד ִנְבזֶה ְוׁשָ
טֹוָבִתי, ְוָדִחיִתי  י ַלֲעמֹוד ּבְ ר ֹלא ִנְזַהְרּתִ י ַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך, ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ח ּפִ ֱאֹלַהי. ְוֵאיְך ֶאְפּתַ
ר  י ֶאת ִמְצֹוֶתיָך ַהְיָקרֹות ְוַהֲחִביבֹות, ֲאׁשֶ ַמְרּתִ דֹוִלים, ְוֹלא ׁשָ ָיַדִים טֹובֹוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ּבְ

ָכל ַהֲחָסִדים: ּבְ דֹול ׁשֶ ָכל ַהּטֹובֹות, ְוַהֶחֶסד ַהּגָ ּבְ דֹוָלה ׁשֶ ֵהם ַהּטֹוָבה ַהּגְ

ֵעיֶניָך  י, ְוָהַרע ּבְ ְעּתִ ָרֵאל, ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ָאּנָא ְיֹהָוה. ָאְמָנה ָחָטאִתי ַליֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
ְיֹהָוה  ְלָך  ַהֵחְטא(  ֶאת  ְלָפֵרט  ָצִריְך  י  ּכִ ֲחָטָאיו,  ֶאת  )ִויָפֵרט  ּוִבְפָרט  יִתי.  ָעׂשִ וָכֹזאת  ְוָכֹזאת  יִתי,  ָעׂשִ
ֶאת  ֲהֵרעֹוִתי  ק.  ֶאְצַטּדָ ָמה  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  ֹאַמר  ָמה  ַהזֶּה.  ּיֹום  ּכַ ִנים  ַהּפָ ת  ְוָלנּו בֹוׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ
ָעְצמּו  ׂשֹוא.  ִמּנְ ֲעֹוִני  דֹול  ּגָ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ י  ּוָפַגְמּתִ ִתי,  ָ ּוְקֻדּשׁ טֹוָבִתי  ֶאת  י  ְחּתִ ְוִקּפַ י  ַמֲעׂשַ
ֲעֹונֹוַתי  י  ּכִ ָיִין.  ֲעָברֹו  ּוְכֶגֶבר  ּכֹור  ׁשִ ִאיׁש  ּכְ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ה  ַעּתָ ְוִהְנִני  ר.  ּפֵ ִמּסַ ֲחָטַאי 
צּות  ּלָ ּפַ ְלָבִבי  ָעה  ּתָ י,  ְוִנְבָהְלּתִ י  ָזַכְרּתִ ְוִאם  י.  ּנִ ִמּמֶ דּו  ִיְכּבְ ָכֵבד  א  ַמּשָׂ ּכְ י  ֹראׁשִ ָעְברּו 
ִהי ֲעֹונֹוַתי ֲחקּוִקים  אִתי. ַוּתְ ֵני ַחּטָ ֲעָצַמי ִמּפְ לֹום ּבַ י ֵאין ׁשָ ל ַעְצֹמַתי. ּכִ ֲעָתְתִני, ָרֲחפּו ּכָ ּבִ
ים.  ֻרּבִ ַעי ַהּמְ ֵני ֲחָטַאי ּוְפׁשָ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ִמּפְ ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ְמתֹום ּבְ ַעל ַעְצמֹוַתי. ִמּכַ
ר ֶנְחְקקּו ֲעֵליֶהם. אֹוי ִלי ַוי  ים ֲאׁשֶ ֻרּבִ ְוִנְנְסרּו ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ רּו  ּבְ י ָכל ַעְצמֹוַתי ִנׁשְ ּכִ
עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ְמִרירּות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֶות, ַמר  ִמּמָ ִלי ְמֹאד, ַמר ְמֹאד. ַמר  ִלי, ַמר  ַוי  ִלי  ִלי, אֹוי 
ֵאב ֶאָחד ֵמֲעֹונֹוַתי, ֲאִפּלּו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֶאֶלף  ָלל ּכְ יׁש ּכְ י ְלַהְרּגִ ּוֶבֱאֶמת ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ
י.  ְעּתִ ל ּדַ ְלּבֵ ְוִנְתּבַ י  ְמֵטם ִלּבִ ים ִנּטַ ֻרּבִ י ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ י ְרָבבֹות. ּכִ ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
ְמַעט  יׁש ְקַצת ְמַעט ּדִ י ּוֵמַעְצִמי. ְוִאּלּו ָזִכיִתי ֵליַדע ּוְלַהְרּגִ ּנִ ָלל ִמּמֶ ר ֵאין ֲאִני יֹוֵדַע ּכְ ַעד ֲאׁשֶ
י  ַנְפׁשִ ׁשֹוֶרׁש  ּבְ י  ּוָפַגְמּתִ י  ִקְלַקְלּתִ ר  ֲאׁשֶ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ַוֲעֹונֹוַתי  ֵמֲחָטַאי  ֶאָחד  ֵאב  ּכְ ֵמעֹוֶצם 
ַמִים  ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ָ ר ַהּשׁ י ֶנֶגד ֲאדֹון ּכֹל, ֲאׁשֶ ָמִתי ּוְבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ּוָמַרְדּתִ ְורּוִחי ְוִנׁשְ
ְועֹוָלמֹות  ַהּקֹוֶדׁש  ְוַחּיֹות  ים  ָרִפים ְואֹוַפּנִ ּוׂשְ ִגּבֹוֵרי ֹכַח  ל ַמְלָאָכיו  ּכָ ר  לּוהּו, ֲאׁשֶ ְיַכְלּכְ ֹלא 
ם ִיְרָעדּון  ּלָ יעּור ָוֶעֶרְך, ּכֻ בֹוּהַ ַעד ֵאין ׁשִ בֹוּהַ ֵמַעל ּגָ ֶעְליֹוִנים ְועֹוָלמֹות ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות ּגָ
ה  ַקּלָ ה  ִרּיָ ּבְ ַוֲאִני  ְוַאֲהָבה.  ִיְרָאה  ּבְ ֵאיָמה  ּבְ ְרצֹונֹו  ים  עֹוׂשִ ם  ְוֻכּלָ מֹו,  ׁשְ ֵמֵאיַמת  ְוִיְפָחדּון 
י ֶנֶגד ֵאל עֹוָלם  ּגּוׁש ָעָפר, ָאָבק ּפֹוֵרַח, ָמַרְדּתִ ה ְסרּוָחה,  ְבָרִאים, ִטּפָ ַהּנִ ָכל  ּבְ ֵפָלה ׁשֶ ּוׁשְ
יׁש ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲאָלִפים  ִאם ָהִייִתי ַמְתִחיל ְלַהְרּגִ זֶה ׁשֶ מֹו ָלַעד. ְוִהְנִני ַמֲאִמין ּבָ ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ
אי ֹלא ָהָיה ָמקֹום  ַוּדַ ּבְ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ַוֲעֹונֹוַתי  ּוְכֵאב ֶאָחד ֵמֲחָטַאי  ּוְרָבבֹות ֵמעֹוֶצם ְמִרירּות 
ֵאִבי  ּכְ ְועֹוֶצם  ַזֲעָקִתי  קֹול  ֶאת  ִלְסּבֹול  ָיכֹול  ָהִייִתי  ְוֹלא  ַזֲעָקִתי,  קֹול  ֶאת  ִלְסּבֹול  ּיּוַכל  ׁשֶ
ַצֲעָקִתי,  ִלְסּבֹול ֶאת קֹול  ָיכֹול  ּלֹו ֹלא ָהָיה  ּכֻ ְוָכל ָהעֹוָלם  ה,  ַקּלָ ֶרַגע  ֲאִפּלּו  י  ִלּבִ ּוְמִריַרת 
ה ְמֹאד.  י ַהְרּבֵ ְלּתִ י ֵמְראֹות, ְוִהְסּכַ מֹוַע ִנְבַהְלּתִ י, ַנֲעֵוִתי ִמּשְׁ אֹוי, אֹוי, אֹוי, אֹוָיה ַעל ַנְפׁשִ
ִמיָמה,  הֹוָרה ְוַהּתְ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ י ּבְ ַגְמּתִ ים ּפָ ֻרּבִ ַעי ַהּמְ י ָהָרִעים ּוְפׁשָ ְוַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ
ר  ְמקֹומֹות ֲאׁשֶ ּבִ י אֹוָתם  ְוִהְכַנְסּתִ ים,  דֹוׁשִ י ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְוָהַפְכּתִ י  ְוִקְלַקְלּתִ
ים, ֶנְחְקקּו ַעל ַעְצמֹוַתי.  י ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ ר ָהַפְכּתִ רּוִפים ָהֵהם ֲאׁשֶ ן ְלִהזֵָּכר. ְוַהּצֵ ֹלא ִנּתַ
לּות  י ֶאת ַהּגָ ָלה, ְוֶהֱאַרְכּתִ י ָלֶהם ֶמְמׁשָ לֹום ּכַֹח ְלָהֲעּכּום ְוָנַתּתִ י ַחס ְוׁשָ ְוַעל־ְיֵדי זֶה ָנַתּתִ
ֶלְך, ֲאָבל ַאף  ׁש ִלי עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזעֹוק עֹוד ֶאל ַהּמֶ ה ַמה ּיֵ ים. ְוַעּתָ ֻרּבִ ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ
ה רֹוֶצה  י ַאּתָ י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא. ּכִ י ֵמְיֹהָוה, ּכִ ְקָוִתי ְותֹוַחְלּתִ י ֵכן, ֲעַדִין ֹלא ָאְבָדה ּתִ ַעל ּפִ



ה ְלתֹוָרה ד ִפָלּ ּתְ לב

נּו ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך  ְדּתָ ים ִלּמַ ִמיָתָתם. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ָחֵפץ ּבְ ִעים ְוֵאין ַאּתָ ְתׁשּוַבת ְרׁשָ ּבִ
ָאֶרץ  ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ֵעינּו, ְוהֹוֵריָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ַעל ּכָ
ּדֹור, ְלַמַען ַעל־ְיֵדי  ּבַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ְלִמיד ָחָכם ְוַהּצַ ה, ְלִהְתַוּדֹות ִוּדּוי ְדָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ ֵהּמָ
תּוב, ֲחַמת ֶמֶלְך ַמְלֲאֵכי ָמֶות ְוִאיׁש ָחָכם  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵעינּו. ּכְ ל ֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ר ָלנּו ַעל ּכָ ַכּפֵ זֶה ּתְ
הּוא  יַרִיים. ׁשֶ ׁשִ ים ַעְצמֹו ּכְ ׂשִ ּמֵ ֵאִרית, ְלִמי ׁשֶ ע ִלׁשְ ׁשַ תּוב, ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ּכָ ה. ּוְכמֹו ׁשֶ ֶרּנָ ְיַכּפְ
ֵני ָהֲאָדָמה. ְוַעל־ ר ַעל ּפְ הּוא ָעָניו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּדֹור, ׁשֶ ּבַ יק ָהֱאֶמת ֶהָחָכם ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
רּוִפים  ל ַהּצֵ ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוְלהֹוִציא ּכָ ר ּכָ ְיֵדי זֶה הּוא ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ִוּדּוי ְדָבֵרנּו ְלָפֶניָך ּוְלַכּפֵ
רּוִפים ָרִעים ֵמַרע ְלטֹוב,  ל ַהּצֵ ְחְקקּו ַעל ַעְצמֹוֵתינּו ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוֵתינּו, ְוַלֲהפֹוְך ּכָ ּנֶ ָרִעים ׁשֶ
רּו  ִחָלה, ַעל־ְיֵדי ִוּדּוי ְדָבֵרנּו ְלָפָניו. ְוָאז ִיְתַחּבְ ַבּתְ ים ּכְ ים ֵמֶהם ֵצרּוִפים ְקדֹוׁשִ ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ׁשֶ
ֵלל  ה ְלִהּכָ לֹום, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ׁשָ ל ֶאָחד ִלְמקֹוָמם ּבְ ְבֵרי ַעְצמֹוֵתינּו, ְוָיׁשּובּו ּכָ אּו ׁשִ ְוִיְתַרּפְ
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ח. ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה  ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ָאּנָא ְיֹהָוה ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוׁשֵ
ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ה ַעּתָ ֲעׂשֶ י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב. ַמה ּנַ ה. ּוְרֵאה ּכִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
יֵקי ֱאֶמת  ֲעֵדנּו. ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ. ְוַצּדִ ַאְרנּו ְיתֹוִמים ְוֵאין ָאב, ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹוד ּבַ י ִנׁשְ ּכִ
ְלקּו  י ְלָפֶניָך ְויֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמזֶּה, ֲהֹלא ִנְסּתַ ְרּתִ ִהְזּכַ ל ַהּכַֹח ַהזֶּה ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ּכָ ְוַחְכֵמי ַהּדֹור ׁשֶ
ֹראׁש  ּתֹוֶרן ּבְ ַאְרנּו ּכַ ל טּוב, ְוִנׁשְ ַאְרנּו ֵרִקים ַוֲחֵסִרים ִמּכָ ר ִנׁשְ ים, ַעד ֲאׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ אי ֵיׁש ַצּדִ אי ֵאין ּדֹור ָיתֹום, ּוְבַוּדַ ַוּדַ ְבָעה. ְוִאם ָאְמָנם ּבְ ָהָהר ְוַכּנֵס ַעל ַהּגִ
ר ֵמֵעיֵנינּו, ְוֵאין ָאנּו זֹוִכים ֵליַדע ֵמֶהם ּוְלִהְתָקֵרב  ֶהְעֵלם ּוְבֶהְסּתֵ ּדֹור ַהזֶּה. ַאְך ֵהם ּבְ ם ּבַ ּגַ
ֵתנּו. ְוַאּיֵה ֵאיֹפה ָהרֹוֵפא  רּוָפה ּוְצִרי ְלַמּכָ ׁש ּתְ ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְלֵהיָכן ִנְפֶנה ְלַבּקֵ ֲאֵליֶהם. ְוַעּתָ
ל  ְדנּו, ְוָנֵמס ּכָ ּדָ י ׁשֻ ה ְמֹאד. אֹוי ָלנּו ּכִ ְנָפׁשֹות ַלֲחבֹוׁש ּוְלַרּפֹאת ַמּכֹוֵתינּו ּוְכֵאֵבנּו ָהֲאנּוׁשָ
נּו,  יב ַנְפׁשֵ ּנּו ַמְחַמד ֵעיֵנינּו, ֵמׁשִ ֲהַרִים, ְוִנְלַקח ִמּמֶ ּצָ ֶמׁש ּבַ ֶ בֹוא ַהּשׁ ִים, ּבְ ְרּכַ ל ּבִ לּו ּכָ ֵלב ְוָכׁשְ
ֵתנּו ְוַטֲהָרֵתנּו.  ָ ָמֵתנּו ְקֻדּשׁ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ אֹון ֻעזֵּנּו, ַנְפׁשֵ נּו, ּגְ ְפֶאֶרת ֹראׁשֵ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ּתִ ַחּיֵ
ה ִלְמנּוחֹות ָעְזבּו  ֲעֹונֹוֵתינּו, ָסעּו ֵהּמָ קּו ּבַ ּלְ ר ִנְסּתַ י ֶעְליֹון ֲאׁשֶ יֵקי ֱאֶמת ְקדֹוׁשֵ ה ַצּדִ ֵהן ֵהּמָ
ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ ַהְיִריָדה.  ַתְכִלית  ּבְ ָך ְמרּוִדים ְמֹאד  ַעּמְ ּוְרֵאה ֶאת  ַלֲאָנחֹות,  אֹוָתנּו 
ָך  ל ַעּמְ ׁשּוָקֵתנּו ּוְתׁשּוַקת ּכָ ה יֹוֵדַע ְצפּון ְלָבֵבנּו ְועֹוֶצם ּתְ ֱאֶמת, ּבֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות, ְוַאּתָ
ל ִאיׁש  ָתם. ּכָ ם, ִלְמצֹוא ָמזֹור ּוְתרּוָפה ְלַמּכָ ְלָתה ַנְפׁשָ ר ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ ּבֵ
יק  ּדִ ים ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ים ּוְמַחּכִ ּתֹוְקִקים ּוְמַצּפִ ֵאִבים ּוִמׁשְ ֶאָחד ּתְ ם ּכְ ּלָ יֹוֵדַע ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו, ּכֻ
ּה  ר ֵנֵלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ֵעיֶהם, ְויֹוֶרה ָלנּו ֶאת ַהּדֶ ׁשְ ן ּפִ יב אֹוָתם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ִויַתּקֵ ָהֱאֶמת ְלַמַען ָיׁשִ
ר ֵמעֹוָלם ָהיּו  ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאּיֵה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ ה. ְוַעּתָ ר ַנֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ְוֶאת ַהּמַ
א ָהֹאֵמן  ר ִיׂשָ ֲאׁשֶ ֵחיָקם ּכַ אּו אֹוָתם ּבְ ר ָנׂשְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ יֵקי ֱאֶמת רֹוֵעי ִיׂשְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַצּדִ ּבְ
ה ָזַנְחּתָ אֹוָתנּו,  ה ָלּמָ ְרֵכי ְיֹהָוה ְוֵקְרבּו אֹוָתם ֵאֶליָך. ְוַעּתָ ר הֹורּו אֹוָתם ּדַ ֶאת ַהּיֹוֵנק, ַעד ֲאׁשֶ
ן  ה ֵמֻחְרּבַ ר ִהיא ָקׁשָ יִקים, ֲאׁשֶ ּדִ ּתֹוָרה זֹו ִמיַתת ַהּצַ ר ֹלא ְכתּוָבה ּבַ ה ֲאׁשֶ יָת אֹוָתנּו ַמּכָ ְוִהּכִ
ַיְתֵמי,  ּדְ ַיְתֵמי  ן  ְוַאּנַ ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה.  ּצֹאן ֲאׁשֶ ּכַ ְיֹהָוה  ה ִתְהֶיה ֲעַדת  ְוָלּמָ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ
ה  ֲעׂשֶ ע, ַמה ּנַ טּוִתים, ְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעֹון ָוֶפׁשַ ָכל ִמיֵני ׁשְ עֹוָלִלים ֹלא ָראּו אֹור, ְמֻלְכָלִכים ּבְ
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נּו  ְעּתֵ ִסילּות ּדַ רּוָפה ְוַתְחּבּוָלה ְוֵעָצה, ָלֵצאת ִמּכְ ׁש ּתְ ְפָעל, ּוְלֵהיָכן ֵנֵלְך ּוְנׁשֹוֵטט ְלַבּקֵ ּוַמה ּנִ
ינּו: ְורֹוַע ְלָבֵבנּו ְוִכעּור ַמֲעׂשֵ

ץ, ָקֵרב  ְוֵאין ְמַקּבֵ ח  ִנּדָ ׁש ֹצאן אֹוְבדֹות, ֹצאן  ּקֵ ּבַ ְוֹלא ֹנאֵבד,  ן ָלנּו ֲחִניָנה  ּתֶ ְיֹהָוה  ָאּנָא 
י,  י ַגם ָיַדְעּתִ י, ָיַדְעּתִ ֱאֶמת ְלִפי ַדְעּתִ י ּבֶ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים. ּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה אֹוָתנּו ּבְ ַאּתָ
בֹוַתי  י ַהְמכֹוָעִרים, ּוְפֻעּלֹוַתי ַהְמֻגּנֹות ּוַמְחׁשְ אי ֹלא ָהָיה ָראּוי ְלָקְרֵבִני ְלִפי ַמֲעׂשַ ַוּדַ י ּבְ ּכִ
ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ֲעֵליֶהם  י  ּתִ ַלׁשְ ְוׁשִ ִניִתי  ׁשָ ָהָרִעים  י  ַמֲעׂשַ ְוָכל  בֹות.  ַהְמֻעְרּבָ
ּלֹא ַאְכִעיֶסָך עֹוד ְלעֹוָלם,  י, ְוׁשֶ ְלּתִ ּלֹא ָאׁשּוב עֹוד ְלִאּוַ י ָעַלי ׁשֶ ְלּתִ יָך ְוִקּבַ ָעִמים ִהְבַטְחּתִ ּפְ
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ י ְלַקְלֵקל ֶאת ַמֲעׂשַ ַהְבָטָחִתי ֲאִפּלּו ְזַמן מּוָעט, ּוִמַהְרּתִ י ַלֲעמֹוד ּבְ ְוֹלא ָיכֹוְלּתִ
ׁש ּוְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך.  י ָלֹבא ְלָפֶניָך, ְלַבּקֵ ְעּתִ ר. ְוֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ּדַ ָעִמים ַעד ֵאין ִמְסּפָ ּפְ
ְברּו  ּגָ ַוֲחָסֶדיָך  ְוַרֲחֶמיָך  בֹוֵתינּו,  ְחׁשְ ִמּמַ בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ ָגְבהּו  י  ּכִ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָיַדְענּו  ֲאָבל 
ָלל ַעד  יג ּכְ ר ָלַדַעת ּוְלַהּשִׂ נּו. ְוִאי ֶאְפׁשַ ְעּתֵ ִפיַסת ּדַ ְוָעְמקּו ְוָעְצמּו ְמֹאד ְמֹאד ְלַמְעָלה ִמּתְ
י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם.  י ֹלא ָתְמנּו ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ ֵהיָכן ָעְצמּו ְוָגְבהּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך. ַחְסּדֵ
ים ֲאִני ּבֹוֵטַח, ְוַעל  ן ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל ָנֶפׁש. ַעל־ּכֵ ְכדּוָכּה ׁשֶ א ַעד ּדִ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ּתָ
מֹו  ּכְ י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ַגְמּתִ ּפָ ְוִאם  ַרֲחֶמיָך.  ּבְ ַתֲעזֹוב  ֹלא  אֹוִתי  ַגם  י  ּכִ ָען,  ִנׁשְ ֲאִני  ֲחָסֶדיָך 
ָלל,  יג ּכְ ר ִלי ָלַדַעת ּוְלַהּשִׂ י ָאֹנִכי ִאי ֶאְפׁשַ י, ּכִ ּלִ ָגִמים ׁשֶ יִעים ַהּפְ ה יֹוֵדַע ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ַאּתָ ׁשֶ
י  ָמַרְדּתִ ִמי  ֶנֶגד  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲעַדִין  ְוַגם  ֲעֹונֹוַתי.  ַגם  ִמּפְ ּוְרָבבֹות  ֵמֲאָלִפים  ֶאָחד  ֵחֶלק 
ה ְלַבד יֹוֵדַע ַמה  ֲעֹונֹוַתי. ֲאָבל ַאּתָ י ּבַ ּנִ ַגת רֹוְממּוְתָך ֶנֶעְלָמה ִמּמֶ י ַהּשָׂ ְוֶנֶגד ִמי ָחָטאִתי, ּכִ
י ִאם  ָך ּכִ ּיֹוֵדַע ִמּמְ י ֵאין ִמי ׁשֶ י, ּכִ ַגְמּתִ ה ְוֶנֶגד ִמי ּפָ י. ֵאיְך ּוָמה ְוַכּמָ ַגְמּתִ ּפָ ֶ יִתי ּוַמה ּשׁ ָעׂשִ ֶ ּשׁ
ה יֹוֵדַע ִיְצֵרנּו,  י ַאּתָ ְברּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ּכִ ה ּגָ ל ֵאּלֶ ְמָך ָלַעד. ְוַעל ּכָ ַרְך ׁשִ ה ְלַבד ִיְתּבָ ַאּתָ
ָרָכיו ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו  ׁשּובֹו ִמּדְ י ִאם ּבְ ת ּכִ מֹות ַהּמֵ י ֹלא ַתְחּפֹוץ ּבְ ה ָחֵפץ ֶחֶסד. ּכִ ְוַאּתָ

לֹו: ַקּבְ ד ּתְ ה לֹו ִאם ָיׁשּוב ִמּיָ ְתַחּכֶ

ֹחס  ּתָ ָרה, ׁשֶ ּבָ ַפל רּוַח ִנׁשְ ה ּוׁשְ ֵלב ִנְדּכֶ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּבְ ן ּבָ ַעל־ּכֵ
ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ָלנּו  ַלח  ְוִתׁשְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ֶחְבָרֵתינּו  ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ּוְתַרֵחם 
ר  ּוְלַכּפֵ נּו  ַנְפׁשֵ ן  ּוְלַתּקֵ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ אֹוָתנּו  ְלַהֲחִזיר  אֹוָתנּו  ן  ְלַתּקֵ ּכַֹח  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ֵניֶהם  יֵקי ֱאֶמת ְוִלְראֹות אֹור ּפְ ים ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֲעֹונֹוֵתינּו. ְוִנְזּכֶ
נּו ָהֻאְמָלָלה ִמן ַהּקֹוִצים ּוִמן  יל ַנְפׁשֵ ים ְלַהּצִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ִאירֹות, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ּתְ ַהּמְ
נּו ִלְראֹות  ַזּכֵ ּתְ ֲאוֹות ָרעֹות ְוַעְצבּות ְוַעְצלּות ְותֹוְלדֹוֵתיֶהם. ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֵהם ַהּתַ ָחִתים ׁשֶ ַהּפְ
ִמן  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֵצל  ּנָ ּתִ זֶה  ַעל־ְיֵדי  ֲאֵליֶהם,  ּוְלִהְתָקֵרב  ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִאירֹות  ַהּמְ ִנים  ּפָ
ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו  נּו, ׁשֶ ֲאוֹות ֵמִאּתָ ל ַהּתַ ר ּכָ ּבֵ ק ּוְלׁשַ ֲחָסֶדיָך ְלַסּלֵ ה ּבַ ּדֹות ָרעֹות ָהֵאּלּו. ְוִנְזּכֶ ַהּמִ
ֲאָוֵתנּו ּוְתׁשּוָקֵתנּו ְוֶחְפֵצנּו  י ִאם ֵאֶליָך, ְוָכל ּתַ עֹוָלם ּכִ ּבָ ָבר ׁשֶ ֲאָוה ּוְתׁשּוָקה ְלׁשּום ּדָ ׁשּום ּתַ
ִריזּות,  ַהזְּ ַתְכִלית  ּבְ ֲעבֹוָדֶתָך  ּבַ ְזִריִזים  ִלְהיֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ּוַבֲעבֹוָדֶתָך.  ָך  ּבְ ַרק  ִיְהֶיה  ּוְרצֹוֵננּו 
ַרק  ְלעֹוָלם,  ְוַעְצבּות  ַעְצלּות  ׁשּום  ָעֵלינּו  ִתּפֹול  ּלֹא  ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֵלב  ְוטֹוֵבי  ֵמִחים  ׂשְ ְוִלְהיֹות 
ְוִלְהיֹות  ּכֹל,  ֵמֹרב  ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְיֹהָוה  ֶאת  ַלֲעבֹוד  ה  ְוִנְזּכֶ ְך.  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה 

ִמיד: ְמָחה ּתָ ׂשִ ּבְ
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ֵצל  ה ַעל־ְיֵדי זֶה ְלִהּנָ יֵקי ֱאֶמת. ְלַמַען ִנְזּכֶ ן ְצָדָקה ְלַצּדִ ים ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ְוַתַעְזֵרנּו  ְותֹוְלדֹוֵתיֶהם.  ְוַגֲאָוה  ֵטִלים  ּבְ ּוְדָבִרים  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֵהם  ׁשֶ ְסִטים.  ּוִמּלִ ָרָעה  ה  ֵמַחּיָ
ָבִרים  ּדְ ר  ְנַדּבֵ ְוֹלא  ְוַלֲעבֹוָדֶתיָך,  ְמָך  ְלׁשִ ּבּוֵרנּו  ּדִ ל  ּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ַמִים. ּוִבְפָרט ֵמֵחְטא ְוָעֹון  ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְוִיְרַאת ׁשָ ּבּוֵרנּו ִיְהֶיה ּבַ ל ּדִ ֵטִלים ְלעֹוָלם, ַרק ּכָ ּבְ
ָך  יל אֹוִתי ְוָכל ַעּמְ ּצִ יֹוֵתר, ּתַ הּוא ָחמּור ּבְ הּוא ָעֹון ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ׁשֶ דֹול ְמֹאד ׁשֶ ַהּגָ
עֹוָלם. ֱאֹלַהי ְנצֹור  ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ּבּור ָרע ַעל ׁשּום ִיׂשְ י ְלעֹוָלם ׁשּום ּדִ ּלֹא ֵיֵצא ִמּפִ ָרֵאל ׁשֶ ית ִיׂשְ ּבֵ
ּוֵמְרִכילּות  ּוֵמֲאַבק ְלׁשֹון ָהָרע  ׁשֹון ָהָרע  ִמּלָ יֵלִני  ְוַתּצִ ר ִמְרָמה.  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ְלׁשֹוִני ֵמָרע 
ָעָפר  ּכֶ י  ְוַנְפׁשִ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ֲעָנָוה  ת  ְלִמּדַ ִני  ּוְתַזּכֵ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְרִכילּות  ּוֵמֲאַבק 
ּלֹא  ׁשֶ ַעס,  ַהּכַ ִמן  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ ֱאֶמת.  ּבֶ ְפלּוִתי  ׁשִ ֵליַדע  ה  ְוֶאְזּכֶ ְהֶיה,  ּתִ ַלּכֹל 
ָדה  ַעס ְוַהְקּפָ י ׁשּום ּכַ ִלּבִ ָלל, ְוֹלא ְיֵהא ּבְ ָדן ּכְ ָבר, ְוֹלא ֶאְהֶיה ַקּפְ ֶאְכעֹוס ְלעֹוָלם ַעל ׁשּום ּדָ
ִתּדֹום.  י  ַנְפׁשִ ְוִלְמַקְלַלי  ַלּכֹל,  טֹוב  ִלְהיֹות  ִמּדֹוֶתיָך  ּבְ ֵבק  ִלּדָ ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ
ְצָטֵרְך ָלֶהם  ּנִ ְרָנָסֵתנּו קֹוֶדם ׁשֶ ים ִמן ָהֲעִנּיּות ּוִמן ַהחֹוֶסר, ְוַתְזִמין ּפַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְוַהּצִ
ַחת  ַצַער, ִמּתַ ַנַחת ְוֹלא ּבְ ִבזּּוי, ּבְ ָכבֹוד ְוֹלא ּבְ ִאּסּור, ּבְ ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ִצְמצּום, ּבְ ֶרַוח ְוֹלא ּבְ ּבְ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ י  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵלָאה,  ְוַהּמְ ָהְרָחָבה  ָיְדָך 

עֹוָלם:

ְוֶהָחָכם  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  ָבִרים  ּדְ ִוּדּוי  ְלִהְתַוּדֹות  ַרֲחֶמיָך,  ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְוַעל 
ְלָפֶניָך  ְענּו  ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִוינּו  ְוׁשֶ ָחָטאנּו  ׁשֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ַחּטֹאֵתינּו  ל  ּכָ ַעל  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ
ֶרְך  ר ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ָחְכָמתֹו ְוַעְנְוָתנּותֹו, ְויֹוֶרה ָלנּו ַהּדֶ עּוֵרנּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְלַמַען ְיַכּפֵ ִמּנְ
ה  ַזּכֶ ּתְ ָידֹו  ְוַעל  ה,  ַנֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוֶאת  ּה  ּבָ ֵנֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ְוָהֱאֶמת,  ר  ׁשָ ַהּיָ
טּות  ּשְׁ ר ָנבֹוא ְלִהְתּפַ ֱאֶמת, ַעד ֲאׁשֶ ל ַעְצֵמנּו ּבֶ ה ְלַבּטֵ ֵאין סֹוף. ְוִנְזּכֶ אֹוָתנּו ִלְהיֹות ִנְכָלל ּבְ
ח ָלנּו ֶאת אֹוְרָך  ם. ְוִתְפּתַ ָ ר ֶנְחַצְבנּו ִמּשׁ קֹום ֲאׁשֶ ה ָלׁשּוב ְוַלֲעלֹות ֶאל ַהּמָ ִמּיּות. ְוִנְזּכֶ ׁשְ ַהּגַ
ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ָוׁשֹוב.  ָרצֹוא  ּבְ ּבֹו  ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְוִנְזּכֶ סֹוף,  לֹו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ
ַעְצֵמנּו  ל  ּוְנַבּטֵ ֵאֶליָך.  ּוְבֵטִלים  ֱאֶמת  ּבֶ ָך  ּבְ ְדבּוִקים  ִנְהֶיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ָכל  ּבְ ׁשֶ אֹוָתנּו  ה  ַזּכֶ ּתְ
ַליֹהָוה  ַמְעצֹור  ֵאין  י  ּכִ ִמּיּות,  ׁשְ ַהּגַ טּות  ּשְׁ ִהְתּפַ ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ְלַגְמֵרי 
ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים,  ַהּגּוף  ַתֲאוֹות  ּבְ לּוֵתינּו  ּגָ ִמּיּוֵתינּו ְותֹוֶקף  ְוַגׁשְ ָעְבֵיינּו  ְלִפי  ְוַאף  יַע.  ְלהֹוׁשִ
יַע,  ְלהֹוׁשִ ְוַרב  ִגּבֹור  ה  ַאּתָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ּוַבְרזֶל,  ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ּכַ ְמֹאד  ּבֹו  ְרנּו  ַ ִנְתַקּשׁ ר  ֲאׁשֶ
ים  ים ּוְמַצּפִ ים ּוְמַקּוִ . ְוָאנּו ְבטּוִחים ּוְמַחּכִ ּךָ ָבר ִנְמַנע ִמּמֶ ָבר ְוֵאין ּדָ ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ ּוִמּמְ
ָפֶניָך,  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  אֹוָתנּו  ה  ּוְתַזּכֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֵאֶליָך, 
טּות  ּשְׁ ה ָלבֹוא ְלִהְתּפַ ְזּכֶ ּנִ ֲאוֹות ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים, ַעד ׁשֶ ל ּתַ ל ְלַגְמֵרי ּכָ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ַאְסֵפנּו  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום  ַעד  ינּו,  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָך  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ִמּיּות,  ׁשְ ַהּגַ
ְוָעֹון  ֵחְטא  ׁשּום  אֹוָתנּו  ב  ְיַעּכֵ ְוֹלא  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ָך  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ְוָאז  ֵאֶליָך, 
ְוַהּנֹוָרִאים.  דֹוִלים  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָלנּו  ְוִתְסַלח  ְמחֹול  ּתִ ַהּכֹל  ַעל  י  ּכִ ע,  ָוֶפׁשַ
ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ָרצֹון ַאֵחר  ֵני ְרצֹוֶנָך, ׁשֶ ל ְרצֹוֵננּו ִמּפְ ים ְלַבּטֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּבְ
י  י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ְוֵליַדע ּכִ ה ָלַדַעת ּכִ ִמיד. ְוִנְזּכֶ ְרצֹוְנָך ּתָ עֹוָלם, ַרק ְרצֹוֵננּו ִיְהֶיה ּכִ ּבָ



ה ְלתֹוָרה ד ִפָלּ להּתְ

ְהֶיה ֶלָעִתיד  ּיִ מֹו ׁשֶ ִטיב, ּכְ ם ֵהם ְלטֹוָבֵתנּו, ּוְלָבֵרְך ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּלָ ל ְמאֹוָרעֹוֵתינּו ּכֻ ּכָ
ְלכּות  ה ְלַהֲעלֹות ַהּמַ ָבר. ְוִנְזּכֶ ל ּדָ אֹלִהים ֲאַהּלֵ ָבר ּבֵ ל ּדָ יֹהָוה ֲאַהּלֵ תּוב, ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלבֹוא. ּכְ
ַמְלכּות  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָעה,  ָהִרׁשְ ַמְלכּות  ל  ּוְלַבּטֵ עֹוָלם,  ּבָ ַמְלכּוְתָך  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ִלְמקֹוָמּה, 
ָך ַעל  ה ְיֹהָוה ְלַבּדֶ ָרֵאל, ְוִתְמלֹוְך ַאּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ָהַעּכּום ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ֶלת ּכָ ּוֶמְמׁשֶ

יָך: ל ַמֲעׂשֶ ּכָ

ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ה  ָהֵאּלֶ ֲעלֹות  ַהּמַ ְלָכל  י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  עֹוָלם.  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָלנּו  ּוְלַהְראֹות  ָלנּו  ְלַגּלֹות  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ָחּנֵ ּתְ ּוְבֵכן  ֱאֶמת.  יֵקי  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  ִלְזּכֹות 
אֹוָתנּו  ה  ַזּכֶ ּתְ ְלַמַען  ֲאֵליֶהם,  ְלִהְתָקֵרב  אֹוָתנּו  ּוְלַזּכֹות  ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ֶאת 
ְרמּו ַלֲעׂשֹות  ּגָ ים  ֻרּבִ ַהּמְ לֹום ַחּטֹאֵתינּו  ְוׁשָ ְוִאם ַחס  ָפֶניָך.  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ר  ָיָדם ְלֹכל ֲאׁשֶ ַעל 
לֹום,  ִרים ֵמֵעיֵנינּו ַחס ְוׁשָ ְהיּו ֶנְעָלִמים ְוִנְסּתָ ּיִ יֵקי ֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ יֵנינּו ּוֵבין ַהּצַ יל ּבֵ ְבּדִ ָמָסְך ַהּמַ
ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ָהֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ַרת  ְוַהְסּתָ ֲעלּומֹות  ּתַ ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ְוֵאין 
ְוַתֲעֹזר  אֹוָתנּו  ה  ַזּכֶ ּתְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה 
ִיְהֶיה  ְלָפֶניָך  ִתי  ִהְתַוּדֵ ׁשֶ ְדָבִרים  ּוִוּדּוי  ָפֶניָך.  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ַמה  ְלָכל  יַע  ּוְלַהּגִ ִלְזּכֹות  ָלנּו 
ְוָכל  ּדֹור.  ּבַ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ְוַהּצַ ֶהָחָכם  ִלְפֵני  יִתי  ִהְתַוּדֵ ִאּלּו  ּכְ ְלָפֶניָך  ל  ּוְמֻקּבָ ָחׁשּוב 
טֹובֹות  ֲעלֹות  ַהּמַ ָאר  ׁשְ ְוָכל  ָרעֹות,  ּוִמּדֹות  ֲאוֹות  ּתַ ּוִבּטּול  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות  ֲעלֹות  ַהּמַ
ּלֹא  ֶ ּשׁ ְוֵהן ַמה  ָפֶניָך,  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ֵהן ַמה  יֵקי ָהֱאֶמת,  ַצּדִ ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ׁשֶ
ה ָאִבינּו, ְוֵאין  י ַאּתָ ים, ּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲעֹזר ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ְרנּו ְלָפֶניָך, ַעל ַהּכֹל ּתַ ִהְזּכַ
ְרצֹוִני ְוכֹוְסִפי  לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ י ּגָ ַמִים. ּכִ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ָעֶליָך ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ
הּוא  ִמי  ָלַדַעת  זֹוֶכה  ֵאיִני  ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ַאְך  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַלּצַ ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד  ָחָזק 
ָבעֹות ָלֹבא  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ י ָוֶאְמָצֵאהּו, ָהִייִתי ְמַדּלֵ ן ָיַדְעּתִ ְוֵאיֹפה הּוא, ִמי ִיּתֵ

יֶדּנּו: ר ְצָעַדי ַאּגִ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ִמְסּפַ

ִצּפֹור  י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ ָמֵלא ַרֲחִמים, ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ְרֵאה ָעְנִיי ּוְמרּוִדי ַלֲעָנה ְוֹראׁש, ׁשָ
ַע, ַרק ְלָך ְלַבד ֵעיַני ְתלּויֹות. חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי,  ׁשֵ י ֵאין ִלי ְלִמי ִלְפנֹות ְלִהּוָ ג. ּכִ ּבֹוֵדד ַעל ּגָ
ים. ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים  ֻרּבִ ַעי ַהּמְ ר ָנא ַעל ֲחָטַאי ַוֲעֹוַני ּוְפׁשָ ּוְסַלח ָנא ּוְמַחל ָנא ְוַכּפֵ
ִליָחה  ָך ַהּסְ י ִעּמְ י ַרב הּוא. ּכִ ְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוִני ּכִ י ָמַרְדנּו בֹו. ְלַמַען ׁשִ ִליחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ָפֶניָך.  נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ל ַמה ּשׁ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד ּכָ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ן ָלנּו ּבְ נּו ְוִתּתֶ ֵרא. ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ ּוָ ְלַמַען ּתִ
עֹוָלם ַהזֶּה ִלְטעֹום ֵמֵעין ָהעֹוָלם  ם ּבָ נּו ּגַ ֲעִדי. ּוְתַזּכֵ ר ּבַ ַכּפֵ ה ְיֹהָוה ּתְ ְלׁשֹוִני ַאּתָ ִגיִתי ּבִ ְוִאם ׁשָ
ַלּכֹל.  ְיֹהָוה  טֹוב  י  ּכִ ְלטֹוָבֵתנּו.  ַהּכֹל  ְמאֹוָרעֹוֵתינּו  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָלַדַעת  ֵאֶליָך,  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ א,  ַהּבָ
י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין  י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ עֹוָלם. ְלַמַען ּדַ נּו ְלַגּלֹות ַמְלכּוְתָך ּבָ ּוְתַזּכֵ
מֹו ֶאָחד. ִיְהיּו ְלָרצֹון  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ עֹוד. ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ



ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ּתֹוָרה ה י ּבַ לו

ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ּתֹוָרה ה י ּבַ

ָהעֹוָלם א.  ל  ּכָ לֹוַמר  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 
ל"ז(,  )ַסְנֶהְדִרין  ִביִלי  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ִנְבָרא  ֹלא 
ן  ּוְלַעּיֵ ִלְראֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ
ֹאת  ּוְלַמּלְ ָהעֹוָלם  ִתּקּון  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ
ֲעבּוָרם: ּבַ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ָהעֹוָלם   ֶחְסרֹון 

ְגזֵיַרת ִעִרין ִפְתָגָמא, ּוְמאַמר  ִנּיֵאל ד, יד( "ּבִ תּוב )ּדָ ּכָ מֹו ׁשֶ ]ּכְ

ָבר  ּדָ "ָאִבי  ע:  ֱאִליׁשָ ּבֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוזֶה  א",  ֵאְלּתָ ׁשִ ין  יׁשִ ַקּדִ

ה,  ִפּלָ ּתְ ַהְינּו  יג(,  ה,  )ְמָלִכים־ב  ֵאֶליָך"  ר  ּבֶ ּדִ ִביא  ַהּנָ דֹול  ּגָ

ם ח, ד(.  דֹולֹות" )ׁשָ ל ַהּגְ א ִלי ֶאת ּכָ ָרה ּנָ תּוב: "ַסּפְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ל ָמקֹום  ֶרְך ִצּוּוי, ִמּכָ י ָאַמר ֵאֶליָך "ְרַחץ ְוִהְטָהר", ּדֶ ְוַאף ּכִ

ע ִנְקָרא ָקדֹוׁש,  ר(. ֶוֱאִליׁשָ ְרֵכי ֹיׁשֶ ה )ּדַ ִפּלָ זֶה ּתְ יׁש ּבָ ִהְלּבִ

ם, ד([ תּוב: "ִאיׁש ָקדֹוׁש עֹוֵבר": )ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

דֹוָלה ב.  ְמָחה ּגְ ׂשִ ְצָוה ּבְ ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַהּמִ
ַכר עֹוָלם  ׁשּום ׂשְ ּלֹא ִיְרֶצה ּבְ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ּכָ
דֹוׁש־ ְזִמין לֹו ַהּקָ ּיַ א ׁשֶ ִביָלּה, ֶאּלָ ׁשְ א ּבִ ַהּבָ
ִמְצָוה  ַכר  ׂשְ ּבִ ַאֶחֶרת  ִמְצָוה  רּוְך־הּוא  ּבָ
ַעְצָמּה.  ּבְ ְצָוה  ֵמַהּמִ ֶנֱהֶנה  הּוא  י  ּכִ ֹזאת, 
ַעל  ְגַזר  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֵליַדע  יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ין אֹו ְלַאַחר  ּדִ ַזר  ּגְ ָהעֹוָלם, ְוִאם הּוא ֹקֶדם 
לֹום.  ין ַחס ְוׁשָ ין, ְוַעל ִמי ָוִמי ִנְגַזר ַהּדִ ַזר ּדִ ּגְ
י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֲעבּור  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע 
יׁש  יִקים ְלַהְלּבִ ּדִ ין ְצִריִכים ַהּצַ ַזר ּדִ ְלַאַחר ּגְ
ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  זֶה  ְוָכל  ִסּפּוִרים.  ּבְ ָתם  ִפּלָ ּתְ
ְצָוה  ֵמַהּמִ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְצָוה  ַהּמִ ּיַת  ֲעׂשִ

"ל: ּנַ ַעְצָמּה ּכַ ּבְ

ר ג.  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ב,  ּלֵ ּבַ הּוא  ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ִעּקַ
ִלּבֹו  ּבְ ִסיר ַעְקמּוִמּיּות ׁשֶ ּיָ ֹמַח ַעד ׁשֶ ב ִלׂשְ ַלּלֵ
ְמָחה.  ְלׂשִ ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  רּות ֵלב,  ַיׁשְ ֵהא לֹו  ּיְ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  יִטין  ַמְפׁשִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְוַעְקמּוִמּיּות 
ֹכַח ּוְבִיְרָאה  ה ּבְ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ְרָעִמים, ׁשֶ

דֹוָלה: ָנה ּגְ ְוַאֲהָבה ּוְבַכּוָ

ַעל־ְיֵדי ד.  הּוא  "ל,  ַהּנַ ְמָחה  ַלּשִׂ ִלְזּכֹות 
דֹוָלה  ּגְ ּוְבִיְרָאה  ֹכחֹות  ּבְ ִלין  ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ּוְבַאֲהָבה:

ַהּכֹחֹות, ה.  ל  ּכָ ִעם  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך 
דֹול,  ּגָ ֹכַח  ּבְ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ַהּקֹול  ֶאת  ּוְלהֹוִציא 
יּוַכל  ְוָאז  ּמַֹח,  ּבַ ַהּקֹול  ע  ִיְפּגַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ר,  הּוא ְמַדּבֵ ֶ ַמע ַמה ּשׁ ב ִיׁשְ ַהּלֵ ן, ַהְינּו ׁשֶ ְלַכּוֵ
ַעְקמּוִמּיּות  ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְמָחה  ְלׂשִ ְוָיבֹוא  ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ
ַעְצָמן  ְצוֹות ּבְ דֹוָלה ֵמַהּמִ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְצוֹות ּבְ ַהּמִ
תֹו  ִפּלָ יׁש ֶאת ּתְ ּיּוַכל ְלַהְלּבִ ה ׁשֶ "ל, ְוִיְזּכֶ ּנַ ּכַ
זֵרֹות ֲאִפּלּו  ל ַהּגְ ל ּכָ ָבִרים ּוְלַבּטֵ ִסּפּוֵרי ּדְ ּבְ

ין: ַזר ּדִ ְלַאַחר ּגְ

ֹראׁש ו.  ּבְ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ִמי 
אי ֹלא ִיְדַאג  ַוּדַ ָנה ֵמִאיׁש ָיֵרא ְוָחֵרד, ּבְ ָ ַהּשׁ

ָנה ֵמְרָעִמים: ָ ל ַהּשׁ ּכָ

ְרָעִמים ז.  ִלְבִחיַנת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִלְזּכֹות 
ל  ִמּכָ ַהּמַֹח  ין  ַפּנִ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  "ל,  ַהּנַ
ָזרֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ִמיֵני 

ְוִהְרהּוִרים ָרִעים:

ֶאת ח.  ְלַפּנֹות  ִלזֵָּהר  ְצִריִכין  ְמֹאד  ְמֹאד 
בֹות  ֲחׁשָ ּוִמּמַ ִחיצֹוִנּיֹות  ֵמָחְכמֹות  ַהּמַֹח 
ָחְכָמתֹו  ֶאת  ַיְחִמיץ  ּלֹא  ׁשֶ ֵמָחֵמץ  ָזרֹות, 
ֵהם  י  ּכִ ּוְבַתֲאוֹות,  ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ּבְ
לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֹמחֹו,  ִאין  ּוְמַטּמְ ְמַטְמְטִמין 
ם  ֹמַח. ּגַ ר לֹו ִלׂשְ תֹו, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְתִפּלָ ן ּבִ ְלַכּוֵ
לֹו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ָבר ַרק  ּום ּדָ ּלֹא ִייָרא ִמּשׁ ִיְרָאה ִחיצֹוִנית, ׁשֶ
ְיָראֹות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ
תֹו ּומֹוֵנַע  ְתִפּלָ ן ּבִ ר ְלַכּוֵ ִחיצֹוִנּיֹות ִאי ֶאְפׁשָ
ּלֹא ַיְחִמיץ,  ֹמר ֹמחֹו ׁשֶ ר ִלׁשְ ְמָחה, ְוָהִעּקָ ַהּשִׂ
ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְבַתֲאוֹות,  ּלֹא ְיַהְרֵהר ּבְ ׁשֶ



ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר לזּתֹוָרה ה י ּבַ

ְדמֹוָתא,  ִסְטָרא  ֵהם  ׁשֶ ָחֵמץ  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ֵהם  ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵאּלּו  ּבְ ִלְגֹער  ְוָצִריְך 
ם  ּוְלָגְרׁשָ ַאֲחָרִנין  ִסְטִרין  מֹוָתא  ּדְ ִסְטָרא 
ֵאָליו,  ִיְתָקְרבּו  ּלֹא  ׁשֶ ְבּתֹו,  ּוַמֲחׁשַ ְעּתֹו  ִמּדַ
ֹמחֹו ֵאּלּו  ְנסּו ּבְ ּלֹא ִיּכָ ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד ׁשֶ ְוִלׁשְ
ף  ּתֵ ְלׁשַ ָצִריְך  ם  ּגַ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
ְך  ְיָקא יּוַכל ְלַזּכֵ ְרָאה, ְוָאז ּדַ ָהַאֲהָבה ִעם ַהּיִ
ָכל ַהּכֹחֹות,  דֹוָלה ּבְ ָנה ּגְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֹמחֹו ׁשֶ
ַעל־ ִחיַנת ְרָעִמים, ׁשֶ תֹו ּבְ ִפּלָ ְהֶיה ּתְ ּתִ ַעד ׁשֶ

"ל: ּנַ ְמָחה ְוכּו' ּכַ ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ְלׂשִ

ֹמר ַעְצמֹו ִמּיָראֹות ִחיצֹוִנּיֹות ט.  ָצִריְך ִלׁשְ
עֹוָלם,  ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ּלֹא ִיּפֹל ָעָליו ִיְרָאה ִמּשׁ ׁשֶ
ִיְזּכֹר  ָוַפַחד  ִיְרָאה  ֵאיזֶה  ָעָליו  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַרק 
דֹול,  ַהּגָ ּוַפְחּדֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת  ד  ִמּיָ
ִמיד,  ל ַהּיֹום ּתָ יְך ַעל ַעְצמֹו ִיְרַאת ה' ּכָ ְוַיְמׁשִ
ּכֹחֹות  ִעם  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
תֹו  ִפּלָ תֹו, ְוִיְהֶיה ּתְ ִפּלָ דֹול ּתְ ֹכַח ּגָ ְלהֹוִציא ּבְ
ֹמַע ֵהיֵטב ַמה  ה ִלׁשְ ְוִיְזּכֶ ְבִחיַנת ְרָעִמים,  ּבִ
ְמָחה,  ה ְלׂשִ ִפיו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ּמֹוִציא ּבְ ֶ ּשׁ
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות 
ה ֵליַדע  ַעְצָמּה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ְצָוה ּבְ ֵמַהּמִ
ין  ּדִ ַזר  ּגְ ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  זֵרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ

לֹום: ַחס ְוׁשָ

ְרָאה י.  ַהּיִ ִעם  ָהַאֲהָבה  ף  ּתֵ ְלׁשַ ָצִריְך  ם  ּגַ
רּות  ּבְ ר ַהִהְתּגַ י ִעּקַ "ל, ּכִ ֵדי ִלְזּכֹות ְלָכל ַהּנַ ּכְ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ָהַאֲהָבה,  ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ְרָאה: ים ֶאת ַהּיִ ְצִריִכין ְלַהְקּדִ

ָצִריְך יא.  יו  ַחּיָ ַעל  ָלחּוס  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ַעל  ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ְוַיׁשְ ַמע  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ֵלִמים,  ַהּשְׁ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁשֶ ִריבֹות  ַהּמְ
ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ּכְ א  ַרּבָ ְוַאּדְ ם,  ֻכּלָ ּבְ ְלַהֲאִמין  ַרק 
ְלַעְצמֹו  ח  ִיּקַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁשֶ ִריבֹות  ַהּמְ
עֹוָלם,  ל ַעל ַעְצמֹו ֵהיָכן הּוא ּבָ ּכֵ מּוָסר ְוִיְסּתַ
י  ִטּפֵ ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ַעל  אֹותֹו  מֹוִכיִחין  זֶה  ּבָ י  ּכִ

ם ֹמחֹו ֹלא  אי ִאם ֹלא ָהָיה ִנְפּגָ ַוּדַ י ּבְ ֹמחֹו, ּכִ
יִקים,  ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ִריבֹות ׁשֶ ָמע לֹו ַהּמְ ָהָיה ִנׁשְ
ֲעֵליֶהם  ָיא  ֻקׁשְ ׁשּום  ִלּבֹו  ּבְ ִנְכָנס  ָהָיה  ְוֹלא 
ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ ַרק  ִהיא  ִריָבה  ַהּמְ ר  ְוִעּקַ ָלל.  ּכְ
ִבין  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ "ל  ַהּנַ ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהְינּו 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁשֶ ִריָבה  ַהּמְ ַעל־ְיֵדי  ְוִיְזּכֹר 
ְלָגְרׁשֹו  רֹוִצים  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ הּוא  ֵהיָכן 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  ַהַחּיִ ִמן 
ִריָבה ַהזֹּאת, ֵמֲחַמת  ים, ַעל־ְיֵדי ַהּמְ ּיִ ֲאִמּתִ
ֶאיָה  ל ּבָ ָעָליו ֶנֱאַמר: "ּכָ י ֹמחֹו ׁשֶ ִטּפֵ ַגם ּבְ ּפָ ׁשֶ
ֵלי  ים" )ִמׁשְ יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ ֹלא ְיׁשּובּון ְוֹלא ַיּשִׂ
ִסיל ְוֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ֹזאת  הּוא ּכְ ב' יט(. ּוִמי ׁשֶ

ֶאת  ְואֹוֵבד  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִנְתַרֵחק  ֱאֶמת,  ּבֶ
ַעְצמֹו  ַעל  ָלחּוס  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  עֹוָלמֹו. 
ְיָקא ִנְתעֹוֵרר  א ַעל־ְיֵדי־זֶה ּדַ ַרּבָ ֱאֶמת, ַאּדְ ּבֶ
"ל,  ּנַ עֹוָלם ּכַ יר ֶאת ַעְצמֹו ֵהיָכן הּוא ּבָ ּוַמְזּכִ
ַלֲעֹמד  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ זֶּהּו  ׁשֶ ּוֵמִבין 
ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְוֹלא  ַמע  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ זֶה  ּבְ
ַעל־ְיֵדי־ ְיָקא  ּדַ ְוִנְתָקֵרב  ַהזֹּאת,  ִריָבה  ַהּמְ
ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ זֶה 
ין  ּבֵ ׁשֶ ִריָבה  ַהּמְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָלֶנַצח.  ּקּונֹו  ּתִ
ִביל  ׁשְ ּבִ ְיָקא  ּדַ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִהיא  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ָראּוי  י  ּכִ ְתַרֵחק,  ַהּמִ ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ זֶה  יֹון  ִנּסָ
ְוִאם  ֹמחֹו,  י  ִטּפֵ ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלַרֲחקֹו 
ַעְצמֹו  יֹון זֶה ְלָהִבין ִמזֶּה ּבְ ִנּסָ ִיְרֶצה ַלֲעֹמד ּבְ
ל ַעל זֶה, ִיְתָקֵרב ַעל־ ּכֵ ָגמֹו ְוֹלא ִיְסּתַ ֶדל ּפְ ּגֹ

ְך ִאי  ל־ּכָ ַגם ּכָ ּפָ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ְיָקא, ּכִ ְיֵדי־זֶה ּדַ
יֹון  י ִאם ַעל־ְיֵדי ִנּסָ ר לֹו ְלִהְתָקֵרב, ּכִ ֶאְפׁשָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְוָהֵבן.  ְיָקא  ּדַ זֶה 
ַהְמֻרָחִקים,  ְלָקֵרב  ְורֹוֶצה  הּוא  ֶחֶסד  ָחֵפץ 
ֵאיָנם ְראּוִיים ְלָקְרָבם, ֲאָבל  י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
יֹון  י ִאם ַעל־ְיֵדי ִנּסָ ֵאין ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ּכִ

"ל: ּנַ זֶה ּכַ

ָרִעים יב.  ְוִהְרהּוִרים  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ



ה ְלתֹוָרה ה ִפָלּ ּתְ לח

ָחֵמץ,  ִחיַנת  ּבְ ְדמֹוָתא  ִסְטָרא  ִחיַנת  ּבְ ֵהם 
רֹוְדִפים  "ל  ַהּנַ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ּוְכׁשֶ
ֶהם  ּבָ ּגֹוֵער  ְוָהָאָדם  ּבֹו,  ֵנס  ִלּכָ ַהּמַֹח  ַאַחר 
יַח  ַמּנִ ְוֵאינֹו  ֶהם,  ִעּמָ ּוְמִריָבה  ה  ַמּצָ ה  ְועֹוׂשֶ
אֹוָתם ִלְכֹנס ְלתֹוְך ַהּמַֹח, ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנּצֹול 
ְוזֹוֶכה  מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  ָחֵמץ  ִחיַנת  ִמּבְ
ה  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ֹמִחין  ל  ְלַקּבֵ

ָחֵמץ  עּור  ּבִ ְצַות  ּמִ ׁשֶ מּוָבן  יָלא  )ּוִמּמֵ ים  ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ
"ל(: ל ִלְזּכֹות ְלָכל ַהּנַ ֶפַסח ְמֻסּגָ ה ּבְ ַוֲאִכיַלת ַמּצָ

יִקים יג.  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ
זֶה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ֵלִמים  ַהּשְׁ
ָלא ִיְתְקִריבּו  ְכֵדי ְלָגֵרׁש ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ּדְ ּבִ
ֲחֹלֶקת  ַהּמַ זֶה  ן  ְוַעל־ּכֵ א,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָנא  ּכְ ְלַמׁשְ

"ל: ה ַהּנַ ִחיַנת ַמּצָ יֵניֶהם הּוא ּבְ ּבֵ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה ה ִפָלּ ּתְ

קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת  ם. ּבְ ר ִעּמָ ָך ְלַדּבֵ בֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדׁשְ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליָת ּבַ )ה( ַאּתָ

ָך ּתֹוָרה ּוִמְצֹות.  ד ְלַעּמְ נּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלּמֵ לֹוְתָך ַמְלּכֵ ִהּגָ ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפְעּתָ ּבְ
ים ְלַקּיֵם  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרנּו ּבְ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָכל ּכִֹחי, ְוָכל ִמיֵני  ל ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ ים ְלִהְתּפַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ דֹוָלה, ּוְתַזּכֵ ְמָחה ּגְ ׂשִ ִמְצֹוֶתיָך ּבְ
ם,  ֵחֶלב ּוַבּדָ ר ְוִגיִדין ַוֲעָצמֹות ְועֹוַרִקים ּבַ ָבׂשָ יַדי, ּבְ ָס"ה ּגִ ַרַמ"ח ֵאָבַרי ּוְשׁ י ּבְ ְמָצא ּבִ ּנִ ּכַֹח ׁשֶ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָכל ַהּכַֹח  ָכל ַהּגּוף,  ּבְ ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּוַבּמַֹח  ֹראׁש,  ּבָ ּמַֹח ׁשֶ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָכל ַהּכַֹח 
ּבּור  ה ְלהֹוִציא ַהּקֹול ְוַהּדִ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ ם ֻיְכְללּו ּבְ ּלָ חֹות ּכֻ ָאר ִמיֵני ֹכּ ים. ְוָכל ׁשְ חּוׁשִ
ַהזֶּה  ְוַהּקֹול  בּורֹוֶתיָך,  ּגְ ַרַעם  מֹו  ּכְ ַמע  ִנׁשְ קֹוִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ דֹול.  ּגָ ֹכַח  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְלָפֶניָך,  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ּוֵמִבין  ׁשֹוֵמַע  ִיְהֶיה  י  ּבִ ּלִ ׁשֶ י,  ִלּבִ ַנת  ּוָ ּכַ ְיעֹוֵרר 
ָמר  ִנׁשְ ְוֶאְהֶיה  ָהרֹוְממּות,  ִיְרַאת  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ב.  ַהּלֵ ַנת  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
עֹוָלם,  ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ּלֹא ִאיָרא ְוֹלא ֶאְפַחד ִמּשׁ ָלל, ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ִיְרָאה ִחיצֹוָנה ּכְ ׁשֶ
ָבר  ּום ּדָ ה ָרָעה ְוִלְסִטים, ְוֹלא ִמּשׁ עֹוָלם, ְוֹלא ֵמַחּיָ ּבָ ּום ָאָדם ׁשֶ ר ְוָאדֹון, ְוֹלא ִמּשׁ ֹלא ִמּשַׂ
ָך ְלַבד ִאיָרא ְוֶאְפַחד  י ִאם ִמּמְ ָלל, ּכִ ַחד ְוִיְרָאה ִחיצֹוָנה ְכּ עֹוָלם, ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ּפַ ּבָ ׁשֶ

ָאה ִיְרַאת ָהרֹוְממּות: ַרֲחֶמיָך ְלִיְרָאה ִעּלָ ה ּבְ ִמיד, ְוֶאְזּכֶ ּתָ

י ֵמָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות  ְבּתִ דֹוִלים, ְלַפּנֹות ֶאת מֹוִחי ּוַמֲחׁשַ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
לֹום.  ַתֲאוֹות ְוִהְרהּוִרים ַחס ְוׁשָ י ּבְ ְבּתִ ּלֹא ֲאַטְמֵטם ֶאת מֹוִחי ּוַמֲחׁשַ בֹות ָזרֹות, ׁשֶ ֲחׁשָ ּוִמּמַ
לֹום, ְוֹלא ֲאַהְרֵהר  ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוְבַתֲאוֹות ַחס ְוׁשָ י ּבְ ְבּתִ ְוֹלא ַאְחִמיץ ֶאת מֹוִחי ּוַמֲחׁשַ
ָלל, ַרק ִיְהֶיה מֹוִחי  עֹוָלם ּכְ ֶבת חּוץ ּבָ ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ִהְרהּור ּוַמֲחׁשֶ ִהְרהּוִרים ָרִעים, ׁשֶ ּבְ
ן ִלי ּכַֹח  ָלל. ְוִתּתֶ ָבה ִחיצֹוָנה ּכְ י ׁשּום ַמֲחׁשָ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּלֹא ִיְכֹנס ּבְ י ָנִקי ְוַזְך ָוַצח, ׁשֶ ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ
ל  ִאים ָעַלי ְלַבְלּבֵ בֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוִהְרהּוִרים ַהּבָ בֹות ָרעֹות, ַמֲחׁשָ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ר ַעל ּכָ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ְוָלִריב  ֶהם  ּבָ ִלְגעֹור  ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל,  ּכְ מֹוִחי  ּבְ ִלְכנֹוס  ן ָלֶהם ׁשּום ָמקֹום  ֶאּתֵ ּלֹא  ׁשֶ י,  ְעּתִ ּדַ ֶאת 
ה  ָלל, ְוֶאְזּכֶ י ּכְ ַדְעּתִ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ִלְכנֹוס ּבְ בּוִלי, ׁשֶ ם ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּגְ ֶהם ְלָגְרׁשָ ִעּמָ

ִמיד: י ּתָ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ְלַקּדֵ

דֹול  ַגם ַהּגָ ֶדל ֹעֶצם ַהּפְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּגֹ ָאּנָא ְיֹהָוה ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים. טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. ַאּתָ
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ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ָבה ָרָעה, ִמּכָ ל ַמֲחׁשָ ּכָ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְמֹאד ַעל־ְיֵדי  ּבְ ַהּנֹוֵגַע  ְוַהּנֹוָרא 
ְועֹוֵקר ֶאת  ָכל ָהעֹוָלמֹות,  ּבְ ְמֹאד  ּוְמַקְלֵקל  ּפֹוֵגם  הּוא  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ִהְרהּור ַרע ַחס  ַעל־ְיֵדי 
ים,  יג ֹאְרחֹות ַחּיִ ה לֹו עֹוד ָלׁשּוב ּוְלַהּשִׂ ר ָקׁשֶ ים, ַעד ֲאׁשֶ קֹור ַהַחּיִ לֹום ִמּמְ ָהָאָדם ַחס ְוׁשָ
ּנֹוְגִעים,  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַהּנֹוְגִעים  ְבֵהי ְמרֹוִמים,  ּגָ ְוַהּנֹוָרִאים ַעד  ָגִמים ָהֲעצּוִמים  ַהּפְ ָאר  ׁשְ ְוָכל 
ה ָיַדְעּתָ  לֹום. ְוַגם ַאּתָ ּמֹוַח ַחס ְוׁשָ ְכָנס ּבַ ָבה ָרָעה ְוִהְרהּור ַהּנִ ל ַמֲחׁשָ ים ַעל־ְיֵדי ּכָ ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ
בֹות  ַמֲחׁשָ נּו ּבְ ְעּתֵ ל ֶאת ּדַ ַעם, ְלַבְלּבֵ ָכל ּפַ ִרים ָעֵלינּו ּבְ ּבְ ְתּגַ ּמִ רּות ׁשֶ ּבְ ֶדל ֹעֶצם ַהִהְתּגַ ֶאת ּגֹ
ר ֲעֵליֶהם,  ּבֵ ֵמר ֵמֶהם ּוְלִהְתּגַ ָ י ְלִהּשׁ ים ֹלא ִנְזַהְרּתִ ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים. ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ
ַעד  מֹוִחי,  ּבְ י  ִהְכַנְסּתִ ׁשֶ ָהָרעֹות  בֹוַתי  ַמְחׁשְ ַעל־ְיֵדי  ְמֹאד  מֹוִחי  ֶאת  י  ַגְמּתִ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ָהִייִתי ַמְחִמיץ ֶאת  י ַעל ִאּסּור ָחֵמץ ׁשֶ בֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ְוָעַבְרּתִ ל מֹוִחי הּוא ָמֵלא ַמֲחׁשָ ּכָ ׁשֶ
ר  ּבֵ ּלֹא ָהִייִתי ִמְתּגַ טּוִתים. ְוֹלא ַדי ׁשֶ ַתֲאוֹות ְוִהְרהּוִרים ּוִבְלּבּוִלים ּוְבָכל ִמיֵני ׁשְ מֹוִחי ּבְ
ם  ְלָגְרׁשָ י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ְוֹלא  מֹוִחי,  ּבְ ִלְכנֹוס  ּכַֹח  ָלֶהם  י  ָנַתּתִ ם  ּגַ ַאף  ָרעֹות,  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעל 
י  ּנִ ִמּמֶ ם  ְלָגְרׁשָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִלי  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעצֹוֶתיָך  י  ְמּתִ ִקּיַ ְוֹלא  ָלל,  ּכְ
ִבְלּבּול  ּבְ ָעְברּו  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ַעל  ִלי  ַוי  ִלי  אֹוי  מֹוַרי.  ְלקֹול  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְוֹלא  ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ ּבְ
ּבֹוֶלת  י ַמִים ְוׁשִ ַמֲעַמּקֵ אִתי ּבְ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ י ּבִ בֹות ָרעֹות. ָטַבְעּתִ ַעת ּוַמֲחׁשָ ַהּדַ
ר ֲאִפּלּו  בֹות ָרעֹות ּוִבְלּבּוִלים, ַעד ֲאׁשֶ ַמֲחׁשָ ְך ּבְ ל ּכָ ב ּכָ י ּומֹוִחי ִנְתַעְרּבֵ ְעּתִ ל ּדַ ָטָפְתִני, ּכָ ׁשְ
ה  ה ָעַלי ְמֹאד. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַאּתָ ר ֲעֵליֶהם ְוִלְברֹוַח ֵמֶהם, ָקׁשֶ ּבֵ ֲאִני ָחֵפץ ְלִהְתּגַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל  ֵהן  ִנְכָחדּו.  ֹלא  ָך  ִמּמְ מֹוַתי  ְוַאׁשְ י  ְלּתִ ְלִאּוַ ָיַדְעּתָ 
ה,  ׁשָ ּוַבּקָ ה  ְתִחּנָ ּבִ ֲחָוָיה,  ּתַ ּוְבִהׁשְ ּוִבְכִריָעה  ִקיָדה  ּבְ ה,  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי 
ַרֲחֶמיָך  ִני ּבְ ָחּנֵ ּתְ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד, ׁשֶ ַנת ִחּנָ ׁש ַמּתְ ה, ׁשֹוֵאל ּוְמַבּקֵ ַתח, ֶנֱאַנח ְוִנְדּכֶ ּפֶ ָעִני ּבַ ּכְ
ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ֵמַהּיֹום  ִלי  ְוַתֲעֹזר  ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה  ְותֹוִציֵאִני  ְפָלִאים,  ַהּנִ ַוֲחָסֶדיָך  ָהֲעצּוִמים 

ה ְוַעד עֹוָלם: ִמיד ֵמַעּתָ י ּתָ ְבּתִ ַמֲחׁשַ

ַוֲחֹמל  ֵעיֶניָך,  ּבְ ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפׁשִ ָנא  יַקר  ּתִ ֲאנּוִחים,  ֶעְלּבֹון  ּבְ צֹוֶפה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ְוַקּדְ ֵצִני,  ְוַאּמְ ֵקִני  ְוַחזְּ ֵעִני  ְוַסּיְ ְוָעְזֵרִני  ַוֲחִנינֹוֶתיָך,  ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי 
יַח  ַאּנִ ּלֹא  ׁשֶ ַעְצִמי  מֹור  ִלׁשְ ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָך,  ֵמִאּתְ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעַלי  ְך  ׁשֵ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ַעת.  ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ חּוץ  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ׁשּום  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְלתֹוְך  ָלל  ּכְ ִלְכנֹוס 
ְהֶיה  ּתִ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ַרק  ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ִהְרהּור  ׁשּום  ּבְ ֲאַהְרֵהר  ּלֹא  ׁשֶ ן,  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ
ְלַהֲאִמין  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן  ּוְפסֹוֶלת.  ִסיג  ל  ִמּכָ ה  ּוְנִקּיָ ה  ַזּכָ ִמיד,  ּתָ ה  ְקדֹוׁשָ
ֲחלֹוֶקת  ָלל ַעל ַהּמַ ָבה ּכְ י ׁשּום ִהְרהּור ּוַמֲחׁשָ י ְוַדְעּתִ ְבּתִ ַמֲחׁשַ יֵקי ֱאֶמת, ְוֹלא ִיְכֹנס ּבְ ַצּדִ ּבְ
ֵלָמה ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי  ֱאמּוָנה ׁשְ יֵקי ֱאֶמת ּבֶ ַצּדִ ה ְלַהֲאִמין ּבְ יֵקי ֱאֶמת. ַרק ֶאְזּכֶ ּדִ ין ַהּצַ ׁש ּבֵ ּיֵ ׁשֶ
ל עֹוָלם. ִאם ָאְמָנם  ָלל. ִרּבֹונֹו ׁשֶ יֵניֶהם ּכְ ּבֵ ֲחלֹוֶקת ׁשֶ ָיא ֲעֵליֶהם ְוַעל ַהּמַ ׁשּום ִהְרהּור ְוֻקׁשְ
יֵקי ֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות  ר ַעל־ְיֵדי זֶה ֵאיִני ָראּוי ּוְכַדאי ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ י מֹוִחי, ֲאׁשֶ ִטּפֵ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ
ְלַהְרֵהר  ְוִהְרהּוִרים  חּוץ  בֹות  ַמֲחׁשָ ָעַלי  ִאים  ּבָ זֶה  ֵמֲחַמת  ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶהם  ּבָ ְלַהֲאִמין 
ה  ַוֲעׂשֵ ִמְפָעַלי,  ּכְ ִדיֵנִני  ּתְ ְוַאל  ֲחָטַאי  ּכַ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַאל  ְיֹהָוה  א  ָאּנָ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַאֲחֵריֶהם 
ָיא ְוִהְרהּור  י ׁשּום ֻקׁשְ ִלּבִ ּלֹא ִיְכֹנס ּבְ ִני ׁשֶ ַרֲחִמים. ְוַזּכֵ ִתי ּבְ ׁשָ א ַבּקָ ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעִני, ּוַמּלֵ
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ֱאמּוָנה  ִמיד ּבֶ ֶהם ּתָ ה ְלַהֲאִמין ּבָ יֵניֶהם, ַרק ֶאְזּכֶ ּבֵ ֲחלֹוֶקת ׁשֶ יֵקי ֱאֶמת ְוַעל ַהּמַ ּדִ ָלל ַעל ַהּצַ ּכְ
יג ֹאְרחֹות  ֱאֶמת ּוְלַהּשִׂ ִני ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ים, ְוַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֱאֶמת. ַוֲחֹמל ָעַלי ּבְ ֵלָמה ּבֶ ׁשְ
ֶות  דֹוִלים, ִמּמָ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ יב אֹוִתי ּבְ ן. ְוָתׁשִ ּקֵ ם ֶאְתּתַ י ׁשָ ְלַקְלּתִ ּקִ קֹום ׁשֶ ים, ּוַבּמָ ַחּיִ
גּוָמה ְלקֹול טֹוב  גּום ֵמָחְכָמה ּפְ ְרָאה ָרָעה ְלִיְרָאה טֹוָבה, ִמּקֹול ּפָ ה, ִמּיִ ים, ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ ְלַחּיִ
י  ּכִ יִמיְנָך ֶנַצח.  ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ּפָ ָמחֹות ֶאת  ים ׂשֹוַבע ׂשְ ְלָחְכָמה טֹוָבה, ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ
ים ְלָכל ַחי. ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו  ַמִים חֹוֵתְך ַחּיִ ָ ּשׁ ּבַ אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור. ָאִבינּו ׁשֶ ים ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ ִעּמְ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  ל אֹוִתי  ְוַהּצֵ ַחת.  ַ ִמּשׁ ֵדנּו  ּפְ ֶות  ִמּמָ ָאֵלנּו  ּגְ צּוֵרנּו, 
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ִני ֵמִאּתְ מֹוָתא. ְוָחּנֵ ֵהם ִנְקָרִאים ִסְטָרא ּדְ בֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ׁשֶ ַמֲחׁשָ
ׁש  ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ים. ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים ֲארּוִכים, ַחּיִ ים טֹוִבים, ַחּיִ ְוֵתן ִלי ַחּיִ

ים: ֵאר ַמִים ַחּיִ ְקָרִאים ּבְ י ַהּנִ ּלִ ֶאת ַהּמֹוִחין ׁשֶ

יׁשֹור, ְוַיֵחד ְלָבִבי ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה  ֱאֶמת ַאֲהַבת ַהּמִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ִני ְלַאֲהָבה ֶאת ׁשִ ְוַזּכֵ
י ִאם  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ָבר ׁשֶ ּדָ ּום  ּלֹא ֶאְתָיֵרא ִמּשׁ פּולֹות ׁשֶ ְראֹות ַהּנְ יל אֹוִתי ִמּיִ ְוַתּצִ ֶמָך.  ֶאת ׁשְ
י ֶאֱחָטא ְלעֹוָלם.  ַני ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ ִמיד, ְלַבֲעבּור ּתִ ָך ְלַבד ִאיָרא ְוֶאְפַחד ּתָ ִמּמְ
ה, ְואֹוִציא ֶאת ַהּקֹול  ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ל ּכִֹחי ּבְ ַאְכִניס ּכָ ָכל ּכִֹחי, ׁשֶ ל ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ ְוָעְזֵרִני ְלִהְתּפַ
מֹו  י ּכְ ַמע ְלִלּבִ מֹוִחי ְוִיְהֶיה ִנׁשְ ְהֶיה קֹוִלי ּפֹוֵגַע ּבְ ּיִ דֹול, ַעד ׁשֶ ֹכַח ּגָ ה ּבְ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ׁשֶ ְוַהּדִ
ֱאֶמת, ְוִיְהיּו  ה ְוִיְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ַמע ֵהיֵטב ּדִ ב ִיׁשְ ַהּלֵ קֹול ְרָעִמים, ַעד ׁשֶ
ְהיּו  ּיִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ַמִים ּבֶ ְהֶיה ִלי ִיְרַאת ׁשָ ּיִ ִני ׁשֶ ִחיַנת ְרָעִמים. ְוַזּכֵ ים ִמּקֹוִלי ְוִדּבּוִרי ּבְ ַנֲעׂשִ
מֹו  ּכְ ְלָרצֹון  ְלָפֶניָך  ַיֲעֶלה  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְוקֹול  ּוְלִיְרָאֶתָך,  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ִרּיֹות  ַלּבְ ָמִעים  ִנׁשְ ְדָבַרי 
בֹוד ִהְרִעים  ִים ֵאל ַהּכָ תּוב, קֹול ְיֹהָוה ַעל ַהּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִים, ּכְ ִוד ַעל ַהּמָ ָאַמר ּדָ ְבָעה קֹולֹות ׁשֶ ׁשִ
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ַעְקִמיִמּיּות  ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ַח.  ּכֹ ּבַ ְיֹהָוה  קֹול  ים.  ַרּבִ ַמִים  ַעל  ְיֹהָוה 
ר  ה ְליֹוׁשֶ י ַרע ֹלא ֵאָדע. ַרק ֶאְזּכֶ ּנִ ׁש ָיסּור ִמּמֶ ָלל. ֵלָבב ִעּקֵ ׁשּות ּכְ י ׁשּום ַעְקִמיִמּיּות ְוִעּקְ ִלּבִ ּבְ

ִמיד: ר ִעם ְיֹהָוה ּתָ י ָיׁשָ ְהֶיה ִלּבִ ּיִ ֱאֶמת, ׁשֶ ֵלָבב ּבֶ

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵעִני ּבְ ַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְמָחה, ְוִגילּו  ׂשִ תּוב, ִעְבדּו ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲעבֹוָדֶתָך, ּכְ ֱאֶמת ּבַ דֹוָלה ּבֶ ְמָחה ּגְ ִלְזּכֹות ְלׂשִ
ְהֶיה ִלי  ּיִ ֱאֶמת, ׁשֶ דֹוָלה ּבֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְצֹות ּבְ ל ַהּמִ ים ַלֲעׂשֹות ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְרָעָדה. ּוְתַזּכֵ ּבִ
ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה,  ּיַת ּכָ ַעת ֲעׂשִ ׁשְ ַמח ְמֹאד ּבִ ָאִגיל ְוֶאׂשְ ַעְצָמּה, ׁשֶ ְצָוה ּבְ דֹוָלה ֵמַהּמִ ְמָחה ּגְ ׂשִ
ִביל  ׁשְ ְצָוה ְלַבד, ֹלא ּבִ ְמָחִתי ִיְהֶיה ַרק ַהּמִ ְצָוה, ְוָכל ׂשִ ַרֲחֶמיָך ַלֲעׂשֹות ַהּמִ זִָּכיִתי ּבְ ה ׁשֶ ּמֶ ּבַ
טּות  ל ׁשְ ִנּיֹות ׁשֶ לֹום ּפְ י ַחס ְוׁשָ ַדְעּתִ ּלֹא ַיֲעֶלה ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ א. ִמּכָ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ׂשְ
ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַרק  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַהזֶּה  עֹוָלם  ִעְסֵקי  ִביל  ׁשְ ּבִ אֹו  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ
ַעְצָמּה  ְצָוה ּבְ ַהּמִ י ּבְ ּלִ א ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהּבָ ַעְצָמּה. ְוִיְהֶיה ּכָ ְצָוה ּבְ דֹוָלה ֵמַהּמִ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְצֹות ּבְ ַהּמִ
ִני  ַזּכֵ ּתְ ָכִרי ִיְהֶיה ׁשֶ ל ׂשְ ּכָ ְצָוה, ַרק ׁשֶ ִביל ַהּמִ ׁשְ א ּבִ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ּלֹא ֶאְרֶצה ׁשּום ׂשְ ַעד ׁשֶ
ַכר  ּשְׂ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ַכר ִמְצָוה ֹזאת, ּכְ ׂשְ ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ַאֶחֶרת ּבִ
ם  ִויֻקּיַ ַאְחּדּוֶתָך.  ר ֵהם  ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ ִמְצֹוֶתיָך  ָך ַעל־ְיֵדי  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְוֶאְזּכֶ ִמְצָוה.  ִמְצָוה 
נּו  ַמח ּבָ ׂשְ ה ּתִ ַאּתָ יו. ׁשֶ עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ יו, ִיׂשְ ַמֲעׂשָ ַמח ְיֹהָוה ּבְ תּוב, ִיׂשְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ
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ְוַתַעְזֵרנּו  ְך.  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ַוֲאַנְחנּו  ֵעיֶניָך,  ּבְ ים טֹוִבים  ַמֲעׂשִ ַלֲעׂשֹות  נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ְמָחה  ׂשִ ּיַת ִמְצֹוֵתינּו ּבְ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ יְך ַחּיּות ְוׁשֶ ים ְלַהְמׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ה  ֹלׁשָ ּה. ְוָכל ַהׁשְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ּלֹו, ּוְלָכל ַהּשׁ יֵדנּו, ּוְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ָס"ה ּגִ דֹוָלה, ִלַרַמ"ח ֵאָבֵרינּו ּוְשׁ ּגְ
ים ְוטֹוָבה  לּו ַחּיִ ְרכּו ִויַקּבְ ם ִיְתּבָ ּלָ ָנה, ֵהן קֹוַמת ֶנֶפׁש, ּכֻ קֹומֹות, ֵהן קֹוַמת עֹוָלם, ֵהן קֹוַמת ׁשָ

דֹוָלה: ְמָחה ּגְ ׂשִ ה ְוָטֳהָרה, ַעל־ְיֵדי ִקּיּום ִמְצֹוֵתינּו ּבְ ָ ּוְבָרָכה ּוְקֻדּשׁ

ל ָהעֹוָלם ּוְלַמּלֹאת ֶחְסרֹון ָהעֹוָלם.  ל ֲעבּור ּכָ ּלֵ ּנּוַכל ְלִהְתּפַ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ
ָלַדַעת  ה  ְוִנְזּכֶ ֵתנּו.  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי  ל  ְלַבּטֵ ה  ִנְזּכֶ ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם,  ַעל  ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ זֵרֹות  ּגְ ִמיֵני  ְוָכל 
ל ְלָפֶניָך,  ּלֵ נּו ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתּפַ ין. ּוְתַזּכֵ ַזר ּדִ ין, אֹו ְלַאַחר ּגְ ַזר ּדִ יג ִאם הּוא קֹוֶדם ּגְ ּוְלַהּשִׂ
ֵעת  ָעה ְצִריָכה ְלָכְך. ְוִאם ָאְמָנם ּבָ ָ ַהּשׁ ְזַמן ׁשֶ ִסּפּוֵרי ְדָבִרים, ּבִ ֵתנּו ּבְ ִפּלָ יׁש ֶאת ּתְ ּוְלַהְלּבִ
ל  ֵצר ּכָ ְך ֹלא ִיּבָ ָיְדָך ַהּכֹל, ּוִמּמְ ל זֶה ּבְ ָגה ֹזאת, ִעם ּכָ ַעת ְוַהּשָׂ ַהזֹּאת ָאנּו ְרחֹוִקים ְמֹאד ִמּדַ
ִני  רּוִני. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ִמיד ִיּצְ ָך ּתָ ָך ַוֲאִמּתְ י ַחְסּדְ ּנִ ה ְיֹהָוה ֹלא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמּמֶ ָבר, ַאּתָ ּדָ
ישּוָעֶתָך  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ׁשֵ ַקּדְ ָפֶניָך.  ִמּלְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ְוָלֹבא  יַע  ְלַהּגִ
ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִלְזּכֹות  ה,  ְתִפּלָ זֹו  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעבֹוָדֶתָך  נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר 
יֹהָוה.  ּבַ ַמח  יִחי ָאֹנִכי ֶאׂשְ ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוַלֲעׂשֹות ִמְצֹוֶתיָך  ֱאֶמת,  ּבֶ ּכִֹחי 
יל ָעִני  ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוָך, ַמּצִ יׁשּוָעתֹו. ּכָ יׂש ּבִ ׂשִ יֹהָוה ּתָ ִגיל ּבַ י ּתָ ְוַנְפׁשִ
רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם  ְמָחה. ּבָ ֵרי ֵלב ׂשִ יק ּוְלִיׁשְ ּדִ ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. אֹור ָזרּוַע ַלּצַ ֵמָחָזק ִמּמֶ

ָאֵמן ְוָאֵמן:
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ַעְצמֹו א.  ְכבֹוד  ּבִ ְלַמֵעט  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 
ְוֹלא  ַרְך,  ִיְתּבָ קֹום  ַהּמָ ְכבֹוד  ּבִ ּוְלַהְרּבֹות 
ִיְבַרח  ַרק  בֹוד  ַהּכָ ַאַחר  רֹוֵדף  ִיְהֶיה 
ֱאֹלִקי,  ְלָכבֹוד  זֹוֶכה  הּוא  ַוֲאַזי  בֹוד,  ֵמַהּכָ
בֹודֹו ִאם  ּכְ ַעל  ָאָדם חֹוְקִרים  ֵני  ּבְ ֵאין  ְוָאז 
רֹוֵדף ַאַחר  הּוא ָראּוי אֹו ָלאו, ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ְוַעל־ ֱאֹלִקי,  ְלָכבֹוד  זֹוֶכה  ֵאינֹו  בֹוד  ַהּכָ

חֹוְקִרים  ַהּכֹל  בֹוד  ּכָ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ן  ּכֵ
זֶה  הּוא  ִמי  ְוׁשֹוֲאִלים,  ַאֲחָריו  ים  ְודֹוְרׁשִ
ְוחֹוְלִקים  ַהזֶּה  בֹוד  ּכָ לֹו  חֹוְלִקים  ׁשֶ ְוֵאיזֶהּו 
בֹוד ַהזֶּה:  ֵאינֹו ָראּוי ַלּכָ אֹוְמִרים ׁשֶ ָעָליו, ׁשֶ
ה ְלרֹוֵדף  ד ֶאת ֹמׁשֶ ָחׁשַ זֶה ִעְנָין ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ׁשֶ ]מּוָבן ּבָ

זָָּכה  בֹודֹו. ְוַעל ַעְצמֹו ָסַבר ׁשֶ בֹוד, ָלזֶה ָחַקר ַעל ּכְ ַאַחר ַהּכָ

ה ַהזֹּאת ָעִתיד  ֻדּלָ ל ַהּגְ ָבר ִלְכבֹוד ֱאֹלִקים, ָלזֶה ָאַמר ּכָ ּכְ

ָאְמרּו ָהָאב זֹוֶכה ִלְבנֹו  מֹו ׁשֶ ְזכּוִתי ּכְ ָתָמא הּוא ּבְ ְוכּו' ּוִמּסְ

ִמיָמה:[ ָבר ֵאין ָצִריְך ִלי ַהּדְ י ּכְ ַוֲאִני ֱאדֹום, ּכִ

י ב.  ּכִ ִלְתׁשּוָבה,  זֹוִכים  ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי 
ְזיֹונֹו  ּבִ ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִהיא   ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ
ִפיכּות  ּוׁשְ ְזיֹונֹות  ּבִ ְוִיְסּבֹל  ק,  ּתֹ ְוִיׁשְ ִיּדֹם 
ְפלּותֹו ְוַקְטנּותֹו  יׁש ׁשִ ְרּגִ ּמַ ִמים ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּדָ
אי ָראּוי לֹו  ַוּדַ ּבְ ים, ּוֵמִבין ׁשֶ ֻרּבִ ּוְפָגָמיו ַהּמְ
הּוא  ּוָבזֶה  ָעָליו.  ִאים  ַהּבָ ְזיֹונֹות  ַהּבִ ִלְסּבֹל 
ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָמאִלי  ַהּשְׂ ָחָלל  ּבֶ ׁשֶ ם  ַהּדָ ְמַמֵעט 
ְוזֹוֵבַח ִיְצרֹו ָהָרע, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ְלָכבֹוד 

"ל:  ֱאֹלִקי ַהּנַ

ִאּלּו ג.  ׁשּוָבה ֲעַדִין ֵאין לֹו ֲהָוָיה ּכְ ֹקֶדם ַהּתְ
ּלֹא  י טֹוב לֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכִ ה ּבָ ֲעַדִין ֹלא ִנְתַהּוָ
ְלַטֵהר  א  ּבָ ּוְכׁשֶ יג:(.  )ערובין  ְבָרא  ּנִ ֶ ִמּשׁ ִנְבָרא 



ַע ּתֹוָרה ו י ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ מב

ֵמִכין  ָאז  ׁשּוָבה,  ּתְ ְוַלֲעׂשֹות  ַעְצמֹו  ֶאת 
ן  עֹוָלם. ַעל־ּכֵ ְהֶיה לֹו ֲהָוָיה ּבָ ּיִ ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ
ין  ִחיַנת ֶאְהֶיה, ַהְינּו ֲאָנא ַזּמִ ׁשּוָבה ִהיא ּבְ ּתְ

"ל: ּנַ ְלֶמֱהֵוי ּכַ

ֶתר ד.  י ּכֶ ֶתר, ּכִ ִחיַנת ּכֶ ׁשּוָבה ִהיא ּבְ ם ּתְ ּגַ
ִלי  ר  ּתַ "ּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה,  ַהְמּתָ ְלׁשֹון 
ׁשּוָבה  ִחיַנת ּתְ " )ִאּיֹוב ל"ו, ב(. ְוזֶה ּבְ ּךָ ְזֵעיר ַוֲאַחּוֶ
)יֹוָמא  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ּכְ
ל ְלֶאָחד  ִעין לֹו. ָמׁשָ ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ א  'ַהּבָ לח:(: 

ן  א ִלְקנֹות ֲאַפְרְסמֹון, אֹוְמִרים לֹו ַהְמּתֵ ּבָ ׁשֶ
ֵהר  א ִלּטָ ּבָ ׁשֶ ּכְ י ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ ְוכּו', ַהְינּו ּכִ
ַהְינּו  ן,  ׁשּוָבה אֹוְמִרים לֹו ַהְמּתֵ ּתְ ְוַלֲעׂשֹות 
ֵלט ַעל  ְלִהּמָ הּוא ָצִריְך ְלַמֵהר ְמֹאד  ַאף ׁשֶ
י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְך,  ַהֹחׁשֶ ִמּתֹוְך  ִלְבֹרַח  ַנְפׁשֹו 
ִרחּוקֹו  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ַרְעיֹוָניו  ְיַבֲהלּוהּו  ַאל  ֵכן 
י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּוִמּכָ ה  ִפּלָ ִמּתְ
מּור  ּגָ ְלִתּקּון  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ַהֶהְכֵרַח 
יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵרהּו  ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ַהְדָרָגה  ּבְ ְוֵליֵלְך 
ַפַעם ַאַחת  ּבְ ֵנס  ִלּכָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָהֱאֶמת, 

ה: ָ ֻדּשׁ ֶאל ַהּקְ

ׁשּוָבה, ה.  ַהּתְ ת  ִמּדַ ּבְ ִמיד  ּתָ ֶלֱאֹחז  ָצִריְך 
ָחָטאִתי  אֹוֵמר  ָאָדם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ
לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֶה  ֲאִפּלּו  י,  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי 
ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִנְמָצא  ה,  ִנּיָ ּפְ ִלי  ּבְ לֹוַמר 
ַעל  ַהְינּו  ָהִראׁשֹוָנה,  ׁשּוָבה  ּתְ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ

ָאַמר: י ׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ָחָטאִתי ָעִויִתי ּפָ

ה ו.  ָעׂשָ ַעְצמֹו ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדַע ָהָאָדם ּבְ
ָצִריְך  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֵלָמה,  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ
ָהִראׁשֹוָנה,  ׁשּוָבה  ּתְ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות 
ְלִפי  ה  ָעׂשָ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ּכְ ה  ִחּלָ ִמּתְ י  ּכִ
ׁשּוָבה  ּתְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָגתֹו,  ַהּשָׂ
ם  ֵ ַהּשׁ יֹוֵתר ֶאת  יג  ּוַמּשִׂ יר  ַמּכִ אי הּוא  ַוּדַ ּבְ
ו,  יג ַעְכׁשָ ּשִׂ ּמַ ָגתֹו ׁשֶ ַרְך, ִנְמָצא ְלִפי ַהּשָׂ ִיְתּבָ

ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ָגתֹו  ַהּשָׂ אי  ַוּדַ ּבְ
ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִנְמָצא  ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ
ֱאֹלהּותֹו  רֹוְממּות  ֶאת  ים  ִהְגׁשִ ׁשֶ ַעל 
ֹזאת: ּכָ ִלְתׁשּוָבה  ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ַרְך,   ִיְתּבָ

תֹות  ּבָ י ׁשַ ּתֵ ׁשְ ְמרּו  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: ִאְלָמֵלי ׁשָ ]ְוזֶה ׁשֶ

ִביָאה  ַהּמְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ׁשּובֹות  ַהּתְ ֵני  ׁשְ ַהְינּו 

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )יֹוָמא פו:([ ה ּכְ ְגֻאּלָ

ְתׁשּוָבה, ז.  ל ָיָמיו ּבִ יק ָהֱאֶמת הּוא ּכָ ּדִ ַהּצַ
ׁשּוָבה  ה ּתְ ָעׂשָ ַעְצמֹו ׁשֶ ּיֹוֵדַע ּבְ ׁשֶ י ֲאִפּלּו ּכְ ּכִ
ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ֲעַדִין  ֵלָמה,  ׁשְ
ֶאְצלֹו  ֶבת  ֶנֱחׁשֶ ִהיא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָגתֹו  ַהּשָׂ
יג  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ָגה  ַהַהּשָׂ ִפי  ּכְ ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ה  ַעּתָ
ְוֵכן הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ו רֹוְממּות ֱאֹלקּותֹו  ַעְכׁשָ
ָגה  ַעם ֵמַהּשָׂ ָכל ּפַ הֹוֵלְך ּבְ ל ָיָמיו, ׁשֶ נֹוֵהג ּכָ
ָגה  ַהַהּשָׂ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ְועֹוׂשֶ ָגה  ְלַהּשָׂ
ְהֶיה  ּיִ א ׁשֶ ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ ָהִראׁשֹוָנה, ְוזֶה ּבְ
עֹוָלם  ר  ִעּקַ י  ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ּלֹו  ּכֻ ת  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ
ּוְבָכל  ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאֹלהּותֹו  ַגת  ַהּשָׂ א הּוא  ַהּבָ
ׁשּוָבה  ּתְ ַיֲעׂשּו  ְיֵתָרה  ָגה  ַהּשָׂ יגּו  ּשִׂ ּיַ ׁשֶ ֵעת 
ֹמַח  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּוִמי  ָהִראׁשֹוָנה,  ָגה  ַהַהּשָׂ ַעל 
ת  ֻדּלַ ּגְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלָהִבין  ָיכֹול  ָקְדֳקדֹו  ּבְ
ֵרי  ַאׁשְ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ת  ּוְגֻדּלַ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

ְלִוים ֲאֵליֶהם: ָלֶהם ּוְלַהּנִ

ַרְך ָצִריְך ח.  ם ִיְתּבָ ֵ רֹוֶצה ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ִמי ׁשֶ
יל ְוֹלא  ּלֹא ַיּפִ ֲהָלָכה ְמֹאד ׁשֶ ִקי ּבַ ִלְהיֹות ּבָ
ה  ֲעִלּיָ ין ּבַ עֹוָלם ּבֵ ָבר ּבָ ְיַרֵחק אֹותֹו ׁשּום ּדָ
ֲעֹבר ָעָליו ְיַחזֵּק  ּיַ ֶ ְיִריָדה, ּוְבָכל ַמה ּשׁ ּוֵבין ּבִ
ער ַהאְלְטן ִזיְך( ִויַקּיֵם: "ִאם  ּקֹוִרין ּדֶ ֶאת ַעְצמֹו )ׁשֶ
 " ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ּשְׁ ה ְוַאּצִ ם ַאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ֶאּסַ
ְיכֹוִלין  ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ים קלט, ח(,  ִהּלִ )ּתְ

ם  ּגַ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָקֵרב 
יָעה  ְוַאּצִ ְבִחיַנת  ַרְך ִנְמָצא ּבִ ִיְתּבָ ם הּוא  ׁשָ

: ּךָ אֹול ִהּנֶ ּשְׁ
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ׁשּוָבה ט.  ַדְרֵכי ַהּתְ רֹוֶצה ָאָדם ֵליֵלְך ּבְ ׁשֶ ּכְ
ִלְהיֹות  ְוָצִריְך  ֲהָלָכה,  ּבַ ִקי  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך 
ִקי  ּבָ ָרצֹוא  ּבְ ִקי  ּבָ ַהְינּו  ִקֻאיֹות,  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ לֹו 
ִחיַנת:  ּבְ ְוָנִפיק,  ַעּיֵל  ִחיַנת  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ׁשֹוב,  ּבְ
אֹול  יָעה ּשְׁ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ "ִאם ֶאּסַ
ָלׁשּוב  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ַהְינּו  ח(,  קלט,  ים  ִהּלִ )ּתְ  " ּךָ ִהּנֶ
ְתַחזֵּק  ּיִ ר ָמְתָניו ׁשֶ ַרְך ָצִריְך ַלֲחּגֹ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ין  ה ּבֵ ֲעִלּיָ ין ּבַ ִמיד ּבֵ ם ּתָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ַעְצמֹו ּבְ
ַמִים  ׁשָ ק  ֶאּסַ "ִאם  ִחיַנת:  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְיִריָדה,  ּבִ
ין  ּבֵ ַהְינּו   ," ּךָ ִהּנֶ אֹול  ּשְׁ יָעה  ְוַאּצִ ה  ָאּתָ ם  ׁשָ
דֹוָלה  ה ְלֵאיזֶה ַמְדֵרָגה ּגְ ה ְלֵאיזֶה ֲעִלּיָ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ם  ׁשָ ַיֲעֹמד  ַאל  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ה,  ְקַטּנָ אֹו 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך  זֶה,  ּבָ ַעְצמֹו  ק  ּפֵ ִיְסּתַ ְוֹלא 
הּוא ָצִריְך  זֶה ְמֹאד ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ׁשֶ ִקי ּבָ ּבָ
ִקי  ּבָ ִחיַנת  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ְוכּו',  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ֵליֵלְך 
ִיּפֹל  ֲאִפּלּו ִאם  ׁשֶ ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ְוכּו',  ָרצֹוא  ּבְ
אֹול  ׁשְ ּבִ ֲאִפּלּו  ּפֹל,  ּיִ ׁשֶ ְלָמקֹום  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ִיְתָיֵאׁש  ַאל  ם  ׁשָ ם  ּגַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ית  ְחּתִ ּתַ
לֹום, ִיְהֶיה  ׁשּום ֹאֶפן ַחס ְוׁשָ ַעְצמֹו ְלעֹוָלם ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ׁש ֶאת  ִויַבּקֵ ׂש  ְיַחּפֵ ַרק  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך 
הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ִויַחזֵּק  ַרְך,  ִיְתּבָ
ּיֹות  ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ם ּבִ ּגַ י  ּיּוַכל, ּכִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּבְ
ְיכֹוִלין  ם  ָ ִמּשׁ ְוַגם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִנְמָצא 
ִחיַנת:  ַרְך. ְוזֶה ּבְ ק ֶאת ַעְצמֹו ֵאָליו ִיְתּבָ ְלַדּבֵ
ׁשֹוב.  ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ " ּבְ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ּשְׁ "ְוַאּצִ
ִאם  י  ּכִ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ
ִקֻאיֹות ֵאּלּו. ּוֶבֱאֶמת ִהיא  י ּבְ ּתֵ ׁשְ ִקי ּבִ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ִריִכין  ּצְ ה ֵליַדע ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ דֹול ְמֹאד ׁשֶ ִקיאּות ּגָ ּבְ
ִמיד,  ם ּתָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ַע ַעְצמֹו ְוִלְטֹרַח ּבַ ְלַיּגֵ
ֹבָהה  ּגְ ְלַמְדֵרָגה  יַע  ְלַהּגִ ֵעת  ָכל  ּבְ ּוְלַצּפֹות 
ּום  ִמּשׁ ִיּפֹל  ַאל  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ יֹוֵתר, 
ַחס  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָבר,  ּדָ
ַדְעּתֹו  ּבְ ִיּפֹל  ַאל  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,  ְוׁשָ
"ל:  ּנַ ּכַ  " ּךָ ִהּנֶ אֹול  ּשְׁ יָעה  "ְוַאּצִ ִויַקּיֵם:  ָלל,  ּכְ
הּוא  ֲאַזי  ֵאּלּו  ִקֻאיֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ לֹו  ּיֵׁש  ּוְכׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ְיִמין  ְוָאז  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַדְרֵכי  ּבְ הֹוֵלְך 
ִלְכבֹוד  ְוזֹוֶכה  ׁשּוָבתֹו,  ּתְ ל  ְלַקּבֵ ׁשּוָטה  ּפְ
ֶבת ַעל  ָלׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ָאָדם  ְוַנֲעׂשֶ ם  ֵ ַהּשׁ

ֵרי לֹו: א,  ַאׁשְ ּסֵ ַהּכִ

ה י.  ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ׁשּוָבה  ַהּתְ
ַמע,  ִיׁשְ ּוְבָאְזָניו  ֵעיָניו,  ּבְ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ָנִאים:  ּתְ
ָלׂשּום  ָהָאָדם  ָצִריְך  י  ּכִ ב,  ָוׁשָ ָיִבין,  ּוְלָבבֹו 
ל ַעל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ָרָכיו  ּדְ ְוִלּבֹו ֵהיֵטב ַעל  ֵעינֹו 
ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ֶאת  ב  ֵ ּוְלַיּשׁ ְצִחי,  ַהּנִ ְכִליתֹו  ּתַ
ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֵהיֵטב  ֹמַע  ְוִלׁשְ ֵהיֵטב 

ֱאֶמת: ה ִלְתׁשּוָבה ּבֶ ים, ְוָאז ִיְזּכֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ָהָאָדם יא.  ׁשּוָבה ַעל־ְיֵדי ֲעָנָוה, ׁשֶ ר ַהּתְ ִעּקַ
ָלדּוׁש,  ר  ְדּבָ ּמִ ּכַ ַאִין  ּכְ ַעְצמֹו  ָלׂשּום  ָצִריְך 
ּוִבְזיֹונֹות  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ַעל  ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ַיׁשְ ְוֹלא 
ִתיָקה,  ת ַהּשְׁ ִמּדַ ין אֹותֹו, ַרק ַיֲחִזיק ּבְ ַבזִּ ּמְ ׁשֶ
ְוֵאיָנם  ָתם  ֶחְרּפָ ֹוְמִעים  ַהּשׁ ִמן  ְוִיְהֶיה 
ֱאֶמת  ּבֶ ָחָכם  ִנְקָרא  ְוָאז  "ל,  ְוַכּנַ יִבים  ְמׁשִ
ֶתר.  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִלְתׁשּוָבה  ְוזֹוֶכה 
ְוִנְצִחי  י  ֲאִמּתִ ְלָכבֹוד  זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
טֹוב  ּוְלֵחֶלק  "ל,  ּנַ ּכַ ֱאֹלִקים  בֹוד  ּכְ הּוא  ׁשֶ
ׁשּוָבתֹו ְוִתּקּונֹו ַעל  ר ּתְ א. ְוזֶה ִעּקַ ָלעֹוָלם ַהּבָ
ְבִחיַנת ָאָדם  ֵלל ּבִ ה ְלִהּכָ ל ָהֲעוֹונֹות, ְוִיְזּכֶ ּכָ
ט  ּפָ ׁשְ ם יֹוֵצא ַהּמִ ָ ּשׁ ּמִ א, ׁשֶ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ַהּיֹוׁשֵ

ֵאי עֹוָלם: ל ּבָ ַעל ּכָ

ַאַחר יב.  ִמיד  ּתָ ׂש  ְלַחּפֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך 
ִלְמֹצא  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ טֹוב  ְוָדָבר  ְזכּות  ל  ּכָ
ְזכּות  ְלַכף  ָאָדם  ל  ּכָ ֶאת  ְוָלדּון  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ
ְוָאז  אֹותֹו,  ין  ְוַהְמַבזִּ ָעָליו  ַהחֹוְלִקים  ֲאִפּלּו 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֲחֹלֶקת,  ִמּמַ ִמיד  ּתָ ִנּצֹול  ִיְהֶיה 
ה  ַכּמָ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָיָקר  ֶתר  ּכֶ ה  עֹוׂשֶ

ִמיֵני ֲאָבִנים טֹובֹות:



ה ְלתֹוָרה ו ִפָלּ ּתְ מד

ה ְלתֹוָרה ו ִפָלּ ּתְ

ים ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֲחֵמנּו ּבְ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )ו( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ָלׁשּוב  ֵאָבה  ְוַהּתְ ְוָהְרֵעָבה  ֵמָאה  ַהּצְ ָהֻאְמָלָלה,  י  ַנְפׁשִ ְוַעל  ָעַלי  ַוֲחֹמל ָנא  ְוחּוס  דֹוִלים,  ַהּגְ
ֲחָטַאי  ל  ּכָ ַעל  ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרִני  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך 
ַמִים ְלַטֲהֵרִני  ָ ֵעִני ִמן ַהּשׁ ה ְתַסּיְ ֵהר. ְוַאּתָ א ִלּטָ ְכַלל, ַהּבָ ֶאְהֶיה ּבִ ִני ׁשֶ ְוַזּכֵ ַעי,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי 
ַרֲחִמים, חּוָסה  ֲעֹונֹוַתי. ָמֵלא  ל  ּכָ ַעל  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵמֲעֹונֹוַתי, 
ה ֵאין  י ַעּתָ ָראַתִני, ּכִ ְוא ּבְ ָ ְפלּוִתי, ְוַעל ַמה ּשׁ ים, ּוְרֵאה ַדּלּוִתי ְוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָנא ָעַלי ּבְ
ִלי  טֹוב  י  ּכִ ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֲהָוָיה  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ֲעַדִין  ּוְכִאּלּו  ָלל,  ּכְ ְרָיּה  ּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ב  ֶנְחׁשָ ֲאִני 
ַעְזֵרִני  ּתַ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ׁשֶ י. ּוְבֵכן ּבָ ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ ּלֹא ִנְבֵראִתי, ֵמַאַחר ׁשֶ ׁשֶ
ְצַרִים  ִמּמִ ֶניָך  ּבָ ִלְגאֹול ֶאת  ִהְתַחְלּתָ  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִנְקֵראָת  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶאְהֶיה  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֹכַח  ּבְ
ֶנה,  ּסְ ה ּבַ הֹוַדְעּתָ ְלֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ְמַאת ִמְצַרִים, ּכְ יָבם ֵאֶליָך ִמּטֻ ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְלָך ְלָעם, ְוַלֲהׁשִ
דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ֹכַח ַהּשׁ ָלַחִני ֲאֵליֶכם. ּוְבֵכן ּבְ ָרֵאל ֶאְהֶיה ׁשְ תּוב, ּכֹה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַעל־ְיֵדי  עֹוָלם,  ּבָ ֲהָוָיה  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעְצִמי  ְלָהִכין  ַאְתִחיל  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ַהזֶּה, 
ַוֲעֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ֵאב  ּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ
עֹוְלִבים  ְוֵאיָנם  ְעָלִבים  ַהּנֶ ִמן  ִלְהיֹות  ִני  ְוַזּכֵ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב  ים,  ֻרּבִ ַהּמְ
ְזיֹונֹות ְוֵחרּוִפים  ל ִמיֵני ּבִ י ִתּדֹום. ְוַעל ּכָ יִבים. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ָתם ְוֵאיָנם ְמׁשִ ׁשֹוְמִעים ֶחְרּפָ
תּוב, ּדֹם ַליֹהָוה  ּכָ מֹו ׁשֶ ּתֹוק לֹו. ּכְ ַבזֶּה אֹוִתי, ֶאּדֹום ְוֶאׁשְ ּיְ ַמע ֵמֵאיזֶה ָאָדם ׁשֶ ֶאׁשְ ְוִגּדּוִפים ׁשֶ
ם  ָמע ּוְכִאּלֵ ֵחֵרׁש ֹלא ֶאׁשְ ָכחֹות. ּכְ ִפיו ּתֹ ר ֹלא ׁשֹוֵמַע ְוֵאין ּבְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ְוִהְתחֹוֵלל לֹו. ָוֱאִהי ּכְ
יִקים  ַמְסּפִ ֵאיָנם  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְזיֹונֹות  ּבִ ִמיֵני  ָכל  י  ּכִ ְיֹהָוה  י  ָיַדְעּתִ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ יו.  ּפִ ח  ִיְפּתַ ֹלא 
עֹוָלם ַמה  ּבָ ְזיֹונֹות ׁשֶ ל ִמיֵני ּבִ י ֲאִני ִנְבזֶה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמּכָ ים, ּכִ ֻרּבִ ִלי ְלִפי ֹגֶדל ֲחָטַאי ַהּמְ
י  ְדּתִ דֹוׁש, ְוֹלא ִכּבַ דֹול ְוַהּקָ ְכבֹוְדָך ַהּגָ י ּבִ ַגְמּתִ ים ּפָ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ר, ּכִ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ַהּפֶ ׁשֶ
ָחָלל  ּבְ ם ׁשֶ י תֹוֶקף ְלַהּדָ י ְמֹאד ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי, ְוָנַתּתִ דֹול, ּוִבִזיִתי ֶאת ַנְפׁשִ ְמָך ַהּגָ ֶאת ׁשִ
ִמים. ָלֵכן  ִפיכּות ּדָ דֹולֹות ּוׁשְ ְזיֹונֹות ּגְ אי חֹוָבה ָעַלי ִלְסּבֹול ּבִ ַוּדַ ן ּבְ ב. ַעל־ּכֵ ּלֵ ּבַ ָמאִלי ׁשֶ ַהּשְׂ
ָרה ַעל  י, ְלַמַען ִיְהֶיה ִלי ְלַכּפָ ָבר ִלְמָחְרֵפי ְוִלְמַבזֵּי ַנְפׁשִ יב ּדָ ּלֹא ָאׁשִ ָעְזֵרִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ׁשֶ

ל ֲעֹונֹוַתי: ּכָ

י ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו  ֱאֶמת, ּכִ ׁשּוָבה ּבֶ י ֲאִני ָרחֹוק ְמֹאד, ִמּתְ י יֹוַדַעת ְמֹאד ּכִ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַנְפׁשִ
ק  ּלֵ ִנְסּתַ ַעת  ְוַהּדַ ָלל ֵאיְך ָלׁשּוב ֵאֶליָך.  ּכְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֵאין  ׁשֶ י, ַעד  ְעּתִ ּדַ לּו ֶאת  ּוִבְלּבְ י,  ֹראׁשִ

ֹלא ַדַעת ּוְבֹלא ֵלב: עֹוָלם ָנע ָוָנד ּבְ י ֲעָזָבִני, ַוֲאִני הֹוֵלְך ּבָ י ְוִלּבִ ּנִ ִמּמֶ

ָמֵלא  ָאִבי  ָאִבי  ה  ְוַעּתָ ִנְכָחדּו.  ֹלא  ָך  ִמּמְ מֹוַתי  ְוַאׁשְ י  ְלּתִ ְלִאּוַ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה 
ֵלט  ְוֵעָצה ְלִהּמָ ְוַתְחּבּוָלה  רּוָפה  ׁש ּתְ ְוֵאיְך ֲאַבּקֵ א ָאנּוס ְלֶעְזָרה,  ה, ָאּנָ ַרֲחִמים, ָמה ֶאֱעׂשֶ
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני,  ַחת. ֶאּשָׂ י ׁשָ י ִמּנִ יל ַנְפׁשִ י ְלַהּצִ ַעל ַנְפׁשִ
ֶתָך,  ָ עֹון ְקֻדּשׁ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְוהֹוִפיָעה ָעַלי ִמּמְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵעִני ּבְ ִני, הֹוׁשִ ִני ָחּנֵ ָחּנֵ
ֱאֶמת, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך  ֵהר ּבֶ ׁש ּוְלִהּטָ ה ְלִהְתַקּדֵ ֶאְזּכֶ ה ְוָטֳהָרה, ׁשֶ ָ רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה, רּוַח ְקֻדּשׁ
ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא  י. ְוֶאְזּכֶ ּתֹוק ִלְמָחְרֵפי ְוִלְמַבזֵּי ַנְפׁשִ ֵלָמה, ְוֶאּדֹום ְוֶאׁשְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ּבֶ
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ִמים ַעל ֲעֹונֹוַתי,  ִפיכּות ּדָ ְזיֹונֹות ּובּוׁשֹות ּוׁשְ תּוב, ּדֹם ַליֹהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו. ְוִלְסּבֹול ּבִ ּכָ ׁשֶ
י  ִלּבִ יִתי  ִזּכִ ֹיאַמר  ִמי  י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָיַמי  ל  ּכָ ִלְהיֹות  ִני  ְוַזּכֵ ַאֲהָבה:  ּבְ ַהּכֹל  ל  ּוְלַקּבֵ
ה  ְפסֹוֶלת ּוִבְפִנּיֹות ַהְרּבֵ ב ּבִ ב ְמֻעְרּבָ י ַהּלֵ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבֵבנּו, ּכִ י ַאּתָ אִתי. ּכִ י ֵמַחּטָ ָטַהְרּתִ
בֹות ָזרֹות  י ַמֲחׁשָ ִלּבִ ִאים ּבְ ם ָאז ּבָ ה ְואֹוֵמר ָחָטאִתי ְלָפֶניָך, ּגַ ֲאִני ִמְתַוּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַוֲאִפּלּו ּבְ
ָראּוי. ַוֲאִפּלּו ְלִהְתַוּדֹות ַעל  ֱאֶמת ּכָ ּבּור ֶאָחד ּבֶ ר ּדִ ר ִלי ְלַדּבֵ ִאי ֶאְפׁשַ דֹולֹות, ַעד ׁשֶ ּוְפִנּיֹות ּגְ
ַרֲחֶמיָך  ִני ּבְ ן ַזּכֵ י. ַעל־ּכֵ ּנִ ם זֶה ִנְמַנע ִמּמֶ ֱאֶמת ְלָפֶניָך, ּגַ י ּבֶ ְעּתִ ָחָטאִתי ּוָפׁשַ ֶ ַחּטֹאַתי ַמה ּשׁ
ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה.  ׁשּוָבה ַעל ּתְ ִמיד ּתְ ה ַלֲעׂשֹות ּתָ ֶאְזּכֶ ִמיד, ׁשֶ ְתׁשּוָבה ּתָ ים ִלְהיֹות ּבִ ָהַרּבִ
ים ִלְתׁשּוָבה  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ׁשֶ ם ּתְ ּגַ ַעם ּפְ ָכל ּפַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ְוֶאְזּכֶ
ֶמָך,  ׁשְ ֶאת  ָלַדַעת  י  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ ֶאת  ח  ְפּתַ ּתִ ְוָאז  ָראּוי,  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ָאה  ִעּלָ ׁשּוָבה  ּתְ ֵלָמה  ׁשְ
ְורֹוְממּוְתָך  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ ִפי עֹוֶצם  ּכְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  י  ִהְתַחְלּתִ ֲעַדִין ֹלא  י  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאַדע  ְוָאז 
לֲעׂשֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ִני  ַזּכֵ ּתְ ְוָאז  ָאז.  יג  ְלַהּשִׂ ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ
ֱאָלהּוְתָך,  רֹוְממּות  ֶאת  ם  ֵ ְמַגּשׁ ָהִייִתי  ׁשֶ ַעל  ָהִראׁשֹוָנה,  ָגה  ַהּשָׂ ַעל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ
ל ָיַמי  ה ִלְהיֹות ּכָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַעם, ּבְ ָכל ּפַ ְך ּבְ יג ַאַחר ּכַ ה ְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ְלִפי ֹעֶצם רֹוְממּוְתָך ׁשֶ
ת,  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ א, ְליֹום ׁשֶ ִני ָלעֹוָלם ַהּבָ ַאְסֵפִני ֵאֶליָך. ּוְתַזּכֵ ר ּתַ ְתׁשּוָבה ָתִמיד, ַעד ַהּיֹום ֲאׁשֶ ּבִ
ָדְנִני.  תּוב, זֹוֵבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ִני ִלְזּבֹוַח ֶאת ִיְצִרי, ְוֶאְזּכֶ ּלֹו ְתׁשּוָבה. ְוַזּכֵ ּכֻ
ּבֹוֵרַח  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ְוָעְזֵרִני  א.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ֵני עֹוָלמֹות,  ׁשְ ּבִ ד אֹוְתָך  ְלַכּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יַע  ּפִ ְוַתׁשְ קֹום,  ַהּמָ ְכבֹוד  ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  ַעְצִמי  ְכבֹוד  ּבִ ְלַמֵעט  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ בֹוד  ַהּכָ ִמן 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ה ְלָכבֹוד ּדִ ֶאְזּכֶ ים ִלְכבֹוד ֱאֹלִהים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ דֹול, ּוְתַזּכֵ בֹוְדָך ַהּגָ ָעַלי ִמּכְ
ְמָך  י ִאם ְלׁשִ בֹוד ּכִ ׁש ִעם ַהּכָ ּמֵ ּתַ ָלל ְלַמֲעִני, ְוֹלא ֶאׁשְ בֹוד ּכְ ְלַמַעְנָך ְלַבד, ְוֹלא ֶאֱהֶנה ִמן ַהּכָ

בֹוִדי: ה ַעל ּכְ ִרּיָ אֹול ְוֹלא ַיְחקֹור ׁשּום ּבְ ּלֹא ִיׁשְ ֱאֶמת, ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ

יֵחִני ִלּפֹול ַחס  ּנִ ִמיד. ְוַאל ּתַ ֲעבֹוָדֶתָך ּתָ יץ ְוָחָזק ּבַ יף ְוַאּמִ ּקִ ְוָעְזֵרִני ְיֹהָוה ֱאֹלָהי ִלְהיֹות ּתַ
יל  ַעּיִ ִלְהיֹות  ִני  ְוַזּכֵ י.  ּנִ ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ַאל  ָך  ָקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך  ִמּלְ ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ַאל  ְלעֹוָלם.  לֹום  ְוׁשָ
ָנִפיק.  ּבְ ִקי  ּבָ יל  ַעּיִ ּבְ ִקי  ּבָ ׁשֹוב.  ּבְ ִקי  ּבָ ָרצֹוא  ּבְ ִקי  ּבָ ֲהָלָכה  ּבַ ִקי  ּבָ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ְוָנִפיק. 
ַמִים  ק ׁשָ תּוב, ִאם ֶאּסַ ּכָ מֹו ׁשֶ יִריָדה. ּכְ ין ּבִ ה ּבֵ ֲעִלּיָ ין ּבַ ּוְבָכל ָמקֹום אּוַכל ִלְמצֹוא אֹוְתָך ּבֵ
י ִמְקָרא  ם ּבִ ָך ָתִמיד. ִויֻקּיַ ק ּבְ ָך ּוְלִהְתַדּבֵ ה ֶלֱאחֹוז ּבְ . ְוֶאְזּכֶ ּךָ אֹול ִהּנֶ ָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ׁשָ

תּוב, ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי: ּכָ ׁשֶ

ְלָפֶניָך  ִזְכרֹוִני  ְוָיֹבא  ְוַיֲעֶלה  ָעַלי,  ַוֲחִנינֹוֶתיָך  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ְוִיְכְמרּו  ֶיֱהמּו  ְיֹהָוה  ָאּנָא 
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַע  ּקֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִני  ׁשֵ ּטְ ּתִ ְוַאל  יֵחִני  ּנִ ּתַ ְוַאל  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ְוַרֵחם  ְלטֹוָבה, 
ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ְוַאל  ה. ַאל ּתַ אִתי ַעד ֵהּנָ ר ּבָ ֵפִלים ֲאׁשֶ מּוִכים ְוַהּשְׁ קֹומֹות ַהּנְ ֵאּלּו ַהּמְ ּבְ
ּוֵמָעָפר  ַוֲהִקיֵמִני,  ִני  ָחּנֵ יָה.  ּפִ ֵאר  ּבְ ָעַלי  ְאַטר  ּתֶ ְוַאל  ְמצּוָלה  ְבָלֵעִני  ּתִ ַאל  י.  ּנִ ִמּמֶ ְרַחק  ּתִ
ָך ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי  תּוב, ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ְפלּוִתי ְתרֹוְמֵמִני. ִויֻקּיַ ּלּוִתי ּוֵמֹעֶצם ׁשִ ּדַ
ַלח ְיׁשּוָעְתָך ְוִתְתְמֵכִני  ה. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ּוׁשְ ם ָעֹלה. ְוַהְיִריָדה ִיְהֶיה ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ַאַעְלָך ּגַ
ָך  ֶכל ֶלֱאחֹוז ּבְ ן ִלי ֹכַח ָוׂשֵ י. ְוִתּתֶ ִמיד ִעּמִ עֹוֶצם ֶחְמָלֶתָך. ְוִתְהֶיה ּתָ יִמין ִצְדֶקָך, ְוִתְסָעֵדִני ּבְ ּבִ
י  י ִיּפֹול ֹלא יּוָטל ּכִ תּוב, ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ לֹום ְלעֹוָלם. ִויֻקּיַ יֵחִני ִלּפֹול ַחס ְוׁשָ ּנִ ָתִמיד, ְוַאל ּתַ
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ה,  ֶפׁש. ְותֹוִציֵאִני ְוַתֲעֵלִני ֵמַהּיֹום ּוֵמַעּתָ ת ַהּנֶ ְיֹהָוה סֹוֵמְך ָידֹו. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְגֻאּלַ
ל  ּדָ ֵמָעָפר  ֵמִקים  ה.  ֵהּנָ ַעד  י  ְתַרַחְקּתִ ּנִ ׁשֶ ָך  ִמּמְ ְוִהְתַרֲחקּות  ִויִרידֹות  ְנִפילֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ
י  ְחּתִ ּטַ ִני ַוֲהִקיֵמִני ׁשִ ִני ַוֲהִקיֵמִני, ָחּנֵ מֹוִני. ָחּנֵ ל ְוֶאְביֹון ּכָ ּפֹות ָיִרים ֶאְביֹון. ֲחֹמל ַעל ּדַ ֵמַאׁשְ

ִני ַתְנֵחִני: צּור ָירּום ִמּמֶ י ּבְ ֲעֹטף ִלּבִ י. ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶליָך ֶאְקָרא ּבַ ּפָ ֵאֶליָך ּכַ

ָהרֹוְדִפים  ַמִים, ְוִתְגעֹור ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ל עֹוָלם, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ָאִבי ׁשֶ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְוַתַעְזֵרִני  ָעַלי  ְתַרֵחם  ה  ּוֵמַעּתָ ּפֹה ָתֹבא.  ַעד  ְוֹתאַמר  ַדי  ְלָצרֹוַתי  ֶוֱאמֹור  יִלים אֹוִתי,  ּוַמּפִ
כּו  יֵעִני ְוַתְתִחיל ְלַהֲעלֹות אֹוִתי ַמְעָלה ָמְעָלה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוָכל ַהְיִרידֹות ִיְתַהּפְ ְותֹוׁשִ
ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ְלָקְרֵבנּו  ַהִחּלֹוָת  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְלִהְתָקְרבּות.  ְך  ִיְתַהּפֵ ַהִהְתַרֲחקּות  ְוָכל  ַלֲעִלּיֹות, 
ָכל  ּבְ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  ֶחְמָלֶתָך,  ְותֹוֶקף  ֶתָך  ָ ְקֻדּשׁ ֲהמֹון  ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ְוִהְתַחְלּתָ 
ר ַהִחּלֹוָת  ן ֵאין ָנֶאה ְלָך ְלָעְזֵבנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעֵלינּו, ְוַכֲאׁשֶ ּדֹור ָודֹור, ַעל־ּכֵ
ֶנֱאַמן  ְנִביֶאָך  ה  ֹמׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ָלנּו  ְוָנַתּתָ  ָעֵלינּו,  ְוטּוְבָך  ְדְלָך  ּגָ ְלַהְראֹות 
ר ַעל ָיָדם ִנְמְסָרה  ָכל ּדֹור ָודֹור, ֲאׁשֶ יֵקי ֱאֶמת ּבְ ים, ַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַלְחּתָ ָלנּו ּבְ יֶתָך, ְוׁשָ ּבֵ
ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ יִקים  ְוַצּדִ ִלְזֵקִנים  ֵקִנים  ּוִמזְּ ִלְזֵקִנים,  ַע  ּוִמיהֹוׁשֻ ַע,  ה ִליהֹוׁשֻ ָלנּו, ִמּמׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ּנּו.  ִמּמֶ ַוֲעַדִין ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך  ַלת ַהּתֹוָרה,  ַקּבָ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ יַע ֵאֵלינּו  ִהּגִ ר  ָודֹור, ַעד ֲאׁשֶ
ְבֵרי תֹוָרֶתָך  ל ּדִ ֱאֶמת ֶאת ּכָ ן ִיְכְמרּו ֵמֶעיָך ָעֵלינּו, ְוַתַעְזֵרִני ְלַקּיֵם ּבֶ ְך. ּכֵ ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמָ
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  יֵקי  ּוְבַצּדִ ָך  ּבְ בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ְוָעְזֵרִני  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  חּוָסה  ַאֲהָבה.  ּבְ

א: עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ּבָ

מֹוַע  ְוִלׁשְ ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ְוָאְזַני  י  ְוִלּבִ ֵעיַני  ּיְֻפְקחּו  ׁשֶ ִני  ַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
יג  ל ְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ּדֵ ִני ֵמִאּתְ ֱאֶמת, ְוָחּנֵ ְתָך ְורֹוְממּוֶתָך, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֻדּלָ ּגְ
ֲעֵלי ְתׁשּוָבה  ְכַלל ּבַ ה ִלְהיֹות ּבִ ִמיד. ְוֶאְזּכֶ ֶהם ּתָ ֱאֶמת, ְוַתַעְזֵרִני ֵליֵלְך ּבָ ׁשּוָבה ּבֶ ְרֵכי ַהּתְ ּדַ
יו ֵאיָמַתי.  ְתׁשּוָבה, ְוִאם ֹלא ַעְכׁשָ ה ּבִ ִבים, ְורֹוֶצה ַאּתָ ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ י ְיִמיְנָך ּפְ ֱאֶמת, ּכִ ּבֶ
ְתַיֵחד ַעל־ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָאה. ּבְ ֱאֶמת. ִלְתׁשּוָבה ִעּלָ ֵלָמה ּבֶ ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ֶאְזּכֶ ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ
ֶבת ַעל  ַלם ַעל־ְיֵדי, ָאָדם ָהֶעְליֹון ָלׁשֶ ן ְוֻיׁשְ ּקֵ ה ָהֶעְליֹוָנה, ְוִיְתּתַ ְנֻקּדָ ְחּתֹוָנה ּבִ ה ַהּתַ ְיֵדי, ְנֻקּדָ
ָבָנה,  א ְפִגיַמת ַהּלְ ה ְוַעד עֹוָלם. ּוְתַמּלֵ ָמִתי ֵמַעּתָ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ם ִיְהֶיה ִנְכַלל ַנְפׁשִ א, ְוׁשָ ּסֵ ַהּכִ
ְואֹור  ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ אֹור  ְוָהָיה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ אֹור  ְוִיְהֶיה 
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ָלה ּבַ ּכֹל ָמׁשָ י ַמְלכּוְתָך ּבַ ִמים. ּכִ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ַהַחּמָ
ח.  ח ִמְמָך ִנּדָ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ה חֹוׁשֵ ה ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוַאּתָ ה עֹוׂשֶ ְוַאּתָ
ְכִלית  ֵני ֲהָפִכים ַיַחד, ּתַ ר ּוְמַיֵחד ׁשְ ר ּוְמַחּבֵ ֵ ה ְמַקּשׁ ַעל. ְוַאּתָ אֹול ַוּיָ ֵמִמית ּוְמַחּיֶה מֹוִריד ׁשְ
ה  ֻקּדָ ִמּנְ ְכִלית ְקֵצה ָהֶעְליֹון,  ּתַ ְבֵהי ְמרֹוִמים ַעד  ּגָ אֹול, ַעד רּום  ְחּתֹון ֵמִעְמֵקי ׁשְ ְקֵצה ַהּתַ
ם  ּגַ ַרֲחֶמיָך  יעּו  ַיּגִ ן  ַעל־ּכֵ ה.  ֲעׂשֶ ּתַ ַמה  ְלָך  ֹיאַמר  ִמי  י  ּכִ ָהֶעְליֹוָנה,  ה  ְנֻקּדָ ַעד  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ
ִלים ׁשֹוֵמַע ֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים, ְוַתַעְזֵרִני  א ְכבֹוֶדָך חֹוֵמל ּדַ ּסֵ ַחת ּכִ ָעַלי, ְוַתְחּתֹור ֲחִתיָרה ִמּתַ
ֱאֶמת  בּוק ּבֶ ִני ִלְהיֹות ּדָ ֱאֶמת, ּוְתַזּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאֶמת ְוָלׁשּוב ּבִ ְלִהְתעֹוֵרר ּבֶ
ָרָכיו ְוָחָיה,  ׁשּובֹו ִמּדְ י ִאם ּבְ ת ּכִ מֹות ַהּמֵ י ֹלא ַתְחּפֹץ ּבְ ה ְוַעד עֹוָלם. ּכִ יֵקי ֱאֶמת ֵמַעּתָ ַצּדִ ּבְ
ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך,  ֵני ָאָדם, ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי ְוִהּנָ א ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ּבְ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ּתָ

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ ֲהׁשִ



ִטים ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ מזּתֹוָרה ז י ְוֵאּלֶ

ִטים ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ּתֹוָרה ז י ְוֵאּלֶ

ר א.  י ִעּקַ ֱאמּוָנה, ּכִ לּוָיה ּבֶ ה ּתְ ֻאּלָ ר ַהּגְ ִעּקַ
ִביל ֶחְסרֹון ֱאמּוָנה: ׁשְ א ּבִ לּות ֵאינֹו ֶאּלָ ַהּגָ

ֱאמּוָנה, ב.  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ
ָבר  ׁש ּדָ ָידֹו ְלַחּדֵ ּבְ ׁש ׁשֶ ׁש ְמַחּדֵ ּיֵ ֲאִמין ׁשֶ ּמַ ׁשֶ
ַרְך  ל ֵאָליו ִיְתּבָ ּלֵ ן הּוא ִמְתּפַ ְרצֹונֹו, ְוַעל־ּכֵ ּכִ
תֹו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ׁשָ ּקָ ה ּבַ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

עֹוָלם: ַבע ּבָ ים ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ִנּסִ

ִחיַנת ג.  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ
ר  ם ִעּקַ ָרֵאל, ְוׁשָ ֶאֶרץ־ִיׂשְ א ּבְ ים, ֵאינֹו ֶאּלָ ִנּסִ
תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ִלְפֹעל  ְוָיכֹול  ִפּלֹות,  ַהּתְ ֲעִלּיֹות 
ּומֹוְפִתים  ים  ִנּסִ ְוַלֲעׂשֹות  ִריְך,  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה 

עֹוָלם: ים ּבָ ּיִ ֲאִמּתִ

ָרֵאל ד.  ְוֶאֶרץ־ִיׂשְ ים  ְוִנּסִ ה  ּוְתִפּלָ ֱאמּוָנה 
זֶה: לּוִיים זֶה ּבָ ם ּתְ ִחיָנה ַאַחת, ְוֻכּלָ ֵהם ּבְ

ִהיא ה.  ׁשֶ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ּפֹוְגִמין  ׁשֶ ּכְ
ה, ֲאַזי יֹוְרִדין  ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ֱאמּוָנה ּבְ ּבְ
ה ְלָגלּות, ְוִאי  ִפּלָ ּיֹוֶרֶדת ַהּתְ ר ׁשֶ ְלָגלּות. ְוִעּקָ

עֹוָלם: ים ּבָ ל ְוַלֲעׂשֹות ִנּסִ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ֶאְפׁשָ

ים ו.  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ים  ַהְמַכּסִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש 
יקֹוְרִסים  ְכלּו ֵאּלּו ָהֶאּפִ ּיִ ַבע, ּוְכׁשֶ ֶדֶרְך ַהּטֶ ּבְ
ה  ְוִתְתַרּבֶ ים,  ִנּסִ ּבְ ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ
ר  י ִעּקַ ּכִ יַח,  עֹוָלם, ֲאַזי ָיבֹוא ָמׁשִ ֱאמּוָנה ּבָ

ֱאמּוָנה: זֶה, ַהְינּו ּבָ לּוי ּבָ ה ּתָ ֻאּלָ ַהּגְ

א ַעל־ְיֵדי ז.  ר ָלבֹוא ֶלֱאמּוָנה ֶאּלָ ִאי ֶאְפׁשָ
ֵאין  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ י  ּכִ )ַהְינּו  ֱאֶמת 
ְך ֱאמּוָנה.  ּיָ ֶכל ֵמִבין ֵאין ׁשַ ַהּשֵׂ ָמקֹום ׁשֶ י ּבְ ֶכל ֵמִבין. ּכִ ַהּשֵׂ

ה  ּמֶ ֶכל ֵמִבין, ֵמֵהיָכן ָיבֹוא ְלַהֲאִמין ּבַ ֵאין ַהּשֵׂ ׁשֶ ן ּכְ ְוִאם ּכֵ

ֱאֶמת,  ּבָ לּוָיה  ּתְ ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ ן  ַעל־ּכֵ ְלַהֲאִמין.  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ָיִבין  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָהָאָדם  ִיְרֶצה  ִאם  ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵמֵאָליו 

ַאף־ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרתֹו  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ּוַבּצַ ַרְך  ִיְתּבָ

מֹו  ּכְ ם  ָ ֻגּשׁ ַהּמְ ְכֵלנּו  ׂשִ ּבְ זֶה  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ֵעין ָהֱאֶמת,  לּות ַעל ָהֱאֶמת ּבְ ּכְ י ַעל־ְיֵדי ִהְסּתַ ִריְך, ּכִ ּצָ ׁשֶ

ר ְלָהִבין  ִאי ֶאְפׁשָ ְך, ַרק ׁשֶ ּכָ ָהֱאֶמת הּוא  ָיִבין ֵמָרחֹוק ׁשֶ

ְוָהֵבן  ֵלָמה.  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְלִהְתַחזֵּק  ַרק  ּוְצִריִכין  ֶכל,  ּשֵׂ ּבַ

ֵהיֵטב(:

ַעל־ח.  א  ֶאּלָ ֶלֱאֶמת  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ְוֵיֵלְך  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ִהְתָקְרבּות  ְיֵדי 
ֹמאל  ְוִלׂשְ ְלָיִמין  ה  ִיּטֶ ְוֹלא  ֲעָצָתם,  ֶדֶרְך  ּבְ
ֱאֶמת,  ּבֹו  ֶנְחָקק  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְבֵריֶהם,  ִמּדִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלֶאֶרץ  ה  ְוִלְתִפּלָ ֶלֱאמּוָנה  ְוזֹוֶכה 

ה: ֻאּלָ בֹוא ַהּגְ ים, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתָ ּוְלִנּסִ

הּוא ט.  יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ָהֵעצֹות 
הּוא  י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִזּוּוג  ּוִאין  ִנּשׂ ִחיַנת  ּבְ
יק ַעל־ְיֵדי ֵעָצה  ּדִ ל ַהּצַ ֶכל ׁשֶ י ַהּשֵׂ ל ִטּפֵ ְמַקּבֵ
ּקּון  ִחיַנת ּתִ הּוא ּבְ ּנּו, ִנְמָצא ׁשֶ ל ִמּמֶ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ
ִרית, ּוְלֵהֶפְך ֲעַצת ַהחֹוְלִקים ְוַהּמֹוְנִעים  ַהּבְ
ְלָהִסית  ֲחַלְקַלּקֹות  ִרים  ַהְמַדּבְ ְודֹוֵמיֶהם, 
ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָהֱאֶמת  ת  ֻקּדַ ִמּנְ יַח  ּוְלַהּדִ
ְבִריתֹו, ָצִריְך  ַגם ּבִ ּפָ ן ִמי ׁשֶ ִרית, ַעל־ּכֵ ַהּבְ
ל  ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד ֵמָהֵעצֹות ַהֲהפּוכֹות ׁשֶ ִלׁשְ
ד  ְיַאּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהֱאֶמת,  ַעל  ַהחֹוְלִקים 

לֹום: ֶרַגע ַחס ְוׁשָ עֹוָלמֹו ּכְ

ל י.  ׁשֶ ֵמֵעצֹות  ְמֹאד  ְלִהְתַרֵחק  ָצִריְך 
ם ֵהם ֵעצֹות ָרעֹות  ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ ַהֲהמֹון ַעם, ׁשֶ
ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ְמֹאד,  ּוְמֻקְלָקלֹות 
ַעל  ִדים  ּוִמְתַנּגְ ְוחֹוְלִקים  ִעים  ְרׁשָ ֲעַצת 
יֹוֵתר  ֵמֶהם  ְלִהְתַרֵחק  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ָהֱאֶמת, 
ְלקּוִלים  ַהּקִ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ֵמֶהם  י  ּכִ ְויֹוֵתר, 
ִהיא  ֲעָצָתם  י  ּכִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָגִמים  ְוַהּפְ
ל  ַקּבֵ ּמְ ּוְכׁשֶ ְדמֹוִני,  ָחׁש ַהּקַ ִחיַנת ֲעַצת ַהּנָ ּבְ
זֲֻהָמא,  ּבֹו  יִלין  ַמּטִ ֵהם  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֲעָצָתם 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְקִלּפָ ּבִ ּוִאין  ִנּשׂ ְבִחיַנת  ּבִ
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ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  יג(.  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ יַאִני"  ִהּשִׁ ָחׁש  "ַהּנָ
ִרית ּוַמְרִחיִקים ֵמָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה  ַגם ַהּבְ ּפְ
ן  ָרֵאל, ַעל־ּכֵ בֹוא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ה, ּוִמּלָ דֹוׁשָ ַהּקְ
יֵלְך ַאַחר ֲעָצָתם  ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ְמֹאד ִמּלֵ
יֵקי  ַצּדִ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלַדּבֵ ַרק  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ַדְרֵכיֶהם,  ּבְ ַההֹוְלִכים  יֶהם  ְוַאְנׁשֵ ֱאֶמת 
ּלֹה זֶַרע ֱאֶמת"  ִחיַנת "ּכֻ ל ֲעָצָתם ֵהם ּבְ ּכָ ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי  ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ב, כא(,  )ִיְרְמָיה 

ֶוֱאמּוָנה  ֶלֱאֶמת  טּוב,  ְלָכל  זֹוֶכה  ֲעָצָתם 
ים  ִנּסִ ְוַלֲעׂשֹות  ָרֵאל  ְוֶאֶרץ־ִיׂשְ ה  ּוְתִפּלָ

עֹוָלם: ּבָ

ּוִמְצַות יא.  ֵעיַנִים,  ּבָ לּוי  ּתָ אּוף  ַהּנִ ר  ִעּקַ
ְוַעל־ ָלזֶה,  ִמיָרה  ּוׁשְ ּקּון  ּתִ ִהיא  ִציִצית 

ְוזֹוִכין  "ל,  ַהּנַ ָרעֹות  ֵמֵעצֹות  ִנּצֹוִלין  ְיֵדי־זֶה 
יֵקי ֱאֶמת,  ּדִ ַהּצַ ל  ּיֹות ׁשֶ ל ֵעצֹות ֲאִמּתִ ְלַקּבֵ
ִמְצַות ִציִצית,  ן ְצִריִכין ִלזֵָּהר ְמֹאד ּבְ ַעל־ּכֵ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִצית  ַהּצִ ֲעִטיַפת  ַעת  ׁשְ ּבִ ן  ּוְלַכּוֵ
ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ּוְבִבְרָכָתן, 
ַעל־ ה  ְזּכֶ ּיִ ְוׁשֶ ּיֹות,  ַוֲאִמּתִ טֹובֹות  ּוְלֵעצֹות 
ּוְלָקֵרב  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלֶאֶרץ  ֶלֱאמּוָנה  ְיֵדי־זֶה 
ְוַלֲעׂשֹות  ה  ִלְתִפּלָ ה  ְזּכֶ ּיִ ְוׁשֶ ה.  ֻאּלָ ַהּגְ ֶאת 
ְלַפְרָנָסה  ה  ְזּכֶ ּיִ ְוׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ּומֹוְפִתים  ים  ִנּסִ

ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהזֹּאת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְצָוה  ַהּמִ ַעל־ְיֵדי 
ְוַעל־ְיֵדי־ ִרית,  ַהּבְ ִתּקּון  ּבְ לּוי  ּתָ ְרָנָסה  ַהּפַ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֵהיֵטב  ְלָהִבין  ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ִיְזּכֶ זֶה 
ְלָחן  ׁשֻ ּכְ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ לֹו  ּלּו  ְוִיְתּגַ ְלַמד  ּיִ ׁשֶ

ָערּוְך:

ל יב.  ּוְמֻסּגָ ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ
לּוָיה  ּתְ ִהיא  ׁשֶ ְכָחה,  ִמּשִׁ ְוִנּצֹול  רֹון  ְלִזּכָ

ְפַגם ֱאמּוָנה: ּבִ

הּוא יג.  ֲאַזי  יק,  ּדִ ְלַהּצַ ֹקָרב  ּמְ ׁשֶ ֹקֶדם 
ֵמן ֵלב ְוכּו' ְוָאְזָניו ְוכּו', ְוֵעיָניו  ְבִחיַנת ַהׁשְ ּבִ
ְוָאְזָניו  ָאטּום  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ַהְינּו  י(  ו,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוכּו' 
ָהֱאֶמת  ְראֹות  ִמּלִ ִעְוִרים  ְוֵעיָניו  ְסתּוִמים 
ק  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ִלְתׁשּוָבה,  ּוְלִהְתעֹוֵרר 
ֲאַזי  ֵעָצה,  ֵמֶהם  ל  ּוְמַקּבֵ יִקים  ּדִ ַלּצַ ַעְצמֹו 
ְבִחיַנת:  ּבִ ְוָאְזָניו  ְוֵעיָניו  ְלָבבֹו  ח  ִנְפּתָ
ִחיַנת  ּבְ ֵהן  ׁשֶ ְוגֹו',  י(  ו,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ֵעיָניו"  ּבְ "ִיְרֶאה 
רֹוֶאה ְוׁשֹוֵמַע  ב ְוָרָפא לֹו, ׁשֶ ַלת ֹמִחין, ָוׁשָ ּתְ

ּוֵמִבין ָהֱאֶמת ְוזֹוֶכה ִלְתׁשּוָבה:

ְרָנָסה:יד.  ּפַ לֹו  ֵאין  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי 

יִצית:טו.  ל ַעל ַהּצִ ּכֵ ה ַלחֹוֶלה  ְלִהְסּתַ ְסֻגּלָ
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ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )ז( 

ֱאמּוָנה  ּבֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ְוִנְזּכֶ נּו,  ִלּבֵ ּבְ ֱאמּוָנְתָך  ע  ְוִתּטַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
עֹוָלם  ְלּבּול ּבָ ָגם ּוְבִלי ׁשּום ּבִ ִלי ׁשּום ּפְ ה, ּבְ ה ּוְנכֹוָנה ַצָחה ּוְנִקּיָ ֵלָמה, ְוִתְהֶיה ָהֱאמּוָנה ַזּכָ ׁשְ
ִאּלּו ָאנּו רֹוִאין  ְך, ּכְ ל ּכַ ְהֶיה ֱאמּוָנֵתנּו ֲחָזָקה ּכָ ּתִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ָלל. ְוִנְזּכֶ לֹום ּכְ ַחס ְוׁשָ
ִמיד  ּתָ ָך  ּבְ ְדֵבִקים  ְוִנְהֶיה  ָהעֹוָלם.  ָכל  ָמֵלא  ר  ֲאׁשֶ ּוְכבֹוְדָך  ָחְתָך  ּגָ ְוַהׁשְ ֱאָלהּוְתָך  ֵעיֵנינּו  ּבְ
ה  ַאּתָ י  ּכִ ָלל.  ּכְ סֹוֶלת  ּפְ ֲערֹוֶבת  ּתַ ׁשּום  ִלי  ּבְ ֶבת  ֶ ּוְמֻיּשׁ ְנכֹוָנה  ּוְבֵדָעה  ּוִבְתִמימּות  ֱאֶמת  ּבֶ
ר  ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ר ִמי ֵאל ּבַ ְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאׁשֶ ָך ֶאת ּגָ ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ
ְצַרִים,  י הֹוֵצאָתנּו ִמּמִ ּכִ ּוַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו,  יָת ֱאָלהּוְתָך  ְוִגּלִ ְוִכְגבּורֹוֶתיָך.  יָך  ה ְכַמֲעׂשֶ ַיֲעׂשֶ
ֲעֵרי  ִלּפֹות, ְוהֹוֵצאָת אֹוָתנּו ִמּנּון ׁשַ ְרזֶל. ֵמִעְמֵקי ַהּקְ לּוָתם ִמּתֹוְך ּכּור ַהּבַ ּוְפִדיָתנּו ִמּתֹוֶקף ּגָ
ִמְצַרִים ְוַעל ַים סּוף,  ים ְוִנְפָלאֹות ּבְ יָת ִנּסִ ה. ְוָעׂשִ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ נּון ׁשַ טּוְמָאה, ְוִהְכַנְסּתָ אֹוָתנּו ּבְ
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ל  ְלּתָ ּכָ ַבע, ְוָעַקְרּתָ ּוִבּטַ יָת ַהּטֶ ּנִ ֲעָרכֹות ְוׁשִ ְדּתָ ַהּמַ ּדַ ל ֱאִליֵלי ִמְצַרִים, ְוׁשִ ְרּתָ ְוִהְכַנְעּתָ ּכָ ּבַ ְוׁשִ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ עּו ּבְ ּקְ ּתַ ׁשְ ּיִ ָרצּו ׁשֶ ְרֹעה ּוִמְצַרִים, ׁשֶ ל ּפַ ְזִביֹות ׁשֶ ִפירֹות ְוָכל ִמיֵני ֱאמּונֹות ּכָ ִמיֵני ּכְ
ְזִביֹות  ִפירֹות ֶוֱאמּונֹות ּכָ ִמיֵני ּכְ לֹום, ּבְ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ רּו ַעל ִיׂשְ ּבְ ְתּגַ ּיִ לֹום ׁשֶ יֵניֶהם ַחס ְוׁשָ ּבֵ
יֵניֶהם,  ים ֹלא ָעַזְבּתָ אֹוָתנּו ּבֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ְבּ לּוָתם. ְוַאּתָ ר זֶה ָהָיה תֹוֶקף ּגָ ֶהם, ֲאׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ֶהם, ַעל־ ּלָ ִפירֹות ׁשֶ ל ִמיֵני ּכְ ְרּתָ ְוָעַקְרּתָ ּכָ ּבַ ּוִמַהְרּתָ ְלהֹוִציא אֹוָתנּו ִמּתֹוָכם, ְוִהְכַנְעּתָ ְוׁשִ

יָת ֱאָלהּוְתָך ַוֲאָדנּוְתָך ְלָכל  ֶהם, ְוִגּלִ יָת ּבָ ָעׂשִ דֹוִלים ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶ ים ְוַהּמֹוְפִתים ַהּגְ ּסִ ְיֵדי ַהּנִ
ַרֲחֶמיָך  ן ּבְ ה ַעְבּדֹו. ּכֵ יֹהָוה ּוְבֹמׁשֶ ָך ְלעֹוָלם, ְוֶהֱאִמינּו ּבַ ָרֵאל ּבְ קּו ִיׂשְ ֵאי עֹוָלם, ּוֵמָאז ִנְדּבְ ּבָ
ֵלָמה ַוֲחָזָקה ּוְנכֹוָנה.  ֱאמּוָנה ׁשְ ִמיד, ּבֶ ים ּתָ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ָך ּוְבַצּדִ נּו ְלַהֲאִמין ּבְ ַזּכֵ ים ּתְ ָהַרּבִ
יׁש ֱאָלהּוְתָך  ה ְלַהְרּגִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ָך ּבֶ ה ְלַהֲאִמין ּבְ ן ִנְזּכֶ ה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ּכֵ ר ַאּתָ ְוַכֲאׁשֶ
ָלנּו  ְוִיְהֶיה  ה.  ַקּלָ ֶרַגע  ּכְ ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם  ָך  ִמּמְ ֵרד  ִנּפָ ְוֹלא  ִמיד,  ּתָ ָך  ּבְ ְדֵבִקים  ְוִנְהֶיה  ָעֵלינּו, 
ֶאת  ָנִרים  ֹלא  ּוִבְלָעֶדיָך  ֶרַגע.  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ָך  ִמּמְ ְוִיְרָאה  ְוֵאיָמה  ָוַפַחד  ה  ּבּוׁשָ
ֲעבֹודֹות  ֵתנּו ֲאִפּלּו ּבַ ּיָ ַוֲעׂשִ עֹוָלם. ּוְבָכל ִעְסֵקינּו  ָיֵדינּו ְוֶאת ַרְגֵלנּו ַלֲעׂשֹות ׁשּום עּוְבָדה ּבָ
ם  ְוֻכּלָ ָתִמיד,  ָך  ּבְ ְדֵבִקים  ִנְהֶיה  ם  ֻכּלָ ּבְ ֶהם,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֵהם  ׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות 
נּו  ְבּתֵ ׁשִ ּבְ ּוְבקּוֵמנּו  ְכֵבנּו  ׁשָ ּבְ ְלעֹוָלם,  ח אֹוְתָך  ּכַ ִנׁשְ ְוֹלא  ֱאֶמת.  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְמָך  ְלׁשִ ִיְהיּו 
ִעְסֵקינּו  ין ּבְ יָבֵתנּו, ּבֵ ֲעִמיָדֵתנּו ּוִביׁשִ ִתיקּוֵתנּו, ּבַ ִדּבּוֵרנּו ּוִבׁשְ ֶרְך, ּבְ נּו ַבּדֶ ֵביֵתנּו ּוְבֶלְכּתֵ ּבְ
אֹוְתָך  ח  ּכַ ִנׁשְ ְוֹלא  ָך  ּבְ ְדֵבִקים  ִנְהֶיה  ם  ֻכּלָ ּבְ ֶאֶרץ,  ֶדֶרְך  ּבְ ִעְסֵקינּו  ּבְ ּוֵבין  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ּבַ
ִמיִמיִני  י  ּכִ ָתִמיד  י  ְלֶנְגּדִ ְיֹהָוה  יִתי  ּוִ ׁשִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַקּיֵם  ְוַתַעְזֵרִני  ְלעֹוָלם. 
ּוַמְלכּוְתָך  בֹוֶדָך  י ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּכִ ִמיד  יׁש ֱאָלהּוְתָך ָעֵלינּו ּתָ ה ְלַהְרּגִ ְוִנְזּכֶ ל ֶאּמֹוט.  ּבַ
ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה ֲהֹלא  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ תּוב, ִאם ִיּסָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלה, ּכְ ּכֹל ָמׁשָ ּבַ
ִביל זֶה ְלַבד  ׁשְ ר ּבִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא. ָמֵלא ַרֲחִמים ָחֵפץ ְלֵהיִטיב, ֲאׁשֶ ָ ֶאת ַהּשׁ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים  ָ ָראָת עֹוָלֶמָך, ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ֵדי  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ֱאָלהּוְתָך  ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ ר,  ּוִמְסּפָ יעּור  ׁשִ ֵאין  ַעד  ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי 
ְוָרִציָת  ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  ה טֹוב  ַאּתָ י  ּכִ ַהזֶּה.  ָפל  ָ ַהּשׁ עֹוָלם  ּבָ יר אֹוְתָך  ְלַהּכִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ְרצֹוְנָך  ָראָת עֹוָלְמָך ּבִ ן ּבָ ְלֵהִטיב ִמּטּוְבָך ָלנּו, ּוְלַהְראֹות ָלנּו ַרֲחָמנּוֶתיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך. ַעל־ּכֵ
ר ֹזאת ]ִהיא[ ַהּטֹוָבה  נֹוַעם ִזיָוְך, ֲאׁשֶ יר אֹוְתָך, ְוַלֲחזֹות ּבְ ה ֵליַדע ּוְלַהּכִ ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ַהּטֹוב, ּכְ
עֹוָלם  ְצִחּיֹות, ְוֵאין ׁשּום טֹוָבה ַאֶחֶרת ּבָ ּיֹות ְוַהּנִ ָכל ַהּטֹובֹות, טֹובֹות ָהֲאִמּתִ ּבְ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ
ה  ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ נּו, ַוֲאׁשֶ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ּסִ ָלל. ְוָכל ַהּטֹובֹות ְוָכל ַהּנִ ּכְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהזֶּה  ְכִלית ַהּטֹוב  ּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ם ֵהם ַרק  ּלָ ּכֻ ָעה,  ּוְבָכל ׁשָ ָכל יֹום  ּבְ נּו  ִעּמָ ה  ַעּתָ
ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ַעל־ּכֵ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ִהיא  ֹזאת  ר  ֲאׁשֶ ָך,  ִמּמְ ֵליַדע 
נֹוַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  נּו  ּוְתַזּכֵ ִמּטּוֶבָך,  ֵענּו  ּבְ ְוׂשַ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  נּו  ִלּבֵ ּבְ ע ֱאמּוָנְתָך  ְוִתְקּבַ ּכֹל,  ֲאדֹון 
ְהֶיה ָלנּו ּכַֹח  ּיִ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ַעד ׁשֶ ל ְלָפֶניָך ְתִפּלֹוֵתינּו ּבְ ּלֵ ַרֲחֶמיָך ְלִהְתּפַ ִזיָוְך. ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּבְ
ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ַמע  ְוִתׁשְ עֹוָלם,  ּבָ ּומֹוְפִתים  ים  ִנּסִ ְוַלֲעׂשֹות  ַבע,  ַהּטֶ ּנֹות  ְלׁשַ ְתִפּלֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי 
ל ָהֲאָרצֹות, ְוָנַתּתָ אֹוָתּה  ּה ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ר ּבָ ָרֵאל, ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ נּו ָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִמיד. ּוְתַזּכֵ ּתָ
ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו  ה, ּגָ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ר ַסְרנּו ֵמַאֲחֶריָך ּוָפַגְמנּו ּבֶ ָרֵאל ְלעֹוָלם, ּוִמּיֹום ֲאׁשֶ ְלִיׂשְ
נּו  ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו, ְוַזּכֵ לּות. ַעל־ּכֵ ר ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו, ַעד ֲאׁשֶ



ה ְלתֹוָרה ז ִפָלּ ּתְ נ

נּו  ִלּבֵ ּלֹא ַיֲעלּו ּבְ ִפירֹות ּוִבְלּבּוִלים ׁשֶ ל ִמיֵני ּכְ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ים ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
נּו  ה ִעּמָ ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ יָך ַהּקְ ִנּסֶ ה ְלַהֲאִמין ּבְ ָרֵאל ְלעֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּוְבֵלב ּכָ
ה  ָעה, ְוֹלא ְנַכּסֶ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ נּו ֲעַדִין ּבְ ה ִעּמָ ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ ָכל ּדֹור ָודֹור ֵמעֹוָלם, ַוֲאׁשֶ ּבְ
ָחְתָך  ּגָ ָך ְלַבד, ַעל־ְיֵדי ַהׁשְ ַהּכֹל ֵמִאּתְ לֹום, ַרק ֵנַדע ְוַנֲאִמין ׁשֶ ַבע ַחס ְוׁשָ ֶדֶרְך ַהּטֶ ׁשּום ֵנס ּבְ
ָך  ה ְלַהֲאִמין ּבְ עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ָרִטית ַעל ּכָ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ִמיד ּבְ יַח ּתָ ּגִ ה ַמׁשְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּוְתַמֵהר  ה ָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִמיד, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ יֵקי ָהֱאֶמת ּתָ ּוְבַצּדִ

יַח ִצְדֵקנּו: ֵלָמה, ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ה ׁשְ ֻאּלָ ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ּגְ

ֱאֶמת.  יֵקי  ַצּדִ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ נּו  ּבָ ָנַטְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת,  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֵעצֹות  ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  נּו  ְוַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַרֲחֵמנּו  יֵענּו  הֹוׁשִ
ית,  ָהֲאִמּתִ ֲעָצָתם  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ֹמאל,  ּוׂשְ ָיִמין  ְבֵריֶהם  ִמּדִ ָנסּור  ְוֹלא  ּיֹות  ֲאִמּתִ
ִעים  ָרֵאל, ֵמֲעַצת ְרׁשָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ֶחְבָרֵתנּו ְוֶאת ּכָ יל אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתּצִ
ַמע ָלֶהם,  ָלל, ְוֹלא ֹנאֶבה ְוֹלא ִנׁשְ ה ֹאזֶן ְלִדְבֵריֶהם ּכְ ְדמֹוִני, ְוֹלא ַנּטֶ ָחׁש ַהּקַ ֵהם ֲעַצת ַהּנָ ׁשֶ
יֵלנּו ִמן ַהּתֹוִעים, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח  ָלל. ְוַתְבּדִ נּו ּכְ ִלּבֵ ְנסּו ִדְבֵריֶהם ַוֲעָצָתם ּבְ ְוֹלא ִיּכָ
יֵלנּו  ה. ְוַהּצִ ּיָ יָנה ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ ֶהם, ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ּלָ ֵעצֹות ָרעֹות ׁשֶ לֹום ּבְ ְלַהְטעֹות אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ
ל ֵאּלּו  עֹוָלם, ְוֹלא ֵנֵלְך ַאַחר ֵעצֹות ָרעֹות ׁשֶ ּבָ ֶקר ְוָטעּות ׁשֶ ל ִמיֵני ׁשֶ ים ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ים, ְואֹוְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב  ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ ִכים ּדִ ֱאֶמת, ּוְמַהּפְ ֶקר ּבֶ ֶ ים ֶאת ַהּשׁ ַהְמַחּפִ
כֹות ִמן ָהֱאֶמת,  כֹון, ַעל־ְיֵדי ֵעצֹוָתם ַהְמֻהּפָ ֶרְך ָהֱאֶמת ְוַהּנָ ָרֵאל ִמּדֶ ָרע, ּומֹוְנִעים ֶאת ִיׂשְ
ְמָקְרִבים,  ֵהם  ִרַחְקּתָ  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ֶהְחִמירּו,  ֵהַקְלּתָ  ר  ֲאׁשֶ ְוֵאת  ֵהֵקלּו,  ֶהְחַמְרּתָ  ר  ֲאׁשֶ ֵאת 
ֶאת  ַעְצָמם  ּבְ יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ַעְצָמן,  ּבְ ָטעּו  ר  ֲאׁשֶ ֵמֶהם  ְוֵיׁש  ְמַרֲחִקים.  ֵהם  ֵקַרְבּתָ  ר  ַוֲאׁשֶ
ַלֲעבֹוָדֶתָך.  ְמֹאד  ָלנּו  ּוַמזֶֶּקת  ֲהפּוָכה  ַוֲעָצָתם  ם,  ֻתּמָ ְלִפי  ִרים  ְמַדּבְ ְוֵהם  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם  ֲעלּומֹות, ַאּתָ ל ּתַ ה ָיַדְעּתָ ָהֱאֶמת, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְנסּו ִדְבֵריֶהם  קּו ְוִיּכָ ּלֹא ֻיְדּבְ ל אֹוָתנּו ֵמֶהם, ׁשֶ ֶעְזָרֵתנּו ְוַהּצֵ ל ָחי. קּוָמה ּבְ ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ
נּו  ַזּכֵ ה,  ָהֲעִליִלּיָ ְוַרב  ָהֵעָצה  דֹול  ּגְ ֵמֱהֵמֶהם.  ְוֹלא  ֵמֲהמֹוָנם  ְוֹלא  ֵמֶהם  ֹלא  ָלל,  ּכְ נּו  ִלּבֵ ּבְ
ל  ּוְלַקּבֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ְלִהְתָקֵרב  ה  ְוִנְזּכֶ ָהֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ָלנּו  ּלּו  ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
אֹוַרְיָתא,  ִכים ִמַתְרַי"ג ֵעִטין ּדְ ְמׁשָ רֹות, ֵעצֹות טֹובֹות ַהּנִ ֵמֶהם ֵעצֹות ְנכֹונֹות ּוְברּורֹות ִויׁשָ
ֵלָמה  ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ית.  ל אֹור ָהֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ֲעָצָתם ָהֲאִמּתִ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ֱאֶמת ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּבֶ

ְוֶאת  אֹוָתנּו  יֵלנּו  ְוַהּצִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ֹקֶדׁש.  ִרית  ַהּבְ ֶאת  מֹור  ִלׁשְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרנּו 
ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ֵהן  ה  ְרִאּיָ ּבִ ֵהן  לֹום,  ְוׁשָ ל ִנאּוף ַחס  ׁשֶ ָגם  ּפְ ל ִמיֵני  ִמּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ
ָגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ׁשְ ּתִ ם  ֻכּלָ ּבְ ים,  חּוׁשִ ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ּוְבָכל  ה,  ּוְבַמֲעׂשֶ ִדּבּור  ּבְ
ֱאֶמת  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ְוִנְזּכֶ ם,  ֻכּלָ ּבְ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ִלְהיֹות  ַעְזֵרנּו  ּתַ ַרק  ִרית.  ַהּבְ
ָרֶטיָה  ָכל ּפְ ָראּוי ּבְ נּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ִציִצית ּכָ יֵרנּו. ּוְתַזּכֵ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּוְבֵצל ּכְ ּכִ
ֵגן  ים ּתָ דֹוׁשִ יִצית ַהּקְ ּה. ְוַעל־ְיֵדי ַכְנֵפי ַהּצִ לּוִיים ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ
ִמיד, ְוַעל־ְיֵדי  ְתָך ּתָ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ נּו ְלִהְתַקּדֵ ִרית, ּוְתַזּכֵ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ יל אֹוָתנּו ִמּכָ ָעֵלינּו ְוַתּצִ
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ָהֱאֶמת,  ֶרְך  ִמּדֶ יִחים  ּדִ ְוַהּמַ יִתים  ְוַהְמּסִ ים  ַהְמַפּתִ ֵמֲעַצת  ָחׁש,  ַהּנָ ֵמֲעַצת  יל אֹוָתנּו  ּצִ ּתַ זֶה 
ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶכל  ַהּשֵׂ אֹור  ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָנה.  ַכּוָ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ְלָהַרע  ָנה  ַכּוָ ּבְ
ֶהם, ְוַעל־ְיֵדי זֶה  ּלָ ּיֹות ׁשֶ ַוֲאִמּתִ ּוְלַקּיֵם ֵעצֹות טֹובֹות  ל  ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵקי ֱאֶמת, ַעל־ְיֵדי  ַצּדִ

ינּו ְלעֹוָלם: ֶקר ִמּפִ ה ֶלֱאֶמת ְוֹלא ֵיֵצא ְדַבר ׁשֶ ִנְזּכֶ

ְבֵרי  עֹוָלם, ֵהן ִמּדִ ּבָ ֶקר ְוָטעּות ׁשֶ ל ִמיֵני ׁשֶ ים ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ל עֹוָלם. ַהּצִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּלֹא ֵנֵלְך  ֶקר ׁשֶ ְרֵכי ׁשֶ לֹום, ְוֵהן ִמּדַ ֶקר ַחס ְוׁשָ ַבר ׁשֶ ינּו ְלעֹוָלם ׁשּום ּדְ ּלֹא ֵיֵצא ִמּפִ ֶקר ׁשֶ ׁשֶ
ְהֶיה  ָרִכים ְנבֹוִכים ִמַדְרֵכי תֹוִעים, ַרק ּתִ ַרֲחֶמיָך ִמּדְ יל אֹוָתנּו ּבְ ֶקר ָחִליָלה. ְוַתּצִ ַדְרֵכי ׁשֶ ּבְ
ֵלָמה,  ה ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּבְ ִמיד ֵליֵלְך ּבְ ֶעְזֵרנּו ּתָ ּבְ
גּוָרה  ֵתנּו ְנכֹוָנה ּוְסדּוָרה ּוׁשְ ְהֶיה ְתִפּלָ ּתִ ִמיד. ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ר ּוְלַיֵחד ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ּתָ ה ְלַחּבֵ ְוִנְזּכֶ
י ְיֹהָוה הּוא  י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ עֹוָלם ְלַמַען ּדַ ים ּומֹוְפִתים ּבָ ה ִנּסִ ִפינּו ּוִבְלָבֵבנּו, ּוְתַגּלֶ ּבְ
ִליָת אֹוָתנּו  ר ּגָ לּוָתם, ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלהֹוִציָאם ִמּתֹוֶקף ּגָ ָך ִיׂשְ ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד. ְוִתְזּכֹור ֶאת ַעּמְ
יַח  ְמׁשִ ֶאת  ָלנּו  ְוָתִביא  ְלַאְרֵצנּו,  ָלׁשּוב  ה  ְוִנְזּכֶ ְלָגֳאֵלנּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ זֶה 
ֲחָלָציו.  ֵאזֹור  ְוָהֱאמּוָנה  ָמְתָניו  ֵאזֹור  ֶצֶדק  ְוָהָיה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ְמֵהָרה,  ּבִ ִצְדֵקנּו 
ׁשּוִרי  ּתָ בֹוִאי  ּתָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ָלנּו  ְוַקּיֵם  ָקף.  ִנׁשְ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוֶצֶדק  ְצָמח  ּתִ ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת 

ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ֵמֹראׁש ֲאָמָנה. ּבִ
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ְרֵאִלי ִהיא א.  ׂשְ ל ִאיׁש ַהּיִ ֲאָנָחה ּוְגנּוֵחי ׁשֶ
ַהֶחְסרֹונֹות,  ֵלמּות  ׁשְ ִהיא  י  ּכִ ְמֹאד,  ְיָקָרה 
ָבר,  ּדָ ֵאיזֶה  ּבְ רֹון  ִחּסָ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו 
ַעל־ְיֵדי־ לֹו,  ְחָסר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ַח  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ִלים ַהֶחְסרֹונֹות: זֶה הּוא ַמׁשְ

ֵהן ב.  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ל  ּכָ
ם ִאי  ּלָ ְבִריאּות ַהּגּוף ְוכּו', ּכֻ ַפְרָנָסה ֵהן ּבִ ּבְ
יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ִליָמם  ְלַהׁשְ ר  ֶאְפׁשָ
ֵלמּות  ׁשְ י  ּכִ ֵאָליו,  ְלֶוה  ּנִ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ְוָהַרב 
"ל,  ּנַ ַהֶחְסרֹונֹות ִהיא ַעל־ְיֵדי ֲאָנָחה ְוכּו' ּכַ
ִלים  ים ְלַהׁשְ יִכין ָהרּוַח ַחּיִ ַעל ָיָדּה ַמְמׁשִ ׁשֶ
ָהרּוַח  זֶה  ֲאָבל  ָעָליו.  ַח  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶ רֹון  ַהִחּסָ
ַרק  ִלין  ְמַקּבְ רֹון  ַהִחּסָ ִלים  ְלַהׁשְ ים  ַחּיִ
ּתֹוָרה  ּבַ בּוק  ּדָ ׁשֶ ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ְוָהַרב  יק  ּדִ ֵמַהּצַ
רּות  ים ְוַהְינּו ַעל־ְיֵדי ִהְתַקּשְׁ ם ָהרּוַח ַחּיִ ָ ּשׁ ׁשֶ

יק: ּדִ ְלַהּצַ

ַעל ג.  ַהחֹוְלִקים  ִעים  ְוָהְרׁשָ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ
ים  ִלים ָהרּוַח ַחּיִ ים, ֵהם ְמַקּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ה  ְקִלּפָ י ֵיׁש ַרב ּדִ ה, ּכִ ְקִלּפָ ֶהם ֵמָהַרב ּדִ ּלָ ׁשֶ
י:  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהַרב  ֶנֶגד  ּכְ ַאֲחָרא,  ְוִסְטָרא 
ז'  )ֹקֶהֶלת  ָהֱאֹלִהים"  ה  ָעׂשָ זֶה  ת  ְלֻעּמַ זֶה  "ֶאת 
י ָהרּוַח  ָעָתם, ּכִ ׁשְ דֹוִלים ּבִ ן ֵהם ּגְ יד(, ְוַעל־ּכֵ

ִחיַנת  ה הּוא ּבְ ְקִלּפָ ְך ֵמָהַרב ּדִ ְמׁשָ ים ַהּנִ ַחּיִ
ֲאָבל  ָעתֹו,  ׁשְ ּבִ דֹול  ּגָ הּוא  ׁשֶ ְסָעָרה,  רּוַח 
ְוֶנֱאָבד  ֶלה  ּכָ ּוְלַבּסֹוף  ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ַרק  הּוא 
ּבֹו,  ֱאָחִזים  ַהּנֶ ל  ׁשֶ ָמֵתּה  ְוִנׁשְ ּגּוֵפּה  ּוְמַסֵער 
יִקים  ַצּדִ ַעל  ְוַהחֹוְלִקים  ִעים  ָהְרׁשָ ן  ְוַעל־ּכֵ
רּוַח  ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ ֵמִתים,  ְקרּוִיים  ַחּיֵיֶהם  ּבְ
ְך ַרק ַעל־ְיֵדי  ְמׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ּדִ ים ָהֲאִמּתִ ַחּיִ

"ל: ּנַ ְיָקא ּכַ יֵקי ֱאֶמת ּדַ ַצּדִ

ַעל־ד.  ֲעוֹונֹות  ר  ְמַכּפֵ י  ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ
ּנּו  ִמּמֶ יִכין  ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֲאָנָחה,  ְיֵדי 
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מֹו  ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ רֹון  ַהִחּסָ ִלים  ְלַהׁשְ ים  ַחּיִ ָהרּוַח 
ֵלי טז, יד(: ה" )ִמׁשְ ֶרּנָ תּוב: "ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכּפְ ּכָ ׁשֶ

ְוחֹוְלִקים, ה.  ִעים  ְרׁשָ ּבָ רֹות  ְלִהְתּגָ ָאסּור 
ַהְינּו  ּדְ מּור,  ּגָ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ִמי  ִאם  י  ּכִ
ל  ל ָהַרע ׁשֶ ָבר ִהְפִריׁש ְוֵגֵרׁש ְלַגְמֵרי ּכָ ּכְ ׁשֶ
ּדֹות,  ַלל ַהּמִ ֵהם ּכְ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶ ל ָהַאְרּבָ ּכָ
ִמְכׁשֹול  ׁשּום  לֹו  ֶיֱאַרע  ּלֹא  ׁשֶ טּוַח  ּבָ ׁשֶ ַעד 
ֵהם  ֵאָליו  ְלִוים  ַהּנִ ְוָכל  זֶה  ּכָ יק  ְוַצּדִ ֲעֵבָרה. 
ֲאָבל  ִעים.  ְרׁשָ ּבָ רֹות  ְלִהְתּגָ ְיכֹוִלים  ְיָקא  ּדַ
ל ָהַרע ְלַגְמֵרי, ְוָהַרע ֲעַדִין  ּטֵ ּלֹא ּבִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
יק  ֵאין לֹו ׁשּום ֲעֵבָרה, ֵאין זֶה ַצּדִ ֹכַח ַאף ׁשֶ ּבְ
י  ּכִ ִעים,  ְרׁשָ ּבָ רֹות  ְלִהְתּגָ לֹו  ְוָאסּור  מּור,  ּגָ
ָהרּוַח  ֲאִריַכת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  לֹו  יק  ְלַהזִּ יּוַכל 
הּוא  ְטָרא ַאֲחָרא, ׁשֶ ִלין ֵמַהּסִ ַקּבְ ּמְ ֶהם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
יק  ּדִ ָעתֹו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ֲאָבל ַהּצַ ׁשְ דֹול ּבִ ּגָ
"ל ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ְלתֹוְך  מּור ַהּנַ ַהּגָ
ִעים ָהרּוַח  ִלין ָהְרׁשָ ם ְמַקּבְ ֶרְך ׁשָ ּדֶ ּנֹור ׁשֶ ַהּצִ
יל  ּפִ רֹו ּוְלַהְכִניעֹו ּוְלַהׁשְ ּבְ ֶהם, ּוְלׁשַ ּלָ ים ׁשֶ ַחּיִ

ִעים ֲעֵדי ָאֶרץ: ָהְרׁשָ

ֵמַהּטֹוב, ו.  ָהַרע  ְלַהְפִריׁש  ָלזֶה  ָלבֹוא 
ַעל־ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  הּוא 
ין  ַמְפִריׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּפֹוְסִקים,  ִלּמּוד  ְיֵדי 
ָבֵרר  ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֵמָהַרע  ַהּטֹוב  ּוְמָבְרִרין 
ָהַרע  ִלין  ּוְמַבּטְ ין  ּוְמָגְרׁשִ ֲהָלָכה,  ַסק  ַהּפְ
ל  ּכָ ָלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ִמּכָ
ְוִלְזּכֹות  ָהָאָדם.  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ
ה,  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ֲהָלָכה  ַסק  ַהּפְ ְלָבֵרר 
ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַאף  ָבר,  ַהּדָ ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ּוְכׁשֶ

ל זֶה ֲעַדִין  תֹו, ִעם ּכָ ׁשָ ּקָ א ּבַ ה ִנְתַמּלֵ ִפּלָ ַהּתְ
ּמּוד  ַהּלִ ְוַעל־ְיֵדי  ֹכַח,  ּבְ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ַבר  ַהּדְ
"ל ִנְגָמר ְויֹוֵצא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל,   ּנַ ּתֹוָרה ּכַ ּבַ
ה  תו,ֹ ְוִיְזּכֶ ׁשָ ּקָ א ּבַ ה ְרצֹונֹו ְוִנְתַמּלֵ ַוֲאַזי ַנֲעׂשֶ

ִדים ֲעֵדי ָאֶרץ: יל ַהחֹוְלִקים ּוִמְתַנּגְ ּפִ ְלַהׁשְ

ה, ז.  ִפּלָ ֵמַהּתְ יֹוֵצא  ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ַמְעַין 
זֹוִכין ַרק  ַהֲהָלָכה  ַסק  ּפְ רּור  ּבֵ ר  ִעּקַ ן  ַעל־ּכֵ
ׁש ֶאת  ִחּדֵ ִאּלּו  ּכְ ב  ְוֶנְחׁשָ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי 
ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם, ְוזֹוֶכה ְלָבֵרר ַהּטֹוב ֵמָהַרע ׁשֶ
ּקּון ַהּכֹל, ְוַעל־ הּוא ּתִ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶ ָהַאְרּבָ
יל ַהחֹוְלִקים ֲעֵדי ָאֶרץ: ּפִ ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ְלַהׁשְ

ים ח.  ַחּיִ רּוַח  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִציִצית 
ל  ּכָ ִליִמים  ַמׁשְ ָיָדם  ְוַעל  "ל,  ַהּנַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ּוַמְכִניִעין  ֲאָנָחה  ַעל־ְיֵדי  ַהֶחְסרֹונֹות 
רּוַח  ְסָעָרה  רּוַח  ה  ְקִלּפָ ּדִ ים  ַחּיִ ָהרּוַח 
ל  ִמּכָ ַהּטֹוב  ִמן  ָהַרע  ים  ּוְמָגְרׁשִ ְמָאה,  ַהּטֻ
ַהחֹוְלִקים  ַמְכִניִעים  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּדֹות,  ַהּמִ
ָאֶרץ: ֲעֵדי  אֹוָתם  יִלים  ּפִ ּוַמׁשְ ִעים   ְוָהְרׁשָ

ֵעת  ּבְ ַח  ְלִהְתַאּנֵ ּטֹוב  ׁשֶ ִמזֶּה  מּוָבן  ֲעִתיק:  ַהּמַ ]ָאַמר 

ִלים  ים ְלַהׁשְ יְך רּוַח ַחּיִ ָנֵקל יּוַכל ְלַהְמׁשִ י ָאז ּבְ ָהֲעִטיָפה, ּכִ

ֶחְסרֹונֹוָתיו:[

ל ט.  ׁשֶ ָהֲאָנחֹות  ל  ּכָ ׁשֹוֵמַע  יק  ּדִ ַהּצַ
ים ְלָכל  ּנּו ּתֹוְצאֹות ַחּיִ י ִמּמֶ בּוִקים ּבֹו, ּכִ ַהּדְ
ר  ִמְדּבָ ר רּוַח ּבֹו" )ּבַ י הּוא: "ִאיׁש ֲאׁשֶ ֶאָחד, ּכִ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ כז, יח(. ּכְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ל ּכָ ּיֹוֵדַע ַלֲהֹלְך ֶנֶגד רּוחֹו ׁשֶ ׁשֶ
ל ֶאָחד  ל ּכָ ים ׁשֶ ִלים ָהרּוַח ַחּיִ יְך ּוַמׁשְ ּוַמְמׁשִ

ְוֶאָחד:

ה ְלתֹוָרה ח ִפָלּ ּתְ

ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )ח( 

ים ְלַהֲאִמין  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ דֹוִלים ָעֵלינּו, ּוְתַזּכֵ עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ּתְ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ׁשֶ
ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ֶאת  ְלַהֲחיֹות   , ַחְרּתָ ּבָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ דֹוֵרנּו  ּבְ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ּוְלִהְתָקֵרב 



ה ְלתֹוָרה ח ִפָלּ נגּתְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְיֹהָוה  ָעְזֵרִני  ּוְבֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּוְלָכל  ָלנּו  ים  ַחּיִ ּתֹוְצאֹות  ֵמֶהם  י  ּכִ ָיָדם,  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוִיְהֶיה  ִמיד,  ּתָ ַאְנחֹוֵתינּו  קֹול  ַמע  ְוִתׁשְ ַמְחסֹוֵרנּו,  ל  ּכָ ְלַמּלֹאת  ים  ַחּיִ רּוַח  ֵמֶהם  יְך  ְלַהְמׁשִ
ל  ִלים ּכָ יֵקי ֱאֶמת, ְלַהׁשְ ּדִ ים רּוַח טֹוָבה ֵמַהּצַ יְך ַעל־ְיֵדי ַאְנחֹוֵתינּו רּוַח ַחּיִ ָלנּו ֹכַח ְלַהְמׁשִ
אּו  ם ִיְתַמּלְ ּלָ ִמי ּוְברּוָחִני, ּכֻ ַגׁשְ מֹון, ּבְ ּמָ ֶפׁש, ֵהן ּבַ ּנֶ ּגּוף, ֵהן ּבַ ָחֵסר ָלנּו, ֵהן ּבַ ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ
ָבר  ּדָ ּוְלָכל  ַחי  ְלָכל  ים  ַהַחּיִ רּוַח  יַע  ּפִ ַמׁשְ ה  ְוַאּתָ ים,  ַחּיִ ְמקֹור  ָך  ִעּמְ י  ּכִ ְלטֹוָבה,  ְלמּו  ְויּוׁשְ
ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִמיד,  ּתָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ֵבִקים  ַהּדְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
נּו  ים, ּוְתַזּכֵ ּיִ יֶקָך ָהֲאִמּתִ ה ָלנּו ַצּדִ ָרֵאל, ּוְתַגּלֶ ָך ִיׂשְ ן ֲחֹמל ַעל ַעּמְ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו. ַעל־ּכֵ ַחּיֵ
ָאנּו ְמַאְנִחים  ְהֶיה ָלנּו ֹכַח ַעל־ְיֵדי ַאְנחֹוֵתינּו ְלַבד ׁשֶ ּיִ ׁשֶ ים, ַעד  יְך ֵמֶהם רּוַח ַהַחּיִ ְלַהְמׁשִ
נּו ְלטֹוָבה. ְוָכל  ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁשְ א ּכָ ֶכף, ּוְתַמּלֵ רֹון ּתֵ ַלם ַהִחּסָ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ָחֵסר ָלנּו, ׁשֶ ֶ ַעל ַמה ּשׁ
ים,  ְקנּו ְוִהְרַחְקנּו ָהרּוַח ַחּיִ ר ַעל ָיָדם ִסּלַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ֲאׁשֶ ִעים ׁשֶ ׁשָ ָהֲעֹונֹות ְוַהֲחָטִאים ְוַהּפְ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמחֹול ְוִתְסַלח ּבְ ם ּתִ ּלָ ָחֵסר ָלנּו, ַעל ּכֻ ל ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ אּו ָלנּו ּכָ ְוַעל ָיָדם ּבָ
ה  ה ִמְתַרּצֶ ר ַעל ָיָדם ַאּתָ ם, ֲאׁשֶ ִקְרּבָ ר רּוַח ֱאֹלִהים ּבְ ים ֲאׁשֶ ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ַעל־ְיֵדי ַצּדִ
מֹו  ָכל ּדֹור ָודֹור, ּכְ ר ּומֹוֵחל ַלֲעֹונֹוֵתינּו ּבְ ה ְמַכּפֵ ַרֲחִמים, ְוַעל ָיָדם ַאּתָ ָרֵאל ּבְ ּיֵס ְלִיׂשְ ּוִמְתּפַ
ִמים ָעֵלינּו  ְוָכל ַהּקָ ל אֹוְיֵבינּו,  ּכָ ְוַתְכִניַע  ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ל  ּוְתַבּטֵ ה.  ֶרּנָ ְיַכּפְ ְוִאיׁש ָחָכם  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ם: ְבּתָ ְלָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ

י  ה ּכִ ּטָ ה ּמָ ר ָיַרְדנּו ַמּטָ ֵעת ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ְפלּוֵתנּו ַוֲחִליׁשּוֵתנּו ּבָ ה ָיַדְעּתָ ׁשִ ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַאּתָ
ִרים ָעֵלינּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל  י ָסר ּכֵֹחנּו. ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִמְתַגּבְ ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב, ּכִ
ים  ּיִ ים ָהֲאִמּתִ נּו ִמן ַהַחּיִ ּוְלָגְרׁשֵ לֹום,  ְוׁשָ ֱאֶמת ַחס  ּבֶ ְוֶאָחד ְלַרֲחֵקנּו ֵמֲעבֹוָדֶתיָך  ל ֶאָחד  ּכָ
ַהּגּוף  ֲאוֹות  ּתַ ׁשֶ ֵמַעְצֵמנּו, ַמה  ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַוֲעָמֵלנּו  ְודֹוֲחֵקנּו  ָצרֹוֵתינּו  ּבְ ָלנּו  ַדי  ְוֹלא  ָחִליָלה. 
י  ּכִ ל.  ּבָ ּכַֹח ַהּסַ ל  ׁשַ ּכָ ר  ָעה, ַעד ֲאׁשֶ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ִרים ָעֵלינּו, ּבְ ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים ִמְתַגּבְ
ִאּלּו הּוא  לֹום ּכְ ה ַחס ְוׁשָ ר ַנֲעׂשָ נּו ַעד ֲאׁשֶ ְרּבֵ ְלנּו ְלָגֵרׁש ָהאֹוֵרַח ִמּקִ ּדַ ּתַ ֲעֹונֹוֵתינּו ֹלא ִהׁשְ ּבַ
ים  י ִאם עֹוד ַרּבִ ָכל זֶה, ּכִ ׁש ּכֵֹחנּו ּוָמָטה ָיֵדנּו ְמֹאד. ְוֹלא ַדי ָלנּו ּבְ ר ּתָ ִית, ַעד ֲאׁשֶ ַעל ַהּבַ ּבַ
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַהּכֹל,  ִנְגָלה  ְלָפֶניָך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָצֵרינּו,  ַרּבּו  ְיֹהָוה ָמה  ים ְמֹאד,  ַרּבִ ָעֵלינּו,  ָקִמים 
ילּו  ר ִהְגּדִ ה, ֲאׁשֶ ָכל ֵעת, ֵהן ְלַמְעָלה ֵהן ְלַמּטָ עֹוְמִדים ָעֵלינּו ּבְ ִמיֵני ׂשֹוְנִאים ּוְמַקְטְרִגים ׁשֶ
ֵענּו  י ֲחֵפִצים ְלַבּלְ ְענּו, ּכִ יֶהם ָאְמרּו ִבּלָ צּו ָעֵלינּו ּפִ ֲאִריכּו ָעֵלינּו ְלׁשֹוָנם, ּפָ ִפיֶהם, ַוּיַ ָעֵלינּו ּבְ
ים ַוֲחָסִדים ֲעצּוִמים,  י, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ לֹום. ָמָרא ְדָעְלָמא כֹוָלא, ַרֲחָמן ֲאִמּתִ ם ַחס ְוׁשָ ִחּנָ
ֲחִריׁש  ּתַ ּבֹוְגִדים  יט  ַתּבִ ה  ָלּמָ ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ָוִמי  ִמי  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ
ה  ַאּתָ י  ּכִ ִמּדֹוֶתיָך.  ַעל  ַרֲחֶמיָך  ְוִיּגֹולּו  ָעֵלינּו,  ַרֲחֶמיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ּנּו.  ִמּמֶ יק  ַצּדִ ע  ָרׁשָ ע  ַבּלַ ּבְ
י  ִמּיּות ּוְברּוֳחִניּות, ַאף ּכִ ַגׁשְ ׁש ָלנּו ּבְ ּיֵ ֹוְנֵאינּו ׁשֶ נּו ּכַֹח ַלֲעמֹוד ֶנֶגד ֶאָחד ִמּשׂ ֵאין ּבָ יֹוֵדַע ׁשֶ
מֹונּו ַהּיֹום, ְוֵאיְך יּוְכלּו  ס ְוִנּדֹוׁש ְמֹאד ּכָ ה ֹלא ְתַרֵחם ַעל ּתֹוַלַעת ִנְמָאס ִנְרּפָ ם. ְוָלּמָ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ
ֲעלּומֹות, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים  ִפי ֲאָריֹות. ּבֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות, יֹוֵדַע ּתַ מֹונּו ַלֲעמֹוד ּבְ י ּכַֹח ּכָ ֲחלּוׁשֵ
ָיֶפה,  עֹוִלים  ֵאיָנם  י  ַמֲעׂשַ ָאְמָנם  ְוִאם  ֶבֱאֶמת.  ְמָך  ְלׁשִ ְרצּוָיה  ָנִתי  ּוָ ּכַ ָכל  י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ
י ִלְהיֹות  ֲאלֹות ִלּבִ ָבַרי, ְוֵאיִני זֹוֶכה ְלַרֵחם ַעל ַעְצִמי ְלַמּלֹאת ִמׁשְ ּוְפֻעּלֹוַתי סֹוְתִרים ֶאת ּדְ
ְברּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך,  ה ּגָ ל ֵאּלֶ י. ֵהן ַעל ּכָ זֶה ְלַבד ָחַפְצּתִ ר ּבָ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ



ה ְלתֹוָרה ח ִפָלּ ּתְ נד

ה ֲאִני  ַכּמָ זֶה  ר  ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי, ֲאׁשֶ ה  י ַאּתָ ּכִ ה.  ְלַמֲעׂשֶ ה ְמָצֵרף  ָבה ַהּטֹוָבה ַאּתָ ּוַמֲחׁשָ
ַעְזֵרִני  ּתַ ֱאֶמת, ׁשֶ ָעה ִלְזּכֹות ִליׁשּוָעְתָך ּבֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ּוְמַיֵחל ּבְ ּתֹוֵקק ּוְמַקּוֶ כֹוֵסף ּוִמׁשְ
ן ּכַֹח ְלָהעֹוְמִדים ָעֵלינּו  ה ִתּתֵ ָרֶכיָך. ְוָלּמָ ה ַתְתֵענּו ְיֹהָוה ִמּדְ ֱאֶמת. ְוָלּמָ ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ִלְכנֹוס ּבַ
י ִאם  ם, ּכִ ֶנְגּדָ נּו ֹכַח ַלֲעמֹוד ּכְ י ֵאין ּבָ ֶקר ָחִליָלה, ּכִ ֶ יר ַהּשׁ יר ָהֱאֶמת, ּוְלַהְגּבִ ָהרֹוִצים ְלַהְסּתִ

ים: ים ּוְמַקּוִ ָעִנים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ

ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרנּו  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ן ָלנּו  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ְוִתּתֶ ַגׁשְ ָכל יֹום ּבְ ִמים ָעֵלינּו ּבְ ל ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ַהּקָ ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ
ֵמֶהם  ְוָתִסיר  ָעָפר,  ַעד  יָלם  ּפִ ּוְלַהׁשְ ְלַהְכִניָעם  ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַחּיִ ְורּוַח  ֹכַח 
ּכַֹח  ׁשּום  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְלַבל  ה  ְקִלּפָ ּדִ ֵמָהַרב  ַאֲחָרא  ְטָרא  ֵמַהּסִ ִלים  ְמַקּבְ ֵהם  ׁשֶ ים  ַחּיִ ָהרּוַח 
ְיֹהָוה  א  ָאּנָ ֶאְביֹון.  ָחָזק  ד  ּוִמּיַ יֶהם  ִמּפִ ֵמֶחֶרב  ע  ְותֹוׁשַ יֶהם,  ִמּפִ יֵלנּו  ְוַתּצִ ָעֵלינּו,  ר  ְלִהְתַגּבֵ
ֵהא  ּתְ ֵלָמה ׁשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ָכל ֵלב ּבֶ ל ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ ים ִלְזּכֹות ְלִהְתּפַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָעְזֵרִני ּבְ
י ְקׁשּוָרה  ְבּתִ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ֱאֶמת, ׁשֶ ֵלָמה ּבֶ ָנה ׁשְ ָראּוי ּוְבַכּוָ ֶרת ּכָ ה ּוְנכֹוָנה ּוְמֻסּדֶ ֵתנּו ַזּכָ ִפּלָ ּתְ
י נֹוַכח  ִים ִלּבִ ּמַ ּפֹוְך ּכַ ה ִלׁשְ ה, ְוֶאְזּכֶ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ן ֵהיֵטב ּבְ ה ְלַכּוֵ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ּבְ
ר  ל ֲאׁשֶ ִמיד, ְוֵאת ּכָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּתָ אּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ֶעְזִרי ׁשֶ ִתי. ְוִתְהֶיה ּבְ ְתִפּלָ ֶניָך ְיֹהָוה ּבִ ּפָ
י ָצרֹות ְלָבִבי  ים ְמֹאד, ּכִ ה ְמֻרּבִ י ְצָרַכי ֵהּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ י ַאּתָ יָחה ְלָפֶניָך. ּכִ ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ
ן  ים. ַעל־ּכֵ ֻרּבִ ׁשֹוַתי ַהּמְ י ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ְלָפֶניָך ֶאת ָצְרֵכי ַבּקָ ִהְרִחיבּו ְמֹאד, ְוַדְעּתִ
ר ִעם ְלָבִבי ְלָפֶניָך,  ל ֲאׁשֶ ר ֵאת ּכָ אּוַכל ְלַדּבֵ י ָהֻאְמָלָלה, ְוָעְזֵרִני ׁשֶ חּוס ַוֲחֹמל ָנא ַעל ַנְפׁשִ
ל  ַקּבֵ ּתְ אּוַכל ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבּוֵרי ֵחן ְוַתֲחנּוִנים, ּבְ ִרים ּדִ ׁשֵ ִפי ִדּבּוִרים ּכְ ַלח ּבְ ְוִתׁשְ
ִתי ְלָפֶניָך ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ַעל־ְיֵדי  ַרֲחִמים. ְוַתֲעֶלה ְתִפּלָ ִתי ְלָפֶניָך ּבְ ִפּלָ ּתְ
ַפע ַרֲחִמים ְוַדַעת ֶעְליֹון,  ם ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ְתִפּלֹוֵתינּו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהֵעֶדן ָהֶעְליֹון ִלְפּתֹוַח ׁשָ
ם  ר ׁשָ א אֹוַרְיָתא, ֲאׁשֶ ן ּדָ קֹות ֶאת ַהּגָ ם ְלַהׁשְ ָ ָהר ַהּיֹוֵצא ִמּשׁ ְך ָעֵלינּו ַהּנָ ְהֶיה ִנְמׁשַ ּיִ ַעד ׁשֶ
ַהזֶּה.  ן  ּגַ ּבַ ם  ׁשָ ֵדִלים  ַהּגְ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְוִיְצְמחּו  לּו  ְוִיְגּדְ ִיְרּבּו  זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  מֹוֵתינּו,  ִנׁשְ ׁשֹוֶרׁש 
ְוִיְהֶיה  ָוָדַעת.  יָנה  ּבִ ְלָחְכָמה  ה  ְוִנְזּכֶ ָהֱאֶמת.  ֶכל  ַהּשֵׂ ִביֵלי  ׁשְ ָלנּו  ח  ִנְפּתַ ִיְהֶיה  זֶה  ְוַעל־ְיֵדי 
ִלְזּכֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּתֹוָרה  יֵני  ּדִ ְלָבֵרר  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרנּו  ֱאֶמת.  ּבֶ תֹוָרֶתָך  ּבְ ַלֲעֹסק  ֹכַח  ָלנּו 
י,  יָנה ְוַדַעת ֲאִמּתִ יַע ָלנּו ָחְכָמה ּבִ ּפִ ה ִלְלֹמד ִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים, ְוַתׁשְ ַלֲהָלָכה ְברּוָרה, ְוִנְזּכֶ
ֵמא,  הֹור ִמן ַהּטָ ר ִמן ֶהָאסּור, ַהּטָ ּתָ ֱאֶמת, ְלָבֵרר ַהּמֻ ְסֵקי ַהֲהָלָכה ּבֶ ְהֶיה ָלנּו ֹכַח ְלָבֵרר ּפִ ּיִ ׁשֶ
ָכל  ַגְמנּו ּבְ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ן ּוְלָבֵרר ּכָ סּול, ְלַמַען ִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַתּקֵ ר ִמן ַהּפָ ׁשֵ ַהּכָ
ְוָהָרע  ִנְתָעֵרב ַהּטֹוב  ָיָדם  ר ַעל  ים ְמֹאד, ֲאׁשֶ ֻרּבִ ַהּמְ ֵעינּו  ּוְפׁשָ ָהעֹוָלמֹות ַעל־ְיֵדי ֲחָטֵאינּו 
ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ִלְתִפּלָ ִלְזּכֹות  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרנּו  ּתַ ן  ַעל־ּכֵ ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ ּוָפַגְמנּו  ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ
ַסק ַהֲהָלָכה  ה ְלָבֵרר ּפְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֶכל ָהֱאֶמת ּבְ ח ָלנּו אֹור ַהּשֵׂ ּיְֻפּתַ ה ׁשֶ ר ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ֲאׁשֶ
ַגְמנּו  ּפָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהָרע ּבְ ַעל ְמכֹונֹו ּבֶ
ְלטֹוָבה,  נּו  ִלּבֵ ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ א  ּוְתַמּלֵ ַאֵחר.  ִגְלּגּול  ּבְ ְוֵהן  זֶה  ִגְלּגּול  ּבְ ֵהן  ֲחָטֵאינּו,  ּבַ ֶהם  ּבָ
ה  ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ ַעְזֵרנּו ּבְ ֵתינּו. ּוְבֵכן ּתַ ׁשָ ל ָצְרֵכי ַבּקָ ה ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹוַעל, ֶאת ּכָ ְוִנְזּכֶ
ְלַהְכִניַע  גּוֵפנּו,  ּבְ ׁשֶ ְיסֹודֹות  ע  ָהַאְרּבַ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ְך  ּוְלַזּכֵ ְלָבֵרר  ַהֲהָלכֹות  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי 
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ֶהם, ִלְזּכֹות  ּבָ ִאים ֵמֶהם, ּוְלָבֵרר ַהּטֹוב ׁשֶ ֲאוֹות ָרעֹות ַהּבָ ּדֹות ָרעֹות ְוָכל ַהּתַ ל ַהּמִ ר ּכָ ּבֵ ּוְלׁשַ
ּלֹו  ע ְיסֹודֹות, ְוִיְהֶיה ַרק ּכֻ ל ָהַאְרּבַ כּו ּכָ ְררּו ְוִיְזַדּכְ ְתּבָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת. ּבְ ּדֹות טֹובֹות ּבֶ ְלָכל ַהּמִ
ע אֹוִתּיֹות  ַאְרּבַ ע ְיסֹודֹות ּבְ ל ָהַאְרּבַ ְהיּו ִנְכָלִלים ּכָ ּיִ ָלל, ַעד ׁשֶ ִלי ׁשּום ֲאִחיַזת ָהַרע ּכְ טֹוב, ּבְ

ה: ָ ְקֻדּשׁ ם ְלַמְעָלה ּבִ ְרׁשָ ם הּוא ׁשָ ָ ר ִמּשׁ ְמָך ַהְמֻיָחד, ֲאׁשֶ ׁשִ

ָפֶניָך. ִאם ָאְמָנם ָיַדְענּו  נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ יַע ְלָכל ַמה ּשׁ ַרֲחֶמיָך, ְלַהּגִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ
ל זֶה ֵאין ַמְעצֹור ַליֹהָוה  נּו. ִעם ּכָ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ַאַחת ִמּכָ ֻקּדָ ה ִמּנְ ה ָאנּו ְרחֹוִקים ַעּתָ ּמָ ּכַ
ַמה  ְלָכל  יַע  ְלַהּגִ ֵקנּו  ּוְלַחזְּ ְלָעְזֵרנּו  ַהְיׁשּוָעה  ָך  ְוִעּמְ ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ֵלא  ִיּפָ ֹלא  ָך  ּוִמּמְ יַע,  ְלהֹוׁשִ
יַע  ר ָזכּו ְלַהּגִ ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֶמָך, ּוְלַמַען ַהּצַ נּו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ ָפֶניָך. ֲעׂשֵ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ
ֵצנּו  ּוְלַאּמְ ְלַחּיֹוֵתינּו  ַרֲחֶמיָך.  ּבְ ֵמֶהם  ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ִמזֶּה.  ְויֹוֵתר  ה  ֵאּלֶ ְלָכל 
ל  ּכָ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ ְוִלְזּכֹות  ה.  ֵאּלֶ ְלָכל  ן  ּכֵ ַגם  ָלֹבא  אֹוָתנּו  ְלַזּכֹות 
ֵהם  ִעים, ׁשֶ ל ָהְרׁשָ ּנֹורֹות ׁשֶ ל ַהּצִ ר ְוַתְכִניַע ֶאת ּכָ ּבֵ ִדים ַעל ָהֱאֶמת. ּוְתׁשַ ְתַנּגְ ֹוְנִאים ַהּמִ ַהּשׂ
ִעים ֲעֵדי ָאֶרץ, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם  יל ָהְרׁשָ ּפִ רּו ֲעֵליֶהם, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ַתׁשְ ּבְ ִהְתּגַ ּדֹות ָרעֹות ׁשֶ ַהּמִ
ל  ֲהלּו ְמֹאד ּכָ ה, ֵיֹבׁשּו ְוִיּבָ ּיָ יָנה ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ לֹום, ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ר ָעֵלינּו ַחס ְוׁשָ ּבֵ ׁשּום ּכַֹח ְלִהְתּגַ

אֹוְיָבי ָיׁשּובּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע:

ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות  ָכל ּפְ ֵלמּות. ּבְ ׁשְ ִתּקּוָנּה ּבִ ְוַתַעְזֵרנּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ִציִצית ּכְ
יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ְמָחה ּגְ ָראּוי ּוְבֵלב טֹוב ּוְבׂשִ ֵלָמה ּכָ ָנה ׁשְ ּה. ּוְבַכּוָ לּוִים ּבָ ַהּתְ
ִמּיּות  ַגׁשְ ָחֵסר ָלנּו ּבְ ל ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ִציִצית, ְלַמּלֹאת ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ָהרּוַח ַחּיִ
ר  ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ה. ּוְתׁשַ ּנָ ִעים ִמּמֶ ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ּוְתַנֵער ְרׁשָ ּגּוף ָוֶנֶפׁש. ְוֹתאֵחז ּבְ ּוְברּוָחִנּיּות, ּבַ
יו. חֹוֵמל  ְלעֹו ִמּפִ ִעיר, ְותֹוִציא ּבִ ו ִאיׁש ׂשָ יל ֶאת ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, הּוא ֵעׂשָ ּפִ ְוַתְכִניַע ְוַתׁשְ
ח, ַרֵחם ָעַלי ְוהֹוִציֵאִני  ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ים ׁשֹוֵמַע ֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים, חֹוׁשֵ ּלִ ּדַ
ְוַאל  ְמצּוָלה  ְבָלֵעִני  ּתִ ַאל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ם  ִחּנָ ֵענּו  ְלַבּלְ ָעֵלינּו  ִמים  ַהּקָ ִעים  ָהְרׁשָ י  ּנֵ ׁשִ ין  ִמּבֵ
ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֲעֵנִני  ּתַ ן  ּכֵ ָגה,  ַהּדָ ְמֵעי  ּבִ ְליֹוָנה  ָעִניָת  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ יָה.  ּפִ ֵאר  ּבְ ָעַלי  ְאַטר  ּתֶ
ן  ׁשָ ִמּבָ ֲאֹדָני  ָאַמר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלנּו,  ִהְבַטְחּתָ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִפיִרים,  ַהּכְ י  ּנֵ ׁשִ ין  ִמּבֵ ְלהֹוִציֵאִני 
י ֲאָריֹות ִהְבִטיָחנּו  ּנֵ ין ׁשִ ֻצּלֹות ָים. ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִמּבֵ יב ִמּמְ יב ָאׁשִ ָאׁשִ
חּוס  ַהזֹּאת,  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ֵמֶהם.  יֵבנּו  ַלֲהׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
מֹוִני, ַעל ְמרּוָחק  ה ּכָ מֹוִני, ַעל ֶנֱאַנח ְוִנְדּכֶ ְך ּוְממֹוָרט ּכָ ָ מֹוִני, ַעל ְמֻמּשׁ ף ּכָ ַוֲחֹמל ַעל ִנְרּדָ
ְמַחּיֶה  ָלֶנַצח.  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  יָך  ֲעִנּיֶ ַחּיַת  ּתֹוֶרָך  ֶנֶפׁש  ְלַחּיַת  ן  ּתֵ ּתִ ַאל  מֹוִני.  ּכָ ָך  ִמּמְ ּוְמגֹוָרׁש 
ים  ַחּיִ ָהרּוַח  יְך  ְלַהְמׁשִ ֹכַח  ָלנּו  ְוֵתן  ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ֵמנּו  ְוַקּיְ ַהֲחֵיינּו  ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים 
ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ְזּכֶ ּנִ נּו ְלטֹוָבה, ׁשֶ ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁשְ ה ַעל־ְיֵדי ַאְנחֹוֵתינּו ְלַמּלֹאת ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ִמיד, ֲאַנְחנּו  ֵעיֶניָך ּתָ ֱאֶמת, ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ ה ִלְהיֹות סּור ֵמָרע ּבֶ ינּו. ְוִנְזּכֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ִמיד ּכָ ּתָ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ
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ְוַעל־א.  ה,  ִפּלָ ִלין ֵמַהּתְ ְמַקּבְ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ
ֵדי ְלַהְכִניס  ָכל ּכֹחֹו ּכְ ל ּבְ ּלֵ ן ָצִריְך ְלִהְתּפַ ּכֵ
ׁש ּכֹחֹו  ה, ַוֲאַזי ִנְתַחּדֵ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתְ ּכֹחֹו ּבְ

ם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכים ֶלֱאמּוָנה: ׁשָ

ן זֹוֶכה ְלִזּוּוגֹו, ְוֵכן ב.  תֹו ּכֵ ִפּלָ ְלִפי ַמֲעַלת ּתְ
ה  ִפּלָ ן ַעל־ְיֵדי ּתְ ְרָנָסתֹו, ַעל־ּכֵ נֹוְתִנים לֹו ּפַ

ֹכַח זֹוֶכה ְלִזּוּוגֹו ּוְלַפְרָנָסה: ּבְ

יַע ג.  ּפִ ַמׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי 
ֵהם עֹוָלם  ה ֶחְלֵקי עֹוָלם, ׁשֶ ֹלׁשָ ִחּיּות ְלָכל ׁשְ
ְלָאִכים: ָפל ְועֹוַלם ַהּכֹוָכִבים ְועֹוָלם ַהּמַ ָ ַהּשׁ

ִאים ד.  ּבָ ֲאַזי  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
אֹותֹו,  ִבין  ּוְמַסּבְ ּוְקִלּפֹות  ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ
ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ְך  ֹחֶשׁ ּבַ ָאר  ְוִנׁשְ
ּיְֵצאּו  ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ָלזֶה  ָנה  ּקָ ַהּתַ ְוַתְכִלית 
ָבה  ַהּתֵ ְוַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת,  ּבֶ יָך  ִמּפִ ּבּוִרים  ַהּדִ
ְלָך  ים  ׂשִ ּתָ ִהיא  ֱאֶמת  ּבֶ יָך  ִמּפִ ַהּיֹוֵצאת 
ה  ְוִתְזּכֶ ּבֹו,  ִנּצֹוד  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְך  ֹחׁשֶ ּבַ ַתח  ּפֶ
ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  זֶה  ְוָהֵבן  ֵהיֵטב.  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְרֵכי ֲעבֹוַדת  ָכל ּדַ דֹול ּבְ ָלל ִויסֹוד ּגָ י זֶה ּכְ ּכִ
הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ּבֹו.  לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ
רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַתְכִלית  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ע  ּקָ ְמׁשֻ
ם  ׁשָ ר  ּוְמֻסּגָ לּוא  ּכָ ְוהּוא  ה,  ִלּפָ ְוַהּקְ ְך  ַהֹחׁשֶ
י  ּדֵ ִמּצִ אֹותֹו  ִבים  ַהְמַסּבְ ִסּבּוִבים  ה  ַכּמָ ּבְ
ְלִהְתָקֵרב  אֹותֹו  יִחים  ַמּנִ ְוֵאין  ְצָדִדים, 
ַעְצמֹו  יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ָנתֹו  ּקָ ּתַ ר  ִעּקַ ה,  ָ ֻדּשׁ ַלּקְ
ׁש  יט ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִויַבּקֵ ְלָהֱאֶמת, ְוַיּבִ
ֵאינֹו  תֹו, ַאף ׁשֶ ְתִפּלָ ַרק ָהֱאֶמת. ְוֵכן ִיְרֶאה ּבִ
ָהַרב  ְך  ַהֹחׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלל  ּכְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול 
ּבּור  ר ַהּדִ ל זֶה ִיְרֶאה ַרק ְלַדּבֵ "ל, ִעם ּכָ ּנַ ּכַ
הּוא.  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ּתַ ַמְדֵרָגה  ֵאיזֶה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
ֱאֶמת,  ּבֶ יָעה  ּיֹאַמר: ה' הֹוׁשִ ׁשֶ ל  ְלָמׁשָ גֹון  ּכְ
ִהְתַלֲהבּות  ר ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

י־ֵכן ַיְכִריַח  ָראּוי, ַאף־ַעל־ּפִ ְוִהְתעֹוְררּות ּכָ
ֱאֶמת  ּבֶ ּבּור  ַהּדִ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ר  ְלַדּבֵ ַעְצמֹו 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  הּוא,  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ
ְך.  ַהֹחׁשֶ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָתִחים  ַהּפְ ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ
ֶנֶגד זֶה ֵאין  ֱאֶמת, ּכְ י ִאם ִיְרֶצה ָהֱאֶמת ּבֶ ּכִ
י ֱאֶמת הּוא אֹור  יְך לֹו, ּכִ ֲחׁשִ ּיַ ְך ׁשֶ ׁשּום ֹחׁשֶ
ֶקר  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַאְך  ַעְצמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
י  ְבָיכֹול, ּכִ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ק ֶאת ַהּשׁ הּוא ְמַסּלֵ
ַרְך,  ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִיְתּבָ ּדֹוֵבר ׁשְ
ׁשֹוֵכן  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֱאֶמת  ְוַעל־ְיֵדי 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ל ַהּשׁ ּתֹוְקקּות ׁשֶ ר ִהׁשְ ְוִעּקַ ִעּמֹו. 
ָהֱאֶמת,  ֶדל  ּגֹ ּוְלִפי  ָהֱאֶמת,  א ֶאל  ֶאּלָ ֵאינֹו 
ְוָאז  ִעּמֹו,  ׁשֹוֵכן  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ן  ּכֵ
ה  ִלּפָ ְוַהּקְ ְך  ֵמַהֹחׁשֶ ֵליֵצא  ֵאיְך  לֹו  ֵמִאיר 
ְוַעל־ ַוֲעבֹוָדתֹו.  תֹו  ִפּלָ ִמּתְ אֹותֹו  ַהּמֹוַנַעת 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּיּוַכל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  לֹו  ָיִאיר  ְיֵדי־זֶה 
הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ

ל ָהעֹוָלמֹות: ן ּוְמַקּיֵם ּכָ ְמַתּקֵ

ּבּוֵרי ה.  ּדִ ר  ְלַדּבֵ זֹּוִכין  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש 
ּבּוִרים  ַהּדִ ׁשֶ ַעד  זֶה,  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ
ַעְצמֹו,  הּוא ֵמִאיר ּבְ ֶאֶבן טֹוב ׁשֶ ְמִאיִרים ּכְ
מֹו ַחּלֹון  ּבּוָרם הּוא ַרק ּכְ ּדִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְוֵיׁש ּבְ
ם ִנְכָנס  ֶרְך ׁשָ ּדֶ ַעְצמֹו, ַרק ׁשֶ ֵאין לֹו אֹור ּבְ ׁשֶ
ַהּכֹל  ָהאֹור, ְוָיכֹול ַאֵחר ְלָהִאיר ּבֹו. ְוַדע ׁשֶ

ֶדל ָהֱאֶמת: ְלִפי ּגֹ

ֱאֶמת ו.  ּבֶ ִנְתעֹוֵרר  ָאָדם  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
ִלְבֹקַע  ה  ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ְוִלְמֹצא  יִלים,  ְבּדִ ַהּמַ ִחּצֹות  ְוַהּמְ ַהָמָסִכים 
ְוַעל־ ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה  ָלֵצאת  ָתִחים  ַהּפְ
ִעּמֹו.  ֲאֵחִרים  ם  ּגַ ְלעֹוֵרר  זֹוֶכה  ְיֵדי־זֶה 
ים ֲאֵחִרים ְלהֹוִציָאם  ְלעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ֲאָנׁשִ

ְתׁשּוָבה: ְך, ּוְלַהֲחִזיָרם ּבִ ֵמַהֹחׁשֶ
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ֶרְך ז.  תֹו ּדֶ ִפּלָ ל ָאָדם ְלַהֲעלֹות ּתְ ָצִריְך ּכָ
ָבִטים.  ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ י ֵיׁש ׁשְ ְבטוֹ, ]ּכִ ְך ְלׁשִ ּיָ ַ ַער ַהּשׁ ׁשַ
ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ַחּלֹונֹות  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ִעְנָין  ְוזֶהּו 

דֹול  ּגָ ְזכּות  ְוָצִריְך  צ'([  סימן  אורח־חיים  ערוך,  )שולחן 

ר  ֵ ל ֶאָחד ְלַקּשׁ ן ָצִריְך ּכָ ה ָלזֶה, ַעל־ּכֵ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
יק יֹוֵדַע  ּדִ י ַהּצַ יק ַהּדֹור, ּכִ תֹו ְלַצּדִ ִפּלָ ֶאת ּתְ
ה  ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ל ּתְ ָעִרים ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ן ַהּשְׁ ְלַכּוֵ

ְך ָלּה:  ּיָ ַ ַער ַהּשׁ ַ ַלּשׁ

ְלַמְדֵרָגה ח.  יַע  ְלַהּגִ ִלְראֹות  ָצִריְך 
ּפְֹך ִלּבֹו  ׁשְ ּיִ ָנה, ַעד ׁשֶ ַכּוָ ְך ּבְ ל־ּכָ ל ּכָ ּלֵ ְלִהְתּפַ
יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה',  ִלְפֵני  ִים  ּמַ ּכַ

ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ים ט.  ּסִ ל ַהּנִ ים ּכָ ְכִחיׁשִ ֵני ָאָדם ַהּמַ ֵאּלּו ּבְ
ַבע, ְוִאם רֹוִאים  ֶרְך ַהּטֶ ַהּכֹל ּדֶ ְואֹוְמִרים ׁשֶ
ַבע,  ֶרְך ַהּטֶ ים ַהּנֵס ִעם ּדֶ ֵאיזֶה ֵנס ֵהם ְמַכּסִ
ּפֹוְגִמים  ָבִעים,  ַהּטְ ֶרְך  ּדֶ זֶּה  ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ
ים  ִנּסִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ
ֱאמּוָנה  ּבָ ּופֹוְגִמים  ַבע,  ַהּטֶ ֶאת  ה  ּנָ ׁשַ ּמְ ׁשֶ
ַהּבֹוֵרא  ַחת  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַמֲאִמיִנים  ֵאין  ׁשֶ ְמֹאד 
ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ּופֹוְגִמים  ַרְך,  ִיְתּבָ
ִלּפֹל  ְצִריִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ים.  ּסִ ַהּנִ ְמקֹום 
ְוֵהם  ֻלּיֹות,  ּגָ ָאֵרי  ּוׁשְ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ

לּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ַמֲאִריִכים ֶאת ַהּגָ
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ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  )ט( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ֲחָסֶדיָך  נּו ּבַ ָרֵאל, ּוְתַזּכֵ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ּתְ ת ֲעָבָדיו, ׁשֶ ְתִפּלַ ַיֲעֹקב, ַהּבֹוֵחר ּבִ
ֵלם. הֹוֵרנּו  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך,  ּוְתִחּנֹוֵתינּו  ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָהֲעצּוִמים 
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.  ה ְלָפֶניָך ּבֶ ִפּלָ אֹוִציא ִדּבּוֵרי ַהּתְ ִני ׁשֶ ַאל. ְוַזּכֵ ׁשְ ּנִ ר, ֲהִביֵננּו ַמה ׁשֶ ַדּבֵ ּנְ ַמה ׁשֶ
ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְך  ַהחּׁשֶ ֹעֶמק  ִמּתֹוְך  ֵליֵצא  ָהֱאֶמת,  אֹור  ִלי  ִאיר  ּיָ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ָעַלי  ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ֵעת,  ָכל  ּבְ אֹוִתי  ִבים  ּוְמַסּבְ ָעַלי  ָהעֹוְמִדים 
ִלי  ה ְמֹאד ּבְ ה ִמיֵני ִסּבּוִבים ּוִבְלּבּוִלים ַהְרּבֵ ַכּמָ ה, ּבְ ּנָ ל ּפִ ל ַצד ּוִמּכָ ִבים אֹוִתי ִמּכָ ּוְמַסּבְ
ה, ְוֵאיִני ָיכֹול ְלהֹוִציא ֲאִפּלּו ִדּבּור  ְתִפּלָ י ּבִ ַח ּפִ ֵאיִני ָיכֹול ִלְפּתֹ ר, ַעד ׁשֶ עּור ָוֶעֶרְך ּוִמְסּפָ ׁשִ
ָסִכים  ִניעֹות ְוַהּמְ ְלּבּוִלים ְוַהּמְ בֹות ָזרֹות ְוַהּבִ ֲחׁשָ ְך ְוַהּמַ ֶדל ַהֹחׁשֶ ָראּוי, ִמּגֹ ִתי ּכָ ְתִפּלָ ֶאָחד ּבִ
ֵצל  ְלִהּנָ ָלה  ְוַהּצָ ְקָוה  ּתִ ַתח  ּפֶ ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַצד  ל  ִמּכָ אֹוִתי  ִבים  ַהְמַסּבְ
ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהֱאֶמת,  ִדּבּור  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ֵמֶהם 
דֹול,  ְך ְלאֹור ּגָ ְך ְוָהֲאֵפָלה ָלֵצאת ֵמֹחׁשֶ תֹוְך ֹעֶמק ַהֹחׁשֶ ִאיר ָלנּו ּבְ ַעל־ְיֵדי ִדּבּור ָהֱאֶמת ּתָ
ְלַחּלֹות  אִתי  ּבָ ן  ְוַעל־ּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ִיְקָראּוָך  ר  ֲאׁשֶ ְלֹכל  ה  ַאּתָ ְוָקרֹוב  ֱאֶמת  ּבֶ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ י  ּכִ
ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  עֹוֵרר  ּתְ ׁשֶ ֵאֶליָך,  י  ּפַ ּכַ ְוִלְפרֹוׂש  ְלָפֶניָך  ַח  ּטֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ֱאֹלַהי,  ְיֹהָוה  ֶניָך  ּפָ
ר  ה ְלַדּבֵ ֶאְזּכֶ ים אֹור ָהֱאֶמת, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יַע ָעַלי ּבְ ּפִ מֹוִני. ְוַתׁשְ ָעַלי, ַעל ָעִני ְוֶאְביֹון ּכָ
ֱאֶמת  י, ּבֶ ה ִמּפִ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ל ּדִ ה ְלהֹוִציא ּכָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוֶאְזּכֶ ה ּבֶ ִפּלָ ְלָפֶניָך ִדּבּוֵרי ַהּתְ
דֹול  ְך ַהּגָ תֹוְך ַהֹחׁשֶ ָתִחים ּבְ ִאיר ִלי אֹור ָהֱאֶמת ִלְמצֹוא ַהּפְ ּיָ ה ׁשֶ רּור ַזְך ְוָצלּול, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ּבָ
דֹול.  ַהּגָ אֹוְרָך  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּנּו  ִמּמֶ יר  ּוְלַהְסּתִ יְך  ְלַהְחׁשִ ָהרֹוֶצה  ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ר  ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ
ה  ָגִמים ַהְרּבֵ י ְלָפֶניָך ּפְ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוָפַגְמּתִ י ְלָפֶניָך ִמּנְ ְעּתִ ְוִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ
ל ֵחְטא ּוְפַגם,  ַעם ַעל־ְיֵדי ּכָ ר. ּוְבָכל ּפַ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ י ֲעֵליֶהם ּפְ ּתִ ַלׁשְ ְוׁשִ ִניִתי  ְוׁשָ ְמֹאד, 
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ר, ּוְמָסִכים ּוְמִחיצֹות ַעל ְמָסִכים  ר ַעל ַמְסּגֵ ְך, ּוַמְסּגֵ ְך ַעל ֹחׁשֶ לֹום ֹחׁשֶ י ָעַלי ַחס ְוׁשָ הֹוַסְפּתִ
ֹעֶמק  תֹוְך  ּבְ אִתי  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְלּבּוִלים,  ּבִ ַעל  ּוִבְלּבּוִלים  ְמִניעֹות,  ַעל  ּוְמִניעֹות  ּוְמִחיצֹות, 
ם, ָלֵצאת  ׁש ׁשָ ּיֵ ָתִחים ׁשֶ ל ִמיֵני ּפְ רּו ֵמֵעיַני ּכָ כּו ְוִנְסּתְ דֹוָלה ְמֹאד, ְוֶנְחׁשְ ְך ַוֲאֵפָלה ּגְ ַהֹחׁשֶ
ּבֹוֶלת  י ַמִים ְוׁשִ ַמֲעַמּקֵ אִתי ּבְ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ י ּבִ ַעל ָיָדם ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ָטַבְעּתִ

ָטָפְתִני: ׁשְ

ַרֵחם,  ַרֵחם  ֲחֹמל, חּוס חּוס,  ֲחֹמל  ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ זֶה  ַעל  ֵהן 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵעָצה  ָלנּו  יָת  ְוִגּלִ ָהֲעצּוִמים,  ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ָעֵלינּו  ְברּו  ּגָ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ל.  ַהּצֵ ל  ַהּצֵ
ֲחָסֶדיָך  ּבַ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ָעֵלינּו  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ן  ּכֵ ַהזֹּאת, 
ינּו ִדּבּוֵרי  ה ְלהֹוִציא ִמּפִ ְזּכֶ ּנִ ה ַהזֹּאת, ׁשֶ דֹוׁשָ ה ְלַקּיֵם ֵעָצה ַהּקְ ְזּכֶ ּנִ ְפָלִאים ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ
ְך  ר ֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלׁשּום ֹחׁשֶ ֵתינּו, ַעד ֲאׁשֶ ׁשָ ְתִפּלֹוֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו ּוַבּקָ ֱאֶמת ְלָפֶניָך ּבִ
ְך ַוֲאֵפָלה ָהרֹוִצים  ֵתנּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו. ּוְבָכל ִמיֵני ֹחׁשֶ ִפּלָ לֹום ִמּתְ ַוֲאֵפָלה ִלְמנֹוַע אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ
ַעל־ ָתִחים  ַהּפְ ִלְמצֹוא  נּוַכל  ם  ֻכּלָ ּבְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ֵעת  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ר  ְלִהְתַגּבֵ

דֹול.  ּגָ ְלאֹור  ְך  ֵמֹחׁשֶ ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה  ָידֹו  ַעל  ָלֵצאת  ינּו,  ִמּפִ ּנֹוִציא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ִדּבּור  ְיֵדי 
ִעי  ְוִיׁשְ אֹוִרי  ְיֹהָוה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ י.  ּכִ ָחׁשְ יּהַ  ַיּגִ ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ֵנִרי  ִאיר  ּתָ ה  ַאּתָ י  ּכִ
ׁשּום  ִלי  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ֱאֹלַהי,  ְיֹהָוה  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֶאְפָחד.  י  ִמּמִ י  ַחּיַ ְיֹהָוה ָמעֹוז  ִאיָרא  י  ִמּמִ
ּבּוֵרי ֱאֶמת ְלָפֶניָך  ר ּדִ ה אֹוִתי ְלַדּבֵ ַזּכֶ ּתְ י ִאם ַעל־ְיֵדי זֶה, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ָלה ַאֶחֶרת ּכִ ַתח ַהּצָ ּפֶ
ֶקר  ּלֹא ֵיֵצא ְדַבר ׁשֶ ה ׁשֶ ִמיד, ְוֶאְזּכֶ ֶדֶרְך ֱאֶמת ּתָ ים ֵליֵלְך ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָראּוי. ְוַתַעְזֵרִני ּבְ ּכָ
ּלֹא  ָטעּות ׁשֶ י ֲאִפּלּו ּבְ ֶקר ִמּפִ ּלֹא ֵיֵצא ׁשּום ׁשֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרִני ּבְ י ְלעֹוָלם, ְוִתׁשְ ִמּפִ
ִמיד  ה ּתָ ֶאְזּכֶ ִמיד. ּוְתַיֵחד ֶאת ְלָבִבי ֵאֶליָך, ׁשֶ ּבּוַרי ִיְהיּו ִדּבּוֵרי ֱאֶמת ּתָ ל ּדִ ָנה, ַרק ּכָ ַכּוָ ּבְ
ְוֵליֵלְך  ַמִים ִלְדרֹוְך  ָ ֵעִני ִמן ַהּשׁ ה ְתַסּיְ ְוַאּתָ י ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ְלַהּטֹות 
ֵדִני  ָך ְוַלּמְ ֲאִמּתֶ ֹמאל. ַהְדִריֵכִני ּבַ ֶרְך ָהֱאֶמת ָיִמין ּוׂשְ ה ִמּדֶ ִמיד, ְוֹלא ַאּטֶ ְנִתיב ָהֱאֶמת ּתָ ּבִ
ָך ֵהָמה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל  ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ל ַהּיֹום. ׁשְ יִתי ּכָ ִעי אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ּכִ
י.  ֶטיָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ נֹוֶתיָך, ְוַאל ּתַ ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ַהר ָקְדׁשֶ
אּוַכל  ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ִתי  ּוְתִחּנָ ִתי  ּוְתִפּלָ יִחי  ׂשִ ּפֹוְך  ִלׁשְ ָתִמיד  ה  ְוֶאְזּכֶ
יָחה ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  ר ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ל ֲאׁשֶ ֱאֶמת. ְוֵאת ּכָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבֶ ל ׂשִ ְלָפֵרׁש ּכָ
י ְקָצָרה  ְוַדְעּתִ ים ְמֹאד,  ְמֻרּבִ ה  ֵהּמָ ְצָרַכי  י  ּכִ ְלָבֵבנּו,  ָיַדְעּתָ ֶאת  ה  י ַאּתָ ּכִ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי. 
ר ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ֶאֶפס  ין, ִאי ֶאְפׁשַ ים קּוְלֻמּסִ יֹו ְוָכל ֲאַגּמִ ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש. ִאּלּו ּכָ
ה ָרָעה ְוׁשּום  ל ׁשּום ִמּדָ י ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלנּו ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ים ְמֹאד. ּכִ ֻרּבִ ְרֵכינּו ַהּמְ ָקֶצה ִמּצָ
ֵעת  ָכל  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָהִרחּוק.  ַתְכִלית  ּבְ ָך  ִמּמְ ְרחֹוִקים  ַוֲאַנְחנּו  נּו,  ֵמִאּתָ ָרָעה  ֲאָוה  ּתַ
ר ׁשּום  ינּו ּוְלׁשֹוֵנינּו, ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַדּבֵ ם ּפִ יָחֵתנּו ְלָפֶניָך, ִנְסּתַ ִאים ְלָפֵרׁש ׂשִ ֲאַנְחנּו ּבָ ׁשֶ
ֲעלּומֹות.  ל ּתַ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבֵבינּו, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ָראּוי ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַאּתָ ּבּור ּכָ ּדִ
ח ָלנּו  ּיְֻפּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ים ְלִדּבּוֵרי ֱאֶמת ְלָפֶניָך ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ נּו ַוֲעֵננּו, ְוָהֵכן ְלָבֵבינּו, ְוַזּכֵ ָחּנֵ
יָחֵתנּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו  ה ַעל־ְיֵדי זֶה ְלָפֵרׁש ׂשִ הּוא ֶעֶצם ָהֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ דֹול ַעל־ְיֵדי זֶה, ׁשֶ אֹוְרָך ַהּגָ
ָחֵסר  ֶ ל ָצְרֵכינּו, ְוָכל ַמה ּשׁ ֱאֶמת ּכָ ינּו ּבֶ ה ְלהֹוִציא ִמּפִ ָראּוי, ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּכָ ִמיד ּבֶ ְלָפֶניָך ּתָ
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נּו  ּפֹוְך ִלּבֵ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ִאְמֵרי ִפינּו, ַעד ׁשֶ ּגּוף ָוֶנֶפׁש, ַהּכֹל נּוַכל ְלָפֵרׁש ּוְלָבֵאר ְלָפֶניָך ּבְ ָלנּו ּבַ
ְוָעֵתינּו  ְתִפּלֹוֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו, ְוִיְתעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוַתֲאִזין ׁשַ ֶניָך ְיֹהָוה ּבִ ִים נֹוַכח ּפָ ּמַ ּכַ
ה ְלִהְתָקֵרב  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחִמים, ּבְ נּו ְלטֹוָבה ּבְ ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁשְ א ּכָ ִחּנֹוֵתינּו, ּוְתַמּלֵ יב ּתְ ְוַתְקׁשִ
ינּו, ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי  ל ְיֵמי ַחּיֵ ה ְוַעד עֹוָלם, ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּכָ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ֵאֶליָך ּבֶ
ל  ֱאֶמת ִעם ּכָ ָראּוי ּבֶ ֵלָמה ּכָ ָנה ׁשְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ֶאְתּפַ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָרֵאל. ְוַזּכֵ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
תֹוְך  ל ּכִֹחי ּבְ ׁש ּכָ ְתַחּדֵ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתְ ל ּכִֹחי ּבְ ה ְלַהְכִניס ּכָ י, ְוֶאְזּכֶ ׁש ּבִ ּיֵ ַהּכֹחֹות ׁשֶ
ל  ְך ּכָ ם ִנְמׁשַ ָ ר ִמּשׁ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ה ִמן ַהּתְ ָ ְקֻדּשׁ ל ַחּיּות ָחָדׁש ּדִ ה ְלַקּבֵ ה, ְוֶאְזּכֶ ִפּלָ ַהּתְ

ֱאֶמת: ֵלָמה ּבֶ ים ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ י. ְוַזּכֵ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ ֱאַמר, ּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַהַחּיּות, ּכְ

ֶבט  ֵ ַער ְוַהּשׁ ַ ֶרְך ַהּשׁ ֵתנּו ְלָפֶניָך, ּדֶ ִפּלָ ים, ְוַתַעְזֵרנּו ְלַהֲעלֹות ּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ָחּנֵ ּוְבֵכן ּתְ
ַער ַההּוא  ַ ֶרְך ַהּשׁ ֵתנּו ּדֶ ֲעֶלה ְתִפּלָ ּתַ ֵדי ׁשֶ ם ֶנְחַצְבנּו. ּכְ ָ ר ִמּשׁ ָמֵתינּו, ֲאׁשֶ ְך ְלׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּיָ ַ ַהּשׁ
ים,  י ֳקָדׁשִ ׁש ְוָקְדׁשֵ ְקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהּמִ ָרֵאל ִוירּוׁשָ ֶרְך ֶאֶרץ ִיׂשְ ַמְיָמה, ּדֶ ָ ֵתנּו ַהּשׁ ְך ִלְתִפּלָ ּיָ ַ ַהּשׁ
ְך  ּיָ ַ זָּל ָהֶעְליֹון ַהּשׁ ֵתנּו ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּמַ ָך. ְוִיְהֶיה ּכַֹח ִלְתִפּלָ ְבּתֶ ֵתנּו ִלְמכֹון ׁשִ ֲעֶלה ְתִפּלָ ּתַ ַעד ׁשֶ
ל  יַע ָעֵלינּו טֹוָבה ּוְבָרָכה, ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ּפִ ְוַיׁשְ נּו,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאּתָ ל ּכָ ֶבט ׁשֶ ַער ָוׁשֵ ָלׁשַ
דֹוִלים  ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ָיֵדינּו. ְוַתְזִמין ָלנּו ּבְ ִרי ָהֲאָדָמה ּוְלַהְצִליַח ֶאת ַמֲעׂשֵ ּפְ
ַנַחת  ִאּסּור, ּבְ ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ִצְמצּום, ּבְ ֶרַוח ְוֹלא ּבְ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ּבְ ּנִ ְרָנסֹוֵתינּו קֹוֶדם ׁשֶ ֶאת ּפַ
ְצִריֵכנּו ֹלא ִליֵדי  ֵלָאה. ְוַאל ּתַ ַחת ָיְדָך ָהְרָחָבה ְוַהּמְ ִבזּּוי, ִמּתַ ָכבֹוד ְוֹלא ּבְ ַצַער, ּבְ ְוֹלא ּבְ
תֹוָרְתָך  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ
ָמקֹום ֶאָחד. ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו  ה ּבְ ים ְלתֹוָרה ּוְגֻדּלָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ִמיד יֹוָמם ָוָלְיָלה, ְוִנְזּכֶ ּתָ
ָרֵאל ּוְלָכל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתֲעֹזר ְלָכל ַעּמְ דֹוָלה ּכִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ִזּוּוֵגנּו ּבִ ּיִ ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ
ַמִים, ְוֹלא  ָ ְזִמין לֹו ִזּוּוגֹו ֶהָהגּון לֹו ִמן ַהּשׁ ּתַ ִריְך ִלְמצֹוא ִזּוּוגֹו, ׁשֶ ּצָ יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו, ְלָכל ִמי ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֵני  ּבְ ְלָכל  ֲעֹזר  ּתַ ַרק  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוּוִגים  ַהזִּ ִיְתַחְלפּו 

מֹות: ׁשָ י ַהּנְ ְרׁשֵ ִפי ׁשָ ֱאֶמת ּכְ ַמִים ּבֶ ָ ִיְמָצא ְמֵהָרה ִזּוּוגֹו ָהָראּוי לֹו ִמן ַהּשׁ

ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ּדֹור.  ּבַ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ר  ֵ ְלַקּשׁ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ
ה: ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ְך ְלָכל ּתְ ּיָ ַ ֶבט ַהּשׁ ֵ ַער ְוַהּשׁ ַ ֶרְך ַהּשׁ ֵתנּו ְלָפֶניָך ּדֶ ִפּלָ ְלַהֲעלֹות ּתְ

ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרנּו  נּו  ְוַזּכֵ נּו  ָחּנֵ ָלֱאמּוָנה.  ֲהֹלא  ֵעיֶניָך  ְיֹהָוה.  ָאּנָא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  ה  ּוְתַזּכֶ ֶרַגע.  ֶהְפֵסק  ִלי  ּבְ ִמיד.  ּתָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך 
ִלי  ּבְ ִמיד,  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵליָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה 
ה ְלַהֲאִמין  לֹום. ְוֶאְזּכֶ ָלל ַחס ְוׁשָ ה ּכְ ְלּבּול ּוְנִטּיָ לֹום, ּוְבִלי ׁשּום ּבִ ֶבת חּוץ ַחס ְוׁשָ ׁשּום ַמֲחׁשֶ
ה  ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ דֹולֹות, ַוֲאׁשֶ ים ְוִנְפָלאֹות ּגְ נּו ֵמעֹוָלם, ִנּסִ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ יָך ַהּקְ ִנּסֶ ּבְ
ִרים.  ים ִנְסּתָ ְוִנּסִ ים ִנְגִלים  ִאין ִנּסִ ּתָ ים ּתַ ְוִנּסִ ִאין  ים ִעּלָ ה, ִנּסִ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעד ַעּתָ נּו ּבְ ִעּמָ
ְפָרט, ְלָכל  ים ּבִ ְכָלל ְוִנּסִ ים ּבִ ַבע, ִנּסִ י ֶדֶרְך ַהּטֶ ּלֹא ַעל ּפִ ים ׁשֶ ַבע ְוִנּסִ י ֶדֶרְך ַהּטֶ ים ַעל ּפִ ִנּסִ
ית  ָך ּבֵ ה ֲאִני ְוָכל ַעּמְ ם ֶאְזּכֶ ֻכּלָ ָעה. ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ
לֹום. ְוִתְסּתֹום  ָלל ַחס ְוׁשָ ִלי ׁשּום ּדֹוִפי ּוִבְלּבּול ּכְ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ֶהם ּבֶ ָרֵאל ְלַהֲאִמין ּבָ ִיׂשְ
ַבע ַחס  ֶרְך ַהּטֶ תֹוְך ּדֶ ים ּבְ ב ּוְלַכּסֹות ִנּסִ ּלֵ ֶקר ָהרֹוִצים ְלַהְכִניס ּבַ ל ּדֹוְבֵרי ׁשָ י ּכָ ְוִתְסּכֹור ּפִ



ִטים ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ּתֹוָרה י י ְוֵאּלֶ ס

ֵצל  ְלִהּנָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַוֲעזֹור אֹוָתנּו   , ְיֹהָוה  ְמָך  ׁשִ ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  א  ַמּלֵ לֹום,  ְוׁשָ
ְוַלֲעקֹור  ֵרם  ּבְ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניֵעם  ּכַֹח  ָלנּו  ן  ּתֶ ּתִ ַרק  ָלל,  ּכְ ָלֶהם  ַמע  ִנׁשְ ְוֹלא  ֹנאֶבה  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֶהם 
ְוַהזִֵּדים  יִנים  ַהּמִ ְוָכל  ִתְקָוה,  ִהי  ּתְ יִנים ַאל  ְלׁשִ ְוַלּמַ ִמן ָהעֹוָלם,  ָהָרָעה  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ל  ּוְלַבּטֵ
בֹוָכה,  ם ָהָרָעה ְוַהּנְ ְעּתָ ם ִמּדַ ּלָ ׁשּובּו ְוִיְתָחְרטּו ּכֻ ּיָ ם ׁשֶ ִלּבָ ֶרַגע ֹיאֵבדּו, ְוֵתן ּבְ יקֹוְרִסים ּכְ ְוָהֶאּפִ
ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים  ּבְ ּכַֹח ַמְלכּוֶתָך. ֵאל ֱאמּוָנה, ָעְזֵרנּו  ירּו  ְוַיּכִ ֱאֶמת,  ם ֵאֶליָך ּבֶ ּלָ ּכֻ ְוָיׁשּובּו 
ֵתינּו, ְמקֹור  ָ ָרֵאל ְמקֹום ְקֻדּשׁ נּו ָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָראּוי. ְוַזּכֵ ֱאֶמת ּכָ ֵלָמה ּבֶ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ים, ְמקֹור ִהְתָקְרבּות ִיׂשְ ים, ְמקֹור ַהַחּיִ ּסִ ה ְוַהּנִ ִפּלָ ָהֱאמּוָנה ְוַהּתְ
ַנת  ַמּתְ ַמִים, ֲחֹמל ָעֵלינּו ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו. ָאִבינּו ׁשֶ נּו, ְמקֹום ַחּיֵ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ְמקֹום ָקְדׁשֵ
ָך  ה ְלָעְבּדְ ָרֵאל, ְוִנְזּכֶ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ַלֲעלֹות ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ נּו ּבַ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד, ְוַזּכֵ ִחּנָ
ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו  ר ּגָ לּוֵתינּו ֲאׁשֶ ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ּוַמֵהר ְלהֹוִציֵאנּו ִמּתֹוְך ֹעֶמק ּגָ ֱאֶמת ּבְ ם ּבֶ ׁשָ
ְנפֹות ָהָאֶרץ ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות  ע ּכַ לֹום ֵמַאְרּבַ ִנים, ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ ה ׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ זֶה ּכַ
ָגם  לּוֵתנּו זֶה, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ּפְ ל ֲאִריכּות ּגָ ר ּכָ ה ָיַדְעּתָ ֲאׁשֶ ל עֹוָלם, ַאּתָ ְלַאְרֵצנּו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָגם ָהֱאמּוָנה,  ן ּפְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו, ַוֲעַדִין ֹלא ָזִכינּו ְלַתּקֵ ִביל זֶה ּגָ ׁשְ ר ּבִ ֲחִליׁשּות ָהֱאמּוָנה, ֲאׁשֶ
י ֵאין  ָרֵאל, ּכִ ָך ִיׂשְ ן ֲחֹמל ַעל ַעּמְ ה. ַעל־ּכֵ ר ַהזֶּה ַעד ֵהּנָ לּות ַהּמַ ּוֵמֲחַמת זֶה ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ע  ְוִתְקּבַ ע  ּטַ ּתִ ׁשֶ ָלנּו,  ַיֲעמֹוד  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ִאם  י  ּכִ ֲעֵדינּו,  ּבַ ַיֲעמֹוד  ִמי 
ׁשּום  נּו  ִלּבֵ ּבְ ַיֲעֶלה  ּלֹא  ׁשֶ נּו,  ִלּבֵ ּבְ ׁשֶ ַעְקִמיִמּיּות  ְוָתִסיר  ְוַעד עֹוָלם.  ה  ֵמַעּתָ ֱאֶמת  ּבֶ נּו  ִלּבֵ ּבְ
ר  יק ְוָיׁשָ י ַצּדִ ִמיד ּכִ ה ְלַהֲאִמין ּתָ לֹום ַעל ַהְנָהגֹוֶתיָך. ְוִנְזּכֶ ָיא ַחס ְוׁשָ ַעְקִמיִמּיּות ְוׁשּום קּוׁשְ
ֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני.  ל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה ׁשֶ ֱאמּוָנה. ּכָ הּו ּבֶ ַבר ְיֹהָוה ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ י ָיׁשָ ה. ּכִ ַאּתָ
ָקרֹוב,  ה ָלׁשּוב ְלַאְרֵצנּו ּבְ ִמיד, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ֱאֶמת ּתָ ֵלָמה ּבֶ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ נּו ַוֲעֵננּו ְוַזּכֵ ָחּנֵ

ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה. ּבִ בֹוִאי ּתָ ֱאַמר, ּתָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִטים ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ּתֹוָרה י י ְוֵאּלֶ

ה א.  ַנֲעׂשֶ ף  ּכַ ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדין  ַעל־ְיֵדי 
יִנים: ַקת ַהּדִ ַהְמּתָ

הּוא ב.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ
ַעְצָמן  ֶאת  ְמָקְרִבין  יֹוֵתר  ּבְ ָהְרחֹוִקים  ׁשֶ ּכְ
ה  ִאְתַעּלָ ָאז  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 
א  ֵעּלָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ ר  ְוִאְתַיּקַ
ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ בֹוד  ּכְ ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ א,  ְוַתּתָ
ל  ּדֵ ּתַ ל ָאָדם ְלִהׁשְ ן ָצִריְך ּכָ ה. ַעל־ּכֵ ְוִנְתַעּלֶ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָהְרחֹוִקים  ְלָקֵרב  ְמֹאד 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָיֵאׁש  ָאָדם  ְלׁשּום  ֵאין  ְוַגם 
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ִהְתָקֵרב  ִמּלְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ה  ִהְרּבָ ׁשֶ ַאף  ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ֲחָטָאיו  ַעל־ְיֵדי 
ל  ּכָ א  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהַרע  ַלֲעׂשֹות 
ל  ּדֵ ִיְתּגַ ָידֹו  ַעל  יֹוֵתר,  ּבְ ָרחֹוק  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה 
ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ
זֶה  י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב 
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֶה  ֲאָבל  ַרְך.  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ר  ִעּקַ
ָראּוי,  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָהָרחֹוק  ְתָקֵרב  ּיִ ׁשֶ

יֵקי ַהּדֹור: י ִאם ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּכִ

ה ג.  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ַמֲעִלין  ֵהם  ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ
ֱאֹלקּותֹו  ין  ַגּלִ ּמְ ׁשֶ ַעד  דֹולֹות,  ּגְ ֲעִלּיֹות  ּבַ
ֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ַרְך  ִיְתּבָ ּוַמְלכּותֹו 
ִעים  ָהְרׁשָ ֵהם  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ְלָהְרחֹוִקים 



ִטים ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ סאּתֹוָרה י י ְוֵאּלֶ

דֹוׁש־ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֻדָלתֹו  ּגְ ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ְוָהֲעּכּו"ם, 
דֹוׁש־ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֻדָלתֹו  ּגְ ר  ִעּקַ י  ּכִ רּוְך־הּוא,  ּבָ
ְמֹאד  ָהְרחֹוִקים  ם  ּגַ ׁשֶ הּוא  רּוְך־הּוא  ּבָ
יט  ּלִ ׁשַ ֱאֹלִהים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵיְדעּו  ָהַעּכּו"ם  ַוֲאִפּלּו 
ע"א(.  ס"ט  )ִיְתרֹו  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ל  ּומֹוׁשֵ
ַצַער  ֵאיזֶה  אֹו  חֹוֶלה  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ 'ִמי  ן  ַעל־ּכֵ
ָעָליו  ׁש  ִויַבּקֵ ָחָכם  ֵאֶצל  ֵיֵלְך  יתֹו,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ י  ּכִ קט"ז(,  ְתָרא  ָבא־ּבַ )ּבָ ַרֲחִמים' 
ּוָבזֶה  ַהּדֹור.  יֵקי  ַצּדִ ִאם  י  ּכִ יֹוְדִעים  ֵאיָנם 
י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹול  ּגָ רּוַח  ַנַחת  ה  עֹוׂשֶ
ל  ָתן ׁשֶ ִלְתִפּלָ ה  רּוְך־הּוא ִמְתַאּוֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

יִקים ְוֶנֱהֶנה ֵמֶהם: ַצּדִ

ַעְצָמם ד.  ּמֹוְנִעים  ׁשֶ ֲאָוה  ּגַ ֲעֵלי  ּבַ ֵיׁש 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יִקים  ּדִ ַלּצַ יֵלְך  ִמּלֵ ַוֲאֵחִרים 
ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֲאָותֹו  ּתַ ִבים  ְמַעּכְ ְוֵהם  ֲעֵליֶהם 

ַרְך: ִיְתּבָ

ם ה.  ּגַ ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  ֲאָוה  ּגַ ֲעֵלי  ַהּבַ ֵאּלּו 
פּו  ְוִסּגְ ִהְתַעּנּו  ׁשֶ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְיכֹוִלים  ֵהם 
ָהֱאֶמת  ֲאָבל  יִקים.  ַצּדִ ֵהם  ּוָבזֶה  ַעְצָמם, 
ָהיּו  ַעְצָמם  ּבְ ִהְתּבֹוְננּו  ִאם  י  ּכִ ן,  ּכֵ ֵאינֹו 
ְוַכּיֹוֵצא  ֲעִניִתים  ַהּתַ ל  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ רֹוִאים 
ֲאָוָתם  ּתַ ל  ּכָ ֶאְצָלם  ֲארּו  ִנׁשְ ֲעַדִין  ֵהן,  ּבָ
ֲאַות  ּתַ זֲֻהַמת  ְוַגם  גּוָפם,  ּבְ ְקׁשּוִרים 
ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַההֹוָלָדה  ַעת  ִמּשְׁ ֲאִביֶהם 
גּוָפם  ּוּוג, ָקׁשּור ּבְ ַעת ַהזִּ ׁשְ ׁש ָאִביו ּבִ ִנְתַקּדֵ
ִיּפֹל  אי  ַוּדַ ּבְ זֶה  ַעל  ִלים  ּכְ ְסּתַ ּמִ ּוְכׁשֶ ֲעַדִין. 
טֹוִעים  ָהיּו  ְוֹלא  דֹוָלה,  ּגְ ֲחָרָדה  ֲעֵליֶהם 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵהם  ׁשֶ
ָאָדם  ל  ּכָ ַיֲחׁשֹב  ְוֵכן  ְדיֹונֹות,  ּפִ ְוַלֲעׂשֹות 
ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ יק,  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ִיְטֶעה  ְוֹלא  זֶה,  ל  ּכָ
יֵקי  ְלַצּדִ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ יב  ּוְלָהׁשִ ְלָהִביא 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוְדִעים  ֵהם  ַרק  י  ּכִ ָהֱאֶמת, 
דֹוׁש־ ְוַהּקָ ָראּוי,  ּכָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְלַהֲעלֹות 

ר  ּגֵ ּוְמׁשַ ָתם  ִלְתִפּלָ ה  ִמְתַאּוֶ רּוְך־הּוא  ּבָ

ָהֶנה  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִפיֶהם,  ּבְ ְסדּוָרה  ה  ִפּלָ ּתְ
ה: ִפּלָ ֵמַהּתְ

ִהיא ו.  ׁשֶ ֲאָוה  ַהּגַ ל  ְלַבּטֵ ַהְיעּוָצה  ְוָהֵעָצה 
ַבּה  ל ּגְ תּוב: "ּתֹוֲעַבת ה' ּכָ ּכָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכַ
ר הּוא ַעל־ְיֵדי  ן סֹוָטה ד:(, ָהִעּקָ ֵלי טז, ה, ְוַעּיֵ ֵלב" )ִמׁשְ

יִקים: ּדִ ִהְתָקְרבּות ַלּצַ

ִלין ז.  יִקים ְמַבּטְ ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ
ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוזֹוִכין ֶלֱאמּוָנה  ֲאָוה ׁשֶ ַהּגַ
ְוזֹוִכין  ִפירֹות,  ַהּכְ ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ ֵלָמה  ׁשְ
זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  ִלְבִחיַנת 
ף  ִאים ְלַהְמָחַאת ּכַ ּבָ דֹוָלה ַעד ׁשֶ ְמָחה ּגְ ְלׂשִ
יִקין  ַמְמּתִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִרּקּוִדין 
ַוֲאִריכּות  ים  ְוַחּיִ ְלָחְכָמה  ְוזֹוִכין  יִנים  ַהּדִ

ר: ִנְגֶלה ְוִנְסּתָ ַגת ַהּתֹוָרה ּבְ ָיִמים, ּוְלַהּשָׂ

ף ח.  ּכַ ַהְמָחַאת  ּבְ ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ ַעל־ְיֵדי 
ִחיַנת  ּבְ יִכין  ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוִרּקּוִדין, 
ִהיא  ׁשֶ ר,  ְוִנְסּתָ ִנְגֶלה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ
ַכי  ָמְרּדְ ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּנִ ֶהָאָרה  ִחיַנת  ּבְ
ר. ְוזֹוִכין ְלַקּיֵם ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר  ְוֶאְסּתֵ
ְקִלּפֹות  ַמְכִניִעין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ
ֲאָוה  ַהּגַ ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ ָמם,  ׁשְ ח  ִיּמַ ֲעָמֵלק  ָהָמן 
ְך ֱאמּוָנה  ְוִנְמׁשָ ִפירֹות,  ְוַהּכְ ְוָהֲעבֹוָדה ָזָרה 
ַוֲאִריכּות  ים  ְוַחּיִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוָחְכָמה  דֹוָלה  ּגְ
ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יִקין  ּוַמְמּתִ ָיִמים, 

ן ְיִהי ָרצֹון: ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ׂשְ זֵרֹות ִמּיִ ל ַהּגְ ּכָ

ַעל ט.  ַהָחְכָמה  ֲאָוה  ַהּגַ ּטּול  ּבִ ַעל־ְיֵדי 
ָיִמים,  ַוֲאִריכּות  ים  ְלַחּיִ ְוזֹוִכין  ּקּוָנּה,  ּתִ
ְמָחה  יִנים ְוזֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ּוְלׂשִ ִקין ַהּדִ ְוִנְמּתָ
ר,  ְוִנְסּתָ ִנְגֶלה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַגת  ּוְלַהּשָׂ דֹוָלה,  ּגְ

ְוִלְבִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש:

ֹחֶדׁש, י.  ֵמֹראׁש  הּוא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשֶֹרׁש 
ֶלת  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ּבְ ן  ַעל־ּכֵ
ָלֶהם  יַע  ּוַמּגִ ְבָרִאים,  ַהּנִ ָכל  ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ
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ֵגיִהּנֹם  ּבְ ִעים ׁשֶ ׁשּוָבה, ַוֲאִפּלּו ְרׁשָ ִהְרהּור ּתְ
ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ּבְ ֲחָרָטה  ְלֵאיזֶה  ֻמְכָרִחים 
ים,  ׁשִ ּיְ ּוִמְתּבַ ּומֹוִדים  ּוִמְתָחְרִטים  ִבין  ָ ּשׁ ׁשֶ
דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ָאז  יִהּנֹם  ּגֵ ֵאין  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ

ִהיא  ְוַהֲחָרָטה  ה  ַהּבּוׁשָ ֹזאת  ק"ן(  רּוָמה  ּתְ

ִסיָמן כ"ב  ַתב ּבְ ֶהם, )ְוֵכן ּכָ ּלָ יִהּנֹם ׁשֶ ַעְצָמּה ַהּגֵ ּבְ
יִהּנֹם ַרֲחָמָנא  ּגֵ דֹול ְמֹאד יֹוֵתר ֵמֹעֶנׁש  ה ּגָ י ַצַער ַהּבּוׁשָ ּכִ

ִלְצָלן(:

ה ְלתֹוָרה י ִפָלּ ּתְ

ְלּפּוִרים

עֹוָלם ַעל־ְיֵדי ֲאבֹוֵתינּו  יָת ֱאָלהּוְתָך ַוֲאָדנּוְתָך ּבָ ּלִ ר ּגִ ל ָהעֹוָלִמים, ֲאדֹון ּכֹל, ֲאׁשֶ )י( ִרּבֹון ּכָ

ל  ר ָזִכינּו ְלַקּבֵ ּתָ ִמּדֹור ְלדֹור, ַעד ֲאׁשֶ ׁשְ ְלּתָ ְוִנְתַקּדַ ּדַ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוַעל ָיָדם ִנְתּגַ
ַהּגֹוִים  ְוָכל  ים  ָהַעּמִ ָכל  ָראּו  ְוָאז  יֶתָך.  ּבֵ ֶנֱאַמן  ְנִביֶאָך  ה  ֹמׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך 
יִציַאת  ּבִ ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ִנּסִ נּו  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  יָת  ִהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּוְגבּורֹוֶתיָך,  ֶתָך  ֻדּלָ ּגְ ֶאת 
עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ֱאָלהּוְתָך  ה  ִנְתַגּלָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֲעָמֵלק,  ּוִמְלֶחֶמת  סּוף  ַים  ּוְקִריַעת  ִמְצַרִים 
ְיֹהָוה  י ָגדֹול  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ְוָאַמר ַעּתָ ּיֵר,  ְוִנְתּגַ ִיְתרֹו  א  ּבָ ׁשֶ בּוָרֶתיָך, ַעד  ּגְ ְוָראּו ְרחֹוִקים ֶאת 
ְתָך  ֻדּלָ ר ּגְ י זֶה ִעּקָ ה. ּכִ ְמָך ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ׁש ׁשִ ל ְוִנְתַקּדֵ ּדֵ ה ְוִנְתּגַ ל ָהֱאֹלִהים. ְוָאז ִנְתַעּלָ ִמּכָ
ל  ּדֵ ִנְתּגַ ָאז  י  ּכִ ַוֲאָדנּוְתָך,  ֱאָלהּוְתָך  ֶאת  יִרים  ַמּכִ ְמֹאד  ָך  ִמּמְ ָהְרחֹוִקים  ׁשֶ ּכְ ְורֹוְממּוְתָך, 
אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  ן ּבָ ח ָלַעד. ַעל־ּכֵ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ דֹול ִיְתּבָ ְמָך ַהּגָ ה ׁשִ ׁש ְוִנְתַעּלָ ְוִנְתַקּדֵ
ַרֲחֶמיָך  ַרֵחם ָעַלי ּבְ ּתְ ִתי ְלָפֶניָך, ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶליָך ֶאְקָרא. ׁשֶ ִחּנָ יל ּתְ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ְלַהּפִ
ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְוֹתאַמר  מֹוִני, ּוְתָקֵרב אֹוִתי ּבְ ים, ַעל ְמרּוָחק ּוְמגֹוָרׁש ּכָ ָהַרּבִ
ֻרָחִקים  ַהּמְ ׁשֶ ְתָך ּכְ ֻדּלָ ר ּגְ י זֶה ִעּקָ ים, ּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ְלָקְרֵבִני ּבְ י. ְוַתְתִחיל ֵמַעּתָ ְלָצרֹוַתי ּדַ
ים. ְוִאם  דֹוׁשִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ יֹוֵתר ִמְתָקְרִבים ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ּבְ
ִדיֵנִני  ּתְ ְוַאל  ֲחָטַאי  ּכַ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַאל  ָהִריחּוק,  ַתְכִלית  ּבְ ָך  ִמּמְ ְמֹאד  ָרחֹוק  ֲאִני  ָאְמָנם 
ְמָך  ל ׁשִ ּדַ ח ְוִיְתּגַ ּבַ ּתַ ה ְוִיׁשְ י ַדְיָקא, ִיְתַעּלֶ ּנִ י ֲהֹלא ִמּמֶ ה ָלְרחֹוִקים. ּכִ י ָקרֹוב ַאּתָ ִמְפָעַלי, ּכִ ּכְ
ר  ִעּקָ י זֶה  ּכִ דֹול,  ַהּגָ ְמָך  מֹוִני ְלׁשִ ּכָ ָקֵרב ְמרּוָחק  ּתְ ׁשֶ ְנָצִחים, ַעל־ְיֵדי  ּוְלֵנַצח  ַרְך ָלַעד  ִיְתּבָ

ֱאֶמת: יֹוֵתר ִמְתָקְרִבים ֵאֶליָך ּבֶ רּוָחִקים ּבְ ַהּמְ ׁשֶ ְתָך ּכְ ֻדּלָ ּגְ

ְלׁשֹון ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים.  ָלׁשֹון ַצח ְוָנִקי, ּבִ ָראּוי ּבְ ִתי ְלָפֶניָך ּכָ ִפּלָ ר ּתְ ֵדִני ְלַסּדֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַלּמְ
אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִפי,  ּבְ גּוָרה  ׁשְ ִתי  ְתִפּלָ ְוִתְהֶיה  ְוָיִפים,  ִרים  ׁשֵ ּכְ ּבּוִרים  ּדִ ִלי  ְוַתְזִמין  ַלח  ְוִתׁשְ
י  ְתַרַחְקּתִ ּנִ קֹום ׁשֶ נּוִזים ָעַלי, ְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך ִמּמָ עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ּתְ ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך, ׁשֶ
ַרֲחֶמיָך  ָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבְ ל ַהַהְרָחקֹות ּתְ יעּור ָוֶעֶרְך. ּוִמּכָ ִלי ׁשִ ה ִמיֵני ַהְרָחקֹות ּבְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ּבְ
נּוִזים  ּגְ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ נֹוָרִאים  ַרֲחִמים  ּבְ דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָהֲעצּוִמים, 
ׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלָקֵרב  ּיֵ ַרֲחִמים ׁשֶ ָלל, ּבְ ין ְוִקְטרּוג ּכְ ֶהם ׁשּום ֲאִחיַזת ּדִ ֵאין ּבָ אֹוְצרֹוֶתיָך, ׁשֶ ּבְ
ה ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו,  ֵאין ִרחּוק יֹוֵתר ֵמֶהם. ַוֲעׂשֵ ַתְכִלית ָהִרחּוק ׁשֶ רּוָחִקים ּבְ ֲאִפּלּו ַהּמְ
ָיֵדינּו  ִיְרָאֶתָך, ֱאחֹוז ּבְ ֵקנּו ּבְ ֲעבֹוָדֶתָך, ַחזְּ ֵצנּו ּבַ יֵענּו, ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך, ַאּמְ ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ ֲעׂשֵ
ְרִחיִקים  ַהּמַ גּוֵפנּו,  ּבְ ׁשּוִרים  ַהּקְ ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּוִמּכָ ָרעֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ ְוהֹוֵצא אֹוָתנּו 
נּו  ׁש ָעֵלינּו, ְוַעל ַנְפׁשֵ ּיֵ , ֶאת ּגֹוֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ י ַאּתָ ָכל ֵעת. ּכִ ָך ּבְ אֹוָתנּו ִמּמְ



ה ְלתֹוָרה י ִפָלּ סגּתְ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְבֵהי ְמרֹוִמים, ֵמֵחיק ָאִביָה ׁשֶ ָמֵתינּו ָיְרָדה ֵמרּום ּגָ ר ִנׁשְ מֹוֵתינּו, ֲאׁשֶ ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ
ְלָחן ָאִביו.  ָלה ֵמַעל ׁשֻ ּגָ ן ׁשֶ זֶה. אֹוי ַלּבֵ ם ּכָ ָ גּוף ְמֻגּשׁ זֶה, ּבְ גּוף ָעכּור ּכָ זֶה ָהעֹוָלם ּבְ ּוָבֲאָתה ּבָ
ָפל ַהזֶּה,  ָ עֹוָלם ַהּשׁ יֹון ּוְבִחיָרה ּבָ ְהֶיה ָלנּו ִנּסָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ָהְיָתה ְלטֹוָבֵתינּו, ּכְ דֹוׁשָ ָנְתָך ַהּקְ ְוַכּוָ
עֹוָלם  יר אֹוְתָך ּבָ ה ְלַהּכִ נּו, ְלַמַען ִנְזּכֶ ִמּיּות ּגּוֵפנּו, ְוַתֲאוֹות ִלּבֵ ׁשְ ר ְוַנְכִניַע ּגַ ּבֵ ְלַמַען ִנּכֹוף ּוְנׁשַ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבינּו ׁשֶ ֲעׂשֶ ַתְכִלית ָהִרחּוק. ֲאָבל ַמה ּנַ ְתָך ּבְ ָ ֻדּשׁ ָפל ַהזֶּה ַדְיָקא ָהָרחֹוק ִמּקְ ָ ַהּשׁ
ְלַהְכִניַע  ְרנּו  ּבַ ִנְתּגַ ְוֹלא  נּו,  ַנְפׁשֵ ַעל  ַחְסנּו  ְוֹלא  דֹוָלה,  ַהּגְ טֹוָבְתָך  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹוְלנּו  ֹלא  י  ּכִ
ּגּוֵפנּו  ְוָלִריק, ַעל־ְיֵדי ַתֲאוֹות  ֵנינּו ָלֶהֶבל  ינּו ׁשָ ְמָצא. ּוְכָבר ִכּלִ נּו ַבל ּתִ ֲאוֹוֵתינּו. ְצַרְפּתָ ּתַ
ת  ים ִלְגֻאּלַ ים ּוְמַחּכִ עּוֵרנּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוְבָכל יֹום ָאנּו ְמַצּפִ נּו ִמּנְ ׁשּוִרים ּוְצרּוִרים ּבָ ַהּקְ
יֹוֵתר, ְוֵאין  ר ָעֵלינּו ּבְ ּבֵ נּו ִנְכָזָבה. ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִיְצֵרנּו ִמְתּגַ ִהי תֹוַחְלּתֵ ֱאֶמת, ַוּתְ ֶפׁש ּבֶ ַהּנֶ
ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֶחְמָלֶתָך,  ּבְ ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ָלנּו 
ִנים ַרֵחם ָעֵלינּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו, ֲעֵננּו  ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ נּו. ּכְ ה ִעּמָ ם ֲעׂשֵ ַרֲחֶמיָך, ֶחֶסד ִחּנָ ּבְ
מֹור,  ֶטיָך ִנׁשְ ּפָ ֻחּקֹוֶתיָך ֵנֵלְך ְוֶאת ִמׁשְ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו ֲעֵננּו, ַוֲעׂשֵ

יֵענּו: ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ

גּוִפי ֲעַדִין, ֵהן  ׁשּוִרים ּבְ ּדֹות ָרעֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ֲאוֹות ּוִמּכָ ל ַהּתַ י, ִמּכָ ָטה ַנְפׁשִ ָאּנָא ְיֹהָוה ַמּלְ
י,  י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ָעֹון חֹוָלְלּתִ י ּבְ ד ַההֹוָלָדה, ּכִ י ִמּצַ ׁש ּבִ ּיֵ ּדֹות ָרעֹות ׁשֶ ֲאוֹות ְוַהּמִ ַהּתַ
ר ּוִמְתַחזֵּק  ּבֵ ּלֹא ָהִייִתי ִמְתּגַ ַעְצִמי, ֵמֲחַמת ׁשֶ י ָעַלי ּבְ ְכּתִ ׁשַ ּמָ ּדֹות ָרעֹות ׁשֶ ֲאוֹות ְוַהּמִ ְוֵהן ַהּתַ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ יל אֹוִתי  ּצִ ּתַ ם  ּלָ ִמּכֻ ּוִמּדֹות ָרעֹות.  ֲאוֹות ָרעֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע 
ְוֹכַח  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוֵעצֹות  ֶכל  ָוׂשֵ ָחְכָמה  ִלי  ן  ְוִתּתֶ ה  ֵמַעּתָ ִני  ּוְתַזּכֵ עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ים  ָהַרּבִ
ּוְלַהְרִחיק  ַעְצִמי  ֶאת  ִלְמׁשֹוְך  ַחת,  ׁשַ י  ִמּנִ י  ַנְפׁשִ ט  ְלַמּלֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָך,  ֵמִאּתְ ּוְגבּוָרה 
ל ִמיֵני  י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ה ְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ֶאְזּכֶ ּדֹות ָרעֹות, ַעד ׁשֶ ל ַהּמִ ֲאוֹות ּוִמּכָ ל ַהּתַ ֶאת ַעְצִמי ִמּכָ
ל ִמיֵני ִמּדֹות  ל ִמיֵני ַתֲאוֹות ּוִמּכָ ְהֶיה גּוִפי ַזְך ָוַצח ְוָנִקי ִמּכָ ּיִ ַתֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות, ַעד ׁשֶ

ְרֵאִלי: ָראּוי ְלִאיׁש ִיׂשְ ֱאֶמת ּכָ ה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּבֶ ָרעֹות, ְוֶאְזּכֶ

עּוַרי  ִמּנְ ה,  ֵהּנָ ַעד  י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ּוְפָגִמים  ִקְלקּוִלים  ִמיֵני  ל  ּכָ ֶאת  י  ַחּיַ ּבְ ן  ְלַתּקֵ אּוַכל  ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ
ל ִמיֵני ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות  י, ֶאת ּכָ ְפׁשִ ל ִמּנַ ַרֲחֶמיָך ְלַהֲעִביר ּוְלַבּטֵ ה ּבְ ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ְוֶאְזּכֶ
י  ּתִ ּוָבׁשְ ִתי  ֶחְרּפָ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ים.  ֻרּבִ ַהּמְ ַעי  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ַעל־ְיֵדי  י  ַנְפׁשִ ּבְ י  ְלּתִ ִהּטַ ׁשֶ
ְוַלְמַנֲחִמים ְוֹלא  ָוַאִין  ה ָלנּוד  ָוֲאַקּוֶ ה  ָוָאנּוׁשָ י  ְבָרה ִלּבִ ה ׁשָ ל ֹצְרָרי. ֶחְרּפָ ָך ּכָ ֶנְגּדְ ִתי  ּוְכִלּמָ
ֵעיֶניָך, ֵיּגֹוְללּו  י ּבְ יַקר ָנא ַנְפׁשִ ֶטיָך טֹוִבים. ּתִ ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיגֹוְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ָמָצאִתי. ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ
י  ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ י ַמה ּבֶ ֶמָך. ּכִ י ְלהֹודֹות ֶאת ׁשְ ר ַנְפׁשִ ְסּגֵ ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך. הֹוִציָאה ִמּמַ
ל ִמיֵני ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות,  י ִמּכָ ָצה ַנְפׁשִ ָך. קּוָמה ְיֹהָוה ַחּלְ יד ֲאִמּתֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ ֶאל ׁשַ
ל  ּכָ ַעל  ִלי  ּוְמחֹול  ּוְסַלח  ְוִקְלקּוִלים.  ָגִמים  ְפּ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ָרעֹות,  ּוִמּדֹות  ַתֲאוֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ
ְמקֹום  ל ַחּטֹאָתי, ּבִ ְמצּולֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ִתי, ְוַתׁשְ ה, ֶוֱאסֹוף ֶאת ֶחְרּפָ י ַעד ֵהּנָ ַגְמּתִ ּפָ ַמה ׁשֶ
ּוְלַטֵהר  ְלַנּקֹות  ה  ֵמַעּתָ ִלי  ַוֲעזֹור  ְלעֹוָלם.  ֵלב  ַעל  ַיֲעלּו  ְוֹלא  ְקדּו  ִיּפָ ְוֹלא  ִיזְָּכרּו  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ
ה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ְוָטהֹור  ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ל ִמיֵני ַתֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות, ּבְ י ְוגּוִפי ִמּכָ ַנְפׁשִ
ָיַדְעּתָ  ה ְלַבד  י ַאּתָ ּכִ ְתׁשּוָבה.  ה ְלַהֲחִזיר ֲאֵחִרים ּבִ ֶאְזּכֶ ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ֱאֶמת ּכִ ּבֶ
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י  ּתֵ ִרׁשְ כּוִדים ּבְ ֲאוֹות ַהּלְ ַמֲאָסר ַהּתַ לּוִאים ּבְ ֶמָך, ַהּכְ ׁש ַעל ָהְרחֹוִקים ִמּשְׁ ּיֵ ֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ּגֹ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ ּבּוִרים  ּדִ ב,  ַהּלֵ ַעל  ִבין  ְתַיּשְׁ ַהּמִ ָבִרים  ּדְ ם  ִלּבָ ַעל  ר  ְלַדּבֵ אּוַכל  ׁשֶ ִני  ַזּכֵ ָהֲהָבִלים. 
ׁשּובּו ֵאֶליָך  ּיָ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ָאְזֵניֶהם, ְוִיְתעֹוֵרר ְלָבָבם ּבֶ ָבַרי ּבְ ְנסּו ּדְ ים, ְוִיּכָ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ
י  ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ מּו ַחּטָ תּוב, ִיּתַ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ֱאֶמת. ִויֻקּיַ ּבֶ

ֶאת ְיֹהָוה ַהְללּוָיּה:

ׁשּום  י  ִלּבִ ּבְ ִיְהֶיה  ְוֹלא  ֲאָוה,  ַהּגַ ת  ִמּדַ ֶאת  ֵמָעַלי  ק  ּוְלַסּלֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
ְפלּוֵתנּו ְוַדּלּוֵתנּו  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ׁשִ א ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים. ַאּתָ ָלל. ָאּנָ עֹוָלם ּכְ אּות ְוַגְבהּות ּבָ ּגֵ
ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ֵעינּו  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ֲחָטֵאינּו  ַעל־ְיֵדי  ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ַוֲעִנּיּוֵתנּו 
ַנת  ַמּתְ י ִאם ּבְ ֵתינּו ַעל ָידֹו, ּכִ ׁשָ ּקָ ָך ְמֹאד, ְוֵאין ָלנּו ׁשּום ַצד ְזכּות ִלְפעֹול ּבַ ִנְתַרַחְקנּו ִמּמְ
ים  ַרֲחִמים ַרּבִ יָך ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ה ְמַרֵחם ַעל ּכָ ָך ְלֵהִטיב ִלְבִרּיֹוֶתיָך, ְוַאּתָ י ַדְרּכְ ם ְלַגְמֵרי, ּכִ ִחּנָ
לֹום ׁשּום  נּו ַחס ְוׁשָ ַדְעּתֵ ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַבל ַיֲעֶלה ּבְ ן ָמֵלא ַרֲחִמים, ּתְ ם. ַעל־ּכֵ ַנת ִחּנָ ּוְבַמּתְ
ּוְפִנּיֹות  ְוַגְבהּות  אּות  ּגֵ ִנְדנּוד  ׁשּום  י  ִלּבִ ּבְ ִיְכֹנס  ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלְטעֹות  חּוץ  ֶבת  ַמֲחׁשֶ
ָך,  נּו ַהּכֹל ֵמִאּתְ ׁש ּבָ ּיֵ י ְמַעט ַהּטֹוב ׁשֶ לֹום, ּכִ ְקָוִתי ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ָלל, ְלַבל ּתֹאַבד ּתִ עֹוָלם ּכְ ּבָ
ה ְמֹאד,  ְפסֹוֶלת ַהְרּבֵ ב ּבִ ְמַעט טֹוב ְמֻעְרּבָ ַעט ּדִ ְדָך ָנַתּנּו ָלְך. ְוַגם זֶה ַהּמְ ָך ַהּכֹל ּוִמּיָ י ִמּמְ ּכִ
ֵרר  ְלִהְתּבָ ּיּוַכל  ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים  ַרּבִ דֹוִלים  ּגְ ּקּוִנים  ּתִ ָצִריְך  ַהּטֹוב  ְמַעט  ם  ֶשּגַ ַעד 
ה  ּפָ חֹות ִמּטִ זֶה, ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי ְמַעט טֹוב ּפָ ם ּוְמרּוָחק ּכָ ָ ְוַלֲעלֹות ְלָפֶניָך, ְוֵאיְך יּוַכל ְמֻגּשׁ
לֹום ִנְכַנס  ים. ְוִאם ַחס ְוׁשָ י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵעָנה ּכִ ֵען ּוַמׁשְ ם, ְוֵאין ִלי ׁשּום ַמׁשְ ִמן ַהּיָ
ה  ה ִיְזּכֶ ּמֶ י ּבַ לֹום, ּכִ ָעְנִיי ַחס ְוׁשָ י ּבְ ְבהּות ְוֵגאּות, ָאז ָאַבְדּתִ ל ַצד ּגַ עּות ׁשֶ י ָחִליָלה ַהּטָ ִלּבִ ּבְ
יָחִתי ְלָפֶניָך,  י ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ְעּתִ מֹוִני. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, ּדַ ל טּוב ּכָ ַנַער ְמנּוָער ִמּכָ
מֹוִני, ֹלא ָהָיה ָצִריְך  ָפל ְוִנְבזֶה ּכָ ֱאֶמת ׁשָ י ּבֶ אּות ְוַגְבהּות, ּכִ יֵלִני ִמּגֵ חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַתּצִ
ף  ָגִמים ִמּכַ ַעת ִנְבזֶה ְוִנְמָאס ּוָמֵלא ּפְ י ֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ּדַ אּות, ּכִ ֵצל ִמּגֵ ָלל ְלִהּנָ ל ּכְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
אּות.  ּגֵ ְעּתֹו ׁשּום ִנְדנּוד  ּדַ ֲעֶלה ַעל  ּיַ ׁשֶ עֹון ַהזֶּה,  ּגָ ְוׁשִ טּות  ִלּבֹו ׁשְ ּבְ ִיְכֹנס  ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש, ׁשֶ
ן ֹלא  ּכֵ ם  ּגַ ים,  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ ַקל  ְלַבד  ָגם ֶאָחד  ּפְ א  ֶאּלָ ָיַמי  ל  ּכָ ָך  ֶנְגּדְ ּפֹוֵגם  ָהִייִתי  ְוִאְלָמֵלא ֹלא 
ְלִפי עֹוֶצם  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ה  ַקּלָ ה  ִרּיָ ּבְ אֹות ַעל ׁשּום  ְלִהְתּגָ ְלָהִרים ֹראׁש,  ְיכֹוֶלת עֹוד  ִלי  ָהָיה 
ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָראֹות,  דֹולֹות  ַהּגְ ַהּטֹובֹות  ִרּבּוי  עֹוֶצם  ּוְלִפי  ְורֹוְממּוֶתָך,  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ
ַקל  ָדָבר  ּבְ ֲאִפּלּו  ֶתָך  ּוְגֻדּלָ ִהְתנֹוְצצּות רֹוְממּוֶתָך  ְלִפי  ר  ֲאׁשֶ ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ
ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ָראּוי  ּכָ ָדָבר  ֵאיזֶה  ַלֲעׂשֹות  לֹום  ְוׁשָ ַחס  זֹוִכים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ַעְלָמא,  ּבְ
ׁש  אי ֹלא ָהִייִתי ָצִריְך ְלַבּקֵ ָלל ְלָפֶניָך, ּוְבַוּדַ ֵנינּו ּכְ ֱאֶמת, ׁשּוב ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלָהִרים ּפָ ּבֶ

אּות: ּטּול ַהּגֵ ָלל ַעל ּבִ ּכְ

ל  ּוְמֻבְלּבָ ב  ְמֻעְרּבָ נּו  ְוַדְעּתֵ ֲאַנְחנּו,  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ י  ּכִ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֲהֹלא  ַאְך 
ִנּיֹות  ל ּפְ טּות ׁשֶ בֹות ׁשְ ַמֲחׁשָ ם ּבְ אֹוְרִבים ָעֵלינּו ּגַ עֹון, ַעד ׁשֶ ּגָ טּוִתים ְוׁשִ ה ִמיֵני ׁשְ ַכּמָ ְמֹאד ּבְ
ָכל ֵעת  ּבְ ָעֵלינּו  ל ַצד אֹוְרִבים  ּוִמּכָ ָעֵלינּו,  ָקִמים  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַגְבהּות. 
ָראּוי.  ֱאֶמת ּכָ ר ֵאיזֶה ִדּבּור ָהגּון ְלָפֶניָך ּבֶ י ְלַדּבֵ ֵאיִני ָיכֹול ִלְפּתֹוַח ּפִ י ְצָדִדים, ַעד ׁשֶ ּדֵ ּוִמּצִ
ם  ּגַ ְמֹאד,  ִלי  ַצר  ֶעְזִרי,  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶאְפֶנה,  ְלֵהיָכן  ָאנּוס  ְלֵהיָכן  ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני 
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ִרים  ּבְ ְתּגַ ַהּמִ ִנּיֹות  ְוַהּפְ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ִתי.  ִפּלָ ּתְ ַתם  ׂשָ ַע  ּוֵ ַוֲאׁשַ ֶאְזַעק  י  ּכִ
ק, ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת  ר ַמה ֶאְצַטּדָ לֹום. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ְוׁשָ ִתי ַחס  ִפּלָ ּתְ ל ֶאת  ְלַבְלּבֵ
ל,  ַהּצֵ ל  ַהּצֵ ַרֵחם,  ַרֵחם  ַהּיֹוֵצר.  ַיד  ּבְ חֹוֶמר  ּכַ ְבָיְדָך  ִהְנִני  ְרֶצה,  ּתִ ׁשֶ ַמה  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ֲעֹוִני, 
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ט  ּוְתַמּלֵ יל  ְוַתּצִ ְחׂשֹוְך  ּתַ ַלֶהֶרג  ּוָמִטים  ֶות  ַלּמָ ְלקּוִחים  ל  ַהּצֵ יָעה.  הֹוׁשִ יָעה  הֹוׁשִ
ַרֲחֶמיָך  דֹול. ַרֵחם ָעַלי ּבְ ְמָחה ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ גֹון ְלׂשִ ים ִמּיָ ֶות ְלַחּיִ דֹוִלים, ִמּמָ ים ְוַהּגְ ָהַרּבִ
ְלַגְמֵרי  ל ֵמָעַלי  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ָיָדם  ה ַעל  ְוֶאְזּכֶ יֵקי ֱאֶמת,  ַצּדִ ְוֹכַח  ֵגן ָעַלי ְזכּות  ּיָ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוֹלא ִיְכֹנס  ָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר ּבֶ ְפלּוִתי ּבְ יׁש ׁשִ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ת ַהּגֵאּות ַעד ׁשֶ ִמּדַ
ית,  ה ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ָלל, ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם ּכְ אּות ְוַגְבהּות ּבָ ל ּגֵ ָבה ׁשֶ י ׁשּום ַצד ַמֲחׁשָ י ְוַדְעּתִ ִלּבִ ּבְ
ּוִבְלּבּוִלים  יּות  ְוַקׁשְ ִפירֹות  ּכְ ִמיֵני  ל  ּכָ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ ִני  ְוַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְוֶלֱאמּוָנה 
ר  ֵ ָרֵאל ְלעֹוָלם, ְוַתַעְזֵרִני ְלִהְתַקּשׁ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ י ּוְבֵלב ּכָ ִלּבִ ּלֹא ַיֲעֶלה ּבְ ב, ׁשֶ ּלֵ ּבַ ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ
י ֶאת רּוַח  יְך ְלתֹוְך ִלּבִ אֹוב ּוְלַהְמׁשִ ה ִלׁשְ יֵקי ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ל ַצּדִ ֱאֶמת ִעם רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּבֶ
י ָנכֹון ִעם ְיֹהָוה  ְהֶיה ִלּבִ ּיִ ֱאֶמת, ׁשֶ ר ֵלָבב ּבֶ ה ְליֹוׁשֶ יֵקי ֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ל ַצּדִ ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ
ְך ָהרּוַח  ִנְמׁשַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ ית.  ֲאִמּתִ ּוָבֲעָנָוה  ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ִמיד  ּתָ
ּוְלָהִאיר  ְלַגּלֹות  ְוָהַרְגַלִים,  ַדִים  ַהּיָ ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְוַרְגַלי,  ָיַדי  ְלתֹוְך  ַהזֶּה  ַהּקֶֹדׁש 
ֱאֶמת,  ּבֶ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ י  ִלּבִ ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוָהַרְגַלִים,  ַדִים  ַהּיָ ֶהָאַרת 
ְוִרּקּוִדין  ף  ּכַ ְלַהְמָחַאת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְוַרְגַלי  ָיַדי  ְלתֹוְך  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְמָחה  ַהּשִׂ ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ ַעד 
ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ּדִ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ְוַרְגַלי  ָיַדי  ּוְלַהֲעלֹות ֶאת  ּוְלָהִרים  א  ְלַנּשֵׂ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִרּקּוִדין  ף  ּכַ ְמָחַאת 
ץ. ּוְתַרֵחם  ַאּמֵ לֹות ּתְ ִים ּכֹוׁשְ ל עֹוָלם, ַחזֵּק ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרּכַ ָגם. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל ּפְ ְלַנּקֹוָתם ִמּכָ
ן ַלּמֹוט ַרְגַלי, ְותֹוִציא  ּתֵ ׁש ֶאת ָיַדי ְוַרְגַלי, ְוֹתאַמר ַלֲאסּוִרים ְצאּו, ְוַאל ּתִ ָעַלי ּוְתַטֵהר ּוְתַקּדֵ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֶות, ּתֹוִציֵאם ָלֶבַטח ְמֵהָרה ּבְ ר ָיְרדּו ַלּמָ ֲאָסר, ְוַרְגַלִים ֲאׁשֶ ֶאת ַרְגַלי ִמּמַ
ֻלְכָלִכים  גּוִמים ַהּמְ תּוב, ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור. ְוָיַדִים ּפְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ים. ִויֻקּיַ ֶות ְלַחּיִ ִמּמָ
ּוְלַטֲהָרם, ְותֹוִציֵאם  ְלַנּקֹוָתם  ַרֵחם ֲעֵליֶהם  ּתְ ים ְמֹאד,  ַרּבִ ּוְפָגִמים  ה ִמיֵני ִלְכלּוִכים  ַכּמָ ּבְ
י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ּפְ ִמיֵני  ל  ּכָ ַעל  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִלי  ְוִתְסַלח  ְוִתְמחֹול  ְלָטֳהָרה,  ְמָאה  ִמּטֻ
ָגִמים  ל ִמיֵני ּפְ ים ּוְטהֹוִרים ִמּכָ ְהיּו ָיַדי ְוַרְגַלי ְקדֹוׁשִ ּיִ ה ׁשֶ ה אֹוִתי ֵמַעּתָ ָיַדי ּוְבַרְגַלי, ּוְתַזּכֶ ּבְ
ָעה,  ָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָיַדי ּוְבַרְגַלי ּבְ ה ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות ַרּבֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ֶעְזִרי ׁשֶ עֹוָלם. ְוִתְהֶיה ּבְ ּבָ ׁשֶ
דֹוָלה,  ה ֶהָאָרָתם ַהּגְ ה, ְוִתְתַגּלֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ם ׁשֶ ְרׁשָ ה ְלָהִרים ֶאת ָיַדי ְוֶאת ַרְגַלי ְלׁשָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ה: ָ ְקֻדּשׁ ף ְוִרּקּוִדין ּדִ ה ְלַהְמָחַאת ּכַ ְוֶאְזּכֶ

ִפיָרה ְלְיֵמי ַהּסְ

טֹוב  ּוְבֵלב  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהעֹוֶמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
ּה. ְוַעל־ לּוִיים ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ל ּפְ דֹוָלה, ִעם ּכָ ְמָחה ּגְ ּוְבׂשִ
ְוַתַעְזֵרִני  ָהעֹוָלם.  ִמן  ֲעָמֵלק  ָהָמן  ת  ְקִלּפַ ל  ּוְלַבּטֵ ְוַלֲעקֹור  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְיֵדי 
ת ֶהָאַרת  ַ ְך ְקֻדּשׁ ּיְֻמׁשַ ה ׁשֶ דֹוָלה, ְוִנְזּכֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ ל ֶאת ְיֵמי ַהּפּוִרים ּבְ ַרֲחֶמיָך ְלַקּיֵם ּוְלַקּבֵ ּבְ
ה ְלַקּיֵם  ָרֵאל. ְוִנְזּכֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ר, ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ּכָ ַכי ְוֶאְסּתֵ ת ָמְרּדְ ַ ּפּוִרים, ְקֻדּשׁ



ִמי ּתֹוָרה יא י ֲאִני ה' הּוא ׁשְ סו

ְמָחה  ן ׂשִ דֹוָלה. ְוִתּתֵ ְמָחה ּגְ ה ּוְבָטֳהָרה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבׂשִ ָ ְקֻדּשׁ ּפּוִרים ּבִ ְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ ל ַהּמִ ּכָ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ף ְוִרּקּוִדין ּדִ ה ָאז ְלַהְמָחַאת ּכַ ָיֵדינּו ְוַרְגֵלינּו, ְוִנְזּכֶ ְמָחה ּבְ ט ַהּשִׂ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ נּו ַעד ׁשֶ ִלּבֵ ּבְ
ל ַעל ַעְצֵמנּו ֵמָחָדׁש ְלַקּיֵם  ַקּבֵ ּנְ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֱאֶמת. ְוָעְזֵרנּו ּבְ ְמָך ּבֶ דֹוָלה ְלׁשִ ְמָחה ּגְ ׂשִ ּבְ
ְוָתִאיר  ּוְלַקּיֵם,  ְוַלֲעׂשֹות  מֹור  ִלׁשְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ה  ְוִנְזּכֶ ַאֲהָבה,  ּבְ תֹוָרֶתָך  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת 
יג  נּו ְלַהּשִׂ ֱאֶמת, ּוְתַזּכֵ ר ּבֶ ְסּתָ ְגָלה ּוַבּנִ ּנִ יל ּבַ ּכִ ה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ּוְלַהׂשְ תֹוָרֶתָך. ְוִנְזּכֶ ֵעיֵנינּו ּבְ

ְך: ִכּסּוָפא ַקּמָ ַעם, ְוָלא ֵניעּול ּבְ ָכל ּפַ רֹות ְיֹהָוה ּבְ ִנְסּתָ

ְלֹראׁש־ֹחֶדׁש

ָאׁשּוב  ֱאֶמת, ְוֹלא ֵאֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַעד ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַתַעְזֵרִני ַלֲחזֹור ּבִ
ֶעְזֵרנּו  ה. ְוִתְהֶיה ּבְ ָבה ִדּבּור ּוַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ָך, ּבְ ֶנְגּדֶ י  ַגְמּתִ ּפָ ר  ל ֲאׁשֶ ן ֵאת ּכָ ֵמֲעֹונֹוַתי, ַוֲאַתּקֵ
ר  ֲאׁשֶ הּוא ֹראׁש ֹחֶדׁש, ּכַ ּה, ׁשֶ ְרׁשָ ָ ֵלָמה ִמּשׁ ׁשּוָבה ַהּשְׁ יְך ָעֵלינּו ֶהָאַרת ַהּתְ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ה  דֹוָלה. ְוִנְזּכֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ים ּבִ י ֳחָדׁשִ ל ָראׁשֵ ה ְלַקּבֵ ים. ְוִנְזּכֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּלִ ּגִ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ר ָנַתּתָ ְלַעּמְ ים ֲאׁשֶ י ֳחָדׁשִ ר ָראׁשֵ ֵנים ָעׂשָ ָכל ׁשְ ׁשּוָבה ּבְ יְך ָעֵלינּו ׁשֶֹרׁש ַהּתְ ְלַהְמׁשִ

ֱאֶמת: ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָרה ְלָכל ּתֹוְלדֹוָתם, ּבְ ּפָ ְזַמן ּכַ

ֱאֶמת. ְוִתְהֶיה  ה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּבֶ יֵקי ֱאֶמת ְוֶאְזּכֶ ַצּדִ ים, ְלַהֲאִמין ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
ֲעִדי  ירּו ּבַ לּו ָעַלי ְוַיְעּתִ ּלְ ְתּפַ ּיִ יֵקי ֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ִמיד ֵאֶצל ַהּצַ אּוַכל ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ּתָ ֶעְזִרי ׁשֶ ּבְ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ יכּו ָעַלי ְוַעל ַזְרִעי ְוַעל ּכָ ֱאֶמת. ְוַיְמׁשִ ִויעֹוְררּו ַרֲחִמים ֶאְצְלָך ְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבֶ
א ְלטֹוָבה  רּוְחִנּיּות, ַהּכֹל ִיְתַמּלֵ ִמּיּות ֵהן ּבָ ׁשְ ּגַ ָחֵסר ָלנּו ֵהן ּבַ ֶ ל טּוב, ְוָכל ַמה ּשׁ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ
ה  י ַאּתָ ָרֵאל. ּכִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ לּו ָעַלי ְוַעל ּכָ ּלְ ְתּפַ ּיִ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִפּלֹות ַהּצַ ַעל־ְיֵדי ּתְ
ּוְלׁשֹוֵננּו  ְמֹאד,  ם  ְמֻגְמּגָ ּוְדָבֵרנּו  ָראּוי,  ּכָ ְלָפֶניָך  ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ר  ְלַסּדֵ ּכַֹח  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ
ים. ֵהן  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ַהּצַ ִפּלַ י ִאם ַעל ּתְ ן ֵאין ָלנּו ׁשּום ְסִמיָכה ְוִתְקָוה, ּכִ ָגם. ַעל־ּכֵ ָמֵלא ּפְ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ִנים, ֵהן ַהּצַ ים ַחּיּוָתם ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ַחּיִ ר ֵהם ּבַ ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ֵען.  ָ ֶאּשׁ ֲעֵליֶהם  ְקָוִתי,  ּתִ ים  ָאׂשִ ְלַבד  ֲעֵליֶהם  ְיֵתדֹוַתי,  ַמְכִתי  ּתָ ְלַבד  ֲעֵליֶהם  ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני 
ֵגנּו  ּיָ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ׁשֶ דֹול ּבָ ּוִבְזכּוָתם ְוֹכָחם ַהּגָ
ֱאֶמת  ה ָלסּור ֵמָרע ּבֶ ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ָתם ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ה ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ ְזּכֶ ּנִ ֲעֵדנּו ׁשֶ ָתם ּבַ ִפּלָ ּתְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ִמיד, ֵמַעּתָ ֵעיֶניָך ּתָ ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ

ִמי ּתֹוָרה יא י ֲאִני ה' הּוא ׁשְ

ִדּבּוִרים, א.  ּבְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ִריְך  ּצָ ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ ָכל  ּבְ ּבּור  ַהּדִ לֹו  ֵמִאיר 
ַלֲעׂשֹות  זֹּוֶכה  ׁשֶ ַעד  ׁשּוָבה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות 
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ׁש,  ַמּמָ ָקל  ׁשְ ַהּמִ ׁשּוַבת  ּתְ
הּוא  ּוְתׁשּוָבה,  ׁשּוָבה  ּתְ ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ּוַפַעם 
ּיֹוֵצא  ׁשֶ ַעד  ְלַמְדֵרָגה,  ְדֵרָגה  ִמּמַ הֹוֵלְך 
חּוָתה ּוָבא ִלְתבּונֹות ַהּתֹוָרה: ְדֵרָגה ּפְ ִמּמַ

ְהֶיה ב.  ּיִ ׁשֶ ָמר  ְוִנׁשְ ִנְזָהר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ
ֶנֶגד  ְלַאִין  ּוְכבֹודֹו  ִנְמָאס,  ֵעיָניו  ּבְ ִנְבזֶה 
זֹוֶכה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ
ֵהם ְמִאיִרים  ּתֹוָרה ׁשֶ ִאיִרים ּבַ ְלִדּבּוִרים ַהּמְ
זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלָמה,  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  לֹו 

ָלבֹוא ִלְתבּונֹות ַהּתֹוָרה ְלֻעְמָקּה:



ִמי סזּתֹוָרה יא י ֲאִני ה' הּוא ׁשְ

ִאיר ג.  ַהּמֵ ְלִדּבּור  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך 
ְדלּות,  אּות ְוַהּגַ ִרין ַהּגֵ ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ י ִאם ּכְ זֶה, ּכִ ּכָ
בֹוד ְלִהְתַיֵהר  ִביל ּכָ ׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה ִלּמּודֹו ּבִ ׁשֶ
נּות  ַרּבָ ל  ְלַקּבֵ אֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַקְנֵטר 
ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ְוזֶה  אּות,  ְוִהְתַנּשְׂ

ֹקֶדׁש:

ְוַעל־ד.  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ּגֵאּות 
ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ּבּור  ַהּדִ ֵלי  ּכְ לֹו  ֵאין  ְיֵדי־זֶה 
ַח  ִלְפּתֹ ְיכֹוִלין  ְוֵאין  ִאיִרים,  ַהּמְ ּבּוִרים  ּדִ
י  ּדַ ֹלא  יו,  ּפִ ְלתֹוְך  ָאה  ּבָ ַהּתֹוָרה  ּוְכׁשֶ ה,  ּפֶ
ְלַהֲחִזירֹו  לֹו  ְמִאיִרין  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵאין  ׁשֶ
ם  ֵ ּשׁ ם ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ִנְתּגַ ּגַ א ׁשֶ ְלמּוָטב, ֶאּלָ

יו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן: ם ִמּפִ ְך ׁשָ ֵ ְוִנְתַחּשׁ

ֹוֵמר ה.  ּשׁ זֶה, ּוְכׁשֶ לּוִיים זֶה ּבָ ּגֵאּות ְוִנאּוף ּתְ
ִאיר  אּות ְוזֹוֶכה ָלאֹור ַהּמֵ ִרית ִנּצֹול ִמּגֵ ַהּבְ
ִלְתבּונֹות  ָלבֹוא  זֹּוֶכה  ׁשֶ ַעד  ִלְתׁשּוָבה,  לֹו 

ַהּתֹוָרה ְלֻעְמָקּה:

ְרָנָסה ו.  ַהּפַ ִטְרדֹות  ְמִרירּות  ר  ִעּקַ
י  ּכִ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ִויִגיָעתֹו, 
הּוא  י ׁשֶ ִריתֹו ַאף־ַעל־ּפִ ֹוֵמר ֶאת ּבְ ּשׁ ִמי ׁשֶ
א  ע ְמָלאכֹות, ּוַמּשָׂ ים ְוֵתׁשַ ֹלׁשִ ה )ל"ט( ׁשְ עֹוׂשֶ
ן, ְוֵהם  ּכָ ׁשְ ִחיַנת ְמָלאכֹות ַהּמִ ּבְ ן, ֵהם  ּוַמּתָ
ֲאָבל  יט(,  כו,  ְעָיה  )ְיׁשַ אֹורֹות"  "ַטל  ִחיַנת  ּבְ
ַאֲחָריו,  רֹוֶדֶפת  ֲעִנּיּות  ְבִריתֹו   ּבִ ַהּפֹוֵגם 
יִגיָעה  ּבִ ְרָנָסה  ַהּפַ ֹעל  ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ּוַמְמׁשִ
ים  ֹלׁשִ ׁשְ )ל"ט(  ְבִחיַנת  ּבִ דֹול,  ּגָ ּוִבְמִרירּות 

ע ַמְלקֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ְוֵתׁשַ

ִחינֹות: ז.  י ּבְ ּתֵ ִרית ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ
ְוַאף־ַעל־ ַהֹחל,  יֵמי  ּבִ ּוּוגֹו  זִּ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

י  ַעל־ּפִ ִריתֹו  ּבְ ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא  י־ֵכן  ּפִ
ִנְקָרא  זֶה  ְוַגם  ר,  ֶהּתֵ ּבְ ּוּוגֹו  זִּ ׁשֶ ַהּתֹוָרה, 

ֶאת  ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּוִבְלַבד  ִרית,  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ
ּוְצִריִכים  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ֵמֲעֵבָרה  ַעְצמֹו 
ְוזֶה  ִריָתם,  ּבְ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ דֹוָלה  ּגְ ִמיָרה  ׁשְ
זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָאה,  ּתָ ּתַ ִיחּוָדא  ִחיַנת  ּבְ
ֲאָבל  ָרִזין.  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ֲהָלָכה  יג  ְלַהּשִׂ
ְוהּוא  ת,  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ַרק  ּוּוגֹו  זִּ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 
יג  ַמּשִׂ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָאה,  ִעּלָ ִיחּוָדא  ִחיַנת  ּבְ
ּוּוגֹו  זִּ ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ֲאָבל  ָרִזין.  ּדְ ָרִזין  ָלה  ַקּבָ ם  ּגַ
ִמיָרה  ם הּוא ָצִריְך ׁשְ ת ּגַ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ ַרק ִמּשׁ
ְוִיְהֶיה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִזּוּוגֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ
ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ִרית,  ַהּבְ ׁשֹוְמֵרי  ְכַלל  ּבִ ִנְכָלל 
אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַהֹחל,  יֵמי  ּבִ ם  ּגַ ּוּוָגם  זִּ ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ
ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ְיֵתָרה  ִמיָרה  ׁשְ ְצִריִכים  ֵהם 
ִנים  ל ּפָ לֹום, ְוַעל ּכָ ְבִריָתם ַחס ְוׁשָ מּו ּבִ ִיְפּגְ
לֹום, ְוַעל־ ּלֹא ַיַעְברּו ַעל ַהּתֹוָרה ַחס ְוׁשָ ׁשֶ
ֵאּלּו,  ִחינֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי 
ֵלמּות,  ׁשְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי זֶה ּכְ
זֹּוִכין  ׁשֶ ַעד  "ל,  ַהּנַ ִחינֹות  ַהּבְ ְלָכל  ְוזֹוִכין 

ָלבֹוא ִלְתבּונֹות ַהּתֹוָרה ְלֻעְמָקּה:

ְדלּות, ח.  ַהּגַ ְכִלית  ּתַ ִהיא  ׁשֶ ֲעָנָוה  ֵיׁש 
יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָעָנו  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ
ָעָנו  הּוא  ן  ַעל־ּכֵ ְמֹאד,  ְמֻבזָּה  ְדלּות  ַהּגַ ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ד,  ּבֵ ּוְלִהְתּכַ ר  ְלִהְתַיּקֵ ֵדי  ּכְ
ן ְצִריִכין  ְדלּות ְוָכבֹוד, ַעל־ּכֵ ִביל ּגַ ׁשְ ָעָנו ּבִ
ְדלּות  ִמּגַ ּוְלִהְתַרֵחק  ָרָכיו  ּדְ ַעל  יל  ּכִ ְלַהׂשְ
ַמֲאַמר  ּכְ ָהַאֲחרֹון,  ָקֶצה  ַעד  ַתְכִלית  ּבְ
ֱהֵוי  ְמֹאד  ְמֹאד  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ִחיַנת  ְדלּות ִהיא ּבְ י ַהּגַ ַפל רּוַח )אבות ד. ד(. ּכִ ׁשְ
לּו  ּגָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  י  ּתֵ ּבָ ַבע  ׁשֶ
ָרֵאל ֵמַאְרָצם )גיטין פח.(, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֲעַדִין  ִיׂשְ
רֹוְדִפים ַאַחר  ֹלא ָחַזְרנּו ְלַאְרֵצנּו ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְדלּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: בֹוד ַעל־ְיֵדי ַהּגַ ַהּכָ



ה ְלתֹוָרה יא ִפָלּ ּתְ סח

ה ְלתֹוָרה יא ִפָלּ ּתְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ָראָת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ ֶמֶלְך  ְוַהּנֹוָרא,  ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהּשׁ ָאּנָא  )יא( 

יִתיו.  יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ׁשְ ְקָרא ּבִ תּוב, ּכֹל ַהּנִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך ּכְ בֹוְדָך ִיְתּבָ ּכְ
ַעל־ְיֵדי.  בֹוְדָך  ּכְ ה  ְוִיְתַעּלֶ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ל  ּדַ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרִני  ּתַ ּוְבֵכן 
ְהֶיה ְכבֹוִדי ְלַאִין ָוֶאֶפס,  ּיִ ְכבֹוִדי, ׁשֶ ל ַעְצִמי ְלַגְמֵרי ּוְלַמֵעט ּבִ אּוַכל ְלַבּטֵ ֶעְזִרי ׁשֶ ְוִתְהֶיה ּבְ
ִתי  ּיָ ַוֲעׂשִ ל ֲעָסַקי  ְוִיְהיּו ּכָ קֹום,  בֹוד ַהּמָ ָלל, ַרק ְלַהְרּבֹות ּכְ בֹוד ַעְצִמי ּכְ יַח ַעל ּכְ ּגִ ְוֹלא ַאׁשְ
ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  ַרְך.  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ם,  ּלָ ּכֻ ּוְרצֹוִני  י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ
אּות  ּגֵ ְוִנְדנּוד  ַצד  ׁשּום  י  ִלּבִ ּבְ ַיֲעֶלה  ּלֹא  ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֲאָוה,  ַהּגַ ת  ִמּדַ ֵמָעַלי  ק  ּוְלַסּלֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ
אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָך  ֵמִאּתְ ית  ֲאִמּתִ ְוָחְכָמה  ֶכל  ׂשֵ ִלי  ן  ְוִתּתֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ַלֲעָנָוה  ה  ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם,  ּבָ
זֹּאת ָהֲעָנָוה  בֹוד, ׁשֶ ִביל ּכָ ׁשְ ִהיא ּבִ סּוָלה, ֵמֲעָנָוה ׁשֶ ֵצל ֵמֲעָנָוה ּפְ ְרֵכי ָהֲעָנָוה, ְוֶאּנָ ְלָהִפיק ּדַ
ר  ּקֵ ד ּוְלִהְתּיַ ּבֵ ֵדי ְלִהְתּכַ לֹום ִלְהיֹות ָעָניו ּכְ ָנִתי ַחס ְוׁשָ ּוָ ּלֹא ִתְהֶיה ַכּ ְדלּות, ׁשֶ ִהיא ַתְכִלית ַהּגַ
ה ְלַתְכִלית  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים  ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ זֶה, ַרק  ַעל־ְיֵדי 

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ָהֲעָנָוה ּבֶ

ֱאֶמת. ֵיעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ַעל ִנְבזֶה ַוֲחַדל  ים, ָהַרֲחָמן ּבֶ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ
ִיְגְרמּו ֲעֹונֹוַתי ִלְדחֹות אֹוִתי ַחס  ֱאֶמת, ְוַאל  ְפלּוִתי ּבֶ יׁש ׁשִ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ מֹוִני, ׁשֶ ים ּכָ ִאיׁשִ
ִנּיֹות  ל ּפְ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ֵהם ַהּמַ טּות ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ַמֲחׁשָ י ּבְ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ ל ֶאת ּדַ לֹום, ְלַבְלּבֵ ְוׁשָ
עֹוָלם  ּבָ ְוַגְבהּות  אּות  ּגֵ ּום ַצד  ִמּשׁ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַהּצִ ְלַמַעְנָך,  ָעַלי  ְוַגְבהּות. ַרֵחם 
ְכבֹוְדָך ְמֹאד  י ּבִ ַגְמּתִ י ּפָ י ֵאיִני ָראּוי ּוְכַדאי ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ּכִ י ּכִ ֱאֶמת ָיַדְעּתִ י ּבֶ ָלל. ּכִ ּכְ
ל  ּדֵ ּתַ ֶעְזִרי ְוִתׁשְ ְהֶיה ּבְ ּתִ ים, ׁשֶ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְנּתִ ה ָיַדְעּתָ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי. ַאְך ִנׁשְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ
ָלל.  ִנּיּות ְוֵגאּות ּכְ ׁשּום ַצד ּפְ י ּבְ ְעּתִ ל ּדַ ְלּבֵ ּלֹא ִיְתּבַ ן ָעְזֵרִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי, ׁשֶ ָלִתי. ַעל־ּכֵ ַהּצָ ּבְ
ה  לֹום. ְוַתֲעׂשֶ ְדָרִכים ְנבֹוִכים ַחס ְוׁשָ יֵחִני ִלְתעֹות ּבִ ים ְוֹלא ַתּנִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ָעַלי ּבְ
ֱאֶמת  ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ּבֶ ֱאֶמת, ּבְ מֹור ּבֶ ֶטיָך ֶאׁשְ ּפָ יָך ֵאֵלְך, ְוֶאת ִמׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ַרֲחֶמיָך ֵאת ֲאׁשֶ ּבְ

ָלל ְלעֹוָלם: ּלֹא ֵאַדע ֵמַעְצִמי ּכְ ִני ַלֲעׂשֹות טֹוב ׁשֶ ַזּכֵ ּתְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲאִפּלּו ּבְ ַלֲאִמּתֹו. ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ

אּוַכל  ׁשֶ י  ְוִלּבִ י  ּפִ ח  ְוִתְפּתַ יָך,  ַמֲעׂשֶ ַעל  ֲחֹמל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָהֱאֶמת,  ַרֲחָמן  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ה,  ֵמַעּתָ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ָעַלי,  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  ְלעֹוֵרר  ה  ְוֶאְזּכֶ ְלָפֶניָך.  יָחִתי  ׂשִ ְלָפֵרׁש 
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ ֵצל  ְוֶאּנָ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ַעְצִמי  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִלי  ְוַתֲעֹזר 
ַעד  י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ִני.  ַחּיֵ ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ָגם  ּפְ
ים ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמחֹול ְוִתְסַלח ִלי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ּבְ ְבִרית ֹקֶדׁש, ַעל ַהּכֹל ּתִ ה ּבִ ַעּתָ
ְרִאּיַת  י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ה, ֵהן ַמה ּשׁ ַמֲעׂשֶ ִדּבּור אֹו ּבְ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ָהֲעצּוִמים. ֵהן ַמה ּשׁ
ָרצֹון, ְוָכל  ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ִמיַעת ָהֹאזֶן ּוְבחּוׁש ָהֵריַח, ּבֵ ָהַעִין ּוִבׁשְ
ה ִלְסלֹוַח.  ְרּבֶ ְמחֹול ְוִתְסַלח ִלי ַחּנּון ַהּמַ ִרית, ַעל ַהּכֹל ּתִ ְפַגם ַהּבְ י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ִמיֵני ּפְ
ְוַתְכִניַע  ר  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ָעַלי,  ּוְתַרֵחם  הּוא.  ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָסַלְחּתָ  ְיֹהָוה  ְמָך  ׁשִ ְלַמַען 
ַעל־ לּו  ְוִנְגּדְ רּו  ְקׁשְ ּנִ ׁשֶ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ֶלת  ְלׁשֶ ְוׁשָ ַוֲעֹבתֹות  ִרים  ְקׁשָ ִמיֵני  ל  ּכָ ל ֶאת  ּוְתַבּטֵ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵכִני  ְלָמׁשְ ְורֹוִצים  ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעַלי  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ֲעֹונֹוַתי  ְיֵדי 
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ֲאִני  זֶה  ּוֵמֲחַמת  ָראּוי,  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ַעְצִמי  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ אֹוִתי  יִחים  ַמּנִ ְוֵאין  ִלְפַגם,  ַגם  ִמּפְ
ר  ְרֵאִלי ְלזֶַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ָראּוי ְלִאיׁש ִיׂשְ ֱאֶמת, ּכָ ִרית ּבֶ ת ַהּבְ ַ ֻדּשׁ ָרחֹוק ִמּקְ
ְוִתְקַרע  ַוֲחֹמל ָעַלי. ְוִתְפסֹוק  ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי, חּוס  ה  ל עֹוָלם ַאּתָ . ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָחְרּתָ ּבָ ֶהם  ּבָ
ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַעד ׁשֶ ֶלת ּדְ ְלׁשֶ ִרים ְוַהׁשָ ׁשָ ל ַהּקְ ל ֶאת ּכָ ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ ּוְתׁשַ
יָמה  ּוְרׁשִ זֵֶכר  ׁשּום  ֵמֶהם  ֵאר  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ מּור  ּגָ ִבּטּול  ּבְ ֵלם  ּוְתַבּטְ ָלל.  ּכְ ָעַלי  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכַֹח 
ִלְתׁשּוָבה  ֲעַדִין  ָזִכיִתי  ֹלא  ָאְמָנם  ְוִאם  ִלְזֻכּיֹות.  כּו  ִיְתַהּפְ ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ַרק  ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ
ַנת  ַמּתְ ן ִלי ּבְ ּתֶ י ֵכן, ּתִ ָלל, ַאף ַעל ּפִ ֱאֶמת ּכְ ׁשּוָבה ּבֶ י ַלֲעׂשֹות ּתְ י ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ זֹו, ּכִ
ר ֵהם אֹוְרִבים  ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ֲאׁשֶ דֹול, ְוִתְרֶאה ּבְ ָך ַהּגָ ַחְסּדְ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד. ּוְתַרֵחם ָעַלי ּבְ ִחּנָ
ָכל ִמיֵני ִעּנּוִיים, ְורֹוְדִפים  ָמִתי ּבְ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ים ֶאת ַנְפׁשִ ָעה, ּוְמַעּנִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָעַלי ּבְ
ְוֵהם  ים,  ַהַחּיִ ֵמֶאֶרץ  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִני  ְלָגְרׁשֵ ְורֹוִצים  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְרִדיפֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַאֲחַרי 
ם,  ּלָ ַעְצִמי רֹוֵדף אֹוִתי יֹוֵתר ִמּכֻ לֹום. ְוִאם ָאְמָנם ֲאִני ּבְ ּה ַחס ְוׁשָ י ְלַקְחּתָ צֹוִדים ֶאת ַנְפׁשִ
לֹום. ִהְנִני  ם ַחס ְוׁשָ ית, ּוִמי יּוַכל ְלַהְכִריַח אֹוִתי ְלַהּטֹות ְלַדְרּכָ ִחיָרה ָחְפׁשִ אי ַהּבְ ַוּדַ י ּבְ ּכִ
ה ְיֹהָוה  י ֲאִני ֲאֹדִני ֶהָעֹון. ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ב, ּבִ ַעְצִמי ַהַחּיָ ֱאֶמת ֲאִני ּבְ י ּבֶ ה ּכִ מֹוֶדה ּוִמְתַוּדֶ
ר  ּוְלִהְתַגּבֵ ָלנּוס ֵמֶהם,  ֶדֶרְך ָמנֹוס  ֵאיזֶה  ׁש  ְלַבּקֵ יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ָיֵדינּו ְמֹאד,  י ָמָטה  ּכִ ֱאֹלַהי, 
ְקָוה  ּתִ ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעַלי  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ׁשֶ ָרִעים  ְוִהְרהּוִרים  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ַעל 
ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכַֹח  ִלי  ן  ְוִתּתֶ ִלי  ֲעזֹור  ּתַ ׁשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  ִאם  י  ּכִ
ָקם ֵמָעַלי ּוֵמַעל  ָרם ּוְלַסּלְ ּבְ יָלם ּוְלׁשַ ּפִ ל ִמיֵני ַתֲאוֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ְלַהְכִניָעם ּוְלַהׁשְ ּכָ
ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ִהְרהּור  ַצד  ׁשּום  י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ַדְעּתִ ּבְ ִיְכֹנס  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ בּוִלי  ּגְ
ֵלמּות. ְוַתַעְזֵרִני  ׁשְ ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ִמיד ּבְ ים ּוְטהֹוִרים ּתָ י ִיְהיּו ְקדֹוׁשִ ְבּתִ ַרק מֹוִחי ּוַמֲחׁשַ
ָכל  ה ּבְ ר ִלי. ְוֶאְזּכֶ ּתָ ּמֻ ׁש ַעְצִמי ּבַ ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ה ְוָטֳהָרה, ׁשֶ ָ ה ִלְקֻדּשׁ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְפִריׁשּות  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְלהֹוִסיף  ַעם  ּפַ

ָאה: ָאה ְוִיחּוָדא ַתּתָ ְתַיֵחד ַעל־ְיֵדי ִיחּוָדא ִעּלָ ּיִ ׁשֶ

ת  לֹום ַעל־ְיֵדי ִטְרּדַ ד ֶאת עֹוָלִמי ַחס ְוׁשָ ּלֹא ֲאַאּבֵ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָעְזֵרִני ּבְ
לט  ֵהם  ׁשֶ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ְמָלאכֹות  ַהלט  ַגם  ִמּפְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ ְרָנָסה.  ַהּפַ
ר ֵהם ָרִצים  יִגיעֹות ְוִטְרּדֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ֵהם ַמְטִריִדים ֶאת רֹוב ָהעֹוָלם ּבִ ַמְלִקּיֹות, ׁשֶ
בֹון,  ִעּצָ ּבְ ֶלֶחם  אֹוְכֵלי  ְוֵהם  ְמֹאד,  דֹולֹות  ּגְ ְוִטְרחֹות  יִגיעֹות  ּבִ ְרָנָסָתם  ּפַ ַאַחר  ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ
ת  י ִטְרּדַ ֲעָמָלם, ּכִ אּו ּבַ ם ֹיאְכלּו ֶלֶחם ַעד ׁשּוָבם ֶאל ָהֲאָדָמה, ּוְמאּוָמה ֹלא ִיׂשְ זֵַעת ַאּפָ ּבְ
ֶאת  ם  ִלּבָ ֶאל  ְוָלׂשּום  ְזּכֹור  ִמּלִ אֹוָתם  ּומֹוַנַעת  ְיֵמיֶהם,  ל  ּכָ אֹוָתם  ֶלת  ְמַבְלּבֶ ְרָנָסה  ַהּפַ

ה: ֻקּדָ ְכִליָתם, ַמה ַיֲעׂשּו ְליֹום ּפְ ּתַ

ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ֶחְבָרֵתנּו ְוַעל ּכָ ים. ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ
ְרָנָסה. ַוֲאִפּלּו  ת ַהּפַ ִטְרּדַ ָלל ּבְ ּלֹא ִנְהֶיה ְטרּוִדים ּכְ ה אֹוָתנּו ׁשֶ ל זֶה, ּוְתַזּכֶ יל אֹוָתנּו ִמּכָ ְוַתּצִ
ַרֲחֶמיָך  ַעְזֵרנּו ּבְ ְרָנָסה, ּתַ ִביל ּפַ ׁשְ ן ּבִ א ּוַמּתָ ָאנּו ֻמְכָרִחים ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ֵעֶסק אֹו ַמּשָׂ ֵעת ׁשֶ ּבָ
א  ִטְרּדָ ִלי  ּבְ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ
ָלל, ְוָכל ִעְסֵקנּו  ָך ְוֹלא ַעל־ְיֵדינּו ּכְ י ַהּכֹל ֵמִאּתְ ָלל. ְוֵנַדע ְוַנֲאִמין ּכִ ַעת ּכְ ְלּבּול ַהּדַ ּוְבִלי ּבִ



ה ְלתֹוָרה יא ִפָלּ ּתְ ע

ְמִאיִרים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ק,  ּוְמזֻּקָ ְך  ְמזֻּכָ ַהּכֹל  ִיְהֶיה  ְרָנָסה,  ּפַ ְוִעְסֵקי  ן  ּוְבַמּתָ א  ְבַמּשָׂ ֵתנּו  ּיָ ַוֲעׂשִ
ְמָלאכֹות  ְוָכל ַהלט  דֹול.  ַהּגָ ְמָך  ִמּשִׁ ִכים  ְמׁשָ ַהּנִ ַטל אֹורֹות  ּבְ ְויּוְכְללּו  ְמָלאכֹות  ל ַהלט  ּכָ
ַלח  ְוִתׁשְ ָיֵדינּו,  ה  ּוְתָבֵרְך ֶאת ַמֲעׂשֵ ן.  ּכָ ׁשְ ְבִחינֹות ְמֶלאֶכת ַהּמִ ּבִ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִיְהיּו 
ֶרַוח  ּבְ ְצָטֵרְך ָלֶהם,  ּנִ ׁשֶ ְרָנָסֵתנּו קֹוֶדם  ּפַ ְוַתְזִמין  ֵתינּו,  ּיָ ַוֲעׂשִ ִעְסֵקינּו  ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ
ֵלָאה. ִויִהי נֹוַעם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ַחת ָיְדָך ָהְרָחָבה ְוַהּמְ ִאּסּור, ִמּתַ ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ִצְמצּום ּבְ ְוֹלא ּבְ
ֵמִחים  ׂשְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ְיֹהָוה,  ְוָעְזֵרנּו  ּכֹוְנֵנהּו.  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו 
עּוָטה  ָעה ַהּמְ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ נּו ֲעָראי. ַוֲאִפּלּו ּבְ ֶחְלֵקנּו ָתִמיד, ְוִתְהֶיה תֹוָרֵתנּו ֶקַבע ּוְמַלאְכּתֵ ּבְ
ם ָאז ִנְהֶיה  ְרָנָסֵתינּו, ּגַ ִביל ֶהְכֵרִחיּות ּפַ ׁשְ ן ּבִ א ּוַמּתָ ֵאיזֶה ֵעֶסק אֹו ַמּשָׂ ְצָטֵרְך ַלֲעֹסק ּבְ ּנִ ׁשֶ

ה: ח אֹוְתָך ֲאִפּלּו ֶרַגע ַקּלָ ּכַ ה, ְוֹלא ִנׁשְ דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ְדבּוִקים ּבְ

ׁש ֶאת  ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ָפֶניָך, ַוֲעזֹור ִלי ֵמַעּתָ י ִמּלְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ יַע ְלָכל ַמה ּשׁ ִני ְלַהּגִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַזּכֵ
י ׁשּום  י ְוַדְעּתִ ִלּבִ ֱאֶמת, ְוֹלא ַיֲעֶלה ּבְ ָך ּבֶ ל ַעְצִמי ֶנְגּדְ ה ְלַבּטֵ ִרית. ְוֶאְזּכֶ ת ַהּבְ ַ ְקֻדּשׁ ַעְצִמי ּבִ
ל  ּדַ ְתּגַ ּיִ ִני ׁשֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ה ַלֲעָנָוה ּבֶ עֹוָלם, ְוֶאְזּכֶ אּות ְוַגְבהּות ּוְפִנּיֹות ּבָ ַצד ּגֵ
ְוָיִאירּו  ּתֹוָרה,  ּבַ ִאיִרים  ַהּמְ ְלִדּבּוִרים  ִני  ּוְתַזּכֵ ַעל־ְיֵדי.  דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ
ה  ְוֶאְזּכֶ ְמֹאד.  ָפָלה  ּוׁשְ חּוָתה  ַהּפְ ַמְדֵרָגִתי  ְפלּות  ְוׁשִ ִחיתּות  ִמּפְ ָלֵצאת  ַהּתֹוָרה  ִדּבּוֵרי  ִלי 
ֹאֶפן  ׁשּוָבה, ּבְ ֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּתְ קֹומֹות ׁשֶ ַעם, ְלָכל ַהּמְ ָכל ּפַ ִאירּו ִלי ִדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ּבְ ּיָ ׁשֶ
ל  ים, ְוַעל ּכָ ֻרּבִ ַעי ַהּמְ ל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ׁש, ַעל ּכָ ָקל ַמּמָ ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ה ַלֲעׂשֹות ּתְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
י.  ַחּיָ ּבְ ן ַהּכֹל  ִני ְלַתּקֵ ּוְתַזּכֵ ה.  עּוַרי ַעד ָעּתָ ַרְך ִמּנְ ִיְתּבָ דֹול  ְכבֹוְדָך ַהּגָ ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ
ה ָלבֹוא ִלְתבּונֹות ַהּתֹוָרה ְלֹעְמָקּה,  ֶאְזּכֶ א, ַעד ׁשֶ ְרָגא ְלַדְרּגָ ַעם ַלֲעלֹות ִמּדַ ָכל ּפַ ְוַתַעְזֵרִני ּבְ
י יֹוַדַעת  ָרִזין. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, ַנְפׁשִ ָלה, ָרִזין, ְוָרִזין ּדְ יג ֲהָלָכה ְוַקּבָ ִני ֵליַדע ּוְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ּוְתַזּכֵ
ל  ּכָ ׁש ַעל  ְלַבּקֵ ַני  ּפָ ה ַעל  ַהּבּוׁשָ ַמְסֶוה  ר  ֲאׁשֶ ה, ַעד  ֵאּלֶ ל  ִמּכָ ֵעת  ּכָ ֲאִני ָרחֹוק  ה  ּמָ ּכַ ְמֹאד 
דֹוִלים  ה. ַאְך ַעל ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ֵאּלֶ דֹולֹות ּכָ ׁש ּגְ מֹוִני ְלַבּקֵ י ֵאיְך יּוַכל ִנְבזֶה ְוִנְמָאס ּכָ ה, ּכִ ֵאּלֶ
ִנְמַנע  ָבר  ּדָ ְוֵאין  ַלּכֹל  טֹוב  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיֵתדֹוַתי,  י  ַמְכּתִ ּתָ ְוטּוְבָך  ַעְנְוָתנּוְתָך  ְוַעל  י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ
ָעה, ּוִמי ֹיאַמר ְלָך  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ּבְ ה עֹוׂשֶ ָך. ְוַאּתָ ִמּמֶ
יַע ְלָכל ַמה  ים, ִלְזּכֹות ְלַהּגִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָחּנֵ ּתְ ן ֵעיַני ְלָך ְתלּויֹות ַעד ׁשֶ ה. ַעל־ּכֵ ֲעׂשֶ ַמה ּתַ
ֶהֶבל  נֹוַתי ּבְ יִתי ׁשְ ּלִ י ְכָבר ּכִ יו ֵאיָמַתי, ּכִ ָפֶניָך ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוִאם ֹלא ַעְכׁשָ י ִמּלְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ
ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵמַהּיֹום  ְלִהְתעֹוֵרר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ה  ֵמַעּתָ ָעְזֵרִני  ָוִריק. 
ה ְלַמַען  ֶמָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ָפֶניָך. ֲעׂשֵ י ִמּלְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ יַע ְלָכל ַמה ּשׁ ה ְלַהּגִ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ּבֶ
ְמָך ּוְכבֹוְדָך ָעֵלינּו ִנְקָרא, ּוְכָבר  י ׁשִ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ּכִ ֶתָך, ֲעׂשֵ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ בֹוֶדָך, ֲעׂשֵ ּכְ
ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר  ִמי  ְיֹהָוה הּוא ׁשְ תּוב, ֲאִני  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ בֹוְדָך ְלַאֵחר,  ּכְ ן  ּלֹא ִתּתֵ נּו ׁשֶ ִהְבַטְחּתָ
ֵלא ָכל  בֹוְדָך ַעל ָיֵדינּו, ּוְכבֹוְדָך ִיּמָ ל ּכְ ּדֵ ְתּגַ ּיִ ִסיִלים. ָעְזֵרנּו ְיֹהָוה, ׁשֶ ִתי ַלּפְ ן ּוְתִהּלָ ֹלא ֶאּתֵ
רּוְך ְיֹהָוה  יו. ּבָ ַמֲעׂשָ ַמח ְיֹהָוה ּבְ בֹוֶדָך, ְיִהי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ ָהָאֶרץ, ּתָ
ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת  בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל עֹוׂשֵ ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכָ



ה ְלָדִוד ִהּלָ עאּתֹוָרה יב י ּתְ

ה ְלָדִוד ִהּלָ ּתֹוָרה יב י ּתְ

חֹוְלִקים א.  ַהּלֹוְמִדים  ֹרב  י  ַעל־ּפִ ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה  יִקים, זֶהּו ֵמֲחַמת ׁשֶ ּדִ ַעל ַהּצַ
ְוכּו'  ּופֹוְסִקים  ָמָרא  ּגְ ַהְינּו  ּדְ ה  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ִמּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ַנֲעׂשֶ ַוֲאַזי  דֹוָלה,  ּגְ ַגֲאָוה  ּבְ
יִקים ָעָתק  ּדִ ר ַעל ַהּצַ ה ְלַדּבֵ ה, ּפֶ ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ַמֲעִלין  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  ָובּוז,  ַגֲאָוה  ּבְ
ְוחֹוְזִרים  ָהָרִעים  ּבּוֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ִנים  ּוְמַתּקְ
ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ּוַמֲעִלין  ֲהָלכֹות,  ֵמֶהם  ים  ְועֹוׂשִ
ְיָקא: ַרְך ַעל־ְיֵדי־זֶה ּדַ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוִלים ְלַהּשׁ ּגְ

ָמּה, ב.  ּלֹא ִלׁשְ ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ָמָרא  ּגְ ה  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ר  ְוָהִעּקָ
ָמּה, ַעל־ְיֵדי־ ּלֹא ִלׁשְ ּלֹוְמִדים ׁשֶ ּופֹוְסִקים ׁשֶ

יֵקי  ר ָעָתק ַעל ַצּדִ ה ְלַדּבֵ ה ָלֶהם ּפֶ זֶה ַנֲעׂשֶ
ַהּלֹוְמִדים  ל  ׁשֶ דּות  ִהְתַנּגְ א  ּבָ ּוִמזֶּה  ֱאֶמת, 

ים: ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ חֹוְלִקים ַעל ַהּצַ ׁשֶ

יִקים, ג.  ּדִ ֵאּלּו ַהּלֹוְמִדים ַהחֹוְלִקים ַעל ַהּצַ
יק,  ּדִ ר ָרעֹות ַעל ַהּצַ חֹוֵלק ּוְמַדּבֵ זֶה ׁשֶ ּבָ ע ׁשֶ ּדַ
יק ָהֶעְליֹון,  ּדִ ַהּצַ ם ֶאת  ּגַ זֶה ׂשֹוֵנא ְורֹוֵדף  ּבָ
ּלֹוֵמד  ׁש ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִחּדֵ יק ׁשֶ ּדִ ַהְינּו ַהּצַ
הּוא  ר ּכֹחֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ְחּתֹון, ְוִעּקַ יק ַהּתַ ּדִ ַהּצַ
ּתֹוָרה  הּוא  ׁשֶ ּופֹוְסִקים  ְגָמָרא  ּבִ ַלְמָדן 
א  ]ֶאּלָ ַעת  ּדַ ֹלא  ּבְ ּלֹוֵמד  ׁשֶ ַרק  ה,  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ
זֶה[ ְנֵבָלה טֹוָבה  ּכָ ְוַתְלִמיד ָחָכם  ּוְלַקְנֵטר,  ְלִהְתָיֵהר 

ַהּתֹוָרה  ה א(. ּוְכׁשֶ ָרׁשָ ה סֹוף ּפָ ְקָרא־ַרּבָ ַוּיִ ּמּוָבא ּבְ ֵהיֶמּנּו )ּכַ
ְלתֹוְך  ָאה  ּבָ ִכיָנה  ַהּשְׁ ִהיא  ׁשֶ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ
ְוַתְלִמיד־ָחָכם  ִכיָנה.  ַהּשְׁ לּות  ּגָ זֶהּו  יו,  ּפִ
ָהֱאֶמת,  רֹוֶאה  ְוֵאינֹו  ְיהּוִדי  ד  ׁשֵ הּוא  זֶה  ּכָ
יק ָהֱאֶמת:  ּדִ ה ׂשֹוֵנא ְוחֹוֵלק ַעל ַהּצַ ְוַנֲעׂשֶ

ה ד.  ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ה ׁשֶ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ
ֵהם  א  ַרּבָ ְוַאּדְ ְתׁשּוָבה,  ּבִ חֹוְזִרים  ְוֵאיָנם 
ַאל  יִקים  ַצּדִ ַעל  ]ַמֲחלֹוֶקת  יִקים,  ַצּדִ ַעל  חֹוְלִקים 
ָעתֹו.  ִרׁשְ ֵלְך ּבְ ּיֵ ְמָדן ׁשֶ יַח ַהּתֹוָרה ֶאת ַהּלַ ה ְלָך ֵאיְך ַמּנִ ִיְקׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ּלֹוֵמד  ׁשֶ ֵמֲחַמת  זֶה  ְוכּו'[.  ַעל־זֶה  ׁשּוָבה  ּתְ

נּות  ְוַרּבָ בֹוד  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ִאם  י  ּכִ ָמּה,  ִלׁשְ
ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ַוֲאַזי  ּוְלַקְנֵטר,  ְלִהְתַיֵהר 
ֵיׁש  ּתֹוָרה  ּבַ י  ּכִ ַעְרִמיִמּיּות יֹוֵתר,  ּבֹו  ִנְכָנס 
ִעים  ּוֹפׁשְ ָבם  ֵיְלכּו  יִקים  "ַצּדִ ִחיַנת:  ּבְ ּה  ּבָ
ֵמַהּתֹוָרה  ַוֲאַזי  י(,  י"ד  ַע  )הֹוׁשֵ ָבם"  לּו  ׁשְ ִיּכָ
ַעל  ר  ְלַדּבֵ ה  ּפֶ לֹו  ה  ַנֲעׂשֶ ה  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ
ּתֹוָרה ַרק  ֵאינֹו רֹוֶאה ּבַ יִקים, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ִעים  ִחיַנת: "ּוֹפׁשְ ֵאינֹו טֹוב, ּבְ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

ִחיַנת ַעְרִמיִמּיּות:  לּו ָבם" ּבְ ׁשְ ִיּכָ

ּוְבָטֳהָרה ה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ לֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
א  ּנָ ׁש ֵאיזֶה ּתַ ִחּדֵ ין ּוְפָסק ְותֹוָרה ׁשֶ ֵאיזֶה ּדִ
ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ יק ַאֵחר, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַצּדִ אֹו 
רּוָחא  קּות  ּבְ ִהְתּדַ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  יִקין,  ְנׁשִ
רּוַח  ִעם  א  ּנָ ַהּתַ רּוַח  ק  ּבֵ ְתּדַ ּנִ ׁשֶ רּוָחא,  ּבְ
ַעְצמֹו  ֶאת  ק  נֹוׁשֵ ִאּלּו  ּכְ ְודֹוֶמה  ַהּלֹוֵמד, 
א,  ּנָ ְלַהּתַ דֹול  ּגָ ֲענּוג  ּתַ ְוגֹוֵרם  א  ּנָ ַהּתַ ִעם 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֶבר' )ְיָבמֹות צ"ז(: ּקֶ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ּבַ 'ׂשִ

ִלּמּודֹו ו.  ֹקֶדם  ֵליַדע  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ
ַגן ֵעֶדן  ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ב ִלְלֹמד, ַהּצַ ּיֹוׁשֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ים  ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ תּוב: "ַהּיֹוׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ת ְלָקֵלּה, ּכְ ַצּיִ
יר  )ׁשִ ִמיִעִני"  ַהׁשְ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים 
ר  ֵ דֹוׁש ֶלְך־ְלָך צ"ב.(. ּוְצִריִכין ְלַקּשׁ זַֹּהר ַהּקָ יִרים ח' יג( )ּבַ ַהּשִׁ

ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ אֹו  א  ּנָ ַהּתַ ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּלֹוֵמד,  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֹזאת  ה  ְוִגּלָ
ה  "ל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ּנַ יִקין ְוכּו' ּכַ ה ְנׁשִ ַנֲעׂשֶ
ְך, ְוָכל  ֹחֶֹשׁ ָעְברּו ּבַ ׁש ָיָמיו ׁשֶ ִלְתׁשּוָבה ְלַחּדֵ
ֵדי ְלַקּיֵם ִמְצַות  ָמּה ּכְ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלׁשְ ׁשֶ זֶה ּכְ
ם, ְוִלְזּכֹות  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ קּול ּכְ ָ ּשׁ ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ּתַ
רֹוֶאה  ָאז  ַהּתֹוָרה,  ְלִקּיּום  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה  ּמַ י יֹוֵדַע ׁשֶ ָמעּות טֹוב, ּכִ ּתֹוָרה ַרק ַמׁשְ ּבַ
ָנה  ַכּוָ ָמעּות ְלֵהֶפְך, הּוא ּבְ ּתֹוָרה ַמׁשְ ׁש ּבַ ּיֵ ֶ ּשׁ
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ְפִנים. ֲאָבל  ְמֹבָאר ּבִ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמֵאת ַהּשׁ
ְהֶיה ִנְקָרא ַלְמָדן  ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּלֹוֵמד ַרק ּבִ ׁשֶ ּכְ
אי  ּוְבַוּדַ ֵהיֶמּנּו,  טֹוָבה  ְנֵבָלה  ֲאַזי  ְוַכּיֹוֵצא, 
א,  ּנָ ק ֶאת ַעְצמֹו ִעם רּוַח ַהּתַ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ
ׂשֹוֵנא"  יקֹות  ְנׁשִ רֹות  "ְוַנְעּתָ ִתיב:  ּכְ ְוָעָליו 
א ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל רּוחֹו  ּנָ י ַהּתַ ֵלי כ"ז ו(, ּכִ )ִמׁשְ

ד ְיהּוִדי: ְלִמיד־ָחָכם ׁשֵ ל ּתַ ׁשֶ

ֵאר ז.  ִביל זֶה טֹוב ִלְלֹמד ּפֹוֵסק ִעם ּבְ ׁשְ ּבִ
א אֹו ַהּפֹוֵסק  ּנָ ם ַהּתַ יר ׁשֵ ֵדי ְלַהְזּכִ ַהּגֹוָלה, ּכְ
רּוַח  ּבְ רּוחֹו  ק  ְלַדּבֵ ֵדי  ּכְ ין,  ַהּדִ זֶה  ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ

"ל: ּנַ ׁש ֹזאת ַהּתֹוָרה ּכַ ִחּדֵ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ָרעֹות ח.  ּדֹוֵבר  ׁשֶ ְמָדן  ַהּלַ זֶּה  ׁשֶ ְוַדע 
ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  דֹול  ּגָ ן  ְמֻכּוָ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ַעל 
יל  ַמּפִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ
ֵדי  ְמָדן, ּכְ ל זֶה ַהּלַ יו ׁשֶ דֹול ְלתֹוְך ּפִ יק ּגָ ַצּדִ

ִכיָנה,  ַהּשְׁ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוִציא  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ֶפה  ּבְ ׁשֶ לּות  ֵמַהּגָ ה  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַהְינּו 
ְבָחִרים  דֹוִלים ַהּמֻ יִקים ַהּגְ ּדִ י ַהּצַ ְמָדן, ּכִ ַהּלַ
ֵאּלּו  ֶאְצלֹו  ַנֲעׂשּו  ֲהָלכֹות  ֵמֵאיזֶה  יֹוְדִעים 
יִקים,  ּדִ ַהּצַ ַעל  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ָרִעים  רּוִפים  ַהּצֵ
ֵמֵאּלּו  ים  ְועֹוׂשִ רּוִפים  ַהּצֵ ֵאּלּו  ְוֵהם ַמֲעִלים 
ִיחּוִדים  זֶה  ּבָ ּוְמַיֵחד  ֲהָלכֹות,  ּבּוִרים  ַהּדִ

ם: ן ׁשָ דֹוִלים ְוִנְפָלִאים ַעּיֵ ּגְ

ים ט.  ְועֹוׂשִ ִיּסּוִרים  ּבְ ֵמִחים  ּשְׂ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ֹוְנִאים  ַהּשׂ ת  ֶחְרּפַ ל  ְלַקּבֵ פ"ח(  ת  ּבָ )ׁשַ ֵמַאֲהָבה 
ִכיָנה  ַהּשְׁ ַמֲעִלין ֶאת  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַאֲהָבה,  ּבְ

ִלְבִחיַנת ִחּבּוק:

ּתֹוַרת י.  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ר  ׁשָ ַהּיָ ְמָדן  ַהּלַ
א  ּנָ ל ַהּתַ א, ַעל־ְיֵדי־זֶה ַמֲחִזיר ַנְפׁשֹו ׁשֶ ּנָ ַהּתַ

ְלתֹוְך ּגּופֹו:
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ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת  ַרֲחָמיו ְורֹוב ֲחָסָדיו, ֲאׁשֶ ָמָלנּו ּבְ ר ּגְ ַעל ּכֹל ֲאׁשֶ ם ְיֹהָוה, ּכְ ה ְנַקּדֵ ּמֶ )יב( ּבַ

עֹוָלם  ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ֲחָסֶדיָך  ר  ֲאׁשֶ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ְוַעּתָ תֹוֵכנּו.  ּבְ ָנַטע  עֹוָלם  י  ְוַחּיֵ ֱאֶמת 
ּתֹוָרְתָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָלנּו  ְוָנַתּתָ  ָעֵלינּו,  ָחַמְלּתָ  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ָעֵלינּו.  ֵמֶעיָך  ֶיֱהמּו  ָעֵלינּו, 
ֲחָסֶדיָך  ּבַ נּו  ּוְתָחּנֵ ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ן  ּכֵ ֲעׁשּוַע יֹום יֹום.  ה ְגנּוָזה, ׁשַ ה, ֶחְמּדָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ִמיד,  ָמּה ּתָ ה ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ִלְלֹמד ְוַלֲעֹסק ּבְ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ ֶעְזֵרנּו ׁשֶ דֹוִלים, ְוִתְהֶיה ּבְ ַהּגְ
ְהֶיה ֶחְפֵצנּו, ּוְבתֹוָרְתָך  תֹוַרת ְיֹהָוה ּתִ י ִאם ּבְ ֵנינּו ֵמֶהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְלַגְמֵרי, ּכִ ְוַנֲהפֹוְך ּפָ
ִביל  ׁשְ ָנֵתנּו ִתְהֶיה ַרק ּבִ ּוָ ה ּוְבָטֳהָרה, ְוָכל ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוָכל ִלּמּוֵדנּו ִיְהֶיה ּבִ ֶנְהּגֶ
ד  ּוְלַלּמֵ ה ִלְלֹמד  ְוִנְזּכֶ ִלּמּוֵדנּו.  ּבְ ֱאֶמת, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפֶניָך  ּבֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ְמָך ַהּגָ ׁשִ
ִאיר ָלנּו אֹור ַהּתֹוָרה  ּיָ ַאֲהָבה. ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ִלׁשְ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלַהֲחִזיֵרנּו  ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה  ְלהֹוִציֵאנּו  ּה,  ּבָ ְוַלֲהגֹות  ִלְלֹמד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ה ַמֲחִזיר ַלּמּוָטב: ּבָ אֹור ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהּמָ מֹו ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּכְ ׁשְ

ה ַעל־ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ה ַסם ַחּיִ דֹוׁשָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ֶאְצֵלנּו ִמּלִ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָעְזֵרנּו ׁשֶ
ׁש ָיֵמינּו  ר ְנעּוֵרנּו, ְלַחּדֵ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ֱאֶמת, ּוְלַחּדֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְיֵדי ִלּמּוֵדנּו ַלֲחזֹור ּבִ
ל ִמיֵני  ה ִמּכָ יֵלנּו ֵמַעּתָ ה ָיֵגן ָעֵלינּו, ְלַהּצִ דֹוׁשָ דֹול. ּוְזכּות ְוֹכַח ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְך ּגָ ֹחׁשֶ ָעְברּו ּבְ ׁשֶ
ֵעת  ּה, ּוֵבין ּבְ ֲעסֹוק ּבָ ּנַ ֵעת ׁשֶ ין ּבְ עֹוָלם. ּבֵ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ִמיֵני ְפּ ִעים, ּוִמּכָ ִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ַחּטָ
יֵלנּו  ה, ְלַהּצִ דֹוׁשָ ִמיד ָיֵגן ָעֵלינּו ְזכּות ְוֹכַח ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּה, ּתָ ּלֹא ַלֲעֹסק ּבָ ָאנּו ֻמְכָרִחים ׁשֶ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה יב ִפָלּ עגּתְ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  הֹוַדְעּתָ  ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ּוְפָגִמים  ִאים  ַחּטָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ
ּה.  ּבָ ָעִסיק  ְדָלא  ָנא  ִעּדָ ּבְ ּוֵבין  ּה  ּבָ ְדָעִסיק  ָנא  ִעּדָ ּבְ ין  ּבֵ ּוַמְצָלה  ְמִגיָנה  ָאְמרּו, אֹוַרְיָתא  ׁשֶ
ה  ֵמַעּתָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: דֹוָלה ּכִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצֵמנּו ּבִ ְלַקּדֵ

ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ֲחֹמל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֲחָמן  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ָלנּו  ְוֵאין  ְוָעזּוב.  ָעצּור  ְוֶאֶפס  ָיד  ָאְזַלת  י  ּכִ ּוְרֵאה  ְוסֹוֵמְך,  עֹוזֵר  ֵאין  ּבְ ְמֹאד  ָיַרְדנּו  ר  ֲאׁשֶ
ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְמֹאד,  ָהֻאְמָללֹות  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְלַהֲחיֹות  ֶנֶפׁש  יַבת  ּוְמׁשִ ַחּיּות  ׁשּום 
ר ִהְבַטְחּתָ  ֲאׁשֶ יַבת ָנֶפׁש. ּכַ ִאיַרת ֵעיַנִים ּוְמׁשִ ִמיָמה, ַהּמְ הֹוָרה ְוַהּתְ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ ּתֹוָרְתָך ַהּקְ
תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהַהְסּתָ תֹוֶקף  ּבְ ה,  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ָלנּו 
ר  ַהְסּתֵ ְוָאֹנִכי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַזְרֵעינּו,  י  ּוִמּפִ ינּו  ִמּפִ ַהּתֹוָרה  ַכח  ָ ִתּשׁ ֹלא  ָאז  ם  ּגַ ָרה,  ַהְסּתָ
י ַזְרעֹו. ְוִהּנֵה  ַכח ִמּפִ ָ י ֹלא ִתּשׁ יָרה ַהזֹּאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ַני ֵמֶהם ְוכּו' ְוָעְנָתה ַהּשִׁ יר ּפָ ַאְסּתִ
ּנּו ְמֹאד  ְרּתָ ִמּמֶ י ִנְסּתַ יר. ּכִ ר ַאְסּתִ נּו, ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ ם ּבָ ָבר ִנְתַקּיָ ים, ּכְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה ּבַ ַעּתָ
ה ָיַדְעּתָ ְיֹהָוה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ רֹות, ּכַ ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַהְסּתָ ָרה ּבַ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ַהְסּתָ ְמֹאד ּבְ
ֶניָך עֹוד  ּפָ יר  ְלַהְסּתִ ּתֹוִסיף  ְוַאל  ָעֵלינּו  ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים  ַרֲחֶמיָך  ֵיעֹוְררּו  ּוְבֵכן  ֱאֹלֵהינּו. 
ִהְבַטְחּתָ ָלנּו,  ה ׁשֶ דֹוׁשָ נּו. ְוַקּיֵם ָלנּו ַהְבָטָחְתָך ַהּקְ ֶניָך ּבָ נּו ְוָהֵאר ּפָ ֵנה ֵאֵלינּו ְוָחּנֵ ּנּו, ּפְ ִמּמֶ
ה ִלְלֹמד  ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ י ַזְרעֹו. ְוָעְזֵרנּו ּבְ ַכח ִמּפִ ָ י ֹלא ִתּשׁ יָרה ַהזֹּאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ְוָעְנָתה ַהּשִׁ
ה ּוְבָטֳהָרה, ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו  ָ ְקֻדּשׁ ה יֹוָמם ָוַלְיָלה ּבִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ְוַלֲהגֹות ּוְלַהְתִמיד ּבְ
תּוב,  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ י ַזְרֵענּו ְלעֹוָלם. ִויֻקּיַ ינּו ּוִמּפִ ַכח ַהּתֹוָרה ִמּפִ ָ ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו, ְוֹלא ִתּשׁ
ִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו  י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיֹהָוה רּוִחי ֲאׁשֶ ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְיֹהָוה  ָאַמר  ַזְרֲעָך  זֶַרע  י  ּוִמּפִ ַזְרֲעָך  י  ּוִמּפִ יָך  ִמּפִ
ל ֲחָטֵאינּו  ֵלָמה ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאֶמת, ְוַלֲחזֹור ּבִ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ַאֲהָבה. ּוְתעֹוֵרר  ְבֵרי תֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ה ְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ה ֵמַעּתָ ים. ְוִנְזּכֶ ֻרּבִ ֵעינּו ַהּמְ ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ
ה  דֹוׁשָ דֹוָלה ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְלמֹוד ּבִ ּנִ נּו ׁשֶ ֶתָך. ּוְתַזּכֵ ָ יַע ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ּפִ ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ְוַתׁשְ
יק  ּדִ ר רּוֵחנּו ִעם רּוַח ַהּצַ ֵ ּמּוד ְלַקּשׁ ֵעת ַהּלִ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ יִקין ּדִ ה ִלְבִחיַנת ְנׁשִ ְזּכֶ ּנִ ָאנּו לֹוְמִדים אֹוָתּה, ַעד ׁשֶ ׁש ֹזאת ַהּתֹוָרה ְוַהֲהָלָכה ׁשֶ ִחּדֵ ׁשֶ
א  ּנָ יק ְוַהּתַ ּדִ ִקין ַעְצֵמנּו ִעם ַהּצַ ִאּלּו ָאנּו ְמַנּשְׁ יק. ְוִיְהֶיה דֹוֶמה ּכְ ּדִ רּוַח ַהּצַ ָקא רּוֵחנּו ּבְ ְלַאְדּבָ
ׁש ֹזאת  ִחּדֵ ׁשֶ א  ּנָ ְוַהּתַ יק  ּדִ ְלַהּצַ ְלַנַחת רּוַח  ִלּמּוֵדנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ַהזֹּאת.  ׁש ַהּתֹוָרה  ִחּדֵ ׁשֶ
ְהיּו  ּיִ יק ַהזֶּה, ׁשֶ ּדִ א ְוַהּצַ ּנָ דֹול ְלַהּתַ ֲענּוג ּגָ ָאנּו לֹוְמִדים אֹוָתּה, ְוִנְגרֹום ּתַ ַהּתֹוָרה ְוַהֲהָלָכה ׁשֶ
ה  ים. ְוִנְזּכֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ דֹוָלה ֶאת ּדְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֶבר, ַעל־ְיֵדי ִלּמּוֵדנּו ּבִ ּקֶ ְפתֹוָתיו דֹוְבבֹות ּבַ ׂשִ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ לּות ַעל־ְיֵדי ִלּמּוֵדנּו ּבִ ִכיָנה ֵמַהּגָ א ֵמַעְפָרא, ְלַהֲעלֹות ַהּשְׁ ִכיְנּתָ ָמא ׁשְ ְלַאּקָ

דֹוָלה: ּגְ

ל  ל אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ָאּנָא ְיֹהָוה ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחֹמל ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו ָהֻאְמָלָלה, ְוַהּצֵ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יל אֹוָתנּו ּבְ ֶרְך ָהֱאֶמת. ְוַתּצִ יֵלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ִמּדֶ ָרֵאל, ְוַתְבּדִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ לֹום.  ְוׁשָ ָמֶות, ַחס  ַהּתֹוָרה ַסם  ּמּוד  ִמּלִ לֹום  ְוׁשָ ֶאְצֵלנּו ַחס  ה  ַנֲעׂשָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ



ָחה ּגָ ֵרי ָהָעם  ַהׁשְ ּתֹוָרה יג י ַאׁשְ עד

יֵקי ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ִלּמּוֵדינּו, ְוֹלא ִיְהֶיה  דּות ַעל ַצּדִ לֹום ׁשּום ַצד ִהְתַנּגְ נּו ַחס ְוׁשָ ִלּבֵ ִנְכַנס ּבְ
ָמָרא  ּגְ ה ּבַ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ֵעת ִלּמּוֵדינּו ּבַ לֹום, ּוִבְפָרט ּבְ ִלּמּוֵדינּו ְלִהְתָיֵהר ּוְלַקְנֵטר ַחס ְוׁשָ
נּו  ִלּבֵ ּלֹא ִיְכֹנס ּבְ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ט אֹוָתנּו ּבְ יל ּוְתַמּלֵ ּצִ א ְיֹהָוה, ּתַ ְותֹוָספֹות ּופֹוְסִקים. ָאּנָ
ָלל. ְוֹלא ִיְהֶיה  נּו ׁשּום ַצד ַעְרִמיִמּיּות ּכְ ִלּבֵ ָלל, ְוֹלא ִיְכֹנס ּבְ עֹוָלם ּכְ אּות ְוַגְבהּות ּבָ ׁשּום ַצד ּגֵ
ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ַעל  יֹות  ְוֻקׁשְ ִהְרהּוִרים  ׁשּום  נּו  ִלּבֵ ּבְ
א  בֹוָדם ָחִליָלה. ַרק ַאְדַרּבָ ֶנֶגד ּכְ ּבּור ּכְ ר ֲעֵליֶהם ׁשּום ּדִ לֹום, ְלַדּבֵ ינּו ַחס ְוׁשָ ֵיֵצא ָעָתק ִמּפִ
יֵקי ֱאֶמת ִלְהיֹות ִנְכַנע  ר ּוְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ֵ ים ַעל־ְיֵדי ִלּמּוֵדינּו, ְלִהְתַקּשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ּתְ
ָמא ֶאת  ּצָ ּתֹות ּבַ ֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ְוִלׁשְ ק ּבַ ל ֲאֵליֶהם, ּוְלִהְתַאּבֵ ּטֵ ם ּוְלִהְתּבַ ֶאְצָלם, ּוְלַהֲאִמין ּבָ
ית  ָך ּבֵ י, ֲאִני ְוַזְרִעי ְוזֶַרע ַזְרִעי ְוָכל ַעּמְ ל ְיֵמי ַחּיָ יֵקי ֱאֶמת ּכָ ּדִ ל ַהּצַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ּדִ
ֲעָלה  ּמַ דֹוִלים ּבַ יֵקי ֱאֶמת ַהּגְ ר ּוְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ֵ נּו ְלִהְתַקּשׁ ה ְוַעד עֹוָלם, ּוְתַזּכֵ ָרֵאל ֵמַעּתָ ִיׂשְ
ִרים ַעל  ַדּבְ ּמְ רּוִפים ָרִעים ׁשֶ ּבּוִרים ְוַהּצֵ ל ַהּדִ ר ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַהֲעלֹות ְוַלֲהפֹוְך ּכָ ְמֹאד, ֲאׁשֶ
ֲהָלכֹות,  ֵצרּוֵפי  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָרִעים  ּבּוִרים  ֵמַהּדִ ְוַלֲעׂשֹות  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ְלָהְפָכם  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ
ָהְפכּו  ר  ֲאׁשֶ ָהֶאֶמת,  ֶאל  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ל  ׁשֶ ָרִעים  ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  לּו  ְלׁשְ ּתַ ִנׁשְ ם  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ
ַגֲאָוה ָובּוז ַעל־ְיֵדי ִלּמּוָדם  יק ָעָתק ּבְ ּדִ ר ַעל ַהּצַ ה ְלַדּבֵ ה ָלֶהם ּפֶ ים ְוַנֲעׂשָ ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ
ׁש  יֵקי ֱאֶמת, ְלִהְתַקּדֵ ּדִ ים ַעל־ְיֵדי ּכַֹח ַהּצַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה אֹוָתנּו ּבְ ה. ּוְתַזּכֶ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ
ל  ַדע ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ְוַלֲהפֹוְך ּכָ ּנֵ ה ַגם ֲאַנְחנּו ָלֹבא ְלַדַעת זֶה, ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת ַעד ׁשֶ ֵהר ּבֶ ּוְלִהּטָ
ה ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ֵצרּוֵפי  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ם ׁשֶ ְרׁשָ ה, ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתם ְלׁשָ ָ ֻדּשׁ רּוִפים ָרִעים ֶאל ַהּקְ ַהּצֵ
ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה  ָרּה ִעם ּדֹוָדּה ּבְ לּות ּוְלַחּבְ ִכיָנה ֵמַהּגָ ה ְלַהֲעלֹות ַהּשְׁ ֲהָלכֹות ְקדֹוׁשֹות. ְוִנְזּכֶ
ל ֶאת  ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ יֶהם. ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ ּוק ְוִזּוּוג, ּוְלהֹוִציא ִבְלָעם ִמּפִ ְבִחיַנת ִחּבּוק ְוִנּשׁ ְוֵרעּות, ּבִ
ם  ה ָלֶהם ָהֱאֶמת, ְוָיׁשּובּו ֻכּלָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ם ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ׁשֶ ִלּבָ ן ּבְ ל ַהחֹוְלִקים ַעל ָהֱאֶמת, ְוִתּתֵ ּכָ
תּוב,  ּכָ עֹוָלם. ּוְתַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ה ּוְתַפְרֵסם ֶאת ָהֱאֶמת ּבָ ֵלם, ּוְתַגּלֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵאֶליָך ּבֶ
ְלעֹוָלם.  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  ְוָתׂשִ ָקף.  ִנׁשְ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוֶצֶדק  ְצָמח  ּתִ ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת 
ְעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים  ְמָחה ָתִמיד. ְוָעְזֵרִני ִלְהיֹות ִמן ַהּנֶ ׂשִ ִני ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבְ ְוַזּכֵ
יָנה  ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ ִיּסּוִרים. ְוָחּנֵ ֵמִחים ּבְ ים ֵמַאֲהָבה ּוׂשְ יִבים, עֹוׂשִ ָתם ְוֵאיָנם ְמׁשִ ֶחְרּפָ
יַע  ּפִ ֱאֶמת. ְוַתׁשְ ִמיד, ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ָמּה ּתָ ה ִלׁשְ דֹוׁשָ נּו ִלְלֹמד ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ה ֻכּלָ ָוָדַעת, ְוִנְזּכֶ
ינּו, ֲאַנְחנּו  ל ְיֵמי ַחּיֵ ֱאֶמת ּכָ ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבֶ ָרכֹות. ְוִנְזּכֶ קֹור ַהּבְ ָרכֹות ִמּמְ ָעֵלינּו ַרב ּבְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְוַזְרֵעינּו ְוָכל ַעּמְ

ָחה ּגָ ֵרי ָהָעם  ַהׁשְ ּתֹוָרה יג י ַאׁשְ

ָממֹון א.  ֲאַות  ּתַ ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ִביָרָתּה ִהיא  ֵלָמה, ּוׁשְ ָחה ׁשְ ּגָ יִכין ַהׁשְ ַמְמׁשִ
י ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ְמָקְרִרין  ּכִ ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה, 
ֲאַות  ּתַ ִרין  ּבְ ּוְמׁשַ ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ ֲחִמימּות 
א  ירּות, ְוזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ַמּשָׂ ִגידּות ְוָהֲעׁשִ ַהּנְ

ֶחְלקֹו, ְוֵיׁש  ֵמַח ּבְ ֱאמּוָנה ְוִלְהיֹות ׂשָ ן ּבֶ ּוַמּתָ
ָאץ  ְוֵאינֹו  ה',  ֲחָננֹו  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ רּוַח  ַנַחת  לֹו 
זֵַעת  "ּבְ ל:  ׁשֶ ָלָלה  ַהּקְ ִמן  ְוִנּצֹול  יר,  ְלַהֲעׁשִ
ִמְתַקּיֶֶמת  ִהיא  ׁשֶ ֶלֶחם"  ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ
ִמיד  ּתָ ָיֵגע  הּוא  ׁשֶ ָממֹון,  ַתֲאַות  ּבְ ע  ּקָ ְמׁשֻ ּבַ



ָחה ּגָ ֵרי ָהָעם  ַהׁשְ עהּתֹוָרה יג י ַאׁשְ

ְוֵאין  דֹולֹות,  ּגְ ּוְטָרדֹות  ּוְטָרחֹות  יִגיעֹות  ּבִ
ְוַעל־ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  רֹו  ֵמָעׁשְ ַנַחת רּוַח  לֹו 

ַמְקִטיר  ּכְ ב  ְוֶנְחׁשָ ִמזֶּה,  ִנּצֹוִלין  ְצָדָקה  ְיֵדי 
ְקֹטֶרת:

ש,ׁ ב.  ַמּמָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ
ל ָממֹון  ׁשֶ ָזָרה ֹזאת  ׁש ֲעבֹוָדה  ּיֵ ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל 
ל  ּטּול ׁשֶ עֹוָלם. ּוְכִפי ַהּבִ עֹוָלם, ֲחרֹון ַאף ּבָ ּבָ
ְך  ל ַהֲחרֹון ַאף ְוִנְמׁשָ ּטֵ ן ִנְתּבַ ֲאָוה ֹזאת, ּכֵ ּתַ
ַעת  ַהּדַ ְך  ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  עֹוָלם,  ּבָ ֶחֶסד 
ּוִבּטּול  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ
יַח,  ָמׁשִ ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ זֶה  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ

מֹון: ת ַהּמָ ל ֶחְמּדַ ּטֵ ָאז ִיְתּבַ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי ג.  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ּבּור  ׁשִ ַעל־ְיֵדי 
ל  ִמּכָ ְוִנּצֹוִלים  יִנים  ַהּדִ יִקין  ַמְמּתִ ְצָדָקה, 
ְיכֹוִלין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָחָכם,  ְוִנְקָרא  רֹות  ַהּצָ
ם,  ׁשָ ּוְלַחּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ְלַהֲעלֹות 
ּלּות  ִהְתּגַ ְבִחיַנת  ּבִ ָלעֹוָלם  ּתֹוָרה  ּוְלָהִביא 
ִחיַנת אֹוַרְיָתא  ל ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ה  ַנֲעׂשֶ ם ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּגַ יָקא ְסִתיָמָאה,  ְדַעּתִ

ּה: ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִיחּוד ֻקְדׁשָ

ָפׁשֹות ד.  ַהּנְ ּלֹוֵקַח  ׁשֶ ֶהָחָכם  זֶה  ַעל־ְיֵדי 
כא,  ֵלי  )ִמׁשְ ִמְבֶטָחה"  ֹעז  "ַוּיֶֹרד  ֶהם:  ִעּמָ ְועֹוֶלה 
"ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּמֹוִליד  ׁשֶ כב(, 

ּקּוָנא  ּתִ ִחיַנת  ּבְ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ י  ּתֵ ׁשְ נּו  ּקְ ִנְתּתַ
ָאה: ּתָ א ּתַ ְבּתָ ָאה ּוֶמְרּכַ א ִעּלָ ְבּתָ ֶמְרּכַ ּדְ

ִאים ַלֲחַכם ַהּדֹור, ה.  ֵני ָאָדם ַהּבָ ל ֵאּלּו ּבְ ּכָ
טֹוב,  ָרצֹון  ֵאיזֶה  לֹו  ֵיׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ
ּוָבזֶה  ָהְרצֹונֹות,  ֵאּלּו  ל  ּכָ ַמֲעֶלה  יק  ּדִ ְוַהּצַ
ים  ל ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ ׁש ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ׁשֶ הּוא ְמַחּדֵ
ֵמִביא  הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵאָליו,  ִאים  ַהּבָ
ְפֵניֶהם,  ּבִ ָאז  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּלּות  ִהְתּגַ
ּתֹוָרה  ׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵחֶלק ּבַ ּיֵ ִנְמָצא ׁשֶ
ְלטֹוָבה.  ַנְפׁשֹו  ׁש  ִנְתַחּדֵ ְוֵכן  ְרצֹונֹו,  ִפי  ּכְ

ל ֶאָחד ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתעֹוֵרר  ן ָצִריְך ּכָ ַעל־ּכֵ
בֹוא ִעם ְרצֹונֹות טֹוִבים ְוִכּסּוִפין טֹוִבים  ּיָ ׁשֶ
ׁש  ְתַחּדֵ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַוֲחָזִקים 
ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ַמְענּו  ׁשָ ם  ּגַ יֹוֵתר.  ּבְ ַנְפׁשֹו ְלטֹוָבה 
ּתֹוָרה,  ַעְצמֹו לֹוַמר  ֵמִכין  ֶהָחָכם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ָאז  ׁשֶ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש לֹו ְרצֹונֹות טֹוִבים ְלַהּשׁ ּוְלַבּקֵ
יּוַכל  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֶה,  ל ַעל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
קֹום  ִמּמָ ּוְלַהֲעלֹותֹו  ָידֹו  ּבְ ֶלֱאֹחז  ֶהָחָכם 
ָהָרצֹון  ִפי  ּכְ ְלטֹוָבה  ׁשֹו  ּוְלַחּדְ ם,  ׁשָ הּוא  ׁשֶ

"ל: ּנַ ְהֶיה לֹו ָאז ּכַ ּיִ ׁשֶ

ין ו.  ׁש ּבֵ ּיֵ דֹול ׁשֶ ִבין ַהִחּלּוק ַהּגָ ם ִמזֶּה ּתָ ּגַ
ַעת  ׁשְ ּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ
י  ִמּפִ ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ּוֵבין  ַהּתֹוָרה,  ֲאִמיַרת 
ם ֵיׁש לֹו ֵחֶלק  ַעְצמֹו ׁשָ הּוא ּבְ ׁשֶ י ּכְ ַאֵחר, ּכִ
עֹוד  ַבד  ִמּלְ ָאז,  ַנְפׁשֹו  ׁש  ְוִנְתַחּדֵ ַהּתֹוָרה  ּבְ

ָמקֹום ַאֵחר: ְמֹבָאר ּבְ ה ִחּלּוִקים, ּכַ ַהְרּבֵ

ַעל־ְיֵדי־זֶה ז.  יק,  ּדִ ְלַהּצַ ִאים  ּבָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
י הּוא ֶהָחָכם  ֵלָמה, ּכִ ָחה ׁשְ ּגָ יִכין ַהׁשְ ַמְמׁשִ
ְוַעל־ְיֵדי  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ִביא  ַהּמֵ "ל  ַהּנַ
ַחת  ּגָ ַהׁשְ ְך  ִנְמׁשָ עֹוָלם  ּבָ ַהּתֹוָרה  ַכת  ַהְמׁשָ
ִהיא  ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ָעֵלינּו,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ֵהם  ׁשֶ אֹוִתּיֹות,  ִגין,  ּתָ ְנֻקּדֹות,  ְטָעִמים, 
ַעל־ ן  ְוַעל־ּכֵ ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ּדְ ָוִנין  ּגְ ַלת  ּתְ
ל  ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֵמִביא ֶהָחָכם ּכַֹח ָהְראּות ׁשֶ
ֶאָחד  ְוָכל  ָעֵלינּו,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחת  ּגָ ַהׁשְ
ם  ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ן ַהׁשְ ִפי ֵקרּובֹו ֶאל ַהּתֹוָרה, ּכֵ ּכְ

ֵלמּות יֹוֵתר: ׁשְ ַרְך ָעָליו ּבִ ִיְתּבָ

זֶה ח.  ֲאָוה,  ּתַ ַבר  ּדְ רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ִהיא  ַוֲאַזי  ֶפׁש,  ַלּנֶ ּוָמָרה  ָגם  ּפְ הּוא  ָהָרצֹון 
ִחיַנת:  ּבְ י(  א,  מּוֵאל־א  )ׁשְ ָנֶפׁש"  "ָמַרת  ְבִחיַנת  ּבִ
זּּור  ּפִ ְוזֶהּו  כז(.  ד,  )ְמָלִכים־ב  ָלּה"  ָמָרה  ּה  "ְוַנְפׁשָ
ָאז  ְוִהיא  ֶפׁש ְמִאיָרה,  ַהּנֶ ֵאין  ַוֲאַזי  ֶפׁש,  ַהּנֶ
ן  ים קז, ט(. ּוְלַתּקֵ ִהּלִ ְבִחיַנת: "ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה" )ּתְ ּבִ



ָחה ּגָ ֵרי ָהָעם  ַהׁשְ ּתֹוָרה יג י ַאׁשְ עו

ְוהּוא  "ל,  ַהּנַ ַהּדֹור  ַלֲחַכם  ָלבֹוא  ָצִריְך  זֶה 
גּוִמים  ן ְוַיֲעֶלה ֲאִפּלּו ֵאּלּו ָהְרצֹונֹות ַהּפְ ְיַתּקֵ
ְוַעל־ְיֵדי־ לֹו.  ּיֵׁש  ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָהְרצֹונֹות  ִעם 
א ְלֶהָחָכם ִיְתַקּיֵם ָאז: "ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה  ּבָ זֶה ׁשֶ
יַע  ּבִ "ְוִהׂשְ ּבו:ֹ  ְוִיְתַקּיֵם  ם(  )ׁשָ טֹוב"  א  ִמּלֵ
ׁש  ִויַחּדֵ יא(,  נח,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָך"  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ
נּו  ּקְ ְוִיְתּתַ ׁשּו  ְתַחּדְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְנעּוָריו  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ
ִנְקָרא  ְוָאז  ְך,  ֹחׁשֶ ּבַ ָעְברּו  ׁשֶ ְנעּוָריו  ְיֵמי 
ַעל־ְיֵדי־ ׁש  ְוִיְתַחּדֵ ה  ִיְתַעּלֶ ּגּופֹו  ְוַגם  ָאָדם. 

א ְלֶהָחָכם: ּבָ זֶה ׁשֶ

ְלֶהָחָכם ט.  ִאים  ַהּבָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵאּלּו 
ֵהם  ׁשֶ ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ץ  ְמַקּבֵ ְוֶהָחָכם  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ
ְבִחיַנת  ּבִ אֹוָתם  ּוַמֲעֶלה  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהְרצֹונֹות 
ְוַאַחר־ ְלטֹוָבה,  אֹוָתם  ׁש  ּוְמַחּדֵ ִעּבּור 

ְלזֶה  ָפׁשֹות  ַהּנְ ִעם  ְויֹוֵרד  ב  ְוׁשָ חֹוזֵר  ְך  ּכָ
ַהּתֹוָרה,  ּלּות  ִהְתּגַ ֶהם  ִעּמָ יְך  ּוַמְמׁשִ ָהעֹוָלם 
ַהַחּיֹות  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ָהֵאּלּו  ָפׁשֹות  ַהּנְ
ְבִחיַנת  ֶהם ֵהם ּבִ ּלָ ָבה,  ְוַהּגּוִפים ׁשֶ ְרּכָ ּמֶ ּבַ ׁשֶ
ְוַדְעּתֹו  ַעְצמֹו  ּבְ ֶהָחָכם  ְוֶנֶפׁש  ים,  ָהאֹוַפּנִ
ב ַעל  א ְוַהּיֹוׁשֵ ּסֵ ְבִחיַנת ַהּכִ ה ִהיא ּבִ דֹוׁשָ ַהּקְ
יְך ֵיׁש  ְמׁשִ ּמַ ְבִחיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ א, ְוֵכן ּבִ ּסֵ ַהּכִ
ב  ְוַהּיֹוׁשֵ א  ּסֵ ְוַהּכִ ים  ְוָהאֹוַפּנִ ַהַחּיֹות  ן  ּכֵ ם  ּגַ

א: ּסֵ ַעל ַהּכִ

ַאַחר י.  ְוַלֲחזֹור  ְמֹאד  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ַאְך 
ה  ְזּכֶ ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ זֶה, ּוְלַבּקֵ יק ּכָ ַצּדִ
ָפׁשֹות, ְוַיֲעֶלה  ץ ַהּנְ ַקּבֵ ּיְ זֶה ׁשֶ ִלְמֹצא ָחָכם ּכָ
ְבִחיַנת ִעּבּור, ְויֹוִריד ַעל־ ם ּבִ ׁשֵ אֹוָתם ִויַחּדְ

נֹו  ְיָקא ָיכֹול ְלַתּקְ י הּוא ּדַ ְיֵדי־זֶה ַהּתֹוָרה. ּכִ
ֲאוֹות,  ל ַהּתַ ל ּכָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ּוְלַהֲעלֹותֹו ִמּכָ
ִחיַנת  ים ּבְ ְכִלּיִ ֵני ׂשִ ׁשְ ה ֹזאת ּבִ יק עֹוׂשֶ ּדִ ְוַהּצַ
ה  ֹלׁשָ ׁשְ ל  ׁשֶ י"ן  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ יִני"ן,  ׁשִ י  ּתֵ ׁשְ

ים: ָעה ָראׁשִ ל ַאְרּבָ י"ן ׁשֶ ים, ְוׁשִ ָראׁשִ

ָפׁשֹות יא.  ַהּנְ יֹוֵתר  ין  ְתַרּבִ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ
ּתֹוָרה,  ל  ְלַקּבֵ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ֶאל  ִאים  ַהּבָ

ר  ֲאׁשֶ ָהַרע  ַהֶהֶבל  יֹוֵתר  ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ ִנְתַמֵעט 
ל  ׁשֶ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ֵהם  ׁשֶ ָהָאֶרץ,  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ
יק ְוַרע  רֹוִאים ַצּדִ יקֹוְרִסים, ֵמֲחַמת ׁשֶ ָהֶאּפִ
ִרּבּוי  ְוַעל־ְיֵדי  ז.(,  )ברכות  לֹו  ְוטֹוב  ע  ָרׁשָ לֹו 
ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ֵאֶצל  ִצים  ְתַקּבְ ַהּמִ ָפׁשֹות  ַהּנְ

ֵאּלּו: יֹות ּכָ ל ֻקׁשְ ל ַהֶהֶבל ׁשֶ ּטֵ ִנְתּבַ

ּוָבִאים יב.  ַהּנֹוְסִעים  ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו 
ֶהם  ּבָ ּתֹוֵסף  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ְלַהּצַ
ֶאת  זֶה  ירּו  ְוַיְזּכִ ִויעֹוְררּו  ָלזֶה,  זֶה  ַאֲהָבה 
ִסיָמן  ְוזֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ זֶה 
ֵאֶצל  ָהיּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְרצּוָיה  ָנָתם  ּוָ ּכַ ָהְיָתה  ׁשֶ
ְלטֹוָבה: ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ְוִהְתִחילּו  יק  ּדִ  ַהּצַ

ר  ַסּפֵ ּמְ ע ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ׁשַ ל ֶאָחד ָיכֹול ְלִהּוָ ּכָ ְפִנים, ׁשֶ ]מּוָבן ּבִ

זּו  ֵעָצה  ְוַכּמּוָבא  ֲעלּומֹוָתיו.  ּתַ ל  ּכָ ְוֵרעֹו  אֹוֲהבֹו  ִלְפֵני 

ים:[ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ

גּומֹות ְמֹאד ְמֹאד, יג.  ֵהם ּפְ ֵיׁש ְנָפׁשֹות ׁשֶ
י־ יק ַאף־ַעל־ּפִ ּדִ ִאין ֵאֶצל ַהּצַ ּבָ ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּכְ
ַוֲעַדִין  ֲאוֹות,  ַהּתַ ָכל  ּבְ ִעים  ּקָ ְמׁשֻ ֲעַדִין  ֵכן 
חּוט  ּכְ ֲאִפּלּו  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ֵמֹחל  ָיְצאּו  ֹלא 
ר  אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ ֵאּלּו ּבְ ֲעָרה, ּוְנָפׁשֹות ּכָ ַהּשַׂ
ְבִחיַנת ִעּבּור. ֲאָבל  ם ּבִ ׁשָ ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַחּדְ
ִנְפָלאֹות  ַמֲעלֹות  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש 
ְנָפׁשֹות  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ְונֹוָראֹות 
ְבִחיַנת  ּבִ ְלַהֲעלֹות  ְיכֹוִלים  ֵאּלּו  ּכָ גּומֹות  ּפְ
ּיֹוֵדַע  ן ִמי ׁשֶ ם ְלטֹוָבה, ַעל־ּכֵ ׁשָ ִעּבּור ּוְלַחּדְ
ַעל  ָלחּוס  ְורֹוֶצה  ְמֹאד  ַגם  ּפָ ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ
ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוָלׁשּוב  יו  ַחּיָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְמֹאד  ְמֹאד  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ
זֶה,  ּכָ יק  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ַרֲחָמיו  ּבְ הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ
ּיּוַכל ְלַהֲעלֹות  ְך ׁשֶ ל ּכָ ּבֹור ָחָזק ּכָ ְהֶיה ּגִ ּיִ ׁשֶ
ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ְלטֹוָבה,  ַנְפׁשֹו  ם  ּגַ ׁש  ּוְלַחּדֵ

זֶה: יק ּכָ ִלְמֹצא ַצּדִ



ה ְלתֹוָרה יג ִפָלּ עזּתְ

ה ְלתֹוָרה יג ִפָלּ ּתְ

ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ֵעיֵני  ּכְ ְתלּויֹות  ָך  ּבְ ָך  ַעּמְ ֵעיֵני  ְחּתֹוִנים,  ַהּתַ יַח  ּגִ ּוַמׁשְ רֹוִמים  ַהּמְ ב  יֹוׁשֵ )יג( 

עֹון  יַע ֲעֵליֶהם ִמּמְ ּפִ ׁשְ ּתַ ם מּול ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים, ׁשֶ ּפָ ים ּכַ ִחים ְלָפֶניָך ּופֹוְרׂשִ ּטְ ּתַ ֲאדֹוִנים, ִמׁשְ
ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ יַח ֲעֵליֶהם ּבְ ּגִ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם, ְוַתׁשְ ם ַלֲעׂשֹות ּבְ ְזּכּו ֻכּלָ ּיִ ֶתָך, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ
ַמֲאִזין  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ּיֹוִנים.  ּכַ ֲאֻרּבֹוֵתיֶהם  ֶאל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלֶאֶרץ  יָבם  ַלֲהׁשִ ֵלָמה  ַהּשְׁ
ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ א,  ֹכּלָ ְדָעְלָמא  ֶאְביֹוִנים. ָמָרא  ְוַעת  ְלׁשַ ֹאזֶן  ַהּנֹוֶטה  ְרָנִנים,  יב  ּוַמְקׁשִ ִחּנּוִנים 
י ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות  ֱאֶמת, ּכִ ָראּוי ּבֶ ֵתנּו ְלָפֶניָך ּכָ ִפּלָ ר ּתְ נּו ּכַֹח ְלַסּדֵ י ֵאין ּבָ ֶאת ְלָבֵבינּו ּכִ
י ֲעָזָבִני.  י ְוִלּבִ ֲערֹות ֹראׁשִ י ִלְראֹות ָעְצמּו ִמּשַׂ יגּוִני ֲעֹונֹוַתי ְוֹלא ָיֹכְלּתִ ר, ִהּשִׂ ַעד ֵאין ִמְסּפָ
ר ִייַטב  ׁש ָמנֹוַח ֲאׁשֶ ה ּוָמה ֶאְפָעל, ּוֵמֵהיָכן ֲאַבּקֵ ה ְיֹהָוה ֱאֹלַהי, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמה ֶאֱעׂשֶ ְוַעּתָ
י ֲהֵרעֹוִתי ֶאת  ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּכִ ָך ּבְ י גֹוֶדל ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ י ַגם ָיַדְעּתִ י ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ִלי. ּכִ
ּוְפָגִמים,  ֲחָטִאים  ָמֵלא  ַוֲאִני  ַוֲחטֹוא,  ם  ּכֵ ַהׁשְ יֹום  יֹום  י  ִמּדֵ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ י  ַמֲעׂשַ
ּלֹא ָזִכיִתי ֲעַדִין ָלֵצאת ִמן ַהחֹול ֶאל ַהּקֶֹדׁש  י ְמֹתם, ְוֹלא ַדי ׁשֶ ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבִ ִמּכַ
ע, ֲחָטִאים ַעל  ׁשַ י ֵחְטא ַעל ּפֶ י ְוהֹוַסְפּתִ י ַעל ַנְפׁשִ ם ֹלא ַחְסּתִ ָעָרה, ַאף ּגַ חּוט ַהּשְׂ ֲאִפּלּו ּכְ
ָלל ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַאְלֵפי  ר ְלָבֵאר ּוְלָפֵרט ּכְ ר ִאי ֶאְפׁשַ ָגִמים, ַעד ֲאׁשֶ ָגִמים ַעל ּפְ ֲחָטִאים, ּפְ
ַעל־ְיֵדי  י  ַרְמּתִ ּגָ ׁשֶ ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ ּוְפָגִמים  ַוֲעוֹונֹות  ֲחָטִאים  ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים 
י  , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ר, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַאּתָ ר, ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ י ָהָרִעים. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ַמֲעׂשַ
ְלקּוִלים  ָגִמים ְוַהּקִ תֹוְך ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ְוִדּבּוִרים ֶאת ִרּבּוי ַהּפְ ָלל ּבְ ר ְלַהְכִניס ּכְ ִאי ֶאְפׁשַ
נּו  ֶעְרּכֵ ֵהם ּבְ ים ַהּטֹוִבים, ׁשֶ ְמַעט ַמֲעׂשִ ַגְמנּו ְוִקְלַקְלנּו ְמֹאד ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ְמַעט ּדִ י ּפָ נּו, ּכִ ּלָ ׁשֶ
זֶה,  זֶה, ְמֻלְכָלְך ּכָ גּום ּכָ גּוִמים ְמֹאד. ְוֵאיְך יּוַכל ּפָ ן ּפְ ם ּכֵ ים טֹוִבים, ֵהם ּגַ ם ַמֲעׂשִ ׁשֵ ים ּבְ ְמֻכּנִ
אֹור  ק ּבְ ַחת ְלִהְתַדּבֵ י ׁשַ ט ַנְפׁשֹו ִמּנִ ָלה ּוָמנֹוס ְלַמּלֵ ׁש ֵעזֶר ּוְתרּוָפה ְוַהּצָ זֶה, ְלַבּקֵ ב ּכָ ְמֻעְרּבָ
ה ִמן ָהִראׁשֹונֹות,  זּו ָקׁשָ י ֵמְיֹהָוה,  לֹום ָאְבָדה ִתְקָוִתי ְותֹוַחְלּתִ ְוׁשָ ים. ְוִאם ֹאַמר ַחס  ַהַחּיִ
י ָאסּור ָלָאָדם ְלָיֵאׁש  ים, ּכִ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ יֶקיָך ַהּקְ נּו ַעל־ְיֵדי ְנִביֶאיָך ְוַצּדִ ָבר ִהְזַהְרּתָ י ּכְ ּכִ
ַאֲחִריֵתנּו,  ְלֵהִטיב  ֵמָרחֹוק  ְבּתָ  ָחׁשַ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַאְך  ְלעֹוָלם.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַעְצמֹו 
ים  דֹוׁשִ ים ַהּקְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ים, ַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַלְחּתָ ָלנּו ְבּ ֵתינּו, ְוׁשָ ְוִהְקַדְמּתָ ְרפּוָאה ְלַמּכָ
ַהּטֹוִבים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָלנּו.  ּוְלָמנֹוס  ָען  ְלִמׁשְ ָהיּו  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלָהִרים  ְלַהֲעלֹות  ּכַֹח  ָלֶהם  ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ ָזכּו,  ְוַהּנֹוָרִאים  ָהֲעצּוִמים 
דֹול  ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוְבֹכָחם ַהּגָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאֶמת, ְלַהֲחִזיָרם ּבִ ר ָזכּו ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּבֶ ֲאׁשֶ
י  זּּור ַנְפׁשִ ם ּפִ ץ ּגַ י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ָלַקַחת ּוְלַקּבֵ יּהַ ַגם ֶאת ַנְפׁשִ ָהיּו ְיכֹוִלים ְלָהִרים ּוְלַהְגּבִ
ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְמִרירּות  ּבִ ָרה  ַהּמָ ֵמָאה,  ְוַהּצְ ְוָהְרֵעָבה  ָהֲעֵיָפה  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ִפזּּור  ּבְ ַהְמֻפזֶֶּרת 
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנְפׁשֹות  ָלִלּיּות  ּכְ תֹוְך  ּבְ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ם  ּגַ ּוְלַהֲעלֹות  ץ  ּוְלַקּבֵ ְלַכּנֵס 
ְקָוה, ְוֹעָלָתה ָקְפָצה  ל ּתִ ִהי ַלּדַ ֶהם ַיַחד, ַוּתְ י ְלטֹוָבה ִעּמָ ׁש ֶאת ַנְפׁשִ ְבִחיַנת ִעּבּור, ְלַחּדֵ ּבִ
ֵרי  ל ַהּכַֹח ַהזֶּה ְויֹוֵתר ִמזֶּה, ַאׁשְ ר ָהָיה ָלֶהם ּכָ ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ַצּדִ יָה. ַאׁשְ ּפִ

יֵקי ֱאֶמת: ים ְלטֹוָבה ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ׁשִ ר ָהיּו עֹוִלים ְוִנְכָלִלים ְוִנְתַחּדְ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ ַהּנְ

י ָהֻאְמָלָלה  ְחמֹול ְוָתחֹוס ַעל ַנְפׁשִ ּתַ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ה ִהּנֵה ּבָ ְוַעּתָ
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ַאְרנּו  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ֵעת  ּבָ יו  ַעְכׁשָ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ְותֹוִדיֵעִני  ְותֹוֵרִני  ְמֹאד, 
יק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש  ּדִ ים. ַהּצַ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ קּו ּבַ ּלְ יֵקי ֱאֶמת ִנְסּתַ ּדִ י ַהּצַ ֹראׁש ָהָהר, ּכִ ּתֹוֶרן ּבְ ּכַ
ה,  ה ַאּתָ יק. ְוַעּתָ ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ּבְ ם ַעל ֵלב ְוַאְנׁשֵ ׂשָ
ַהזֹּאת  ֵעת  ּבְ ְבָעְנֵינּו  ֱאֶמת, ְרֵאה ָנא  ּבֶ ָהַרֲחָמן, ָאב ַהֶחֶסד, ַהחֹוֵמל  ַמִים, ָאב  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי 
מֹוהּו ֹלא  ר ּכָ יו, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְלַיֲעֹקב ֲאׁשֶ נּו ַעְכׁשָ ם ּבָ דֹוָלה ֲאָנְחנּו. ְוִנְתַקּיָ ָצָרה ּגְ י ּבְ ּכִ
ר ָהיּו  יִקים. ֲאׁשֶ ּדִ ּתֹוָרה, זֹו ִמיַתת ַהּצַ ר ֹלא ְכתּוָבה ּבַ ה ֲאׁשֶ יָת אֹוָתנּו ַמּכָ י ִהּכִ ִנְהָיָתה. ּכִ
ִלים  ּכְ א ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק, ְוָהיּו ָחִסים ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו, ְוָהיּו ִמְסּתַ ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ִאים אֹוָתנּו ּכַ נֹוׂשְ
ָעְברּו  ר ָיֵמינּו ׁשֶ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ׁש ַנְפׁשֹוֵתינּו ְלטֹוָבה, ְלַחּדֵ ּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו ְלַחּדֵ ָכל ֵעת ַעל ּתִ ִמיד ּבְ ּתָ
יָטה  ל עֹוָלם, ַהּבִ ׁש ֵעזֶר ָלנּו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ְלֵהיָכן ִנְפֶנה, ְלֵהיָכן ָננּוס, ֵמַאִין ְנַבּקֵ ְך. ְוַעּתָ ֹחׁשֶ ּבַ
א, ְרֵעה ֶאת ֹצאן ַהֲהֵרָגה. ְוִהּנֵה  י ַרּבּו ַמְכאֹוֵבינּו ְוָצרֹות ְלָבֵבינּו. ָמָרא ְדָעְלָמא ֹכּלָ ָעְנֵינּו ּכִ ּבְ
ִלי  ֵלב ָים ּבְ ִפיָנה תֹוָעה ּבְ ּסְ ֹלא ַדַעת, ּכַ ֶלם ּבְ ּגֹ ָמה, ּכַ ֹלא ְנׁשָ ָאֹנִכי ְבָעְנִיי הֹוֵלְך ָנע ָוָנד, ַכּגּוף ּבְ
ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע. ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ֵאיִני  ַמְנִהיג, ְוָהרּוַח ְסָעָרה הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ְמֹאד ְמֹאד ּבְ
י, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה  ּנִ ׁשּוָבה ֶנֶעְלמּו ִמּמֶ ים, ְוַדְרֵכי ַהּתְ ֻרּבִ ָיכֹול ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ
רֹו, ְלכֹופֹו  ּבְ ר ַעל ִיְצִרי ָהָרע, ְלַהְכִניעֹו ּוְלׁשַ ֶכל ְוֹכַח ּוְגבּוָרה, ְלִהְתַגּבֵ ַעת ָוׂשֵ ׁש ּדַ ֵאיְך ְלַבּקֵ
ית.  ְתָך ָהֲאִמּתִ ָ ֻדּשׁ ִעיִתי ְמֹאד ְמֹאד ִמּקְ י ּתָ ֱאֶמת, ּכִ ד ָלְך, ְלַהּטֹות ְלָבִבי ֵאֶליָך ּבֶ ְעּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ
י ָכל  , ּכִ ה ָיַדְעּתָ י. ְיֹהָוה ֱאֹלָהי, ַאּתָ ָכְחּתִ י ִמְצֹוֶתיָך ֹלא ׁשָ ָך ּכִ ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ ה ֹאֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ּתָ
יָחִתי  ָלל ְלָפֵרׁש ׂשִ י ּכְ ר ּוְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך, ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ ה ְלַדּבֵ ֲאִני מֹוִסיף ּוַמְרּבֶ ֶ ַמה ּשׁ
ָלל  ר ְלַהְכִניס ּכְ ים, ִאי ֶאְפׁשַ ֻרּבִ ָך ּוְפָגַמי ַהּמְ י ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ ָך, ּכִ ר ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ ְלַסּפֵ
עֹוָלם, ַרק ֲאִני  ָלל ֵהיָכן ֲאִני ּבָ ַעְצִמי ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ּבּוִרים ְוֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות. ְוַגם ֲאִני ּבְ תֹוְך ּדִ ּבְ
עּוַרי ַעד  י ִמּנְ יט ֵמָרחֹוק ְמֹאד, ּכִ ּבִ ּמַ מֹו ִמי ׁשֶ ים, ּכְ ֻרּבִ ָך ּוְפָגַמי ַהּמְ רֹוֶאה ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ

ָגִמים: ִלי ּפְ ֵלם ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ַהּיֹום ַהזֶּה ֹלא ָעַבר ָעַלי ֲעַדִין יֹום ֶאָחד ׁשֶ

ְלִהְתעֹוֵרר  ְמַעט  ִלי  עֹוזֵר  ה  ְוַאּתָ ָעַלי,  ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּגֹוְבִרים  ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ּבָ ְוַגם 
ְך  ּיְֻמׁשַ ֲעבֹוָדֶתָך, ׁשֶ ר ּוְלִהְתַחזֵּק ּבַ ֲעבֹוָדֶתָך, ֵאיִני זֹוֶכה ְלִהְתַגּבֵ ֵאֶליָך, ּוְלַהְתִחיל ִלְכנֹוס ּבַ
ֹלא  ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ִלי  ָעַזְרּתָ  ׁשֶ ּוַפַעם  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ַרב  ְזַמן  ֶאְצִלי  ַהּקֹוֶדׁש  ֶרְך  ּדֶ
ֶלְך  ַהּמֶ ֵלמּות, ַעד ׁשֶ ׁשְ טֹוָבִתי ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ּבִ י ַלֲעמֹוד ּבְ ְלּתִ ּדַ ּתַ י ְוֹלא ִהׁשְ י ַעל ַנְפׁשִ ַחְסּתִ
ָלנּו  עֹוזֵר  ה  ְוַאּתָ ִמיד  ּתָ ָעֵלינּו  ּגֹוְבִרים  ַרֲחֶמיָך  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֵריחֹו.  ָנַתן  י  ִנְרּדִ ְמִסּבֹו  ּבִ
ַוֲעָמֵלינּו  ּדֹוֲחֵקינּו  ּוְבעֹוֶצם  ָהָרעֹות.  ַמְלנּוָך  ּגְ ַוֲאַנְחנּו  ַהּטֹובֹות  נּו  ַמְלּתָ ּגְ ה  ַאּתָ ֵעת,  ָכל  ּבְ
ָכל יֹום  יַח ָעֵלינּו ּבְ ּגִ ׁשְ ּיַ י, ׁשֶ ן ָלנּו ַמְנִהיג ֲאִמּתִ ּתֶ ּתִ ֵעת ַהזֹּאת, ָאנּו ְצִריִכים ׁשֶ ַוֲחִליׁשּוֵתינּו ּבָ
ָיֵדינּו  ּבְ ר ֹיאֵחז  יַע. ֲאׁשֶ ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ ְוֶאְביֹון  ל  ּדַ ָעה. ָיֹחס ַעל  ּוְבָכל ׁשָ ּוְבָכל ֵעת 
ה  ֲעׂשֶ ּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֵנֵלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ְוַיֲעֶלה אֹוָתנּו ְויֹוִציֵאנּו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ְויֹוֶרה ָלנּו ֶאת ַהּדֶ
א, ָמֵלא  ל עֹוָלם, ָמָרא ְדָעְלָמא ֹכּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ַעּתָ ה. ְוַעּתָ ר ַנֲעׂשֶ ֲאׁשֶ
י ֵאיָכה ִתְרֶעה  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ִלי  יָדה  ַהּגִ ֱאֶמת,  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָרֵאל, אֹוֵהב  ִיׂשְ ַרֲחִמים, ֱאֹלֵהי 
י ִמי  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ים ִמְקָרא  ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ נּו  ּבָ ה  ִנְתַקּיֶם ַעּתָ י  ּכִ ֳהָרִים.  ּצָ ּבַ יץ  ְרּבִ ּתַ ֵאיָכה 
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ּדֹור ַהזֶּה ִנְמָצִאים  יו ּבַ ם ַעְכׁשָ אי ּגַ י ֵאין ּדֹור ָיתֹום, ּוְבַוּדַ נּו ּכִ ָבר ִהְבַטְחּתָ ל עֹוָלם ּכְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
אֹוָתנּו  ׁש  ְלַחּדֵ ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ַהּכַֹח  זֶה  ָלֶהם  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ
ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוְבֵכן  ְתׁשּוָבה ׁשְ י תֹוָרה, ְלַהֲחִזיֵרנּו ּבִ יְך ָלנּו ִחּדּוׁשֵ ְלטֹוָבה ּוְלהֹוִריד ּוְלַהְמׁשִ
ר  ְסּתֵ ּתַ ְוַאל  ַרֲחִמים,  ָעֵלינּו  ֵלא  ּמָ ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ָלנּו  ּוְלַהְראֹות  ָלנּו  ְלַגּלֹות  דֹוִלים,  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ אֹוָתנּו  ה  ּוְתַזּכֶ ּנּו.  ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ
י ִאם  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ָלנּו ַעל  ֵאין  י  ּכִ ֲאֵליֶהם.  ְלִהְתָקֵרב  ה אֹוָתנּו  ּוְתַזּכֶ ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ֱאֶמת 
ָך  ה עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך ְלַעּמְ ר ַעל ָיָדם ַאּתָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַמִים, ְוַעל ַצּדִ ָ ּשׁ ּבַ ָעֶליָך ָאִבינּו ׁשֶ
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בֹוֵתינּו ָהָרעֹות.  ֲאוֹוֵתינּו ּוַמְחׁשְ ר ַעל ּתַ ה ְלִהְתַגּבֵ ְזּכֶ ּנִ דֹוִלים, ׁשֶ ֲחָסֶדיָך ַהּגְ נּו ּבַ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַזּכֵ
ר ָנַתּתָ  ֶחְלִקי ֲאׁשֶ ֵמַח ּבְ נּו, ְוֶאְהֶיה ׂשָ ֲאַות ָממֹון ֵמִאּתָ ר ֶאת ּתַ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ
יר, ְוֹלא ֶאְרּדֹוף ַאַחר מֹוָתרֹות ְלַהְרּבֹות הֹון ֵמֶהֶבל. ַוֲאִפּלּו  י ְיֹהָוה, ְוֹלא ֶאְהֶיה ָאץ ְלַהֲעׁשִ ּלִ
ִני  ַזּכֵ ְרָנָסה, ּתְ ִביל ּפַ ׁשְ ן ּבִ א ּוַמּתָ ֵאיזֶה ֵעֶסק אֹו ַמּשָׂ ֲאִני ֻמְכָרח ַלֲעֹסק ּבְ ֶ ַהֶהְכֵרִחּיּות ַמה ּשׁ
א  ִני ַלֲעׂשֹות ַמּשָׂ דֹול. ּוְתַזּכֵ ְמָך ַהּגָ ה ּוְבָטֳהָרה ְלׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּבִ ּיִ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
י  ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ י ֲעָרִאי, ְוֹלא ַאְטִריד ֶאת ּדַ ֱאמּוָנה, ְוִתְהֶיה תֹוָרִתי ֶקַבע ּוְמַלאְכּתִ ן ּבֶ ּוַמּתָ
י  ְבּתִ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ה ּבְ ן, ֶאְזּכֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ּיַת ַהּמַ ֵעת ֲעׂשִ ן. ַוֲאִפּלּו ּבְ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ָלל ּבְ ּכְ
ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ִעְסֵקי  ָכל  ּבְ ְוֶנְעֶלֶמת  ת  ׁשֶ ַהְמֻלּבֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך  ָך  ּבְ ּוְדבּוָקה  ְקׁשּוָרה 
ְוֶאְהֶיה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַוֲעָסִקים  ּוְמָלאכֹות 
ן ִלי ֵעָצה  ּתֶ ּתִ ֵלִני ׁשֶ ה ְתַכְלּכְ ל ְיָהִבי ָעֶליָך ְוַאּתָ ִליְך ֶאת ּכָ ה ְלַהׁשְ ִמיד, ְוֶאְזּכֶ יֹהָוה ּתָ ּבֹוֵטַח ּבַ
ן,  א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֶאְזּכֶ ן, ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ָכל ִעְנָיֵני ַהּמַ ַעם ּבְ ָכל ּפַ טֹוָבה ּבְ
ְרָנָסִתי  ּפַ ִלי  ְוַתְזִמין  ָיַדי.  י  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ְצִליַח  ּתַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוִלְמּכֹור,  ִלְקנֹות  ּוָמַתי  ַמה  ָלַדַעת 
ְוַלֲעֹסק  ְרצֹוֶנָך  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  ְלַמַען  ָלל,  ּכְ ּוִבְלּבּול  א  ִטְרּדָ ׁשּום  ִלי  ּבְ ה  ַקּלָ ה  ִסּבָ ּבְ ְבֶרַוח 
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יֵלנּו  ָך, ְוַתְבּדִ ָרֵאל ַעּמֶ ית ִיׂשְ ל ּבֵ י ָהֻאְמָלָלה. ְוַעל ַנְפׁשֹות ּכָ ָאּנָא ְיֹהָוה, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשִ
ִעְסֵקי  ּבְ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ רּוִדים  ַהּטְ ָממֹון,  ַתֲאות  ַעל־ְיֵדי  עֹוָלָמם  ֶאת  ָהאֹוְבִדים  ַהּתֹוִעים  ִמן 
ם ֹיאְכלּו ֶלֶחם ַעד ׁשּוָבם ֶאל ָהֲאָדָמה, ּוְמאּוָמה  זֵַעת ַאּפָ בֹון, ּבְ ִעּצָ ְרָנָסָתם, ְואֹוְכֵלי ֶלֶחם ּבְ ּפַ
ל אֹוִתי  ל ַהּצֵ יֵלנּו ֵמֶהם. ַרֵחם ַרֵחם, ַהּצֵ ֲעָמָלם. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַהּצִ אּו ּבַ ֹלא ִיׂשְ
ֲאָוה ָהָרָעה  ר ֹזאת ַהּתַ ֲאַות ָממֹון, ֲאׁשֶ ָרֵאל ִמּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ֶחְבָרֵתינּו ְוֶאת ּכָ ְוֶאת ּכָ
ל  ּכֵ ָלל ְלִהְסּתַ ר ָלנּו ּכְ ִאי ֶאְפׁשַ לּו. ַעד ׁשֶ ּדֹורֹות ַהּלָ יו ּבַ ָטה ְמֹאד ְמֹאד ַעְכׁשָ ּשְׁ ָרה ְוִנְתּפַ ִנְתַגּבְ
א,  ין ֵניעֹול ֳקָדם ַמְלּכָ ָהֵאיְך ַאְנּפִ סֹוֵפנּו, ּבְ נּו, ַלְחׁשֹוב ֵהיֵטב ַמה ְיֵהא ּבְ ְעּתֵ ב ּדַ ֵ ַעל ַעְצֵמנּו ְלַיּשׁ
ַהֶהְכֵרִחּיֹות  ַוֲאִפּלּו  ְרָנסֹוֵתינּו.  ּפַ ִעְסֵקי  ַעל  ֵעת  ָכל  ּבְ בֹוֵתינּו  ּוַמְחׁשְ נּו  ְעּתֵ ּדַ ת  ִטְרּדַ ֵמֲחַמת 
ֲאָוה  ל אֹוָתנּו ִמּתַ ַרֲחֶמיָך, ְוַהּצֵ ִלין אֹוָתנּו ְמֹאד ְמֹאד. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, חּוָסה ָעֵלינּו ְבּ ְמַבְלּבְ
ֶעְזֵרנּו  ה ְלֵהִטיב, ְוִתְהֶיה ּבְ ים, ַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ל ָממֹון. ְוַזּכֵ ָהָרָעה ַהזֹּאת ׁשֶ
ן ִיְהֶיה  א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ נֹות ִעְסֵקנּו ּבְ ּוָ ר ּכַ ִנים, ְוָכל ִעּקָ ים ְמֻהּגָ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ה ִלּתֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ים  ֲעִנּיִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָלנּו  ְוַתְזִמין  ּכֵֹחנּו,  ִפי  ִמּכְ יֹוֵתר  ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָדָקה,  ַהּצְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק 
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ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָראּוי  ּכָ ְצָדָקה  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ְוַתַעְזֵרנּו  ֶהם.  ּבָ ִלְזּכֹות  ִנים  ְמֻהּגָ
ׁש ֶהָעִני  ּיֵ ּלֹא ִיְתּבַ ֹאֶפן ׁשֶ ן ְצָדָקה ּבְ נּו ִלּתֵ ִנים ָיפֹות. ּוְתַזּכֵ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ּוְבֵסֶבר ּפָ ׂשִ ּבְ
ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ם  ְעּתָ ּדַ ּוְלַהְרִחיב  ָסם  ְלַפּיְ ּוְמרּוִדים  ים  ֲעִנּיִ ֵלב  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ָלתֹו,  ַקּבָ ּבְ
י ָתִמיד ַלֲעזֹור  ב ִלּבִ ְתַנּדֵ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ׁשֶ ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ ם. ָהׁשִ ִלּבָ
י  ּתֵ ׁשְ ן ָלֶהם ּבִ ים ֲהגּוִנים, ְלַהֲעִניק ָלֶהם ְוִלּתֵ ִלי ַלֲעִנּיִ ֶ ָכל ּכִֹחי, ֵהן ְלַפזֵּר ִמּשׁ ים ֲהגּוִנים ּבְ ַלֲעִנּיִ
ָכל ּכִֹחי, ֵליֵלְך  ל ֲעבּוָרם ּבְ ּדֵ ּתַ ָכל־ֵעת, ֵהן ְלִהׁשְ ה נֹוֵתן ִלי ּבְ ר ַאּתָ ת ְיֹהָוה ֲאׁשֶ ְרּכַ ָיַדִים, ִמּבִ
ָרֵאל, ְלָתְמָכם ּוְלַסֲעָדם ְלַמּלֹאת  ֵני ִיׂשְ ץ ַעל ַיד, ִנְדַבת ֵלב ַאֵחינּו ּבְ ב ֲעבּוָרם ּוְלַקּבֵ ּוְלַסּבֵ
ֵהם  ֶ ים ְוָכל ַמה ּשׁ ר ֶיְחַסר ָלֶהם, ֵהן ְמזֹונֹות ֵהן ַמְלּבּוׁשִ י ַמְחסֹוָרם ֲאׁשֶ ים ֲהגּוִנים, ּדֵ ְיֵדי ֲעִנּיִ
ה  ֶאְזּכֶ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ית  ָך ּבֵ ֵעיֵני ַעּמְ ּבְ ּוְלֶחֶסד  ֵנִני ְלֵחן  ְוִתּתְ ָך,  ַחְסּדֶ ּבְ יַע ָעַלי  ּפִ ְוַתׁשְ ְצִריִכים. 
ה,  ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ בּו ְלָבָבם ִלּתֵ ְתַנּדְ ּיִ ָאְזֵניֶהם ׁשֶ ְנסּו ְדָבַרי ּבְ ָבַרי ֶאְצָלם, ְוִיּכָ ָמִעים ּדְ ְהיּו ִנׁשְ ּיִ ׁשֶ
ַלֲהפֹוְך  ּכַֹח  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ִים.  ַאּפָ ָיָפה  ָמָנה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ

י: ל ְיֵמי ַחּיָ ִמיד ּכָ ֱאֶמת ּתָ ְצָדָקה ּבֶ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ְדָבַרי ֵלב ַאְכָזר ְלֵלב ְנִדיָבה, ְוֶאְזּכֶ ּבִ

ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ אֹוָתנּו  ה  ַזּכֶ ּתְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ְוֹכַח  ּוִבְזכּות 
ֲאַות ָממֹון,  ְך ֲחִמימּות ּתַ ּכֵ ְך ָעֵלינּו ִויׁשַ ה ֻיְמׁשַ דֹוׁשָ ָדָקה ַהּקְ ל ַהּצְ נּו. ְוָהרּוַח ְנִדיָבה ׁשֶ ֵמִאּתָ
עֹוָלם  ר ּבָ ֵ ה, ְלִהְתַעּשׁ ה ְלָממֹון ַהְרּבֵ ב ּבֹוֵער ּוִמְתַאּוֶ ַהּלֵ ֶ ירּות, ַמה ּשׁ ִגידּות ְוָהֲעׁשִ ֲאַות ַהּנְ ּתַ
ֲאָוה ַוֲחִמימּות  נּו ׁשּום ּתַ ִלּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ִליְך ֱאִליֵלי ֶכֶסף ְוָזָהב, ׁשֶ ה ְלַהׁשְ ּלֹו. ְוִנְזּכֶ ֵאינֹו ׁשֶ ׁשֶ
ה  ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ ִקים ּבְ ּפְ ִמיד, ְוִנְהֶיה ִמְסּתַ ֶחְלֵקנּו ּתָ ֵמִחים ּבְ ָלל, ַרק ִנְהֶיה ׂשְ ְוִהְתַלֲהבּות ְלָממֹון ּכְ
ן ֵעיֵנינּו  ִנּתֵ ִפי ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא  ּכְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ָכל ֵעת, ֶאת ּכָ ַרֲחֶמיָך ּבְ ּבְ חֹוֵנן אֹוָתנּו 
ה ִלְהיֹות  ר ְלֵרֵעינּו, ַרק ִנְזּכֶ ָלל ְלָכל ֲאׁשֶ ה ּכְ נּו, ְוֹלא ַנְחמֹוד ְוֹלא ִנְתַאּוֶ ּלָ ֵאינֹו ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ ָלל ּבְ ּכְ
יֵקי ַהּדֹור  ק ְלַצּדִ ֵלל ּוְלִהְתַדּבֵ ים ְלִהּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ֱאֶמת. ּוְתַזּכֵ ִמיד ּבֶ ֶחְלֵקנּו ּתָ ֵמִחים ּבְ ׂשְ
ְך ָעֵלינּו  ַתְכִלית, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִיְהֶיה ִנְמׁשַ ֲאַות ָממֹון ּבְ ר ּתַ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ר ָזכּו ְלַבּטֵ ים ֲאׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
יק  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  אֹוָתנּו  ה  ּוְתַזּכֶ ַעת.  ַהּדַ אֹור  ָלנּו  ח  ְפּתַ ּתִ דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ְוַעל־ְיֵדי  ֶחֶסד, 
ֱאַמר,  ּנֶ מֹו ׁשֶ ח ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו, ּכְ ץ ְוִלּקַ ּיּוַכל ְלַקּבֵ ּיֵׁש לֹו ּכַֹח ַהזֶּה ְוַדַעת ַהזֶּה, ׁשֶ זֶה, ׁשֶ ֱאֶמת ּכָ
נּו  ּלָ ָפׁשֹות ׁשֶ ח ַהּנְ לּולֹות ַיַחד, ְוַהָחָכם ָהֱאֶמת ִיּקַ ל ַנְפׁשֹוֵתינּו ּכְ ְולֹוֵקַח ְנָפׁשֹות ָחָכם. ְוִיְהיּו ּכָ
יק יֹוִמין,  י ַעּתִ י תֹוָרה ִמּפִ ם ַיַחד ְלטֹוָבה, ְויֹוִריד ָלנּו ִחּדּוׁשֵ ּלָ ׁש אֹוָתם ּכֻ ֶהם ִויַחּדֵ ְוַיֲעֶלה ִעּמָ
ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָלנּו  ה  ּוְתַגּלֶ ִמְבֶטָחה.  עֹוז  ַוּיֹוֶרד  ָחָכם  ָעָלה  ִגּבֹוִרים  ִעיר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

יָקא ְסִתיָמָאה: ִסְתֵרי תֹוָרה, אֹוַרְיָתא ְדַעּתִ

ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ּבְ ֵתינּו  ׁשָ ּקָ ּבַ א  ּוַמּלֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ּיֵׁש לֹו ּכַֹח ַהזֶּה ְוַדַעת ַהזֶּה,  ּדֹור ַהזֶּה, ׁשֶ ּבַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְלִהְתָקֵרב ַלַצּדִ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִיחּוד  ָיָדם  ַעל  ְוִלְגרֹום  אֹוָתם  ּוְלַהֲעלֹות  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ץ  ְלַקּבֵ ּיּוַכל  ׁשֶ
י  ים. ּכִ ּיִ י תֹוָרה ֲאִמּתִ יְך ָלנּו ִחּדּוׁשֵ ְבִחיַנת ִעּבּור, ּוְלַהְמׁשִ ם ְלטֹוָבה ּבִ ׁשָ יּה, ּוְלַחּדְ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ
ַח  ל ּכֹ ׁשַ ר ּכָ י ָמָרה ִלי ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ י ַנְפׁשִ י, ּכִ י ּוִפזּּור ַנְפׁשִ ה ָיַדְעּתָ ְמִרירּות ַנְפׁשִ ַאּתָ
דֹול  ּגָ ִפזּּור  ּבְ ַהְמֻפזֶֶּרת  י  ַנְפׁשִ ּוְמִרירּות  י  ַנְפׁשִ זּּור  ּפִ ָלל  ּכְ עֹוד  ִלְסּבֹול  ר  ֶאְפׁשַ ְוִאי  ל  ּבָ ַהּסַ
ֲעִדי ִלְהיֹות  ֲעמֹוד ּבַ ּיַ ה ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ְמִרירּוִתי. ְוֵאין ִמי ׁשֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּוִבְמִרירּות ָעצּום ְמֹאד, ּכַ
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י ִאם  י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ּכִ ל ַנְפׁשִ ִרירּות ׁשֶ דֹול ְוַהּמְ זּּור ַהּגָ יֵלִני ִמן ַהּפִ יֵעִני ּוְלַהּצִ ֶעְזִרי ְלהֹוׁשִ ּבְ
ָפׁשֹות  ם ַהּנְ ט ּוְלַהֲעלֹות ּגַ י, ּוְלַלּקֵ זּּור ַנְפׁשִ ם ּפִ ץ ּגַ ׁש ָלֶהם ּכַֹח ָוַדַעת ְלַקּבֵ ּיֵ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ָפׁשֹות  ְוַהּנְ ָהְרצֹונֹות  ל  ּכָ ִעם  ּוְלַהֲעלֹוָתם  ְלָבְרָרם  ִלי,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִרים  ְוַהּמָ ָהָרִעים  ְוָהְרצֹונֹות 
ם ְלטֹוָבה, ְלָהִאיר  ׁשָ ּוְלַחּדְ ַיַחד  ם  ּלָ ּכֻ ּוְלַהֲעלֹוָתם  ָצם  ּוְלַקּבְ ָטם  ְלַלּקְ י,  ּבִ ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ַהּטֹובֹות 
ָהְרֵעָבה  י  ְוַנְפׁשִ י,  ַנְפׁשִ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ְוַיׂשְ דֹול,  ּגָ ְך  ֹחׁשֶ ּבְ ַחת  ּנַ ַהּמֻ י  ַנְפׁשִ ַעל  ָחָדׁש  אֹור 
ל ֶחְבָרֵתינּו ְוַנְפׁשֹות  י ִנְכֶלֶלת ִעם ַנְפׁשֹות ּכָ ר ְנעּוָרי. ְוִתְהֶיה ַנְפׁשִ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ א טֹוב, ִויַחּדֵ ְיַמּלֵ
ַרֲחֶמיָך  נּו ּבְ ן ַזּכֵ דֹולֹות ִעם ְקַטּנֹות. ַעל־ּכֵ ָפׁשֹות ַיַחד ּגְ ל ַהּנְ ָרֵאל, ְויּוְכְללּו ּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּכָ
ּיֵׁש לֹו ּכַֹח ַהזֶּה ְוַדַעת ַהזֶּה,  יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ְזּכֶ ּנִ דֹוִלים, ׁשֶ ים ַוֲחִננֹוֶתיָך ַהּגְ ָהַרּבִ
ְזכּות ְוֹכַח  ֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו, ּבִ א ְכבֹוֶדָך. ְוִתּמָ ֶהם ִלְפֵני ִכּסֵ ל ַנְפׁשֹוֵתינּו ְוַיֲעֶלה ִעּמָ ץ ּכָ ִויַקּבֵ
ל ַנְפׁשֹוֵתינּו,  ע ִעם ּכָ ֲעׁשַ ָ יק ָהֱאֶמת, ְוַיֲעלּו ַנְפׁשֹוֵתינּו ְלַנַחת רּוַח ּוְלָרצֹון ְלָפֶניָך, ְוִתּשׁ ּדִ ַהּצַ
יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ִיחּוָדא  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי  דֹול  ּגָ ִיחּוד  ה  ַנֲעׂשָ ְוִיְהֶיה 
יק ָהֱאֶמת ַעל־ְיֵדי  ּדִ ְבִחיַנת ִעּבּור, ְויֹוִריד ָלנּו ַהּצַ ם ַיַחד ְלטֹוָבה ּבִ ּלָ ׁשּו ַנְפׁשֹוֵתינּו ּכֻ ְוִיְתַחּדְ
ה  יָקא ְסִתיָמָאה, ְוִנְזּכֶ ים, ְוִיְתַגּלּו ָלנּו ִסְתֵרי תֹוָרה, אֹוַרְיָתא ְדַעּתִ ּיִ י ּתֹוָרה ֲאִמּתִ זֶה ִחּדּוׁשֵ
ָאה: א ַתּתָ ְבּתָ ָאה ּוֶמְרּכַ א ִעּלָ ְבּתָ ּקּוָנא ְדֶמְרּכַ יק ָהֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ַנְפׁשֹוֵתינּו, ּתִ ּדִ ן ַהּצַ ַתּקֵ ּיְ ׁשֶ

נּו  ּלָ ּכֻ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ִמיד,  ּתָ יֵנינּו  ּבֵ דֹול  ּגָ לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ּוְתַזּכֵ
ל  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ֱאֶמת, ְלׁשַ יר זֶה ֶאת זֶה, ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ זֶה, ּוְנעֹוֵרר זֶה ֶאת זֶה, ְוַנְזּכִ ִנְכָלִלים זֶה ּבָ
ּדֹות טֹובֹות ַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב  נּו, ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַהּמִ ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ֵמִאּתָ ל ַהּתַ ֶאת ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ִמּכָ נּו  ֵמִאּתָ ְלֶאָחד  ָחֵסר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ינּו.  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ֵעיֶניָך  ּבְ ר  ׁשָ ְוַהּיָ
יר ֶאָחד ֶאת ֲחֵבירֹו  ִמיד ְלַהְזּכִ ה ּתָ ה ָרָעה, ִנְזּכֶ ּקּון ּוִבּטּול ֵאיזֶה ִמּדָ ה טֹוָבה אֹו ּתִ ֵאיזֶה ִמּדָ
ְתׁשּוָבה  נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ּלָ ה ּכֻ ים ַחּיּוֵתינּו. ְוִנְזּכֶ ַחּיִ ן ַהּכֹל, ּבַ צֹו ְלַתּקֵ קֹו ּוְלַאּמְ ְלעֹוְררֹו ּוְלַחזְּ
ֶעְזֵרנּו  ְהֶיה ּבְ ה ּתִ עּוֵרינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ּוֵמַעּתָ ַגְמנּו ִמּנְ ר ּפָ ל ֲאׁשֶ ן ֵאת ּכָ ֱאֶמת, ְלַתּקֵ ֵלָמה ּבֶ ׁשְ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ֹמאל  ְוִלׂשְ ִליִמין  ְרצֹוְנָך  ִמן  ָנסּור  ְוֹלא  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ נּו  ּלָ ּכֻ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ
ָמע  ּוׁשְ ָאְזְנָך  ֱאֹלַהי  ה  ַהּטֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ עֹוָלם, 
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו, ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּבְ ְעִלים ֵעיֶניָך ֵמִאּתָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו, ְוַאל ּתַ ּפְ
ָנִאים  ְדָלא  ִקיָחא  ּפְ ֵעיָנא  ַרֲחֵמי,  ּדְ ַחד  ֵעיָנא  ּבְ ְוַהֲחִניָנה,  ַהֶחְמָלה  ֵעין  ּבְ ָעֵלינּו  יַח  ּגִ ְוַתׁשְ
ָהְראּות  ּכַֹח  ְך  ׁשֵ ּמָ ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ִדיר.  ּתָ
יֵקי ֱאֶמת.  יַע ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּפִ ה ַמׁשְ ר ַאּתָ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ֵמֵעיֶניָך ָעֵלינּו, ַעל־ְיֵדי תֹוָרְתָך ַהּקְ
ָלׁשּוב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָחְתָך  ּגָ ְוַהׁשְ ָהְראּות  ּכַֹח  ֶאל  ְמֹאד  ּוְקרֹוִבים  ְסמּוִכים  ְוִנְהֶיה 
ָתִמיד,  ֵלָמה  ׁשְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ָך.  ּבְ ִנְכָלִלים  ְוִנְהֶיה  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלִהְצַטּיֵר 
יַח  ּגִ ית. ְוַתׁשְ ה ְוָטֳהָרה ֲאִמּתִ ָ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ּוְקֻדּשׁ ל טּוב, ׁשֶ יַע ָעֵלינּו ּכָ ּפִ ְוַעל־ְיֵדי זֶה ַתׁשְ
ָך  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ּוְתַרֵחם ַעל ַעּמְ ַגׁשְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון ּבְ ָעְנֵינּו ַוֲעָמֵלנּו ְודֹוֲחֵקנּו ּבַ ְוִתְרֶאה ּבְ
ע  ֵחינּו ֵמַאְרּבַ ץ ְנפּוצֹוֵתינּו ְוִנּדָ ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, ְוָתׁשּוב ּוְתַקּבֵ ּצֹאן ֲאׁשֶ פּוִצים ּכַ ָרֵאל ַהּנְ ִיׂשְ
ָעֵלינּו  ָאַרְך  י  ּכִ ִצְדֵקנּו.  יַח  ְמׁשִ ָלנּו ֶאת  ְוָתִביא  ְלָגֳאֵלינּו,  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ְנפֹות ָהָאֶרץ,  ּכַ
ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו.  ָיַדְעּתָ  ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ ל  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ָוֶנֶפׁש, ַעד ֲאׁשֶ גּוף  ּבְ לּות ְמֹאד  ַהּגָ
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יַח ִצְדֵקנּו, ְוִתְבֶנה  יַע ֲחָסֶדיָך ָעֵלינּו, ְוָתִביא ָלנּו ְמֵהָרה ֶאת ְמׁשִ ּפִ חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ְוַתׁשְ
ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך  רֹוב ַחְסּדְ תּוב, ַוֲאִני ּבְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ָיֵמינּו. ִויֻקּיָ ְמֵהָרה ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶאת ּבֵ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי  ִיְרָאֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ּתַ ֶאׁשְ

ְוגֹוֲאִלי:

לֹום יְך ׁשָ ּתֹוָרה יד י ְלַהְמׁשִ

הּוא א.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ
ַעְצָמן  ֶאת  ְמָקְרִבים  יֹוֵתר  ּבְ ָהְרחֹוִקים  ׁשֶ ּכְ
ר  ְוִאְתַיּקַ ק  ּלַ ִאְסּתַ ָאז  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
)ֹזַהר  א  א ְוַתּתָ ִריְך הּוא ֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ָמא ּדְ ׁשְ
ְמֹאד.  ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ע"א(,  ס"ט  ִיְתרֹו 

ְמֹאד  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ
ם  ַרְך. ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ְלָקֵרב ָהְרחֹוִקים ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ֵאין ְלָאָדם לֹוַמר: ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב 
ְך ַעל־ְיֵדי  ל־ּכָ ַרְך ַוֲאִני ָרחֹוק ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ַמה  ל  ּכָ ה  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ ִרּבּוי 
בֹוד  ל ַעל ָידֹו ּכְ ּדֵ יֹוֵתר, ִיְתּגַ הּוא ָרחֹוק ּבְ ֶ ּשׁ
ָלׁשּוב  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
בֹודֹו  ר ּכְ י זֶה ִעּקַ ַרְך, ּכִ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

"ל: ּנַ ַרְך ּכַ ִיְתּבָ

ה ב.  ָ ֻדּשׁ ַלּקְ ִמחּוץ  ֵהם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ּכְ
ֵהן  ה,  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ִלְפִנים  ַעְצָמם  ְמָקְרִבין ֶאת 
ם  ּגַ ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ֵהן  ִרים  ּיְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִרים  ּגֵ
ּוַמְכִניִסים  ָקְרִבין  ּמְ ׁשֶ ּכְ חּוץ,  ִמּבַ ָהיּו  ֵהם 
ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ זֶהּו  ִלְפִנים,  אֹוָתם 
ָמא  ׁשְ ר  ְוִאְתַיּקַ ק  ּלַ ִאְסּתַ ּוְכֵדין  ַרְך,  ִיְתּבָ
ּוַמֲעִלין  א,  ְוַתּתָ א  ֵעּלָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ
ְוַעל־ ְרָאה,  ַלּיִ ַהְינּו  ְרׁשֹו  ְלׁשָ בֹוד  ַהּכָ ֶאת 

עֹוָלם: לֹום ּבָ יִכים ׁשָ ְיֵדי־זֶה ַמְמׁשִ

ִרים ג.  ּגֵ ְלָקֵרב  ְיכֹוִלים  ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי 
ֶרְך ֵיְלכּו  ׁשּוָבה ּוְלהֹוִדיַע ָלֶהם ַהּדֶ ּוַבֲעֵלי ּתְ

ּה: ּבָ

ה ְמעֹוְרִרין ד.  ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבִ

ְוֵגִרים, ֲאָבל ִאי  ָרֵאל  ֵעי ִיׂשְ ְתׁשּוָבה ּפֹוׁשְ ּבִ
ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ָלזֶה  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ
זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַתְכִלית,  ּבְ ְפלּות  ְוׁשִ
תֹוָרתֹו  ּיּוַכל ְלָהִאיר ּוְלעֹוֵרר ּבְ ְלתֹוָרה ַעד ׁשֶ
ָהְרחֹוִקים  ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ י  ְרׁשֵ ׁשָ
ֵעי  ּפֹוׁשְ ַוֲאִפּלּו  ְרָסאֹות,  ּפַ ה  ּמָ ּכַ ּנּו  ִמּמֶ
ָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו,  ם ִיׂשְ ֵ ּשׁ ל ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ
ִרין  )ַסְנֶהּדְ ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ָחָטא  י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ ּכִ
הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ֶאל  לֹו  ְלָהִאיר  ִויכֹוִלים  מד(, 

ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶֹרׁש  ִמּשׁ ֶהָאָרה 
ְתׁשּוָבה: ְוַעל־ְיֵדי־זֶה חֹוזֵר ּבִ

ְלִמיד־ָחָכם ה.  ּתַ ּוִבְפָרט  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 
ִלּמּוד  ּבְ ּוְלָבֵרְך  ְלָהִאיר  ּיּוַכל  ׁשֶ ִלְראֹות 
ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ַהְינּו  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶֹרׁש  ּבְ ּתֹוָרתֹו 
ְלָקֵרב  ָיכֹול  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ִחּלָ ּתְ
ֲאִפּלּו  ְוֵגִרים  ִעים  ְרׁשָ ְתׁשּוָבה  ּבִ ּוְלעֹוֵרר 
ְהֶיה  ּיִ ה ׁשֶ ּנּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ָהְרחֹוִקים ִמּמֶ
ֵאינֹו לֹוֵמד  ׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם, ֲאָבל ּכְ נֹו ּתַ ם ּבְ ּגַ
ְנָדִרים  ן  )ְוַעּיֵ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ נֹו  ּבְ ֵאין  זֹו  ְבִחיָנה  ּבִ

פ"א(:

ַעל־ְיֵדי ו.  א  ֶאּלָ ְלתֹוָרה  זֹוֶכה  ָאָדם  ֵאין 
ִחינֹות  ּבְ ע  ֲאָותֹו ֵמַאְרּבַ ּגַ ר  ּבֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ְפלּות,  ׁשִ
י ָצִריְך ְלַהְקִטין ֶאת ַעְצמֹו ִלְפֵני  ְפלּות, ּכִ ׁשִ
ֶעְרּכֹו,  ּכְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְוִלְפֵני  ּנּו,  ִמּמֶ דֹוִלים  ּגְ
הּוא  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים  ּנּו.  ִמּמֶ ים  ְקַטּנִ ְוִלְפֵני 
ְלַהְקִטין  ְוָצִריְך  ים,  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ַעְצמֹו  ּבְ
ְוִיְדֶמה  ַעְצמֹו  ַמְדֵרַגת  ֶנֶגד  ּכְ ַעְצמֹו,  ֶאת 

ְדֵרָגתֹו: ה ִמּמַ הּוא ְלַמּטָ ֵעיָניו ׁשֶ ּבְ
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ָבִרים ז.  ל ַהּדְ ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ִמּכָ ָצִריְך ִלׁשְ
ְוֵהם  ֶהם,  ּבָ ל  ּדֵ ְלִהְתּגַ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ
ירּות,  בּוָרה ַוֲעׁשִ ָבִרים: ָחְכָמה, ּגְ ה ּדְ ֹלׁשָ ׁשְ
ל ָחָכם" ְוגֹו' )ִיְרְמָיה  תּוב: "ַאל ִיְתַהּלֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּיֵׁש לֹו  ׁשֶ ֲאָותֹו  ּגַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהְינּו  ט, כב(, 

ֵפל  ְוׁשָ ָעָנו  ְוִלְהיֹות  ָבִרים,  ַהּדְ ֵאּלּו  ל  ִמּכָ
ם: ֻכּלָ ּבְ

ן הּוא זֹוֶכה ח.  ֲאָותֹו ּכֵ ר ּגַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ּכְ
ְרחֹוִקים  ְלָקֵרב  זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלתֹוָרה, 
ל  ּדֵ ִנְתּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
בֹוד  ַהּכָ ּוַמֲעֶלה  ַרְך,  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ה  ְוִנְתַעּלֶ
ְוַעל־ ְלִיְרָאה,  זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְרׁשֹו,  ְלׁשָ

ֲעָצָמיו"  לֹום ּבַ ִית "ׁשָ לֹום־ּבַ ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ִלׁשְ
ן  ם־ּכֵ ּגַ ִיְרֶצה  ַהּגּוף  ׁשֶ ְוַהְינּו  י"ב.  אֹות  ן  ]ַעּיֵ ד(  ל"ח  ים  ִהּלִ )ּתְ

יט ֶאת  זֹּוִכין ְלַהְפׁשִ ִפי ׁשֶ ּכְ ְפִנים ׁשֶ ָמה. מּוָבן ּבִ ׁשָ ְרצֹון ַהּנְ ּבִ

ָרֵאל.[ ְוַעל־ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ן זֹוִכין ִלְקֻדּשׁ ָגִדים ַהּצֹוִאים ּכֵ ַהּבְ

זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה.  ִלְתִפּלָ זֹוֶכה  ְיֵדי־זֶה 
ָכל ָהעֹוָלמֹות:  לֹום ּבְ ָלִלי ׁשָ לֹום ַהּכְ ָ ַלּשׁ

ֵעי ט.  ַהּפֹוׁשְ ֶאת  ּוְמעֹוְרִרין  ִאיִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוִקים  ֵהם  ֲעַדִין  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָלֶהם  ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ְמֹאד,  ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ
ַרּבֹות  ְיִגיעֹות  ָלֶהם  ְוָצִריְך  ַרּבֹות,  ְמִניעֹות 
ַהּצֹוִאים  ָגִדים  ַהּבְ ֵמֶהם  יט  ְלַהְפׁשִ ֵדי  ּכְ
ָגִדים  ַהּבְ ֵאּלּו  י  ּכִ ד(.  ג'  )ְזַכְרָיה  יׁשּו  ִהְלּבִ ׁשֶ
ֲחֹזר  ִמּלַ אֹוָתם  מֹוְנִעים  ֵהם  ַהּצֹוִאים 
ַמְפִסיִקים  ְוֵהם  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ
ַלֲהֹלְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְפִסיק  ַהּמַ ָנָהר  מֹו  ּכְ
ְיַבֲהלּוָך  ֹלא  ן  ַעל־ּכֵ ָהר,  ַהּנָ אֹותֹו  ֶרְך  ּדֶ
רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ַרְעיֹוֶניָך 
ָעֶליָך  ּוָבִאים  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 
ְלָך  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ י  ּכִ ֲעצּומֹות,  ְמִניעֹות 
ִכין  ם ִנְמׁשָ ּלָ י ּכֻ ְמִניעֹות ַרּבֹות ַוֲעצּומֹות, ּכִ
ֵמֲעוֹונֹוָתיו,  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ַהּצֹוִאים  ָגִדים  ֵמַהּבְ
ַעד  ּוְמִרירּות  ְיִגיעֹות  ִלְסּבֹל  ּוְצִריִכים 

ְוַעל־ ַהּצֹוִאים,  ָגִדים  ַהּבְ ֵמָעָליו  ִליְך  ׁשְ ּיַ ׁשֶ
ְוַהָמָסִכים  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ לּו  ּטְ ִיְתּבַ ְיֵדי־זֶה 

ה: ָ ֻדּשׁ ינֹו ְלֵבין ַהּקְ יִלים ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

ה', י.  ִיְרֵאי  ֶאת  ד  ַכּבֵ ּמְ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ְלִפי 
ָבר  ַהּדָ ר  ְוִעּקַ ְרׁשֹו,  ְלׁשָ בֹוד  ַהּכָ עֹוֶלה  ן  ּכֵ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ה'  ִיְרֵאי  ד  ַכּבֵ ּיְ ׁשֶ

לֹום: ְרָאה ְוזֹוֶכה ְלׁשָ ָגֵמי ַהּיִ ִלים ּפְ ַמׁשְ

ֲעָצָמיו, יא.  לֹום ּבַ לֹום. ֵיׁש ׁשָ ֵני ִמיֵני ׁשָ ֵיׁש ׁשְ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְראֹות  ָאָדם  ָצִריְך  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ
לֹום  ׁשָ ֵאין  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ֲעָצָמיו,  ּבַ לֹום  ׁשָ
ֵני  ִמּפְ ֲעָצַמי  ּבַ לֹום  ׁשָ "ֵאין  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְרָאה זֹוֶכה  ים לח, ד(. ְוַעל־ְיֵדי ַהּיִ ִהּלִ אִתי" )ּתְ ַחּטָ
ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול  ַוֲאַזי  ֲעָצָמיו,  ּבַ לֹום  ְלׁשָ
ָלִלי  ַהּכְ לֹום  ָ ַלּשׁ זֹוֶכה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַעל־ְיֵדי 
ָכל ָהעֹוָלמֹות. ְוָלבֹוא ְלִיְרָאה הּוא  לֹום ּבְ ׁשָ

ְפלּות ְותֹוָרה: ַעל־ְיֵדי ׁשִ

י יב.  ּכִ ְרָאה,  ַהּיִ ַעל־ְיֵדי  ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ
ִתיב  ּכְ ן  ּוְבָקְרּבָ ן,  ָקְרּבָ ְמקֹום  ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ
ר ּבֹו מּום ֹלא ִיְקָרב"  ל ִאיׁש ֲאׁשֶ י ּכָ ּה: "ּכִ ּבֵ
ַהְינּו ַעל־ְיֵדי  ֵאין ּבֹו מּום, ּדְ ְקָרא כא, יח(, ּוְכׁשֶ )ַוּיִ

תּוב: "ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו"  ּכָ מֹו ׁשֶ ִיְרָאה, ּכְ
ֵלמּות )ֹזַהר  ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ִלׁשְ ים לד, י(,  ׁשֶ ִהּלִ )ּתְ

ַהְינּו  ֲעָצָמיו, ּדְ לֹום ּבַ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ִיְתרֹו ע"ט(, ַהְינּו ׁשֶ

ִיְקַרב  ֲאַזי  ְוַנְפׁשֹו,  ּגּופֹו  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול  ְוָאז  ה,  ּמָ ּתַ ֲעבֹוָדתֹו  ַלֲעֹבד 
לֹום  ָ ַלּשׁ זֹוֶכה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַעל־ְיֵדי  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ
י  ּכִ ָהעֹוָלמֹות,  ֵלמּות  ׁשְ ַהְינּו  ָלִלי,  ַהּכְ
ם  ׁשֵ ַעל  ן,  ָקְרּבָ ִנְקָרא  ה  ִפּלָ ּתְ זֶה  ם  ׁשֵ ַעל 
ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ֵלמּוָתן,  ִלׁשְ ָהעֹוָלמֹות  ֵקרּוב 
ְוזֶה  ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ לֹום  ׁשָ ָלִלי  ַהּכְ לֹום  ׁשָ
יְנָחס  ּפִ ִעְנָין  ]ְוזֶהּו  לֹום:  ָ ּשׁ ּבַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִמין  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ
יב(   כה,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלִלי,  ַהּכְ לֹום  ְלׁשָ זָָּכה  ׁשֶ

זֶה  הּו  ְוֵאִלּיָ לֹום.  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  א  ּבָ הּו  ֵאִלּיָ ְוֵכן  ְוכּו',  "ִהְנִני" 
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ים קו(:  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ּתְ זֶה ַעל־ְיֵדי  ְוָכל  יְנָחס.  ּפִ

ל:[ יְנָחס ַוְיַפּלֵ ֲעֹמד ּפִ ַוּיַ

ֵלמּות יג.  ׁשְ ּבִ ִלְזּכֹות  ִיְרֶאה  ָאָדם  ל  ּכָ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֲעָצָמיו,  ּבַ לֹום  ׁשָ ִלְבִחיַנת 
אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאז  ְוַנְפׁשֹו,  ּגּופֹו  ין  ּבֵ י  ֲאִמּתִ לֹום  ׁשָ
ֵמִעְסֵקי  ֵעֶסק  ׁשּום  ּבְ ַלֲעֹסק  ִיְרֶצה  ֹלא 
ל  ּכָ ְוַגם  ָמתֹו,  ִנׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ַהזֶּה,  עֹוָלם 
ר  ֵ ְלַקּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ִיְהיּו  ֹלא  ִפּלֹוָתיו  ּתְ
ים  ַהְמֹפָרׁשִ ִפּלֹות  ַהּתְ ֵאּלּו  ַוֲאִפּלּו  ָמתֹו,  ִנׁשְ
ְרָפֵאנּו  גֹון  ּכְ ַהּגּוף,  ְלֹצֶרְך  ֵהם  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ
ֹלא  ַהּגּוף,  ָצְרֵכי  ָאר  ּוׁשְ ָעֵלינּו  ּוָבֵרְך 
א ְלַפְרָנַסת  ִביל ּגּופֹו ֶאּלָ ׁשְ ּבִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְהֶיה  ּתִ
ן  ּקֵ ְתּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ּוְרפּוָאָתּה,  ָמתֹו  ִנׁשְ
ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ם  ּגַ ן  ּקֵ ִנְתּתַ יָלא  ִמּמֵ רּוָחִנּיּות  ּבְ
ֶרַוח  ל ְצָרָכיו ּבְ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יַע לֹו ַהּשׁ ּפִ ּוַמׁשְ
ַרק  ְהֶיה  ּתִ ֹלא  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֲאָבל  דֹול,  ּגָ ַפע  ּוְבׁשֶ

ָמתֹו: ִביל ִנׁשְ ׁשְ ּבִ

ׁש יד.  ּיֵ ׁשֶ ִלְפָעִמים  רֹוִאים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה 
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  נּו  ּקְ ּתִ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ
ַפע  י־ֵכן ֵאין ָלֶהם ׁשֶ רּוָחִנּיּות, ְוַאף־ַעל־ּפִ ּבְ
ְלּגּוִלים  ּגִ ד  ִמּצַ ַרק  ְך  ִנְמׁשָ זֶה  ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ
ע"ב  רי"ו  )ח"ג  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ּמּוָבן  ּכַ ָמִתין  ִנׁשְ ּדְ

ְוִתּקּוֵני ֹזַהר ס"ט(:

ֲחֹלֶקת, טו.  ִנין ֶאת ַהּמַ ה ְמַתּקְ ִפּלָ בֹות ַהּתְ ּתֵ
ָכל ָהעֹוָלמֹות: לֹום ּבְ ָלִלי ׁשָ לֹום ַהּכְ ין ׁשָ ְועֹוׂשִ

ל ַעל טז.  ּלֵ יל ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתּפַ ָצִריְך ְלַהְרּגִ
ִנים, אֹו  ְרָנָסה אֹו ּבָ ָחֵסר לֹו, ֵהן ּפַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
ֵביתֹו ְוָצִריְך  לֹום ּבְ ּיֵׁש לֹו חֹוֶלה ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ּכְ
ר ֲעָצתֹו ַרק  ְהֶיה ִעּקַ ם ּתִ ּלָ ְרפּוָאה ְוכּו', ַעל ּכֻ
ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְוַיֲאִמין  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ַלּכֹל,  טֹוב  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ
ָבִרים,  ֵהן ִלְרפּוָאה ֵהן ְלַפְרָנָסה ֵהן ְלָכל ַהּדְ
ִריְך  א ּבְ ַתר ֻקְדׁשָ לּותֹו ּבָ ּדְ ּתַ ר ִהׁשְ ְוִיְהֶיה ִעּקַ
י  ְחּבּולֹות ַרּבֹות, ּכִ הּוא, ְוֹלא ִיְרּדֹף ַאַחר ּתַ

ְמַעט  ּדִ ּוְמַעט  לּום,  ּכְ מֹוִעיִלים  ֵאיָנם  ם  ֻרּבָ
ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ֵמֶהם,  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ַהּמֹוִעיִלים 
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ ִלְקֹרא  ֲאָבל  ְלָמְצָאם. 

עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלָכל  ּומֹוִעיל  זֶה טֹוב  הּוא 
ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ִלְמֹצא  ָיכֹול  ְוזֶה 

ִמיד: ְמָצא ּתָ ּנִ ּבַ

ַעל יז.  סֹוֵמְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ָלָאָדם  ְמֹאד  טֹוב 
ְלַבד.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ִאם  י  ּכִ ָבר  ּדָ ׁשּום 
ַרְך ָצִריְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵאינֹו סֹוֵמְך ַעל ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ל  ְלָמׁשָ ַרּבֹות,  ְחּבּולֹות  ּתַ ַאַחר  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ַאַחר  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  ִלְרפּוָאה  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ
ִבים  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ְוִלְפָעִמים  ים,  ַרּבִ ִבים  ֲעׂשָ
ְמִדיָנתֹו,  ּבִ ְמָצא  ּנִ ּבַ ֵאיָנם  לֹו  ִריִכים  ַהּצְ
תֹו,  ְמָצִאים ֵאיָנם טֹוִבים ְלַמּכָ ִבים ַהּנִ ְוָהֲעׂשָ
ְלָכל  טֹוב  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֲאָבל 
תּוב: "טֹוב ה'  ּכָ מֹו ׁשֶ אֹוָתם, ּכְ ּכֹות ְלַרּפְ ַהּמַ
ִמיד ְלָכל  ְמָצא ּתָ ּנִ ים קמה, ט(, ְוהּוא ּבַ ִהּלִ ַלּכֹל" )ּתְ
ָכל  ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ה'  "ּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם, 
ת  ָרׁשַ ּפָ ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ן  )ְוַעּיֵ ז(.  ָבִרים ד,  )ּדְ ֵאָליו"  ָקְרֵאנּו 
ְלִמי  ירּוׁשַ ן ּבִ דֹול" ְוכּו', ְוַעּיֵ י ִמי ּגֹוי ּגָ ָפסּוק: "ּכִ ן ּבְ ָוֶאְתַחּנַ

ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו'(.  ָעָנן  ַרב  ָאַמר  ָהרֹוֶאה  ֶרק  ּפֶ ָרכֹות  ּבְ

ְהֶיה  ּתִ לֹום ָצִריְך ׁשֶ ּיֵׁש לֹו חֹוֶלה ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ּכְ
ה ְוַתֲחנּוִנים, ְוזֶה יּוַכל  ִפּלָ ל ְסִמיָכתֹו ַעל ּתְ ּכָ
"ל. ֲאָבל  ּנַ אי ּכַ ַוּדַ ִמיד ְויֹוִעיל לֹו ּבְ ִלְמֹצא ּתָ
ל ְרפּוָאה ַעל־ְיֵדי ְרפּואֹות ָהרֹוְפִאים,  ְלַקּבֵ
ְמֹאד  ְמֹאד  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ָצִריְך  זֶה 
ּיּוַכל  ׁשֶ ְרפּואֹות  ִעם  רֹוֵפא  ִלְמֹצא  ּיּוַכל  ׁשֶ
ָלל ַעל־ ְמָצא ּכְ ּנִ אֹותֹו. ּוֶבֱאֶמת ֵאינֹו ּבַ ְלַרּפְ

ה  ִמּמַ יֹוֵתר  יִקים  ַמזִּ ָהרֹוְפִאים  י  ּכִ ֹרב,  י  ּפִ
ָסִחים קי"ג  ן ּפְ ים ְרחֹוקֹות: )ְוַעּיֵ ּמֹוִעיִלים ְלִעּתִ ֶ ּשׁ
ֵרׁש  ּפֵ א,  ַסּמָ י  ּתֵ ִתׁשְ ֵרּה, ָלא  ּבְ א  ְלִחּיָ ֵלּה ַרב  ע"א, ָאַמר 

ְדָאַמר ְלֵעיל  ּתֹות ַסְמָמִנים ּכִ ּלֹא ִלְהיֹות ָרִגיל ִלׁשְ "י ׁשֶ ַרׁשִ

ה ְלַהאי, ּוֵפֵרׁש  ַמֲעֵלי ְלַהאי ָקׁשֶ ְקָיֵני ּדְ הּו ׁשִ ּלְ )מ"ב ע"ב( ּכֻ

ה ָלזֶה ְוכּו'(. ַמֲעֵלי ָלֳחִלי זֶה ָקׁשֶ ל ּדְ ם ּכָ "י ׁשָ ַרׁשִ



לֹום יְך ׁשָ פהּתֹוָרה יד י ְלַהְמׁשִ

ַעל־ְיֵדי־יח.  ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי 
ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלִלי,  ַהּכְ לֹום  ׁשָ ְך  ִנְמׁשָ זֶה 
ְוֵיׁש  ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד  ְמַרֲחִמין  ִרּיֹות  ַהּבְ
ר ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא  יֵניֶהם, ְוַכֲאׁשֶ לֹום ּבֵ ׁשָ
ְעָיה יא,  ֶבׂש" )ְיׁשַ תּוב: "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ם  ּלָ ַרְך ְמַרֵחם ַעל ּכֻ ם ִיְתּבָ ֵ ו(, ַעל־ְיֵדי־זֶה ַהּשׁ

ים  ִהּלִ )ּתְ יו"  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  "ְוַרֲחָמיו  ְבִחיַנת:  ּבִ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ּוְכַמֲאַמר  ג(,  קמה, 

ִרּיֹות ְמַרֲחִמין  ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ת קנ"א:(: 'ּכָ ּבָ )ׁשַ

תּוב: "ְוָנַתן ְלָך  ּכָ מֹו ׁשֶ ַמִים', ּכְ ָ ָעָליו ִמן ַהּשׁ
ָבִרים יג, יח(: ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך" )ּדְ

בֹוד יט.  ּכְ ֵמִאיר  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי 
בֹודֹו  ּכְ ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ה  ְוִנְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ם  ֵ עֹוָלם, ּוְמעֹוְרִרין ָהְרחֹוִקים ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ּבָ
ִית  ּבַ לֹום  ְוִלׁשְ ְלִיְרָאה  ְוזֹוִכין  ַרְך,  ִיְתּבָ
ֲחֹלֶקת ְוָלׁשֹון ָהָרע,  ל ַהּמַ ּטֵ ה, ְוִנְתּבַ ְוִלְתִפּלָ

ָכל ָהעֹוָלמֹות: ָלִלי ּבְ לֹום ַהּכְ ְך ׁשָ ְוִנְמׁשָ

ֵהם כ.  ׁשֶ ּוַמֲחֹלֶקת  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֲעֵלי  ּבַ ֵיׁש 
כח(,  טז,  ֵלי  )ִמׁשְ ַאּלּוף  ַמְפִריד  ן  ְוִנְרּגָ ִחיַנת  ּבְ
ְרִכילּות  ִרים  ּוְמַדּבְ ִלין  ּוְמַרּגְ הֹוְלִכין  י  ּכִ
ּוַמֲחֹלֶקת  ְמִריָבה  ין  ְועֹוׂשִ ָהָרע,  ְוָלׁשֹון 
ְוזֶה  ּתֹו,  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ּוֵבין  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ
ן  ם ּכֵ רּוָחִנּיּות ֵיׁש ּגַ ׁש. ְוֵכן ּבְ ִמּיּות ַמּמָ ַגׁשְ ּבְ
ִלּפֹות,  ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ֵהם ַהּסִ ִחיָנה זֹו ׁשֶ ּבְ
ִלים ְלַפּתֹות ֶאת ָהָאָדם ְוַלֲעׂשֹות  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
הּוא  ין ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו, ַעד ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת ָעצּום ּבֵ
אִתי"  ֵני ַחּטָ ֲעָצַמי ִמּפְ לֹום ּבַ ְבִחיַנת: "ֵאין ׁשָ ּבִ
זֹּוִכין ְלָקֵרב ָהְרחֹוִקים  ים לח, ד(, ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִהּלִ )ּתְ

ַעל־ְיֵדי־זֶה ֵמִאיר  ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ְרׁשֹו, ַהְינּו  ַרְך ְוחֹוזֵר ְועֹוֶלה ְלׁשָ בֹודֹו ִיְתּבָ ּכְ
ָלׁשֹון  ֲעֵלי  ּבַ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְרָאה,  ַלּיִ
לֹום  ָ ַהּשׁ ה  ְוִנְתַרּבֶ "ל,  ַהּנַ ּוְרִכילּות  ָהָרע 
ֵנר  ַהְדָלַקת  ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ְוֵכן  עֹוָלם,  ּבָ

ִחיָנה ֹזאת: ן ּבְ ם ּכֵ ְך ּגַ ְזַמּנֹו ִנְמׁשָ ה ּבִ ֲחֻנּכָ

עֹוָלם כא.  ּבָ ְפָלא  ַהּמֻ לֹום  ָ ַהּשׁ ה  ְתַרּבֶ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ל  ּטֵ ִיְתּבַ ֲאַזי  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִמְצַות  ְוזֶהּו  ָהעֹוָלם,  ִמן  ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ל  ּכָ
ִמן  ֶרֶגל  ְכֶלה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ַהְדָלַקת 
ַעל־ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ לֹום  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּוק,  ַהּשׁ

ַעד  ְרָאה,  ַלּיִ ְרׁשֹו  ְלׁשָ בֹוד  ַהּכָ ַהְחָזַרת  ְיֵדי 
ֵאר  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ל  ּכָ ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ
ַנֲעִני עֹוד )ְזַכְרָיה  ּוק ְוֹלא ִיְהֶיה ּכְ ּשׁ ׁשּום ֶרֶגל ּבַ
ה  ן ַנֲעׂשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ָרא, ׁשֶ ּגָ ַתְרּגּומֹו ּתַ יד, כא( )ְוֵיׁש לֹוַמר ּכְ

"ל(: ּנַ ָרא ּכַ ִחיַנת ַמֲחֹלֶקת ְוַתּגָ ַעל־ְיֵדי ּבְ

ְבִחיַנת כב.  ּבִ לֹום ֵהם  ְוׁשָ ַהֳחָלִאים ַחס  ל  ּכָ
ֲעָצָמיו, ְוַהְיסֹודֹות  לֹום ּבַ ֵאין ׁשָ ַמֲחֹלֶקת, ׁשֶ
לֹום  ׁשָ ִרין זֶה ַעל זֶה ְוֵאין ִמְתַנֲהִגים ּבְ ּבְ ִמְתּגַ
לֹום: ִחיַנת ׁשָ ֶוה, ְוָהְרפּוָאה ִהיא ּבְ ָ זֶג ַהּשׁ ּמֶ ּבַ

ִלְבָרָכה כג.  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
תֹו'  ְלִמיד־ָחָכם ֵאין ְרפּוָאה ְלַמּכָ 'ַהְמַבזֶּה ּתַ
הּוא  לֹום ׁשֶ ָ ַכת ַהּשׁ ר ַהְמׁשָ י ִעּקַ ת קי"ט:(, ּכִ ּבָ )ׁשַ

ַעל־ְיֵדי  "ל, הּוא  ּנַ ּכַ ָהְרפּוָאה  ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ
זֶּה  ׁשֶ ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֵאי  ד  ַכּבֵ ּמְ ׁשֶ
ַהְינּו  ּדְ ְרׁשֹו,  ְלׁשָ בֹוד  ַהּכָ ַהְחָזַרת  ִחיַנת  ּבְ
לֹום  ְלׁשָ זֹוִכים  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ְרָאה,  ַלּיִ

ְוִלְרפּוָאה:

עֹוָלם, כד.  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ֶהָאַרת  ר  ִעּקַ
יִקים ֶאת  ְצּדִ יִקים ַהּמַ ּדִ הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ַהּצַ
ִלים ְלָקֵרב ֶאת ָהְרחֹוִקים  ּדְ ּתַ ים, ּוִמׁשְ ָהַרּבִ
בֹודֹו  ּכְ ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ּוְלַהֲחִזיָרם 
ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ד  ַהֶהְסּפֵ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ
יִקים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ּדִ יד ַעל ִסּלּוק ַהּצַ ְלַהְסּפִ

ְוִיְרַאת כה.  מּוָסר  ּבְ ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ְלַדּבֵ
ּקּון ֶקִרי,  ַמִים ּוְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, הּוא ּתִ ׁשָ
ִחיַנת: "ִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמזֹּוֵלל" )ִיְרְמָיה טו, יט(,  ּבְ

ֵדין: ַאְתָון ּדְ ֵדין ּכְ ַאְתָון ּדְ
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ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )יד( 

עֹוָלם  אּות ְוַגְבהּות ּבָ י ׁשּום ַצד ּגֵ ִלּבִ ּלֹא ְיֵהא ּבְ מּור, ׁשֶ ִבּטּול ּגָ ֲאָוה ּבְ ת ַהּגַ ל ֵמָעַלי ִמּדַ ּוְתַבּטֵ
ֶאְהֶיה ָקָטן  ל ַעְצִמי ְלַגְמֵרי, ַעד ׁשֶ ה ְלַבּטֵ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוֶאְזּכֶ ְפלּוִתי ּבֶ ה ֵליַדע ׁשִ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ּכְ

ֵפָלה ְמֹאד: ְדֵרָגִתי ַהּשְׁ ֵעיַני יֹוֵתר ִמּמַ ּבְ

י, ְלַבל יּוְכלּו ְלַהְטעֹות אֹוִתי, ַחס  ל ֶאת ַדְעּתִ ַרֲחֶמיָך ְלַבל יּוְכלּו ְלַבְלּבֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָעְזֵרִני ּבְ
ֹעֶצם  י ֲאִני ְבָעְנִיי, ּבְ ָלל, ּכִ עֹוָלם ּכְ אּות ְוַגְבהּות ּבָ ל ׁשּום ַצד ּגֵ טּות ׁשֶ בֹות ׁשְ ַמְחׁשְ לֹום, ּבְ ְוׁשָ
ְגבּו ְמֹאד ְמֹאד, זֶה ְזַמן ַרב  י ָגְדלּו ְוׂשָ ָך, ְוָצרֹות ַנְפׁשִ ּדֹוֲחִקי ְוַלֲחִצי ְוֹגֶדל ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ
י ִאם ִלְצֹעק ֵאֶליָך  י ֵאין סֹוֵמְך. ְוֵאין ִלי ׁשּום ָמנֹוס ּכִ ּתֹוֵמם ּכִ יט ְוֵאין עֹוזֵר ְוֶאׁשְ ְמֹאד, ְוַאּבִ
ֹעֶצם  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוִאם  ַלֲחָסֶדיָך.  ּוְלַיֵחל  ִליׁשּוָעְתָך,  ּוְלַקּוֹות  ְלַרֲחֶמיָך,  ּוְלַצּפֹות  ָתִמיד, 
ְלּבּול  טּות ַהזֹּאת ְוַהּבִ ם ַהּשְׁ ֶלת ּגַ בּוְלּבֶ י ַהּמְ ְעּתִ לֹום, ַעל ּדַ ִהְתַרֲחקּוִתי ַהזֹּאת, עֹוָלה ַחס ְוׁשָ
נּוָער  ה ַנַער ַהּמְ ה ִיְזּכֶ י ַבּמֶ לֹום, ָאְבָדה ִתְקָוִתי ָחִליָלה. ּכִ אּות ְוַגְבהּות ַחס ְוׁשָ ל ַצד ּגֵ ַהזֶּה ׁשֶ
ְלָפֶניָך,  י  ְעּתִ ּוָפׁשַ ְוָעִויִתי  ָחָטאִתי  ׁשֶ ִעים,  ּוְפׁשָ ַוֲעוֹונֹות  ֲחָטִאים  ֵלא  ַהּמָ מֹוִני,  ּכָ טּוב  ל  ִמּכָ

עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה: אֹוֶנס ּוְבָרצֹון, ִמּנְ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד, ּבְ ה, ּבְ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ּבְ

יֵלִני  ַהּצִ ָעְזֵרִני,  ָעְזֵרִני  ָעַלי,  ָנא  ַוֲחֹמל  חּוס  ְמֹאד,  ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפׁשִ ַעל  ֲחֹמל  ְיֹהָוה  ָאּנָא 
י  ים ְמֹאד ְמֹאד ְוַדְעּתִ ה ְמֻרּבִ י ְצָרַכי ֵהּמָ ׁש ֹקֶדם, ּכִ ַבּקֵ י ַמה ּלְ ֱאֶמת ֹלא ָיַדְעּתִ י ּבֶ יֵלִני. ּכִ ַהּצִ
ׁשֹוַתי,  ָלל ֶאת ֹעֶצם ִרּבּוי ָצְרֵכי ַבּקָ ר ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ּכְ ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש, ְוַגם ִאי ֶאְפׁשַ
עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ה ְמֹאד  ַהְרּבֵ ִתי  ָ ְקֻדּשׁ י ֶאת  ְוִקְלַקְלּתִ י  ַנְפׁשִ י ֶאת  ְוָחַבְלּתִ ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד  י  ּכִ
ָעה ּוְבָכל  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ י אֹוְרִבים ְורֹוְדִפים ָעַלי ּבְ ָוֶעֶרְך, ְוֵאין ִלי ׁשּום ְמנּוָחה ֵמרֹוְדַפי, ּכִ
ים ְמֹאד, ּכִֹחי ָחָלׁש ְוַדל ְמֹאד, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה  ׁש. ּוַבֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ ֶרַגע ַמּמָ

ם: ֶנְגּדָ ַלֲעֹמד ּכְ

ֵלם,  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ן ְלָפֶניָך ּבֶ ֶאְצַעק ֵאֶליָך, הֹוִדיֵעִני ֵאיְך ְלִהְתַחּנֵ ֶ ָאּנָא ְיֹהָוה, הֹוֵרִני ַמה ּשׁ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ִני ָלׁשּוב ּבִ ִני ּוְתַזּכֵ ָחּנֵ ּתְ ַרֲחִמים ֶאְצְלָך, ׁשֶ ִתי ּבְ ׁשָ ּקָ אּוַכל ִלְפֹעל ּבַ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ְצֹוֶתיָך  ה ִלְבִלי ָלסּור ֵמְרצֹוְנָך ּוִמּמִ ֶאְזּכֶ ה ְוַעד עֹוָלם, ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֵמַעּתָ ֵאֶליָך, ְוִלְהיֹות ּכִ
ֲאָוה  ַהּגַ ת  ִמּדַ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ֹמאל  ּוׂשְ ָיִמין 
ל  ָלל, ִמּכָ עֹוָלם ּכְ אּות ְוַגְבהּות ּבָ י ׁשּום ַצד ּגֵ בּוִלי, ְוֹלא ַיֲעֶלה ְבִלּבִ ַתְכִלית ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּגְ ּבְ
ְגבּוָרה ְוֵהן  ים טֹוִבים ְוֵהן ּבִ ָחְכָמה ּוַמֲעׂשִ ֶהם, ֵהן ּבְ ל ּבָ ּדֵ ֵני ָאָדם ְלִהְתּגַ ֶרְך ּבְ ּדֶ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ָלל.  ּכְ ֶהם  ּבָ ל  ּדֵ ְוֶאְתּגַ ֶאה  ֶאְתּגָ ְלַבל  ֱאֶמת,  ּבֶ ָפל  ְוׁשָ ָעָנו  ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ם  ֻכּלָ ּבְ ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ
ַער ָאֹנִכי  י ּבַ ָבִרים, ּכִ ל ֵאּלּו ַהּדְ ַער ָאֹנִכי. ַוֲאִני ֵרק ְוָחֵסר ִמּכָ י ּבַ י ְיֹהָוה ּכִ ִאם ָאְמָנם ָיַדְעּתִ
ירּות,  גּוף ָוֶנֶפׁש, ּוֵביִתי ֵריָקן ֵמֲעׁשִ ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי. ְוֵאין ִלי ׁשּום ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּבְ
ים  ל ַמֲעׂשִ ירּות רּוֳחִנית ׁשֶ ִמית ְוֹלא ֲעׁשִ ׁשְ ירּות ּגַ ָיִדי ֹלא ָחְכָמה ְוֹלא ְגבּוָרה ְוֹלא ֲעׁשִ ְוֵאין ּבְ
ְמֹאד,  ֵפָלה  ְוַהּשְׁ ה  ַטּנָ ַהּקְ ַמְדֵרָגִתי  ְפלּות  ְוׁשִ ֵעת,  ּכָ ְוַקְטנּוִתי  ְפלּוִתי  ׁשִ ֹגֶדל  ּוְלִפי  טֹוִבים. 
ַאְך  ֲאָוה.  ַהּגַ ּטּול  ּבִ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָלל  ּכְ ָצִריְך  ָהִייִתי  ֹלא  אי  ַוּדַ ּבְ ָך,  ִמּמְ ִהְתַרֲחקּוִתי  ְוֹעֶצם 
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ֲאִפּלּו  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  נּו,  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ּוִבְלּבּול  נּו  ְעּתֵ ּדַ ַוֲעִכיַרת  ְלָבֵבנּו  רֹוַע  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֲהֹלא 
ּוִבְלּבּול  טּות  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ְמֹאד  נּו  ְעּתֵ ּדַ ֶאת  ִבים  ּוְמַעְרּבְ ִלים  ְמַבְלּבְ ֵהם  ִהְתַרֲחקּוֵתינּו  ֹעֶצם  ּבְ
ל ַצד אֹוְרִבים  ִנים ְוָאחֹור, ּוִמּכָ ְלָחָמה ָעֵלינּו ּפָ ר ָהְיָתה ַהּמִ ִניֹות ְוֵגאּות, ַעד ֲאׁשֶ ל ּפְ ַהזֶּה ׁשֶ
ְיֹהָוה   , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאֶליָך,  ָמנֹוס  ׁשּום  ָלנּו  יִחים  ַמּנִ ְוֵאין  ְצָדִדים,  י  ּדֵ ּוִמּצִ ָעֵלינּו 
ּוְמַייֵחל  ה  ּוְמַקּוֶ ה  ּוְמַצּפֶ עֹוֵמד  ֲאִני  ֲעַדִיין  ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך,  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ָכל ֵעת,  ה ָמֵלא ַרֲחִמים ּבְ י ַאּתָ י ָיַדְענּו, ּכִ ים. ּכִ ֱאֶמת ּוְלַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָכל ֵעת ִליׁשּוָעְתָך ּבֶ ּבְ
נּו  ִלּבֵ ֹעֶמק  ְפִניִמּיּות  ּבִ ׁשֶ יֹוֵדַע,  ה  ְוַאּתָ ֲעלּומֹות.  ַהּתַ ל  ּכָ ְויֹוֵדַע  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות  ּבֹוֵחן  ה  ְוַאּתָ
ִמיד  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד  ּתֹוְקִקים  ּוִמׁשְ ֲחֵפִצים  ָאנּו 
נּו  ַמִים, ֲאדֹון ּכֹל. ְוַזּכֵ ָ ּשׁ ּבַ ן ֲחֹמל ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך, ָאִבינּו ׁשֶ ִנּיֹות ּוִבְלּבּוִלים. ַעל־ּכֵ ִלי ׁשּום ּפְ ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ּטּול,  ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ֲאָוה  ַהּגַ ת  ִמּדַ ֵמָעֵלינּו  ק  ּוְנַסּלֵ ל  ַבּטֵ ּנְ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
עֹוָלם,  ּבָ ֱאֶמת ִלְפֵני ָכל ָאָדם ׁשֶ ָפל ּבֶ ֶאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ִלְהיֹות ָעָנו ְוׁשָ ְפלּות ּבֶ ִחינֹות ׁשִ ְלָכל ּבְ
י ְמֹאד  ים ָקֹטְנּתִ ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ים, ּכִ ְקַטּנִ ּבִ ים ְוִלְפֵני ָקָטן ׁשֶ ִלְפֵני ְגדֹוִלים ּוֵבינֹוִנים ּוְקַטּנִ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָכל ָהֵאָבִרים, ַעד  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּוִתי  יׁש ׁשִ ּוְלַהְרּגִ ִני ֵליַדע  ּוְתַזּכֵ ים.  ְקַטּנִ ּבִ ׁשֶ ָטן  ִמּקָ
ָלֹבא  ה  ְוֶאְזּכֶ ֵפָלה.  ְוַהּשְׁ ה  ַטּנָ ַהּקְ ְדֵרָגִתי  ִמּמַ יֹוֵתר  ֱאֶמת  ּבֶ ֵעיַני  ּבְ ְוָקָטן  ָפל  ְוׁשָ ָעָנו  ִלְהיֹות 

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ּכִ ּטּול ּבֶ ְלַתְכִלית ַהּבִ

ר  ָלל ֵאיְך ְלַסּדֵ ם ְמֹאד, ּוְלׁשֹוִני ָמֵלא ְפָגם, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ י ְדָבִרי ְמֻגְמּגָ י ּכִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָיַדְעּתִ
ָמֵלא  ה.  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיֵתדֹוַתי,  י  ַמְכּתִ ּתָ ַאְך  ְלָפֶניָך,  ִתי  ּוְתִחּנָ ִתי  ִפּלָ ּתְ
ה  ֶאְזּכֶ ה ְוַעד עֹוָלם, ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֵמַעּתָ ִני ִלְהיֹות ּכִ ְוַזּכֵ ַרֲחִמים ֲחֹמל ָעַלי ְוָעְזֵרִני 

ית: ּיִ ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ

ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ִני אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ַזּכֵ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָתִמיד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעֹסק  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ה,  ָבה ְתִחּלָ ַמֲחׁשָ ָעלּו ּבְ ָרֵאל ׁשֶ מֹות ִיׂשְ י ְנׁשָ ְרׁשֵ ה, ְלעֹוֵרר ׁשָ דֹוׁשָ ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ
נּו, ַעד  ּלָ ִאיר ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּיָ ה. ָעְזֵרִני ְיֹהָוה ׁשֶ דֹוׁשָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ּבְ ָרׁשִ ם ֻמׁשְ ְוֻכּלָ
מֹות  ׁשָ ָרֵאל. ְוָיִאירּו ְוִיְתנֹוְצצּו ַהּנְ מֹות ִיׂשְ י ְנׁשָ ְרׁשֵ ה ְלעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ּתֹוָרֵתינּו, ׁשָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָרֵאל, ַעד  ֵעי ִיׂשְ ִעים ְוָכל ַהּפֹוׁשְ ל ָהְרׁשָ תֹוָכם ַנְפׁשֹות ּכָ ְתעֹוְררּו ְוִיְתנֹוְצצּו ּבְ ּיִ זֶה ָלזֶה, ַעד ׁשֶ
ֵלָמה ְוָיׁשּובּו ֵאֶליָך  ְתׁשּוָבה ׁשְ ם ּבִ מֹוֵתיֶהם, ְוִיְתעֹוְררּו ֻכּלָ ֶֹרׁש ִנׁשְ יַע ֲאֵליֶהם ֶהָאָרה ִמּשׁ ּגִ ּיַ ׁשֶ
ִרים, ַעד  מֹות ַהּגֵ ְהיּו נֹוָלִדים ְוִנְבָרִאים ְנׁשָ ּיִ ה ׁשֶ מֹות, ִנְזּכֶ ׁשָ ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי ִהְתנֹוְצצּות ַהּנְ ּבֶ
ָאֹנִכי  ָאְמָנם  ְוִאם  ֱאֶמת.  ּבֶ ם  ֻכּלָ ְוַיַעְבדּוָך  ַמְלכּוֶתָך  ּכַֹח  ירּו  ְוַיּכִ רּו  ְוִיְתַגּיְ ְרחֹוִקים  בֹואּו  ּיָ ׁשֶ
ַעל־ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ֲאֵחִרים  ַנְפׁשֹות  ְלעֹוֵרר  זֹו  ּכָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ְמֹאד  ָרחֹוק  ְבָעְנִיי 

ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ ִני  ּוְתַזּכֵ ָהֲעצּוִמים  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ִנים  ל־ּפָ ּכָ
עֹוֵסק  הּוא  ר  ֲאׁשֶ י,  ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור  יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ תֹוְך  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד 
ִאיר  ּתָ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ה ְלִהְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֶאְזּכֶ זֹו, ַעד ׁשֶ ה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ
מֹות  ָאר ְנׁשָ תֹוְך ׁשְ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָבה ֶעְליֹוָנה ּדְ ַמֲחׁשָ ּה, ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ָמִתי ּבְ ְוִתְתנֹוֵצץ ִנׁשְ



ה ְלתֹוָרה יד ִפָלּ ּתְ פח

ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָמִתי, ּבְ ֶֹרׁש ִנׁשְ יַע ֵאַלי ֶהָאָרה ִמּשׁ ּגִ ָך, ַעד ֶשּיַ ָרֵאל ַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ֱאֶמת: ֵלָמה ֵאֶליָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָלׁשּוב ּבִ

ֹטֶרֶפת  גּוָמה, ַהּמְ י ָהֻאְמָלָלה ְוַהּפְ ִני, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשִ ֵדִני ְוָחּנֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַצר ִלי ְמֹאד, ּפְ
ה  ַכּמָ ָך ּבְ ִעים, ָהְרחֹוָקה ִמּמְ ֵלָאה ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ י ֲאָריֹות. ַהּמְ ּנֵ ין ׁשִ מֹו ּבֵ את, ּכְ ְוִנְדּכֵ
ר ֵהִכינּו ָלֶהם  ֲאׁשֶ י, ּכַ ם ָאֹנִכי ְלֵביִתי, ְלָהִכין ִלי ֵצָדה ְלַדְרּכִ ֹה ּגַ ה ַהְרָחקֹות. ּוָמַתי ֶאֱעׁשֶ ְוַכּמָ
ה,  ֻקּדָ ֹה ְליֹום ּפְ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוָמה ֶאֱעׁשֶ ָפַני ּבְ ָהיּו ִמּלְ ִרים, ׁשֶ ׁשֵ יִקים ַהְיֵרִאים ְוַהּכְ ּדִ ל ַהּצַ ּכָ
י ָיקּום ֵאל ְוִכי ִיְפֹקד  ה ּכִ ֵמן. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ דֹוָלה, ְוֵאיְך אּוַכל ְלִהּטָ ִתי ַהּגְ ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרּפָ
עֹוָלם  ָלל ּבָ ָרן ּכְ ַוּתְ ה  ֵאין ַאּתָ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ נּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ יֶבנּו. ּוְכַבר הֹוַדְעּתָ ָמה ֲאׁשִ
ר ַרֲחָמנּוֶתיָך ַוֲחִנינּוֶתיָך הּוא  ְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו, ְוִעּקָ ל ָאָדם ּכִ ה ּפֹוֵקד ַעל ּכָ א, ְוַאּתָ ַהּבָ
ה ָמֵלא ַרֲחִמים ּומֹוֵחל ַלֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ר ֲעֵליֶהם ַאּתָ עֹוָלם ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּבָ ִבים ֵאֶליָך ּבֶ ָ ַעל ַהּשׁ
ָך,  ה ַעְבּדֶ הֹוַדְעּתָ ְלֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ָך, ּכְ ֵעיֶהם, ֲאִפּלּו ִאם ִהְרּבּו ְמֹאד ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדֶ ׁשְ ְוסֹוֵלַח ְלָכל ּפִ
ה  ְיַנּקֶ ִבים, ֹלא  ָ ַלּשׁ ה  ְוַנּקֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָדְרׁשּו  ה.  ְיַנּקֶ ה ֹלא  ְוַנּקֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָך,  ַח מּול ַהְדַרת ָקְדׁשֶ ּטֵ ּתַ ן ְלָפֶניָך, ּוְלִהׁשְ ל ּוְלִהְתַחּנֵ אִתי ְלִהְתַנּפֵ ן ּבָ ִבים. ַעל־ּכֵ ֵאיָנן ׁשָ ִלׁשְ
ִני  ְוָחּנֵ חּוס  ְדקֹו,  ִהּצָ ּבְ ְוָחֵפץ  ע  ָלָרׁשָ ַהּצֹוֶפה  ְוַלּטֹוִבים,  ָלָרִעים  ּוֵמִטיב  טֹוב  ַרֲחִמים  ָמֵלא 
ֵלָמה ֵאֶליָך,  ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ֶאְזּכֶ עֹוָלם ַהזֶּה, ׁשֶ דֹוִלים, ְוָעְזֵרִני ּבָ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ְוַרֵחם ָעַלי ּבְ
י  ְרּכִ ּדַ ַלֲעֹזב  ה  ֵמַעּתָ ְוָעְזֵרִני  ָהעֹוָלם.  ִמן  ק  ּלֵ ֶאְסּתַ ׁשֶ ֹקֶדם  י,  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוֶאְזּכֶ
ַהּטֹוב  ֶרְך  ִמּדֶ אֹוִתי  ּומֹוְנִעים  אֹוִתי  ִלים  ַהְמַבְלּבְ לֹות  ְוַהְמבּוְלּבָ ָהָרעֹות  בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ָהָרע 
ל ֵמָעַלי  ק ּוְלַבּטֵ בֹות ָהָרעֹות, ְוֵתן ִלי ּכַֹח ְלָגֵרׁש ּוְלַסּלֵ ֲחׁשָ ר. ָעְזֵרִני ָלׁשּוב ֵמֵאּלּו ַהּמַ ׁשָ ְוַהּיָ
עֹוְכַרי ְוָגְרמּו ְלַהְרִחיק אֹוִתי  ר ֵהם ָהיּו ּבְ י, ֲאׁשֶ ְעּתִ ְטִריִדים ֶאת ּדַ בֹות ַהּמַ ֲחׁשָ ל ֵאּלּו ַהּמַ ּכָ
י  ְבּתִ ק ֶאת ַמֲחׁשַ ה ְלַדּבֵ ִני ֵמַעּתָ י, ּוְתַזּכֵ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ֶעְזָרִתי ּוְתַטֵהר ּוְתַקּדֵ . קּוָמה ּבְ ּךָ ִמּמֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ֵמַעּתָ ֵאֶליָך ּבֶ

ָגִדים  יט ֵמָעַלי ֶאת ַהּבְ ים ְלָהִסיר ּוְלַהְפׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ י, ְוַצּוֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֲחֹמל ַעל ַנְפׁשִ
ַוֲעוֹונֹוֵתינּו  ֲחָטֵאינּו  ַעל־ְיֵדי  ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ ַעל־ְיֵדי  י  ַנְפׁשִ ֶאת  י  ּתִ ׁשְ ִהְלּבַ ׁשֶ ַהּצֹוִאים 
ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ַהּצֹוִאים  ָגִדים  ַהּבְ ֵאּלּו  ר  ֲאׁשֶ ְלָפֶניָך,  ְענּו  ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִוינּו  ְוׁשֶ ָחָטאנּו  ׁשֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ
ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוֵליֵלְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ׁשּוב  ִמּלָ ְמֹאד  אֹוָתנּו  ִבים  ּוְמַעּכְ מֹוְנִעים  ֵהם  ֵמֲחָטֵאינּו, 
ְמֹאד,  ָהַרּבֹות  ִגיעֹות  ַהּיְ ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ ֶאת  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ ְוַהּטֹוִבים.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
יָטם  ֵדי ְלַהְפׁשִ ה ְיִגיעֹות ַרּבֹות ַוֲעצּומֹות ּכְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ַע ְוִלְטֹרַח ְמֹאד ּבְ ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַיּגֵ ׁשֶ
ֵבדֹות,  ׁשֹות ְוַהּכְ ִרירּות ְוַהְיִגיעֹות ַהּקָ ל ִלְסּבֹל ֹעֶצם ַהּמְ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ֵמָעֵלינּו, ַעד ֲאׁשֶ
ְפִסיִקים  ַהּמַ ֵאּלּו,  ּכָ ְרזֶל  ּבַ ּוְמִחּצֹות  ּוְמָסִכים  ְמִניעֹות  ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֹקֶדם  ִלְסּבֹל  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ
ה ְלַבד  ָגִדים ַהּצֹוִאים, ְוַאּתָ ים ִנְתַרּבּו ְמֹאד ַהּבְ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ ה. ּכִ ָ ֻדּשׁ יֵנינּו ּוֵבין ַהּקְ ּבֵ
ן ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ְוחּוס ַוֲחֹמל ַעל  ָך ַעל־ְיֵדי זֶה. ַעל־ּכֵ ֶדל ִרחּוֵקינּו ִמּמְ ָיַדְעּתָ ּגֹ
ָגִדים ַהּצֹוִאים  ים ְלָהִסיר ֵמָעַלי ֶאת ַהּבְ דֹוׁשִ ה ְלַמְלָאֶכיָך ַהּקְ ָמֵתנּו, ְוַצּוֵ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ַנְפׁשֵ
ַהּמֹוְנִעים  ל  ּכָ בּוִלי,  ּגְ ּוֵמַעל  ֵמָעַלי  לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַמֲחָלצֹות.  אֹוִתי  יׁש  ּוְלַהְלּבִ
ִאי  ה, ַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ יֵנינּו ְלֵבין ַהּקְ ׁש ּבֵ ּיֵ ְרזֶל ׁשֶ ְפִסיִקים ּוְמִחּצֹות ַהּבַ ָסִכים ְוַהּמַ יִלים ְוַהּמְ ְבּדִ ְוַהּמַ



ה ְלתֹוָרה יד ִפָלּ פטּתְ

. ְוָכל  ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ָראּוי, ּכַ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ה ַלֲעׂשֹות ׁשּום ּדָ ר ָלנּו ַעּתָ ֶאְפׁשַ
ה  ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ לּו ְלַגְמֵרי, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ּטְ ם ִיְתּבַ ּלָ ִניעֹות ּכֻ ָסִכים ְוַהּמְ ֵאּלּו ַהּמְ

ֵעיֶניָך ָתִמיד: ֱאֶמת, ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ ה סּור ֵמָרע ּבֶ ִלְהיֹות ֵמַעּתָ

ֱאֶמת,  ּבֶ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִזּוּוֵגינּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ַעְזֵרנּו  ּתַ ּוְבֵכן 
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ְוַזּכֹות,  ִהירֹות  ּבְ מֹות  ְנׁשָ ְלָבֵנינּו,  ּוְטהֹורֹות  ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ְנׁשָ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ
ָבה  ַמֲחׁשָ ה, ּבְ דֹוׁשָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ּבְ ָרׁשִ ׁשְ ים, ַהּמֻ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ מֹות ִיׂשְ י ִנׁשְ ְרׁשֵ ָ ִמּשׁ
ים, ְוִיְהיּו  ּיִ ֵנינּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִמּתִ ְהיּו ּבָ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ִריְך הּוא. ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֶעְליֹוָנה ּדְ
ל  ּדַ ֵלם. ְוִיְתּגַ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵמי ִמְצֹוֶתיָך ּבֶ ָמּה ּוְמַקּיְ ֵלִמים, עֹוְסֵקי תֹוָרֶתְך ִלׁשְ ם ְיֵרִאים ּוׁשְ ֻכּלָ
ֲעֵליֶהם,  ֶנֱאַמר  ְוִיְהֶיה  ֲחָלֵצינּו,  ְויֹוְצֵאי  ֵנינּו  ּבָ ַעל־ְיֵדי  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ׁש  ְוִיְתַקּדֵ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ
ְיֵמיֶהם  ְוַתֲאִריְך  ָך.  יֹוַלְדּתֶ ְוָתֵגל  ָך  ְוִאּמֶ ָאִביָך  ַמח  ִיׂשְ ֶהם,  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ָאב.  ח  ּמַ ְיׂשַ ָחָכם  ן  ּבֵ

ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם: ִעיִמים, ְוַיֲעׂשּו ְרצֹוְנָך ּכָ ּטֹוב ּוַבּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ּוׁשְ

ֲעוֹונֹוַתי.  ל  ִלי ַעל־ּכָ ּוְמֹחל  ֲאלֹוַתי ְבַרֲחִמים.  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ָעַלי,  ָעַלי ַרֵחם  ְיֹהָוה, ֲחֹמל  ָאּנָא 
ְבָגִדים ְטהֹוִרים  ים, ּבִ ְבָגִדים ְנִקּיִ ִני ּבִ יׁשֵ ָגִדים ַהּצֹוִאים ְוַהְלּבִ ל ַהּבְ יט ֵמָעַלי ּכָ ה ְלַהְפׁשִ ְוַצּוֵ
ַתְכִלית  ּבְ ָראּוי  ּכָ ִציִצית  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ְוַזּכֵ ֶעְזִרי  ּבְ ֶוְהֵיה  ים,  ּוְקדֹוׁשִ
י  ַנְפׁשִ ֶאת  ְלַמְעָלה  יׁש  ְלּבִ ּתַ ן  ּכֵ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ית  ַטּלִ ּבְ ה  ּסֶ ִמְתּכַ ֲאִני  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ֵלמּות.  ַהּשְׁ
י ִמְקָרא  ם ּבִ ים ּוְלָבִנים. ִויֻקּיַ ְבָגִדים ְנִקּיִ ָנן, ּבִ ית ָנָאה ּוַבֲחלּוָקא ְדַרּבָ ַטּלִ ָמִתי ּבְ ְורּוִחי ְוִנׁשְ
ְוֵתן  ְבֶעְזָרִתי  קּוָמה  ֶיְחָסר.  ַאל  ָך  ֹראׁשְ ַעל  ֶמן  ְוׁשֶ ְלָבִנים  ָגֶדיָך  ּבְ ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ֲעוֹונֹוֵתינּו  י ּבַ ָמִתי, ּכִ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ בֹוד ַנְפׁשִ דֹוׁש, ְוַעל ּכְ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ ָאֹחס ַעל ּכְ י ׁשֶ ִלּבִ ּבְ
ינּו ְמֹאד, ַעד  ַנְפׁשֵ ּוָבִזינּו ֶאת  בֹוֵדנּו  ּכְ ְוַעל  בֹוְדָך  ּכְ י ֹלא ַחְסנּו ַעל  ּכִ בֹוֵדנּו,  ּכְ ל  ּדַ ים  ָהַרּבִ
ֻטְמַאת  צּונּו ּכְ ּקְ ּגֹוִים ְוׁשִ בֹוֵדנּו ּבַ ל ּכְ לּות ְמֹאד. ּדַ ֹעֶמק ִזְלזּול ַהּגָ בֹוֵדנּו, ּבֶ ר ָנְפלּו ֶחְלֵקי ּכְ ֲאׁשֶ
דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ ַעל  ּוִבְפָרט. חּוָסה  ְכָלל  ּבִ ְמֹאד  ְמרּוִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוְרֵאה  ה.  ּדָ ַהּנִ
ה ְכבֹוְדָך ַעל־ ל ְוִיְתַעּלֶ ּדֵ ְתּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָראָת ּכָ ִביל זֶה ּבָ ׁשְ ר ּבִ דֹוׁש, ֲאׁשֶ ְוַהּקָ
יִתיו.  יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ תּוב, ּכֹל ַהּנִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ָך ִיׂשְ ְיֵדי ַעּמְ
ין ָהַעּכּום  לּות ּבֵ ּגָ בֹוד ּבַ ָרֵאל ְוָנַפל ַהּכָ ׂשְ בֹוד ִמּיִ ל ַהּכָ ל ּכָ בֹוד ְלָזִרים ְוֻנּטַ ל ַהּכָ ְך ּכָ ה ֶנְהּפַ ְוָלּמָ
ְמָחְרִפים  ר  ֲאׁשֶ ּוְלִבזָּיֹון,  ה  ְלֶחְרּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ְוַעּמְ בֹוד,  ַהּכָ ל  ּכָ ָלֶהם  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ִעים,  ְוָהְרׁשָ

ָכל ֵעת: ים אֹוָתנּו ּבְ ּוְמַבזִּ

ה  ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש, ּוְסָעֵדִני ְוהֹוׁשִ בֹוֶדָך, ּוׁשְ ּוְבֵכן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ּכְ
ָלׁשּוב  ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ ּוְלִיְרָאֶתָך,  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ֵלם  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ֵמַעּתָ ְלִהְתעֹוֵרר 
ם ּוְלַגּלֹות  ר ַעל ִלּבָ ט ֲאֵחִרים, ְלַדּבֵ ֵ ט ַעְצִמי ְוַגם ְלַקּשׁ ֵ ה ְלַקּשׁ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְוֶאְזּכֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
דֹול  בֹוְדָך ַהּגָ ה ּכְ ח ְוִיְתַעּלֶ ּבַ ּתַ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ּכְ ְתׁשּוָבה ׁשְ יָבם ּבִ ָלֶהם ָהֱאֶמת, ּוְלָהׁשִ
י  ֱאֶמת, ּכִ יֹוֵתר ִמְתָקְרִבים ֵאֶליָך ּבֶ ַהְמֻרָחִקים ּבְ ׁשֶ בֹוֶדָך ּכְ ר ּכְ י זֶה ִעּקָ דֹוׁש ַעל־ָיִדי. ּכִ ְוַהּקָ
ן ַרֵחם ָעַלי ְוָקֵרב ֵאֶליָך  א. ַעל־ּכֵ א ְוַתּתָ ִריְך הּוא ֵעּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ר ׁשְ ק ְוִאְתַיּקַ ּלַ ָאז ִאְסּתַ
ל  ּוְתַגּדֵ ַעל־ָיִדי,  ָך  ִמּמְ ְמֻרָחִקים  ָאר  ׁשְ עֹוד  ָקֵרב  ּתְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְזכּות  ל  ְוַגְלּגֵ מֹוִני,  ּכָ ְמֻרָחק 
ֵצִני,  ֵקִני ְוַאּמְ ֵעִני ְוַחזְּ מֹוִני. ְוָעְזֵרִני ְוַסּיְ דֹול ַעל־ְיֵדי ַדְיָקא, ַעל־ְיֵדי ְמֻרָחק ּכָ בֹוְדָך ַהּגָ ׁש ּכְ ּוְתַקּדֵ
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בֹוְדָך  ל ּכְ ִמיד ְלַהֲעלֹות ּוְלַגּדֵ ה ּתָ ּלּוָתא ְדָגלּוָתא, ְוֶאְזּכֶ ה ִמזִּ ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּדִ ה ְלַהֲעלֹות ַהּכָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יַע ָעַלי  ּפִ ְוַתׁשְ ְרָאה.  ַהּיִ הּוא  ְרׁשֹו ׁשֶ בֹוד ְלׁשָ ה ְלַהֲעלֹות ַהּכָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוָעְזֵרִני  דֹוׁש.  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ
ד ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה.  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ֶניָך ָתִמיד, ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשׁ ה ְלִיְרָאה ִמּפָ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִיְרָאְתָך ַהּקְ
ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ָהרֹוְממּות  ְלִיְרַאת  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְלִיְרָאה  יַע  ְלַהּגִ ְוַתַעְזֵרִני 
ל  ן ָלֶהם ּכָ ם, ְוִלּתֵ ֱאֶמת ֶנְגּדָ ל ַעְצֵמנּו ּבֶ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ֵלם, ׁשֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ד ִיְרֵאי ְיֹהָוה ּבֶ ְלַכּבֵ
ֵלמּות  ׁשְ ה ְלִיְרָאה ּבִ ָגֵמי ַהִיְרָאה, ְוִנְזּכֶ ן ַעל־ְיֵדינּו ּפְ ֻתּקַ ּיְ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלם, ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ בֹוד ּבֶ ַהּכָ
י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו.  יו ּכִ תּוב, ְיראּו ֶאת ְיֹהָוה ְקדֹוׁשָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ָלל. ִויקּוּיַ ַגם ּכְ ִלי ְפּ ּבְ
ֶפׁש  ֵאִני ְרפּוַאת ַהּנֶ ֲעָצַמי, ְוִתְרּפָ לֹום ּבַ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ה ׁשֶ י, ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות ֲאִמּתִ ה ַעל־ְיֵדי זֶה ִלׁשְ ְוִנְזּכֶ
ִלי ׁשּום מּום ּוְפָגם. ִרּבֹונֹו  י ּבְ ֵלמּות ֲאִמּתִ ׁשְ ֵלם ּבִ ה ִלְהיֹות ׁשָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ּבְ
ּוְפָגִמים  מּוִמים  ָמֵלא  ֲאִני  י  ּכִ ֵלמּות,  ִמּשְׁ ְמֹאד  ָרחֹוק  ֲאִני  יו  ַעְכׁשָ י  ּכִ י,  ָיַדְעּתִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
לֹום  ֵני ַזְעֶמָך ֵאין ׁשָ ִרי ִמּפְ ְבׂשָ י ְמֹתם. ֵאין ְמֹתם ּבִ ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבִ ה ְמֹאד, ִמּכַ ַהְרּבֵ
ַעי  י ַעל־ְיֵדי ֲעוֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ַנְפׁשִ י ּבְ ְלּתִ ִהּטַ אִתי. ְוָכל ֵאָבַרי ְמֵלִאים מּוִמים ׁשֶ ֵני ַחּטָ ֲעָצַמי ִמּפְ ּבַ
ה, ְוֵאיִני  ֱאֶמת ְוֵאיִני ָיכֹול ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ַתּמָ ים. ֵמֲחַמת זֶה ֲאִני ָרחֹוק ֵמֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ֻרּבִ ַהּמְ
ּוֵמַאַחר  ִיְקָרב.  ֹלא  ּבֹו מּום  ר  ֲאׁשֶ ָכל  י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ ׁשּום  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה 
א,  ּלָ ַעְלָמא ּכֹ ַמִים, ִרּבֹונֹו ּדְ ָ ּשׁ ּבַ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ָאִבי ׁשֶ ה ֶאְזּכֶ ּמֶ ה, ּבַ ִפּלָ ֲאִני ָרחֹוק ִמּתְ ׁשֶ
ים, ַעל־ ְרַחּקִ ְוָעִתי ִמּמֶ ה ׁשֹוֵמַע קֹול ׁשַ י־ֵכן ַאּתָ י ַאף־ַעל־ּפִ י, ּכִ ָמֵלא ַרֲחִמים, ָאְמָנם ָיַדְעּתִ

ל,  ּלָ י ֵואֹלָהי ֵאֶליָך ֶאְתּפַ ן ֲהִרימֹוִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ֵאֶליָך, ָאִבי ָאִבי, ֲאדֹוִני ֲאדֹוִני, ַמְלּכִ ּכֵ
ְוֶאְכָרָעה,  ֲחֶוה  ּתַ ֶאׁשְ ְלָפֶניָך  ַח,  ּטֵ ּתַ ֶאׁשְ ְלָפֶניָך  ן,  ֶאְתַחּנָ ֵאֶליָך  ַע,  ּוֵ ֲאׁשַ ֵאֶליָך  ֶאְזַעק,  ֵאֶליָך 
דֹוִלים, ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך  ֶחְמָלְתָך ּוְבַרֲחֶמיָך ַהּגְ ִני ַוֲחֹמל ָעַלי ּבְ י. חּוס ְוָחּנֵ י ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ֵאֶליָך ׁשִ
א ֶאת ַמְכאֹוֵבי  דֹוָלה ִויֵתָרה, ּוְתַרּפֵ ַאֲהָבה ּוְבֶחְמָלה ּגְ ָך ּבְ עֹון ָקְדׁשְ יַח ָעַלי ִמּמְ ּגִ ָעַלי, ְוַתׁשְ
י  ל ֵאֶבר ָוֵאֶבר, ּכִ י ִמּכָ ַנְפׁשִ י ּבְ ְלּתִ ִהּטַ ל ַהּמּוִמים ׁשֶ י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ְוָתִסיר ֵמָעַלי ּכָ ַנְפׁשִ
ְוֵאין  ֵחֶקר  ֵאין  ַעד  ְוִנְפָלאֹות  ְגדֹולֹות  ה  עֹוׂשֶ ה  ְוַאּתָ ִרים,  ּבָ ִנׁשְ ֵכִלים  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָך  ַדְרּכְ
ְבֵרי  ׁשִ ץ  ּוְמַקּבֵ ה ַמֲעֶלה  דֹול ַאּתָ ַהּגָ ּוְבֹכֲחָך  ים.  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ה ְמַחּיֶה ֵמִתים  ְוַאּתָ ר,  ִמְסּפָ
ׁש אֹוָתם  ה ְמַחּדֵ ֲחָסֶדיָך ְוַאּתָ ן אֹוָתם ּבַ ר ּוְמַתּקֵ ה ְמַחּבֵ ָבִרים, ְוַאּתָ ְבֵרי ׁשְ ִרים, ׁשִ ּבָ ֵכִלים ִנׁשְ
י ְבָיְדָך  ָך, ָחִליָלה, ּכִ ֵאת ּוְבֶיֶתר ֹעז, ְוֵאין ׁשּום ִנּצֹוץ ֶנֱאָבד ְוִנְדֶחה ִמּמְ ֶיֶתר ׂשְ ָבִראׁשֹוָנה ּבְ ּכְ
ֵאִני ְוָתִסיר  ְוִתְרּפָ ִיְכְמרּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי  ם,  ּוְלַחזֵּק ַלּכֹל. רֹוֵפא ִחּנָ ל  ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ ּוְגבּוָרה  ּכַֹח 
ֵלָמה ְלחֹוֵלי  ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ָמִתי, ּוׁשְ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ָגִמים ִמּגּוִפי ְוַנְפׁשִ ל ַהּמּוִמים ְוַהּפְ י ּכָ ּנִ ִמּמֶ
בֹוָתם. ְרָפֵאִני  ׁש ְלַעּצְ בּוֵרי־ֵלב ּוְמַחּבֵ ה, ָהרֹוֵפא ִלׁשְ ָך )ּוִבְפָרט ְוכּו'(. רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ַעּמֶ
ִלי  מּור ּבְ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ֵלם ּבִ ה ִלְהיֹות ׁשָ ה. ְוֶאְזּכֶ ִתי ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵעִני ְוִאּוָ ְיֹהָוה ְוֵאָרֵפא הֹוׁשִ
ל ֶאת ּגּוִפי,  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ֶאְזּכֶ ֲעָצַמי, ׁשֶ לֹום ּבַ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ִני ׁשֶ ׁשּום מּום ּוְפַגם, ְוַזּכֵ
ְלַגְמֵרי  ּגּוִפי  ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ָהָרִעים,  ּוִמּדֹוָתיו  ַהּגּוף  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ְלַגְמֵרי  י  ּנִ ִמּמֶ לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ
ָמה  ׁשָ ַלל, חּוץ ֵמְרצֹון ַהּנְ ֲאָוה ְוָרצֹון ַאֵחר ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ְלַהּגּוף ׁשּום ּתַ ָמה, ַעד ׁשֶ ׁשָ ֵאֶצל ַהּנְ
ְך  ּכֵ ְוִיְזּדַ ׁש  ִיְתַקּדֵ ּגּוִפי  ׁשֶ ְוגּוִפי,  ָמִתי  ִנׁשְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ְוִיְהֶיה  ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  הּוא  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ תֹוְך  ּבְ ִנְכָלל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד 
ֶאָחד  ֵניֶהם ִיְהיּו ִנְכָלִלים ּכְ גּוף ָוֶנֶפׁש, ּוׁשְ דֹוָלה ּוְבָרצֹון טֹוב ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ֶהם ְרצֹוְנָך ּבְ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
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ַעד  ָתִמיד,  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ דֹול  ּגָ לֹום  ּוְבׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ
ִתי ְלָפֶניָך  ִפּלָ ר ּתְ ֶאְהֶיה מּוָכן ְוָראּוי ְלַסּדֵ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ מּוָרה ּדִ ֵלמּות ּגְ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָלִמים, ָהעֹוִלים ְלָפֶניָך  נֹות ׁשְ מֹו ְקֹטֶרת ְוָקְרּבְ ִתי ְלָפֶניָך ּכְ ִפּלָ ֵלמּות. ְוִתּכֹון ּתְ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבְ

ֵלם: ִמים ְוׁשָ ַעל־ְיֵדי ִאיׁש ּתָ

ִתי ְלָפֶניָך  ׁשָ ִתי ּוַבּקָ ִתי ּוְתִחּנָ ִפּלָ ר ּתְ ִני ְלַסּדֵ מֹוִני, ְוַזּכֵ ם ּכָ יָך ְלִאּלֵ ַתח ּפִ ל עֹוָלם, ּפְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ר ִעם ְלָבִבי  ל ֲאׁשֶ ִמיד, ְוֵאת ּכָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּתָ אּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ָכל ֵעת, ׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ָראּוי ּבֶ ּכָ
ִתי  ׁשָ א ַבּקָ ה ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָעַלי, ּוְתַמּלֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ּבְ ֱאֶמת ּבְ יָחה ּבֶ ָאׂשִ

ִמיד: ַרֲחִמים ּתָ ְבּ

נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ַמה  ְלָכל  יַע  ְלַהּגִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוָעְזֵרנּו  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ֶהָאָרה  ָעֵלינּו  ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָפֶניָך.  ִמּלְ
ְוָלׁשּוב  ֵאֶליָך  ֱאֶמת  ּבֶ ְלִהְתעֹוֵרר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָמֵתינּו,  ִנׁשְ ֶֹרׁש  ִמּשׁ ָחָזק  ְוִהְתנֹוְצצּות  דֹוָלה  ּגְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּדִ ה ְלַהֲעלֹות ַהּכָ ְזּכֶ ּנִ ל ֲעוֹונֹוֵתינּו, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ַעל ּכָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ִבְתׁשּוָבה ׁשְ
ה  ׁש ְוִיְתַעּלֶ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ָגלּוָתא. ְוִנְזּכֶ ילּוָתא ּדְ ִליּפֹות, ִמזִּ לּות, ֵמִעְמֵקי ַהּקְ ֵמֹעֶמק ַהּגָ
ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ְכבֹוְדָך  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ָתִמיד,  ַעל־ְיֵדינּו  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ ְוִיְתרֹוֵמם 
תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויקּוּיָ בֹודֹו.  ִמּכְ ֵהִאיָרה  ְוָהָאֶרץ  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ בֹוֶדָך.  ִמּכְ ֶאֶרץ  ִאיר  ּתָ
בֹוד ְלׁשֶֹרׁש  ה ְלַהֲעלֹות ַהּכָ ר. ְוִנְזּכֶ י ְיֹהָוה ִדּבֵ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָ ׂשָ בֹוד ְיֹהָוה ְוָראּו ָכל ּבָ ְוִנְגָלה ּכְ
ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ֵלמּות. ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשׁ ׁשְ ה ְלִיְרָאה ּבִ ְרָאה, ְוִנְזּכֶ ָגֵמי ַהּיִ ָלִמים ּפְ ְרָאה, ְוִיְהיּו ִנׁשְ ַהּיִ
ָלנּו  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ָהרֹוְממּות,  ִיְרַאת  ָאה  ִעּלָ ְלִיְרָאה  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ֶאת  ַהזֶּה  ְוַהּנֹוָרא 
ְוִתְהֶיה  ִמיד,  ּתָ ְוִנְפַחד  ִניָרא  ָך ְלַבד  י ִאם ִמּמְ ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ָוַפַחד ִמּשׁ ִיְרָאה  ׁשּום 
לֹום,  נּו ְלׁשָ ַזּכֵ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוַעל־ְיֵדי ַהִיְרָאה ּתְ ַלל ֵמַעּתָ י ֶנֱחָטא ּכְ ֵנינּו ְלִבְלּתִ ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ
ַלֲעׂשֹות  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ תֹוְך  ּבְ ִנְכָלל  ְוִיְהֶיה  ל  ּטֵ ִיְתּבַ ְוַהּגּוף  ֲעָצֵמינּו,  ּבַ לֹום  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
לֹום  יְך ׁשָ ִמיד, ְוַתְמׁשִ ֵתנּו ּתָ ִפּלָ ַמע ּתְ ֵלמּות, ְוִתׁשְ ׁשְ ה ּבִ ה ִלְתִפּלָ ִמיד, ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּתָ ְרצֹוְנָך ּבֶ
ל  ה, ּוְתַבּטֵ ל ַמּטָ ל ַמְעָלה ּוְבָפַמְלָיא ׁשֶ ָפַמְלָיא ׁשֶ לֹום ּבְ ים ׁשָ ׂשִ ים ּתָ עֹוָלם, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבָ
ְוִקְלקּוִלים  ָרעֹות  ה  ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ָך  ְלַבּדְ ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָהעֹוָלם.  ִמן  ַמֲחלֹוֶקת  ִמיֵני  ל  ּכָ ֶאת 
ין  יו ּבֵ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ֲחלֹוֶקת ׁשֶ יו, ּוִבְפַרט ֹעֶצם ַהּמַ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ֲחלֹוֶקת ׁשֶ לֹום, ַהּמַ ּגֹוְרִמים, ַחס ְוׁשָ
א ְיֹהָוה,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֲחֵברֹו. ָאּנָ ר ָחַלק ֵלב ּכָ ּדֹור, ַעד ֲאׁשֶ ּבַ ִרים ׁשֶ ׁשֵ יִקים ּוֵבין ַהּכְ ּדִ ַהּצַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  ְוָתׂשִ עֹוָלם,  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ּוְתַגּלֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעֵלינּו  ַרֵחם 
ִמי, ְוָכל  ׁשְ עֹוָלם ַהזֶּה ַהּגַ ם ּבָ לֹום ּגַ ָ ְך ַהּשׁ ּיְֻמׁשַ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַעד ׁשֶ לֹום ּבְ יַע ׁשָ ּפִ ְלעֹוָלם, ְוַתׁשְ

עֹוָלם: ּבָ רּוִאים ׁשֶ ל ַהּבְ ין ּכָ דֹול ּבֵ לֹום ּגָ ָ רּוִאים ְיַרֲחמּו זֶה ַעל זֶה, ְוִיְהֶיה ַהּשׁ ַהּבְ

ה   ְלֲחֻנּכָ

ָראּוי,  ֵלמּות ּכָ ׁשְ ְזַמּנֹו ּבִ ה ּבִ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְוָעְזֵרנּו ְבּ
ה  ָהֵאּלֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָראּוי.  ּכָ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ּוְבַכּוָ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְמנּוָה  ִקּיַ ִאּלּו  ּכְ ִמְצָוֵתנּו  ִקּיּום  ְלָפֶניָך  ב  ְוֵיָחׁשֵ ה,  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ְלָפֶניָך  ְרנּו  ִהְזּכַ ׁשֶ
ת  ַ ּה, ְוָיִאירּו ְלָפֶניָך אֹור ְקֻדּשׁ לּוִים ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ָכל ּפְ ּבְ
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זֹו,  ִמְצָוה  ִקּיּום  ַעל־ְיֵדי  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוִנְזּכֶ ם.  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ִמְצָוֵתינּו 
ַאֲהָבה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְלַקּיֵם  ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ָנן,  ּוְדַרּבָ אֹוַרְייָתא  ּדְ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִקּיּום  ְוַעל־ְיֵדי 
ָכל  ּבְ ָך  ֵמִאּתְ לֹום  ׁשָ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ֵלמּות  ּוִבׁשְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ ְרָאה  ּוְבּיִ
לֹום.  ָ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ תּוב, ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ם. ִויקּוּיַ ּלָ ָהעֹוָלמֹות ּכֻ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הּוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
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נּוז, א.  ַהּגָ אֹור  ַטַעם  ִלְטֹעם  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ּלּו ֶלָעִתיד, ָצִריְך  ְתּגַ ּיִ ַהְינּו סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ּה. ְוזֶה זֹוִכין  ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ ת ַהּיִ ְלַהֲעלֹות ִמּדַ
ִחיַנת ִהְתּבֹוְדדּות  הּוא ּבְ ט ׁשֶ ּפָ ַעל־ְיֵדי ִמׁשְ
ָפֵרׁש ִלּבֹו ִלְפֵני  ּמְ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ׁשֶ יָחה ּבֵ ְוׂשִ
ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוָדן  ְוׁשֹוֵפט  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ָחִדים  ל ַהּפְ ל ֲעָסָקיו, ּוָבזֶה ָיִסיר ֵמָעָליו ּכָ ּכָ
ֵאין  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ִפיָלָתּה,   ִמּנְ ְרָאה  ַהּיִ ּוַמֲעֶלה 
ִנין  ּדָ ֲאַזי  ַעְצמֹו,  ֶאת  ְוׁשֹוֵפט  ן  ּדָ ָהָאָדם 
ׁש  ין ִנְתַלּבֵ ְוׁשֹוְפִטין אֹותֹו ְלַמְעָלה, ַוֲאַזי ַהּדִ
עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל  ָבִרים,  ַהּדְ ָכל  ּבְ
זֶה  ּבְ ַלֲעׂשֹות  קֹום  ַלּמָ ִליִחים  ׁשְ ים  ַנֲעׂשִ
ל  ְלַקּבֵ כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְינּו  תּוב,  ּכָ ט  ּפָ ִמׁשְ ָהִאיׁש 
עֹוָלם,  ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָעְנׁשֹו ְוִדינֹו ַעל־ְיֵדי ּכָ
ָלָאָדם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ חּוׁש  ּבְ רֹוִאין  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֹרב  י  ַעל־ּפִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוִיּסּוִרין  ין  ּדִ ֵאיזֶה 
ָבר  ה, ַעל־ְיֵדי ּדָ ה ַקּלָ ִאים ַעל־ְיֵדי ִסּבָ ֵהם ּבָ
ַעל־ְיֵדי  ַעת ׁשֶ ּלֹא ָהָיה עֹוֶלה ַעל ַהּדַ ָקָטן, ׁשֶ
ל לֹו חֹוַלַאת ְוִיּסּוִרים  ְלּגֵ זֶה ִיְתּגַ ָבר ָקָטן ּכָ ּדָ
ֵמֲחַמת  זֶה  ל  ּכָ ַאְך  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ה  ֵאּלֶ ּכָ
זֶה  ּבְ ׁש  ִנְתַלּבֵ ִמְלַמְעָלה  ָעָליו  ׁשֶ ין  ַהּדִ ׁשֶ
יַע לֹו,  ּגִ ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַהּמִ ָבר ּכְ ַהּדָ
ן ְוׁשֹוֵפט ֶאת ַעְצמֹו  ֵאין ָהָאָדם ּדָ ׁשֶ ְוָכל זֶה ּכְ
ַעְצמֹו  ֹוֵפט ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּשׁ ׁשֶ ַעְצמֹו, ֲאָבל ּכְ ּבְ
ְוֵאינֹו  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ין  ַהּדִ ל  ּטֵ ִנְתּבַ ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ
י ֵאין  ָבר, ּכִ ּום ּדָ ָצִריְך ְלִהְתָיֵרא ְוִלְפֹחד ִמּשׁ
ַעְצמֹו  ּבְ ל  ּטֵ ּבִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ֶהם,  ּבָ ׁש  ְמֻלּבָ ינֹו  ּדִ

ַעְצמֹו,  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ן  ּדָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  יִנים  ַהּדִ
ָבר ְלעֹוֵרר  ׁשּום ּדָ ת ּבְ ׁשֶ ְרָאה ִמְתַלּבֶ ְוֵאין ַהּיִ
ַעְצמֹו ִנְתעֹוֵרר, ּוָבזֶה  י הּוא ּבְ ֶאת ָהָאָדם ּכִ
ְהֶיה לֹו ַרק  ּיִ ּה, ׁשֶ ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ ַמֲעֶלה ֶאת ַהּיִ
ַאֶחֶרת,  ִיְרָאה  ְוֹלא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת 
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נּוז ב.  ַהּגָ אֹור  ַטַעם  ִלְטֹעם  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ה  ַיְרּבֶ "ל  ּנַ ּכַ
ֵעת,  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ּפֹט  ְוִיׁשְ ְוָיִדין  קֹונֹו, 
ְוָהגּון  ָראּוי  ְך  ּכָ ִאם  יו,  ּוַמֲעׂשָ ֲעָסָקיו  ל  ּכָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּוְלִהְתַנֵהג  ַלֲעׂשֹות  לֹו 
ל  ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ִויַכְלּכֵ ַהּגֹוֵמל ִעּמֹו טֹובֹות ּבְ
ַהּכֹל  ְוַעל  ה(.  קיב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבְ ָבָריו  ּדְ
ַעְצמֹו  ּבְ ְוהּוא  ַעְצמֹו,  ִעם  ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָיבֹוא 
ֲעָסָקיו  ל  ּכָ ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ּפֹט  ְוִיׁשְ ָיִדין 
ָחִדים  ַהּפְ ל  ּכָ ֵמָעָליו  ָיסּור  ּוָבזֶה  יו.  ּוַמֲעׂשָ
ּלֹא ִייָרא  פּולֹות, ַהְינּו ׁשֶ ְראֹות ַהּנְ ֵצל ִמּיִ ְוִיּנָ
ָרָעה  ה  ְוַחּיָ ְוָאדֹון  ר  ׂשַ ּום  ִמּשׁ ִיְפַחד  ְוֹלא 
ַרק  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ְוֹלא  ְוִלְסִטים, 
ּוָבזֶה  ְוִיְפַחד,  ִייָרא  ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ
ַעת.  ַלּדַ ַהְינּו  ּדְ ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ְרָאה  ַהּיִ ַיֲעֶלה ֶאת 
ְלִהְתָיֵרא,  י  ִמּמִ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ֵלם  ׁשָ ְלַדַעת  ה  ְוִיְזּכֶ
ד ְלַבד ִיְרַאת  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ַהְינּו ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשׁ
ַגת  ְלַהּשָׂ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהרֹוְממּות, 
ְפלּות,  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְגֶלה  ּנִ ּבַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ה  ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ְפלּות ּבֶ ה ְלׁשִ ְוִיְזּכֶ
ל ֵיׁשּותֹו  ל ּכָ ַבּטֵ ּיְ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ׁשֶ ה ּבִ ִלְתִפּלָ



נּוז צגּתֹוָרה טו י אֹור ַהּגָ

ִלי  ּבְ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִמּיּותֹו  ְוַגׁשְ
ַיֲחׁשֹב  ְוֹלא  ַעְצמֹו,  ּתֹוֶעֶלת  ַנת  ּוָ ּכַ ׁשּום 
ל ַעְצִמּיּותֹו  ל ּכָ ִלְכלּום ֶאת ַעְצמֹו, ַרק ְיַבּטֵ
עֹוָלם,  ּבָ ֵאינֹו  ִאּלּו  ּכְ ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ִמּיּותֹו,  ְוַגׁשְ
ַהּיֹום"  ָכל  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַגת  ְלַהּשָׂ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  כ"ג(,  מ"ד  ים  ִהּלִ )ּתְ

ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ נּוז  ַהּגָ אֹור  ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי 
זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות  זֶה  ְוָכל  ֶלָעִתיד, 

"ל: ּנַ ּכַ

ַעּכּו"ם ג.  ם  ּגַ י  ּכִ ב,  ּלֵ ּבַ הּוא  ַעת  ַהּדַ ר  ִעּקַ
ר  ֹלא ֵלב, ַאְך ִעּקַ ַעת ַאְך הּוא ּבְ ֵיׁש ָלֶהם ּדַ
"ְוֹלא  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ב  ּלֵ ּבַ הּוא  ׁשֶ ּכְ ַעת  ַהּדַ
ם  ְוׁשָ ג(.  כט,  ָבִרים  )ּדְ ָלַדַעת"  ֵלב  ָלֶכם  ה'  ָנַתן 
ַעת  ַהּדַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַהְינּו  ְרָאה,  ַהּיִ ְמקֹום  ב  ּלֵ ּבַ
ֹמחֹו  ִלּבֹו, ְוֹלא ּבְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ּיֵַדע ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ
ַעת  ַהּדַ ֶאת  ר  ֵ ִויַקּשׁ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ַהְינּו  ְלַבד, 
ּפֹל ָעָליו ֵאיָמה ְוַפַחד  ּתִ ב, ַעד ׁשֶ ְלתֹוְך ַהּלֵ
ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ תֹו  ֻדּלָ ִמּגְ ְוִיְרָאה 
ה ְלִיְרָאה ֶעְליֹוָנה  ְזּכֶ ּיִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ְלָעְבדֹו ּבֶ
ְלִהְתָיֵרא,  י  ִמּמִ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ָהרֹוְממּות  ְלִיְרַאת 
ַעל־ְיֵדי  ִהְתּבֹוְדדּות  ַעל־ְיֵדי  זֹוֶכה  ְוזֶה 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַעְצמֹו,  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ֹוֵפט  ּשׁ ׁשֶ
ֵרי ַהזֹּוֶכה ָלזֶה: "ל. ַאׁשְ ּנַ נּוז ּכַ זֹוֶכה ָלאֹור ַהּגָ

ַרְך ד.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ קֹוְרִאין  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ
ָלנּו  ִנְמָצא  ָוָדם, ְוהּוא  ר  ׂשָ ּבָ ל  ׁשֶ ְתָאִרים  ּבִ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו, זֶה ֶחֶסד ַהּשׁ ּבְ
ֹלא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶחֶסד  ָהָיה  ֹלא  ִאם  י  ּכִ
ְתָאִרים  ּבִ ּוְלַכּנֹות אֹותֹו  ַדאי ִלְקֹרא  ּכְ ָהָיה 
ַהּכֹל  זֶה  ֲאָבל  ְואֹוִתּיֹות,  ְוֵתבֹות  ָבִחים  ּוׁשְ
ְלָאָדם  ָראּוי  ּוִמזֶּה  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶחֶסד 
ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְמֹאד  ּוְלִהְתַלֵהב  ְלִהְתעֹוֵרר 
פּום ָמה  ַרְך, ּכְ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ְזּכֹר ּגְ ּיִ ׁשֶ ּכְ
א  ּוְמֻנּשָׂ ְמרֹוָמם  הּוא  ׁשֶ ּה.  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ
ַרק  ָאִרים,  ְוַהּתְ ָבִחים  ַהּשְׁ ֵאּלּו  ל  ִמּכָ ְמֹאד 

ָנַתן  דֹול  ַהּגָ ְוַחְסּדֹו  ְוֶחְמָלתֹו  ַאֲהָבתֹו  ּבְ
ֵאּלּו  ְתָאָריו  ּבִ אֹותֹו  ִלְקרֹוא  ְרׁשּות  ָלנּו 
ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָפָניו,  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
ִנים  ל ּפָ ן ָראּוי לֹוַמר ַעל ּכָ ַרְך. ַעל־ּכֵ ּבֹו ִיְתּבָ
ָנה  ֵלם ּוְבַכּוָ ֵלב ׁשָ ָאִרים ּבְ בֹות ְוַהּתְ ֵאּלּו ַהּתֵ
ָאנּו זֹוִכין  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֵמַאַחר ׁשֶ דֹוָלה ּבִ ּגְ

ְתָאִרים: דֹול ִלְקרֹוא אֹותֹו ּבִ ַחְסּדֹו ַהּגָ ּבְ

ָהָאָדם ה.  ֶאת  ִסית  ּמֵ ׁשֶ ָנָחׁש  ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש 
ָלָנא  ַהב  מֹו:  ּכְ ַעְצמֹו,  ְלתֹוֶעֶלת  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
ְוָצִריְך  ּתֹוֶעֶלת,  ָאר  ׁשְ אֹו  ּוְמזֹוָנא  י  ַחּיֵ
ִלְזּכֹות  ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ זֶה  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ַעְצמֹו,  ּתֹוֶעֶלת  ַנת  ּוָ ּכַ ׁשּום  ִלי  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ה  "ל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ּנַ עֹוָלם ּכַ ִאּלּו ֵאינֹו ּבָ ּכְ

"ל: ּנַ יִקים ּכַ ּדִ נּוז ַלּצַ ָלאֹור ַהּגָ

ָתן ו.  ה ִלְתִפּלָ רּוְך־הּוא ִמְתַאּוֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
ִלין ְלָפָניו  ּלְ ָרֵאל ִמְתּפַ ׂשְ ּיִ ָרֵאל, ּוְכׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ְבָיכֹול  ּכִ ה  ַנֲעׂשֶ ַוֲאַזי  ֲאָותֹו,  ּתַ ִאין  ְמַמּלְ ֵהם 
נּו  ֲענּוג ֵמִעּמָ ל ּתַ הּוא ְמַקּבֵ ה, ׁשֶ ָ ְבִחיַנת ִאּשׁ ּבִ
ר  ְדּבָ ּמִ ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה'" )ּבַ ֵ תּוב: "ִאּשׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה  ל ַנֲעׂשֶ ַקּבֵ ּמְ כח, ח(, ַעל־ְיֵדי ָהֵריַח ִניחֹוַח ׁשֶ

ֶבר"  ּגָ סֹוֵבב  ּתְ "ּוְנֵקָבה  ה,  ָ ִאּשׁ ְבִחיַנת  ּבִ
ה  ַנֲעׂשֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ כא(,  לא,  )ִיְרְמָיה 

ִחיָנה  ִמּבְ ַהְינּו  ִנְגֶלה,  ַמְלּבּוׁש  ְבִחיַנת  ּבִ
ה ַעל־ ּלֶ ו ִנְתּגַ ר, ַעְכׁשָ ה ִנְסּתָ ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ׁשֶ

ִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא  א ּבְ ה, ְוֻקְדׁשָ ִפּלָ ְיֵדי ַהּתְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ַוֲאַזי  ע"ג(,  )זוהר אחרי  ָחד  א  ּלָ ּכֹ

ה אֹוַרְיָתא ַהְינּו ִסְתֵרי אֹוַרְיָתא: ּלֶ ִנְתּגַ

ִמי ז.  ִאם  י  ּכִ זֹוִכים  ֵאין  תֹוָרה  ְלִסְתֵרי 
ַאְכָזִרי  ה  ְוַנֲעׂשֶ עֹוֵרב  ּכְ ָניו  ּפָ ִחיר  ׁשְ ּמַ ׁשֶ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ עֹוֵרב  ּכְ ָניו  ּבָ ַעל 
ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת  ְבִחיַנת  ּבִ כ"ב(  )ֵערּוִבין  ִלְבָרָכה 
ַהּיֹום"  ל  ּכָ ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ל  ּכָ ִבּטּול  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ "ל  ְוַכּנַ כג(  מד,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ִמּיּותֹו: ׁשְ ּגַ



ה ְלתֹוָרה טו ִפָלּ ּתְ צד

ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִנְקָרא ֹקֶדׁש "ְוָכל ָזר ֹלא ח. 
ית,  ֵראׁשִ ִחיַנת  ּבְ י(,  כב,  ְקָרא  )ַוּיִ ֹקֶדׁש"  ֹיאַכל 

ְוֵהם  ּוְמֹקָרָאיו,  יו  ׁשָ ְמֻקּדָ א  ֶאּלָ ֹיאַכל  ְוֹלא 
ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִחיַנת  ּבְ

ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ה ְלתֹוָרה טו ִפָלּ ּתְ

ר  ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֲאׁשֶ דֹול ַהּגִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָהֵאל ַהּגָ )טו( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ל  ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, ְוַעל ּכָ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ל ַהּשְׂ ַחק, ְוַעל ּכָ י ׁשַ ְנַאּנֵ ל ׁשִ ִיְרָאְתָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ
ֶמָך. ּוְבֵכן  ם ִיְרֲעדּון ְוִיְפֲחדּון ֵמֵאיַמת ׁשְ ּלָ ה, ּכֻ רּוֵאי ַמְעָלה ּוַמּטָ ל ּבְ ם, ְוַעל ּכָ ּלָ ָהעֹוָלמֹות ּכֻ
ה ָתִמיד,  דֹוׁשָ יְך ָעַלי ִיְרָאְתָך ַהּקְ ְמׁשִ ּתַ מֹוִני. ׁשֶ ַרֲחֶמיָך, ַעל ֶעֶצב ִנְבזֶה ְוִנְמָאס ּכָ ַרֵחם ָעַלי ּבְ

ָכל ֵאָבַרי: ה ּבְ דֹוׁשָ יׁש ִיְרָאְתָך ַהּקְ ה ְלַהְרּגִ י ֶאֱחָטא, ְוֶאְזּכֶ ַני ְלִבְלּתִ ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל־ּפָ

לֹום,  ד ֶאת עֹוָלִמי, ַחס ְוׁשָ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְלַבל ֲאַאּבֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַזּכֵ
י ֵהיֵטב  ְעּתִ ב ּדַ ֵ ִמיד, ּוְלַיּשׁ ל ַעל ַעְצִמי ּתָ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ָהָלה. ְוֶאְזּכֶ ְוֹלא ִאיַגע ָלִריק ְוֹלא ֵאֵלד ַלּבֶ
ּפֹוט  ְוִלׁשְ י,  ְרּכִ ּדַ ְוַלֲחׁשֹוב  ַעִין.  ֶהֶרף  ּכְ ָהעֹוֵבר  עֹוָלם  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ה  עֹוׂשֶ ֲאִני  ָמה  ֵהיֵטב, 
ֵפט  ָ ְלִהּשׁ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ה  עֹוׂשֶ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ַעְצִמי  ּבְ
ה ַעל־ ֶאְזּכֶ ְלַמַען  לֹום.  ְוׁשָ הֹוֶגן, ִאם ָלאו ַחס  ּכַ ה  ֲאִני עֹוׂשֶ ָכל ֵעת, ִאם  ּבְ ֲעֵליֶהם  ַעְצִמי  ּבְ

בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות, ִלְהיֹות סּור ֵמָרע  ְחׁשְ י ָהָרִעים ּוִמּמַ ֲעׂשַ ְיֵדי זֶה ְלַרֵחם ַעל ַעְצִמי, ְוָלׁשּוב ִמּמַ
ֵעיֶניָך ָתִמיד: ה. ְוַלֲעׂשֹות ַרק ַהּטֹוב ּבְ ַמֲעׂשֶ ִדּבּור ֵהן ּבְ ָבה ֵהן ּבְ ַמֲחׁשָ ֱאֶמת, ֵהן ּבְ ּבֶ

ְוַרֵחם ָעֵלינּו  ִני,  ְוָחּנֵ דֹוִלים, חּוס  ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ּבְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֲחֹמל ָעַלי ְבֶחְמָלֶתָך, חּוס ָעַלי 
ֹוֵכב  ֶלב ָים ּוֵמּשׁ דֹוָלה ֲאַנְחנּו, יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמּתֹוֶעה ּבְ ָצָרה ּגְ י ּבְ ְפלּוֵתינּו ַוֲעִנּיּוֵתנּו, ּכִ ּוְרֵאה ׁשִ
ֵצל  ּכֹון, ְלִהּנָ י, ְלֵהיָכן ָאנּוס, ְלֵהיָכן ֶאְבַרח, ְלֵהיָכן ָאעּוף ִלׁשְ י ַנְפׁשִ ל. ֹלא ָיַדְעּתִ ֹראׁש ִחּבֵ ּבְ
ִלְצעֹוק  ֵאיְך  ֶרְך,  ּדֶ ֵאיזֶה  ִלְמצֹוא  ַלל  ּכְ י  ָיַדְעּתִ ְוֹלא  ְמֹאד.  ְמֹאד  ים  ֻרּבִ ַהּמְ י  ַנְפׁשִ רֹות  ִמּצָ
ְלַגּלֹות  ֲחָסֶדיָך  ְלעֹוֵרר  ֵאֶליָך  ִלְקֹרא  עֹוֵסק  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  זֶה  י  ּכִ ֵאֶליָך,  ְוִלְזעֹוק 
בֹוַתי  י ָהָרע ּוַמְחׁשְ ְרּכִ ַעְזֵרִני ַלֲעזֹוב ּדַ ּתַ ְך ְלאֹור, ׁשֶ ִני ָלֵצאת ֵמַרע ְלטֹוב, ֵמֹחׁשֶ ַזּכֵ ּתְ ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ
ְלָכל־ מֹוִעיָלה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  נּו  ְדּתָ ִלּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד,  ַהְמֻגּנֹות 

ה.  ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ה, ְוַאּתָ ֱאֶמת הּוא ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ ר ַהִהְתָקְרבּות ֵאֶליָך ּבֶ ָבר, ְוִעּקָ ּדָ
ה  ה ֹלא ַתּטֶ ַרֲחֶמיָך, ְוָלּמָ ה ׁשֹוֵמַע ּבְ אֹול, ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים, ַאּתָ ֶטן ׁשְ ַוֲאִפּלּו קֹול ְצָעָקה ִמּבֶ
ֵאיִני  ׁשֶ י  ּדַ ְוֹלא  ַרב.  ְזַמן  זֶה  ֵאֶליָך  ַהּצֹוֵעק  ְלָפֶניָך,  ָהעֹוֵמד  ָך  ַעְבּדְ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ֹאזֶן 
ְוֵאיִני  ה ֵמֲחֵברֹו,  י ְמֻרּבָ ַנְפׁשִ ָויֹום ָצַרת  ָכל יֹום  ּבְ ם  ּגַ ָכל יֹום, ַאף  ּבְ י  זֹוֶכה ְלֵהיִטיב ַמֲעׂשַ
ה  ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ יְך ָעַלי ּכַֹח ַהּקְ ׁש, ְלַהְמׁשִ ה, ֵאיזֶה ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֲאַבּקֵ ַלל ָמה ֶאֱעׂשֶ יֹוֵדַע ּכְ
ֶרְך  י ֵאין ִלי ׁשּום ּדֶ ֲאוֹוַתי, ּכִ ל ֶאת ּתַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ר ְוִלְכּבׁש ֶאת ִיְצִרי ָהָרע, ְוָלכֹוף ּוְלׁשַ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ה  י ִאם ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ ם, ּכִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ י ִמּדִ יל ֶאת ַנְפׁשִ ֲאִני ָצִריְך ָלנּוס, ְלַהּצִ ֶ ה ּשׁ ָלנּוס ִמּמַ
ה,  ּוֻמּכֶ ף  ִנְרּדָ ה  ִיְזּכֶ ֵאיְך  י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ ִנְמַנע  זֶה  ְוַגם  ֵאֶליָך,  ּוְזָעָקה  ְוָעה  ְוׁשַ ּוְצָעָקה  ְוַתֲחנּוִנים 
ל  ּלֵ ב ִלְצעֹוק ּוְלִהְתּפַ ָראּוי. ַרק ֲאִני ְמֻחּיָ ֱאֶמת ּכָ ה ּוְצָעָקה ּבֶ מֹוִני, ִלְתִפּלָ ְך ּוְמֹמָרט ּכָ ָ ְמֻמּשׁ



ה ְלתֹוָרה טו ִפָלּ צהּתְ

ׁש ִלי  ֲעׂשֹות, ֵאיְך ְלַבּקֵ י ַמה ּלַ לֹום, ֹלא ָיַדְעּתִ ם זֶה ֵאינֹו מֹוִעיל ִלי ַחס ְוׁשָ ִפי ּכִֹחי. ְוִאם ּגַ ּכְ
ָמנֹוס ּוִמְבָטח:

ר ַעל  ּבֵ י ֵאיִני ִמְתּגַ ב ּוִבי ֲאדֹוִני ֶהָעֹון, ּכִ ַעְצִמי ַהַחּיָ י ֲאִני ּבְ י, ּכִ ל עֹוָלם, ֱאֶמת ָיַדְעּתִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאוֹות  ְך ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהּתַ ּמֹוׁשֵ ִמי ׁשֶ ים ָהִייִתי ּכְ ה, ּוַבֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָעה ְקַטּנָ ֲאוֹוַתי ֲאִפּלּו ׁשָ ּתַ
ים ָעַלי,  ְכּתִ ם ְמׁשַ ר ֲעֵליֶהם, ַאף ּגַ ּבֵ ם ּוְלִהְתּגַ י ְלָגְרׁשָ ְלּתִ ּדַ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ י ׁשֶ לֹום, ְוֹלא ּדַ ַחס ְוׁשָ
ִתי ִלְפֵני  ִחּנָ י ּתְ ְלּתִ ָפֶניָך ְוִהּפַ י ִמּלְ ּתִ ׁשְ ּקַ ַבר ּבִ ם ַעל זֶה ּכְ ה. ַאְך ֲהֹלא ּגַ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַעּתָ
ַעְצִמי, ְלַבל ֶאְהֶיה  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ א ַרֲחִמים ָעַלי,  ּלֵ ּמָ ּתִ ׁשֶ ים,  ּיִ ֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ
מֹו  עֹוָלם ּכְ י ֵאין ַרֲחָמנּות ּבָ ה ְלַרֵחם ַעל ַעְצִמי. ּכִ י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ְוֶאְזּכֶ עֹוד ַאְכָזר ַעל ַנְפׁשִ
ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ָך, ַוֲעַדִין ֵאינֹו זֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ּבֶ ְתַרֵחק ִמּמְ ּנִ ׁש ַעל ִמי ׁשֶ ּיֵ ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ
ֶאְנַקת  ׁשֹוֵמַע  נֹוְפִלים,  ֲאסּוִרים, סֹוֵמְך  יר  ַמּתִ ֱאֹלָהי, רֹוֵפא חֹוִלים,  ְיֹהָוה  ֱאֶמת,  ּבֶ ָיַדְעּתָ 
י  ִני, ְרֵאה ָעְנִיי ּוְמרּוִדי ַלֲעָנה ָוֹראׁש, ַוֲאִני ָיַדְעּתִ ׁשֵ ּטְ ַעְזֵבִני ְוַאל ּתִ ֶאְביֹוִנים, ֲחֹמל ָעַלי ְוַאל ּתַ
בּוִתי, ֲעֵנִני ְיֹהָוה ֲעֵנִני,  יב ֶאת ׁשְ ב ֵמָרחֹוק ְלֵהִטיב ַאֲחִריִתי, ּוְלָהׁשִ ה חֹוׁשֵ גֹוֲאִלי ַחי, ְוַאּתָ
ִני ְוָעְזֵרִני ָלׁשּוב  ן ִלי ֲחִניָנא ְוֹלא ֹאַבד, ַזּכֵ יֵעִני, ּתֶ יֵעִני הֹוׁשִ ִני, הֹוׁשִ ִני ָחּנֵ ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, ָחּנֵ
ֹמר.  ֶאׁשְ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ְוֶאת  ֵאֵלְך  יָך  ֻחּקֶ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ה  ַוֲעׂשֵ ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך 
ּפֹט ֶאת ַעְצִמי  ִמיד, ְוֶאׁשְ ָכל יֹום ּתָ י ּבְ ְעּתִ ב ּדַ ֵ ה ְלַיּשׁ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ִני ְלִמׁשְ ְוַזּכֵ
ְך ָראּוי  ה ִאם ּכַ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ים ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ל ָהֲעָסִקים ְוָהִעְנָיִנים ְוַהּמַ ַעְצִמי ֶאת ּכָ ֵהיֵטב, ְוָאדּון ּבְ
י ֵהיֵטב ְזַמן  ְעּתִ ה ֶלֱאֹחז ֶאת ּדַ לֹום. ְוֶאְזּכֶ ה ַחס ְוׁשָ ֵאּלֶ ים ּכָ ַמֲעׂשִ ִלי ַלֲעׂשֹות, ְלַבּלֹות ָיִמים ּבְ
ִמזֶּה  ִלְבֹרַח  י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ָאִניַח  ְוֹלא  ַהזֶּה,  ט  ּפָ ׁשְ ּוַבּמִ ַהזֶּה  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ ם  ְמֻסּיָ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ַהזֶּה  ט  ּפָ ׁשְ ּוַבּמִ ַהזֶּה  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ ִלְכנֹוס  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ְמֵהָרה, 
ָלסּור  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֲחָזָקה,  רּות  ּבְ ּוְבִהְתּגַ דֹול  ּגָ ֹתֶקף  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ְעּתִ ּדַ ּוב  ִיּשׁ ְתַחזֵּק  ּיִ ׁשֶ
בֹות ָהָרעֹות, ְוֶלֱאֹחז ַרק  ֲחׁשָ ל ַהּמַ ים ָהָרִעים ּוִמּכָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ד, ִמּכָ ה ֵתֶכף ּוִמּיָ ְוָלׁשּוב ֵמַעּתָ

ִמיד: ים טֹוִבים ּתָ ַמֲעׂשִ ּבְ

ַהזֶּה  ְוַהּנֹוָרא  ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְלִיְרָאה  ֵלָמה,  ׁשְ ְלִיְרָאה  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 
ִיְרַאת  ַרק  ִלי  ְוִיְהֶיה  ֹסֶלת,  ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ה  ּוְנִקּיָ ָרה  ּבָ ִיְרָאִתי  ְוִתְהֶיה  ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ֶאת 
ית־ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ֵמָעַלי ּוֵמַעל ַזְרִעי ּוֵמַעל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ י ְוַתְמּתִ ָך ִעּמִ ל ַחְסּדְ ְיֹהָוה ְלַבד, ּוְתַגּדֵ

בֹוא  ִמְפָעִלי. ַאל ּתָ ֵטִני ּכְ ּפְ ׁשְ י ְוַאל ּתִ ִדיֵנִני ְכַמֲעׂשַ עֹוָלם. ְוַאל ּתְ ּבָ ל־ִמיֵני ִדיִנים ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ
ל  ים ְלַבּטֵ ֻרּבִ דֹוִלים ְוַהּמְ ֲחָסֶדיָך ַהּגְ ְגֹזר ּבַ ל ָחי. ַרק ּתִ ק ְלָפֶניָך ּכָ י ֹלא ִיְצּדַ י ּכִ ט ִעּמִ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ְלעֹוֵרר  ה  ְתחֹון־ּפֶ ּפִ ׁשּום  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְוָכל  ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ֵמָעַלי 
ָכל ֵעת, ְלעֹוֵרר  ּפֹט ַעְצִמי ֵהיֵטב ּבְ ַעְצִמי ֶאׁשְ ֲאִני ּבְ ִני ׁשֶ ַזּכֵ לֹום, ַרק ּתְ ט ַחס ְוׁשָ ּפָ ין ּוִמׁשְ ּדִ
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ֶאְזּכֶ ִמיד, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּתָ ֵלָמה ּבֶ ַעְצִמי ִלְתׁשּוָבה ׁשְ
ִאיָרא  ּלֹא  ׁשֶ ְנפּולֹות,  ְראֹות  ִמּיִ ִחּצֹוִנּיֹות,  ִיְראֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ יֵלנּו  ְוַתּצִ
עֹוָלם,  ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ה ָרָעה ְוִלְסִטים, ְוֹלא ִמּשׁ ּום ִמין ַחּיָ ר ְוָאדֹון, ְוֹלא ִמּשׁ ּום ׂשַ ְוֶאְפַחד ִמּשׁ
ה  י ֶאֱחָטא. ְוֶאְזּכֶ ִמיד ְלִבְלּתִ ַני ּתָ ָך ְלַבד ִאיָרא ְוֶאְפַחד, ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל־ּפָ י ִאם ִמּמְ ּכִ
י  ְעּתִ ּדַ ִלים  ְלַהׁשְ ָהֲעצּוִמים  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוׁש.  ַהּקָ ְלַדַעת  ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ְרָאה  ַהּיִ ְלַהֲעלֹות 
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ְלָבד.  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ְלִיְרָאה  ֶאְתָיֵרא,  י  ִמּמִ ֵאַדע  ְלַמַען  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ה ִלְהיֹות ָמֵלא  ְוֶאְזּכֶ ָס"ה ִגיַדי,  ּוִבְשׁ ַרַמ"ח ֵאָבַרי  ָכל ֵאָבַרי ּבִ ה ּבְ דֹוׁשָ ְרָאה ַהּקְ ְך ַהּיִ ְוֻיְמׁשַ
ָעה ָתִמיד,  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ דֹוׁש ּבְ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ֱאֶמת ִמּשִׁ דֹוָלה ּבֶ ֵאיָמה ָוַפַחד ְוִיְרָאה ּגְ

ה ּוְבָטֳהָרה: ָ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ּבִ ֵלם ּבֶ ים ְלַדַעת ׁשָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ

ָמה  נּו ִנְפּגְ ְעּתֵ ּדַ י  ּכִ נּו,  ְעּתֵ ּדַ ְפלּות ּוְפַגם  ְוׁשִ ִחיתּות  ֶדל ּפְ ּגֹ ָיַדְעּתָ ֶאת  ה  ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, ַאּתָ
לֹות  בֹוֵתינּו ַהְמֻגּנֹות ְוֵדעֹוֵתינּו ַהְמֻבְלּבָ ינּו ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ְוִנְתַקְלְקָלה ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֵ
ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  נּו,  ַנְפׁשֵ ּבְ ֵעָצה  ָלֵתת  ַלל  ּכְ יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד, 
ה ְלַדַעת  ֶאְזּכֶ ֵלָמה, ׁשֶ ָך ֵדָעה ׁשְ ִני ֵמִאּתְ א ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים. ֲחֹמל ָעַלי ְוָחּנֵ עֹוָלם. ָאּנָ ּבָ ׁשֶ
ָאה  ה ְלִיְרָאה ִעּלָ ָך ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ְוִאיָרא ִמּמְ ְמָך ּבֶ ה, ְלַמַען ֵאַדע ֶאת ׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ֵלם ּדִ ׁשָ

ִיְרַאת ָהרֹוְממּות:

ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ָתִמיד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעֹסק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ַצח  ֶכל  ׂשֵ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ִלְלֹמד  ה  ְוֶאְזּכֶ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֵעיַני  ְוָתִאיר  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ח  ְוִתְפּתַ
ֹכַח  ִיְהֶיה  ְוֹלא  לֹוֵמד,  ֲאִני  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמִהירּות  ּבִ ּוְלָהִבין  ֵליַדע  ה  ְוֶאְזּכֶ ָוַזְך. 
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ּבְ ִלּמּוִדי  ַעת  ׁשְ ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ל  ְלַבְלּבֵ ל  ְמַבְלּבֵ ְלׁשּום 
ְוַעְקמּוִמּיּות  ְוִעְרּבּוִבים  ְלּבּוִלים  ּבִ ֵהן  עֹוָלם,  ֵמֶהְבֵלי  ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ חּוץ  בֹות  ַמְחׁשְ ֵהן 
ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  אֹוִתי  יל  ּצִ ּתַ ם  ּלָ ִמּכֻ ַעְצמֹו.  ּבְ ּמּוד  ַהּלִ ִעְנָין  ּבְ
ַעת  ׁשְ עֹוָלם ּבִ ּבָ ל ִמיֵני ִבְלּבּוִלים ְוַעְקמּוִמּיּות ׁשֶ ל ֵמָעַלי ּכָ ק ּוְלַבּטֵ ַרֲחֶמיָך ְלַסּלֵ ר ּבְ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ה ְלַהְתִחיל  ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ֶכל ַצח ָוַזְך ּבֶ ׂשֵ דֹוָלה, ּבְ ְמִהירּות ּגְ ה ּבִ ה ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ּמּוד. ְוֶאְזּכֶ ַהּלִ
א  ָעִמים. ָאּנָ ה ּפְ ּמָ ה ְוִלְלֹמד אֹוָתם ּכַ ְכָתב ּוְבַעל־ּפֶ ּבִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְוִלְגֹמר ָכל ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ִבים  ִבים ּוְמַסּבְ ְמַעְרּבְ ְלּבּוִלים ְוָהִעְרּבּוִבים ׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֹעֶצם ַהּבִ ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ
ָעה  ה ִלְלֹמד ׁשָ ּלֹא ָזִכיִתי ַעד ֵהּנָ ֵעת ִלּמּוִדי, ַעד ׁשֶ ִמיד, ּוִבְפַרט ּבְ י ּתָ ִלים ֶאת ַדְעּתִ ּוְמַבְלּבְ
ֶלת ּוְמֹטֶרֶפת  י ְמֻבְלּבֶ ֵעת ִלּמּוִדי, ַדְעּתִ ּלֹו ֲאִפּלּו ּבְ ה ּוְנכֹוָנה, ְוָכל ַהּיֹום ּכֻ ָבה ַזּכָ ַמֲחׁשָ ה ּבְ ַקּלָ
ַאְלֵפי  ב,  ַהּלֵ ְוַעְקִמימּות  טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ בֹות  ּוַמֲחׁשָ ְוִעְרּבּוִבים  ִבְלּבּוִלים  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד, 
ָעה. ְוֵאין ֲאִני יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ֶאְבַרח  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ עּור ָוֶעֶרְך ּבְ ִלי ׁשִ י ְרָבבֹות, ּבְ ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
י ָפַגְמנּו  נּו ּכִ ְעּתֵ זּּור ּדַ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּפִ , ַאּתָ ה ָיָדְעּתָ י ֵמֶהם. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַאּתָ יל ֶאת ַנְפׁשִ ְלַהּצִ
ָכל  י ְמֻפזֶֶּרת ְמֹאד, ּוְמׁשֹוֶטֶטת ּבְ ְעּתִ ר ּדַ ִנים ֲאׁשֶ נּו ְמֹאד, ְוזֶה ָיִמים ְוׁשָ ְעּתֵ ְוִקְלַקְלנּו ֶאת ּדַ
ר ְלָבֵאר  ר ִאי ֶאְפׁשַ ָגִמים, ֲאׁשֶ ה ִמיֵני ְפּ ֻטִתים ּוִבְלּבּוִלים ּוְבִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְבַכּמָ ׁשְ ֵעת ּבִ
ַעת, ִיְכֶלה  ְלּבּול ֲעִכיַרת ַהּדַ מֹו ֶאֶפס ָקֶצה ֵמֹעֶצם ּבִ ָרה ּכְ י ֲאַסּפְ ָלל. ִאם ָאַמְרּתִ ּוְלָפֵרׁש ּכְ
ב  ׁשֵ ּבְ ֵמֶהם  ֵצל  ְלִהּנָ ֵאיְך  ֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ׁשֶ טֹובֹות  ָהֵעצֹות  ְוָכל  ַמן,  ַהזְּ
ְמֹאד  ּוָפַגְמנּו  ִקְלַקְלנּו  ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ׁשֶ ַעד  ְמנּום.  ִקּיַ ְוֹלא  ֶהם  ּבָ ָמַרְדנּו  ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל 
ָכל ֵעת ֵעצֹות  ז ָלנּו ּבְ ה ָלנּו ּוְמַרּמֵ ה ְמַגּלֶ ר ַאּתָ יָת ָלנּו ְכַבר, ַוֲאׁשֶ ּלִ ּגִ ָכל ָהֵעצֹות טֹובֹות ׁשֶ ּבְ
ר  ָמם, ַעד ֲאׁשֶ ַלל ְלַקּיְ ר ּכְ ּבֵ י ֹלא ָהִייִתי ִמְתּגַ נּו, ּכִ ְעּתֵ ְלּבּול ּוִפזּּור ּדַ ֵצל ִמּבִ רֹות, ֵאיְך ְלִהּנָ ְיׁשָ
ְוַלֲעֹזב  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְך,  ּכַ ל  ּכָ נּו  ְעּתֵ ּדַ ָרה  זְּ ְוִנְתּפַ ָלה  ְלּבְ ִנְתּבַ
ַלל ְלַהֲחִזיק  ַדְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ַהּטֹובֹות, ׁשּוב ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ּכְ בֹוֵתינּו ָהָרעֹות ְוֶלֱאֹחז ּבְ ַמְחׁשְ
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ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ה ּוְבָטֳהָרה ֲאִפּלּו ְזַמן מּוָעט. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, ָאִבינּו ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְמנּוָחה ּבִ בֹוֵתינּו ּבִ ַמְחׁשְ
ה ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים  ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ִמיד. ַאּתָ ַרֲחָמן ָהֱאֶמת, ָמֵלא ַרֲחִמים ְבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע ּתָ
ִבְלּבּול  ֶהֶבל ָוִריק, ּבְ נֹוֵתינּו ּבָ ינּו ׁשְ ּלִ ַעת, ּוְכַבר ּכִ ֵלמּות ַהּדַ ָבה ּוִמּשְׁ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ֻדּשׁ יו ִמּקְ ַעְכׁשָ
ּוב  ָעה. ַוֲעַדִין ֹלא ָזִכינּו ְלִיּשׁ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ בֹות ָרעֹות ּוְפגּומֹות ְמֹאד, ּבְ ַעת ּוְבַמֲחׁשָ ַהּדַ
ְענּו  י ָחָטאנּו ָעִוינּו ּוָפׁשַ עּוֵרינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּכִ ָעה ַאַחת ִמּנְ ָראּוי ֶבֱאֶמת ֲאִפּלּו ׁשָ ַעת ּכָ ַהּדַ
ְוֵאין ָאנּו  נּו ְמֹאד,  ְעּתֵ ּדַ ל  ְלּבֵ ְוִנְתּבַ ר ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְטַרף  ִרית ֹקֶדׁש, ֲאׁשֶ ַהּבְ ּבְ ּוָפַגְמנּו  ְמֹאד 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ַהּדַ ֶאל  ָלׁשּוב  ה  ִנְזּכֶ ֶרְך  ּדֶ ּוְבֵאיזֶה  ַעְצֵמנּו,  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ֵאיְך  ַלל  ּכְ יֹוְדִעים 
ה: ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ל ַהּדַ ִביִלים ׁשֶ ָרִכים ְוַהּשְׁ ָכל ַהּדְ י ִקְלַקְלנּו ּוָפַגְמנּו ּבְ ֱאֶמת, ּכִ ָראּוי ּבֶ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ּבִ

י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ַהְיֵגָעה  ים, חּוס ַוֲחֹמל ָנא ַעל ַנְפׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֲחֹמל ָעַלי ּבְ
ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַחת.  ּנַ ּמֻ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַחת  ּנַ ַהּמֻ ְמֹאד,  ּוְצֵמָאה  ָהְרֵעָבה  ְמֹאד,  ה  ַהֲחלּוׁשָ ְמֹאד, 
ֹעֶמק  ּבְ יָחא  ִדְמׁשִ עּוְקָבא  ּבְ ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ָעֵלינּו  ר  ֲאׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ְלַבד 
ַלל  ר ּכְ ר ְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ ר ִאי ֶאְפׁשַ עּור ָוֶעֶרְך, ֲאׁשֶ ִלי ׁשִ נּו ִהְרִחיבּו ְמֹאד ּבְ לּות. ָצרֹות ַנְפׁשֵ ַהּגָ
נּו, ָאִבינּו  ָחּנֵ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָעְזֵרנּו, ָאִבינּו  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ּוְרָבָבה ֵמֶהם. ָאִבינּו  ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֶאֶלף 
ה ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך, ַאַחר  ֶרְך ִנְזּכֶ ר, ּוְבֵאיזֶה ּדֶ ַדּבֵ ַלל ַמה ּלְ ַמִים, ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ה ְמֹאד: ָך ַהְרּבֵ ַאְצנּו ֵעצֹוֶתיָך ָהֶעְליֹונֹות ּוָמַרְדנּו ֶנְגּדְ ּנִ ׁשֶ

ה  ֲאִני ְמַצּפֶ ֶ ׁשֹוַתי ּוְתִחּנֹוַתי ְוָכל ַמה ּשׁ ּבּוַרי ּוַבּקָ י ָכל ּדִ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּוִמְבָטח  ְסִמיָכה  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ם  ֻכּלָ ּבְ ַעִין,  ֶהֶרף  ּכְ ֱאֶמת  ּבֶ ִליׁשּוָעְתָך  ֲעַדִין  ּוְמַיֵחל  ה  ּוְמַקּוֶ
יָת  ּדֹור ַהזֶּה ִזּכִ ָכל ַהּדֹורֹות. ְוַגם ּבַ יָת אֹוָתנּו ּבְ ר ִזּכִ יֵקי ֱאֶמת ֲאׁשֶ ּדִ ֹכַח ַהּצַ י ִאם ּבְ ּוָמנֹוס, ּכִ
דֹול  ַהּגָ ּכָֹחם  ְוַעל  ָעֵלינּו,  ָמם  ׁשְ ִנְקָרא  ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ אֹוָתנּו 
ַעל  ָעֵלינּו,  ָהֲעצּוִמים  ַרֲחֶמיָך  ְוִיְכְמרּו  ֶיֱהמּו  ָעֵלינּו,  ֵמֶעיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ּוְבֵכן  ָעְננּו.  ִנׁשְ ְלַבד 
ֹכַח  ים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ מֹונּו, ְוָעְזֵרנּו ּבְ מֹונּו, ַעל ָעִני ְוכֹוֵאב, ִנְכֵאה ֵלָבב ּכָ ְך ּכָ ִלי ֶחׂשֶ ף ּבְ ֻמְרּדָ
י  ְעּתִ ִלים ּדַ ה ְלַהׁשְ בֹוַתי ָהָרעֹות, ְוֶאְזּכֶ ל ַמְחׁשְ ר ַעל ּכָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ יֵקי ֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ּוְזכּות ַהּצַ
ָתִמיד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ְוַלֲהגֹות  ִלְלֹמד  ִני  ּוְתַזּכֵ ים.  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל,  ּכְ ְלּבּוִלים  ּבִ ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ִלְלֹמד  ה  ְוֶאְזּכֶ ָוָלְיָלה,  יֹוָמם 
ְכִלי ָמִהיר  ַלל, ְוִיְהֶיה מֹוִחי ְוׂשִ ֹסֶלת ּכְ ִלי ׁשּום ּפְ ְכִלי ַזְך ָוַצח ְוָנִקי ּבְ מֹוִחי, ְוִיְהֶיה מֹוִחי ְוׂשִ
ּוְתַרֵחם  ָלל.  ּכְ ִעיּון  ִלי  ּבְ דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ּבּוְריֹו  ַעל  ָבר  ַהּדָ ְלָהִבין  ְוָחִריף 
ַלל. ְוַגם  אּות ּוְפִנּיֹות ּכְ י ׁשּום ַצד ּגֵ ִלּבִ ּלֹא ַיֲעֶלה ּבְ י, ׁשֶ ְפלּות ֲאִמּתִ ה ַלֲעָנָוה ְוׁשִ ֶאְזּכֶ ָעַלי, ׁשֶ
ָלל, ְוֹלא  ה ְלַבל ַאֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצִמי ּכְ ה ֶאְזּכֶ ַרֲחֶמיָך ִלְלֹמד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ִני ּבְ ַזּכֵ ר ּתְ ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ְוֶאְזּכֶ ַלל.  ּכְ ָהרּוַח  ְוַגּסּות  ִנּיֹות  ּפְ ׁשּום  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  י  ְבִלּבִ ַיֲעֶלה 
ִלְלֹמד  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּות  ְוׁשִ ֲעָנָוה  ּבַ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָמּה  ִלׁשְ ה  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ִלְלֹמד 

ַאֲהָבה: ְבֵרי תֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ד ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ

ל ָכל ַהּיֹום  ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ָראּוי ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ה ּבֶ ים ִלְתִפּלָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ְלָפֵרׁש  ְלָפֶניָך,  יִחי  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְלָבִבי  ּוְתעֹוֵרר ֶאת  ֱאֶמת,  ּבֶ ּלֹו  ּכֻ
ִתי  ְנֻקּדָ ּבִ ן  ְוִנְצּפַ ר  ִנְסּתָ ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב  ל  ּכָ ְוֵאת  ְוַתֲחנּוִנים.  ה  ְתִפּלָ ּבִ ָתִמיד  ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ



ֵעי ּתָ י יֹוָחָנן ִמׁשְ ּתֹוָרה טז י ַרּבִ צח

ֱאֶמת ֵמעּוְמָקא  ׁשֹות ּבֶ ה ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ִפּלָ ַהּטֹוָבה, אּוַכל ְלהֹוִציא ָלאֹור ַעל־ְיֵדי ִדּבּוֵרי ַהּתְ
ר ַהּטֹוב ַעל ָהָרע, ַעד  ּבֵ ר ֶאְצִלי, ְוִיְתּגַ ְסּתָ ְעָלם ְוַהּנִ ה ַהּטֹוב ַהּנֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ א, ַעד ׁשֶ ְדִלּבָ
דֹול.  ּגָ ְך ְלאֹור  ה ָלֵצאת ֵמַרע ְלטֹוב, ֵמֹחׁשֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְלַגְמֵרי, ַעד  ל ֶאת ָהַרע  ַוֲאַבּטֵ ַאְכִניַע  ׁשֶ
ִמּיּוִתי  ְוַגׁשְ ֵיׁשּוִתי  ל  ּכָ ל  ה ְלַבּטֵ ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ּבִ ל  ּלֵ ַרֲחֶמיָך ְלִהְתּפַ ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ְלַגְמֵרי  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ַלל,  ּכְ ַעְצִמי  ּתֹוֶעֶלת  ִביל  ׁשְ ּבִ ל  ּלֵ ֶאְתּפַ ְוֹלא 
ִכיָנה  ֱאֶמת, ְלַהֲעלֹות ַהּשְׁ ְמָך ּבֶ ה ִיְהֶיה ַרק ְלׁשִ ְתִפּלָ ָנִתי ּבִ ּוָ ַלל, ְוָכל ּכַ עֹוָלם ּכְ י ּבָ ִאּלּו ֵאיֶנּנִ ּכְ
ים ְלַגּלֹות  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ַבר ִהְתַחְלּתָ ּבְ ר ּכְ עֹוָלם. ְוַכֲאׁשֶ לּות, ְלַגּלֹות ֱאָלהּוְתָך ּבָ ֵמַהּגָ
חֹות ּוְתִפּלֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ר ׁשִ ים ְלַסּדֵ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ נּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ְדּתָ עֹוָלם, ְוִלּמַ ֱאָלהּוְתָך ּבָ
ָתֳאֶריָך  ָך ִלְסֹמְך אֹוָתנּו ּבְ ַחְסּדְ ים, ְוָגַזְרּתָ ּבְ דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ נּו ׁשְ ְוַתֲחנּוִנים ְלָפֶניָך, ְוהֹוֵריָת ּלָ
ר ַעל־ְיֵדי  ָבִחים, ֲאׁשֶ ָתֳאִרים ּוׁשְ ְהֶיה ָלנּו ְרׁשּות ְוֹכַח ְלַכּנֹות ְוִלְקרֹות אֹוְתָך ּבְ ּיִ ָבֶחיָך, ׁשֶ ּוׁשְ
ן  ּכֵ ֵלם.  ׁשָ ֵלב  ּבְ אֹוְתָך  ְוָלַדַעת  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ְוִתְקָוה  ְסִמיָכה  ָלנּו  ֵיׁש  ְלַבד  זֶה 
ן  ן, ְוִתּתֶ ם־ּכֵ ה אֹוִתי ּגַ ַזּכֶ ָרֵאל ּתְ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִבְכַלל ִיׂשְ ה אֹוָתנּו ּבְ ַזּכֶ ים ּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ר  ְלַסּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ַעל־ְיֵדי  ה  ָ ִדְקֻדּשׁ י  ֲאִמּתִ ַדַעת  ִלי 
ֶבת.  ֶ ּוְמֻיּשׁ ְנכֹוָנה  ּוְבֵדָעה  ֱאמּוָנה  ּבֶ ֱאֶמת  ּבֶ י,  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ָתִמיד  ְלָפֶניָך  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ּוְתִפּלָ
ָבִחים ֲהגּוִנים ָהְראּוִים ִלְקרֹות  ָתֳאִרים ּוׁשְ ן ֶאל ָהֱאֶמת ּוְלַכּנֹות ְוִלְקרֹות אֹוְתָך ּבְ ה ְלַכּוֵ ְוֶאְזּכֶ
ר  ְמַסּדֵ ֲאִני  ׁשֶ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ׁשֹוַתי  ּוַבּקָ ְתִחּנֹוַתי  ְבֵרי  ּדִ ֲעלּו  ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֶהם,  ּבָ אֹוְתָך 
ה  ֵמַעּתָ נּו  ּוְתַזּכֵ ֵאֵלינּו.  ּיֵס  ְוִתְתּפַ ה  ְוִתְתַרּצֶ ָעַלי,  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְוּיֵעֹוְררּו  ְלָרצֹון.  ְלָפֶניָך, 
ִני  ַזּכֵ ּתְ י ֵעיַני ְלָך ְתלּויֹות ּוְמַחּכֹות, ׁשֶ ִני, ּכִ ם ָחּנֵ ַנת ִחּנָ ֱאֶמת, ּוֵמאֹוַצר ַמּתְ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ
ה ָלבֹוא  ִפּלָ ה ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ֶאְזּכֶ ה ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ְתִפּלָ ה ַלֲעֹסק ּבִ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ה ּבֶ ָלבֹוא ִלְתִפּלָ
ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ נּוז,  ַהּגָ ַטַעם אֹור  ִלְטֹעם  ה  ְוֶאְזּכֶ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּתֹוָרה  יג סֹודֹות  ּוְלַהּשִׂ יַע  ּוְלַהּגִ
נֹוַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  ִני  ּוְתַזּכֵ ִניִמּיּות ִסְתֵרי תֹוָרה.  ּפְ הּוא  ים, ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְלַצּדִ ְלַגּלֹות  ָעִתיד 
ה  ים ְלתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ִני ְוַזּכֵ ֵהיָכלֹו. ֲאדֹון ּכֹל, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָחּנֵ ר ּבְ ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ
ר  נּוז ֲאׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ַטַעם אֹור ַהּגָ ם ּבָ ַרֲחֶמיָך ִלְטֹעם ּגַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּבִ ּבֶ
ְך  ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ יֵרֶאיָך ּפָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ תּוב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ נּוז ְוָצפּון ִליֵרֶאיָך, ּכְ ּגָ
י ִאם  עֹוָלם, ּכִ י ּבָ י ֵאין טֹוב ֲאִמּתִ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְוַאּתָ י ַאּתָ ֵני ָאָדם. ּכִ ֶנֶגד ּבְ
ד ּוָבֵטל ֶאל ַהּתֹוָרה ְוֶאל  ְעּבָ ים טֹוִבים, ִלְהיֹות ְמׁשֻ ֱאֶמת ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ ִלְהיֹות סּור ֵמָרע ּבֶ
ר ֹזאת  ַהזֶּה, ֲאׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ נּוז  ַהּגָ ה ִלְטֹעם ַטַעם אֹור  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִמיד, ַעד  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ָהֲעבֹוָדה 
י.  ָהֲאִמּתִ ִמּטּוְבָך  ִלְטֹעם  ִני  ְוַזּכֵ ָך,  ַחְסּדֶ ּכְ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ית,  ְצִחּיִ ְוַהּנִ ית  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּטֹוָבה  ִהיא 
בֹוְדָך  יו ּכְ יֵעִני, ּוִמזִּ ּבִ ׂשְ ִני ַוֲהִקיֵמִני ּוִמּטּוְבָך ּתַ ּפֹות ָיִרים ֶאְביֹון. ָחּנֵ ל, ֵמַאׁשְ ֵמִקים ֵמָעָפר ּדָ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ִני, ֵמַעּתָ ַזּכֵ ים ּתְ ים ִנְצִחּיִ ְרֵאִני, ּוְלַחּיִ ּתַ

ֵעי ּתָ י יֹוָחָנן ִמׁשְ ּתֹוָרה טז י ַרּבִ

ִהיא א.  זֹו  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ּטּוָלּה  ּבִ ִלְפָעִמים 
ַלֲעֹסק  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ צ"ט(,  )ְמָנחֹות  ִקּיּוָמּה 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמיד,  ּתָ ם  ֵ ַהּשׁ ַוֲעבֹוַדת  תֹוָרה  ּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ בּוק  ּדָ ִמיד  ּתָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה טז ִפָלּ צטּתְ

ל  ְלַבּטֵ ַהֶהְכֵרַח  ַרק  ֶהְפֵסק,  ִלי  ּבְ ּוְבתֹוָרתֹו 
ַלחּוץ  ָלֵצאת  ָצִריְך  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ִלְפָעִמים. 
רּו  ּבְ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהעֹוָלם  ִדְבֵרי  ּבְ ַלֲעֹסק 
ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ַאֲחָרא,  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ְלּבּוִלים  ַהּבִ
ן ַהֶהְכֵרַח  לֹום ָחְכָמתֹו ְלַגְמֵרי, ְוַעל־ּכֵ ַחס ְוׁשָ
יַח ָאז  בֹוא ָמׁשִ ּיָ ׁשֶ ּכְ ל ִלְפָעִמים. ֲאָבל  ְלַבּטֵ

ֵבקּותֹו: ל ִמּדְ ֹלא ִיְצָטֵרְך ְלַבּטֵ

ֶעְליֹוָנה, ב.  ָחְכָמה  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ ּכְ יק,  ּדִ ַהּצַ
ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶהּו  ֶמׁש,  ֶ ּשׁ ּכַ ֵעיָניו  ְמִאירֹות  ָאז 
ֵרַח".  ְוַכּיָ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְמִאירֹות  "ְוֵעיֵנינּו 

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְמִאירֹות  ִלְפָעִמים 
ְמִאירֹות  ְוִלְפָעִמים  ָחְכָמה,  ּבַ בּוִקים  ּדְ
ׁשֹוֵטט  ִמּלְ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ִקין  ַסּלְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֵרַח  ּיָ ּכַ
ִאם  י  ּכִ ֵמִאיר  ֵאין  ֵרַח  ַהּיָ י  ּכִ ָחְכָמה,  ּבַ
ַעל־ ָלבֹוא  ְוֶלָעִתיד  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ָהֻאּמֹות  ל  ִמּכָ ֲאלּו  ִיּגָ יִחין  ְמׁשִ ֵרין  ּתְ ְיֵדי 
ֵרין  ּתְ ֵהם  ׁשֶ ָמֵעאל,  ְוִיׁשְ ו  ֵעׂשָ ּבְ ְכָלִלים  ּנִ ׁשֶ
ָין ַעל ָהַעְיִנין )ֹזַהר ח"ג רנ"ב( ְוָאז ֹלא  ְמַכּסְ ֲעָנִנין ּדִ
ְעָיה ל כו(  )ְיׁשַ ְוִיְתַקּיֵם  ֵבקּותֹו  ִמּדְ ל  ְלַבּטֵ ִיְצָטֵרְך 
ְמֵהָרה  ּבִ ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ אֹור  ְוָהָיה 

ָיֵמינּו ָאֵמן: ּבְ

ה ְלתֹוָרה טז ִפָלּ ּתְ

ְוָגַזְרּתָ ַעל  ַהזֶּה,  ָפל  ָ ַהּשׁ עֹוָלם  ּבָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ּבִ ָראָת אֹוָתנּו  ּבָ ה  ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ַאּתָ )טז( 

ִמי  ׁשְ ּגּוף ַהּגַ ים, ְוִתְכֹנס ּבַ י ָקָדׁשִ ְדׁשֵ א ִמּקָ ֵרד ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּתֵ ָמֵתנּו ׁשֶ ִנׁשְ
עֹוָלם  ּבָ ָך  ּבְ ַעְצֵמנּו  ק  ְלַדּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלטֹוָבֵתנּו,  ָהְיָתה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָנְתָך  ְוַכּוָ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע, ְוַלֲעֹסק  ִמיד ּבְ ָך ּתָ ֵבִקים ּבְ אי חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְהיֹות ּדְ ַוּדַ ן ּבְ ָפל ַהזֶּה. ַעל־ּכֵ ָ ַהּשׁ
ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו,  י ִהיא ַחּיֵ ָלל, ּכִ ִלי ׁשּום ֶהְפֵסק ּוִבּטּול ּכְ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ
ה, ְיֹהָוה  ֲעׂשֶ ה, ֲאָבל ַמה ּנַ דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ָאנּו ְדֵבִקים ּבְ ׁשֶ י ִאם ּכְ ְוֵאין ָלנּו ׁשּום ַחּיּות ּכִ
ָהַעּכּום  ין  ּבֵ לּוֵתנּו  ּגָ ּוֵמֹעֶצם  ִמּיּות גּוֵפנּו,  ׁשְ ּגַ ֲעִכיַרת  י ֵמֲחַמת  ּכִ  , ָיַדְעּתָ ה  י ַאּתָ ּכִ ֱאֹלֵהינּו, 
ָך ּוְבתֹוָרְתָך  בּוִקים ּבְ ִמיד ּדְ ׁשּום ֹאֶפן ִלְהיֹות ּתָ יו ּבְ ר ָלנּו ַעְכׁשָ ים, ִאי ֶאְפׁשַ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ְקָצת  ל  ְלַבּטֵ ִלְפָעִמים  ֻמְכָרִחים  ָאנּו  ּוְבֶהְכַרח  ָעֵלינּו,  ל  ּטָ ּמֻ ּכַ ֶהְפֵסק  ׁשּום  ִלי  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ַעל  ִאים  ַהּבָ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ֵמֹעֶצם  י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָחְכָמְתָך  ּבְ ׁשֹוֵטט  ִמּלְ תֹוָרה,  ְבֵרי  ִמּדִ ְמַעט 
זֶה,  לּוֵתנּו. ֵמֲחַמת  ּגָ ֹתֶקף  ּבְ ה  ַעּתָ ִרים  ּבְ ְתּגַ ַהּמִ ַעְייִנין,  ָיין ַעל  ְמַכּסְ ּדִ ָהֲעָנִנין  ַהּמַֹח ַעל־ְיֵדי 
ֵדי  ֵבקּותֹו ּוֵמָחְכָמתֹו ָהֶעְליֹוָנה, ּכְ ל ִלְפָעִמים ִמּדְ ּטֵ ְתּבַ ּיִ י, ׁשֶ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהֶהְכַרח ֲאִפּלּו ְלַהּצַ
ל ְלַגְמֵרי. ְוָאֹנִכי  ל ּוְלַבּטֵ לֹום, ְלַבְלּבֵ ְלּבּוִלים ַחס ְוׁשָ רּו ַהּבִ ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ ָלֵתת ַנְיָחא ְלַהּמֹוִחין, ׁשֶ
ּטּול, ֵאיְך  ּמּוד ְוַהּבִ ִעְנָין ַהּלִ י, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ י ַנְפׁשִ ָחְכָמה, ֹלא ָיַדְעּתִ ַדַעת, ָהָרׁש ּבְ ֶהָעִני ּבְ
ל יֹוֵתר  ּטֵ ּלֹא ְלִהְתּבַ ׁשֶ ּוִבְזַמּנֹו  מֹוֲעדֹו  ּבְ ֵעת ַהֶהְכַרח ְלַבד  ּבְ ּטּול  ַהּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י,  ְרּכִ ּדַ ס  ְלַפּלֵ

י. ִמּדָ

ִני ְוַתְדִריֵכִני  ַזּכֵ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ִמּלְ אִתי ְלָפֶניָך ְלַבּקֵ ּוְבֵכן ּבָ
ֵאַדע  יָנה ָוַדַעת. ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ְתָך ָחְכָמה ּבִ ָ עֹון ְקֻדּשׁ יַע ָעַלי ִמּמְ ּפִ כֹון ְוָהֱאֶמת, ְוַתׁשְ ֶדֶרְך ַהּנָ ּבְ
ֹאֶפן  ֵדִני ּבְ ל ּתֹוָרה זֶהּו ִקּיּוָמּה. ְוַתְדִריֵכִני ּוְתַלּמְ ּטּוָלּה ׁשֶ ִעְנַין ּבִ ִעְנָין זֶה, ּבְ ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ
ה  תֹוָרה ּוְתִפּלָ ִעּתֹו, ַלֲעֹסק ּבְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ָיֶפה ּבְ ִמיד ּכִ ה ְלִהְתַנֵהג ּתָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה,  ּגְ ּוִבְזִריזּות  דֹוָלה  ּגְ ַהְתָמָדה  ּבְ ָוַלְיָלה  ִמיד יֹוָמם  ְמָך ּתָ ים טֹוִבים ְלׁשִ ּוְבַמֲעׂשִ



ה ְלתֹוָרה טז ִפָלּ ּתְ ק

ל ְקָצת,  ִני ָלַדַעת ָמַתי ֲאִני ֻמְכָרח ְלַבּטֵ ּוְתָחּנֵ ֱאֶמת.  ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ ָכל יֹום ּבַ ְלַהְרּבֹות ּבְ
ֲאִני ֻמְכָרח  ֵעת ׁשֶ ֵעת ַהֶהְכַרח ְלַבד. ַוֲאִפּלּו ּבָ י ִאם ּבְ ּטּול ּכִ ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ּבִ ה ׁשֶ ְוֶאְזּכֶ
לֹום ְלַגְמֵרי ִמּכֹל ָוֹכל.  ל ַחס ְוׁשָ ּטֵ ּלֹא ֶאְתּבַ ִני ׁשֶ ַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ְבֵרי תֹוָרה. ּתַ ל ְקָצת ִמּדִ ּטֵ ְלִהְתּבַ
ֶהְעֵלם  בּוק ּבְ אּוַכל ִלְהיֹות ּדָ ָך, ׁשֶ ֶכל ֵמִאּתְ יַע ָעַלי ׂשֵ ּפִ ל, ְוַתׁשְ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ִני ּדֵ ָחּנֵ ַרק ּתְ
ְמִאיִרין  ְוִיְהיּו  ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּטּוָלּה  ּבִ ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְוֶאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל 
ה  דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָאר ֵמאֹור ַהָחְכָמה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ימּו ׁשֶ ּטּול, ַעל־ְיֵדי ָהְרׁשִ ֵעת ַהּבִ ְכִלי ּבְ ֵעיֵני ׂשִ
ָאנּו ְדֵבִקים  ׁשֶ ֶמׁש, ּכְ ֶ ּשׁ ֵרַח. ִלְפָעִמים ּכַ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ּה. ְוִיְהיּו ֵעיַני ְמִאירֹות ּכַ ָהִייִתי עֹוֵסק ּבָ ׁשֶ
ִמן  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ ֻמְכָרִחין  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ֵרַח,  ּיָ ּכַ ְוִלְפָעִמים  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָחְכָמה  ּבַ
ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ הֹוֵלְך,  ָיָקר  ָיֵרַח  ּכְ ֵעיַני  ָיִאירּו  ָאז  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ּוֵמֵעֶסק  ַהָחְכָמה 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ָתִמיד,  ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  ָך  ּבְ
ל ָיַמי  ה ְלַבּלֹות ּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּכִ ָך ּבֶ ק ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּדַ ה ֵמַעּתָ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוֶאְזּכֶ ׁשְ
ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה,  ה ּוְבָטֳהָרה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ים טֹוִבים, ּבִ ה ּוְבַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ
ָעה  ה ׁשּום ׁשָ ד ֵמַעּתָ ּלֹא ֲאַאּבֵ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל. ָעְזֵרִני ּבְ ׂשִ ּבְ
ה  י ֲהֹלא ַאּתָ יו ֵאיָמַתי. ּכִ י ְמַעט ָיַמי, ְוִאם ֹלא ַעְכׁשָ ם, ּכִ ִחּנָ י ַהּמּוָעִטים ּבְ ְוׁשּום ֶרַגע ִמיֵמי ַחּיַ
ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָעְזֵרִני  ינּו.  ַחּיֵ ִמיֵמי  ָוֶרַגע  ָעה  ׁשָ ל  ּכָ ַעל  נּו,  ֵמִאּתָ ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ל  ְלַקּבֵ ָעִתיד 
ּוְרצֹוְנָך  ֵמֲעבֹוָדְתָך  ֲעָסִקים  ֵאיזֶה  ָאז  ִלי  ְזִמין  ּתַ ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה,  ִמּדִ ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ
ְדָבִרים  י־ֵכן ֶאֱעֹסק ָאז ּבִ י ְוָלֵתת ַנְייָחא ְלמֹוִחי ְוַאף־ַעל־ּפִ ְעּתִ ַח ֶאת ּדַ אּוַכל ַעל ָיָדם ְלַפּקֵ ׁשֶ
ִמיד  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ ה ִלְהיֹות ּכִ ֱאֶמת, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ֵהם ְרצֹוְנָך ּבֶ ים ׁשֶ ְקדֹוׁשִ

ֱאֶמת: ּבֶ

יֵחינּו,  ַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶאת ְמׁשִ ים ָעֵלינּו, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוִתׁשְ ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ל  ילּו ֶאת ּכָ ּפִ רּו ְוֻיְכְללּו ַיַחד, ְוַיְכִניעּו ְוַיׁשְ ֵניֶהם ִיְתַחּבְ ן־יֹוֵסף, ּוׁשְ יַח ּבֶ ִוד ּוָמׁשִ ן־ּדָ יַח ּבֶ ָמׁשִ
עֹוָלם, ְוָיפּוצּו ַמְעְינֹוֵתיֶהם  ְטָרא ַאֲחָרא ַעד ָעָפר, ִויַגּלּו ָחְכָמָתם ּבָ ְבִעין ַעּכּו"ם ְוָכל ַהּסִ ַהּשִׁ
ה  י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ים. ְוֵיַדע ּכָ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ָלַדַעת ֶאת ְיֹהָוה ּכַ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ חּוָצה. ְוִתּמָ
ֵרין  ל ַהּתְ ים ַעל־ְיֵדי ָחְכָמָתם ׁשֶ ה ְיַצְרּתֹו, ְוָיׁשּובּו ָכל ָהַעּמִ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ַעְלּתֹו, ְוָיִבין ּכָ ּפְ
ָפה  ׂשָ ים  ַעּמִ ֶאל  ֶאְהּפְֹך  ָאז  י  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויקּוּיַ ּוְלִיְרָאֶתָך.  ַלֲעבֹוָדֶתָך  יִחין  ְמׁשִ
ָהָאֶרץ,  ִמן  ָזדֹון  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ְוַתֲעִביר  ֶאָחד.  ֶכם  ׁשְ ְלָעְבדֹו  ְיֹהָוה  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקֹרא  ְברּוָרה 
ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ ם  ּוְתַכּלֵ ר  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ְתַעּקֵ ְמֵהָרה  ָעה  ָהִרׁשְ ּוַמְלכּות 
ָך ּוְבתֹוָרְתָך  ֵבִקים ּבְ ה ִלְהיֹות ּדְ ִנְזּכֶ ָיין ַעל ַעְייִנין, ְוָאז  ְמַכּסְ ל ָהֲעָנִנין ּדִ ל ּוְתָבֵער ּכָ ּוְתַבּטֵ
ל  ָלל ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלׁשּום מֹוֵנַע ּוְלׁשּום ְמַבְלּבֵ ִלי ׁשּום ֶהְפֵסק ּוִבּטּול ּכְ ה ָתִמיד, ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ינּו ְלעֹוְלֵמי ַעד  ְיֵמי ַחּיֵ ל  ָך ָתִמיד ּכָ ּבְ ֵבִקים  ּדְ ה ִלְהיֹות  ִנְזּכֶ ַלל, ַרק  ּכְ נּו  ְעּתֵ ּדַ ל ֶאת  ְלַבְלּבֵ
ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ה. ּבִ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ תּוב. ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ִויקּוּיַ

ָאֵמן:



יֶהם ּקֵ קאּתֹוָרה יז י ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים שיַ

יֶהם ּקֵ ּתֹוָרה יז י ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים שיַ

י ִאם א.  ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ִאי ֶאְפׁשָ
יֵקי ַהּדֹור: ַעל־ְיֵדי ַצּדִ

ְלַגּלֹות ב.  ִמיד  ּתָ ׂש  ּוְמַחּפֵ ׁש  ְמַבּקֵ יק  ּדִ ַהּצַ
ָהָרצֹון  ַהְינּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהְרצֹונֹות 
ִריָאה,  ַהּבְ ְכַלל  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָהָיה  ׁשֶ
ִלְבֹרא  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּבִ ָעָלה  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ
ָהָיה  ׁשֶ ָהְרצֹונֹות  ְוֵכן  ְכָלל.  ּבִ ָהעֹוָלם  ֶאת 
ּוִבְפָרֵטי  ִריָאה  ַהּבְ ְפָרֵטי  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ לֹו 
ּה  ֵמֲחֶבְרּתָ ה  ּנָ ְמׁשֻ ה  ִרּיָ ּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ְפָרִטּיּות. 
ְוֵכן  ּוְבַהְנָהָגה.  ּוְבֶטַבע  ּוְבֹכַח  ְתמּוָנה  ּבִ
ְפֵני  ּבִ ה  ִרּיָ ּבְ ָכל  ּבְ ֵיׁש  ָרִטּיּות  ּפְ ְפָרֵטי  ּבִ
ּנּוִיים  ָרִטים ְוׁשִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ן ּכַ ם ּכֵ ַעְצָמּה ּגַ
רּוִאים  ין ֵאיָבר ְלֵאיָבר ְוַכּיֹוֵצא. ּוְבָכל ַהּבְ ּבֵ
ֵיׁש  ם  ֻכּלָ ּבְ ר   ְמַדּבֵ ַחי  צֹוֵמַח  ּדֹוֵמם  ם  ּלָ ּכֻ
ֶאָחד  ל  ּכָ ין  ּבֵ ר  ִמְסּפָ ְלֵאין  ים  ַרּבִ ּנּוִיים  ׁשִ
ְפָרֵטי  ְפֵני ַעְצמֹו ּבִ ָכל ֶאָחד ּבִ ַלֲחֵברֹו, ְוֵכן ּבְ
ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ְוַהּכֹל  "ל.  ּנַ ּכַ ָרִטּיּות  ּפְ
ִיְהֶיה  זֶּה  ׁשֶ ָרָצה  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון 
ַאַחר  ִמיד  ּתָ ׂש  ְמַחּפֵ יק  ּדִ ְוַהּצַ ְך.  ּכָ ְוזֶה  ְך  ּכָ
ַעל־ אֹוָתם  ּומֹוֵצא  יג  ּוַמּשִׂ ָהְרצֹונֹות,  ֵאּלּו 

ְכָלל  ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ּמֹוֵצא ּבְ ֲארּות ׁשֶ ְיֵדי ַהִהְתּפָ
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ָרִטּיּות.  ּפְ ּוִבְפָרֵטי  ּוִבְפָרט 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָפה ַהּשׁ ּצָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֹלא ִנְבָרא ַרק ּבִ
ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֲעׁשּוִעים  ַ ְוַהּשׁ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ַעל 
ִביל  ׁשְ ּבִ ָהָיה  ִריָאה  ַהּבְ ּוְכַלל  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ִמּכְ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ
ֲארּות  ִביל ַהִהְתּפָ ׁשְ ִריָאה ָהָיה ּבִ ּוְפָרֵטי ַהּבְ
ל ֶאָחד  ְפָרִטּיּות ִמּכָ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
ְפָרֵטי  ּבִ ּנּוִיים  ַהּשִׁ ְוֵכן  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 
ָהָיה  ְבָרִאים,  ַהּנִ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָרִטּיּות  ּפְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ִפי  ּכְ
ָרִטּיּות  ּפְ ְפָרֵטי  ּבִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ִמּכָ
ׂש  ְמַחּפֵ יק  ּדִ ְוַהּצַ ּבֹו.  ׁשֶ טֹוָבה  נּוָעה  ּתְ ל  ִמּכָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ּומֹוֵצא  ִמיד  ּתָ ׁש  ּוְמַבּקֵ
ָרִטּיּות,  ְכָלל ּוִבְפָרט ּוִבְפָרֵטי ּפְ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ּבְ
ל  ל ָהְרצֹונֹות ׁשֶ יג ּכָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה יֹוֵדַע ּוַמּשִׂ
ִריָאה  ַהּבְ ָכל  ּבְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ְוַעל־ְיֵדי  ָרִטּיּות.  ּפְ ּוִבְפָרֵטי  ּוִבְפָרט  ְכָלל  ּבִ
ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ַמֲעֶלה  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
"ל,  ּנַ ּכַ ִריָאה  ַהּבְ ל  ׁשֶ ָהְרצֹונֹות  ל  ּכָ ין  ּלִ ִנְתּגַ

ְרָאה ְוָהַאֲהָבה: ה ַהּיִ ּלֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתּגַ

ֵאר ג.  ַרְך ִמְתּפָ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ
ָרֵאל.  ִיׁשְ ּבְ ׁשֶ ים  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ ל  ַהּקַ ִעם  ֲאִפּלּו 
ָרֵאל  ם ִיׂשְ ֵ ּשׁ ל ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ַע ִיׂשְ ֲאִפּלּו ּפֹוׁשֵ
ָרִטי  ּפְ ֲארּות  ִהְתּפָ ּבֹו  ֵיׁש  ָעָליו,  ִנְקָרא 
ן  ַעל־ּכֵ ִעּמֹו.  ֵאר  ִמְתּפָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ֵמַהּשׁ ָאסּור ָלָאָדם 
ַחס  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ּוָפַגם  ִקְלֵקל  ִאם  ֲאִפּלּו 
ם  ֵ ַהּשׁ ֲחִביבּות  ַסק  ּפָ ֹלא  ֲעַדִין  י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ
ֲעַדִין  ָיכֹול  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ּנּו  ִמּמֶ ַרְך  ִיְתּבָ
ַעל־ הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב 

ם  ּגַ ִלְמֹצא  ְיכֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת,  י  ַאְנׁשֵ ְיֵדי 
רּוַע  ַהּגָ ּבְ ֲאִפּלּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲארּות  ְוַהִהְתּפָ ַהּטֹוב 
ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ יב ַהּכֹל ְלַהּשׁ רּוִעים, ּוְלָהׁשִ ּגְ ּבַ ׁשֶ

ַהּכֹל ד.  אי  ַוּדַ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ְפֵני  ִמּלִ ֱאֶמת  ּבֶ
י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ַוֲחֵרִדים.  ְיֵרִאים 
א  ַמְלּכָ ּדְ נּוְסָיא  ּגְ יֹום  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֲאַזי  ֲארּות,  ִהְתּפָ ְגֵדי  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ּלֹוֵבׁש  ׁשֶ
ֵעל  ִמְתּפַ י  ּכִ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְרָאה  ַהּיִ ה  ּלֶ ִנְתּגַ
ֵמַעל־ְיֵדי  ה  ָהְרִאּיָ ַעל־ְיֵדי  יֹוֵתר  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֲארּות  ַהִהְתּפָ ּלּות  ִהְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי  ַהְיִדיָעה. 
ְרָאה, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּלּות ַהּיִ ִחיַנת ִהְתּגַ זֶּה ּבְ ׁשֶ
י ֵכן  ּכִ ִחיַנת ַאֲהָבה.  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ה ָהָרצֹון  ּלֶ ִנְתּגַ
ּלֹוֵבׁש  א, ׁשֶ ַמְלּכָ נּוְסָיא ּדְ יֹום ּגְ ֶלְך ּבְ ֶרְך ַהּמֶ ּדֶ
דֹוָלה  ָאז נֹוֵפל ִיְרָאה ּגְ ֲארּות, ׁשֶ ְגֵדי ִהְתּפָ ּבִ



יֶהם ּקֵ ּתֹוָרה יז י ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים שיַ קב

ָניו.  ִמּפָ ְוזֹוֲחִלים  ֲחֵרִדים  ְוַהּכֹל  ַהּכֹל,  ַעל 
ֶאָחד  ְלָכל  ְרצֹונֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ה  ְמַגּלֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ֶאָחד  ְלָכל  נֹות  ַמּתָ ְונֹוֵתן  ק  ּוְמַחּלֵ ְוֶאָחד 
ֶלְך  ַהּמֶ ְרצֹון  ִפי  ּכְ בֹודֹו,  ּכְ ְלִפי  ְוֶאָחד 
זֶּהּו  ׁשֶ ְוֶאָחד,  ְלָכל ֶאָחד  ּיֵׁש לֹו  ׁשֶ ְוַאֲהָבתֹו 
ּלּות  ֵעת ִהְתּגַ ה ּבְ ִחּלָ י ִמּתְ ִחיַנת ַאֲהָבה. ּכִ ּבְ
ם,  ּלָ ְחּדֹו ְוִיְרָאתֹו ַעל ּכֻ ֲארּות ָנַפל ּפַ ַהִהְתּפָ
ֶלְך ְוֻקְרָבתֹו  רֹוִאים ְרצֹון ַהּמֶ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר־ּכָ
ִמְתָקְרִבים  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל 
ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ אֹותֹו.  ְואֹוֲהִבים  ֵאָליו 
ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ה  ְמַגּלֶ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
א  ַמְלּכָ ּדְ נּוְסָיא  ּגְ יֹום  ֶלְך  ַהּמֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ר  י ִעּקַ ְלכּות, ּכִ ִחיַנת ַהּמַ ּנֹוֶלֶדת ּבְ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ
ָרֵאל  ְלכּות הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ִיׂשְ ִחיַנת ַהּמַ ּבְ
ֹלא ָעם.  י ֵאין ֶמֶלְך ּבְ ִלין ַמְלכּותֹו ּכִ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ
ה  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ַהְינּו ׁשֶ א ּדְ ַמְלּכָ נּוְסָיא ּדְ ּיֹום ּגְ ְוָאז ּבְ
ֵעל ֶנֶפׁש  ָרֵאל, ָאז ִמְתּפַ ל ִיׂשְ ֲארּות ׁשֶ ַהִהְתּפָ
ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְונֹוֵפל  ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ָהרֹוֶאה 
ין  ַגּלִ ּמְ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ַחק.  י ׁשַ ְנַאּנֵ ׁשִ ַוֲאִפּלּו ַעל 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהזֹּאת  ֲארּות  ַהִהְתּפָ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ׁש  ּיֵ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ין ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ֵהם ְמַגּלִ
נּוְסָיא  ּגְ יֹום  ּבְ ן  ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ
ֲארּות  ַהִהְתּפָ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא  ָאז  ׁשֶ א  ַמְלּכָ ּדְ
י ַאַחר־ ַרְך, ּכִ ּלּות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ֲאַזי הּוא ִהְתּגַ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְרצֹונֹו  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ְך  ּכָ
ְלָכל  ַקְרָנם  ּוְמרֹוֵמם  נֹות  ַמּתָ ָלֶהם  ְונֹוֵתן 
ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  "ל.  ּנַ ּכַ ְרצֹונֹו  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְרָאה  ּיִ ׁשֶ ִנְמָצא  "ל.  ּנַ ּכַ ָהַאֲהָבה  ּלּות  ִהְתּגַ
ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ִכין  ִנְמׁשָ ְוַאֲהָבה 

"ל: ּנַ ֲארּות ּכַ ַהִהְתּפָ

ְרָאה ְוָהַאֲהָבה, ה.  ְך ֵאֶצל ֶאָחד ַהּיִ ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ּכְ
יק  ּדִ ַהּצַ אֹור  ֶאְצלֹו  ְך  ֵ ְתַחּשׁ ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  זֶהּו 
"ל. ְוַאף  ּנַ ִלין ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכַ ּנּו ְמַקּבְ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ֵמִאיר  יק  ּדִ ַהּצַ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ
ּלֹו.  ְך ׁשֶ ֶדל ַהֹחׁשֶ ָלל ִמּגֹ ֶאְצלֹו ֵאינֹו ֵמִאיר ּכְ
ב ֶאְצלֹו, ֵאינֹו  יק ְויֹוׁשֵ ּדִ הּוא ֵאֶצל ַהּצַ ְוַאף ׁשֶ
דֹול,  ָיכֹול ִלְטֹעם ּוְלָהִבין ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהּגָ
ַהּטֹוב  ְלַתְכִלית  ָלבֹוא  יּוַכל  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ

ְצִחי: ְוַהּנִ

ָרִעים ו.  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵמֲחַמת  הּוא  זֶה  ְוָכל 
ְכִסילּות,  ְכלֹו ּבִ ְך ׂשִ ַעל־ְיֵדי זֶה ֶנְחׁשָ ּלֹו, ׁשֶ ׁשֶ
ֵעיָניו  עֹות ִנְפָסדֹות. ְוהּוא ִנְדֶמה ּבְ ַהְינּו ּדֵ ּדְ
יק  ּדִ יֹות ַעל ַהּצַ הּוא ָחָכם, ְונֹוְפִלים לֹו ֻקׁשְ ׁשֶ
ְפָסדֹות  ַהּנִ עֹות  ַהּדֵ ֵאּלּו  ל  ּכָ ֲאָבל  ָהֱאֶמת, 
טּות  ׁשְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ְוַהָחְכמֹות  יֹות  ׁשְ ְוַהּקֻ
יו  ַמֲעׂשָ ֲעִכיַרת  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ מּור,  ּגָ ּוְכִסילּות 
ְוַעל־ְיֵדי־ "ל.  ּנַ ּכַ ְכִסילּות  ּבִ ְכלֹו  ׂשִ ְך  ֵ ִנְתַחּשׁ
יק ּוֵמֲחַמת זֶה  ּדִ ְך ֶאְצלֹו אֹור ַהּצַ ֵ זֶה ִנְתַחּשׁ

"ל: ּנַ ֵאין לֹו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכַ

ָראּוי, ז.  ּכָ רּות  ַכׁשְ ּבְ ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי 
ֶדֶרְך  ּבְ אֹוֵכל  ְוֵאינֹו  ְמִתינּות  ּבִ אֹוֵכל  ׁשֶ
ֶכל ְוִנְכָנע  ן ַהּשֵׂ ּקֵ ַהְלָעָטה, ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתּתַ
ְוסֹוֵבא,  זֹוֵלל  ּכְ אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ִסילּות.  ַהּכְ
ֶכל,  ַהּשֵׂ ִסילּות ַעל  ַהּכְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
יק ְוֵאינֹו  ּדִ ְך ֶאְצלֹו אֹור ַהּצַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶנְחׁשָ

ּנּו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה: ל ִמּמֶ ָיכֹול ְלַקּבֵ

ים ח.  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי 
ִרים,  ּגֵ ין  ַנֲעׂשִ ֲהגּוִנים, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ים  ְוַלֲעִנּיִ
ְוַעל־ ָהֲאִכיָלה.  ַגם  ּפְ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְוזֹוִכין  ֶכל  ַהּשֵׂ ן  ּקֵ ְוִנְתּתַ ָלם  ִנׁשְ ְיֵדי־זֶה 
זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יק,  ּדִ ַהּצַ אֹור  ִלְראֹות 

ּנּו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה: ל ִמּמֶ ְלַקּבֵ

ים ט.  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ּנֹוֵתן  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ
נֹוֵתן  ִאּלּו  ּכְ ֶבת  ֶנֱחׁשֶ ֲהגּוִנים,  ים  ְוַלֲעִנּיִ

ָרֵאל: ׂשְ ה ְנָפׁשֹות ִמּיִ ה ְוַכּמָ ְלַכּמָ



יֶהם ּקֵ קגּתֹוָרה יז י ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים שיַ

ּנֹוֵתן ְלַתְלִמיד־ָחָכם י.  ָדָקה ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּצְ
ִחיַנת  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ה  ִנְתַרּבֶ י,  ֲאִמּתִ
כֹול  ּיָ ר זֶה ׁשֶ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ח ְוַהזְַּך. ַוֲאַזי ּכְ ָהֲאִויר ַהּנָ
דֹוׁש,  ּבּור ַהּקָ ְרֵאִלי ַהְינּו ּדִ ׂשְ ּבּור ַהּיִ ר ּדִ ְלַדּבֵ
ֲאִויר, ַוֲאַזי  ב ְוֶנְחָקק ּבָ ּבּור ִנְכּתָ ֲאַזי זֶה ַהּדִ
זֶה  ַוֲאַזי  ְלֵמָרחֹוק.  ָמע  ְוִנׁשְ ּבּור  ַהּדִ הֹוֵלְך 
ָהַעּכּו"ם  ל  ׁשֶ ִסְפֵריֶהם  ּבְ ב  ִנְכּתָ ּבּור  ַהּדִ
מֹוְצִאים  ַוֲאַזי  ְכָתָבּה,  ּכִ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה 
ְוַעל־ ֱאמּוָנָתם,  ֶהֶפְך  ִסְפֵריֶהם  ּבְ ָהַעּכּו"ם 

ה  ּמָ ִמּכַ ִרין  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרים.  ּיְ ִנְתּגַ ְיֵדי־זֶה 
ְך  רּו ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוָכל זֶה ִנְמׁשָ ּיְ ְתּגַ ּנִ ִרים ׁשֶ ּגֵ

"ל: ִחיָנה ַהּנַ ִמּבְ

"ל, יא.  ּנַ ּכַ ִיְמְצאּו  ְיָקא  ּדַ ֵאּלּו  ׁשֶ א  ּבָ ּוֵמַאִין 
ַוֲאֵחִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאמּוַנת  ירּו  ְוַיּכִ ְוַיַחְזרּו 
ֵמֲחַמת  זֶּה  ׁשֶ ע  ּדַ ַאְך  ָלל.  ּכְ מֹוְצִאים  ֵאיָנם 
ַהְינּו  ָיָדם,  ַחת  ּתַ בּוׁש  ַהּכָ ַהּטֹוב  ִחיַנת  ּבְ
י ַעל־ְיֵדי  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ִחיַנת ֶחְלֵקי  ּבְ
ּמֹוְנִעים  זֶה ׁשֶ ים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּסִ זֵרֹוֵתיֶהם ְוַהּמִ ּגְ
אֹוָתם  יִחים  ַמּנִ ְוֵאיָנם  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ טֹובֹות 
ל  ּכָ ַרְך, ַעל־ְיֵדי  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ַהּשׁ
זֶה  ה  ּוַבְתִחּלָ ָיָדם.  ַחת  ּתַ ַהּטֹוב  ׁש  ִנְכּבָ זֶה 
ְוֶעְליֹון  ָקדֹוׁש  קֹום  ִמּמָ א  ּבָ ׁשֶ זֹוֵכר  ַהּטֹוב 
ַעל  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ְך  ַאַחר־ּכָ ַאְך  ְמֹאד, 
ַעד  ָיָדם.  ַחת  ּתַ אֹותֹו  ין  ְוכֹוְבׁשִ ַהּטֹוב  זֶה 
ַמֲעָלתֹו.  ְוׁשֹוֵכַח  ֶאְצָלם  ר  ְוִנְקׁשָ ס  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ
ב  ּיֹוֵצא ְוִנְכּתָ ְרֵאִלי ׁשֶ ׂשְ ּבּור ַהּיִ ְוַעל־ְיֵדי ַהּדִ
ם,  ִסְפֵריֶהם, ֲאַזי זֶה ַהּטֹוב מֹוֵצא אֹותֹו ׁשָ ּבְ
ר  ִנְזּכָ ַוֲאַזי  ֱאמּוָנָתם,  ֶהֶפְך  ם  ׁשָ ּמֹוֵצא  ׁשֶ
קֹום  ִמּמָ א  ּבָ ׁשֶ ֵאיְך  ַמֲעָלתֹו  ֶאת  ַהּטֹוב  זֶה 
ֶחְלֵקי  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְמֹאד,  ְוֶעְליֹון  ָקדֹוׁש 
ִנְבְראּו  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ
ִנְמָלְך  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ ִביָלם,  ׁשְ ּבִ
ָרֵאל ִלְבֹרא ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֵהם  מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ ּבְ
בּוׁש  ה הּוא ּכָ ל ָהעֹוָלמֹות, ְוַעּתָ ְלַמְעָלה ִמּכָ

ְוֶהְפֵסד  יֹון  ְלִכּלָ ֵליֵלְך  ְוָיכֹול  זֶה  ּכָ ָגלּות  ּבְ
ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ לֹום. ּוַמְתִחיל ְלִהְצַטֵער  ַחס ְוׁשָ
ֹבּהַ  ּגָ קֹום  ִמּמָ ַפל  ּנָ ׁשֶ ּוְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו, ַעל 
ב  ׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  זֶה,  ּכָ ָעֹמק  ְלָמקֹום  זֶה  ּכָ
ְך ַעל־ְיֵדי  ה. ְוָכל זֶה ִנְמׁשָ ָ ֻדּשׁ ְוחֹוזֵר ֶאל ַהּקְ

"ל: ְצָדָקה ַהּנַ

ְלָהִבין יב.  ָאָדם  ל  ּכָ יּוַכל  יָלא  ִמּמֵ ּוִמזֶּה 
ָצִריְך  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעְצמֹו  ּבְ
ַמֲעָלתֹו  ֶדל  ּגֹ ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו  ַעל  ְלַרֵחם 
ִמזֶַּרע  ֲאִני  ֲהֹלא  ִלּבֹו  ּבְ ְוֹיאַמר  ְרׁשֹו.  ׁשָ ּבְ
ָהעֹוָלמֹות  ל  ִמּכָ ְלַמְעָלה  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוֵאיְך ֲאִני  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ָעלּו  ְוׁשֶ
לֹום  לֹום ַחס ְוׁשָ ִבזָּיֹון. ְוַחס ְוׁשָ ה ּבְ ל ַעּתָ ֻמּטָ
ִאים,  ַהּבָ ִמים  ּיָ ּבַ ן  ְלַהּלָ ְהֶיה  ּיִ ַמה  יֹוֵדַע  ִמי 
אֹוִתי  ְלַכּלֹות  רֹוֶצה  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֲהֹלא  י  ּכִ
ַעְצמֹו  ַעל  ְיַרֵחם  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ל ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ

"ל ַלֲחֹזר ִלְמקֹומֹו, יג.  ְתִחיל ַהּטֹוב ַהּנַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ס ְמֹאד ֶאְצָלם  ר ְוִנְתּפַ ָבר ִנְקׁשַ ּכְ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ִעּמֹו  ְותֹוֵלׁש  ְך  מֹוׁשֵ ֲאַזי  ִרים,  ְקׁשָ ֵרי  ִקׁשְ ּבְ
ִרים  ּגֵ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה הּוא  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ עֹוד ֵמָהַרע 
ָהַרע  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּיֵר  ְלִהְתּגַ ִאים  ּבָ ׁשֶ
ָחַזר  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַהּטֹוב,  ִעם  ֵמֶהם  ְתַלׁש  ּנִ ׁשֶ
ְלַהּטֹוב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ִלְמקֹומֹו.  ַהּטֹוב 
רּות  ַהִהְתַקּשְׁ ֶדל  ּגֹ ֵמֲחַמת  ַעְצמֹו  ּבְ ַלֲחֹזר 
ּוְבֶהְכֵרַח  ְמֹאד,  ם  ׁשָ ק  ּבֵ ְוִנְתּדַ ר  ֵ ְתַקּשׁ ּנִ ׁשֶ
ִרים: ִחיַנת ּגֵ ְתֹלׁש ִעּמֹו ֵמָהַרע, ְוזֶה הּוא ּבְ ּיִ ׁשֶ

ַהּטֹוב יד.  ָהַרע רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ְפָעִמים ּכְ ּלִ ע, ׁשֶ ּדַ
ַלֲחֹזר  ְורֹוֶצה  ַעְצמֹו  יְך  ּוַמְמׁשִ ּתֹוֵקק  ִמׁשְ
ַהּטֹוב  ַעל  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ֲאַזי  ִלְמקֹומֹו, 
ַהֲעָלָמה  ְלתֹוְך  אֹותֹו  ּוְמִביִאים  יֹוֵתר,  ּבְ
ְלתֹוְך  אֹותֹו  ִביִאים  ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְיֵתָרה 
ְתִחיִלים  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ם,  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ִניִמּיּות  ּפְ
ְוַעל־ ַהּטֹוב.  ַעל־זֶה  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב 



ה ְלתֹוָרה יז ִפָלּ ּתְ קד

ֶהְעֵלם  תֹוְך  ּבְ ַהּטֹוב  ֶאת  ַמְכִניִסים  ְיֵדי־זֶה 
ַוֲאַזי  ם.  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְפִניִמּיּות  ּבִ יֹוֵתר  ר  ְוֶהְסּתֵ
ּמֹוִליִדים,  ׁשֶ הֹוָלָדה  ַעל־ְיֵדי  ַהּטֹוב  יֹוֵצא 
ְפִניִמּיּות  ּבִ ְוֶנְעָלם  נּוז  ּגָ הּוא  ַהּטֹוב  י  ּכִ
ַעל־ ַההֹוָלָדה.  ם  ָ ּוִמּשׁ ּוֹמָחם  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ

ֵאין  ַוֲאַזי  ּלֹוִדים,  ַהּיִ זֶַרע  ּבְ ַהּטֹוב  יֹוֵצא  ן  ּכֵ
ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּלֹוִדים  ַהּיִ ל  ׁשֶ ָהַרע  ּבְ ּכַֹח 
תֹוָכם, ַוֲאַזי יֹוֵצא ַהּטֹוב ַעל־ְיֵדי  ּבְ ַהּטֹוב ׁשֶ

ִרים: ים ּגֵ ּלֹוִדים ְוַנֲעׂשִ ַהּיִ

ירֹו טו.  ְלַהּכִ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ אֹור  ּלּות  ִהְתּגַ
דֹול, הּוא  ּוְלָהִבין ְוִלְטֹעם ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהּגָ
ֶכל.  ַהּשֵׂ ּוְבַזּכּות  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ
ֶכל הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי  ר ֲעִכיַרת ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ְוִעּקַ
ים ֲעכּוִרים  י ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשִ ה, ּכִ ֲעׂשֶ ֵלי ַהּמַ ּכְ
לֹום.  ֶכל ַחס ְוׁשָ יֹון ְוֶהְפֵסד ְלַהּשֵׂ ּלָ ּגֹוְרִמים ּכִ
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִלְכֵלי  ּקּון  ַהּתִ ר  ְוִעּקַ
"ְוָהָיה  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ לּוי  ּתָ ׁשֶ ְצָדָקה 
ְעָיה לב, יז(, ְוַעל־ְיֵדי  לֹום" )ְיׁשַ ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ ַמֲעׂשֵ
ֶכל, ְוָאז זֹוִכין ִלְראֹות  ם אֹור ַהּשֵׂ ָלם ּגַ זֶה ִנׁשְ
ּנּו  ִמּמֶ ִלין  ְמַקּבְ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  יק,  ּדִ ַהּצַ אֹור 

"ל: ּנַ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכַ

י טז.  ּכִ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַגם  ּפְ ָלם  ִנׁשְ ִרים  ּגֵ ַעל־ְיֵדי 
ַגם  א ִמּפְ ל ּכָֹחם הּוא ּבָ ל ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה ּכָ ּכָ
ַח  ְזּבֵ ל ַהּמִ דֹוׁש ׁשֶ יצֹוץ ַהּקָ ַח ֵמַהּנִ ְזּבֵ ֶחְלֵקי ַהּמִ
ל  ִליְך ּכָ ׁשְ ּמַ ִרים ׁשֶ ם. ְוַעל־ְיֵדי ַהּגֵ ַפל ְלׁשָ ּנָ ׁשֶ
ָרֵאל,  ֶאָחד ֱאמּוָנתֹו ְוהֹוֵלְך ַאַחר ֱאמּוַנת ִיׂשְ
ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה  ַמְכִניַע  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ִניצֹוֵצי  חֹוְזִרין  ְוָאז  ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ ֶחְלֵקי  ַגם  ִמּפְ
ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ָלם  ְוִנׁשְ ִלְמקֹוָמם  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶחְלֵקי 

ַהְינּו  ּדְ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ׁשֻ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ָראּוי: ה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ זֹּוִכין ֶלֱאֹכל ּבִ ׁשֶ

"ל: ֲאָמר ַהּנַ ָמָטה ַלּמַ ַהׁשְ

אֹוִתּיֹות  ִמיָעה הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ר קֹול ַהּשְׁ ִעּקַ
ים  ַמּכִ ְוָהֲאִויִרים  ֲאִויר,  ּבָ ֶנְחָקִקים  ּבּור  ַהּדִ
ְוַעל־ ֹוֵמַע.  ַהּשׁ ְלֹאזֶן  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  זֶה  ּבָ זֶה 

ָמע  ִנׁשְ ֲאַזי  ְוָצלּול,  ָוַזְך  ָנח  ָהֲאִויר  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ
ּיֵׁש רּוַח ְסָעָרה  ׁשֶ ּכְ ּבּור ְלֵמָרחֹוק, ֲאָבל  ַהּדִ
ֹמַע ֲאִפּלּו ַהּקֹול,  ר ַלֲחֵברֹו ִלׁשְ ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו ֵכן ּכְ ַעְצמֹו. ּכְ ּבּור ּבְ ן ַהּדִ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ
ֲאִויר  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ַאֲהָבה 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִמזֶּה,  זֶה  נֹוָחה  רּוָחם  ׁשֶ ח  ַהּנָ
ְפָרט ּוִבְכָלל.  ּבּוִרים ְלֵמָרחֹוק ּבִ ָמִעים ַהּדִ ִנׁשְ
ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ּבּוִרים  ּדִ ׁשֶ ַהְינּו 
ְכַלל  ְפָרט. ְוֵכן ּבִ ָמִעים ֵאֶצל ֲחֵברֹו ְוזֶה ּבִ ִנׁשְ
ּבּוִרים  ַהּדִ ִלים  ְוִנְתַקּבְ ָמִעים  ִנׁשְ ָהעֹוָלם 
ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ים  ּיִ ְוָהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ְמעֹו הֹוֵלְך  ְבִחיַנת: "ְוׁשָ ם ְלֵמָרחֹוק ְמֹאד ּבִ ּגַ
ִאים  ּבָ ׁשֶ ַעד  ד(,  ט'  ר  )ֶאְסּתֵ ִדינֹות"  ַהּמְ ָכל  ּבְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ּוִמְתָקְרִבים  ְרחֹוִקים  ם  ּגַ
ֲאָבל  ׁשּוָבה.  ּתְ ּוַבֲעֵלי  ִרים  ּגֵ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ
ֵני ָאָדם זֹו  ין ּבְ לֹום ּבֵ ְנָאה ַחס ְוׁשָ ׁש ׂשִ ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ִחיַנת רּוַח ְסָעָרה רּוַח ָרָעה  ְנָאה ִהיא ּבְ ַהּשִׂ
לּו  ְלּבְ ִנְתּבַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יֵניֶהם.  ּבֵ ְפִריד  ּמַ ׁשֶ
ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ַעד  ָהֲאִויִרים 
ל  ְמקֹוָמם ּוְבָסמּוְך ָלֶהם ּוִמּכָ ם ּבִ ָמִעים ּגַ ִנׁשְ
ה  ַנֲעׂשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ר  ְוִעּקַ ֵמָרחֹוק.  ן  ּכֵ ׁשֶ
"ל, הּוא ַעל־ְיֵדי  ח ְוַהזְַּך ַהּנַ ִחיַנת ֲאִויר ַהּנָ ּבְ

ים ֲהגּוִנים: יֵקי ֱאֶמת ְוַלֲעִנּיִ ְצָדָקה ְלַצּדִ

ה ְלתֹוָרה יז ִפָלּ ּתְ

ִביל  ׁשְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבִ ה ָבָראָת עֹוָלְמָך ּבִ מֹות, ַאּתָ ׁשָ ל ַהּנְ ל ָהעֹוָלִמים, ֲאדֹון ּכָ )יז( ִרּבֹון ּכָ

ְוָאְמרּו  ָהָאֶרץ.  ְוֵאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵאת  ֱאֹלִהים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך,  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָבה  ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ י ִיׂשְ ית. ּכִ ְקְראּו ֵראׁשִ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבִ



ה ְלתֹוָרה יז ִפָלּ קהּתְ

ִמי  ׁשְ ַהּגַ עֹוָלם  ַעד  ָהֲאִצילּות  ִחיַלת  ּתְ ִמן  ם,  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ָראָת  ּבָ ִביֵלנּו  ּוִבׁשְ ה,  ִחּלָ ּתְ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְלַמַען  ָראָת ּבִ ֶהם ְוַהּכֹל ּבָ ר ּבָ ים ְוָכל ֲאׁשֶ ּמִ ר ָעֶליָה ַהּיַ ַהזֶּה, ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאׁשֶ
נּו  ּוְתַזּכֵ ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן,  ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ נּו  ּבָ ֵאר  ְתּפָ ּתִ ר  ֲאׁשֶ
ֱאֶמת, ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ֵעיֶניָך ָתִמיד, ְוִנְזּכֶ ַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ
נּו, ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: ָך ּבָ ּלְ ֲעׁשּוִעים ׁשֶ ַ ֲארּות ְוַהּשׁ ה ַהִהְתּפָ ּלֶ ִמיד, ְלַמַען ִיְתּגַ טֹוב ּתָ

יֵקי ֱאֶמת, ְלַמַען  ה ּוְלַצּדִ ִנים ַהְרּבֵ ים ְמֻהּגָ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ים, ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ְבּ ְוַזּכֵ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ָך, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ּתְ ָרֵאל ַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ים ׁשֶ ַנְפׁשֹות ַרּבִ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ִנְזּכֶ
ת ַהּטֹוב  ַ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֹעֶצם ֹיִפי ְקֻדּשׁ י ַאּתָ נּו. ּכִ בּוׁש ּבָ ה ְלַגּלֹות ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּטֹוב ַהּכָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ִנים ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום  ה ׁשָ דֹוָלה ּוָמָרה ְמֹאד זֶה ַכּמָ ָגלּות ּגְ בּוׁש ֶאְצִלי ּבְ ַהּכָ
י  ּבִ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַרת  ְוַהְסּתָ ֲעלּומֹות  ּתַ ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ַעְצִמי  ַעל  ְלַרֵחם  ֲעַדִין  זֹוֶכה  ְוֵאיִני  ַהזֶּה, 
עֹוָלם, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה  יר ֶאת ַעְצִמי ֵהיֵטב, ֵהיָכן ֲאִני ּבָ לּות, ְוֵאיִני זֹוֶכה ְלַהְזּכִ ּגָ בּוׁש ּבַ ַהּכָ

י: ׁש ּבִ ּיֵ ה ְלַגּלֹות ַהּטֹוב ׁשֶ ֵאיזֶה ֶדֶרְך ּוָמנֹוס ֶאְזּכֶ ֲעׂשֹות, ּבְ ּלַ

ים, ְלַבל  ֶלא ְלַחּיִ ה ִעִמי ּפֶ ֵלָמה, ֲעׂשֵ ן ִלי ְיׁשּוָעה ׁשְ ן ִלי ֲחִניָנה, ּתֵ ן ִלי ֵעָצה, ּתֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ּתֵ
י ָהָרִעים  ר ָנֶאה ְלָך, ֹלא ְכַמֲעׂשַ ֲאׁשֶ ם ּכַ י ֶחֶסד ִחּנָ ה ִעּמִ י. ֲעׂשֵ ַחּיַ ת ּבְ ּמֵ לֹום ּכַ ֶאְהֶיה ַחס ְוׁשָ
ֶיֱהמּו  ְמֹאד,  ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפׁשִ ַעל  ָנא  ַוֲחֹמל  בֹות. חּוס  ַהְמֻעְרּבָ ְוֵדעֹוַתי  ַהְמֻגּנֹות  ּוְפֻעּלֹוַתי 
ר ִלְכּבׁש ֶאת ַהּגּוף ְוַתֲאוֹוָתיו  ּבֵ ּיּוַכל ְלִהְתּגַ י, ׁשֶ ׁש ּבִ ּיֵ ָנא ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ַעל ֶעֶצם ַהּטֹוב ׁשֶ
ַהּגּוף  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוב,  ַחת  ּתַ ּוָבֵטל  פּוף  ּכָ ָהַרע  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יו,  ְחּתָ ּתַ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ִמיד.  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָהָרעֹות,  ּוִמּדֹוָתיו 
ֹוֵמַע ֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים,  ים, ַהּשׁ ּלִ ֱאֶמת, ַהחֹוֵמל ּדַ ַמִים, ָאב ַהֶחֶסד, ָאב ָהַרֲחָמן ּבֶ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
יו, ַעד  ְחּתָ ּיֹות ּוִמּתַ ְחּתִ אֹול ּתַ ֹוֵמַע ּוַמֲאִזין ְצָעָקה ֵמִעְמֵקי ַהּשְׁ ֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים, ַהּשׁ ָהרֹוֶאה ּבְ
ְלָפֶניָך,  ר  ְלַדּבֵ ַמה  ֵדִני  ַלּמְ ַוֲאָנָקה.  ֲאָנָחה  קֹול  ּנּו  ִמּמֶ ַמע  ִתׁשְ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ
מֹוִני,  ֶאְצַעק ֵאֶליָך. ֲחֹמל ָנא ַעל ֲעלּוב ֶנֶפׁש ּכָ ֶ אֹוַמר ְלָפֶניָך, הֹוִדיֵעִני ַמה ּשׁ ֶ הֹוֵריִני ַמה ּשׁ
ל  מֹוִני, ַעל ְמבּוְלּבָ מֹוִני. ַעל ֲחלּוׁש ּכַֹח ּכָ ָעה ֲחַסר ֵלב ּכָ מֹוִני, ַעל ֲחַסר ּדֵ ַעל ִנְכֵאה ֵלָבב ּכָ
ֵבית  ּבְ מֹו  ּכְ בּוׁש  ּכָ י הּוא  ּבִ ׁשֶ ַהּטֹוב  ר  ֲאׁשֶ מֹוִני.  ּכָ ִעְרּבּוִבים  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ב  ּוְמֻעְרּבָ ּוְמֹטָרף 
ְרזֶל  ּבַ ְוחֹומֹות  ְמִחיצֹות  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ה  ְוַכּמָ ְמֹאד,  ּוָמָרה  דֹוָלה  ּגְ ּוְבָגלּות  ׁש  ַמּמָ ַהּסַֹהר 
ה ֲאָלִפים ׁשֹוְמִרים ְואֹוְרִבים עֹוְמִדים ָעַלי  ה ְוַכּמָ ִבים אֹוִתי, ְוַכּמָ ר ַהְמַסּבְ ר ַעל ַמְסּגֵ ּוַמְסּגֵ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ נּוָעה  ּתְ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ְוֵאיִני  רּוִחי,  ב  ָהׁשֵ נּוִני  ִיּתְ ֹלא  ֶרַגע,  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ
ַלֲעׂשֹות  זֹוֶכה  ֵאיִני  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיזֶה  ַלֲעׂשֹות  ִמְתעֹוֵרר  ֲאִני  ׁשֶ ָבֵעת  ֲאִפּלּו  ָראּוי.  ּכָ
ִלי  אֹוי   . ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרֵאִלי  ִיׂשְ ְלִאיׁש  ָראּוי  ּכָ ְוִהּדּור  ֹיִפי  ָלּה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ַקּלָ נּוָעה  ּתְ
ר  ֶפׁש ֲאׁשֶ י, אֹוי ְלַהּנֶ ְמֹאד, אֹוי ּוַמר ִלי ְמֹאד ְמֹאד, ֲאָהּה ָעַלי, ַמר ִלי ְמֹאד, אֹוָיה ַעל ַנְפׁשִ
ֲהָבִלים ּוִבְלּבּוִלים ָרִעים ְמֹאד  יִתי ּבַ ּלִ ר ּכִ ִנים ֲאׁשֶ ָ ִמים ְוַהּשׁ ה, אֹוי ְלַהּיָ ֵאּלֶ ים ּכָ ָתה ַמֲעׂשִ ָעׂשְ
ַקח ֵעיֶניָך  ָמע, ּפְ ה ֵאַלי ָאְזְנָך ּוׁשְ ְוָעִתי, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהּטֵ ה. ֲאדֹון ּכֹל, ֵאֶליָך ַזֲעָקִתי ְוׁשַ ֵאּלֶ ּכָ

ּוְרֵאה ׁשֹוְממּוִתי, ְרֵאה ָנא ְבָעְנִיי ַוֲעָמִלי:

ֲעָבֶדיָך  ָרֵאל  ִיׂשְ זֶַרע  ְכַלל  ּבִ ִלְהיֹות  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יָתִני  ִזּכִ ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
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ה  ֲעׂשֵ ָלֶהם.  ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ֶהם  ּבָ ְלַהֲאִמין  ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצּדִ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ אֹוִתי  ְוֵקַרְבּתָ 
ֶהָאָרה  ִלי  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ יֵעִני,  ְוַסּיְ ְוָעְזֵרִני  ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְזכּות  ּבִ ֲחָסֶדיָך,  ּכַ י  ִעּמִ
י  ּבִ ע ְלַהּטֹוב ׁשֶ י. ְוִיְתַוּדַ ּבִ ֱאֶמת, ַהּטֹוב ׁשֶ ְזּכֹר ְוִיְתעֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו ּבֶ ּיִ י, ׁשֶ ְוִהְתעֹוְררּות ֲאִמּתִ
הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֶעְליֹוָנה  ָבה  ֲחׁשָ ִמּמַ ְך,  ְוִנְמׁשָ ִנְלַקח  הּוא  ֵמֵהיָכן  דֹוָלה,  ַהּגְ ַמֲעָלתֹו 
ם,  ּיָ ּבַ ה ׁשֶ ה ַקּלָ ִרּיָ ָרֵאל, ַוֲאִני ּבְ מֹות ִיׂשְ ַלל ִנׁשְ תֹוְך ּכְ ה ּבְ ָבה ְתִחּלָ ַמֲחׁשָ ם ָעִליִתי ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
י  ְרׁשִ ׁשָ ּבְ ַוֲאִני  ה.  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה,  ִריָאה,  ּבְ ֲאִצילּות,  ֵהם,  ׁשֶ עֹוָלמֹות  ע  ָהַאְרּבַ ל  ִמּכָ ְלַמְעָלה 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה, ּוָבנּו ִנְמַלְך ַהּשׁ ָבה ְתִחּלָ ַמֲחׁשָ ָעלּו ּבְ ָרֵאל ׁשֶ י ָאֹנִכי ִמזֶַּרע ִיׂשְ ם, ּכִ ּלָ ְלַמְעָלה ִמּכֻ
הּוא  ה ׁשֶ ּיָ ְכִלית ָהֲעׂשִ ֶהם, ַעד ּתַ ר ּבָ ם ְוָכל ֲאׁשֶ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ נּו ִלְבֹרא ֶאת ּכָ ְוִנְתָיֵעץ ִעּמָ
ָעְזֵרִני  ה,  ַעּתָ ה  ְוַעּתָ ֶהם.  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ים  ּמִ ּיַ ּבַ ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ּבֹו,  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם 
ים,  ּיִ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֵצִני ָנא, ֲהִקיֵצִני ָנא, עֹוְרֵרִני ָנא, ׁשֶ ֵקִני ָנא, ַאּמְ ָנא, ַחזְּ
ָך  ִמּמְ י  ִנְתַרַחְקּתִ ְלֵהיָכן  י,  ַלְכּתִ ִנׁשְ ְלֵהיָכן  ֲאִני,  ֵהיָכן  ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ַעְצִמי  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ
ָמקֹום ָאֵפל  ּבְ ָלְך  ֻמׁשְ ִיְהֶיה  י,  ּבִ ָרׁש  ׁשְ ַהּמֻ זֶה  ּכָ י  ֲאִמּתִ ּטֹוב  ׁשֶ ר,  ְיֻסּפַ י  ּכִ ַהְיאּוַמן  ה,  ֵהּנָ ַעד 
ְמקֹומֹות  ה, ּבִ ֵאּלֶ גּוִמים ּכָ ְמקֹומֹות ּפְ זֶה, ּבִ ח ּכָ ֲאֵפָלה ְמֻנּדָ זֶה, ּבַ ָפל ּכָ ָמקֹום ׁשָ זֶה, ּבְ ְך ּכָ ְוֹחׁשֶ
ָלל: ם ָמקֹום ּכְ ֵרא ְבׁשֵ ֵאיָנם ְראּוִים ְלִהּקָ ְמקֹומֹות ׁשֶ ה, ּבִ ֵאּלֶ ה ּכָ ָ ֻדּשׁ ְנמּוִכים ּוְרחֹוִקים ִמן ַהּקְ

יָחִתי ְלָפֶניָך,  ר ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ֲאִני רֹוֶצה ְלַדּבֵ ָכל ֵעת ׁשֶ י ּבְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֲחֹמל ָעַלי, חּוָסה ָעַלי, ּכִ
ים  ר ְצָרַכי ְמֻרּבִ ְוָעְנִיי, ֲאׁשֶ ּוֵמֹרב ּדֹוֲחִקי  ְוֵאיְך ֲאַסּיֵים.  ׁש  ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ַאְתִחיל ְלַבּקֵ
ַח  יקּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְיִריעֹות ְלָבֲאָרם, ֵמֲחַמת זֶה ֵאיִני ָיכֹול ִלְפּתֹ ַיְסּפִ ר ֹלא  ְמֹאד, ֲאׁשֶ
ִרּבּוי  ֵמֹעֶצם  ְמֹאד  ִלים  ְמֻבְלּבָ ָבַרי  ּדְ ְקָצת,  ר  ְלַדּבֵ ַמְתִחיל  ֲאִני  ׁשֶ ָבֵעת  ַוֲאִפּלּו  ָלל.  ּכְ י  ּפִ
י  ּכִ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ָלל  ּכְ ּוְלָפֵרׁש  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ים  ְמֻרּבִ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ְצָרַכי, 
יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ית.  ֵראׁשִ ּבְ ּמִ ׁשֶ רֹות  ִנְסּתָ ַוֲהמֹון  ֲעלּומֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ּכֹל,  ֲאדֹון  ְלָפֶניָך  ִאם 
י צֹוֵעק ַהּטֹוב  ְבּתִ ִניִמּיּות ַמֲחׁשַ ִניִמּיּות ּפְ תֹוְך ּפְ ר ּבְ בֹוֵתינּו, ֲאׁשֶ ְצפּון ְלָבֵבינּו ְוֹעֶמק ַמְחׁשְ
ר ִלְסּבֹל ֹעֶצם  ר ִאי ֶאְפׁשַ דֹוָלה ּוָמָרה ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ קֹול ָעצּום ָוַמר ְמֹאד ְזָעָקה ּגְ י, ּבְ ּבִ ׁשֶ
ר  עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ׁש ָעַלי ּבְ ּיֵ י, ְוֹגֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ִקְרּבִ בּוׁש ּבְ ְמִרירּות ַצֲעַקת ַהּטֹוב ַהּכָ
י זֶה ְזַמן ַרב ְמֹאד, ַוֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעַלי  ּנִ ֶניָך ִמּמֶ יר ּפָ ְעֵלם ָאְזְנָך ְוַתְסּתִ ה ּתַ ָלל. ְוָלּמָ ּכְ

קּו: ִהְתַאּפָ

ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ְברּו  ּגָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ן ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ַוֲחִנינּוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך  ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ּכֵ ין זֶַרע ִיׂשְ ָהֲעצּוִמים ָעַלי ּוָבָראָת אֹוִתי ּבֵ
ֵעיַני,  ְוֻיְפְקחּו  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ קֹול  ֶאת  ֵהיֵטב  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָעַלי,  דֹוִלים  ַהּגְ
עֹוְסִקים  ר  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ קֹול  ֶאת  ֵהיֵטב  ָיִבין  ּוְלָבִבי  ָאְזַני,  ְמעּו  ְוִיׁשְ
לּות, ְוַלֲעׂשֹות  ּגָ בּוׁש ּבַ ָרֵאל, ַהּכָ מֹות ִיׂשְ ׁשְ ְך ִמּנִ ְמׁשָ ִמיד ְלעֹוֵרר ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּטֹוב ַהּנִ ּתָ
יִקים  ַצּדִ ְבֵרי  ּדִ ַהזֶּה, ֵהן  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ ְוֵגִרים. ֵהן קֹול  ֲעֵלי ְתׁשּוָבה  ּבַ
ַמע ְוֶאְרֶאה ְוָאִבין ֵהיֵטב  ֶאׁשְ ים, ַעד ׁשֶ דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ תּוִבים ּבְ ים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ַהּכְ ּיִ ֲאִמּתִ
דֹוָלה  ּגְ ּוְגבּוָרה  ּוְבֹכַח  דֹול  ּגָ ֹתֶקף  ּבְ ִיְתעֹוֵרר  י  ּבִ ׁשֶ ַהּטֹוב  ׁשֶ ַעד  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְבֵריֶהם  ּדִ ֶאת 
ִבּטּול  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ לֹו  ּוְלַבּטְ ּוְלָגְרׁשֹו  רֹו  ּבְ ְלׁשַ ֱאֶמת ַעל ָהַרע  ּבֶ ר  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה, ַעד  ָ ִדְקֻדּשׁ
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ה ִלְהיֹות  ֵלם, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ מּור, ּבְ ּגָ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב: ׂשִ ה ּוְבָטֳהָרה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ

ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַעְזֵרנּו  ּתַ ּוְבֵכן  ַרֲחִמים,  ּבְ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ א  ּוַמּלֵ ָעַלי,  ֲחֹמל  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָכל  ְתעֹוְררּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם,  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ְתַגּלֶ ּיִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ָרֵאל,  ָך ִיׂשְ ֵלא ַרֲחִמים ַעל ַעּמְ ירּו ּכַֹח ַמְלכּוֶתָך. ְוִתּמָ ְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו ְוַיּכִ ֱאֶמת, ְוִיׁשְ ּבֶ
ּתֹוִדיַע  ֹאֶפן ׁשֶ ֹגֶדל ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ּבְ ה ּכְ ין ָהֻאּמֹות, ְוַתֲעׂשֶ בּוׁש ּבֵ ַוֲאִפּלּו ַעל ַהּטֹוב ַהּכָ
ה ְמֹאד  ָ ֻדּשׁ קֹומֹות ָהְרחֹוִקים ֵמַהּקְ ּמְ ים, ּבַ ין ָהַעּמִ יֵניֶהם, ַהְמֻפזָּר ּוְמֹפָרד ּבֵ בּוׁש ּבֵ ְלַהּטֹוב ַהּכָ
עֹוָלם, ּוְלֵהיָכן ֵהם מּוָכִנים ֵליֵלְך, ִאם ֹלא ָיׁשּובּו ַחס  ְמֹאד, ְותֹוִדיַע ָלֶהם ֵהיֵטב ֵהיָכן ֵהם ּבָ
ְיירּו  רּו ֶאת ְיֹהָוה ְוָיׁשּובּו ֵאֶליָך, ְוִיְתּגַ ְתעֹוְררּו ֵהיֵטב ִויַרֲחמּו ַעל ַעְצָמם, ְוִיְזּכְ ּיִ לֹום. ַעד ׁשֶ ְוׁשָ
בּוׁש  ַהּכָ ַהּטֹוב  ַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ ֶאת   , ָיַדְעּתָ ְלַבד  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ
עֹוָלם יֹוֵתר ִמזֶּה, ְוֵאין ׁשּום ַצַער  י ֵאין ַרֲחָמנּות ּבָ ֱאֶמת, ּכִ ה ָיַדְעּתָ ּבֶ ֵאּלּו. ְוַאּתָ ְמקֹומֹות ּכָ ּבִ
ׁש  ּיֵ ִרים ׁשֶ ים ְוַהּמָ ׁשִ ּסּוִרים ְוָהִעּנּוִיים ַהּקָ ַער ְוַהּיִ ֶנֶגד ַהּצַ ָלל ּכְ ִבים ּכְ עֹוָלם ֶנְחׁשָ ּבָ ְוִיּסּוִרים ׁשֶ
בּוׁש  ׁש ַעל זֶה ַהּטֹוב ַהּכָ ּיֵ ֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ַלל ֶאת ּגֹ ר ִלְסּבֹל ּכְ ר ִאי ֶאְפׁשַ ְלַהּטֹוב ַהזֶּה, ֲאׁשֶ
ָניו,  ִהְגָלה ֶאת ּבָ ַמִים. ּוַמה ּלֹו ָלָאב ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ר ִנְתַרֵחק ֵמָאִביו ׁשֶ בּוׁש, ֲאׁשֶ הּוא ּכָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ָוַמר  אֹוי  ָוַמר,  אֹוי  ַהזֶּה,  ן  ַלּבֵ ַוֲאבֹוי  אֹוי  ָאִביו.  ְלַחן  ׁשֻ ֵמַעל  ָלה  ּגָ ׁשֶ ן  ַלּבֵ ְואֹוי 
ַעְצְמָך  ה ּבְ ַפל. ְוִאם ַאּתָ ּנָ יו ָנַפל ְלָמקֹום ׁשֶ ָהָיה, ְוַעְכׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ ן ַהזֶּה, ׁשֶ ְמִרירּות ְלַהּבֵ
ה ֵאין ָלנּו ַעל ִמי  י ַעּתָ ֲעֵדנּו, ּכִ לֹום, ִמי ְיַרֵחם ָעֵלינּו ּוִמי ַיֲעֹמד ּבַ ֹלא ְתַרֵחם ָעֵלינּו, ַחס ְוׁשָ
ָהָיה ָלֶהם זֶה ַהּכַֹח ְלהֹוִדיַע  יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ ּכִ ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ֶ ּשׁ י ִאם ָעֶליָך ָאִבינּו  ֵען, ּכִ ָ ְלִהּשׁ
ֵעת  יו ּבְ ה ַעְכׁשָ ֲעׂשֶ ים. ּוַמה ּנַ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ קּו ּבַ ּלְ ה ִנְסּתַ בּוׁש, ֲהֹלא ֵהּמָ ָהֱאֶמת ְלַהּטֹוב ַהּכָ
ְבָעה,  ֹראׁש ָהָהר ְוַכּנֵס ַעל ַהּגִ ֶרן ּבְ ּתֹ ַאְרנּו ּכַ ר ִנׁשְ ֹמהּו ֹלא ִנְהָייָתה, ֲאׁשֶ ר ּכָ ָצָרה ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ
יָטה  י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב, ְוֵאין עֹוזֵר ְוֵאין סֹוֵמְך. ַהּבִ ֵעָנה. ּוְרֵאה ּכִ ֵען ּוַמׁשְ ֵאין ַמׁשְ ּבְ
ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  טֹוב  ָעְננּו.  ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרנּו  ְלָבֵבנּו,  ְוָצרֹות  ַמְכאֹוֵבינּו  ַרּבּו  י  ּכִ ְבָעְנֵיינּו 
ל ַהּטֹוב  ּיְֻחַזר ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ה ֵאת ֲאׁשֶ בֹוֶדָך, ַוֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּכְ ה ְלַמַען טּוְבָך, ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
ִרים ּוַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה  ַעם ּגֵ ָכל ּפַ ה, ְוִיּתֹוְספּו ְוִיְתַרּבּו ּבְ ָ ֻדּשׁ ים ֶאל ַהּקְ ין ָהַעּמִ ַהְמֻפזָּר ּוְמֹפָרד ּבֵ
ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך  עֹוָלם  ֵאי  ּבָ ְוָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָכל  ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
ַמְלכּות  ן עֹוָלם ּבְ ֵרתּון ְלַתּקֵ רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ ִתְפֶאֶרת ֻעזֶָּך, ְלַהֲעִביר ּגִ ּבְ
ֵבי  ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ, ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י ְוָכל ּבְ ּדַ ׁשַ

ל ָלׁשֹון: ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך ּתִ ל ּבֶ י ְלָך ִתְכַרע ּכָ ֵתֵבל ּכִ

ֱאֶמת,  ּבֶ ַתְכִלית  ּבְ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרנּו  ּתַ ּוְבֵכן 
ַהּגּוף  ַוֲהָנַאת  ֲאַות  ּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַע  ּבֹ ְוִלׂשְ ֶלֱאֹכל  ית  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  ָלנּו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד 
ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ְמָך  ְלׁשִ ַהּכֹל  ִיְהֶיה  ֵתנּו  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלֵתנּו  ל  ּכָ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ְוִתְהֶיה  ְלַבד.  ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶלֱאֹכל  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעֹסק  ּכַֹח 
ל ִמיֵני ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ֵהן ֵמִאּסּוִרין  יֵלנּו ִמּכָ דֹוִלים, ְוַתּצִ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ְמֵרנּו ּבְ ֶעְזֵרנּו ְוִתׁשְ ּבְ
ִמְכׁשֹול  ׁשּום  ָלנּו  ֶיֱאַרע  ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד,  אֹוָתנּו  ֹמר  ְוִתׁשְ ָנן.  ַרּבָ ּדְ ֵמִאּסּוִרין  ֵהן  אֹוַרְייָתא,  ּדְ



ה ְלתֹוָרה יז ִפָלּ ּתְ קח

ה ָיַדְעּתָ ִרּבֹונֹו  י ַאּתָ ינּו ׁשּום ַמֲאָכל ָהָאסּור ָלנּו. ּכִ לֹום, ְוֹלא ָיבֹוא ְלתֹוְך ּפִ ְלעֹוָלם ַחס ְוׁשָ
ַמֲאָכלֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ַעְצמֹו  ּבְ ֵמר  ָ ּוְלִהּשׁ ְלִהזֵָּהר  ָוָדם  ר  ְלָבׂשָ ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ׁשֶ א,  ּלָ ּכֹ ָעְלָמא  ּדְ
ה  ר, ְוַאּתָ ּפֵ ים ְמֹאד ְוָעְצמּו ִמּסַ ָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם ַרּבִ ר ּפְ ֲערֹובֹוֵתיֶהם, ֲאׁשֶ ֲאסּורֹות ּוִמּתַ
לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶפׁש  ּבְ ַהּפֹוֵגם  ֶהָעצּום  ַגם  ַהּפְ ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע 
ִנּצֹוִלים  ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ נּו,  ַנְפׁשֵ ֹמר ֶאת  ּוׁשְ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  ְלַמַעְנָך,  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ַעל־ּכֵ
ָקִצים  ִמּשְׁ ּוְטֵרפֹות,  ֵבלֹות  ִמּנְ ֲאסּורֹות,  ַמֲאָכלֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ְלַגְמֵרי  ִלים  ּוֻמְבּדָ ים  ּוְפרּוׁשִ
ת  ּוִמּפַ ַהַחי,  ִמן  ְוֵאֶבר  ה  ׁשֶ ַהּנָ יד  ִמּגִ ָוָדם,  ֵמֵחֶלב  ֶנֶסְך,  ין  ּוִמּיֵ ָחָלב  ּבֶ ר  ׂשָ ִמּבָ ים,  ּוִמְרָמׂשִ
ֲערֹובֹוֵתיֶהם,  ל ִמיֵני ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ֵמֶהם ּוִמּתַ ָאר ּכָ ּוֵלי ַעּכּו"ם, ּוִמּשְׁ ּשׁ ל ַעּכּו"ם ּוִמּבִ ׁשֶ
ְנסּו ְלתֹוְך  ּלֹא ִיּכָ ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ יֵלנּו ּבְ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ׁשְ ם ּתִ ּלָ ַסח. ִמּכֻ ּפֶ הּו ָחֵמץ ּבַ ֶ ּשׁ ּוִמּמַ
ִלים  ּוֻמְבּדָ ּוְטהֹוִרים  ים  ְנִקּיִ ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה  ַנְפׁשֹוֵתינּו,  ֶאת  אּו  ְיַטּמְ ְוֹלא  ינּו,  ּפִ
ִלי  ִוְהִייֶתם  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ּוְתַקּיֵים  ָהֶעְליֹוָנה.  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ְלַגְמֵרי,  ֵמֶהם 
טּוְמאֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵטנּו  ּוַמּלְ יֵלנּו  ְוַהּצִ ּוְפֵדנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחֹמל  חּוס  ָאִני.  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ים,  ְקדֹוׁשִ
נּו ַלֲאִכיָלה  ֹות. ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ ָכל ִמיֵני ְקֻדּשׁ נּו ּבְ ׁשֵ ֶפׁש, ְוַקּדְ ִצין ֶאת ַהּנֶ ּקְ ָבִרים ַהְמׁשַ ל ַהּדְ ּוִמּכָ
ה,  ְקֻדׁשָ ַח ּדִ ְזּבֵ ָגֵמי ַהּמִ ִלים ּפְ ה ְלַהׁשְ ְרֵאִלי, ְוִנְזּכֶ ָראּוי ְלִאיׁש ִיׂשְ ֱאֶמת ּכָ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ה ּבִ ָ ִדְקֻדּשׁ
נּו  ּוְתַזּכֵ ַח.  ְזּבֵ ּמִ ּכַ ר  ְמַכּפֵ נּו  ּלָ ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלֵתנּו  ַעל־ְיֵדי 
ל  ה ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ַח ְוׂשֵ ן ָלנּו ּכֹ ֱאֶמת, ְוִתּתֶ ֵלָמה ּבֶ ים ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ׁשּובּו  ּיָ ְזִבּיֹות ׁשֶ ֱאמּונֹות ּכָ ל ַהּתֹוִעים ּבֶ יב ּוְלַהֲחִזיר ֶאת ּכָ ְזִבּיֹות, ּוְלָהׁשִ ל ִמיֵני ֱאמּונֹות ּכָ ּכָ

ה: דֹוׁשָ ם ֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ּלָ ּכֻ

נּו  ְוַזּכֵ נּו.  ְעּתֵ ּדַ ִסילּות  ּוִמּכְ ינּו  ַמֲעׂשֵ ּוֵמֲעִכיַרת  ּגּוֵפנּו  ֲאַות  ִמּתַ ָלֵצאת  ָעְזֵרנּו  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
דֹוֵרנּו,  ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ה, ּוְלַצּדִ ִנים ַהְרּבֵ ים ְמֻהּגָ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ים, ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ר  ם ַעל־ְיֵדי ֲעוֹונֹוֵתינּו, ַעד ֲאׁשֶ ְפּגַ ּנִ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ָגם ַהּמִ ן ּפְ ִלים ּוְלַתּקֵ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַהׁשְ ְלַמַען ִנְזּכֶ

ֲעֵדינּו: ר ּבַ ַכּפֵ ּיְ ן ְוֹלא ֹכֵהן ׁשֶ ים ְוֹלא ָקְרּבָ ֵאין ָלנּו ֹלא ִאיׁשִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ה ֶלֱאֹכל ּבִ ה ֵמַעּתָ ֲאַות ֲאִכיָלה, ְוִנְזּכֶ ָגם ּתַ ן ֶאת ּפְ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ַרֵחם ָעֵלינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ּתְ
ה ְלַהְכִניס אֹוְרִחים ֲהגּוִנים ַעל  ְוִנְזּכֶ ַח.  ְזּבֵ ּמִ ּכַ ר  נּו ְמַכּפֵ ּלָ ְלָחן ׁשֶ ֻ ְהֶיה ַהּשׁ ּיִ ּוְבָטֳהָרה, ַעד ׁשֶ
ְוִיְהֶיה  ְלָחן,  ֻ ַעל־ַהּשׁ ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  נּו  ְוַזּכֵ ֲהגּוִנים.  ים  ַלֲעִנּיִ עּוָדֵתנּו  ִמּסְ ֵחֶלק  ן  ְוִלּתֵ ְלָחֵננּו,  ׁשֻ
ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ָלל, ַעד ׁשֶ ָגם ּכְ ִלי ׁשּום ּפְ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֵלמּות ּדִ ָכל ִמיֵני ׁשְ ֵלם ּבְ נּו ׁשָ ּלָ ְלָחן ׁשֶ ֻ ַהּשׁ
ה אֹוָתנּו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ּוְלַפְרָנָסה טֹוָבה, ְוִנְהֶיה  ל ֲעוֹונֹוֵתינּו, ִויַזּכֶ נּו ְיַטֵהר אֹוָתנּו ִמּכָ ּלָ ׁשֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ְצָטֵרְך,  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ּתֹוֵסף ָלנּו  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ א.  ּוְלֵעּלָ א  ְרׁשּוִמים ְלטֹוב ְלֵעּלָ
ְמַעט  י ִאם ְמַעט ּדִ ְלָחֵננּו ַוֲאִכיָלֵתנּו, ּכִ ֻ ָלל ִמּשׁ ְטָרא ַאֲחָרא ִליֹנק ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּסִ ׁשֶ
ָלל.  ּכְ ֵמַהֶהְכָרח  יֹוֵתר  ְוֹלא  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ִפי  ּכְ דֹול  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ְכָרח  ַהּמֻ ַחּיּות 
ה  ְוִנְזּכֶ ֵלמּות,  ִבׁשְ ָראּוי  ּכָ ְוַאֲחרֹוִנים  ִראׁשֹוִנים  ַמִים  ּבְ ְנִטיַלת־ָיַדִים,  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ
ֵלָמה ַעל־ְיֵדי ְנִטיַלת־ ה ְוָטֳהָרה ׁשְ ָ ְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ׁש ָיֵדינּו ַעל־ְיֵדי ְנִטיַלת־ָיַדִים, ְוֻיְמׁשַ ְלַקּדֵ

ים,  ְקדֹוׁשִ ִוְהִייֶתם  ם  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ְוַאֲחרֹוִנים.  ִראׁשֹוִנים  ָיַדִים 
ֱהִנין  ַהּנֶ ת  ְרּכַ ּבִ ְוָכל  זֹון  ת־ַהּמָ ּוִבְרּכַ ת־ַהּמֹוִציא  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ְוַתַעְזֵרנּו  ְיֹהָוה,  ֲאִני  י ָקדֹוׁש  ּכִ



ה ְלתֹוָרה יז ִפָלּ קטּתְ

נּו ִמְקָרא  ּלָ ְלָחן ׁשֶ ֻ ּשׁ ם ּבַ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה. ְוִנְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ָראּוי ּבִ דֹוָלה ּכָ ָנה ּגְ ַכּוָ ה ָוסֹוף ּבְ ִחּלָ ּתְ
ה,  ָ ִבְקֻדּשׁ ֲאִכיָלֵתנּו  ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ ְיֹהָוה.  ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ זֶה  ֵאַלי  ר  ַוְיַדּבֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ
נּו ַעל־ְיֵדי  ְעּתֵ ַלם ּדַ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ינּו, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ נּו ְוִכיעּור ַמֲעׂשֵ ְעּתֵ ִסילּות ּדַ ל ּכְ ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ה ּוְבָטֳהָרה ּכִ ָ ֲאִכיָלֵתנּו ִבְקֻדּשׁ

ָכל־ֵעת ּוְבָכל־ ר ָעַלי ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ י ׁשֶ ְעּתִ ְלּבּול ּוְכִסילּות ּדַ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֹעֶצם ּבִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַאּתָ
ן  ׁש ְלַתּקֵ ְחּבּוָלה ֲאַבּקֵ ֲעׂשֹות, ְוֵאיזֶה ּתַ ל ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ָעה, ַעד ֲאׁשֶ ׁשָ
ּלֹא  ׁשֶ ַדי  ְוֹלא  ַהְמֹכָעִרים,  י  ַמֲעׂשַ אּו  ּבָ ִמזֶּה  ר  ֲאׁשֶ י,  ְעּתִ ּדַ ִסילּות  ּכְ ְלַהְכִניַע  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת 
ּוְפָגִמים  ַעם ִקְלקּוִלים ַעל ִקְלקּוִלים,  ָכל ּפַ י ּבְ ם הֹוַסְפּתִ ּגַ י, ַאף  ּוַמֲעׂשַ י  ְעּתִ ּדַ ן  ָזִכיִתי ְלַתּקֵ
ְלּבּוִלים.  ים ַעל ּבִ ִסילּות, ּוִבְלּבּוִלים ַרּבִ ָגִמים, ַוֲעִכירּות ַעל ֲעִכירּות, ּוְכִסילּות ַעל ּכְ ַעל ּפְ
קּוִני זִֵדים. הֹוִציָאה  ָך ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ י ָעְרֵבִני. ֲערֹוב ַעְבּדְ ָקה ּלִ רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ּדַ
בֹוַתי  ְחׁשְ ִמּמַ ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוָעְזֵרִני  ל.  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָך  ֵמִאּתְ נּו  ָחּנֵ י.  ַנְפׁשִ ר  ְסּגֵ ִמּמַ
ִלים אֹוִתי  לֹות, ַהְמַבְלּבְ גּומֹות ְוַהְמֻבְלּבָ בֹוַתי ַהּפְ י ָהָרע ּוַמְחׁשְ ְרּכִ ה ַלֲעֹזב ּדַ ָהָרעֹות, ְוֶאְזּכֶ
ֱאֶמת. חּוס ָנא ָעַלי, חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי, ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך  ׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ּומֹוְנִעים אֹוִתי ְמֹאד ִמּלָ
בֹות  ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ה ְלַרֵחק ּוְלָגֵרׁש ֵמָעַלי ּכָ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ַוֲחָסֶדיָך ָעַלי, ְוֵתן ִלי ִתְקָוה טֹוָבה ׁשֶ
י,  ְעּתִ ִלים ֶאת ּדַ ה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ְלַהׁשְ ֶאְזּכֶ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ּבָ ַעת ׁשֶ ָרעֹות ְוָכל ִמיֵני ִבְלּבּול ַהּדַ
ה ֶאת  ים ַלֲעֹזב ֵמַעּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ֵלמּות ַהּדַ ה ִלׁשְ ְוֶאְזּכֶ
י,  ַמֲעׂשַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ְוַתַעְזֵרִני  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵמָרע  סּור  ִלְהיֹות  ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ ָהָרִעים.  י  ַמֲעׂשַ ל  ּכָ
ֲהגּוִנים,  ים  ַמֲעׂשִ ָנִאים,  ים  ַמֲעׂשִ ם  ְחּתָ ּתַ ַלֲעׂשֹות  ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ַהְמֹכָעִרים  י  ַמֲעׂשַ ְוַתַחת 

א ְכבֹוֶדָך: ְהיּו ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ִכּסֵ ּיִ ים טֹוִבים, ׁשֶ ַמֲעׂשִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ּיְֻפַקח ִלי אֹור ַהּשֵׂ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָפל  ָ עֹוָלם ַהּשׁ ן ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ם, ּוִמּכָ ּלָ ָכל־ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ִאיִרים ּבְ יֵקי ֱאֶמת ַהּמְ ּדִ ה ִלי אֹור ַהּצַ ּלֶ ְוִיְתּגַ
ַעד  דֹול,  ַהּגָ אֹוָרם  ּנּו  ִמּמֶ ר  ְוִנְסּתָ ם  ִנְסּתָ נּו,  ְעּתֵ ּדַ ּוְכִסילּות  ינּו  ַמֲעׂשֵ ֲעִכיַרת  ּוֵמֹעֶצם  ַהזֶּה. 
ָאנּו  ֵאין  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִסְפֵריֶהם  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ֲאֵליֶהם  ְלִהְתָקֵרב  זֹוִכים  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ
ת  ַ ים ְנִעימּות ְקֻדּשׁ יׁשִ ח ְוַהְמֻצְחָצח, ְוֵאין ָאנּו ַמְרּגִ ָלל אֹוָרם ַהּצַ יׁש ְוִלְראֹות ּכְ זֹוִכים ְלַהְרּגִ
ְך  ֶנְחׁשַ זֶה  ּוֵמֲחַמת  ינּו.  ַמֲעׂשֵ ַוֲעִכיַרת  נּו  ְעּתֵ ּדַ ּוְכִסילּות  ְכֵלנּו  ׂשִ ת  ּכַ ֶחׁשְ ֵמֹעֶצם  ְבֵריֶהם,  ּדִ
ְרָאה  ֲעוֹונֹוֵתינּו, ָאנּו ְרחֹוִקים ְמֹאד ִמּיִ ר ּבַ נּו, ַעד ֲאׁשֶ ה ֵמִאּתָ דֹוׁשָ ְרָאה ְוָהַאֲהָבה ַהּקְ אֹור ַהּיִ

ית: ְוַאֲהָבה ֲאִמּתִ

ן ֶאת  נּו ּוְלַתּקֵ ְעּתֵ ִלים ֶאת ּדַ נּו, ְוַתַעְזֵרנּו ְלַהׁשְ ׁשֵ ּטְ ְזִניֵחנּו ְוַאל ּתִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַאל ּתַ
ֵעיֵני  ה ִלְראֹות ּבְ ה ָלנּו ָהֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ח ָלנּו ֶאת אֹור ַהּדַ ינּו, ְוִתְפּתַ ַמֲעׂשֵ
יֶהם  ּוְבַמֲעׂשֵ ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ֶהם  ּבָ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְוִנְזּכֶ ָהֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ְכֵלנּו ֶאת אֹור  ׂשִ
ֱאֶמת.  ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ה ּבִ ָ ה ְלִיְרָאה ְוַאֲהָבה ִדְקֻדּשׁ ר הֹורּו אֹוָתנּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ַהּטֹוִבים ֲאׁשֶ
ה  ַאּתָ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ֶדל  ּגֹ ֶאת  ְלַגּלֹות  ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ה  ְוִנְזּכֶ
ָאר. ֵהן  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ תּוב, ִיׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּכְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ֵאר ִעם ַעּמְ ִמְתּפָ
ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ִעם  ֵאר  ִמְתּפָ ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ְכָלל, ַמה  ּבִ



ֵעי ַקְרָטִליָתא ּתָ י יֹוָנָתן ִמׁשְ ּתֹוָרה יח י ַרּבִ קי

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ֵאר ִעם ּכָ ה ִמְתּפָ ַאּתָ ֶ ְפָרִטּיּות, ַמה ּשׁ ׁשֹונֹות. ֵהן ּבִ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ים ְורֹוַמְמּתָ ָהַעּמִ
ם  ֵ ּשׁ ל ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ֵעי ִיׂשְ חּוִתים ַוֲאִפּלּו ִעם ּפֹוׁשְ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ְפָרט, ֲאִפּלּו ִעם ַהּפָ ָרֵאל ּבִ ׂשְ ִמּיִ
ַמה  ְפָרִטּיּות,  ְפָרֵטי  ּבִ ְוֵהן  ּבֹו.  ּוִמְתרֹוֵמם  ל  ּדֵ ּוִמְתּגַ ֵאר  ִמְתּפָ ה  ַאּתָ ָעָליו,  ִנְקָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ל  ָרֵאל. ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ נּועֹות טֹובֹות ׁשֶ ים ְוַהּתְ ֲעׂשִ ְפָרֵטי ַהּמַ א ּבִ ֵאר ּוִמְתַנּשֵׂ ה ִמְתּפָ ַאּתָ ֶ ּשׁ
ָהיּו  ל ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ּלּו ָלנּו ּכָ יֵקי ָהֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּגַ ּלּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ֲארּות ִיְתּגַ ֵאּלּו ַהִהְתּפָ
ל ִנְבָרא ְוִנְבָרא, ּוִבְפָרֵטי ְפָרִטּיּות.  ִריָאה, ּוִבְפָרִטּיּות ּכָ ְכָלִלּיּות ַהּבְ ְבִריַאת עֹוָלְמָך ּבִ ְלָך ּבִ
א  ל ְוִתְתרֹוֵמם ְוִתְתַנּשֵׂ ּדֵ ֵאר ְוִתְתּגַ ְתּפָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָך, ּכְ ָרֵאל ַעּמֶ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ר ַהּכֹל ָהָיה ַרק ּבִ ֲאׁשֶ
ְך ָעֵלינּו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה  ּיְֻמׁשַ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ָך, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ ָרֵאל ַעּמְ ַעל־ְיֵדי ִיׂשְ
ָכל  ֱאֶמת, ּבְ דֹול ְוַהּנֹוָרא ּוְלַאֲהָבה אֹוְתָך ּבֶ ְמָך ַהּגָ ה ְלִיְרָאה ֶאת ׁשִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ׁשֶ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ּבִ

נּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו: ְלָבֵבנּו ּוְבָכל ַנְפׁשֵ

ְבַרֲחִמים  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ קֹול  ַמע  ׁשְ ֲאָנָחה,  ׁשֹוֵמַע  ְצָעָקה,  ׁשֹוֵמַע  ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
יִקים  ים ֲהגּוִנים ּוְלַצּדִ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ה ִלּתֵ ְזּכֶ ּנִ ֵתנּו ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו, ׁשֶ ׁשָ ּקָ א ּבַ ּוַמּלֵ
לּות, ּוִבְפָרט ַהּטֹוב  ּגָ בּוׁש ּבַ יר ֶאת ַהּטֹוב ַהּכָ ה ְלַהְזּכִ ּדֹור ַהזֶּה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ּבַ ים ׁשֶ ּיִ ֲאִמּתִ
ַעל  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ ֱאֶמת  ּבֶ ְוִיְתעֹוֵרר  דֹוָלה  ַהּגְ ַמֲעָלתֹו  ֶאת  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ דֹול,  ּגָ ָגלּות  ּבְ ֶאְצִלי  בּוׁש  ַהּכָ
ְתׁשּוָבה  ה ָלׁשּוב ּבִ י ְלַגְמֵרי, ְוֶאְזּכֶ ּנִ ר ּוְלָגֵרׁש ֶאת ָהָרע ִמּמֶ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ֶאְזּכֶ ָהָרע, ַעד ׁשֶ
ְוַתַעְזֵרנּו  ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ָגם  ּפְ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ְוִנְזּכֶ ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ
ַעת  ִסילּות ַהּדַ ל ּכְ ה ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ְמָך ְלַבד ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ְלַמַען ׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ֶלֱאֹכל ּבִ
ים  ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ֵלמּות ַהּדַ ים ִלׁשְ ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ּבַ נּו  ּוְתַזּכֵ ים.  ֲעׂשִ ַוֲעִכיַרת ַהּמַ
ָלנּו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶכל  ַהּשֵׂ אֹור  ָלנּו  ח  ְוִתְפּתַ ֵעיֶניָך,  ּבְ ַוֲהגּוִנים  טֹוִבים 
ה  ְוִנְזּכֶ ם,  ּלָ ּכֻ ָכל ָהעֹוָלמֹות  ּבְ ִאיִרים  ַהּמְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַלֲאִמּתֹו אֹור  ֱאֶמת  ּבֶ ֵהיֵטב 
ֱאֶמת  ְמָך ּבֶ ֵלמּות, ּוְתַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשִ ׁשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּבִ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ֵלמּות ֵמַעּתָ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבְ

ֵעי ַקְרָטִליָתא ּתָ י יֹוָנָתן ִמׁשְ ּתֹוָרה יח י ַרּבִ

ְכִלית א.  ְכִלית, ּוְלזֶה ַהּתַ ָבר ֵיׁש ּתַ ְלָכל ּדָ
 . ֹבּהַ ּגָ ֵמַעל  ֹבּהַ  ּגָ ַאֵחר  ְכִלית  ּתַ עֹוד  ֵיׁש 
הּוא  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ְכִלית  ַהּתַ הּוא  ר  ְוָהִעּקָ
ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ֲעׁשּוֵעי  ׁשַ
ל  ְוׁשֶ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ְכִלית  ַהּתַ
ָיכֹול  עֹוָלם. ֲאָבל ֵאין ִמי ׁשֶ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ
ְכִלית ַהזֶּה  ְבּתֹו ַהּתַ ַמֲחׁשַ יג ְוִלְתּפֹס ּבְ ְלַהּשִׂ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  יִקים.  ּדִ ַהּצַ ִאם  י  ּכִ
יק,  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ תֹוְך  ּבְ ּיֵׁש לֹו  ׁשֶ ׁשֶֹרׁש  ְלִפי 
ַמה  ִפי  ּכְ ְכִלית  ַהּתַ זֶה  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְמַקּבֵ ן  ּכֵ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרֲחָמנּות.  ּבְ ַעס  ַהּכַ ר  ּבֵ ׁשַ ּמְ ֶ ּשׁ

ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ְכִלית  ַהּתַ יג  ּוְלַהּשִׂ יַע  ְלַהּגִ ה  ִיְזּכֶ
ר: זֶּה ָהִעּקָ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ַרֲחָמנּות. ב.  ּבְ ַעס  ַהּכַ ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ ָצִריְך 
ַכֲעסֹו  ַעס ֹלא ִיְפַעל ּבְ א ִלְכַלל ּכַ ּבָ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ
ָאז  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ה  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ַאְכָזִרּיּות,  ׁשּום 
ִלְכֹעס,  רֹוֶצה  ׁשֶ זֶה  ַעל  דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  ּבְ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרֲחָמנּות.  ּבְ ַעס  ַהּכַ יק  ְוַיְמּתִ
בֹוד  ִמּכָ ַהּבֹוְרִחים  ָלֲעָנִוים  ֲעָטָרה  ה  ַנֲעׂשֶ
בֹוד  ַהּכָ ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ַוֲאַזי  ָרָרה,  ּוׂשְ

ְרָחם: ַעל ּכָ ָרָרה ּבְ ְוַהּשְׂ



ֵעי ַקְרָטִליָתא ּתָ י יֹוָנָתן ִמׁשְ קיאּתֹוָרה יח י ַרּבִ

ַרת ג.  ַהְסּתָ ן  ּכֵ ָהֱאמּוָנה  ִהְתַמֲעטּות  ְלִפי 
ַוֲאַזי  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַאּפֹו  ַוֲחרֹון  ה'  ֵני  ּפְ
ְוֵאין  ְוָכבֹוד  ָרָרה  ִמּשְׂ ּבֹוְרִחים  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ י. ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְלָהעֹוָלם ַמְנִהיג ֲאִמּתִ
ק ַהֲחרֹון  ַרֲחָמנּות, ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְמּתָ ַעס ּבְ ַהּכַ
בֹוד  ַהּכָ ִלין  ְמַקּבְ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ַוֲאַזי  ַאף. 
ַרֵחם  ּיְ י ׁשֶ ְנִהיגּות. ְוזֹוִכין ְלַמְנִהיג ֲאִמּתִ ְוַהּמַ
ל  ּכָ ְלָהִביא  ָראּוי  ּכָ ְלַהְנִהיָגם  ָהעֹוָלם  ַעל 

ְכִלית ָהַאֲחרֹון: ֶאָחד ֶאל ַהּתַ

ָהֱאמּוָנה ד.  עֹוָלם ׁשֶ רֹון ּבָ ִלְפָעִמים ֵיׁש ִחּסָ
ַאּפֹו  ֲחרֹון  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה 
ל  ר ּכָ ֵני ה' ֵאינֹו ִנּכָ ַרת ּפְ לֹום ְוַהְסּתָ ַחס ְוׁשָ
יִקים ֲאַזי  ּדִ ל ּוָבא ְלַהּצַ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְך. ַרק ּכְ ּכָ
ֵניֶהם ִמן ָהעֹוָלם ְוֵאיָנם רֹוִצים  יִרים ּפְ ַמְסּתִ
עֹוָלם, ֲחרֹון  ִפירֹות ּבָ ׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְכּ ּיֵ ׁשֶ ְלַהְנִהיגֹו. ]ּכְ
ִחיַנת  ּבְ "ְוהּוא  ז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם.  ּבָ ַאף 

ִפירֹות,  ּוְכּ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ה'".  ֵני  ּפְ ַרת  ַהְסּתָ

ַאּפֹו  ֲחרֹון  ֲאַזי  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה  ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ א  ֶאּלָ

ל  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ּכְ ְך. ֲאָבל  ל־ּכָ ר ּכָ ִנּכָ ֵני ה' ֵאינֹו  ּפְ ַרת  ְוַהְסּתָ

יִרים ֶאת ַעְצָמן[.  יִקים ֵהם ַמְסּתִ ּדִ ַלּצַ ֲחרֹון ַאף ַהזֶּה ּוָבא 

ַעט  ַהֲחרֹון ַאף הּוא ְמַעט ִמן ַהּמְ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ּתֹוִלים  ֵאיָנם  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֶרַגע,  ֵחֶלק  ּכְ
ַקְטנּוָתם,  י ִאם ּבְ ָהֹרֶגז ּכִ ֵניֶהם ּבְ ַרת ּפְ ַהְסּתָ
ֵאיָנם ְראּוִיים ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם.  אֹוְמִרים ׁשֶ ׁשֶ
ים  יׁשִ ּוַמְרּגִ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ֵהם  ם  ּגַ ּוֶבֱאֶמת 
ַעט. ֲאָבל  הּוא ְמַעט ִמן ַהּמְ ֶאת ַהֲחרֹון ַאף ׁשֶ
ק ָהֹרֶגז ְוַהֲחרֹון ַאף ַעל־ְיֵדי  ְמּתָ ּנִ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ַאף  ַהֲחרֹון  ק  ִנְמּתָ ָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ָהַרֲחָמנּות 
ָהַרֲחָמנּות.  ַעל־ְיֵדי  יִקים  ּדִ ַהּצַ תֹוְך  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ְוָאז ָהַרֲחָמנּות ּגֹוֵבר ֲעֵליֶהם ּוְמַרֲחִמים ַעל 
ַהְנָהָגתֹו, ְוזֹוֶכה ָהעֹוָלם  ים ּבְ ָהעֹוָלם ְוִנְתַרּצִ

ַרֲחִמים:  ְנִהיֵגם ּבְ ּיַ י ׁשֶ ְלַמְנִהיג ֲאִמּתִ

"ל ה.  ּנַ ַרֲחָמנּות ּכַ ַעס ּבְ ַעל־ְיֵדי ֲהָפַרת ַהּכַ
יִקין  ַמְמּתִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶלֱאמּוָנה,  זֹוִכין 
ֵלמּות  ׁשְ יִנים, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבִ ּדִ

ַעס: ר ַהּכַ ּבֵ זֹוִכין ְלַרֲחָמנּות ּוְלׁשַ

ָרָרה ו.  ּוׂשְ ַמְנִהיגּות  ל  ְלַקּבֵ ְלָאָדם  ֵאין 
ֵאין  ׁשֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאמּוָנה  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ
ָרּה  ִעּקָ ְנִהיגּות  ַהּמַ י  ּכִ ַאֲחָריו.  ֵלמּות  ׁשְ
לּוי  ּתָ ָהַרֲחִמים  ר  ְוִעּקַ ַרֲחִמים,  ְבִחיַנת  ּבִ
ֶמץ ֲעבֹוָדה  ֲהָסַרת ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ּבַ
ִהְפִסיקֹו  ְצִבי  אֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ָזָרה. 
ָבר  ּדָ ֵאיזֶה  אֹו  זֶה,  ּבָ ַמֲאִמין  הּוא  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ַאף־ַעל־ ָהֱאמֹוִרי,  ְרֵכי  ִמּדַ הּוא  ׁשֶ זֶה  ּכָ
לֹו  ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ַמֲאִמין  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ
ל  ְלַקּבֵ לֹו  ֵאין  ֵכן  ּבְ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַרֲחָמנּות 
ַעְצמֹו  ּבְ ב  חֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ ְוַאף  ְנִהיגּות.  ַהּמַ
ן רֹוֶצה  ּיֵׁש לֹו ַרֲחָמנּות ַעל ָהעֹוָלם ְוַעל־ּכֵ ׁשֶ
בֹוד  ֱאֶמת הּוא רֹוֵדף ַאַחר ַהּכָ ַהְנָהָגתֹו, ּבֶ ּבְ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרֲחָמנּות.  ּבָ ְרִדיָפתֹו  ְותֹוֶלה 
ַחס  יקֹוְרסּות  ְוֶאּפִ ְלִמינּות  ָלבֹוא  ְיכֹוִלין 
ְוֵאין  ְמַרֲחִמין  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֲאָבל  לֹום,  ְוׁשָ

ָידֹו: ְנִהיגּות ּבְ יִחין ַהּמַ ַמּנִ

ְלכּות ז.  ּכֹון ַהּמַ ַעל־ְיֵדי ַאֲהַבת ֲחָכִמים ּתִ
ַמְנִהיג  אֹו  ְלֶמֶלְך  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ְנִהיגּות.  ְוַהּמַ
ְנָאה ַעל ַהֲחָכִמים, ָידּוַע ֶלֱהֵוי ֵלּה  ֵאיזֶהּו ׂשִ
ֵאין  י  ּכִ ְלכּותֹו  ִמּמַ יֹוִרידּוהּו  ַמִים  ָ ַהּשׁ ן  ּמִ ׁשֶ

ִלי ָחְכָמה: ִקּיּום ָלעֹוָלם ּבְ

ּבּור ח.  ַהּדִ ֵלמּות  ּוׁשְ ָהאֹוִתּיֹות  ֵלמּות  ׁשְ
הּוא ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה:
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ה ְלתֹוָרה יח ִפָלּ ּתְ

ָעָלה  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָראָת עֹוָלְמָך ִבְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּכְ ה ּבָ )יח( ִרּבֹון ָעְלִמין, טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ַאּתָ

ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ָנְתָך ַהּטֹוָבה ָהְיָתה ְלטֹוָבֵתינּו, ּכְ ּוָ דּוָמה, ְוַתְכִלית ּכַ ָך ַהּקְ ְבּתְ ַמֲחׁשַ ּבְ
ִביל זֶה  ְכִליִתין. ּוִבׁשְ ל ַהּתַ ל ּכָ ְכִלית ַהּטֹוב ׁשֶ י, ּתַ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ְכִלית ַהּטֹוב, ּתַ יג ַהּתַ ְלַהּשִׂ
ֵדי  ה, ּכְ ּיָ ית ָהֲאִצילּות ַעד סֹוף ָהֲעׂשִ ָחְכָמה ִנְפָלָאה, ֵמֵראׁשִ ם ּבְ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָראָת ּכָ ּבָ
ְכִלית ָהַאֲחרֹון, טֹוב  יג ַהּתַ ה, ְלַהּשִׂ ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ֵלל ּבְ ה, ָלֹבא ּוְלִהּכָ ֲעׂשֶ ה ִמּסֹוף ַהּמַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ְצִחי: ַהּנִ

ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרנּו  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ה  ֵלם. ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ִמיד ּבֶ ֲעבֹוָדְתָך ּתָ ה ַלֲעֹסק ּבַ ה ְלַמּלֹאת ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוִנְזּכֶ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
יג  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַהּשִׂ ִמיד, ְלַמַען ִנְזּכֶ ֵעיֶניָך ּתָ ֱאֶמת ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ ָלסּור ֵמָרע ְלַגְמֵרי ּבֶ
ִיְהיּו  ם  ֻכּלָ ּבְ ָהעֹוָלם,  זֶה  ּבָ ְוַנֲעֹסק  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ַוֲעָסֵקנּו  ֵתנּו  ּיָ ֲעׂשִ ּוְבָכל  י.  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ
ְכִלית  ּתַ ַגת  ַהּשָׂ ָבר  ַהּדָ ִמזֶּה  ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהַאֲחרֹון,  ַהּטֹוב  ְכִלית  ּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָנֵתנּו  ּוָ ּכַ
ֶהם  ֵאין ּבָ ּבּור, ׁשֶ ר ׁשּום ּדִ ׁשּום ֵעֶסק, ְוֹלא ְנַדּבֵ ָבר, ְוֹלא ַנֲעֹסק ּבְ ה ׁשּום ּדָ י, ְוֹלא ַנֲעׂשֶ ָהֲאִמּתִ
ר  ֵ ְיַיּשׁ ֵעהּו ְוהּוא  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ תּוב, ּבְ ּכָ ה ְלַקּיֵים ִמְקָרא ׁשֶ ְוִנְזּכֶ ְכִלית ָהַאֲחרֹון,  ַגת ַהּתַ ַהּשָׂ

ָמִים: ם ׁשָ ינּו ִיְהיּו ְלׁשֵ אֹוְרחֹוֶתיָך, ְוָכל ַמֲעׂשֵ

י  ּלֹא ִנְזַהְרּתִ י, ְוֹלא ַדי ׁשֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּתַ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יִתי ֵמֵהֶפְך  ם ָעׂשִ ְכִלית ָהַאֲחרֹון, ַאף ּגַ ַגת ַהּתַ ֵאין ּבֹו ַהּשָׂ ָבר ׁשֶ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ּדָ י ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשַ ּבְ
י  ּוָפַגְמּתִ ְכִלית,  ַהּתַ ִמן  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְמֹאד  ְלִהְתַרֵחק  ַהּגֹוְרִמים  ים  ַמֲעׂשִ יִתי  ְוָעׂשִ ֵהֶפְך,  ֶאל 
ה  ַמִים, ָלּמָ ָ ּשׁ ּבַ ה, ָאִבי ׁשֶ ַתְכִלית ָהִרחּוק. ְוַעּתָ י ּבְ ְכִלית ָהֲאִמּתִ י ִמן ַהּתַ ה ְוִנְתַרַחְקּתִ ַהְרּבֵ
ים, ֲהֹלא  ה, ַהִאם זֶה ִנְקָרא ַחּיִ ֵאּלֶ ים ָמִרים ּוְמרּוִרים ּכָ ה, ַחּיִ ֵאּלֶ י ַצַער ּכָ ה, ַחּיֵ ֵאּלֶ ים ּכָ י ַחּיִ ּלִ
ַגת  ְלַהּשָׂ ה  ָהֵאּלֶ ים  ַחּיִ ּבַ זֹוֶכה  ֵאיִני  ׁשֶ ֵמַאַחר  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ָמִרים  ים  ֵמַחּיִ טֹוִבים  ִמיתֹות  ֶאֶלף 

י: ְכִלית ָהֲאִמּתִ ַהּתַ

ִלי  ן  ּתֶ ים,  ַהַחּיִ ַחי  ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ְמַחּיֶה ֵמִתים  ּכָֹלא,  ְדָעְלָמא  ל עֹוָלם, ָמָרא  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ים  ים ֲאֻרּכִ ים טֹוִבים ַחּיִ ים ַחּיִ ים ִנְצִחּיִ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ן ִלי ַחּיִ ים ְוֶאְחֶיה ְוֹלא ָאמּות, ּתֶ ַחּיִ
ְכִלית  ַגת ַהּתַ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע ְלַהּשָׂ ה ַעל ָיָדם ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ׁשֶ ַמִים, ַחּיִ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ַחּיִ
אנּו ֵמעֹוָלם  ִביל זֶה ּבָ ם, ּוִבׁשְ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָראָת ּכָ ִביל זֶה ּבָ ׁשְ ר ּבִ י ֲאׁשֶ ָהַאֲחרֹון ָהֲאִמּתִ
אֹוַבד,  ְוֹלא  ִתְקָוה  ִלי  ְוֵתן  ָעַלי  ַוֲחֹמל  חּוס  ַהזֶּה,  ָפל  ָ ַהּשׁ ָלעֹוָלם  ֲעלֹות  ַהּמַ ֵמרּום  ָהֶעְליֹון 
ה עֹוד  ה ְלַרֵחם ָעַלי ְלִהְתַרֵחק ְוָלסּור ֵמָרע ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ֶאֱעׂשֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֵצִני ׁשֶ ֵקִני ְוַאּמְ ְוַחזְּ
ִני ָלׁשּוב  ה ָיֶדיָך ְוַזּכֵ י. ֲחֹמל ַעל ַמֲעׂשֵ ְכִלית ָהַאֲחרֹון ָהֲאִמּתִ ַגת ַהּתַ ֵאין ּבֹו ַהּשָׂ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ
ה  ֲעׂשֶ יּהַ ּוְלַהְכֵלל סֹוף ַהּמַ י, ְלָהִרים ּוְלַהְגּבִ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ה ֶאל ַהּתַ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ֵאֶליָך ּבֶ

ה: ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ּבְ

ָמֵלא  ַרֲחִמים  ָמֵלא  טֹוב  ָמֵלא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ידּות, ְוָתִגין  ל ִמיֵני ְקּפֵ ַעס ּוִמן ָהֹרֶגז ּוִמּכָ יֵלִני ִמן ַהּכַ ְמֵרִני ְוַתּצִ ְהֶיה ְבֶעְזִרי ְוִתׁשְ ּתִ ָרצֹון, ׁשֶ
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ְחמֹול  לֹום ְלָיִדי ֵאיזֶה ַכַעס, ּתַ ֹבא ַחס ְוׁשָ ּיָ ָעה ׁשֶ ְמֵרִני ָתִמיד. ַוֲאִפּלּו ְבׁשָ ַרֲחֶמיָך ְוִתׁשְ ָעַלי ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ַאְכָזִרּיּות  ׁשּום  ַכֲעִסי  ּבְ ֶאְפעֹול  ּלֹא  ׁשֶ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי 
ַעס  ַעס ְוַלֲהֹפְך ַהּכַ ר ַהּכַ ּבֵ ר ַעל ִיְצִרי ְלׁשַ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ַרֲחָמנּות. ְוֶאְזּכֶ ַעס ּבְ ר ּוְלָהֵפר ַהּכַ ּבֵ ְלׁשַ
לֹום, ְוֹלא  ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְכֹעס ַחס ְוׁשָ ָמקֹום ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ַרֲחָמנּות ּגְ ְייָקא ּבְ ְלַרֲחָמנּות, ְלַרֵחם ּדַ
ִאּלּו עֹוֵבד  ּכְ ב  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ זֶּה ֶנֱאַמר ַעל ַהּכֹוֵעס  ׁשֶ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר,  ּתַ ְוֹלא ֶאׁשְ י ֵאל ָזר  ּבִ ִיְהֶיה 
זּו  ה ָרָעה  ִמּדָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ָלנּו  ה  ה ָקׁשֶ ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
נּו  ַדְעּתֵ ְמַעט ֵאין ָאנּו ּבְ לֹום, ּכִ נּו ַחס ְוׁשָ ַעס ִלְבֹער ּבָ ְתִחיל ַהּכַ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ידּות, ּכִ ַעס ּוְקּפֵ ל ּכַ ׁשֶ
ֶעְזֵרנּו  ֶמָך, ֶוְהֵיה ּבְ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ַעס ּוְלכֹוְבׁשֹו, ַעל־ּכֵ ה ָעֵלינּו ְלַכּבֹות ֵאׁש ַהּכַ ְוָקׁשֶ
ַעס  ת ַהּכַ ל ִמּדַ ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְוָעְזֵרנּו ְלׁשַ דֹוִלים,  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ יֵלנּו ָתִמיד ּבְ ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ
ה  ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ן ּכְ ּדָ בּוֵלנּו, ְוֹלא ִנְכֹעס ְלעֹוָלם ְוֹלא ֶאְהֶיה ׁשּום ַקּפְ ידּות ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּגְ ּוְקּפֵ

ה ְוַעד עֹוָלם: ִמיד ֵמַעּתָ ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל ּתָ

מֹונּו  ּכָ ְוֶאְביֹון  ָעִני  ַעם  ַעל  ָעֵלינּו,  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ְלעֹוֵרר  ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי 
ח  ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, ֹצאן ִנּדָ ּצֹאן ֲאׁשֶ פֹוִצים ַעל ֶהָהִרים ּכַ ְך ּוְמֹמָרט, ַהּנְ ָ ַהּיֹום, ַעל ַעם ְמֻמּשׁ
ַרֲחֶמיָך  ְוִיּגֹולּו  ֵמָעֵלינּו,  ָך  ַאּפְ ֲחרֹון  ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְוַתְמּתִ נּו,  ֵמִעּמָ ַעְסָך  ּכַ ְוָתֵפר  ץ.  ְמַקּבֵ ְוֵאין 
יֵקי  ַלח ָלנּו ַצּדִ דֹוָלה, ְוִתׁשְ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ֶניָך ֵאֵלינּו. ְוַתֲחֹמל ָעֵלינּו ּבְ ּפָ יב  ַעל ִמּדֹוֶתיָך ְוָתׁשִ
ְכִלית  ַהּתַ ַגת  ַהּשָׂ ְוַיְכִניסּו  ְבַרֲחִמים,  אֹוָתנּו  ְנִהיגּו  ּיַ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ַמְנִהיִגים  ֱאֶמת 
ְכִלית  יג ַהּתַ ל ָיֵמינּו ְלַהּשִׂ ה ַעל ָיָדם ִלְרּדֹף ְוָלרּוץ ּכָ ְזּכֶ ּנִ ְכֵלנּו, ַעד ׁשֶ נּו ּוְבׂשִ ִלּבֵ ָהַאֲחרֹון ּבְ
ל ְמַגּמֹוֵתינּו ְוָכל ֶחְפֵצנּו ְוָכל  ים ּכָ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַאֲחֵרי ֵגֵוינּו, ְוָנׂשִ ל ּתַ ִליְך ּכָ י, ְוַנׁשְ ָהֲאִמּתִ
ְרצֹוְנָך  י, ּכִ ְכִלית ָהַאֲחרֹון ָהֲאִמּתִ ִביל ַהּתַ ׁשְ ׁשּוָקֵתנּו ְוָכל ְיִגיעֹוֵתינּו ְוָכל ִטְרחֹוֵתינּו ַרק ּבִ ּתְ

ֱאֶמת: ַהּטֹוב ּבֶ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ּדֹור ַהזֶּה, ַעל  ּבַ יו ּשׁ ׁש ָעֵלינּו ַעְכׁשָ ּיֵ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲחֵפִצים  ַהּכֹל  י  ּכִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ּוִבְפָרִטּיּות,  ְכָלִלּיּות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ
ֱאֶמת.  ים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ים ּוְמַחּכִ ּתֹוְקִקים ּוְמַצּפִ ֵאִבים ּוִמׁשְ ֶמָך, ְוַהּכֹל ּתְ ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ
ָקֵרב  ּיְ י, ׁשֶ ה ְלרֹוֵפא ֶנֱאָמן, ַמְנִהיג ֲאִמּתִ ה ּוְמַחּכֶ ר יֹוֵדַע ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו, ְמַצּפֶ ְוָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ
ּנּו ַמְחַמד  י ָלַקְחּתָ ִמּמֶ ֲעֵדנּו, ּכִ ֲעֹמד ּבַ ּיַ ֲחלּוֵאי ַנְפׁשֹו ּוַמְכאֹוָביו. ְוֵאין ִמי ׁשֶ א ּתַ אֹותֹו ִויַרּפֵ
ּנּו, ְוֵאין ָלנּו ֹלא ַמְנִהיג  ֶניָך ִמּמֶ ְרּתָ ּפָ ים. ְוִהְסּתַ ּיִ יֵקי ֱאֶמת ּוַמְנִהיִגים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ֵעיֵנינּו, ּכָ
א,  ּלָ ָעְלָמא ּכֹ ֱאֶמת. ָמֵריּה ּדְ ּיּוַכל ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו ְלָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ּבֶ י, ׁשֶ ְוֹלא ְמַנֵהל ֲאִמּתִ
ֵעת  ּבְ ֶעְזָרֵתנּו  ּבְ קּוָמה  ינּו.  נֹוְגׂשֵ ֵני  ִמּפְ ַמְעּתָ  ׁשָ ַצֲעָקֵתנּו  ְוֶאת  ַמְכאֹוֵבנּו,  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ
ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ְוַהּגּוף,  ֶפׁש  ַהּנֶ לּות  ּגָ ְמִרירּות  ֹתֶקף  ּבְ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ עּוְקָבא  ּבְ ַהזֹּאת,  ָצָרה 
ֶניָך ֵאֵלינּו. ָאִבינּו  יב ּפָ ׁשִ ּתָ ֶכל ָוַדַעת ֵאיְך ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵיס אֹוְתָך, ְוֵאיְך ִלְקֹרא אֹוְתָך ׁשֶ ׂשֵ
ל  ּכֹל ֶמֶלְך ַעל ּכָ ל ּבַ ּנּו, מֹוׁשֵ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ַמִים ַאל ּתַ ָ ּשׁ ּבַ ַמִים ֲחֹמל ָעֵלינּו, ָאִבינּו ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ַרֲחִמים, ּכַ ּיּוַכל ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ּדִ ל ֲאִמּתִ ַלח ָלנּו ַמְנִהיג ּומֹוׁשֵ ָהָאֶרץ, ׁשְ
נּו  ה ַרּבֵ מֹו ֹמׁשֶ י ּכְ ן ָלנּו ַמְנִהיג ֲאִמּתִ ֱאֶמת. ּתֶ א ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק ְלָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ּבֶ ִיּשָׂ



ה ְלתֹוָרה יח ִפָלּ ּתְ קיד

ֲעֵרי ֻטְמָאה, ְוֹלא  ָעה( ׁשַ ִעים ְוִתׁשְ ַאְרּבָ מט )ּבְ ִמְצַרִים ּבְ קּוִעים ּבְ ָרֵאל ָהיּו ׁשְ י ִיׂשְ לֹום, ּכִ ָ ָעָליו ַהּשׁ
ה  ְוָגַזְרּתָ ַעל ֹמׁשֶ ֲעֵליֶהם,  ְוָחַמְלּתָ  נּו.  ַרּבֵ ה  י ִאם ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ּכִ ם  ָ ִמּשׁ ּיְֵצאּו  ׁשֶ ר  ָהָיה ֶאְפׁשַ
ְוֹלא  ָניו,  ּפָ יר  ַמְסּתִ ָהָיה  ַעְנְוָתנּותֹו  ֶדל  ִמּגֹ נּו  ַרּבֵ ה  ּמׁשֶ ׁשֶ י  ּפִ ְוִיְגָאֵלם, ַאף ַעל  ה  ֹמׁשֶ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ
ַעל  ֵלְך ּבְ ּיֵ ָרֵאל ְוָגַזְרּתָ ׁשֶ ָך ִיׂשְ ה ָחַמְלּתָ ַעל ַעּמְ ְנִהיגּות. ֲאָבל ַאּתָ ָלה ְוַהּמַ ְמׁשָ ל ַהּמֶ ָרָצה ְלַקּבֵ
לּות  ּגָ קּוִעים ּבַ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָאנּו ׁשְ יו ּבַ זָָּכה ְלָגֳאָלם. ְוִהּנֵה ַעְכׁשָ ְרחֹו, ְוָהִייָת ִעּמֹו ָתִמיד ַעד ׁשֶ ּכָ
י  ֲאִמּתִ ַמְנִהיג  ִאם  י  ּכִ אֹוָתנּו,  ַלֲעֹזר  ּיּוַכל  ׁשֶ ִמי  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ִמְצַרִים,  לּות  ִמּגָ יֹוֵתר 
בֹור ְוָהֵפר  ֶמָך, ּוׁשְ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ לֹום. ַעל־ּכֵ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ְבִחיַנת ֹמׁשֶ ְהֶיה ּבִ ּיִ ׁשֶ
ָניו ֵאֵלינּו,  ּפָ יב  ְוָיׁשִ ֲחֹמל ָעֵלינּו  ּיַ ׁשֶ ְנִהיג ָהֱאֶמת  ֵלב ַהּמַ ּבְ ַלח ַרֲחָמנּות  ּוׁשְ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו,  ּכַ

ֱאֶמת: ַרֲחָמיו, ִויָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ָלה, ְוַיְנִהיג אֹוָתנּו ּבְ ְמׁשָ ְנִהיגּות ְוַהּמֶ ל ַהּמַ ִויַקּבֵ

ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלֱאמּוָנה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ
ֵמֱאמּונֹות  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַתּצִ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ
ַנֲאִמין  ְוֹלא  ית,  ְזִבּיִ ּכָ ֱאמּוָנה  ׁשּום  ָלנּו  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ָוֶהֶבל,  טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ ֵמֱאמּונֹות  ְזִבּיֹות  ּכָ
ְלָבֵבנּו  ה  ַנּטֶ ְוֹלא  ְוֻחּקֹוֵתיֶהם,  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ֵנֵלְך  ְוֹלא  ָהֱאמֹוִרי,  ְרֵכי  ִמּדַ הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ
ה  ּוְנִקּיָ ה  ַזּכָ ֶלֱאמּוָנה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ָ ִדְקֻדּשׁ ָלֱאמּוָנה  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ְקֵריֶהם,  ְוׁשִ טּוֵתיֶהם  ׁשְ ַאַחר 
ְותֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ָך  ּבְ

ֵלם: ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ דֹוׁש, ּבֶ ָרֵאל ַהּקָ ָך ִיׂשְ ה, ּוִבְכָלִלּיּות ַעּמְ ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ְנִהיִגים ַאְכָזִרים,  ֶקר, ִמּמַ ְנִהיֵגי ׁשֶ ים ִמּמַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ּוְבֵכן ַרֵחם ָעֵלינּו ְוׁשָ
ָאָתם  ַלֲהּנָ בֹוד  ַהּכָ ַאַחר  ָהרֹוְדִפים  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ ּבּור  ַהּצִ ַעל  ִאים  ְתּגָ ַהּמִ ְרָנִסים  ִמּפַ
ֱאֶמת  ר ּבֶ ִאּלּו ֵהם רֹוִצים ְלַרֵחם ַעל ָהעֹוָלם ְלַהְנִהיָגם, ֲאׁשֶ ַרֲחָמנּות, ּכְ ְותֹוִלין ְרִדיָפָתם ּבְ
ָלֶהם  ן  ִנּתַ ְוֹלא  ֲאֵחִרים,  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַעְצָמן  ֶאת  ְלַהְנִהיג  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ִמזֶּה,  ְרחֹוִקים  ֵהם 
ל  יֵלנּו ֵמֶהם ּוֵמֲהמֹוָנם, ּוְתַבּטֵ ים ְוַהּצִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָלל. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ַמִים ּכְ ָ ה ִמן ַהּשׁ ֻדּלָ ַהּגְ

ם ִמן ָהעֹוָלם: ְלּתָ ָתם ּוֶמְמׁשַ ֻדּלָ ר ְוַתְכִניַע ּגְ ּבֵ ּוְתׁשַ

ָרָעה  ֲאָוה  ִמּתַ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוָכל  ַזְרִעי  ְוֶאת  אֹוִתי  ל  ְוַהּצֵ ים.  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרנּו 
ֲאָוה  י ׁשּום ּתַ ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ ֵטִני ׁשֶ יֵלִני ּוַמּלְ ְמֵרִני ְוַהּצִ ְרָנסּות ּוַמְנִהיגּות. ׁשָ ל ּפַ ַהזֹּאת ׁשֶ
ְוֹלא ֶאְרּדֹף  אּות,  ְוִהְתַנּשְׂ ּוַמְנִהיגּות ְוָראׁשּות  ְרָנסּות  ּפַ ל  ָבה ְכָלל ׁשֶ ְוׁשּום ַמֲחׁשָ ה,  ְוֶחְמּדָ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ִני  ְוַזּכֵ ְלַמַעְנָך,  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרִני  ְלעֹוָלם.  בֹוד  ַהּכָ ַאַחר 
ד  ְעּבֶ ּתַ י ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך, ְוכֹוף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ ִלּבִ ֵלם. ְוֵתן ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ְלָפֶניָך ְמֵהָרה ּבֶ
יְך  ֲאוֹוַתי ָהָרעֹות, ּוְלַהְמׁשִ ר ּתַ ּבֵ ה ִלְכּבׁש ֶאת ִיְצִרי ּוְלׁשַ ָ ן ִלי ּכַֹח ּוְגבּוָרה ִדְקֻדּשׁ ָלְך, ְוִתּתֶ
ְלָקְרָבם  ה,  ַהְרּבֵ ֲאֵחִרים  ט  ֵ ּוְלַקּשׁ ַעְצִמי  ט  ֵ ְלַקּשׁ ה  ְוֶאְזּכֶ י,  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ַרק  ַעְצִמי 
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ית ּכִ ה, ְלָקְרָבם ֶאל ַהּתֹוָרה ְוֶאל ָהֲעבֹוָדה ָהֲאִמּתִ ָ ֻדּשׁ ּוְלַהְכִניָסם ְלתֹוְך ַהּקְ
בֹוד  ָכל ִמיֵני ּכָ ד אֹוָתם ּבְ ה ְלַכּבֵ ים, ְוֶאְזּכֶ ּיִ ים ְלַאֲהַבת־ֲחָכִמים ֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
ים ּוְמָחְרִפים  ֶקר, ַהְמַבזִּ י ָכל ּדֹוְבֵרי ׁשָ ן ִלי ּכַֹח ִלְסֹכר ּפִ י ֲעבּוָרם. ְוִתּתֶ ּוְפֵאר, ְוִלְמסֹור ַנְפׁשִ
יָלם ּוְלַהְכִניָעם ַעד ָעָפר. חּוס  ּפִ ָרם ּוְלַהׁשְ ּבְ ָחם ּוְלׁשַ ר ֲעֵליֶהם ְלַנּצְ ּבֵ אֹוָתם, ְוַתַעְזֵרִני ְלִהְתּגַ
ה ָלבֹוא ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה  ָפֶניָך, ְוֶאְזּכֶ י ִמּלְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ִני ָלבֹוא ְמֵהָרה ְלָכל ַמה ׁשֶ ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַזּכֵ
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ה עֹוד  ּלֹא ֶאֱעׂשֶ ֶעְזִרי, ׁשֶ ה ִתְהֶיה ּבְ ְצִחי. ּוֵמַעּתָ י, ְלַתְכִלית ַהּטֹוב ַהּנִ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ֶאל ַהּתַ
ַגת  ִביל ַהּשָׂ ׁשְ נֹוַתי ַרק ּבִ ה ָכל ָיַמי ּוׁשְ י, ַוֲאַבּלֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ַגת ַהּתַ ֵאין ּבֹו ַהּשָׂ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ
ֹקֶדם  ַהזֶּה,  גּוִפי  ּבְ ַחּיּוִתי  ים  ַחּיִ ּבַ ֱאֶמת,  ּבֶ יגֹו  ְלַהּשִׂ ִני  ּוְתַזּכֵ י.  ָהֲאִמּתִ ָהַאֲחרֹון  ְכִלית  ַהּתַ
ַאֵחר  גּוף  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ל  ְלּגֵ ְלִהְתּגַ ֵרְך  ֶאְצּטָ ּלֹא  ׁשֶ יֵלִני  ְוַתּצִ ַהזֶּה.  ָהעֹוָלם  ִמן  ק  ּלֵ ֶאְסּתַ ׁשֶ
ַחּיּוִתי,  ים  ַחּיִ ּבַ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ַעְצִמי  ּבְ יגֹו  ְלַהּשִׂ ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ַהזֶּה,  ְכִלית  ַהּתַ ַגת  ַהּשָׂ ִביל  ׁשְ ּבִ
ְלַמֲעִני  ְוֹלא  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְלַמַען  ְלַמַעְנָך  דֹוִלים  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ִני  ּוְתָחּנֵ ֶבר.  ַהּקֶ ְוִחּבּוט  ם  ִהיּנָ ּגֵ ַצַער  ׁשּום  ִלי  ּבְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל.  ּכְ
ָך  ַחְסּדְ ּלֹו טֹוב ְוֻכּלֹו ָארֹוְך. ּכְ ּכֻ ים, ְלעֹוָלם ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ים ְלַחּיִ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ַרֲחֶמיָך ְלַחּיִ ּבְ
יִמיְנָך  ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשֹוַבע ׂשְ יָך. ּתֹוִדיֵעִני אֹוַרח ַחּיִ ְמָרה ֵעדּות ּפִ ִני ְוֶאׁשְ ַחּיֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֶנַצח. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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ל א.  ּכָ ׁשֶ ַהּכֹוֵלל,  ַרע  ִהיא  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ
לּוִלין  ּכְ ֻאּמֹות  ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהָרעֹות 
ַרע  ה ְוָלׁשֹון ֵיׁש ָלּה ֲאִחיָזה ּבְ ל ֻאּמָ י ּכָ ּבֹו. ּכִ
ֲאָוה  ּתַ אֹו  ָרָעה  ה  ִמּדָ ֵאיזֶה  ַהְינּו  ּדְ ְמֻיָחד, 
ְוֵהן  ה,  ָהֻאּמָ ְלאֹוָתּה  ְמֻיֶחֶדת  ִהיא  ׁשֶ ָרָעה 
ֲאִחיָזָתם.  ם  ְוׁשָ ֲאָוה  ַהּתַ אֹוָתּה  ּבְ ִעים  ּקָ ְמׁשֻ
ַהּכֹוֵלל  ַרע  ִהיא  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ֲאָבל 
ל  ּכָ ף  ְוִנְתַאּסֵ ץ  ִנְתַקּבֵ ֲאָוה  ַהּתַ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ
ָהַרע  ֵהם  ׁשֶ ה,  ְוֻאּמָ ה  ֻאּמָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָוַרע  ַרע 
ֲאוֹות, ְוָכל ֵאּלּו ָהָרעֹות ִנְבָעִרים  ל ַהּתַ ל ּכָ ׁשֶ
ְבֵעַרת  ּתַ ְוזֶהּו  ְמדּוָרה,  ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעׂשֶ ַיַחד 
ִנאּוף.  ְלַתֲאַות  ָאָדם  ּבָ ּבֹוֵער  ׁשֶ דּוָרה  ַהּמְ
ָהֻאּמֹות  ִמן  יָלנּו  ִהְבּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבל 
ֲאַנְחנּו  ּוְצִריִכים  ׁשֹונֹות,  ַהּלְ ל  ִמּכָ ְורֹוְמָמנּו 
ַהְינּו  ּדְ ָרעֹוֵתיֶהם,  ל  ִמּכָ ים  רּוׁשִ ּפְ ִלְהיֹות 
"ל  ּנַ ּכַ ָלֶהם  ְמֻיָחִדים  ֵהם  ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ
ֲאַות  ִמּתַ ּוִבְפָרט  ָלל.  ּכְ ָלנּו  ִכים  ּיָ ׁשַ ְוֵאיָנם 
ל ָהֻאּמֹות  ל ּכָ ִהיא ָהַרע ַהּכֹוֵלל ׁשֶ ִנאּוף ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהֶהְפֵרׁש  ל  ר ַהֶהְבּדֵ ִעּקַ זֶה  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ
ים  ּפֹוְרׁשִ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָהֻאּמֹות,  ְלֵבין  יֵנינּו  ּבֵ
ָרֵאל.  ת ִיׂשְ ַ ר ְקֻדּשׁ י זֶה ִעּקַ אּוף ּכִ ַעְצֵמנּו ִמּנִ
ֲאָוה  ִמּתַ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ְלַהּסִ ָאָדם  ּבָ ּכַֹח  ֵיׁש  י  ּכִ

"ל: ּנַ ֵתנּו ּכַ ָ ר ְקֻדּשׁ ְבָרּה ְוזֶה ִעּקַ ֹזאת ּוְלׁשָ

ִרית, ב.  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִהיא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ
ּבּור  ְוַהּדִ ׁשֹון  ַהּלָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ְוזֶה 
ים. ְוַעל־ ִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ין אֹותֹו ּבְ ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ
ל  י 'ּכָ ם זֶה ִנְקָרא ְלׁשֹוֵננּו ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּכִ ׁשֵ
ה מֹוֵצא  ֶדר ֶעְרָוה ַאּתָ ה מֹוֵצא ּגֶ ַאּתָ ָמקֹום ׁשֶ
ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ְוַעל־ְיֵדי  ה'.  ָ ְקֻדּשׁ
ֵהם  ים ׁשֶ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ּדִ ּדְ
ינֹו ְלֵבין קֹונֹו. )ְוַאף־ יָחה ּבֵ ה ְוׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ
ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ּוְמַדּבֵ יַח  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ְלׁשֹון־ ְכָלל  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ְמִדיָנֵתנּו,  ּבִ ּבֹו  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ר  ְלַדּבֵ ְוָקא  ּדַ ָצִריְך  קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ה  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ַהּקֶֹדׁש. 

ר  ֵחֶלק ב ִסיָמן כ"ה(, ַרק ָהִעּקָ ְמֹבָאר )ּבְ ִרים ּבֹו ּכַ ַדּבְ ּמְ ָלׁשֹון ׁשֶ ּבְ

ים,  ְקדֹוׁשִ ִדּבּוִרים  ּבְ אֹוָתּה  ׁש  ְלַקּדֵ ׁשֹון  ַהּלָ ֶאת  ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ֹמר  ִלׁשְ ְוִלזֵָּהר  ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש(.  ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ

ָרִעים  ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ׁשֹון  ַהּלָ ֶאת 
ָקִרים ּוְדָבִרים  ֵהם ָלׁשֹון ָהָרע ּוׁשְ ּוְפגּוִמים ׁשֶ
ֶאת  ּפֹוְגִמין  ֵהם  ׁשֶ זֶה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֵטִלים  ּבְ
ּבּורֹו  ּדִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ זֹּוֶכה  ׁשֶ ַעד  ַהּקֶֹדׁש.  ׁשֹון  ַהּלְ
ֵלמּות ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש. ַעל־ ִחיַנת ׁשְ ּוְלׁשֹונֹו ּבְ
ל  ּכָ ִביַרת  ּוׁשְ ַהְכָנַעת  ר  ִעּקַ הּוא  ְיֵדי־זֶה 
ר  זֶּה ָהִעּקָ ֲאַות ִנאּוף, ׁשֶ ֲאוֹות ּוִבְפָרט ּתַ ַהּתַ

ר: ּבֵ ִריְך ְלׁשַ ּצָ ׁשֶ
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ִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ג.  ִרית הּוא ּבְ ּקּון ַהּבְ ּתִ
ל  ּטֵ ִחיַנת ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְוַעל ָידֹו ִנְתּבַ ַהְינּו ּבְ
ַרֲחָמָנא  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ הּוא  ׁשֶ טּות  ׁשְ ָהרּוַח 

ִלְצָלן:

ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש ד.  ל  ׁשֶ ְוִתּקּון  ה  ּיָ ֲעׂשִ ר  ִעּקַ
ְעָיה לג, ו(: ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו )ְיׁשַ לּוי ּבְ ּתָ

ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש ה.  ֵלמּות  ּוׁשְ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ
ר  ֹלא זֶה ִאי ֶאְפׁשָ י זֶה ּבְ זֶה, ּכִ לּוִיים זֶה ּבָ ּתְ
ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ין  ְרּבִ ּמַ ׁשֶ ּוְכִפי  ִלְהיֹות. 
מֹו  ּכְ ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ
ִרית  ּקּון ַהּבְ ִרית. ּוְכִפי ּתִ ֵכן זֹוִכין ְלִתּקּון ַהּבְ
ֵלמּות ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש. ְוֵכן ְלֵהֶפְך  ן זֹוִכין ִלׁשְ ּכֵ
ּפֹוֵגם  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַגם  ַהּפְ ְלִעְנַין 
ּיֵׁש לֹו  ד ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּוִמי ׁשֶ ִרית ְמַאּבֵ ּבְ ּבַ

ִרית: ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש הּוא ׁשֹוֵמר ַהּבְ

ְזיֹונֹות ו.  ְוַהּבִ ְוַהּבּוׁשֹות  ַהֲחָרפֹות  ל  ּכָ
ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ֵהם  ָהָאָדם,  ַעל  ִאים  ַהּבָ
ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ִרית.  ַהּבְ

זֹוִכין ְלָכבֹוד:

ִהיא ז.  ַהּכֹוֵלל,  ַרע  ִהיא  ׁשֶ ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ
ּה  ּבָ יל  ְוִהּטִ ה  ְלַחּוָ ה  ּתָ ּפִ ׁשֶ ָנָחׁש  ִחיַנת  ּבְ
טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ְסָעָרה  ָהרּוַח  ִהיא  ׁשֶ זֲֻהָמא 
ָהרּוַח  ֶאת  ה  ּוְמַפּתֶ ְוהֹוֵלְך  ִסילּות.  ּכְ ת  ֵאׁשֶ
ֲחָכָמה[ ה  ָ ]ִאּשׁ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש 

ּה  יל ּבָ ִרית ּוַמּטִ ִמיַרת ַהּבְ ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ׁשֶ
ֹרֵבץ"  את  ַחּטָ ַתח  "ַלּפֶ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  זֲֻהָמא. 
ל  ׁשֶ יָך  ּפִ ְתֵחי  ּפִ ַהְינּו  ַתח'  'ַלּפֶ ז(.  ד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ָחׁש  ִהיא ַהּנָ את ַהזֶּה ׁשֶ ַהַחּטָ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ׁשֶ
י  ִרית, ּכִ ַגם ַהּבְ ּנּו ַעל־ְיֵדי ּפְ רֹוֵבץ ִליֹנק ִמּמֶ
ֶאת  ְלַהֲחִטיא  ָהָרע  ַהּיֵֶצר  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ

ֲאָוה ַהזֹּאת:  ּתַ ָהָאָדם ִהיא ּבַ

ָנַפל ח.  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ו  ַעְכׁשָ ֶ ּשׁ ַמה 
ַעד  ְמֹאד,  ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ְמִליַצת  ָחְכַמת 

ֵאֶצל  ִהיא  ִליָצה  ַהּמְ ָחְכַמת  ֹרב  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ
ַתֲאַות  ּבְ ְמֹאד  קּוִעים  ַהּשְׁ עֹוָלם  י  ּלֵ ַהּקַ
ְוַהֶהֶפְך  ַהּכֹוֵלל  ָהַרע  הּוא  ׁשֶ ל,  ּגָ ׁשְ ַהּמִ
ְוֵהם  ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ׁש  ַמּמָ
כז(  מג,  ְעָיה  )ְיׁשַ ִבי"  עּו  ׁשְ ּפָ "ּוְמִליֶציָך  ִחיַנת  ּבְ
ִליָצה  ַהּמְ ַצחּות  ְוַעל־ְיֵדי  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵלב  ֶאת  ִכים  מֹוׁשְ ֵהם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ִביִאים אֹוָתם  ּמְ ׁשֶ ָרֵאל, ַעד  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעֵרי  ִמּנַ
זֶה  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  מּוָרה  ּגְ יקֹוְרסּות  ְלֶאּפִ
ֵלי ה,  )ִמׁשְ ְפֵתי ָזָרה"  ּטְֹפָנה ׂשִ ִחיַנת: "ֹנֶפת ּתִ ּבְ
ֵלי ב,  )ִמׁשְ ֶהֱחִליָקה"  ֲאָמֶריָה  ה  ְכִרּיָ "ִמּנָ ְוֵכן:  ג(, 

ה ֶאת  ּתָ ּפִ ָחׁש ׁשֶ ִחיַנת ַהּנָ טו(. ְוָכל זֶה הּוא ּבְ
יל  ל ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש( ְוִהּטִ ּבּור ׁשֶ ִחיַנת ַהּדִ ִהיא ּבְ ה )ׁשֶ ַחּוָ

ּה זֲֻהָמא ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ּבָ

ְרּגּום, ט.  ּתַ ְלׁשֹון  זֶה  ָוַרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ 
הּוא  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ין  ּבֵ ֶאְמָצִעי  הּוא  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְלׁשֹון  ּוֵבין  טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ֲחָכָמה  ה  ָ ִאּשׁ
ְלׁשֹונֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ַרע,  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ֲעָמִמין  ְבִעין  ׁשִ
ַהְינּו  ֵהם ּדְ מּור, ּוְכׁשֶ ו ֵהם ַרע ּגָ ָהַעּכּו"ם ַעְכׁשָ
ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ִמּלְ ִליֹנק  רֹוִצים  "ל  ּנַ ּכַ ָחׁש  ַהּנָ
ַעל־ ִאם  י  ּכִ ּנּו  ִמּמֶ ִליֹנק  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

]ָאַמר  ָוַרע.  ׁש ּבֹו טֹוב  ּיֵ ׁשֶ ְרּגּום,  ּתַ ְיֵדי ְלׁשֹון 
ִמּדֹוָתיו טֹוב ָוָרע,  ָהָאָדם ְמֹעָרב ּבְ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֲעִתיק: ּכִ ַהּמַ

ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְרּגּום,  ּתַ ְלׁשֹון  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא 

ר ָעָליו,  ּבֵ טֹוב ָוָרע, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה יּוַכל ָהַרע ַהּכֹוֵלל ְלִהְתּגַ

ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ּלֹו.  ׁשֶ ִלְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ֵלמּות  ׁשְ ֵאין  ֲעַדִין  י  ּכִ

ּבֹו,  ׁשֶ ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהּטֹוב  ְלַגְמֵרי,  ּבֹו  ׁשֶ יל ֶאת ָהַרע  ּפִ ּמַ ׁשֶ

ִמיַרת  ִלׁשְ ְוזֹוֶכה  ּלֹו  ׁשֶ ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ַהּלְ ַלם  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה 

ַרק  ה  ַחּוָ ֶאת  ה  ּתָ ּפִ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ סֹוד  הּוא  זֶה  ְוָכל  ִרית,  ַהּבְ

רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָוָרע[.  ַעת טֹוב  ַהּדַ ֵעץ  ַעל־ְיֵדי 

ְרּגּום,  א ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ ה ֵאיָנּה ֶאּלָ ִלּפָ ַהּקְ
ל ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ֵלמּוָתּה ׁשֶ ְנָיָנּה ּוׁשְ ר ּבִ ְוִעּקַ
ָהַרע  ֶאת  יִלין  ּפִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ֵאיָנּה 
ּבֹו ִלְלׁשֹון  ְרּגּום, ּוַמֲעִלין ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ ּתַ ּבַ ׁשֶ



ה ַלֲחַבּקּוק ִפּלָ קיזּתֹוָרה יט י ּתְ

ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ָלם  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש. 
ָלׁשֹון  ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ּכָ נֹוְפִלין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ל  ּפֵ "ַוּיַ ְוזֶה:  ָלׁשֹון.  ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל  ְבִחיַנת  ּבִ
ר  ִמְסּפַ כא(  ב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָמה"  ְרּדֵ ּתַ ֱאֹלִהים  ה' 
ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ֵמָהֲאִר"י  ּמּוָבא  ּכַ ְרּגּו"ם  ּתַ
רּו,  ְי'ַדּבֵ ְו'ֹלא  ָל'ֶהם  'ה  ּפֶ נֹוָטִריקֹון   "ל  ּפֵ ַוּיַ
ִחיַנת  ִהיא ּבְ ָמה ׁשֶ ְרּדֵ ִחיַנת ּתַ י ַעל־ְיֵדי ּבְ ּכִ
ל  ְנָיָנּה ׁשֶ ר ּבִ ַעל־ְיֵדי זֶה ִעּקַ ְרּגּום, ׁשֶ ְלׁשֹון ּתַ
ַעל־ְיֵדי  ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה  ַחּוָ
ּבֹו  ׁשֶ ָהַרע  יִלין  ּוַמּפִ ּבֹו  ׁשֶ ַהּטֹוב  ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ
ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ּכָ נֹוְפִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל.  ּנַ ּכַ
רּו  ְיַדּבֵ ְוֹלא  ָלֶהם  ה  ּפֶ ְבִחיַנת  ּבִ ָלׁשֹון, 

"ל: ּנַ ל ְוכּו' ּכַ ּפֵ בֹות ַוּיַ י־ּתֵ ָראׁשֵ

ַהְינּו י.  ָנה  ׁשֵ ּבְ הּוא  ַהֲחלֹום  ר  ִעּקַ
ֲאָכִלים  ִפי ַהּמַ ָמה, ְוַהֲחלֹומֹות ֵהם ּכְ ַתְרּדֵ ּבְ
ָבר ֵיׁש אֹוִתּיֹות  ָכל ּדָ י ּבְ ּמּוָבא. ּכִ אֹוֵכל ּכַ ׁשֶ
עֹוִלין  ן  ׁשֵ ּיָ ּוְכׁשֶ ָבר,  ַהּדָ זֶה  ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ
ְוִנְצָטְרִפין  ְלַהּמַֹח  ָאַכל  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָהֵאִדים 
ה ַהֲחלֹום.  ֶהם, ּוִמזֶּה ַנֲעׂשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
הּוא  ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ֵלמּות  ׁשְ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּוִמי 
"ל, ְוַעל־ ּנַ ָבר ּכַ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ יֹוֵדַע ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ָמה,  ַתְרּדֵ ּבְ ׁשֶ ֶחְלִמין  ר  ֵ ְלַפּשׁ ָיכֹול  הּוא  ן  ּכֵ
ְלׁשֹון־ ֵלמּות  ִלׁשְ זָָּכה  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  מֹו  ּכְ
ָמה  ְרּדֵ ּתַ ַעל־ְיֵדי  ֵלמּותֹו  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש, 
זָָּכה ְלָבְררֹו  "ל, ׁשֶ ּנַ ְרּגּום ּכַ ִחיַנת ּתַ ִהיא ּבְ ׁשֶ
ִלְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ּבֹו  ׁשֶ ַהּטֹוב  ְלַהֲעלֹות 
ְלָבֵרר  ָיַדע  ן  ְוַעל־ּכֵ ּבֹו,  ׁשֶ ָהַרע  יל  ּוְלַהּפִ
ְרּגּום  ִחיַנת ּתַ ֲחלֹום ּבְ ׁש ּבַ ּיֵ ַהּטֹוב ְוָהֱאֶמת ׁשֶ

"ל: ּנַ ּכַ

ִחיַנת ִמְקֵרה ַלְיָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, יא.  ְוֶזה ּבְ
ְבִעים ָלׁשֹון, עֹוֶלה  טּות ַהְינּו ַהּשִׁ ָהרּוַח ׁשְ ׁשֶ
ָנה,  ְוׁשֵ ָמה  ְרּדֵ ּתַ ַעל־ְיֵדי  ְרּגּום  ּתַ ַעל־ְיֵדי 
ִרית  ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש ֵמרּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּבְ ְויֹוֵנק ִמּלְ
ֵלמּות ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ּיֵׁש לֹו ׁשְ י ִמי ׁשֶ ֹקֶדׁש. ּכִ

ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש, ֲאָבל  ְמָקֵרר ֶאת ֲחִמימּותֹו ּבִ
ֲאַזי  ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ֵלמּות  ׁשְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי 
"ל,  ַהּנַ ָלׁשֹון  ְבִעים  ַהּשִׁ ַהְינּו  ְסָעָרה  ָהרּוַח 
ָנה ַרֲחָמָנא  ֵ ּשׁ ִמְקֵרה ַלְיָלה ּבַ ְמָקֵרר אֹותֹו ּבְ
ְלׁשֹון  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ָקְרָך  ר  ֲאׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ִלְצָלן, 
ה  ָ ִאּשׁ ֶרְך  "ּדֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְקִרירּות. 
הֹוֵלְך  ְסָעָרה  ָהרּוַח  ׁשֶ כ(  ל,  ֵלי  )ִמׁשְ ְמָנָאֶפת" 
ְויֹוֵנק  ֹנַגּה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְרּגּום  ַהּתַ ֶרְך  ּדֶ
ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַמל  ַהַחׁשְ ִמן 
ַהְינּו  ּדְ ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ֵלמּות  ׁשְ ְוַעל־ְיֵדי 
ְרּגּום  ַהּתַ ִחיַנת  ּבְ ֶאת  ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ְקֵרה  ִמּמִ ִנּצֹוִלין  ָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ָמה  ְרּדֵ ְוַהּתַ
ְלָקֵרר  ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ָמה,  ַתְרּדֵ ּבְ ׁשֶ ַלְיָלה 
ִחיַנת  ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ֲחִמימּותֹו ּבְ
ִנּצֹוִלין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ׁשְ
אֹותֹו  ְיָקֵרר  ּלֹא  ׁשֶ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִרי  ִמּקֶ

"ל:  ּנַ ָהרּוַח ְסָעָרה ּכַ

ת ֹקֶדׁש יב.  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ין  ְרִחיַצת ַמִים ַחּמִ
ְקִריַאת  ְוֵכן  ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא 
ִהיא  ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ
ַמה  יּוָבן  זֶה  ]ּבָ ִרית:  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ
ָקָאַמר  ְוֹלא  ְוִדיבֹון,  ֲעָטרֹות  ַוֲאִפּלּו  ח:(  )ברכות  ַאְמרּו  ֶ ּשׁ

ֶבֱאֶמת ֵאין ָצִריְך  ּדְ ּוְלִפי זֶה ֵיׁש לֹוַמר  ָבִטים,  מֹות ַהּשְׁ ׁשְ

ִסיָמן  ן  ַעּיֵ ְרּגּום,  ַהּתַ ְמקֹום  ּבִ ָבִטים  ַהּשְׁ מֹות  ׁשְ ִלים  ְלַהׁשְ

ָלק  ּבָ לֹו  ָאַמר  ן  ַעל־ּכֵ ׁשֶ ה,  דּוׁשָ ַהּקְ ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  י  ּכִ ל"ו, 

ַהּתֹוְספֹות  ְלֵפרּוׁש  ְוַגם  ְרֶאה,  ּתִ ֹלא  ְוֻכּלֹו  יג(  כג,  ר  ִמְדּבָ )ּבָ

ם: )ברכות ח:([ ן ׁשָ ַתב ַהֹרא"ׁש ַעּיֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ן ּכְ ין ּכֵ ַהּדִ

ְרּגּום יג.  ּתַ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב  ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ִנְבָרא  ּבֹו  ׁשֶ ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ַהּלְ ֶאת  ִלים  ּוַמׁשְ
ּוִבּטּול  ִביַרת  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלם, 
ְוִנְתעֹוֵרר  ל  ּדֵ ֲאַות ִנאּוף, ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתּגַ ּתַ
ׁש  ּיֵ ל ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ַהּכַֹח ׁשֶ
ָכל  ּבְ ׁשֶ ה'  ּכַֹח  ֵהם  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ

ית: ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ



ה ַלֲחַבּקּוק ִפּלָ ּתֹוָרה יט י ּתְ קיח

זֹוֶכה יד.  ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ָלזֶה  זֹּוֶכה  ׁשֶ ּוִמי 
מֹו  ּכְ ֲענּוִגים  ּתַ ָאר  ּוׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ַלֲאִכיָלה 
ֲאִכיָלה  ר  ִעּקַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְצִריִכין  י  ּכִ ִריְך.  ּצָ ׁשֶ
ֵמִהְתנֹוְצצּות  ֲענּוִגים  ּתַ ָאר  ּוׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ
"ַוּיֹאַכל  ְבִחיַנת:  ּבִ ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות 
ָהְיָתה ֲאִכיָלתֹו  יַטב ִלּבֹו" )רּות ג' ז(, ׁשֶ ּתְ ַוּיִ ׁשְ ַוּיֵ
ָהאֹוִתּיֹות  ְוִהְתנֹוְצצּות  ֵמֶהָאַרת  תֹו  ִתּיָ ּוׁשְ
ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ׁשֶ ֱאֹלִהים  ַנִים  ּוׁשְ ים  ֹלׁשִ ׁשְ ל  ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ית  ֵראׁשִ ּבְ
זֹון  ַהּמָ י  ּכִ רי"ח.(  ב  ֵחֶלק  דֹוׁש  ַהּקָ )ֹזַהר  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ
ֵלמּות ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש, ַעל־ ֵרְך ַעל־ְיֵדי ׁשְ ִנְתּבָ

ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ּוְמִאיִרים  עֹוְרִרים  ּמְ ׁשֶ ְיֵדי 
ָבר: ָכל ּדָ ּבְ ׁשֶ

ְלָהִבין טו.  ָיכֹול  ְלַבד  ָחָכם  הּוא  ׁשֶ ִמי 
ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות  ְוֵליַדע  ָחְכָמתֹו  ּבְ
ג  ְוִיְתַעּנֵ יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ֲאָבל  ְפִנים(.  ּבִ ְמֹבָאר  )ּכַ ָבר  ּדָ
ַוּיֹאַכל  ְבִחיַנת  ּבִ אֹוִתּיֹות  רּוֵפי  ֵמַהּצֵ ַרק 
ֲענּוָגיו ַרק  ל ּתַ ְהיּו ּכָ ּיִ "ל, ִלְזּכֹות ׁשֶ ּנַ ּתְ ּכַ ׁשְ ַוּיֵ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֶה  ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵמָהאֹוִתּיֹות 
ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש.  ֵלמּות  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ
ל  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ
ַעד  ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ַהּלְ ֶאת  ִלים  ּוְלַהׁשְ ְלַגְמֵרי 
ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש,  ּבִ ָחָדׁש  ִהְתנֹוְצצּות  ִביא  ּיָ ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־ ָבר.  ּדָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות  ּבְ ַהְינּו  ּדְ
ים כ'  ִהּלִ " )ּתְ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ זֶה זֹוֶכה ִלְבִחיַנת: "ּוִמּצִ
ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַהְינּו  ּדְ תֹו  ְסֻעּדָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ג( 

ָהאֹוִתּיֹות  ְוִסיָמן  ּיּון  ִמּצִ ֲענּוִגים  ַהּתַ ְוָכל 
ָבר: ָכל ּדָ ִנים ּבְ ִנים ּוְמֻסּמָ ַהְמֻצּיָ

ְבִחיָנה ֹזאת, ִמזֶּה ֵמִאיר טז.  אֹוֵחז ּבִ ּוִמי ׁשֶ
ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ב  ַהּלֵ ם  ׁשֵ י  ּכִ ִלּבֹו, 
רכ"א:(  ח"ג  דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ׁשּוְפָרא  ּדְ ּוְפֵרי  ִמּשׁ ְוִנזֹּון 
ה  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ ֱאֹלִהים  ַנִים(  ּוׁשְ ים  ֹלׁשִ )ִמׁשְ ִמל"ב 
ִהְתנֹוְצצּות  ְוַעל־ְיֵדי  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ית  ֵראׁשִ ּבְ
ַנִים(  ּוׁשְ ים  ֹלׁשִ )ִמׁשְ ִמל"ב  ִלּבֹו  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ָהאֹור 

ָניו  ּפָ ִמְתנֹוֵצץ  ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ַהּנַ ֱאֹלִהים 
ְך,  ל־ּכָ ִנים ּכָ ְך ֶאת ַהּפָ אֹור ַהזֶּה ְוזֹוֶכה ְלַזּכֵ ּבָ
ַעל־ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֲאֵחִרים  ְלעֹוֵרר  ּיּוַכל  ׁשֶ ַעד 
ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ְלַבד,  ּלֹו  ׁשֶ ִנים  ּפָ ּבַ לּו  ּכְ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי 
מֹו  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ִנים  ּפָ ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ
ְך.  ֹחׁשֶ ע ּבְ ּקָ ַמְרָאה, ְוִיְרֶאה ֵאיְך הּוא ְמׁשֻ ּבְ
ֹלא ּתֹוָכָחה ּוְבֹלא מּוָסר ְיעֹוֵרר ֶאת  ּבְ ַעד ׁשֶ
ִנים  ּפָ ּבַ יט  ּבִ ּיַ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַרק  ְתׁשּוָבה  ּבִ ֲחֵברֹו 

ּלֹו ְלַבד: ִאירֹות ׁשֶ ַהּמְ

ִריְך יז.  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְלָהעֹוָלם  ה  ׁשֶ ּקָ ֶ ּשׁ ַמה 
ר  יו, ֲהֹלא ֶאְפׁשָ ֹמַע ִמּפִ יק ִלׁשְ ּדִ ִלְנֹסַע ְלַהּצַ
ִחּלּוק  ֵיׁש  ַאְך  ְבֵרי מּוָסר.  ּדִ ְסָפִרים  ּבִ ן  ְלַעּיֵ
ַעְצמֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ י  ֹוֵמַע ִמּפִ ּשׁ ׁשֶ י ִמי  ּכִ דֹול,  ּגָ
ַהְינּו  ֵלמּות ּדְ ׁשְ ּבּור ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש ּבִ ל ּדִ ְמַקּבֵ
ל ּוְלַהְכִניַע  ִיְרָאה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ְלַבּטֵ ּבְ
זֹּוֶכה  ֲאַות ִנאּוף, ַעד ׁשֶ הּוא ּתַ ַרע ַהּכֹוֵלל ׁשֶ
ְוַהּכֹל  ַהּכֹל,  ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון 
ּדֹות.  ְוַהּמִ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ּקּון  ּתִ ּבֹו,  לּוי  ּתָ
דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ְוָקא ַעל־ְיֵדי  ּדַ ְוזֶהּו 
י ַאֵחר  ֹוֵמַע ִמּפִ ּשׁ ְיָקא. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ַעְצמֹו ּדַ ּבְ
י  ִמּפִ ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ּנּו,  ִמּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ
ִמזֶּה  ָרחֹוק  הּוא  ֹוֵמַע,  ַהּשׁ י  ִמּפִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ
א  ְרּגָ ִמּדַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יֹוֵרד  י  ּכִ ֵלמּות,  ַהּשְׁ
י  ִמּפִ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ין  ּבֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ א.  ְלַדְרּגָ
דֹול  ּגָ ִחּלּוק  הּוא  ֵסֶפר,  ּבְ ן  ַלְמַעּיֵ יק  ּדִ ַהּצַ
רֹון  ּכָ רֹון, ְוַהזִּ י ֵסֶפר הּוא ַרק ְלִזּכָ יֹוֵתר, ּכִ ּבְ
הּוא  ֶפר  ַהּסֵ ן  ַעל־ּכֵ ה.  ַהְמַדּמֶ ֹכַח  ּבְ הּוא 
ָלל ַמֲעַלת  ׁש, ְוֵאין לֹו ּכְ ִחיָנה ַאֶחֶרת ַמּמָ ּבְ

ַעְצמֹו: דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ֹוֵמַע ִמּפִ ַהּשׁ

ֵאיזֶה יח.  ֹמַע  ִלׁשְ יִקים  ּדִ ַהּצַ רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ
ה  ִחּלָ ּתְ ים  עֹוׂשִ ֵהם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ּבּור  ּדִ
יֶהם  ּבּור ּובֹוִנים אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ֶאת ַהּדִ
ּבּוִרים  ֹמַע ּדִ ְך זֹוִכים ִלׁשְ ַהּטֹוִבים, ְוַאַחר־ּכָ
ְדָברֹו  י  "ֹעׂשֵ ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶהּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ
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ֵהם  י  ּכִ כ(,  ק"ג  ים  ִהּלִ )ּתְ ְדָברֹו"  קֹול  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ
ְך  ְוַאַחר־ּכָ ּבּור,  ַהּדִ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ים  עֹוׂשִ
י  ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ּבּור ֵמַהּשׁ ׁשֹוְמִעים אֹותֹו ַהּדִ
ם.  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ר  ְמַדּבֵ ּבּור  ַהּדִ זֶה  ּבָ
י  ל ּתֹוָרה ִמּפִ ּבּור ׁשֶ יק ׁשֹוֵמַע ַהּדִ ּדִ ַהּצַ ּוְכׁשֶ
י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבּור  ְלַהּדִ ֵיׁש  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ְוִיְרָאה  ְרָאה,  ּיִ ּבַ לּוָיה  ּתְ ּבּור  ַהּדִ ֵלמּות  ׁשְ
י  ַמְעּתִ ׁשָ "ה'  ְוזֶהּו:  ְוכּו'.  אּוְדִנין  ּבְ ְלָיא  ּתַ
ִמיָעה  ַהּשְׁ ׁשֶ ּכְ ב(  ג'  )ֲחַבּקּוק  ָיֵראִתי"  ְמֲעָך  ׁשִ
"ל,  ּנַ ּכַ יָך  ִמּפִ ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ י  ִמּפִ
'ָיֵראִתי'.  ֲאַזי  ָך  ִמּמְ ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ְמֲעָך'  'ׁשִ ְוזֶהּו 
ֵיׁש  ַוֲאַזי  אּוְדִנין,  ּבְ ְלָיא  ּתַ ְרָאה  ַהּיִ ר  ִעּקַ י  ּכִ

"ל: ּנַ ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש ַהזֶּה ּכַ ֵלמּות ִלּלְ ׁשְ

ִריָאה יט.  ַהּבְ ל  ּכָ ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
הּוא  ׁשֶ ִחיָרה,  ּבְ ַעל  ַהּבַ ָהָאָדם  ִביל  ׁשְ ּבִ
רּור  ּבֵ ַעל־ְיֵדי  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ן  ְיַתּקֵ ְיָקא  ּדַ

ִלים  ַעל־ְיֵדי־זֶה ַמׁשְ ַעת, ׁשֶ ֵעץ ַהּדַ ּבְ ַהּטֹוב ׁשֶ
ן  ְוַעל־ּכֵ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ן  ּוְמַתּקֵ
ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ יָלה  ַהּמִ ּקּון  ּתִ ן  ְלַתּקֵ ְצִריִכין 
ִחיַנת  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ִרית  ַהּבְ
ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ֵלמּות  ׁשְ
ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ַהּלְ י  ּכִ ְרּגּום.  ּתַ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב 
ּקּון  ּתִ ֲחַסר  הּוא  ֲעַדִין  ַמְעָלה,  ִמּלְ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ לֹו  ְוֵאין 
ְרּגּום,  ַהּתַ רּור  ּבֵ ַעל־ְיֵדי  אֹותֹו  ִליִמין  ַמׁשְ

ׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש: ָלם ַהּלְ ְיָקא ִנׁשְ ָאז ּדַ ׁשֶ

ְרּגּום, הּוא ַעל־כ.  ּוְלַהֲעלֹות ַהּטֹוב ִמן ַהּתַ
ׁשֹוֵגג,  ּבְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ל ַהֲחָטִאים  ּכָ ן  ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי 
ֵלמּות ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש.  ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ִלׁשְ ׁשֶ
ַעת טֹוב ָוַרע ְוכּו',  ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ ֹוֵגג ּבְ י ַהּשׁ ּכִ

ָנתֹו טֹוב: הּו ַרע ְוַכּוָ ַמֲעׂשֵ
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ִתי ְלָפֶניָך,  ִפּלָ ר ּתְ ִני ְלַסּדֵ ם. ְוַזּכֵ יָך ְלִאּלֵ ַתח ּפִ ֶתָך. ּפְ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ )יט( ֲאֹדָני ׂשְ

ָלׁשֹון  ין ּבֹו, ּבְ ְמׁשִ ּתַ ֵרת ִמׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהּשׁ ּמַ ָלׁשֹון ׁשֶ ָלׁשֹון ַצח ָוַזְך ּבְ ָלׁשֹון ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ּבְ ּבְ
ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש: ׁשְ ים ָעַלי, ּבִ ּיִ אּוַכל ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ׁשֶ

ה  ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ים ִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ְוָכל  ָרעֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ּוְלַהְכִניַע  יל  ְלַהּפִ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְבֵעַרת  ִכים ָלֶהם ְוֹלא ָלנּו, ּוִבְפַרט ּתַ ּיָ ּדֹות ָרעֹות ׁשַ ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ ר ּכָ ְבִעין ֲעָמִמין, ֲאׁשֶ ִמּשִׁ
נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו,  ַוֲחֹמל  חּוס  ֵעת.  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ַהֲחֵפָצה  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ל  ׁשֶ דּוָרה  ַהּמְ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ י ַאּתָ בּוֵלנּו, ּכִ דּוָרה ַהזֹּאת ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּגְ ְבֵעַרת ַהּמְ ל ּתַ יל ּוְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ְלַהּפִ
ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ְלֶחְלֵקנּו  נּו  ּלָ ְוָנַתּתָ  ׁשֹונֹות.  ַהּלְ ל  ִמּכָ נּו  ְורֹוַמְמּתָ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ
ל  יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ְיֹהָוה ׁשָ תּוב, ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָראָת עֹוָלֶמָך. ּכְ ר ּבֹו ּבָ ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ
ְרּתָ  ִנְדּבַ ּובֹו  ַהּקֶֹדׁש,  ָלׁשֹון  ּבְ ְנִביֶאָך  ה  ֹמׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  נּו  ּלָ ְוָנַתּתָ  ְצָבָאם. 
ם  ּלָ ר ִעם ּכֻ רּוַח ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ְמָך ּבְ ׁשִ ִרים ּבְ ֱאָמִנים ַהְמַדּבְ ל ְנִביֶאיָך ַהּנֶ ִעם ּכָ
יל  אִתי ְלַהּפִ ן ּבָ ִליַלת ֹיִפי ָמׂשֹוׂש ְלָכל ָהָאֶרץ. ַעל־ּכֵ ר ִהיא ּכְ ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ְרּתָ ּבְ ּבַ ּדִ
ֵעיֶניָך,  י ּבְ יַקר ָנא ַנְפׁשִ ִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ָעַלי, ּתִ ִחּנָ ּתְ
ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש,  דֹוִלים ׁשְ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ יַע ָעַלי ּבְ ּפִ ים ָעַלי, ְוַתׁשְ ּיִ עֹוֵרר ֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ּתְ ׁשֶ
ְבֵעַרת  ל ֵמָעַלי ּתַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ר ַעל ִיְצִרי ָהָרע, ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ּבֵ ַרֲחֶמיָך ְלִהְתּגַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
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יֹון  ּסָ ר ַהּנִ ֲאָוה זֹו ִהיא ִעּקָ י ּתַ ּכִ ָיַדְעּתָ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו,  ה  י ַאּתָ ּכִ ֲאַות ִנאּוף.  ל ּתַ דּוָרה ׁשֶ ַהּמְ
ַתֲאָוה זּו.  ֵדי ְלִהְתַנּסֹות ּוְלִהְצָטֵרף ּבְ אנּו ָלעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ ִביל זֶה ּבָ ׁשְ ר ַרק ּבִ ְתָקָלא, ֲאׁשֶ ְוַהּמַ
ר ַעל ִיְצֵרנּו  ּבֵ ַתֲאָוה ַהזֹּאת, ִאם ְיֵהא ָלנּו ּכַֹח ְלִהְתּגַ י ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ָהָיה ְלַנּסֹות אֹוָתנּו ּבְ ּכִ
ֵדי  ּכְ ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ַעְצֵמנּו  ק  ּוְלַדּבֵ ּגּוֵפנּו,  ֲאוֹות  ּתַ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע 
ל  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּכְ נּו ּבְ ֵאר ּבָ ְתּפָ ְלֵהִטיב ַאֲחִריֵתנּו, ְלַמַען ּתִ
מֹו  ּכְ ָראּוי,  ּכָ ַהזֶּה  ְוֵצרּוף  יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  ִנְזַהְרנּו  ֹלא  ים,  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  ַהזֹּאת.  ֲאָוה  ּתַ
ל  ְמָצא ַזּמִֹתי ּבַ ִני ַבל ּתִ ְיָלה ְצַרְפּתָ ַקְדּתָ ּלַ י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ לֹום, ּבָ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ׁשֶ
ְצֹוֶתיָך  י ַרק ַעל־ְיֵדי־זֶה ַסְרנּו ִמּמִ נֹוֵתינּו ַבֲאָנָחה, ּכִ ינּו ּוׁשְ לּו ְבָיגֹון ַחּיֵ ר ּכָ י. ַעד ֲאׁשֶ ַיֲעָבר ּפִ
ּוְבַרֲחֶמיָך  יֹוֵתר.  ּבְ ָעָליו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַהּטֹוִבים,  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ
ב ְוַאל  ׁשֵ ֵלט ִמזֶּה ּבְ ים, ֵעצֹות טֹובֹות ְלִהּמָ ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּלִ ים ּגִ ָהַרּבִ
ְוֹלא  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹובֹות  ֵעצֹוֶתיָך  ְלַקּיֵים  ִנְזַהְרנּו  ֹלא  ֲאָבל  ָבה,  ּוְבַמֲחׁשָ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ
ה ָמֵלא  י־ֵכן ַאּתָ טּוִתים. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ְלּבּוִלים ְוִהְרהּוִרים ּוׁשְ ָבה ִמּבִ ֲחׁשָ ַמְרנּו ֶאת ַהּמַ ׁשָ
יַע ִלי  ּפִ ֶלא יֹוֵעץ, ֲחֹמל ָעַלי ְוַתׁשְ דֹול ָהֵעָצה ּפֶ ה ּגְ י, ְוַאּתָ ּנִ ַרֲחִמים, ַוֲעַדִין ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך ִמּמֶ
ה  ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה ְלַקּיֵים ֵעצֹוֶתיָך ַהּטֹובֹות, ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ית, ּבְ ּיִ ֵעָצה טֹוָבה ֵעָצה ֲאִמּתִ
ל  ׁשֶ טּות  ׁשְ ֵמרּוַח  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ ַהזֹּאת.  דּוָרה  ַהּמְ ֵמֵאׁש  ֵצל  ּוְלִהּנָ ֵלט  ְלִהּמָ
דֹוׁשֹות ֵאיְך  יג ֵעצֹוֶתיָך ַהּקְ ים ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְלַהּשִׂ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ ֲאָוה ָרָעה ַהזֹּאת, ּכִ ּתַ
ֵלמּות  ַעל־ְיֵדי ׁשְ ים, ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּלִ ה ּגִ י ַאּתָ ֲאָוה ַהזֹּאת, ּכִ ֵצל ִמּתַ ְלִהּנָ
ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ׁשֶ ָלנּו,  הֹוַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ְוַגם  זֹו.  ָרָעה  ֲאָוה  ּתַ ְלַהְכִניַע  זֹוִכין  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון 
ִרית.  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ְוזֹוִכין  זֹו  ֲאָוה  ּתַ ִרים  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ִלׁשְ
ֵלמּות ְלׁשֹון  ֵהם ׁשְ ַער ְוֹלא ֵאָדע, ֵמֵהיָכן ַאְתִחיל ִלְזּכֹות ְלַמֲעלֹות ְקדֹוׁשֹות ָהֵאּלּו ׁשֶ ַוֲאִני ּבַ
ֶניָך  ּפָ ֵחר  ְלׁשַ אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ זֶה.  ּבָ זֶה  לּוִים  ּתְ ֵניֶהם  ּשְׁ ׁשֶ ֵמַאַחר  ִרית,  ַהּבְ ִמיַרת  ּוׁשְ ַהּקֶֹדׁש 
ֵלמּות  ה ְלַמֲעלֹות ָהֵאּלּו, ִלׁשְ ֶרְך ֶאְזּכֶ ֵאיזֶה ּדֶ ָרֶכיָך ְוֵאְדָעה ּבְ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי, הֹוִדיֵעִני ָנא ֶאת ּדְ
ה ָיַדְעּתָ  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִרית, ּבְ ִמיַרת ַהּבְ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְוִלׁשְ
ְלַגְמֵרי,  ַהזֹּאת  ֲאָוה  ּתַ ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ י ִאם ַעל־ְיֵדי  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ר ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך  י ִאי ֶאְפׁשַ ּכִ
ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ֲאַנְחנּו  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ְבִעין ֻאּמֹות.  ַהּשִׁ ל  ּכָ ל  ר ִהיא ָהַרע ַהּכֹוֵלל ׁשֶ ֲאׁשֶ
ַלל,  ּיֶֶכת ָלנּו ּכְ ֲאָוה ַהזֹּאת ׁשַ ֲאָוה ָרָעה ַהזֹּאת, ְוֵאין ַהּתַ נּו ָאנּו ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ִמּתַ ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ

י ִאם ָלֶהם ּוְלֶחְלָקם, ְוֹלא ָלנּו: ּכִ

ה,  ָמּטָ ה  ַמּטָ ָיַרְדנּו  ר  ֲאׁשֶ ּוִבְזיֹוֵננּו  ְפלּוֵתנּו  ׁשִ ּוְרֵאה  בֹוְדָך,  ּכְ ל עֹוָלם, חּוָסה ַעל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ל  ּכָ ָלנּו  ְרָמה  ּגָ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת,  ָרָעה  ֲאָוה  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ֻאּמֹות  ְבִעין  ׁשִ ל  ׁשֶ ָגלּות  ּבְ ְוָנַפְלנּו 
ֵמֶהם.  ְלנּו  ִנּצַ ֹלא  ֲעַדִין  ר  ַוֲאׁשֶ ַבר  ּכְ ָעֵלינּו  ָעְברּו  ׁשֶ ּוִבְפַרט,  ְכַלל  ּבִ ֻלּיֹות  ַהּגָ ְוָכל  רֹות  ַהּצָ
ְלָגֵרׁש  ָמִרים  ִנׁשְ ָהִיינּו  ֹלא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ זֶה,  ל  ִמּכָ יֹוְדִעים  ַעְצֵמנּו  ּבְ ֲאַנְחנּו  ָאְמָנם  ְוִאם 
ה ָיַדְעּתָ  ר ָוָדם ֲאַנְחנּו, ְוַאּתָ ׂשָ י ּבָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ נּו. ֲהֹלא ַאּתָ ְרּבֵ ֲאָוה זֹו ִמּקִ ל ּתַ טּות ׁשֶ ָהרּוַח ׁשְ
ְוַרב  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ ֲאָבל  י.  ִאּמִ ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא  י  ָעֹון חֹוָלְלּתִ ּבֶ ֵהן  ֹקַרְצנּו.  ֵמֹחֶמר  י  ּכִ ִיְצֵרנּו 
ְך', ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך  ה 'ִמִסּבֹות ִמְתַהּפֵ ה. ְוַאּתָ דֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ יַע. ּגְ ְלהֹוׁשִ



ה ְלתֹוָרה יט ִפָלּ קכאּתְ

יַע ֲעֵליֶהם  ּפִ ן ְנֻקּדֹות טֹובֹות, ּוְלָהִאיר ּוְלַהׁשְ ם ּכֵ י ּגַ ה ָיכֹול ִלְמֹצא ּבִ ל ּוְלַחזֵּק ַלּכֹל ְוַאּתָ ְלַגּדֵ
ל  ּטֵ י ִיּפֹל ְוִיְתּבַ ק ּבִ ְדּבָ ֱאַחז ְוַהּנִ ל ָהַרע ַהּנֶ ּכָ י, ַעד ׁשֶ ּבִ י ַעל ָהַרע ׁשֶ ּבִ ר ַהּטֹוב ׁשֶ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ַעד ׁשֶ ִלים ֶאת ַהּלָ א ְוַיֲעֶלה ְוַיׁשְ ֵרר ְוִיְתַנּשֵׂ ְלַגְמֵרי, ְוַהּטֹוב ִיְתּבָ
ל  יל ּוְלַבּטֵ ְרּגּום, ּוְלַהְכִניַע ּוְלַהּפִ הּוא ְלׁשֹון ּתַ ַעת טֹוב ָוָרע ׁשֶ ֵעץ ַהּדַ ּבְ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ְלָבֵרר ּכָ
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ִלּפֹות  ַהּקְ ּוְלָכל  ַאֲחָרא  ְטָרא  ְלַהּסִ ּכַֹח  ׁשּום  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ּבֹו,  ׁשֶ ָהַרע  ֶאת 
לֹום.  ְרּגּום ְלָהִסית ּוְלַפּתֹות אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ ֶרְך ְלׁשֹון ּתַ ְדמֹוִני, ַלֲעלֹות ּדֶ ָחׁש ַהּקַ ִמזֲֹּהַמת ַהּנָ
ֹאֶפן  ּבְ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ְוׂשֵ ָוַדַעת  ַרֲחֶמיָך ָחְכָמה  ּבְ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֶעְזֵרנּו ָתִמיד,  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ַרק 
טּות  ׁשְ רּוַח  ְלַגְמֵרי  ְלָגֵרׁש  ה  ְוִנְזּכֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  אֹוָתנּו  ְלַפּתֹות  ּכַֹח  ׁשּום  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ
ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון  ים ִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ נּו. ְוִנְזּכֶ ְרּבֵ ֲאָוה ַהזֹּאת ִמּקִ ל ּתַ ׁשֶ
ר ׁשּום  ּלֹא ְנַדּבֵ ׁשֹון ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּלָ ה ָתִמיד ְלַקּדֵ ה ְוָטֳהָרה, ְוִנְזּכֶ ָ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְרּגּום, ְוַתְמׁשִ ּתַ
ׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים  ה ּוַבּקָ תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ּבּוֵרנּו ִיְהיּו ָתִמיד ּבְ ל ּדִ ׁשֹון, ַרק ּכָ ּבּור ַהּפֹוֵגם ֶאת ַהּלָ ּדִ
ֵלמּות  ה ְמֵהָרה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֹון, ַעד ׁשֶ ין ֶאת ַהּלָ ׁשִ ַמִים, ּוְבָכל ִעְנָיֵני ַהּקֶֹדׁש ַהְמַקּדְ ּוְבִיְרַאת ׁשָ

ֱאֶמת: ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְוִלׁשְ

תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ּבְ ֲחִמימּוִתי  ל  ּכָ ְלָקֵרר  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
ל  ּכָ ר  ִני ְלַדּבֵ ּוְתַזּכֵ ֶעְזִרי  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְלׁשֹוִני.  ּבִ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְבַער ֵאׁש  ּתִ ֲהִגיִגי  ּבַ י  ִקְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ ַחם 
ְלעֹוֵרר  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ב  ַהּלֵ ְוִהְתַלֲהבּות  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ֲחִמימּות  ּבַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוִרים  ּדִ
ְולֹוֵהט  ַהּבֹוֵער  ָמִתי,  ְוִנׁשְ ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ ׁשֶֹרׁש  ּבְ י  ִקְרּבִ ּבְ ָרׁש  ׁשְ ַהּמֻ ָיּה,  ְלֶהֶבת  ׁשַ י  ּפֵ ִרׁשְ
ּוִבְתִפּלֹות  ַמִים  ׁשָ ּוְבִיְרַאת  ּתֹוָרה  ּבַ ִמיד  ּתָ ַלֲעֹסק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 
ים ֵמֹעֶמק  ִדּבּוִרים ַחּמִ ם ִיְהיּו ּבְ ַרְך, ְוֻכּלָ ם ִיְתּבָ ֵ חֹות ְלַהּשׁ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשֹות ְוׁשִ ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ
ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ּכְ ִיְהיּו  ָבַרי  ּדְ ְוָכל  לֹוֵהט,  ֵאׁש  ּכְ ּבֹוֲעִרים  ִדּבּוִרים  ּבְ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ב,  ַהּלֵ
ָס"ה  ּוְשׁ ֵאָבֵרינּו  ַרַמ"ח  ל  ּכָ ַעל  ָעֵלינּו  ְלַהְמִליְכָך  ה  ְוִנְזּכֶ ֶניָך.  ִמּפָ דֹוָלה  ּגְ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ
ְבִחיַנת  י, ּבִ ּבּוַרי ַהּיֹוְצִאים ִמּפִ ל ּדִ ְהיּו ּכָ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֶרֶתת ְוִזיַע, ַעד ׁשֶ ַפַחד ּוְבַרַעד ּבְ יֵדינּו, ּבְ ּגִ
ֵאׁש  ְוַעל־ְיֵדי  ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ּבְ ֲחִמימּוִתי  ל  ּכָ ְוִיְתָקֵרר  ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ
ָהַרע  ָהֵאׁש  ל  ּכָ ֶאת  יל  ּוְלַהּפִ ּוְלַהְכִניַע  ֹרף  ִלׂשְ ה  ֶאְזּכֶ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ל  ׁשֶ ַהזֹּאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֲאַות ִנאּוף,  ל ֲחִמימּות ּתַ הּוא ָהֵאׁש ָהַרע ׁשֶ ְבִעין ּכֹוָכִבין, ׁשֶ ל ׁשִ דּוָרה ׁשֶ ְבֵעַרת ַהּמְ ל ּתַ ׁשֶ
תּוב,  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ה ְוַעד עֹוָלם. ִויֻקּיַ ֲאָוה ָרָעה ַהזֹּאת ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ י ּתַ ּנִ ל ִמּמֶ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ָחִלים  ּגֶ מֹו. ִיּמֹוטּו ֲעֵליֶהם  ָפֵתימֹו ְיַכּסֵ י ֲעַמל ׂשְ ֵמָהֵאׁש ָיָצאּו ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלם. ֹראׁש ְמִסיּבָ
ִלְבִלי  ה  ְוֶאְזּכֶ ְלַגְמֵרי,  ּוָפרּוׁש  ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ל־ָיקּומּו.  ּבַ ַמֲהֹמרֹות  ּבְ יֵלם  ַיּפִ ֵאׁש  ּבָ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ּכִ ה ּוְבָטֳהָרה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ִביל ִקּיּום ָהעֹוָלם ְלַבד, ּבִ ׁשְ י ִאם ּבִ ק ָלזֶה, ּכִ ּקֵ ְלִהְזּדַ

ֵלָמה  ׁשְ ִתי  ִמּטָ ּוְתֵהא  ָרִעים,  ּוֵמֲחלֹומֹות  ָרִעים  ֵמִהְרהּוִרים  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ
ִביל  ׁשְ ּבִ ֲאִני ֻמְכָרח ִליׁשֹן  ָנה ׁשֶ ֵ ַוֲאִפּלּו ְמַעט ַהּשׁ ָמה.  ְוַתְרּדֵ ָנה  ׁשֵ ּבְ ִני ְלַמֵעט  ּוְתַזּכֵ ְלָפֶניָך, 
ִמיד ִמּתֹוְך  ה ִליׁשֹן ּתָ ֱעַרב ִלי, ְוֶאְזּכֶ ָנִתי ּתֶ ה ּוְבָטֳהָרה, ּוׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ּבִ ּיִ ה ׁשֶ ִקּיּום ַהּגּוף, ֶאְזּכֶ
ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ְמָחה,  ׂשִ ּוִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ְוִהְרהּוֵרי  בֹות  ַמְחׁשָ
ל  ּכָ ַלֲהֹרג  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָראּוי,  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ב  ַהּלֵ ַנת  ּוְבַכּוָ ֶנֶפׁש  ּוִבְמִסיַרת  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ



ה ְלתֹוָרה יט ִפָלּ ּתְ קכב

ה  ְוֶאְזּכֶ ה.  ּטָ ַהּמִ ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַעל־ְיֵדי  אֹוֲחָרִנין  ְטִרין  ַהּסִ ְוָכל  יִקין  ּוַמזִּ ִלים  ַהְמַחּבְ
ָרֵאל, ּוְבתֹוָכם  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָלִלּיּות ְנָפׁשֹות ַהּקְ תֹוְך ּכְ ָמִתי ּבְ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ְכַלל ַנְפׁשִ ּתֻ ׁשֶ
מֹו  ָיְדָך ְלַבד ּכְ קּוָדה ּוְמסּוָרה ּבְ י ּפְ ָנִתי, ְוִתְהֶיה ַנְפׁשִ ַעת ׁשְ ׁשְ ֶהם ֵאֶליָך ּבִ י ִעּמָ ֲעֶלה ַנְפׁשִ ּתַ
י  ְפׁשִ ָגֵרׁש ִמּנַ ים ּתְ ִדיָתה אֹוִתי ְיֹהָוה ֵאל ֱאֶמת. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ּפָ תּוב, ּבְ ּכָ ׁשֶ
י  לֹום. ְוַתְחֹמל ַעל ַנְפׁשִ ּה ַחס ְוׁשָ ִלים ְוִסְטִרין אֹוֲחָרִנין ַהֲחֵפִצים ְלִהְתַאֵחז ּבָ ל ִמיֵני ְמַחּבְ ּכָ
ְוָלׁשּוב  ָנה,  ַעת ׁשֵ ׁשְ ּבִ לֹום ֵאֶליָך  ׁשָ ּבְ ּתּוַכל ַלֲעלֹות  ֶעְזָרּה ׁשֶ ּבְ ְוִתְהֶיה  ְוָהֲעלּוָבה  ָהֻאְמָלָלה 
ָנה טֹוָבה  ה, ׁשֵ ָ ָנה ִדְקֻדּשׁ ה ְלׁשֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָנה, ּבְ ֵ ֵעת ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ לֹום ְלתֹוְך ּגּוִפי ּבְ ׁשָ ּבְ
ים,  ּיִ ִני ַלֲחלֹומֹות טֹוִבים, ֲחלֹומֹות צֹוְדִקים ַוֲאִמּתִ ים. ּוְתַזּכֵ ל ַחּיִ ָנה ׁשֶ ּוְמתּוָקה ַוֲעֵרָבה, ׁשֵ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ים. ְוַתּצִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ִאים ַעל־ְיֵדי ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ים ַהּבָ ֲחלֹומֹות ְקדֹוׁשִ
ִבים,  לֹום, ֵמֲחלֹומֹות ְמֻעְרּבָ ִדים ַחס ְוׁשָ ִאים ַעל־ְיֵדי ׁשֵ ֶקר, ֵמֲחלֹומֹות ַהּבָ ל ׁשֶ ֵמֲחלֹומֹות ׁשֶ

ְוא ָוֶהֶבל: ל ׁשָ ֵמֲחלֹומֹות ׁשֶ

ְקֵרה  ִמּמִ דֹוִלים  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ דֹוָלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ִליׁשֹן  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ְיָלה,  ַבּלַ ְוֹלא  ַבּיֹום  ֹלא  ִמְקֶרה  ׁשּום  ִלי  ֶיֱאַרע  ּלֹא  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה 

ַרֲחִמים: טֹוב ָאִלין ָאִקיץ ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ִמיד, צֹוֶפה ֵמָרחֹוק  דֹוִלים ַוֲעצּוִמים ּתָ ים ַוֲחָסִדים ּגְ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ
ְלֵהִטיב ַאֲחִריֵתנּו. חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו, ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ֵיעֹוְררּו ָעֵלינּו, ֲחֹמל ָעֵלינּו 
ה ָיַדְעּתָ  י ַאּתָ ְקֵרה ַלְיָלה. ּכִ ָרֵאל ִמּמִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ינּו, ְוַהּצֵ ְוַעל עֹוָלֵלנּו ְוַטּפֵ
ִמְקֵרה  ַעל־ְיֵדי  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ַהּנֹוֵגַע  ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ַגם  ַהּפְ ֹעֶצם  ֶאת 
ית  בֹוד ִמּבֵ ל ּכָ נּו ְוֻנּטַ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֵמם ּבֵ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ָחְרָבה ִעיֵרנּו ְוׁשָ לֹום, ֲאׁשֶ ַלְיָלה ַחס ְוׁשָ
ְנפֹות ָהָאֶרץ. ֲחֹמל  ע ּכַ ַאְרּבַ ְחנּו ּבְ ין ַהּגֹוִים ְוִנּדַ זְַּרנּו ּבֵ ינּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוִנְתּפַ ַחּיֵ
ץ. ֶמֶלְך ַרֲחָמן,  ח ְוֵאין ְמַקּבֵ י ַהּצֹאן, ֹצאן ִנּדָ ָרֵאל, ֲחֹמל ַעל ֲעִנּיֵ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמְ ַעל ׁשְ
ָעׂשּו  ׁשֶ ָאבֹות  ְגַלל  ּבִ ַרֲחֶמיָך  ֲהמֹון  ּבַ ֵאֵלינּו  ׁשּוָבה  ָלנּו,  ֶרׁש  ִהּדָ ּוֵמִטיב  טֹוב  ָעֵלינּו  ַרֵחם 
ְקֵרה  ה ִמּמִ יֵלנּו ֵמַעּתָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ י. ְוַזּכֵ ְרצֹוְנָך, ֶוֱאֹמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדָ
ָמִרים  ִנׁשְ ִלְהיֹות  ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּובֹוֵאנּו  ֵצאֵתנּו  ֹמר  ּוׁשְ ַלְיָלה, 
ה  ְוִנְזּכֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֻטְמָאה  ִליֵדי  ָנבֹוא  ְוֹלא  ּיֹום,  ּבַ ְנַהְרֵהר  ּלֹא  ׁשֶ ָרע,  ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ

ה ּוְטהֹוָרה ָתִמיד: נּו ְקדֹוׁשָ ְבּתֵ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ׁשֶ

ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  ְבִלי  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלֵתנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ה  ַמֲעׂשֵ ל כח ַאְתָון ּדְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ן ָלנּו ּכַֹח ְלעֹוֵרר ִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ ָלל, ְוִתּתֶ ִמית ּכְ ׁשְ ּגַ
ְסעּוָדֵתנּו  ְוָכל  ֵתנּו  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלֵתנּו  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ ית  ְבֵראׁשִ
ָאנּו  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלַבד,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהאֹוִתּיֹות  ֵמִהְתנֹוְצצּות  ַרק  ִיְהֶיה  ְוַתֲענּוֵגנּו 
ֵמִאיר  ִיְהֶיה  י  ּבִ ּלִ ׁשֶ טֹוב,  ְלֵלב  ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּנּו.  ִמּמֶ ִגים  ִמְתַעּנְ אֹו  ְוׁשֹוִתים  אֹוְכִלים 
ה  ל ּכַֹח ַמֲעׂשֵ ה ֵליָהנֹות ְוִלזֹּון ַרק ֵמִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ דֹוָלה, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ּלֹא ֶאֱהּנֶה ֵמָהעֹוָלם  יֵלִני ָתִמיד, ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֶעְזִרי ְוִתׁשְ ָבר. ְוִתְהֶיה ּבְ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ית ׁשֶ ְבֵראׁשִ
ָנה  ַכּוָ ה ָוסֹוף ּבְ ִחּלָ ָרָכה ּתְ ּנֹאַכל ְוֶנֱהּנֶה, ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ה ְלָבֵרְך ַעל ּכָ ָרָכה, ְוִנְזּכֶ ֹלא ּבְ ַהזֶּה ּבְ
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ָרכֹות  ַהּבְ ְוָכל  ָלַעד.  ַרְך  ִיְתּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ּוְטהֹוָרה  ה  ְקדֹוׁשָ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֲעצּוָמה, 
ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ְבִחיַנת ׁשְ ֵלמּות ּבִ ׁשְ ם ִיְהיּו ּבִ ּלָ נּו, ּכֻ ּלָ חֹות ׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְוהֹוָדאֹות ְוׁשִ
ה  ל ַמֲעׂשֵ ֵהם ַהלב ֱאֹלִהים ׁשֶ י ְיֹהָוה ׁשֶ ה ְלעֹוֵרר ּכַֹח ַמֲעׂשֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְרּגּום, ּבְ ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ
ְרצֹוְנָך  ָראָת ּבִ ר ַעל ָיָדם ּבָ עֹוָלם, ֲאׁשֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ין ּבְ ׁשִ ֵהם ָהאֹוִתּיֹות ַהְמֻלּבָ ית, ׁשֶ ְבֵראׁשִ
ַמְרֶאה  ּנֶה ֵמֲחֵברֹו ּבְ ָבר ְמׁשֻ ל ּדָ דֹול ְוַעד ָקָטן. ּוָבָראָת ּכָ עֹוָלם ִמּגָ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ַהּטֹוב ּכָ
ִפי ְרצֹוְנָך  ּכְ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ִהְכַנְסּתָ  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִפי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ּכְ ּוְתמּוָנה ַאֶחֶרת,  ָוַטַעם 
ם  ּלָ יָך ְיֹהָוה ּכֻ ה. ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ דֹוׁשָ ָחְכָמְתָך ַהּקְ ַקְלּתָ ּבְ ַעְרּתָ ּוָמַדְדּתָ ְוׁשָ ר ׁשִ ֲאׁשֶ ַהּטֹוב, ּכַ
ה  ְרּתָ ֵלאֹמר. ֲעׂשֵ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַֹח ֲאֹדָני ּכַ ה ִיְגּדַ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך. ְוַעּתָ ָחְכָמה ָעׂשִ ּבְ
ן ָלנּו  ּתֶ ּתִ ָבר, ׁשֶ ָכל ּדָ ין ּבְ ׁשִ ָך ַהְמֻלּבָ ּלְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ בֹוֶדָך ּוְלַמַען אֹוִתּיֹות ַהּקְ ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ּכְ
ָכל  ּבְ ׁש  ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ ית  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות  ּכַֹח  ִמיד  ּתָ ְלעֹוֵרר  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּכַֹח 
ָלנּו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ִטְבֵענּו,  ֲאַות  ּתַ ּוְנַמֵעט  נּו,  ִלּבֵ ִרירּות  ׁשְ ַאַחר  ֵנֵלְך  ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ
ְוָכל  ֵתנּו  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלֵתנּו  ְוָכל  ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלׁשּום  ַהּגּוף  ל  ׁשֶ ִמית  ׁשְ ּגַ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום 
ִלי ׁשּום  עֹוָלם ּבְ ּבָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֲהָנָאֵתנּו ְוַתֲענּוֵגנּו, ִיְהֶיה ַרק ֵמִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ְהֶיה  ּיִ ה ׁשֶ ָ ִביָעה ִדְקֻדּשׁ ה ִלׂשְ ְמזֹוֵננּו, ְוִנְזּכֶ ָרָכה ּבִ ַלח ּבְ ׁשְ ָלל. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתִ ֲאַות ַהּגּוף ּכְ ּתַ
אֹותֹו  ל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהאֹוִתּיֹות  ֵמִהְתנֹוְצצּות  ַרק  ַע  ּבֹ ְוִלׂשְ ְמַעט  ֶלֱאֹכל  ֵמֵעינּו  ּבְ ִביָעה  ׂשְ
ם  ַוֲאַכְלּתֶ תּוב,  ּכָ ׁשֶ נּו ִמְקָרא  ּבָ ם  ִויֻקּיַ דֹוָלה.  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ּתֶ ְוֶאׁשְ אֹוַכל  ָבר ׁשֶ ַהּדָ
י  ֶכם ְלַהְפִליא ְוֹלא ֵיֹבׁשּו ַעּמִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאׁשֶ ם ֶאת ׁשֵ ְלּתֶ בֹוַע ְוִהּלַ ָאכֹול ְוׂשָ
ְוַעל־ְיֵדי  ֵתנּו,  ִתּיָ ּוׁשְ ֵמַח, ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלֵתנּו  ּוֵמִאיר, ְלֵלב ׂשָ ה ְלֵלב טֹוב  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְלעֹוָלם. ַעד 
ה  ְזּכֶ ּנִ ֶניָך. ׁשֶ אֹור ּפָ נּו ַיַחד ּבְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ה, ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ה ְלָפִנים ְמִאירֹות ּדִ ב ִנְזּכֶ ֶהָאַרת ַהּלֵ
ֵנינּו  ֵני ְיֹהָוה חֹוֵפף ַעל ּפָ ְהֶיה אֹור ּפְ ּיִ ְמָחה, ׁשֶ ל ׂשִ ִנים ׁשֶ ִנים ְמִאירֹות, ּפָ ה, ּפָ ָ ְקֻדּשׁ ְלָפִנים ּדִ
ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֶניָך  ּפָ י  ְמַבְקׁשֵ יו  ּדֹוְרׁשָ ּדֹור  זֶה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ּוְבַזְרֵענּו  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ָתִמיד. 
ְתׁשּוָבה  ל ָהעֹוָלם ּבִ ְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ְלַהֲחִזיר ּכָ ּיִ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכַ ֵנינּו ְמִאירֹות ּכָ ְהֶיה ּפָ ּיִ נּו ׁשֶ ּוְתַזּכֵ
ְקַלְרָיא  מֹו ַאְסּפַ ֵני ְיֹהָוה ּכְ אֹור ּפְ ֵנינּו ְמִאירֹות ּבְ ְהיּו ּפָ ּיִ ֵנינּו ְלָבד, ׁשֶ ֵלָמה ַעל־ְיֵדי ְרִאּיַת ּפָ ׁשְ
ִאירֹות  ֵנינּו ַהּמְ תֹוְך ּפָ ל ֶאת ַעְצמֹו ְוִיְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּכֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְסּתַ ּכָ ִאיָרה, ַעד ׁשֶ ַהּמְ
ר ְנעּוָריו, ְוָיׁשּוב  ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ְך, ִויַחּדֵ ֹחׁשֶ ע ּבַ ּקָ ָניו ְמׁשֻ ְקַלְרָיא. ְוִיְרֶאה ֵאיְך ּפָ ְרָאה ְוַאְסּפַ ּמַ מֹו ּבַ ּכְ

ֱאֶמת ְלָפֶניָך: ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

ֹמַע  ה ִלׁשְ ְוֶאְזּכֶ ּדֹור ַהזֶּה,  ּבַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוָחּנֵ
ֹמַע  יו ַהּטֹוִבים ִלׁשְ ר הּוא זֹוֶכה ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשָ ים, ֲאׁשֶ ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ ַעְצמֹו ּדִ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ִמּפִ
ֹמַע  ִלׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ ָהרֹוְממּות.  ִיְרַאת  ָאה  ִעּלָ ִיְרָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִיְרָאְתָך  ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ יָך,  ִמּפִ
ּבּור ְלׁשֹון  ל ּדִ ֲאַקּבֵ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּגְ יק ָהֱאֶמת ּבְ ּדִ י ַהּצַ דֹוׁש ִמּפִ ּבּור ַהּקָ ַהּדִ
ְלזֶַרע  ָראּוי  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ מּור.  ּגָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהּקֶֹדׁש 
ל  י ֵאת ּכָ ַחּיַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ . ְוָחּנֵ ָחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ ִיׂשְ
עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ַוֲאִפּלּו  י ְלָפֶניָך ִמּנְ ַגְמּתִ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ִעים, ְוָכל ַהּפְ ַהֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות ּוְפׁשָ
ה  י ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּוֵמַעּתָ ַחּיַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ם ֶאְזּכֶ ּלָ ׁשֹוֵגג אֹו ְבֹאֶנס, ּכֻ ָחָטאִתי ּבְ ל ַהֲחָטִאים ׁשֶ ּכָ



ה ְלתֹוָרה יט ִפָלּ ּתְ קכד

ת  ַ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְוִלְקֻדּשׁ ה ִלׁשְ ה ּוְבָטֳהָרה, ְוֶאְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ּבִ ִני ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ְתַזּכֵ
ִרית: ַהּבְ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָמֵלא ַרֲחִמים ָמֵלא ָרצֹון, ָעְזֵרִני  ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ָהֲעצּוִמים,  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ְוַזּכֵ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ
ת  ּבָ ׁשַ ָצְרֵכי  ַלֲעׂשֹות  ַעְצִמי  ּבְ ִלְטֹרַח  ִני  ּוְתַזּכֵ ְוַאֲהָבה.  ּוְבִיְרָאה  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ּוְבֶחְדָוה 
ּבּור,  ּיֹוֵתינּו ִעם ַהּצִ ְרׁשִ ל ּפַ ִלים ּכָ ֹכַח ָגדֹול ּוִבְזִריזּות ִנְמָרץ, ְוַתַעְזֵרנּו ָתִמיד ְלַהׁשְ ַעְצִמי ּבְ ּבְ
ָנה  ַכּוָ ְרּגּום ּבְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ת ׁשְ ּבָ ָכל ֶעֶרב ׁשַ בּוַע ּבְ ָ ל ַהּשׁ ה ׁשֶ ְרׁשָ ה ִלְקרֹות ַהּפַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל־ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּבִ ּגְ

ת ֹקֶדׁש ַעל־ְיֵדי  ּבָ ת ׁשַ ַ ְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְהֶיה ִנְמׁשָ ּיִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְרּגּום. ְוִנְזּכֶ ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ
ל ְלעֹוָלם ָהְרִחיָצה  ּלֹא ֲאַבּטֵ ֶעְזִרי ׁשֶ ת ֹקֶדׁש, ְוִתְהֶיה ּבְ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ִביָלה ׁשֶ ין ְוַהּטְ ְרִחיַצת ַחּמִ
ׁש  ַטֵהר ּוְתַקּדֵ ן ּתְ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכֵ ֲאִני רֹוֵחץ ְוטֹוֵבל ַעְצִמי ּבָ ם ׁשֶ ת. ּוְכׁשֵ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ִביָלה ׁשֶ ְוַהּטְ
ְלֶהֶבת־ָיּה ֵמֵאׁש  ַ י ּשׁ ּפֵ יְך ִרׁשְ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ְוַתְמׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ָמִתי ּבִ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ֶאת ּגּוִפי ְוַנְפׁשִ
ל  ֹרף ּוְתַבּטֵ ל ִמיֵני ֵאׁש. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְתַבֵער ְוִתׂשְ ַמְעָלה ָהאֹוֶכֶלת ְוׂשֹוֶרֶפת ּכָ ּלְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ַגם  נּו ַעל־ְיֵדי ְפּ ְתָעֵרב ְוֶנֱאַחז ּבָ ּנִ ֲערֹובֹות ָהָרע ׁשֶ ל ּתַ ָרֵאל, ֶאת ּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ י ּוִמּכָ ּנִ ִמּמֶ
ל  ּטֵ ַרף ְוִיּפֹול ְוִיְתּבַ ּיֻׂשְ ֹאֶפן ׁשֶ ֵעינּו. ּבְ ַעת טֹוב ָוָרע, ְוַעל־ְיֵדי ֲחָטֵאינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ֵעץ ַהּדַ
טּוְבָך  ּטֹוב ָהֶעְליֹון ּבְ ֵרר ְוַיֲעֶלה ְוֻיְכַלל ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּבַ נּו, ְוַהּטֹוב ִיְתּבָ ְתַאֵחז ּבָ ּנִ ל ָהָרע ׁשֶ ּכָ

ְצִחי: הּוא טֹוב ַהּנִ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ת ֹקֶדׁש, חּוס  ּבָ ת ׁשַ ַ ַעְצִמי ְקֻדּשׁ יְך ָעַלי ּבְ י ּכַֹח ְלַהְמׁשִ י ֵאין ּבִ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַאּתָ
ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדּשׁ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּקְ ּמָ , ּכַ ה ָיַדְעּתָ י ַאּתָ ַוֲחֹמל ָעַלי, ֶיֱהמּו ָנא ְוִיְכְמרּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי, ּכִ
ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ם,  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ּבְ ִני  ְוָחּנֵ ֱאֶמת, חּוס  ּבֶ
ְיֵמי  ת ַעל  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ּוִביִציָאתֹו.  ְכִניָסתֹו  ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ְלהֹוִסיף ֵמֹחל ַעל 
ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ דֹוָלה, ּבִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ים ּבִ ה ִיְהיּו ְטהֹוִרים ּוְקדֹוׁשִ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ל ׁשֵ ּכָ ַהֹחל, ַעד ׁשֶ
ת  ּבָ הּוא ׁשַ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶֹרׁש ַחּיּוָתם ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ל ׁשֵ ְהיּו ִנְכָלִלים ּכָ ּיִ ֹקֶדׁש, ַעד ׁשֶ
ְוַהּנֹוָצִרים  ְבָרִאים  ַהּנִ ְוָכל  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְוָכל  ִמים,  ַהּיָ ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ּוְמַקּיֵם  ְמַחּיֶה  הּוא  ׁשֶ ֹקֶדׁש, 
ל עֹוָלם  ז ׁשֶ ְרּכָ ת ַהּמֶ ִריָאה ַעד סֹוף ְנֻקּדַ ת ַהּבְ ית ְנֻקּדַ ם ֵמֵראׁשִ ּלָ ים, ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ֲעׂשִ ְוַהּנַ

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם הּוא ׁשַ ר ּכָ ִמי, ֲאׁשֶ ׁשְ ַהּגַ

ָנזֶיָך,  ּגְ ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהזֹּאת,  ָנה טֹוָבה  ַמּתָ ָלנּו  ָנַתּתָ  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ַאּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי  ׁשָ ִתי ּוַבּקָ ִתי ּוְתִחּנָ ִפּלָ יל ּתְ אִתי ְלַהּפִ ן ּבָ ָמּה. ַעל־ּכֵ ת ׁשְ ּבָ ְוׁשַ
ֲעִניֵקנּו  ן ּתַ ה ַהזֹּאת, ּכֵ ָנה טֹוָבה ְקדֹוׁשָ ן ָלנּו ַמּתָ ְברּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִלּתֵ ּגָ ם ׁשֶ ׁשֵ ֲאבֹוַתי, ּכְ
ה  ְקדֹוׁשָ טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ל  ְלַקּבֵ ְוַתַעְזֵרנּו  ֶתָך,  ָ ְקֻדּשׁ עֹון  ִמּמְ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ דֹול  ַהּגָ ִמּטּוְבָך 
יְך  ְוַנְמׁשִ ַוֲעצּוָמה,  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַהזֹּאת, 
ּוְלַהֲעלֹות  ּוְלָבֵרר  נּו,  ּבָ ֱאַחז  ַהּנֶ ָהַרע  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְוִנְזּכֶ ִמיד.  ּתָ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו 
ִרית  ת ַהּבְ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ְרּגּום. ְוִנְזּכֶ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ ְבִחיַנת ׁשְ נּו, ּבִ ּבָ ַהּטֹוב ׁשֶ
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ֲעָלה  ּוִמּמַ א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ְוַלֲעלֹות  ֵליֵלְך  ָתִמיד  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ְוָנׁשּוב  ֱאֶמת,  ּבֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ַלֲעלֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלַמֲעָלה 
י ָהעֹוָלִמים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ לֹו ׁשַ ּכֻ ֲחָסֶדיָך ְליֹום ׁשֶ נּו ּבַ ָהֶעְליֹון, ּוְתָחּנֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּקּוִנין ָעה ּתִ ׁשְ ּתֹוָרה כ י ּתִ

ָמה א.  ׁשָ ִלים ֵמַהּנְ י ַהּתֹוָרה ְמַקּבְ ל ְמָפְרׁשֵ ּכָ
ְבִחיַנת:  ּבִ ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  ּכְ ָבֶריָה  ּדְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
ְוִהיא  כט(,  כג,  )ִיְרְמָיה  ֵאׁש"  ּכָ ָבִרי  ּדְ ּכֹה  "ֲהֹלא 
ַלח ּתֹאַכל ּוַמִים  ּמֶ ת ּבַ ִיּסּוִרין 'ּפַ ֶלת ּבְ ְמֻסּבֶ
ל ּתֹוָרה' )ָאבֹות  ּה ׁשֶ ַדְרּכָ ה ּכְ ּתֶ ׁשְ ׂשּוָרה ּתִ ּמְ ּבַ
ִחיַנת  ָמה ַהזֹּאת נֹוֶפֶלת ִמּבְ ׁשָ ַהּנְ ֶרק ו(, ּוְכׁשֶ ּפֶ

ִנין ֲאַזי  "ל, ּוְדָבֶריָה ִנְצַטּנְ ּנַ ֵאׁש ּכַ ָבִרי ּכָ ּכֹה ּדְ
ַהּתֹוָרה  אּוֵרי  ּבֵ ִקין  ּלְ ִנְסּתַ ְוָאז  ֶקת,  ּלֶ ִנְסּתַ
ֵאין  "ל  ַהּנַ ים  ְוַהְמָפְרׁשִ ָיָדּה.  ַעל  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ
ְוָאז  ַהּתֹוָרה,  אּור  ּבֵ ׁשּום  יג  ְלַהּשִׂ ְיכֹוִלים 
ר  יִקים. ּוִמזֶּה הּוא ִעּקַ ּדִ ָאה ְמִריָבה ַעל ַהּצַ ּבָ
הּוא  אּור ׁשֶ ָחֵסר ַהּבֵ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ַהּמַ

יֹות ּוְמִריבֹות: רּוץ ַעל ֻקׁשְ ַהּתֵ

ַהּתֹוָרה, ב.  אּוֵרי  ּבֵ יְך  ְלַהְמׁשִ רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ּבּוִרים  ּדִ ְלַעְצמֹו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִחּלָ ִמּתְ ָצִריְך 
ְך  ִנְמׁשָ ּבּור  ְוַהּדִ "ל,  ּנַ ּכַ ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ּכְ ים  ַחּמִ
ים  ִהּלִ )ּתְ ְלָבִבי"  "צּור  ִחיַנת  ּבְ ָהֶעְליֹון  ב  ִמּלֵ
ִלְפֵני  ה  ְתִפּלָ ּבִ יָחה  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ ְוָצִריְך  כו(.  עג, 

תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוַעל־ְיֵדי  ה,  ִחּלָ ִמּתְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ח  ְוִנְפּתָ ָעָליו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרֲחֵמי  ִנְכְמרּו 
ב,  ּלֵ ּבַ הּוא  ָהַרֲחִמים  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהֶעְליֹון.  ֵלב 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  ַחּמִ ּבּוִרים  ּדִ ם  ָ ִמּשׁ ע  ּפָ ְוִנׁשְ
ם.  ָ ן ִמּשׁ ם ּכֵ אּוֵרי ַהּתֹוָרה ּגַ יְך ּבֵ ּבּור ַמְמׁשִ ַהּדִ
ַהּתֹוָרה  י  ָפְרׁשֵ ִמּמְ ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ
ֵדי  ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִלְפֵני ַהּשׁ ִחּלָ ל ּתְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ּבּוִרים  יַע ָעָליו ּדִ ּפִ ְלעֹוֵרר ֵלב ָהֶעְליֹון ְלַהׁשְ

ְך ַיְתִחיל ְלָבֵאר: ַגֲחֵלי ֵאׁש, ְוַאַחר־ּכָ ּכְ

ים, ג.  ַרּבִ ּבָ ּדֹוֵרׁש  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ
ַעְצמֹו  ֶאת  ר  ֵ ְמַקּשׁ הּוא  אּור  ַהּבֵ ֹקֶדם  ֲאַזי 
תֹו  ּוְתִפּלָ יחֹו  ׂשִ ְוׁשֹוֵפְך  מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ ִעם 
ת  ִפּלַ ּתְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ַוֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אי,  ַוּדַ ּבְ ֶלת  ְוִנְתַקּבֶ ים  ַרּבִ
יר ֹלא ִיְמָאס" )ִאּיֹוב לו, ה(. ְוַעל־ְיֵדי  ּבִ "ֵהן ֵאל ּכַ
ה ְלַמְעָלה ּוְמעֹוֶרֶרת  ָ ה ִנּתֹוֵסף ְקֻדּשׁ ִפּלָ ַהּתְ
אּור  ּבֵ יְך  ַמְמׁשִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֶעְליֹון,  ֵלב 
ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא  ָלֶהם.  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ַהּתֹוָרה  ּבְ ֵחֶלק  ם  ׁשָ ְמָצִאים  ֵמַהּנִ ֶאָחד 
ׁש ָאז יֹוֵתר  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ה ָלֶהם ָאז, ּכִ ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ
ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ֶהָחָכם  ת  ִפּלַ ּתְ ָאז  ם,  ׁשָ ים  ֲאָנׁשִ
מֹות  ְנׁשָ ה  ֵמַהְרּבֵ יֹוֵצאת  ֶהם  ִעּמָ ַעְצמֹו  ֶאת 
יֹוֵתר  ּבְ ְלַמְעָלה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּומֹוֶסֶפת  יֹוֵתר,  ּבְ
ְך  ְוִנְמׁשָ ָהֶעְליֹון,  ֵלב  יֹוֵתר  ּבְ ּוְמעֹוֶרֶרת 
ֹרב  ְלִפי  ַהּכֹל  יֹוֵתר,  ּבְ ּלּות  ִהְתּגַ ם  ָ ִמּשׁ
ִמּתֹוְך  ַהּלֹוֵמד  ין  ּבֵ ַהִחּלּוק  ְוזֶהּו  ים,  ָהֲאָנׁשִ
ַעְצמֹו,  ּבְ ֶהָחָכם  י  ִמּפִ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ּוֵבין  ֶפר  ַהּסֵ
ָמתֹו  ִנׁשְ ר  ֵ ִנְתַקּשׁ אי  ַוּדַ ּבְ ַהזֶּה  ֹוֵמַע  ַהּשׁ י  ּכִ
"ל,  ּנַ ּכַ תֹו  ִפּלָ ּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ֶהָחָכם  ַמת  ִנׁשְ ִעם 
ל ֵאּלּו  ם ּכָ "ל. ּגַ ּנַ אּור ַהזֶּה ּכַ ּבֵ ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ּבַ
ִנְכָנע  רּוׁש  ַהּדְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָהעֹוְמִדים  ים  ָהֲאָנׁשִ
ַהּדֹוֵרׁש.  ָחָכם  ּבֶ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַעל־ְיֵדי  ָעָתם  ִרׁשְ
ַהְינּו  ִנְכָנִעים ָהאֹוְיִבים,  ן  ּכֵ ַהַהְכָנָעה  ּוְלִפי 
ֹוְכִנים ְסִביב ֵלב ָהֶעְליֹון. ּוָבזֶה  ִלּפֹות ַהּשׁ ַהּקְ
ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ְרׁשּות  ַחת  ִמּתַ מֹוִציָאם 

ה: ָ ֻדּשׁ ַחת ְרׁשּות ַהּקְ ּוַמְכִניָסם ּתַ
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ָצִריְך ד.  רּוׁש  ַהּדְ ֹקֶדם  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ּוְכׁשֶ
ֵמֵאת  ׁש  ִויַבּקֵ ַתֲחנּוִנים,  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְוֹלא  ם,  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַעְצמֹו.  ְזכּות  ּבִ ִיְתֶלה 
זֶה  ֵאין  ֲעבֹוָדתֹו,  ל  ׁשֶ ֻעזֹּו  ה  ַמּטֵ ִנְתעֹוֵרר 
א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  אֹות  ְלִהְתּגָ ֵדי  ּכְ ה  ּטֶ ַהּמַ
ים ֵיׁש  ַרּבִ י ּבְ ֵעָדה, ּכִ ּבָ ֵדי ְלַהְכִניַע ָהַרע ׁשֶ ּכְ
ָהַרע  ְלַהְכִניַע  ְוָצִריְך  ְוָרִעים  טֹוִבים  ֶהם  ּבָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ָרִעים  ּבָ ׁשֶ
ְוֹלא  ֲחנּוִנים,  ּתַ ר  ִויַדּבֵ ּוְכָרׁש  ַדל  ּכְ ַיֲעֹמד 

ׁשּום ְזכּות: ִיְתֶלה ּבְ

ִביל זֶה ֵאין ְלָאָדם ִלְדֹחק ֶאת ַעְצמֹו ה.  ּוִבׁשְ
ַתֲחנּוִנים, ִאם  ׁש ּבְ א ְיַבּקֵ ָבר, ֶאּלָ ַעל ׁשּום ּדָ
ן, ְוִאם ָלאו  ָלאו,  ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ן לֹו ַהּשׁ ִיּתֵ
לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ׁש  ִיְתַעּקֵ ְוֹלא 

ְוָקא ְרצֹונֹו: ּדַ

זֹוִכין ו.  יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּוִבְזכּות 
ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְוֵכן  ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ
ּתֹוָרה  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל 
ֵחֶלק  ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ֵיׁש  ֲאַזי  ים,  ַרּבִ ּבָ ְודֹוֵרׁש 
ְוַעל־ְיֵדי־ יק.  ּדִ ַהּצַ יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּבְ
מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ן ָלבֹוא  ּכֵ ם  ּגַ זֹוֶכה  זֶה 
ַאְרצֹות  ָלֶהם  ן  ּתֵ "ַוּיִ מד(:  קה,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ּגֹוִים" ְוגֹו':

ה ז.  ֹלׁשָ ָרֵאל ִהיא ַאַחת ִמׁשְ ֲאָבל ֶאֶרץ־ִיׂשְ
ָרכֹות ה(, ְוִאי  ִאים ַעל־ְיֵדי ִיּסּוִרים )ּבְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ַעל־ ִאם  י  ּכִ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ

ַהּמֹוְנִעים  ֵהם  ּסּוִרים  ַהּיִ ר  ְוִעּקַ ִיּסּוִרים.  ְיֵדי 
ְוַעל־ְיֵדי  ָהָאֶרץ.  ת  ּבַ ּדִ מֹוִציֵאי  ִעים  ָהְרׁשָ
ל  ּכָ ְלַהְכִניַע  זֹוֶכה  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ַכת  ַהְמׁשָ
ֵלמּות ַהּתֹוָרה  ּסּוִרים. ּוְכִפי ׁשְ ִניעֹות ְוַהּיִ ַהּמְ
מֹו  יֹוֵתר, ּכְ דֹול ּבְ ִתּקּון ּגָ יְך ּבְ זֹּוֶכה ְלַהְמׁשִ ׁשֶ
ִעים  ֵכן הּוא זֹוֶכה ְלַהְכִניַע ַהּמֹוְנִעים ְוָהְרׁשָ

ָרֵאל: ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

ְרֵאִלי ח.  ִיׂשְ ִאיׁש  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֱאֶמת,  ּבֶ
ֶאֶרץ־ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ַלֲעלֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֲעִלּיֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ
ָרֵאל,  ה ֵהם ַרק ַעל־ְיֵדי ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָ ֻדּשׁ ֶאל ַהּקְ
ֶאֶרץ  ּבְ ַרק  ֵהם  ִפּלֹות  ַהּתְ ֲעִלּיֹות  ל  ּכָ ְוֵכן 

ָרֵאל: ִיׂשְ

ָצִריְך ט.  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֵליֵלְך  ּוְכֵדי 
ת  ּבַ ּדִ מֹוִציֵאי  ִעים  ָהְרׁשָ ה  ִחּלָ ִמּתְ ְלַהְכִניַע 
ְוֹכַח  ּוְקָטָלא.  א  ַחְרּבָ ּבְ ם  ּוְלַהֲעִניׁשָ ָהָאֶרץ, 
ל  ה ַעל ּכָ ל ֵמֱאדֹום ַהְמֻמּנָ ַהזֶּה ְצִריִכין ְלַקּבֵ
ָך  תּוב: "ְוַעל ַחְרּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ים ְוֶחֶרב, ּכְ ָהֳעָנׁשִ
ית כז, מ(. ְוַעל־ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ֵראׁשִ ְחֶיה" )ּבְ ּתִ
ֵהן  ְוֵהן  רּוָחִנּיֹות.  ּכֹחֹות  ִנְבָרִאים  ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ
ֵמֱאדֹום  ַהּכַֹח  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ַמְלָאִכים 
ׁשּות  ִהְתַחּדְ ְלִפי  ֵהן  ֵאּלּו  ְוֹכחֹות  "ל.  ַהּנַ
ְרבֹות  ְלִפי  ה  ְתַרּבָ ּנִ ׁשֶ ְוֶהָאָרָתּה  ַהּתֹוָרה 
"ל. ּוְלִפי ֹרב  ּנַ ּתֹוֵסף ְלַמְעָלה ּכַ ּנִ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ְלָאִכים,  ַהּמַ ִרּבּוי  ן  ּכֵ ַהּתֹוָרה 
ְבָרִאים  ַהּנִ ְלָאִכים  ַהּמַ ֻמֶעֶטת  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ׁשֶ ּכְ
ַח  ּכֹ ֵאין  ׁשֶ ּכַֹח  ֵהן ְמעּוֵטי  ַהּתֹוָרה  י  ֵמִחּדּוׁשֵ
י ִאם ְלַהְכִניַע ֶאת  "ל, ּכִ ל ּכַֹח ַהּנַ ָיָדם ְלַקּבֵ ּבְ

ְלָבָבם: ִעים ּוְלָהִביא ֹמֶרְך ּבִ ָהְרׁשָ

ָלֶהם י.  ֵאין  ְלַהְכִניָעם  ם  ּגַ ְוִלְפָעִמים 
ֲעֵליֶהם,  ָהֻאּמֹות  ּכַֹח  ְלעֹוֵרר  ִאם  י  ּכִ ּכַֹח 
ַלֲעֹנׁש  ּכַֹח  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ לּות  ּגָ ּבַ ו  ַעְכׁשָ מֹו  ּכְ
ב  ְמַסּבֵ ְוִלְפָעִמים  ִעים.  ָהְרׁשָ ֶאת  ַעְצֵמנּו  ּבְ
ּוַמֲחֹלֶקת  ְוִיּסּוִרין  ְמִניעֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
י  ַאְנׁשֵ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ַעל  עֹוְמִדים  ׁשֶ ִעים  ֵמָהְרׁשָ
י־ ּכִ ם  ֶנְגּדָ ּכְ ַלֲעֹמד  ָיָדם  ּבְ ַח  ּכֹ ְוֵאין  ֱאֶמת, 
ַעל־ ְוַגם  ָהֻאּמֹות,  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ַעל־ְיֵדי  ִאם 

ִמְצָוה  ָאז  ָלזֶה,  ֻמְכָרִחים  ּתֹוָרה  ין  ּדִ י  ּפִ
ָכל  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ֵטיֶהם ּוְלִהׁשְ ּפְ דֹוָלה ֵליֵלְך ְלִמׁשְ ּגְ
ַעל־ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יָלם,  ּפִ ְלַהׁשְ ּוְבָממֹון  ַהּכֹחֹות 
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ִלּפֹות  ה ֵמַהּקְ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ׁשְ ְיֵדי־זֶה ַיֲעֶלה ַהּמִ
ֵיֵצא  ן  "ַעל־ּכֵ ְבִחיַנת:  ּבִ ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ
ר  ֵ ְוִנְתַיּשׁ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ד(  א,  )ֲחַבּקּוק  ל"  ְמֻעּקָ ט  ּפָ ִמׁשְ

ֵמִעּקּולֹו:

י יא.  ּכִ ָלֶהם,  ֵאין  ַהּכַֹח  זֶה  ם  ּגַ ְוִלְפָעִמים 
ת  ּבַ ּדִ ִעים מֹוִציֵאי  ָהְרׁשָ יק ֶאת  ּתִ ְלַהׁשְ ִאם 
ּוְבָאְזֵני  ָפֵנינּו  ּבְ ָסָרה  ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָהָאֶרץ 
ֵאין  ַהּכַֹח  זֶה  ם  ּגַ ְוִלְפָעִמים  ַעם.  ַהֲהמֹון 

ה: ָ ֻדּשׁ ָלֶהם, ַהּכֹל ְלִפי ִמעּוט ַהּקְ

ְבִחיַנת: יב.  ּבִ א  ּבָ ֶחֶרב  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל 
ְקָרא כו, כה(: ִרית" )ַוּיִ "ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ

ִרית, ְוזֹוֶכה יג.  ּקּון ַהּבְ קֹול ִהיא ּתִ ְצָעָקה ּבְ
ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ה  ִחּלָ ִמּתְ י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ּלּות  ְלִהְתּגַ

גּום: ַעת ּפָ גּום ָהָיה ַהּדַ ִרית ּפָ ַהּבְ

ל יד.  ָדה ׁשֶ ִביל זֶה אֹוְמִרים ֶאת ַהַהּגָ ּוִבׁשְ
ה ָהְיָתה ַעל־ְיֵדי  ֻאּלָ י ַהּגְ קֹול ָרם, ּכִ ַסח ּבְ ּפֶ
ר כ(.  ְדּבָ ּמִ ַמע ֶאת קֹוֵלנּו" )ּבַ ׁשְ ְבִחיַנת: "ַוּיִ קֹול ּבִ
ָדה ְלהֹורֹות  ַהּגָ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקֵראת  זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ
ד  ּגֵ ַוּיַ ְבִחיַנת  ּבִ ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִהיא  ׁשֶ ַעל 
ְצָוה  ַהּמִ ר  ְוִעּקַ יג(.  ד,  ָבִרים  )ּדְ ִריתֹו  ּבְ ֶאת  ָלֶכם 

ְבִחיַנת  ּבִ ַעת  ַהּדַ ּקּון  ּתִ ַעל  ְלהֹורֹות  ַיִין,  ּבְ
לּות  ּגָ י  ּכִ ע(.  )ַסְנֶהְדִרין  ְקִחין  ּפַ ְוֵריָחִני  ַחְמָרא 
ּמּוָבא,  ּכַ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל  ָהְיָתה  ִמְצַרִים 
ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ַיִין  ְוַגם  ַעת,  ַהּדַ ַגם  ּפְ הּוא  ׁשֶ
ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ּקּון  ּתִ הּוא  ּכֹוסֹות 

ִרית: ַהּבְ

ִעם טו.  ק  ְמַדְקּדֵ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
קנ"א(  )ְיָבמֹות  ֲעָרה  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ּכַֹח  ֵאין  ֲאַזי  ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ּפֹוְגִמים  ּוְכׁשֶ

"ל: יְך ּתֹוָרה ַהּנַ ָיָדם ְלַהְמׁשִ ּבְ

ָרֵאל טז.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִלְבִחיַנת  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
א  ּבָ ׁשֶ ֹקֶדם  י  ּכִ יף,  ּקִ ּתַ ּבֹור  ּגִ ִנְקָרא  ֲאַזי 
ל  ִיְתַהּלֵ "ַאל  ֲאַזי  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִלְבִחיַנת 
ְך  ַח" )ְמָלִכים־א כ, יא(, ֲאָבל ַאַחר־ּכָ ְמַפּתֵ ֹחֵגר ּכִ
ן  )ְוַעל־ּכֵ ִמְלָחָמה.  ִאיׁש  ִנְקָרא  ֲאַזי  ּנֹוֵצַח  ׁשֶ ּכְ
ְלֶאֶרץ־ ְלָחָמה הּוא ָלבֹוא  ַהּמִ ִנְצחֹון  ר  ִעּקַ ַהזֶּה  ַמן  זְּ ּבַ ם  ּגַ

ו  ַעְכׁשָ ם  ְלׁשָ נֹוְסִעים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ יטּות.  ְפׁשִ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ם, ּוְצִריִכים ִלְהיֹות  ְמָצִאים ׁשָ ירֹות ַהּנִ ים ְוַהּדִ ּתִ ְלתֹוְך ַהּבָ

מֹו  ּכְ ַרְגִלי,  ַוֲאִפּלּו  ַדֲחקּות  ּבְ ֲאִפּלּו  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ים  ְמֻרּצִ

ְיָקא(: ַרְגַלִים ּדַ ְבִחיַנת ֲהִליָכה ּבְ תּוב: "ֶלְך־ְלָך" ּבִ ּכָ ׁשֶ
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צּור  י ּבְ ֲעֹטף ִלּבִ ְרָחב ָיּה, ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶליָך ֶאְקָרא ּבַ ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבּמֶ )כ( ִמן ַהּמֵ

ִני  דֹוִלים ָעַלי, ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ י ַתְנֵחִני. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ֵיעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ּנִ ָירּום ִמּמֶ
ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵתנּו,  ָ ְקֻדּשׁ ְמקֹור  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ  ְמֵהָרה  ְוָלבֹוא  ֵליֵלְך 
ר  ֶאְפׁשַ ְוִאי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ לּוי  ּתָ ַיֲהדּוֵתנּו  ְוָכל  ְוָטֳהָרֵתנּו  ֵתנּו  ָ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה 
זֹּוִכין ָלֹבא  י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשֶ א, ּכִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֱאֶמת ְוֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ִמּדַ ְרֵאִלי ּבֶ ִלְהיֹות ִאיׁש ִיׂשְ
אֹוָתּה  ְוָנַתּתָ  ָהֲאָרצֹות,  ל  ִמּכָ ּה  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֵתנּו,  ָ ְקֻדּשׁ ְמקֹום  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 
ָמה  ִמיד, ּכְ ה ּדֹוֵרׁש אֹוָתּה ּתָ ר ַאּתָ ים ְלַנֲחָלה, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְבָחר ִמּכָ ָרֵאל ַהּנִ ָך ִיׂשְ ְלַעּמְ
ית  ֵמֵראׁשִ ּה  ּבָ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֵעיֵני  ִמיד  ּתָ אֹוָתּה  ּדֵֹרׁש  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ְוָהִעְרּבּוִבים  ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ֹעֶצם  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ ָנה.  ׁשָ ַאֲחִרית  ְוַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ
ָרֵאל, ּוְכַבר  ר ַעל־ָיָדם ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ֵליֵלְך ְוָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּמֹוְנִעים אֹוָתנּו ִמזֶּה, ֲאׁשֶ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמֶאֶרץ  ים,  ַהַחּיִ ֵמֶאֶרץ  ים  ְמֹגָרׁשִ ְוָאנּו  ָלָאֶרץ,  חּוץ  ּבְ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ָיֵמינּו  ינּו  ּלִ ּכִ



ה ְלתֹוָרה כ ִפָלּ ּתְ קכח

ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַעל־ָהֲאָדָמה  ֶבת  ָלׁשֶ ָיֵמינּו  ְוֹאֶרְך  ינּו  ַחּיֵ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ְיֹהָוה,  ַנֲחַלת  ּבְ ַח  ּפֵ ֵמִהְסּתַ
ים, ּוְתעֹוֵרר ֶאת ְלָבֵבנּו ְוֶאת ְלַבב  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ָלנּו ְיֹהָוה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ דֹוִלים  ּגְ ְוַגְעּגּוִעים  ִכּסּוִפין  ָלנּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוְלַבב  ַזְרֵענּו 
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלֹבא  ֱאֶמת  ּבֶ ִמיד  ּתָ ּתֹוֵקק  ְוִנׁשְ ְוִנְכֹסף  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִנְמָרץ 
ֱאֶמת  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלִהְתעֹוֵרר ּבֶ ְמֵהָרה, ְלַמַען ִנְזּכֶ ה ּבִ דֹוׁשָ ַרֲחֶמיָך ָלֹבא ָלָאֶרץ ַהּקְ נּו ּבְ ַזּכֵ ּתְ
לֹום  ְוׁשָ ָיֵמינּו ַחס  ה  ְנַבּלֶ ּלֹא  ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ּוְלִיְרָאֶתָך. חּוס  ַלֲעבֹוָדְתָך 
ֵעת ַהזֹּאת, ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים  ָלאֹוֵתינּו ַוֲחִליׁשּוֵתנּו ּבָ ל ּתְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ י ַאּתָ חּוץ ָלָאֶרץ. ּכִ ּבְ
ָרֵאל, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְמִניעֹות  ִניעֹות ָהֲעצּומֹות ַהּמֹוְנִעים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ר ִרּבּוי ַהּמְ ּבֵ ְלׁשַ
דֹול ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְוֵאין ָלנּו  ֹכֲחָך ַהּגָ י ִאם ּבְ ָרם, ּכִ ּבְ ר ָקְצָרה ָיֵדינּו ְלׁשַ ְוִעּכּוִבים ֲאׁשֶ
ַלֲהִביֵאנּו  ּוַמֵהר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ֲחֹמל  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל 
ְלָחָמה,  ַהּמִ ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּכַֹח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 
ל ִמיֵני  ִכים ּכָ ר ֵמֶהם ִנְמׁשָ ת ָהָאֶרץ ָרָעה, ֲאׁשֶ ל מֹוִציֵאי ִדּבַ ל ֶאת ּכָ ר ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְלׁשַ
ַהּמֹוְנִעים  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֹבא  ִמּלָ ּוִבְלּבּוִלים  ְמִניעֹות 

ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה: לֹום ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ָלֹבא ְלׁשָ ִבים, ְוִנְזּכֶ ְוַהְמַעּכְ

ל ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ּלֵ ּנּוַכל ְלִהְתּפַ נּו ׁשֶ ח ֶאת ִלּבֵ ים, ְוִתְפּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יַע ָעֵלינּו ּבְ ּפִ ְוַתׁשְ
ֵתנּו  יֵחנּו ּוְתִפּלָ ּפְֹך ׂשִ ׁשְ ּנִ ֵני ְיֹהָוה, ׁשֶ ִים נֹוַכח ּפְ ּמַ נּו ּכַ ּפְֹך ֶאת ִלּבֵ ה ִלׁשְ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְוִנְזּכֶ ּבְ
עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוֶיֱהמּו ְוִיְכְמרּו ַרֲחֵמי  ּנְ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ְלָפֶניָך ָתִמיד ּבֶ
ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  ּכְ ים  ַחּמִ ּבּוִרים  ּדִ ָהֶעְליֹון  ב  ִמּלֵ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָעֵלינּו,  ָך  ִלּבְ
ִמיד  ר ּתָ ה ְלַדּבֵ ְוִנְזּכֶ ְלׁשֹוִני.  י ּבִ ְרּתִ ּבַ ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש ּדִ י ּבַ ִקְרּבִ י ּבְ תּוב, ַחם ִלּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַגֲחֵלי ֵאׁש,  ָבֵרינּו ִיְהיּו ּכְ ה, ְוָכל ּדְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ֲחִמימּות ּוְבִהְתַלֲהבּות ּגָ ים ּבַ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ
ָתִמיד  ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ָהֶעְליֹון.  ב  ִמּלֵ ַהּתֹוָרה  אּוֵרי  ּבֵ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ִלְפֵני  ּוְלָרצֹון  ְלַנַחת  ְלָך  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ין  ִחּדּוׁשִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ין  ִחּדּוׁשִ אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ

ָכל ָהעֹוָלמֹות: ֶהם ּבְ ֵאר ּבָ ְתּפָ ּתִ ין ׁשֶ א ְכבֹוֶדָך, ִחּדּוׁשִ ִכּסֵ

ת  ַ ְפֶאֶרת ְקֻדּשׁ ֶדל ְיַקר ּתִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּגֹ א. ֲאדֹון ּכֹל, ַאּתָ ּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדָעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִמיד  ׁש ּתָ ּה, ָהָיה ָראּוי ָלנּו ְלַחּדֵ ְרׁשָ ׁשָ ָמֵתנּו ּבְ ת ִנׁשְ ַ ר ְלִפי ֹעֶצם ְקֻדּשׁ נּו, ֲאׁשֶ ְרׁשֵ ׁשָ ָמֵתנּו ּבְ ִנׁשְ
ל  ּכָ ָך  ִמּמְ י  ִנְתַרַחְקּתִ ים,  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹונֹוַתי  נֹוָצְרנּו.  ְלַכְך  י  ּכִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ
ל ִלְזּכֹות  ּלֵ ַני ְלִהְתּפַ ה ַעל ּפָ י ַמְסֶוה ַהּבּוׁשָ ׁש ַעל זֶה, ּכִ ֵבד ָעַלי ֲאִפּלּו ְלַבּקֵ ר ּכָ ְך, ַעד ֲאׁשֶ ּכַ
ְמֹאד  ַעת  ַהּדַ ּבְ י  ָפַגְמּתִ י  ּכִ ֹקֶדם,  ׁש  ְלַבּקֵ ַמה  ַעל  יֹוֵדַע  ֵאיִני  י  ּכִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ תֹוָרה  י  ְלִחּדּוׁשֵ
ִרית.  ָגם ַהּבְ ּקּון ּפְ ׁש ַעל ּתִ ר ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַהְתִחיל ּוְלַבּקֵ ִרית, ַעד ֲאׁשֶ ַגם ַהּבְ ַעל־ְיֵדי ְפּ
ּבּור  ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּבְ י ִמּנְ ַגְמּתִ ַבר ּפָ ּכְ ֶ ן ַמה ּשׁ ׁש ַעל ֶהָעַבר ְלַתּקֵ ִאם ְלַבּקֵ
ּוְבָרצֹון.  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ים,  ָאר חּוׁשִ ּוִבׁשְ ָהֹאזֶן  ִמיַעת  ּוִבׁשְ ָהַעִין  ְרִאּיַת  ּבִ ה,  ּוַמֲעׂשֶ
ַעְלָמא.  ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ָלל, ֲאִפּלּו ּבְ ם עֹוד ּכְ ה ִלְבִלי ִלְפּגֹ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ׁש ַעל ֶהָעִתיד ׁשֶ ִאם ְלַבּקֵ
ל  ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ י ַאּתָ ל. ּכִ ׁש ּוְפַתְלּתֹ ה, ַעל ֵלב ִעּקֵ ה ּוְכִלּמָ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחֹמל ַעל ָמֵלא בּוׁשָ
י ְצָדִדים, ְוֵאיִני יֹוֵדַע  ּדֵ ל ַצד ּוִמּצִ רּוִסים ָעֵלינּו ִמּכָ תֹות ּפְ י ְרׁשָ ר ְמָצָאְתִני, ּכִ ָלָאה ֲאׁשֶ ַהּתְ
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ִלְצֹעק  ְוקֹול  ּבּוִרים  ּדִ ִלי עֹוד  ֵאין  י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ ִנְמַנע  ֵאֶליָך  ִלְצֹעק  ַוֲאִפּלּו  ִלְבֹרַח ֵמֶהם,  ֵאיְך 
ִביֵלי  ל ׁשְ יִדים, ְוִקְלַקְלנּו ּכָ ָס"ה ּגִ קֹול ְוִדּבּור, ּוְבָכל ָהַרַמ"ח ֵאָבִרים ּוְשׁ י ָפַגְמנּו ּבְ ֵאֶליָך, ּכִ
נּו ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ׁשּום  ְעּתֵ ר ֶנְעָלם ִמּדַ ה, ַעד ֲאׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ִתיבֹות ׁשֶ ָכל ַהּנְ ַעת, ּוָפַגְמנּו ּבְ ַהּדַ
ֶרְך ּוְנִתיב, ֵאיְך ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ֲאָבל ֲעַדִין ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוָאנּו  ּדֶ
ר ֲעֵליֶהם  ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֵהם ַהּצַ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ְזֵקִנים ּדִ ְסמּוִכים ּוְבטּוִחים ַעל ּכָֹחם ׁשֶ
ר ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ִלְמׁשְֹך ּוְלהֹוִציא  ָעִנים, ֲאׁשֶ ָען, ְוַעל ּכָֹחם ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ָרֵאל ִנׁשְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ּכָ
אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְרׁשּות  ּבִ ּוְלַהְכִניָסם  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ֵמְרׁשּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת 
ְך ּוְמֹמָרט, ׁשֹוֵאל  ָ ֵלב ֶנֱאָנח ְמֻמּשׁ ה, ּבְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּבְ
ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל  ַמִים ּכְ ָ א ֵעיָניו ַלּשׁ יו ֹנׂשֵ ּפָ ל ָוָרׁש ְוֶאְביֹון, ּפֹוֵרׂש ּכַ ַתח. ּדָ ּפֶ ָעִני ּבַ ׁש ּכֶ ּוְמַבּקֵ
ן  ׁש ּוִמְתַחּנֵ א ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס ֶאת ֲאדֹוָניו, ׁשֹוֵאל ּוְמַבּקֵ ב ְוַהּמֹוֵרד ַהּבָ ֵעין ַהַחּיָ ַיד ֲאדֹוֵניֶהם, ּכְ
ה  ִני ֵמַעּתָ ה, ּוְתַזּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵקִנים ׁשֶ ה ִמזְּ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ יְך ָעַלי ּדַ ִני. ְוַתְמׁשִ ִני ָחּנֵ ם, ָחּנֵ ַנת ִחּנָ ַמּתְ
בֹות  ים ִמָכל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ִרית, ְוִתׁשְ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ
ָגם  ל ִמיֵני ּפְ ן ְמֵהָרה ֶאת ּכָ ה ְלַתּקֵ ַעת, ְוֶאְזּכֶ ָגם ַהּדַ ל ִמיֵני ּפְ ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ּוִמּכָ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֵלמּות ּכִ ׁשְ ִרית ּבִ ן ַהּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ י ַעד ָעּתָ ַגְמּתִ ּפָ ִרית ׁשֶ ַהּבְ

ה  ֶאְזּכֶ ָנה, ַעד ׁשֶ ּוָ דֹוָלה, ְוַהּקֹול ְיעֹוֵרר ַהּכַ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ה ְלעֹוֵרר קֹוִלי ּבִ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ִרית  ַהּבְ ן  ְלַתּקֵ נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו,  ַוֲחֹמל  חּוס  ְיֹהָוה  א  ָאּנָ ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ י  ְעּתִ ּדַ ן  ְלַתּקֵ
הֹוֵצאָת ֶאת  ם ׁשֶ ָלל. ּוְכׁשֵ ָגם ּכְ ִלי ׁשּום ּפְ ה ּוְבָטֳהָרה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֵלמּות ּבִ ׁשְ ַעת, ּבִ ּקּון ַהּדַ הּוא ּתִ ׁשֶ
ֲעֵרי ֻטְמָאה,  ים ׁשַ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְוהֹוֵצאָת אֹוָתם ֵמֲחִמּשִׁ ַגׁשְ לּות ִמְצַרִים ּבְ ֲאבֹוֵתינּו ִמּגָ
ֲעֵרי  ים ׁשַ ֲחִמּשִׁ ם ּבַ לּות ִמְצַרִים. ְוִהְכַנְסּתָ ר ּגָ ר זֶה ָהָיה ִעּקָ ַעת, ֲאׁשֶ ַגם ַהּדַ ִרית, ִמּפְ ַגם ַהּבְ ִמּפְ
ה, ְוִהְכַנְסּתָ  דֹוׁשָ ַעת, ְוָנַתּתָ ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ִרית, ְלִתּקּון ַהּדַ יָת אֹוָתם ְלִתּקּון ַהּבְ ה, ְוִזּכִ ָ ְקֻדּשׁ
דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ְותֹוִציא אֹוָתנּו ִמן  ים ְוִנְפָלאֹות ּגְ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ן ּתַ ָרֵאל, ּכֵ אֹוָתם ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ֶפׁש. ּוְתַמֵהר ְלהֹוִציֵאִני  לּות ַהּנֶ לּות ַהּגּוף ּוִמּגָ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ִמּגָ ַגׁשְ ר ַהזֶּה ּבְ לּות ַהּמַ ַהּגָ
ַגם  ִרית, ִמּפְ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ יֵלנּו ִמּכָ נּו ְוִתְגָאֵלנּו ְוַתּצִ ֲעֵרי ֻטְמָאה, ְוִתְפּדֵ ים ׁשַ ל ַהֲחִמּשִׁ ִמּכָ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ה. ּוְתַזּכֵ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ים ׁשַ ַרֲחֶמיָך ְמֵהָרה ְלָכל ַהֲחִמּשִׁ ַעת, ְוַתְכִניֵסנּו ּבְ ַהּדַ
ָך. ְוַקּיֵם ָלנּו  ָרֵאל ַעם ָקְדׁשֶ ָראּוי ְלִיׂשְ ֱאֶמת ּכָ ַעת ּבֶ ִרית ְלִתּקּון ַהּדַ ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ְלִתּקּון ַהּבְ

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות: תּוב, ּכִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ַסח ְלּפֶ

ְמָחה  ה נֹוָרָאה ַוֲעצּוָמה ּוְבׂשִ ָ ְקֻדּשׁ ַסח ּבִ ת ַחג ַהּפֶ ַ ל ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ֶעְזֵרנּו, ׁשֶ ְוִתְהֶיה ּבְ
ָהָראּוי,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ַיִין  ל  ׁשֶ ּכֹוסֹות  ע  ַאְרּבַ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה.  ּגְ ְוֶחְדָוה 
ת ַהּמֹוִחין  ַ יַע ָעֵלינּו אֹור ְקֻדּשׁ ּפִ ַעת, ְוַתׁשְ ח ָלנּו אֹור ַהּדַ דֹוָלה. ְוִתְפּתַ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ַגְדלּות  ּדְ ים, מֹוִחין  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּמֹוִחין  ל  ּכָ ַסח  ּפֶ ּבַ ָעֵלינּו  ִכין  ִנְמׁשָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים, 
לֹוַמר  ְוַתַעְזֵרנּו  ָראּוי,  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ֶדר  ַהּסֵ ר  ְלַסּדֵ ה  ְוִנְזּכֶ ַקְטנּות.  ּדְ ּומֹוִחין 
ה ַוֲעצּוָמה, ּוְבִהְתעֹוְררּות  ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ דֹוָלה ְונֹוָרָאה, ּוְבׂשִ ָנה ּגְ ַכּוָ קֹול ָרם, ּבְ ָדה ּבְ ַהַהּגָ
ַעד  ָנה,  ּוָ ַהּכַ ְיעֹוֵרר  ַהּקֹול  ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִנְמָרץ,  ּוְבִהְתַלֲהבּות  דֹול  ּגָ



ה ְלתֹוָרה כ ִפָלּ ּתְ קל

ָלֹבא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַעת  ַהּדַ ּוְלִתּקּון  ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ַגֲחֵלי ֵאׁש ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ ים ּכְ ּבּוִרים ַחּמִ ִמיד ּדִ יָך ּתָ ה ְלַהְמׁשִ ים, ְוֶאְזּכֶ ּיִ י תֹוָרה ֲאִמּתִ ְלִחּדּוׁשֵ
ת  ֵתנּו ְתִפּלַ ְהֶיה ְתִפּלָ ּתִ ָרֵאל, ׁשֶ מֹות ִיׂשְ רּות ִנׁשְ ִהְתַקּשְׁ ל ֵאֶליָך ּבְ ּלֵ ִני ְלִהְתּפַ ְוַתֲחנּוִנים. ּוְתַזּכֵ
ל  ּדֵ יר ְוֹלא ִיְמָאס. ְוִיּתֹוֵסף ְוִיְתּגַ ּבִ תּוב, ֶהן ֵאל ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵתנּו ּכְ ִפּלָ ים ְוֹלא ִתְמַאס ֶאת ּתְ ַרּבִ
יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵתנּו,  ְתִפּלָ ַעל־ְיֵדי  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּתֹוְספֹות  ְלַמְעָלה 
ּה  ַדְרּכָ ֵלְך ּבְ ּנֵ נּו ׁשֶ אּוֵרי ַהּתֹוָרה. ּוְתַזּכֵ ל ּבֵ תּוִבים ּכָ ם ּכְ ר ׁשָ ב ָהֶעְליֹון ֲאׁשֶ אּוֵרי ַהּתֹוָרה ִמּלֵ ּבֵ
ל ּתֹוָרה,  ּה ׁשֶ ְרּכָ ּלּו ָלנּו ּדַ ר ּגִ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּדִ ל ּתֹוָרה, ְוִנְזּכֶ ׁשֶ
ה  ִמיד. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ה, ּוַבּתֹוָרה ִנְהֶיה ֲעֵמִלים ּתָ ּתֶ ׂשּוָרה ִנׁשְ ּמְ ַלח, ּוַמִים ּבַ ּמֶ ת ּבַ ֶלֱאֹכל ּפַ
ר  ְעּבּוד ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ ה ַהּסֹוֶבֶלת ְמִרירּות ַעל ׁשִ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ אּוֵרי ַהּתֹוָרה ֵמַהּנְ יְך ּבֵ ְלַהְמׁשִ
אּוֵרי ַהּתֹוָרה  יְך ּבֵ ה ְלַהְמׁשִ ל ַהּתֹוָרה. ְוִנְזּכֶ אּוִרים ׁשֶ ין ְוָכל ַהּבֵ ל ַהִחּדּוׁשִ ִכין ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ִמּשׁ
ים,  ּיִ ֲאִמּתִ אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ִמיד  ּתָ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְוַתֲחנּוִנים,  ַרֲחִמים  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ
ֵרה  ֹלׁש ֶעׂשְ ֵהם ׁשְ א, ׁשֶ יׁשָ ּקּוֵני ִדיְקָנא ַקּדִ ֵליָסר ּתִ ִכין ִמּתְ ְמׁשָ ין ַהּנִ ה, ִחּדּוׁשִ ְקדּוׁשָ ין ּדִ ִחּדּוׁשִ
ל  ל ִמיֵני ְמִריבֹות ּוַמֲחֹלֶקת, ּוְתַבּטֵ יֵלנּו ִמּכָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ֵהן. ְוִתׁשְ ת ּבָ ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ִמּדֹות ׁשֶ
ׁשּובּו  ּיָ ל ַהחֹוְלִקים ָעֵלינּו ׁשֶ ֵלב ּכָ ָרֵאל. ְוֵתן ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ְנַאת ִחּנָ ׂשִ
ם,  ִחּנָ ּבְ ְוֹלא ְיעֹוְררּו עֹוד ְמִריָבה ָעֵלינּו  ְוַהט ְלָבָבם ֶאל ָהֱאֶמת  ֲחֹלקֹוָתם,  ּוִמּמַ ְנָאָתם  ִמּשִׂ

ָרֵאל ְלעֹוָלם: ָך ִיׂשְ ין ַעּמְ לֹום ּבֵ ים ׁשָ ְוָתׂשִ

ה ְלִדּבּוִרים  ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך, ׁשֶ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ נּו ָלֹבא ְלָכל ַמה ׁשֶ ל עֹוָלם, חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים  ְהיּו ִנְבָרִאין ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ּיִ ה ׁשֶ ים, ְוִנְזּכֶ ּיִ אֹוַרְייָתא ֲאִמּתִ ין ּדְ ה ּוְלִחּדּוׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ַחּמִ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ַהּמַ ְוֵאּלּו  ּוְבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ תֹוָרֵתנּו  י  ִחּדּוׁשֵ ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ִמּכָ
יִקים  ל ַצּדִ י תֹוָרה ׁשֶ ִמיד ַעל־ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ ְבָרִאים ּתָ ְלָאִכים ַהּנִ ל ַהּמַ רּו ִעם ּכָ ִיְצָטְרפּו ְוִיְתַחּבְ
ַלֲעֹנׁש  ַהֶחֶרב  ַעל  ַהְמֻמּנֶה  ֵמֱאדֹום  ּכַֹח  לּו  ְיַקּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵאּלּו  ְוָכל  ים.  ּיִ ֲאִמּתִ
ת ָהָאֶרץ  ל מֹוִציֵאי ִדּבַ ר ּוְלָבֵער ֶאת ּכָ ּבֵ ֵדי ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ א ְוַקְטָלא, ּכְ ַחְרּבָ ִעים ּבְ ֶאת ָהְרׁשָ
ִביא  ּתָ ָרֵאל, אֹו ׁשֶ ֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִבים ִמּלָ ְפִסיִקים ְוַהְמַעּכְ ל ַהּמֹוְנִעים ְוַהּמַ ָלל ּכָ ֵהם ּכְ ָרָעה, ׁשֶ
ָרֵאל, אֹו  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוִלְמֹנַע אֹוָתנּו  ב  ְלַעּכֵ ּכַֹח  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְלַבל  ְלָבָבם  ּבִ ֹמֶרְך 
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּכַֹח  ָלנּו  ְוֵתן  ָעֵלינּו,  ַוֲחֹמל  ה. ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוס  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ָאר  ִמּשְׁ
ָעֵלינּו  ִמים  ַהּקָ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמן  ְוַהּמֹוְנִעים  ִבים  ַעּכְ ַהּמְ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ים  ָהַרּבִ
ֱאֶמת.  ּבֶ ֵמֲעבֹוָדְתָך  לֹום  ְוׁשָ ַחס  אֹוָתנּו  ל  ְלַבְלּבֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְורֹוִצים  ֵעת,  ָכל  ּבְ
ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ְלָבָבם, חּוָסה  ָיַדְעּתָ ֶאת  ה  ַאּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
אֹוָתנּו  ִלְמֹנַע  ּכַֹח  ׁשּום  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוֹכָחם  ְזרֹוָעם  בֹור  ּוׁשְ ֵמֶהם,  יֵלנּו  ְוַהּצִ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ
ָלל.  ּכְ ֵאֵלינּו  ְלִוים  ַהּנִ ְוָכל  ל אֹוָתנּו  ְלַבְלּבֵ יּוְכלּו  ְוֹלא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ֱאֶמת,  ֲעבֹוָדֶתָך, ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ָרֵאל ַהֲחֵפִצים ּבַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוָעְזֵרנּו אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ
ְלַרֵחק  ְוחֹוְלִקים ַעל ָהֱאֶמת, ָהרֹוִצים  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ִעים  ָהְרׁשָ ְלַהְכִניַע ֶאת  ּכַֹח  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ָלדּון  ה  ְוִנְזּכֶ ָהֻאּמֹות,  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ֲעֵליֶהם  ְלעֹוֵרר  ּכַֹח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵמֲעבֹוָדְתָך  אֹוָתנּו 
ָטם, ְוָכל ַהחֹוְלִקים ְוַהּמֹוְנִעים  ּפָ ִמׁשְ ְצִליַח ּבְ ּנַ ֵטיֶהם, ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ אֹוָתם ּוְלַהְכִניַע אֹוָתם ּבְ



ה ְלתֹוָרה כ ִפָלּ קלאּתְ

יל אֹוָתם ֲעֵדי ָאֶרץ ַעל־ ּפִ ְוַנׁשְ ִדיֵניֶהם,  ּבְ ִבים  ַחּיָ ם ֵיְצאּו  ּלָ ּכֻ ים,  ּיִ ה ָהֲאִמּתִ ָ ֻדּשׁ ְרֵכי ַהּקְ ִמּדַ
ֵדי  ָנֵתנּו ְלטֹוָבה ּכְ ּוָ ּכַ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבֵבנּו ׁשֶ י ַאּתָ יֶהם, ּכִ ֵטיֶהם, ְונֹוִציא ִבְלָעם ִמּפִ ּפְ ְיֵדי ִמׁשְ
ל עֹוָלם,  ֶדֶרְך ַמְלּכֹו ׁשֶ ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ּבְ ה ֵליֵלְך ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ּלֹו, ּכְ דֹוׁש ַעל ּתִ ת ַהּקָ ְלַהֲעִמיד ַהּדָ
ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ן  ַעל־ּכֵ ִדיֵניֶהם,  ּבְ ִאם  י  ּכִ ִעים,  ָהְרׁשָ ֶאת  ַלֲעֹנׁש  ּכַֹח  ָלנּו  ְוֵאין 
ָהַעּכּו"ם  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ּבְ ּוָבִאים  ְלִדין  ְועֹוְמִדים  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ִקְנַאת  ִאים  ַהְמַקּנְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ֹאֶפן  ּבְ ָטם,  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ְצִליַח  ּנַ ׁשֶ ּכַֹח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ָהֱאֶמת,  ַעל  ַהחֹוְלִקים  ִעים  ָהְרׁשָ ְלַהְכִניַע  ֵדי  ּכְ
לּו ְוֹלא  ָטם, ִיּפְ ּפָ ִמׁשְ ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹולּו ּבְ ּלָ ָרם ּוְלַהְכִניָעם ַעד ָעָפר, ּכֻ ּבְ יָלם ּוְלׁשַ ּפִ ה ְלַהׁשְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
לֹום ֵמֲעבֹוַדת  ל אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ ל ְוִלְמֹנַע אֹו ְלַבְלּבֵ ָיקּומּו, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם עֹוד ׁשּום ּכַֹח ְלַבּטֵ
ִלּפֹות. ְוָעְזֵרנּו  ין ַהּקְ ה ִמּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְלַהֲעלֹות ִמׁשְ מֹו, ְוִנְזּכֶ ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ
ֱאֶמת.  ִרים ּבֶ ׁשֵ ים ּכְ יֵקי ָהֱאֶמת ְוַעל ֲאָנׁשִ ר ָעָתק ַעל ַצּדִ ה ְלַדּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ּפֶ ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ ּבְ
י  לֹום, ּכִ ם ַחס ְוׁשָ ְפֵני ַהֲהמֹון ָעם, ְוֹלא ַיֲחִליׁשּו ַדְעּתָ רּו ָסָרה ּבִ ּלֹא ְיַדּבְ יֶהם ׁשֶ ְוִתְסּכֹר ֶאת ּפִ
ל ִמיֵני ְמִניעֹות ּוְמָסִכים  ר ּכָ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ה אֹוָתנּו ְלַבּטֵ ַזּכֶ ּתְ ֹאֶפן ׁשֶ ֶקר, ּבְ י ָכל ּדֹוְבֵרי ׁשָ ֵכר ּפִ ִיּסָ
ה  ה, ְוִנְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָאר ּכָ ָרֵאל ּוִמּשְׁ ֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּוַמְפִסיִקים ַהּמֹוְנִעים אֹוָתנּו ִמּלָ

ֱאֶמת: ָרֵאל ְמֵהָרה ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ּכַֹח  ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ּכֵֹחנּו  ֲחִליׁשּות  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ל  ֶרְך ִמּכָ ׁשּום ּדֶ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָרֵאל ּוִמּכָ ִבים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ַעּכְ ר ַהּמֹוְנִעים ְוַהּמְ ּבֵ ְלׁשַ
ָאנּו  ָך  ַחְסּדְ ְוַעל  ָטְחנּו,  ּבָ ְלַבד  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ ִאם  י  ּכִ ְלָפֶניָך,  י  ְרּתִ ִהְזּכַ ׁשֶ ָהֵאּלּו  ָרִכים  ַהּדְ
יֵקי ֱאֶמת,  ֹגֶדל ַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ּוְבֹעֶצם ֶחְמָלֶתָך, ּוִבְזכּות ְוֹכַח ַצּדִ יֵענּו ּבְ ּתֹוׁשִ ָעִנים, ׁשֶ ִנׁשְ
ְזכּוָתם ְוֹכָחם ְלַבד  ָרֵאל, ּבִ לֹום ּוָבאּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשָ ִניעֹות ְוָעְברּו ּבְ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ָבר ָזכּו ְלׁשַ ּכְ ׁשֶ
ָרֵאל  ן ִלְנֹסַע ְוָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ם ּכֵ ּגַ ִני  ָחּנֵ ּתְ י ְיֵתדֹוַתי, ׁשֶ ַמְכּתִ דֹול ּתָ ָך ַהּגָ י, ּוְבַחְסּדְ ָעְנּתִ ִנׁשְ
ַוֲאִני  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ם  ׁשֵ ִפי  ּבְ יר  ְלַהְזּכִ ְוָהגּון  ְכַדאי  ֵאיִני  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֵהָרה. 
ה ְמָקֵרב  י־ֵכן, ַאּתָ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ַאף־ַעל־ּפִ ָרֵאל ּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ֻדּשׁ ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד ִמּקְ
ה ָלֹבא ְלֶאֶרץ  ֶאְזּכֶ ם, ׁשֶ ַנת ִחּנָ ִני ְבַמּתְ ְרחֹוִקים. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, חּוס ְוָחּנֵ
ַעם  ּפַ ְבָכל  ַלֲעלֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַדְרֵכי  ּבְ ִלְכֹנס  ה  ֶאְזּכֶ ְלַמַען  ְמֵהָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ
ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ א ּבִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ
א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵלם  ֶאּכָ ְוֹלא  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ֵאבֹוׁש  ְוֹלא  עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ּוְבָתִמים  ֱאֶמת  ּבֶ
ַהזֹּאת,  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  א  ּנָ ָרה  ֶאְעּבְ ים.  ַהַחּיִ ַאְרצֹות  ּבְ ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ְך  ְוֶאְתַהּלֵ
ַרֲחִמים,  ֲאלֹוַתי ּבְ א ִמׁשְ ֵעיֶניָך, ּוַמּלֵ י ָהֻאְמָלָלה ּבְ יַקר ָנא ַנְפׁשִ ָבנֹון. ּתִ ָהָהר ַהּטֹוב ַהזֶּה ְוַהּלְ
ַח ַעל ֲעַפר  ּטֵ ּתַ ה ִלְדֹרְך ּוְלִהׁשְ ד. ְוֶאְזּכֶ דֹול ִמּיָ ְמִהירּות ּגָ ָרֵאל ּבִ לֹום ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ה  ּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך ְוַתֲעׂשֶ ִיּגֹ ק ִרְגבֹוֶתיָה.  ֵ ּוְלַנּשׁ ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ּוְלַרּצֹות ֶאת ֲאָבֶניָה 
יל  י ֹלא ַעל ִצְדקֹוַתי ֲאִני ַמּפִ ָלל, ּכִ י ּכְ ט ִעּמִ ּפָ ִמׁשְ ֹבא ּבְ ין, ְוַאל ּתָ ּוַרת ַהּדִ י ִלְפִנים ִמּשׁ ִעּמִ
ַתֲחנּוִנים, ָעְזֵרִני  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ ים. ִמְתַרּצֶ י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִתי ְלָפֶניָך, ּכִ ִחּנָ ּתְ
ל ַעל זֶה  ּלֵ ִהְתּפַ ֹקט ְוֹלא ַאְפִסיק ִמּלְ ִמי ָלְך, ְוֹלא ַאֲחִריׁש ְוֹלא ֶאׁשְ ן ּדֳ ּלֹא ֶאּתֵ יֵעִני, ׁשֶ ְוהֹוׁשִ
ה ִלְפֹעל  ֶאְזּכֶ ה ְוַתֲחנּוִנים ַעל זֶה ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ְתִפּלָ יר ּוְלַהְרּבֹות ּבִ ה ְלַהְעּתִ ָתִמיד. ַרק ֶאְזּכֶ



יָקא ָטִמיר ְוָסִתים ּתֹוָרה כא י ַעּתִ קלב

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֵהָרה  ַקל  ִחיׁש  ַחּיּוִתי  ים  ַחּיִ ּבַ ָלֹבא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֶאְצְלָך,  ַרֲחִמים  ּבְ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ
ְך ִלְפֵני ֱאֹלִהים  ִחי ְלִהְתַהּלֵ ֶות ֲהֹלא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ תּוב, ּכִ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ִויֻקּיַ

ים, ָאֵמן ְוָאֵמן: אֹור ַהַחּיִ ּבְ

יָקא ָטִמיר ְוָסִתים ּתֹוָרה כא י ַעּתִ

נּוַעת א.  ב נֹוָלד ֵמֲחַמת ּתְ ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ
ן  ּכֵ ֶכל  ַהּשֵׂ נּוַעת  ּתְ ְמִהיַרת  ּוְכִפי  ֶכל,  ַהּשֵׂ
ּמֹוִליד  נּוָעה ׁשֶ י ֶטַבע ַהּתְ ב, ּכִ ּלֵ מֹוִליד ֹחם ּבַ
ִמְתנֹוֵעַע  ָהָאָדם  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ ֹחם. 
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְכלֹו ַלֲחׁשֹב ּבַ ׂשִ
ַרְך. ִנְמָצא  ם ִיְתּבָ ֵ ם ְוִנְתַלֵהב ִלּבֹו ְלַהּשׁ ִנְתַחּמֵ
לֹו  ע  ּפָ ִנׁשְ ֶכל  ַהּשֵׂ ׁשֶ ֱאֹלִקי  ַפע  ְלׁשֶ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ
ׁשּום  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  ֵאין  ׁשֶ ְמִהירּות  ּבִ
ְלֶהֶבת  ׁשַ ִהירּות  ַהּמְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָמה,  ַהְקּדָ
ֲעִתיק,  ַהּמַ )ָאַמר  ֵמֵאֶליָה:  ִמיד  ּתָ עֹוָלה  ב  ַהּלֵ
ָרם  י ֵכן ִסּדְ ֲאָמר ֵלב ָטהֹור ִסיָמן קנ"ו ּכִ י ְלֹפה ֵמַהּמַ ֵצַרְפּתִ

"ִקּצּור ִלּקּוֵטי  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ּבְ י ָנָתן זֵֶכר ַצּדִ מֹוֵרנּו ַרּבִ

ּנֹות(: ן" ְוֹלא ָרִציִתי ְלׁשַ ׁשָ מֹוֲהַר"ן ַהּיָ

"ל זֹוֶכה ְלָגֵרׁש ב.  ְוַעל־ְיֵדי ִהְתַלֲהבּות ַהּנַ
י  ּכִ ִלּבֹו.  ּוְמַטֵהר  טּות  ְמָאה רּוַח ׁשְ רּוַח ַהּטֻ
ְלַתֲאָוה  אֹו  ַלֲעֵבָרה  ְוִנְבָער  ְתַלֵהב  ּנִ ׁשֶ ֶנֶגד 
ֶנֶגד  ִלּבֹו,  ִנְטָמא  זֶּה  ּמִ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרָעה 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלּבֹו  ְוַיְבֵער  ְתַלֵהב  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  זֶה 
ָהֲאִויר  ָגֵרׁש  ּמְ ׁשֶ ָהֵאׁש  ֶטַבע  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ
ָבִרים, ַעל־ ה ּדְ ּמָ חּוׁש ִמּכַ ֵרר ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲחִמימּות  ָצִריְך  ן  ּכֵ
ֲעִבירּו ָבֵאׁש"  ר ָיבֹוא ָבֵאׁש ּתַ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ "ּכָ
ְולֹוֵמד  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  כג(.  לא,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ִהְתַלֲהבּות, ַעל־ְיֵדי־זֶה ְיַטֵהר ִלּבֹו ֵמרּוַח  ּבְ
ה  ה ְלֵלב ָטהֹור. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ טּות ְוִיְזּכֶ ׁשְ
ים  ֲחָדׁשִ ִדּבּוִרים  ּבְ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ
ׁש: ִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַמּמָ ֵהם ּבְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ַהְינּו ג.  נּוָעה מֹוִליד ֲחִמימּות, ּדְ ַעל־ְיֵדי ַהּתְ
ָבה  ְלַמֲחׁשָ ָבה  ֲחׁשָ ִמּמַ ְתנֹוֵעַע  ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 

ה  דֹוׁשָ ַרְך ְוַהּתֹוָרה ַהּקְ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְגֻדּלַ ּבִ
הּוא  ָהֵאׁש  ְיסֹוד  ֲחִמימּות  ר  ִעּקַ ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ
י ְיסֹוד  נּוַעת ַהּכֹוָכִבים, ּכִ ל ִמּתְ ַקּבֵ ּמְ ֶ ַמה ּשׁ
ל  ְלּגַ ּגַ ל  ּכָ ְוֵכן  ים  ּלִ ְלּגַ ַלּגַ ָסמּוְך  הּוא  ָהֵאׁש 
ן  ְוַעל־ּכֵ ּנּו.  ִמּמֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ל  ְלּגַ ִמּגַ ל  ְמַקּבֵ
ָקֵרב  ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  ים  ָהַרּבִ יק  ְצּדִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
אֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָאָדם  ֵני  ּבְ
ם זֶה  ּגַ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות ׁשֶ ן ּכָ ּדָ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
מֹוִליד  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  ָהַרּבִ יק  ַמְצּדִ ִנְקָרא 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ן ֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות ְלַהּשׁ ם ּכֵ ּגַ
ּכֹוָכִבים"  ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ תּוב: "ּוַמְצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה  ִמּמַ ַהֲחִמימּות  ל  ְמַקּבֵ ְוהּוא  ג(.  יב,  ִנּיֵאל  )ּדָ

ּנּו, ְוֵכן ָיכֹול ְלהֹוִריד ֲחִמימּות  ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ ֶ ּשׁ
ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַהּכֹוָכִבים  מֹו  ּכְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְלַאֵחר 

ה: ַמְעָלה ּומֹוִריִדים ְלַמּטָ ִמּלְ

זֹוֶכה ד.  ב  ַהּלֵ ְתַלֵהב  ּנִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 
תּוב: "ֵלב  ּכָ ֶ ּשׁ ּבֹו ַמה  ם  ִויֻקּיַ ב  ַהּלֵ ְלָטֳהַרת 
ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאֹלִקים  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור 
ינֹו  ִרים ּבֵ ַדּבְ ּמְ ֶ י ַמה ּשׁ ים נא, יב(. ּכִ ִהּלִ י" )ּתְ ִקְרּבִ ּבְ
ל  ּכָ רּוַח־ַהּקֶֹדׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  קֹונֹו  ְלֵבין 
ְכָנס ָלזֶה  ּנִ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִחיָנתֹו. ּכִ ֶאָחד ְלִפי ּבְ
ִלְפֵני  ר  ְלַדּבֵ ַעְצמֹו  ּוֵמִכין  ַעְצמֹו  ּוַמְכִריַח 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ׁשֹוֵלַח  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
רּוַח־ַהּקֶֹדׁש,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִפיו  ּבְ ּבּוִרים  ּדִ
ֵסֶפר  ִמזֶּה  ָיַסד  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ְוָדִוד 
ַעְצמֹו  ׁש  ְלַחּדֵ ִלְראֹות  ְוָצִריְך  ים.  ִהּלִ ּתְ
ַתֲחנּוִנים ְוִדְבֵרי  ַעם ּבְ ָכל ּפַ ׁש ּבְ ִמיד, ְלַבּקֵ ּתָ
ֵלב  ַעל־ְיֵדי  ָלזֶה  זֹּוֶכה  ׁשֶ ים  ֲחָדׁשִ ִרּצּוִיים 

ים פ"ז(: ִהּלִ זֶה ִמְדָרׁש ַיְלקּוט ּתְ ן ּבָ "ל )ְוַעּיֵ ּנַ ָטהֹור ּכַ
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ַפע ה.  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶכל  ְלַהּשֵׂ יַע  ּוְלַהּגִ
רּוַח־ַהּקֶֹדׁש,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ֱאֹלִקי 
ְוֵעיָניו  ְוָחְטמֹו  יו  ּפִ ֶאת  ׁש  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ ָצִריְך 
ֶקר  הֹוִציא ׁשֶ ֹמר ַעְצמֹו ִמּלְ ׁשְ ּיִ ְוָאְזָניו. ַהְינּו ׁשֶ
ת  ַ הּוא ְקֻדּשׁ ַמִים ׁשֶ יו ְוִיְהֶיה לֹו ִיְרַאת ׁשָ ִמּפִ
ַהֹחֶטם, ְוִיְהֶיה לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְלַהֲאִמין 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ְבֵריֶהם,  ּדִ ֹמַע  ְוִלׁשְ ֶהם  ּבָ
ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ְוַיֲעֹצם  ָהָאְזַנִים,  ׁש ֶאת  ְמַקּדֵ
"ל ְוַדַעת  ֶכל ַהּנַ ה ַלּשֵׂ ָרע. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ּבְ

לּוי ַהּכֹל: ּבֹו ּתָ ֵלם, ׁשֶ ׁשָ

ְנָקִבים ו.  ְבָעה  ׁשִ ֵהם  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ְוַהּנִ
ֶאת  ּוְמעֹוְרִרים  ּמַֹח,  ּבַ ּוְתלּוִיים  ֹראׁש  ּבָ ׁשֶ
ִנים  ְבִחיַנת ּפָ ְבִחיַנת ֶקֶדם ּבִ ְהֶיה ּבִ ּיִ ַהּמַֹח ׁשֶ
נֹוָרה  ְוַהּמְ ַהּנֵרֹות  ְבַעת  ׁשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי 
ַפע  ׁשֶ ַהְינּו  נֹוָרה  ַהּמְ ּוְפֵני  ַהּמַֹח.  ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ה  ֻסּכָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ֱאֹלִקי 
ַעל־ְיֵדי  ָאה  ּבָ ְוִהיא  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ָכה  ּסָ ׁשֶ
ן  )ַעּיֵ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ בֹוד  ּכָ ל  ׁשֶ ֲעָנִנים  ְבָעה  ׁשִ
ַעל־ ן  ַעל־ּכֵ ָלֶהם(.  זֵֶכר  ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ תרכ"ה  ִסיָמן  ְלָחן־ָערּוְך"  "ׁשֻ

ִחיַנת  ַפע ֱאֹלִקי ּבְ ה זֹוִכין ְלׁשֶ ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ
ְקָרא ֹקֶדׁש )ֹזַהר־ רּוַח־ַהּקֶֹדׁש רּוַח ָחְכָמה ַהּנִ
דֹול  ֶכל ּגָ יג ׂשֵ זֹּוִכין ְלַהּשִׂ דֹוׁש ח"ג ס"א(. ַהְינּו ׁשֶ ַהּקָ

ְבִחיַנת  ל ַהּמַֹח, ּבִ יִפין ׁשֶ ִחיַנת ַמּקִ הּוא ּבְ ׁשֶ
ָמה,  ַהְקּדָ ׁשּום  ֹלא  ּבְ ָלָאָדם  א  ּבָ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ
ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ ׁשֶ ֱאֹלִקי.  ַפע  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ
ֵדי  ּכְ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִהיא  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם 
ֲעׁשּוֵעי  ׁשַ ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ יִפים,  ּקִ ַהּמַ יג  ְלַהּשִׂ
זֹוִכין  ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְוַעל־ְיֵדי  א.  ַהּבָ עֹוָלם 
ְלָפֵרׁש  זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ב,  ַהּלֵ ְלָטֳהַרת 
ָראּוי  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ֵהיֵטב  יָחתֹו  ׂשִ

ְבִחיַנת רּוַח־ַהּקֶֹדׁש: ִהיא ּבִ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ

ַעד ז.  דֹול  ּגָ ֶכל  ׂשֵ ֵהם  "ל  ַהּנַ יִפין  ּקִ ַהּמַ
ֵאין ַהּמַֹח ָיכֹול ְלָסְבלֹו, ְוֵאין  ִלְמֹאד, ַעד ׁשֶ
חּוץ.  ִמּבַ אֹותֹו  יף  ַמּקִ ִאם  י  ּכִ ּמַֹח  ּבַ ִנְכָנס 

ֲעֻמּקֹות  ָחְכמֹות  ה  ּמָ ּכַ רֹוִאין  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַעל  ְלָהִבין  י  ָהֱאנֹוׁשִ ּמַֹח  ּבַ ְיֹכֶלת  ֵאין  ׁשֶ
ְנבֹוִכין  ָאנּו  ׁשֶ ְמבּוכֹות  ה  ּמָ ּכַ מֹו  ּכְ ְריֹו,  ּבֻ
ֹמַח  ֵאין  ׁשֶ ִחיָרה  ְוַהּבְ ַהְיִדיָעה  מֹו  ּכְ ֶהם.  ּבָ
ַהזֹּאת.  ַהְיִדיָעה  ֶאת  ְלָהִבין  ָיכֹול  י  ָהֱאנֹוׁשִ
ֵאין  ׁשֶ יף  ַמּקִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהזֶּה  ֶכל  ְוַהּשֵׂ
ִניִמי  ַהּפְ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח,  ְפִניִמּיּות  ּבִ ִנְכָנס 

יף ַהזֶּה: ּקִ ל ִחּיּותֹו ֵמַהּמַ ְמַקּבֵ

ֵאין ח.  ֶ ִחיָרה ַמה ּשׁ ר ּכַֹח ַהּבְ זֶּה ִעּקַ ְוַדע ׁשֶ
ִחיָרה,  ְוַהּבְ ַהְיִדיָעה  ל  ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ יֹוְדִעים 
ים אֹו ִהּפּוכֹו.  ַחּיִ ָידֹו ִלְבֹחר ּבַ ַוֲאַזי ֵיׁש ּכַֹח ּבְ
ְוָאז  ִלְפִנים  ַהזֶּה  יף  ּקִ ַהּמַ ְכֹנס  ּיִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
י  ָלֱאנֹוׁשִ ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ י  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ַהּשֵׂ ל  ּדֵ ִיְתּגַ
ִחיָרה.  ַהּבְ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ָאז  ִחיָרה,  ְוַהּבְ ַהְיִדיָעה 
ל  ׁשֶ ּדּולֹו  ּגִ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֶלָעִתיד  ִיְהֶיה  ְוֵכן 
ְלֶגֶדר  ְוַיֲעֶלה  י  ָהֱאנֹוׁשִ ֶדר  ִמּגֶ ֵיֵצא  ֶכל  ַהּשֵׂ
ִבין  ּתָ ּוִמזֶּה  ִחיָרה.  ַהּבְ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ְוָאז  ַמְלָאְך, 
ל  ׁשֶ בּוָכה  ַהּמְ ִעְנַין  ַרְעיֹוֶניָך  ְיַבֲהלּוָך  ּלֹא  ׁשֶ
ו  י ַעְכׁשָ זֶה, ּכִ ִחיָרה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ַהְיִדיָעה ְוַהּבְ
ַהזֶּה  ֶכל  ַהּשֵׂ ְלָהִבין  ׁשּום ֹאֶפן  ּבְ ר  ִאי ֶאְפׁשָ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  י  ּכִ ִחיָרה,  ְוַהּבְ ַהְיִדיָעה  ל  ׁשֶ
עֹוָלם ַהזֶּה  ּמַֹח ּבָ ר ִלְכֹנס ּבַ ִאי ֶאְפׁשָ יף ׁשֶ ַמּקִ

ִחיָרה: הּוא עֹוָלם ַהּבְ ׁשֶ

ִלְבָרָכה ט.  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
תֹו  יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּכָ
"ל  ַהּנַ יִפין  ּקִ ַהּמַ י  ּכִ ְתָרא ע"ה(,  ָבא־ּבַ )ּבָ ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ֹקֶדׁש  ִחיַנת  ּבְ ה  ֻחּפָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם 
הּוא  ָלזֶה,  יף  ַמּקִ הּוא  ׁשֶ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ין,  ִקּדּוׁשִ
ָגה  ְלַהּשָׂ יק  ּדִ ַהּצַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָלזֶה.  ִניִמי  ּפְ
ָבר  ּדָ ֶאְצלֹו  ְוִהיא  ִמּקֶֹדם  ִמזֶּה  ָיַדע  ּלֹא  ׁשֶ
ַגת  ַהּשָׂ ֵמאֹור  ְוִנְבַער  ִנְתַלֵהב  ֲאַזי  ָחָדׁש, 
ה ִהיא  ָ ְקֻדּשׁ י ִהְתַלֲהבּות ּדִ ַעת ַהזֹּאת. ּכִ ַהּדַ
יק  ּדִ "ל, ְוִיְהֶיה ַהּצַ ּנַ ַעת ּכַ ַגת ַהּדַ ַעל־ְיֵדי ַהּשָׂ
ֹבּהַ  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ְוֵאֶצל  ּנּו.  ִמּמֶ ִנְכֶוה  ַהזֶּה 



יָקא ָטִמיר ְוָסִתים ּתֹוָרה כא י ַעּתִ קלד

ְוֵאינֹו  ָלל,  ּכְ ָגה  ְלַהּשָׂ ב  ֶנְחׁשָ זֶה  ֵאין  ּנּו  ִמּמֶ
ה, ַרק הּוא ָצִריְך  ּנָ ָלל ִמּמֶ ם ּכְ ִנְכֶוה ְוִנְתַחּמֵ
ַאֶחֶרת  ָגה  ַהּשָׂ ּבְ ַעְצמֹו  ּוְלַכּסֹות  ְלַחּפֹות 
י  ּכִ ַעְצמֹו.  ֶאת  ם  ְלַחּמֵ ֵדי  ּכְ יֹוֵתר  ֹבָהה  ַהּגְ
יִפין ִהיא  ִחיַנת אֹורֹות ַמּקִ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ַהֻחּפָ
ֶאת  ם  ַחּמֵ ּמְ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ְוִכּסּוי  ִחּפּוי  ִחיַנת  ּבְ
ְוִהְתַלֲהבּות  ַהֲחִמימּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהָאָדם, 
ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  "ל.  ּנַ ּכַ יִפין  ּקִ ַהּמַ ַגת  ֵמַהּשָׂ ִהיא 
ַהְינּו  ה  ַהֻחּפָ ַאַחר  ׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ
ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  "ל.  ַהּנַ ַהּנֵרֹות  ְבַעת  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ
ַעל־ ׁשֶ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֲאֵבלּות  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ

ק ְלאֹור  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ת ׁשֶ ַמת ַהּמֵ ְיֵדי־זֶה ַמֲעִלין ִנׁשְ
ֵאּלּו,  ָיִמים  ְבָעה  ׁשִ ַעל־ְיֵדי  "ל,  ַהּנַ ִנים  ַהּפָ
ב ָהָאֵבל ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְקִריָעה,  ן ַחּיָ ְוַעל־ּכֵ
ְבִעים(  ְוׁשִ ֵמאֹות  ֹלׁש  )ׁשְ יַמְטִרּיָא ש"ע  ּגִ ֶקַרע  י  ּכִ
א  יַמְטִרּיָ ֵהם ַהּגִ ִנים, ׁשֶ ל אֹור ַהּפָ ְנהֹוִרין ׁשֶ
הּוא  ֵאל  י  ּכִ ָלֶמד,  ָאֶלף  ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ

ִנים: אֹור ַהּפָ

ֱאַמר: י.  ּנֶ ׁשֶ ַהֲחִליָצה  ל  ׁשֶ ֹרק  ַטַעם  ְוֶזה 
ָבִרים כה, ט(, ּוְבזֶה ָהֹרק הּוא  )ּדְ ָפָניו"  "ְוָיְרָקה ּבְ
ְוזֶה  ִנים.  ּפָ ּבַ ִהיא  ה  ַהּבּוׁשָ ר  ְוִעּקַ ִנְכָלם, 
ַמת  ִנׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ָמּה  ְלַיּבְ ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ ַעל 
ן עֹוד אֹור  ּיּוַכל ְלַתּקֵ עֹוָלם ׁשֶ ת ּבָ ָאִחיו ַהּמֵ
ִנים  ֹלא ּבָ ת ּבְ ל ַהּמֵ ָגם ׁשֶ י זֶהּו ַהּפְ ִנים. ּכִ ַהּפָ
ַאֲחָריו  ָרָכה  ּבְ יַח  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ַעל־ְיֵדי  עֹוָלם,  ּבָ ִנים  ַהּפָ ֶכל  ׂשֵ יכּו  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ

יֶהם ַהּטֹוִבים: ַמֲעׂשֵ

י, ַעל־יא.  ָהֲאִמיּתִ יק  ּדִ ַהּצַ ְכבֹוד  ּבִ ַהּפֹוֵגם 
"ל,  ַהּנַ ַעת  ְוַהּדַ ֶכל  ַהּשֵׂ אֹור  ר  ִנְסּגָ ְיֵדי־זֶה 
ם  ּגַ ּתֹוָרה.  ּבַ יג  ּוְלַהּשִׂ ׁש  ְלַחּדֵ ָיכֹול  ְוֵאינֹו 

ֵמת: ָחׁשּוב ּכְ

ֵפל יב.  ׁשָ ָעָנו  הּוא  ָהָאָדם  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ַעל־ ְזיֹונֹו,  ּבִ ַעל  ַאּפֹו  ֶיֱחֶרה  ְוֹלא  ְוַסְבָלן 

ְוַעל־ְיֵדי  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַהֹחֶטם  ׁש  ְמַקּדֵ ְיֵדי־זֶה 

יג(,  יא,  ֵלי  )ִמׁשְ ָבר  ּדָ ה  ְמַכּסֶ רּוַח  ֶנֱאַמן  הּוא  ׁשֶ
ְמרֹו  ְלׁשָ ִנְזָהר  הּוא  סֹוד  לֹו  ין  ַגּלִ ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ׁש  ְמַקּדֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלַאֵחר,  ְלַגּלֹותֹו  ִלְבִלי 
ַפע  ׁשֶ יְך  ַמְמׁשִ זֶה  ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי  ָהָאְזַנִים, 

ר ְלַמְעָלה: ְזּכָ ַעת ַהּנִ ַהּדַ

ּה יג.  ּבָ ֵמִבין  ְוֵאין  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ִמין ַהּמִֹחין  ִנְתַעּלְ ׁשּום ִחּדּוׁש, זֶה ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְבִחיַנת:  ּבִ ַיֲעֹקב,  ִחיַנת  ּבְ ִעּבּור  ְבִחיַנת  ּבִ
ַע יב, ד(. ְוָאז ָצִריְך  ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו" )הֹוׁשֵ ּבֶ "ּבַ
ְבִעים  ְבִחיַנת ַהּיֹוֶלֶדת ַהּצֹוֶעֶקת ׁשִ ִלְצֹעק ּבִ
ָלד, ְוָאז ָיָפה ְצָעָקה ָלָאָדם  ָקִלין ְלהֹוִציא ַהּוָ
ָקִלין  ְבִעים  ְוַהּשִׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ין  ּבֵ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ין  ּבֵ
ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ קֹולֹות  ְבָעה  ׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם 
ְוָאז  ר.  ֵמֶעׂשֶ לּול  ּכָ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ִים,  ַהּמַ ַעל 
מֹוִליִדין  ְוָאז  צֹוֶעֶקת  ִכיָנה  ַהּשְׁ ִאּלּו  ּכְ הּוא 
ָנה  ּוָ ַהּכַ ְמעֹוֵרר  ַהּקֹול  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ַהּמִֹחין. 
קֹול  "ַהּקֹל  ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  ַהּמִֹחין.  ַהְינּו 
ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ כב(,  כז,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַיֲעֹקב" 
ֵדי ְלהֹוִציא ַהּמִֹחין  ִלין ּכְ ַיֲעֹקב ָצִריְך לֹו ַהּקָ

ּלּוי: ִחיַנת ּגִ ְבִחיַנת ֵלָדה ּבְ ֲעלּוָמָתן, ּבִ ִמּתַ

ּה ׁשּום ִחּדּוׁש, יד.  ִלי ֲהָבָנה ּבָ ּתֹוָרתֹו ּבְ ּוִמי ׁשֶ
ים ַאף־ ִהיא ְלַרּבִ מֹו ׁשֶ ֵאין ִלְדֹרׁש אֹוָתּה ּכְ

ּה.  ּבָ ג  ִמְתַעּנֵ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ י  ַעל־ּפִ
ִעּבּור  ִחיַנת  ּבְ ַיֲעֹקב  ְבִחיַנת  ּבִ ּתֹוָרתֹו  י  ּכִ
ים  ִהּלִ ַחר לֹו ָיּה" )ּתְ ִחיַנת "ַיֲעֹקב ּבָ "ל ִהיא ּבְ ּנַ ּכַ
ֹלא ֹמִחין,  ְבִחיַנת ַיֲעֹקב ּבְ הּוא ּבִ ׁשֶ קלה, ד(, ּכְ

רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ַחר לֹו  ּבָ ּמּוד  ַהּלִ ֹזאת 
ָרֵאל אֹוִתּיֹות ִלי  תֹו, ִיׂשְ ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ֲאָבל ִיׂשְ
ַכת אֹור  ּלּות ַהּמִֹחין ַהְמׁשָ ֹראׁש. ַהְינּו ִהְתּגַ
תֹו,  "ל ִלְסֻגּלָ ּנַ ִניִמי ּכַ תֹוְך ַהּפְ "ל ּבְ ִנים ַהּנַ ַהּפָ

ה: ֹזאת ַהּתֹוָרה ִיְדֹרׁש אֹוָתּה ְלַעם ְסֻגּלָ

ַרְך ָלַקח אֹוָתנּו ְלַעם ָקדֹוׁש טו.  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ין  ת־ַהּדִ ְטֵרג ִמּדַ ּקִ ָבִרים ד, לד(, ׁשֶ ֶרב ּגֹוי )ּדְ ּגֹוי ִמּקֶ
עֹוְבֵדי  לּו  ְוַהּלָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  לּו  ַהּלָ
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מֹות  )ׁשְ סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ַעת  ׁשְ ּבִ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ה  מֹו ְסֻגּלָ ָבר ּכְ זֶּה ַהּדָ ה כ"א(. ִנְמָצא ׁשֶ ָרׁשָ ה ּפָ ַרּבָ

ַבע,  ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ין ִלְרפּוָאה ׁשֶ עֹוׂשִ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  י.  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ִמּשֵׂ ְלַמְעָלה 
ֶכל  ֵאין ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ַהּשֵׂ "ל ׁשֶ יִפין ַהּנַ ַמּקִ
ּוִמי  ִלְרפּוָאה.  ל  ְמֻסּגָ ַהזֶּה  ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ַהזֶּה, 
יִפים ֵאּלּו ְלהֹוִליָדם ּוְלַהְכִניָסם  זֹּוֶכה ְלַמּקִ ׁשֶ
אי  ַוּדַ ּבְ ה  ֻגּלָ ַהּסְ ֶאת  ִבין  ּמֵ ׁשֶ ִנְמָצא  ְפִנים  ּבִ
ַהֲהָבָנה  ֹזאת  ְוַיְכִניס  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ְמַחּיֵב  ר  ַהּיֹׁשֶ
ִמּטּובֹו  ּוְלֵהיִטיב  ה,  ְסֻגּלָ ְלַעם  ה  ֻגּלָ ַהּסְ ל  ׁשֶ
לֹו  ֵיׁש  ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ְוָכל  ַלֲאֵחִרים. 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲחָננֹו  ֶ ּשׁ ּוַמה  יף  ּוַמּקִ ִניִמי  ּפְ
ׁש  ּוְלַחּדֵ ּוְלָהִבין  ִלְפִנים  יף  ּקִ ַהּמַ ְכִניס  ּיַ ׁשֶ

ָבר ֵייִטיב ִמּטּובֹו ַלֲאֵחִרים: ֵאיזֶה ּדָ

ְוָכל טז.  לּות  ְוַהּגָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ
ַפְרָנָסה  ּבְ ֵהן  ָלָאָדם,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות 
ְוַכּיֹוֵצא  ַהּגּוף  ִריאּות  ּבְ אֹו  ִנים  ּבָ אֹו 
ֶחְסרֹון  ֵעֶרְך  ְלִפי  ַרק  הּוא  ַהּכֹל  זֶה,  ּבָ
ל  ּכָ ָלם  ִנׁשְ ֲאַזי  ַעת  ַהּדַ ָלם  ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ ַעת.  ַהּדַ
ָקִניָת ֶמה  ַעת  ּדַ 'ִאם  ְבִחיַנת  ּבִ ַהֶחְסרֹונֹות, 
)ְנָדִרים  ִניָת'  ּקָ ַמה  ָחַסְרּתָ  ַעת  ּדַ ְוִאם  ָחַסְרּתָ 
ַעת ְוֵיׁש  ׁש ֲחֵסִרים ְלַגְמֵרי ֵמַהּדַ ּיֵ מ"א(. ְוַאף ׁשֶ

ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ טּוב,  ל  ּכָ ָלֶהם 
ׁש  ּיֵ ַדַעת ׁשֶ ֵלם ּבְ ָ לּום. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ַהּשׁ ֵאינֹו ּכְ
י  ּכִ לּום  ּכְ ֵאינֹו  רֹון  ַהִחּסָ ֱאֶמת  ּבֶ רֹון,  ִחּסָ לֹו 

ַעת: ּדַ לּוי ּבַ ֵלמּות ּתָ רֹון ְוַהּשְׁ ר ַהִחּסָ ִעּקַ

ר יז.  ִעּקַ ִיְהֶיה  ַעת  ַהּדַ ֵמֲחַמת  ְוֶלָעִתיד 
ֵלא  ּמָ ּתִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ים,  ְצִחּיִ ַהּנִ ים  ַהַחּיִ
ֻיְכְללּו  ט(  יא,  ְעָיה  )ְיׁשַ ה'  ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ 
ַעת, ְוָאז ִיְחיּו  ַרְך ַעל־ְיֵדי ַהּדַ ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ּבְ
ַהְיִדיָעה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ מֹוהּו.  ּכָ ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ
ֲעׁשּוֵעי  ׁשַ ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ִנְכָלִלים 
יו  ְיַדְעּתִ 'ִאּלּו  ֶהָחָכם  ַמֲאַמר  ּכְ א,  ַהּבָ עֹוָלם 
ל טּוב  ַעת ֹלא ֶיְחַסר ּכָ ֱהִייִתיו'. ּוֵמֲחַמת ַהּדַ

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ טֹוב  ּלֹו  ּכֻ ְוִיְהֶיה 
ָסִחים נ(: ִלְבָרָכה )ּפְ

ם, ַאְך ֹלא יח.  ֵ ַוֲאִפּלּו ָהַעּכּו"ם ֵיְדעּו ֶאת ַהּשׁ
ֵלמּות  ל ַהּשְׁ י ּכָ מֹונּו. ְוֵיְדעּו ְוָיִבינּו ַהּכֹל ּכִ ּכָ
ֱאֶמת  ּבֶ ו,  ַעְכׁשָ ָלַעּכּו"ם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהּטֹובֹות 
ָתם  ֻדּלָ ּגְ ל  ּכָ א  ַרּבָ ְוַאּדְ "ל,  ּנַ ּכַ לּום  ּכְ ֵאינֹו 
ְוֶלָעִתיד  ְלטֹוָבֵתנּו.  ִהיא  ַהּכֹל  ְוטֹוָבָתם 
ֲאִפּלּו  ָיִבינּו  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  ֵלא  ּמָ ּתִ ׁשֶ ָלבֹוא 
י  ל זֶה, ַאף־ַעל־ּפִ ַעְצָמם ּכָ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּבְ
ֵאין  י  ּכִ זֶה  ל  ּכָ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ
ְיִדיָעה  ִהיא  ְוִלְכאֹוָרה  ַהחּוׁש.  ְלַהְכִחיׁש 
ה  ֻדּלָ ּגְ ָלנּו  ָהָיה  ָתם  ֻדּלָ ּגְ ׁשֶ ְלָהִבין  דֹוָלה  ּגְ
ַהְיִדיָעה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְפלּות,  ַהּשִׁ ְוָלֶהם 
חֹוק ְלִפי ֵעֶרְך  ְהֶיה ָלנּו ְלַלַעג ְוִלׂשְ ַהזֹּאת ּתִ

ל ְמֹאד: ְגּדַ ּתִ ְיִדיָעֵתנּו ׁשֶ

ֶהְפֵרׁש יט.  ִיְהֶיה  ַעְצָמן  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוַגם 
ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ יק,  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ל  ּכָ ין  ּבֵ דֹול  ּגָ
ְלִפי  יג  ַיּשִׂ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ע.  ְלָרׁשָ יק  ַצּדִ ין  ּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ּוְמִרירּות  ְוִטְרָחתֹו  ִויִגיָעתֹו  ֲעבֹוָדתֹו 
ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ָסַבל 
ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות  כּו ַהּכֹל,  ּכְ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ
ִוים ְוִיְהֶיה ֶהְפֵרׁש  ם ׁשָ ּלָ ָהעֹוָלם, ֹלא ִיְהיּו ּכֻ
ָרֵאל  ין ִיׂשְ "ל, ְוֵכן ּבֵ ּנַ יָנם ְלֵביֵנינּו ּכַ דֹול ּבֵ ּגָ
ִיְהֶיה  ָלזֶה  יף  ַמּקִ ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ
ן  )ַעּיֵ ְוכּו'  ִנְכֶוה  יק  ַצּדִ ל  ּכָ "ל  ְוַכּנַ ָלזֶה  ִניִמי  ּפְ
ֲחֵברֹו.  ל  ׁשֶ יף  ּקִ ֵמַהּמַ ִנְכֶוה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ט(,  אֹות 

ְרֶאה  ּתִ ה ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָך ֵהיֵטב ַלּדְ ים ִלּבְ ְוׂשִ
ָחַכְמּתָ  ְוִאם  ָלֶנַצח,  ים  ַחּיִ ְלַעְצְמָך  ְלָהִכין 

ֵלי ט, יב(: ָחַכְמּתָ ָלְך )ִמׁשְ

יף. כ.  יף ְלַמּקִ יף ּוַמּקִ ּה ַמּקִ ַהְיִדיָעה ֵיׁש ּבָ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָחָמה  ַהּנֶ ר  ִעּקַ ִהיא  ְוַהְיִדיָעה 
ָהעֹוָלם  י  ַחּיֵ ר  ְוִעּקַ ְקָוה  ַהּתִ ר  ְוִעּקַ רֹות.  ַהּצָ
ַעת  ַהּדַ ַגת  ַהּשָׂ ַרק  ִהיא  ְוַתֲענּוָגיו,  א  ַהּבָ
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ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ָלַדַעת  הּוא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
"ל: ּנַ ֱאֶמת ּכַ ּבֶ

ַעת, ְוַעל־כא.  ֶכל ְוַהּדַ ר ָהָאָדם הּוא ַהּשֵׂ ִעּקַ
ל ָהָאָדם,  ם ּכָ ֶכל ׁשָ ב ַהּשֵׂ חֹוׁשֵ קֹום ׁשֶ ּמָ ן ּבַ ּכֵ
ָבה ָרָעה,  ֲחׁשָ ן ָצִריְך ִלְבֹרַח ְמֹאד ִמּמַ ַעל־ּכֵ
לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ם  ׁשָ ְמקֹומֹו  ִיְקֶנה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
בֹות  ְוָצִריְך ָלֹכף ּוְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ְלַמֲחׁשָ
יִדיַעת  יג ּבִ ה ֵליַדע ּוְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ טֹובֹות ּכְ
ׁש  ַמּמָ ם  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ְוִנְמָצא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
יֹוֵתר  ּיֹוֵדַע  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ַרְך.  ִיְתּבָ ּבֹו  ְוִנְכָלל 
ַרְך.  ַהְינּו ּבֹו ִיְתּבָ ְרׁשֹו ּדְ ׁשָ הּוא ִנְכָלל יֹוֵתר ּבְ
ֵלמּות  ִלׁשְ ְוזֹוֶכה  ים  ִנְצִחּיִ ים  ְלַחּיִ ְוזֹוֶכה 

"ל: ּנַ ל ַהֶחְסרֹונֹות ּכַ ַעת ְוִנּצֹול ִמּכָ ַהּדַ

לֹום כב.  ְוׁשָ ִכים ַחס  ִנְמׁשָ ַעת  ַהּדַ ּוֵמֶחְסרֹון 
א  ּבָ ְוַאְכָזִרּיּות  ַעס  ּכַ ְוֵכן  יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ
ֵחיק  ּבְ ַעס  "ּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעל־ְיֵדי־זֶה, 
ַהחֹוֶלה  ן  ְוַעל־ּכֵ ט(.  ז,  )ֹקֶהֶלת  ָינּוַח"  ִסיִלים  ּכְ
ָעָליו,  ׁשֹוִרים  יִנים  ּדִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲעָסן  ּכַ הּוא 
הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ַקְטנּות  ּדְ ֹמִחין  ֵהם  ְוִדיִנים 
ַעת  ַהּדַ ַלת  ַהְגּדָ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ַכַעס.  ּבְ
ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ ִקין  ִנְמּתָ
ְלַרֲחָמנּות  ְוזֹוִכין  ְוָהַאְכָזִרּיּות  ַעס  ַהּכַ
ַעס ֲאִפּלּו ֵמַהַחּיֹות  ל ַהּכַ ּטֵ ְתּבַ ּיִ דֹול, ַעד ׁשֶ ּגָ
ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַעל־ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ יקֹות,  זִּ ַהּמַ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ "ל  ּנַ ּכַ ַעת  ַהּדַ ּלּות  ִהְתּגַ ְיֵדי 
ְיָבְרכּו  ְוָאז  ו(.  ְעָיה יא,  )ְיׁשַ ֶבׂש"  ּכֶ ִעם  ְזֵאב  "ְוָגר 
ֵיְדעּו  י  ּכִ נ(,  ָסִחים  )ּפְ יִטיב  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב  ַהּכֹל  ַעל 
טֹוב  ּלֹו  ּכֻ ַרק  ָלל  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ַרע  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ
ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ֶאָחד.  ְוֻכּלֹו 
ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ו  ַעְכׁשָ
ַעת,  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי  ְהֶיה  ּתִ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ִעּקַ ְוַגם 

ה,  ת ִמְצַרִים ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ֻאּלַ ָהְיָתה ּגְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַעת: ִחיַנת ַהּדַ הּוא ָהָיה ּבְ ׁשֶ

טֹובֹות כג.  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ֵליַדע  זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ
ַעם יֹוֵתר, ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנּצֹול  ָכל ּפַ ּוְלָהִבין ּבְ
ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ּובֹוְרִחים  ּוַמְסִטין  אֹוֵרב  ל  ִמּכָ
ְוָאז  ָלל,  ּכְ ֵמֶהם  ָיֵרא  ְוֵאינֹו  ִחיִתים,  ׁשְ ַהּמַ

רֹות: ל ַהּצָ ִנּצֹול ִמּכָ

יֹוֵתר כד.  ל  ֻסּגָ ַהּמְ ַמן  ַהזְּ הּוא  ֱאלּול  ֹחֶדׁש 
יג  ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ "ל, ּדְ ַעת ַהּנַ ִלְזּכֹות ַלּדַ
יף  ּקִ ֵמַהּמַ ְוַלֲעׂשֹות  ֶכל  ַהּשֵׂ ל  ׁשֶ יִפין  ּקִ ַהּמַ
ֲאֵחִרים  יִפין  ַמּקִ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ִניִמי,  ּפְ
ה. ְוַעל־ ִחּלָ ּלֹא ָיַדע ִמּתְ ֶ ה ְלָהִבין ַמה ּשׁ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ָמתֹו,  ְלִנׁשְ ים  ֲחָדׁשִ ין  ְלבּוׁשִ ה  עֹוׂשֶ ְיֵדי־זֶה 
"ל,  ּנַ ּכַ ּוַמְסִטין  ְואֹוֵרב  רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ ְוִנּצֹול 
ֵלי  )ִמׁשְ ַא'ֲחרֹון  ְל'יֹום  ַחק  ׂשְ ַו'ּתִ ה  ְל'בּוׁשָ ְוזֶהּו 
יף  ּקִ ַהּמַ י  ּכִ ֱאלּול,  בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ כה(  לא, 

ַמל"  "ַחׁשְ א  יַמְטִרּיָ ּגִ ַמְלּבּוׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ִחיִתים  ׁשְ ל ַהּמַ ּכָ הּוא ְלבּוׁש ָחָזק ְוָנֶאה ׁשֶ ׁשֶ

ּנּו: ּבֹוְרִחים ִמּמֶ

ית ָלַדַעת אֹותֹו כה.  זֹּוֶכה ְלַדַעת ֲאִמּתִ ִמי ׁשֶ
ים  ַחּיִ ין  ּבֵ ָלל  ּכְ ֶאְצלֹו  ִחּלּוק  ֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ
ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ְוִנְכָלל  בּוק  ּדָ הּוא  י  ּכִ ְלִמיָתה 
יָרתֹו  ּדִ יו  ַחּיָ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ַרק  ּוְבמֹותֹו,  יו  ַחּיָ ּבְ
ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ים  ַהַחּיִ ין  ּבֵ ָכאן  ּבְ
ֵמַאַחר  י  ּכִ ָעָפר.  ֹוְכֵני  ַהּשׁ ין  ּבֵ ם  ׁשָ יָרתֹו  ּדִ
ן  ַעל־ּכֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ַחי  הּוא 
ִעם  ֶאָחד  ְוהּוא  ֶאָחד,  ּבְ ְוִנְכָלל  ְבָיכֹול,  ּכִ
רּוְך הּוא: הּוא ַחי ָלֶנַצח ּבָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ



ה ְלתֹוָרה כא ִפָלּ קלזּתְ

ה ְלתֹוָרה כא ִפָלּ ּתְ

ן. קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה  )כא( קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה ֶאְתַחּנָ

ָך,  ָקְדׁשֶ ֵהיַכל  ֶאל  ֵאֶליָך  ְוָעִתי  ׁשַ ֹבא  ַוּתָ קֹוִלי.  ַמְעּתָ  ׁשָ י  ְעּתִ ּוַ ׁשִ אֹול  ׁשְ ֶטן  ִמּבֶ ֵאָלי,  ְוַהֲאִזין 
ַוֲעֵנִני.  ִני  ְוָחּנֵ ֶאְקָרא  קֹוִלי  ְיֹהָוה  ַמע  ׁשְ ְוָעִתי.  ְלׁשַ ְלַרְוָחִתי  ָאְזְנָך  ְעֵלם  ּתַ ַאל  ָמְעּתָ  ׁשָ קֹוִלי 
ַעּמֹו  ְוַעת  ׁשַ קֹול  ׁשֹוֵמַע  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֲעלּומֹות.  ּתַ יֹוֵדַע  ַצֲעָקֵתנּו  ַמע  ּוׁשְ ל  ַקּבֵ ְוָעֵתנּו  ׁשַ
ְזֹעק ְוִנְצֹעק ֵאֶליָך  ּנִ ֶעְזֵרנּו, ְוָהֵכן ְלָבֵבנּו ׁשֶ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ֶוְהֵיה ּבְ ַרֲחִמים. חּוס ְוָחּנֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ן  ִני. ְוִיְהֶיה קֹול ַצֲעָקֵתנּו הֹוֵלְך ְוָחזֵק ְמֹאד, ְוֹלא ִנּתֵ ע ְוֹתאַמר ִהּנֵ ּוַ ֲעֵננּו, ְנׁשַ ּתַ ֱאֶמת ַעד ׁשֶ ּבֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ְוָעֵתנּו  ׁשַ יב  ְוַתְקׁשִ קֹוֵלנּו  ְוַתֲאִזין  נּו  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ַעד  ָלְך,  ִמי  ּדֳ
ֶהְעֵלם  ֲעֹונֹוֵתינּו ּבְ נּו ּבַ יו ֵמִאּתָ ְעָלִמים ַעְכׁשָ ים ַהּנֶ דֹוׁשִ ְלַגּלֹות ּוְלָהִאיר ּוְלהֹוִליד ַהּמֹוִחין ַהּקְ
אֹוְתָך  יר  ְלַהּכִ ַעת  ּדַ ׁשּום  ה  ַעּתָ ָלנּו  ֵאין  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ָרה  ּוְבַהְסּתָ דֹול  ּגָ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ה ּבֶ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ָבר ּבַ ׁש ּדָ ֱאֶמת, ְוֵאין ָאנּו זֹוִכים ְלַחּדֵ ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ

ְרחֹוִקים  ָאנּו  י  ּכִ ְלָבֵבנּו,  ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ֲעלּומֹות  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָך  ִמּמְ ׁש  ּוְלַבּקֵ ֹאל  ִלׁשְ ים  ּבֹוׁשִ ְוָאנּו  ָפֵנינּו  ה  ְכִלּמָ ָתה  ּסְ ּכִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְך,  ּכַ ל  ּכָ יו  ַעְכׁשָ ָך  ִמּמְ
ׁש  ְלַבּקֵ ַמה  ַעל  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ רֹות  ְוִנְסּתָ ַתֲעלּומֹות  ָלנּו  ה  ּלֶ ּגַ ּתְ ׁשֶ ֹזאת, 
ִיְקַרת  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֲאָבל  ָלל.  ּכְ ַעְצֵמנּו  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר  ִהְתַחְלנּו  ֹלא  ֲעַדִין  י  ּכִ ֹקֶדם, 
ים ְוָקָראָת אֹוָתנּו ַעם ָקדֹוׁש  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ה ּבָ י ַאּתָ נּו, ּכִ ְרׁשֵ ׁשָ מֹוֵתנּו ּבְ ת ִנׁשְ ַ ְקֻדּשׁ
ַחר לֹו  י ַיֲעֹקב ּבָ תּוב, ּכִ ּכָ ים. ּוְכמֹו ׁשֶ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ תּוב, ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַעם ְסֻגּלָ
ָך ְוַנֲחָלֶתָך, ַעל ְצִבי ְצָבאֹות  ְתָך ְוַרְעָיֶתָך, ַעל ַעּמְ תֹו. חּוס ַוֲחֹמל ַעל ְסֻגּלָ ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ָיּה ִיׂשְ
ָאַהְבּתָ  ּוְבֶחְמָלֶתָך,  ַאֲהָבְתָך  ּבְ אֹוָתנּו  ָקָראָת  ה  ִחּבָ ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹות  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶתָך,  ֶחְמּדָ
ֵמֶעיָך  ֶיֱהמּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך.  נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ׁשֹונֹות  ַהּלְ ל  ִמּכָ נּו  ְורֹוַמְמּתָ נּו  ּבָ ְוָרִציָת  אֹוָתנּו 
נּו ִלְצֹעק  ִלּבֵ יֵענּו, ְוֵתן ּבְ ֶעְזָרֵתנּו ְוהֹוׁשִ ְפלּוֵתנּו ּוִבְזיֹוֵננּו, קּוָמה ּבְ ָעֵלינּו, ִיְכְמרּו ַרֲחֶמיָך ַעל ׁשִ
י  ּכִ י,  ָיַדְעּתִ ָאְמָנם  ִאם  ּוְתָקְרֵבנּו.  ֵאֵלינּו  ֶניָך  ּפָ יב  ְוָתׁשִ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ַעד  ִמיד,  ּתָ ֵאֶליָך 
ְלעֹוֵרר  ַצֲעָקִתי  קֹול  ּבְ ּכַֹח  ֵאין  ַהְרָחקֹות,  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ּבָ ָך  ִמּמְ ִהְתַרֲחקּוִתי  ֹגֶדל  ְלִפי 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ ְוִלְזֹעק  ִלְצֹעק  ּכַֹח  ִלי  ָהָיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַהּמֹוִחין,  ֲעלּומֹות  ּתַ ּוְלהֹוִליד 
ל יֹום  ֲאִני ָצִריְך ִלְצֹעק ַעל ִהְתַרֲחקּות ֶאָחד ׁשֶ ֶ יקּו ִלי, ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ רּוֵאי עֹוָלם, ֹלא ַיְסּפִ ּבְ
י  ּכִ ַגם  ָך  ִמּמְ ֹגֶדל ִהְתַרֲחקּוִתי  ְלִפי  ִלי  ּכַֹח ְלהֹוִעיל  ּיֵׁש לֹו  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ְוֵאין ׁשּום קֹול  ֶאָחד. 
י ִלְזֹעק ֲאִפּלּו ְלִפי  ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִתי. ִמּכָ ִפּלָ ּתְ ַתם  ַע ׂשָ ּוֵ ַוֲאׁשַ ֶאְזַעק 
ּוְבַרֲחֶמיָך  ָעֵלינּו,  ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ה  ַאּתָ ׁשֶ נּו,  הֹוַדְעּתָ ָבר  ּכְ ֲאָבל  ּכִֹחי. 
ֶטן  תּוב, ִמּבֶ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים.  ּבָ ׁשֶ ל ַהּקֹולֹות  ּכָ ּוַמֲאִזין  ה ׁשֹוֵמַע  ים ַאּתָ ָהַרּבִ
י  דֹוִלים, ּכִ טֹובֹוֶתיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַהּגְ י ְיֵתדֹוַתי ּבְ ַמְכּתִ ן ּתָ ַמְעּתָ קֹוִלי. ַעל־ּכֵ י ׁשָ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ׁשְ
ה, ְוִליׁשּוָעְתָך  ָען, ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ֲאִני ְמַקּוֶ ָך ֲאִני ִנׁשְ ים ֲאִני ּבֹוֵטַח, ְוַעל ַחְסּדְ ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ִני ְועֹוֵרר  י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָעְזֵרִני ְוָחּנֵ ּפַ ה. ּוָבאִתי ִלְפֹרׂש ּכַ ֲאִני ְמַצּפֶ
ָמִתי,  ְוִנׁשְ י ְורּוִחי  ֵאב ַנְפׁשִ ֱאֶמת, ּכְ ֵאִבי ֶהָעצּום ּבֶ יׁש ּכְ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ֶאת ְלָבִבי ּבֶ
ּכִֹחי,  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵאֶליָך  ִלְצֹעק  ִני  ּוְתַזּכֵ ָך,  ִמּמְ ִהְתַרֲחקּוִתי  ֹעֶצם  ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ
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ְוָעִתי ַהְמֻקְלֶקֶלת. ּוְתַרֵחם ָעַלי  יב ׁשַ גּום ְוַתְקׁשִ ֵלא ַרֲחִמים ָעַלי ְוַתֲאִזין קֹוִלי ַהּפָ ה ִתּמָ ְוַאּתָ
ין  ּבֵ ִלְצֹעק  ִני  ּוְתַזּכֵ טֹוב.  ְלקֹול  גּום  ּפָ ִמּקֹול  ְוַתֲעֵלִני  קֹוִלי,  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ְוַתַעְזֵרִני  ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ֲעלּומֹות  קֹוִלי ֶאת ּתַ ים, ְלעֹוֵרר ּוְלהֹוִליד ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ ְתִפּלָ ין ּבִ ּתֹוָרה ּבֵ ּבַ
ַעד  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ּכַֹח  ְבָיכֹול  ּכִ נּו  ֶהֱחַלׁשְ ֲעֹוֵננּו  ּוֵמֹרב  ֲעֹונֹוֵתינּו.  ּבַ ּנּו  ִמּמֶ מּו  ְתַעּלְ ּנִ ׁשֶ ַהּמִֹחין 
י ָבאּו  י. ּכִ ׁשִ תּוב, צּור ְיָלְדָך ּתֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ִכיָנה ְלהֹוִליד ַהּמִֹחין, ּכְ ׁש ּכַֹח ַהּשְׁ ְבָיכֹול ּתָ ר ּכִ ֲאׁשֶ

ר, ְוֹכַח ַאִין ְלֵלָדה: ּבֵ ָבִנים ַעד ַמׁשְ

ִכיָנֶתָך, ְוָעְזֵרנּו ִלְצֹעק ֵאֶליָך  ה ְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו, ֲעׂשֵ ל עֹוָלם, ֲעׂשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְמקֹום  ּבִ ַצֲעָקֵתנּו  קֹול  ל  ּוְתַקּבֵ ֵאֶליָך,  קֹוֵלנּו  יַע  ְוַיּגִ ְוָיֹבא  ְוַיֲעֶלה  ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
מּו  ְתַעּלְ ּנִ נּו ׁשֶ ּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ֲעלּומֹות ַהּמִֹחין ַהּקְ ה ְלעֹוֵרר ּוְלהֹוִליד ּתַ ְזּכֶ ּנִ ִכיָנה, ַעד ׁשֶ ַצֲעַקת ַהּשְׁ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ל ּכָ ֲעלּומֹות ַהּמִֹחין ׁשֶ ֲעלּומֹות, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ּתַ ה ְלַבד יֹוֵדע ּתַ י ַאּתָ נּו. ּכִ ֵמִאּתָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ּוְלָכל  יֵענּו ָלנּו  ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ נּו.  רּו ֵמִאּתָ ְוִנְסּתְ מּו  ִנְתַעּלְ נּו, ְלֵהיָכן  ֵמִאּתָ
ל ֶאָחד  מּו ִמּכָ ְתַעּלְ ּנִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ל ֶאָחד ְלעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי קֹול ַצֲעָקֵתנּו ֶאת ַהּמִֹחין ַהּקְ ה ּכָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
יג ֹמִחין  ַעם ְלהֹוִליד ּוְלַגּלֹות ּוְלַהּשִׂ ָכל ּפַ ה ּבְ ל ֶאָחד ִיְזּכֶ ּכָ מּו, ַעד ׁשֶ ְתַעּלְ ּנִ ְוֶאָחד ְלָמקֹום ׁשֶ
ֱאֶמת  ּבֶ אֹוְתָך  יר  ְלַהּכִ ה  ְוִנְזּכֶ ָמתֹו.  ְוִנׁשְ ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ׁשֶֹרׁש  ִפי  ּכְ ֵאָליו  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ים  ֲחָדׁשִ

עֹוָלם: ה ְלַגּלֹות ֱאָלהּוְתָך ּבָ ֲהָבָנה ְיֵתיָרה, ְוִנְזּכֶ ַעם ּבַ ָכל ּפַ ְוָלַדַעת אֹוְתָך ּבְ

ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ִאיִרין ֶאל מּול  ְבַעת ַהּנֵרֹות ַהּמְ ׁש ֶאת ׁשִ ה ְלַקּדֵ ְתִחיל ֵמַעּתָ ּנַ יֵענּו ְמֵהָרה ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ּלֹא  י ׁשֶ ׁש ֶאת ּפִ ִני ְלַקּדֵ ה ְוַהֹחֶטם. ּוְתַזּכֵ ֵהם ָהֵעיַנִים ְוָהָאְזַנִים ְוַהּפֶ ה ׁשֶ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ֵני ַהּמְ ּפְ
ּבּוַרי  ל ּדִ לֹום, ַרק ּכָ ה ַחס ְוׁשָ ּבּור ַהּפֹוֵגם ֶאת ַהּפֶ י ְלעֹוָלם, ְוֹלא ׁשּום ּדִ ֶקר ִמּפִ ֵיֵצא ְדַבר ׁשֶ
ה ּוְבָכל  תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ י ּבְ ׁש ֶאת ּפִ ה ְלַקּדֵ ה ּוְבָטֳהָרה, ְוֶאְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ִמיד ּבִ ְבֵרי ֱאֶמת ּתָ ִיְהיּו ּדִ
ְוַתַעְזֵרִני ְלַהֲעִצים ֶאת ֵעיַני  ׁש ֶאת ֵעיַני,  ִני ְלַקּדֵ ּוְתַזּכֵ ה.  ין ֶאת ַהּפֶ ׁשִ ִמיֵני ִדּבּוִרים ַהְמַקּדְ
עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ָרע,  ּבְ ֵמְראֹות 
ָבר  לֹום, ַעל ׁשּום ּדָ ל ַחס ְוׁשָ ּכֵ ּלֹא ֶאְסּתַ יֵלִני ּוְתַמְלֵטִני, ׁשֶ ַעְזֵרִני ְוַתּצִ ָלל, ּוִבְפָרט ּתַ ַהזֶּה ּכְ
ַגם  ה ִמּפְ י ֵמַעּתָ ט ַנְפׁשִ יֵלִני, ּוַמּלֵ ִני ְוַרֵחם ָעַלי ְוַהּצִ לֹום, חּוס ְוָחּנֵ ִביא ִליֵדי ִהְרהּור ַחס ְוׁשָ ַהּמֵ
יִני,  ַחּיֵ ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  ֵעיַני,  ְוַאַחר  ְלָבִבי  ַאַחר  ָאתּור  ְוֹלא  ָהְראּות, 
ֶהם, ְוִיְהֶיה  ים ּוְלַהֲאִמין ּבָ ּיִ ְבֵרי ֲחָכִמים ֲאִמּתִ ִמיד ּדִ ֹמַע ּתָ ה ִלׁשְ ׁש ֶאת ָאְזַני, ְוֶאְזּכֶ ִני ְלַקּדֵ ְוַזּכֵ
ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ ִמיד  ּתָ ָאְזַני  ה  ַאּטֶ ׁשֶ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ִלי 
ֱאֶמת ָלׁשּוב ֵאֶליָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ָאְזַני, ִויעֹוְררּו ֶאת ְלָבִבי ּבֶ ְבֵריֶהם ּבְ ְנסּו ּדִ ים ְוִיּכָ ּיִ ֲאִמּתִ
גּום, ְוֹלא  ּבּור ַהּפָ ָאְזַני ׁשּום ּדִ ֵנס ּבְ ַמע ְלעֹוָלם ְוֹלא ִיּכָ ּלֹא ֶאׁשְ יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ִמיד. ְוִתׁשְ ּתָ
ה ְלעֹוָלם  ּבּוֵרי ִנּבּול ּפֶ ַמע ּדִ ּבּור ְלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות, ְוֹלא ֶאׁשְ ל ׁשּום ּדִ ַמע ְוֹלא ֲאַקּבֵ ֶאׁשְ
ִרים  ּוְכׁשֵ יִקים  ַצּדִ י  ִמּפִ ים  ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ ִמיד  ּתָ ֹמַע  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ גּום, ַרק  ּפָ ּבּור  ּדִ ְוֹלא ׁשּום 
ֱאֶמת,  ַמִים ּבֶ ְהֶיה ִלי ִיְרַאת ׁשָ ּיִ ִני ׁשֶ ֹוְמִעים. ְוַזּכֵ ים ֶאת ֹאזֶן ַהּשׁ ׁשִ ּבּוִרים ַהְמַקּדְ ים, ּדִ ּיִ ֲאִמּתִ

ִיְרַאת ְיֹהָוה: תּוב, ַוֲהִריחֹו ּבְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ׁש ֶאת חֹוְטִמי, ִויֻקּיַ ה ְלַקּדֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ

ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ּוְפָגַמי  ֲעֹונֹוַתי  ַעל־ְיֵדי  ָהֵאּלּו  ַהּנֵרֹות  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ה  ֵהּנָ ַעד  י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
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עּוַרי ַעד ַהּיֹום  ִפי ּוְבֵעיַני ּוְבָאְזַני ּוְבחֹוְטִמי ִמּנְ י ּבְ י ְלָפֶניָך ּוָפַגְמּתִ ְעּתִ ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ׁשֶ
ה  ְרּבֶ ְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ָמֵלא ַרֲחִמים ַחּנּון ַהּמַ ם ּתִ ּלָ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון, ַעל ּכֻ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ ַהזֶּה, ּבְ
ה  י ַאּתָ ָלל, ּכִ ם ּכְ ָאר ֵמֶהם ׁשּום רׁשֶ ָגִמים ָהֵאּלּו ְוֹלא ִיְהֶיה ִנׁשְ ל ַהּפְ ַרֲחֶמיָך ּכָ ן ּבְ ִלְסֹלַח, ּוְתַתּקֵ
י ִמי יּוַכל  ֶהם, ּכִ ם ּבָ ינּו ִלְפׁשַֹע ְוִלְפּגֹ י ִהְרּבִ ָגִמים ָהֵאּלּו, ּכִ ן ַהּפְ נּו ּכַֹח ְלַתּקֵ י ֵאין ּבָ ָיַדְעּתָ ּכִ
ִאְמֵרי ִפינּו ִמּיֹום ֱהיֹוֵתינּו ַעל ָהֲאָדָמה ַעד  ָגִמים ּבְ ל ַהֲחָטִאים ְוַהּפְ ר ּכָ ֵער ּוְלַהֲעִריְך ּוְלַסּפֵ ְלׁשַ
ָאר ֲחָטִאים ּוְפָגִמים  ָכל יֹום ָויֹום, ּוְכמֹו ֵכן ׁשְ ְמַעט ּבְ י ּכִ ָקִרים ָיְצאּו ִמּפִ ה ׁשְ ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוַכּמָ
ִלי  ֵטִלים ּבְ ִדּבּוֵרי ְלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ְוֵליָצנּות ּוְדָבִרים ּבְ ִאְמֵרי ִפי, ּבְ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ דֹוִלים ׁשֶ ּגְ
ֵעיַני,  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ דֹוִלים  ְוַהּגְ ים  ֻרּבִ ַהּמְ ָגִמים  ַהּפְ ְוֹעֶצם  ִרּבּוי  ּוִבְפָרט  ר,  ּוִמְסּפָ ְוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ
י ֲאִפּלּו ְלִהְתַוּדֹות ֲעֵליֶהם,  ּנִ ה, ְוִנְמַנע ִמּמֶ ּפֶ ָרם, ִמי יּוַכל ְלפֹוְרָטם ּבַ ֲעָרם ּוְלַסּפְ ִמי יּוַכל ְלׁשַ
י ֲעַדִין ֹלא ָעַבר  ָנם, ּכִ ה ְלַתּקְ ָגִמים ָהֵאּלֶ ִפי ִרּבּוי ַהּפְ ה ּכְ ּקּוִנים ַהְרּבֵ ן ַלֲעׂשֹות ּתִ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ
ה ְלַבד  ְוַאּתָ ּוְבָרצֹון.  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֵעיַני,  ּבְ י ּבֹו  ַגְמּתִ ּפָ ּלֹא  ַמי ׁשֶ ִמּיָ ָעַלי יֹום ֶאָחד 
ֶהם, אֹוי ִלי ַוי ִלי, ָמה  לּוָיה ּבָ ּה ּתְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ר ּכָ ָגם ָהֵעיַנִים, ֲאׁשֶ יַע ּפְ יֹוֵדַע, ַעד ֵהיָכן ַמּגִ
ָכל יֹום  י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ַגם ָהֵעיַנִים ׁשֶ מֹו ֶאֶפס ָקֶצה ִמּפְ ָרה ּכְ י ֲאַסּפְ ר, ִאם ָאַמְרּתִ אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ
ה  ַעְצְמָך ֹלא ַתֲעׂשֶ ּבְ ה  יּון. ְוִאם ַאּתָ ִיְרּבְ ֵרם ֵמחֹול  ה ֹלא ִיְכלּו ֶאְסּפְ ְוֵהּמָ ַמן  ִיְכֶלה ַהזְּ ָויֹום, 
ן  ְלַתּקֵ ָיֵדינּו  ּבְ ֵאין  ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ה  ָהֵאּלֶ ָהֲעצּוִמים  ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ן  ּוְתַתּקֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַמַעְנָך 
ִליָחה  ָך ַהּסְ י ִעּמְ ָמר־ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד. ּכִ ׁשְ ם. ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ּלָ ן ּכֻ ּכֵ ל ׁשֶ ָגם ֶאָחד ֵמֶהם, ִמּכָ ּפְ
ְלַרּצֹות  ֵאיְך  ָוַדַעת  ֶכל  ׂשֵ ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  ָעֵלינּו, חּוס  ַוֲחֹמל  ֵרא. חּוס  ּוָ ּתִ ְלַמַען 
ְבַעת  ׁשִ ּבְ ה  ֵהּנָ ַעד  ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ ְוַהּנֹוָרִאים  דֹוִלים  ַהּגְ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ַעל  אֹוְתָך  ּוְלַפּיֵס 
ַגְמנּו  ּפָ ָגִמים ָהֵאּלּו ׁשֶ דֹוׁש. ּוֵמֹעֶצם ִרּבּוי ַהּפְ ִכין ִמן ַהּמַֹח ַהּקָ ְמׁשָ ים ָהֵאּלּו ַהּנִ דֹוׁשִ ַהּנֵרֹות ַהּקְ
ל  ְלּבֵ ְוִנְתּבַ ְכֵלנּו  ׂשִ ר  ְוִנְתַעּכֵ נּו  ְעּתֵ ּדַ ם  ִנְפּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֵאּלּו,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּנֵרֹות  ְבַעת  ׁשִ ּבְ
ִלים  ב ּוְמַבְלּבְ ּלֵ ּבַ יֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ִאים ָעַלי ֻקׁשְ נּו, ּוֵמֲחַמת זֶה ּבָ ֹמֵחנּו ְוַדְעּתֵ
ָראּוי,  ה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ֵאיִני ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ְלׁשּום ּדָ י ְמֹאד, ַעד ׁשֶ י ְוִלּבִ ְעּתִ ּוְמַעְקִמים ֶאת ּדַ
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ר  ַהּמַ ָהַעְקִמיִמּיּות  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ְלָבִבי,  ְמִרירּות  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָעה, ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו ָצָרי  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ , ִמי ָוִמי ָהעֹוְמִדים ָעֵלינּו ּבְ ה ָיַדְעּתָ י. ַאּתָ ִלּבִ ּבְ ׁשֶ
ֲאוֹוֵתינּו ָהָרעֹות,  ׁש ָלנּו ַעל־ְיֵדי ּתַ ּיֵ ים ׁשֶ ֻרּבִ נּו ַהּמְ ָצרֹות ַנְפׁשֵ ים ָקִמים ָעָלי. ְוֹלא ַדי ָלנּו ּבְ ַרּבִ
נּו  ִרירּות ִלּבֵ ָהַלְכנּו ַאֲחֵרי ׁשְ ה ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְענּו ְלָפֶניָך ַהְרּבֵ ׁשַ ּפָ ָעִוינּו ְוׁשֶ ָחָטאנּו ְוׁשֶ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ֲעֹונֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי  ֶנְחְרבּו  עֹוָלמֹות  ה  ְוַכּמָ דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ ּוָפַגְמנּו  ָהָרע 
י  ָכל זֶה, ּכִ ים. ְוֹלא ַדי ָלנּו ּבְ ֻרּבִ ֵעינּו ַהּמְ ׁשָ ַרְמנּו ַעל־ְיֵדי ּפְ ָגִמים ּגָ ה ּפְ ּמָ ה ְלַבד יֹוֵדַע, ּכַ ַאּתָ
נּו ְמֹאד  ִלּבֵ ִמים ֶאת  ּוְמַעּקְ נּו ְמֹאד  ְעּתֵ ּדַ ִלים  ּוְמַבְלּבְ אֵרינּו,  ַצּוָ ָעלּו ַעל  ְרגּו  ּתָ ִהׂשְ ִאם עֹוד 
ת  ֻקּדַ יֵקי ֱאֶמת, ְורֹוִצים ְלָרֲחֵקנּו ִמּנְ ַרְך ְוַעל ַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ טּות, ַעל ַהּשׁ ל ׁשְ יֹות ׁשֶ ה ֻקׁשְ ַכּמָ ּבְ
ה  ֲעׂשֶ ִמְפָעֵלנּו ְוַאל ּתַ ִדיֵננּו ּכְ ל עֹוָלם, חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ְוַאל ּתְ לֹום. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָהֱאֶמת ַחס ְוׁשָ
ָך  ל ַעּמְ ָהרֹוְדִפים אֹוָתנּו, ְוַרֵחק ְוָגֵרׁש ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ֲחָטֵאינּו. ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּוְגַער ּבְ נּו ּכַ ִעּמָ
בּוכֹות  יֹות ַהּנְ ב, ְוֻקׁשְ ּלֵ ּבַ בֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ָרֵאל, ּכָ ית ִיׂשְ ּבֵ



ה ְלתֹוָרה כא ִפָלּ ּתְ קמ

ית.  לֹום ֵמֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ ל ַחס ְוׁשָ ב ְלַבְלּבֵ רֹוִצים ַלֲעלֹות ַעל ַהּלֵ טּות, ׁשֶ ל ׁשְ ַוֲחִקירֹות ׁשֶ
ָלל ֵמֵעין זֶה, ֵמִעְנָין  ָבה ּכְ נּו ׁשּום ַצד ִהְרהּור ּוַמֲחׁשָ ִלּבֵ ּלֹא ַיֲעֶלה עֹוד ּבְ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ה ּבְ ַוֲעׂשֵ
ַוֲאִני ַבַער ְוֹלא  י ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי.  ּכִ ְלּבּוִלים ָהֵאּלּו,  ְוַהּבִ בּוכֹות  ַהּמְ

ְך: ֵהמֹות ָהִייִתי ִעּמָ ֵאָדע ּבְ

ָך  ּבְ ה ְלַהֲאִמין  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֱאֶמת,  ֵלָמה ּבֶ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ְוַזּכֵ ל עֹוָלם, חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְוׁשּום ְמבּוָכה  ָיא  ֻקׁשְ ְלׁשּום  ְלָבֵבנּו  ה  ַנּטֶ ְוֹלא  ֵלם.  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ
בֹוְך  ַהּנָ ְכֵלנּו  ׂשִ ִליְך  ַנׁשְ ַרק  ָלל,  ּכְ נּו  ּוְבַדְעּתֵ נּו  ְבִלּבֵ ְנסּו  ִיּכָ ְוֹלא  ַיֲעלּו  ְוֹלא  ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ
ר ָוָדם ֲאָנְחנּו, גּוׁש ָעָפר, ְקרּוֵצי ֵמֹחֶמר,  י ָבׁשָ ל, ְוִנְסֹמְך ַרק ַעל ֱאמּוָנה ְלָבד. ּכִ ְוַהְמֻבְלּבָ
יג  ְלַהּשִׂ ְסרּוָחה,  ה  ִטּפָ ה,  ָ ִאּשׁ ִלילּוד  ר  ֶאְפׁשַ ְוֵאיְך  ָעֹון,  ּבְ ְמֻלְכָלִכים  ֵחְטא,  ּבְ ְמֻיָחִמים 
י ִאם ַלֲעבֹוָדְתָך  ְכֵלנּו, ּכִ ׁש ִעם ׂשִ ּמֵ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ ה ׁשֶ ָבר ֵמאֹוְרחֹוֶתיָך ְוַהְנָהגֹוֶתיָך. ְוִנְזּכֶ ּוְלָהִבין ּדָ
ָלל, ְוֵנַדע  עֹוָלם ּכְ נּו ׁשּום ֲחִקיָרה ּבָ ַדְעּתֵ ֱאֶמת, ְוֹלא ַנְתִחיל ַלֲחֹקר ּבְ ּוְלתֹוָרְתָך ּוְלִיְרָאְתָך ּבֶ
ֳעלֹו  ִמים ּפָ תּוב, ַהּצּור ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ר ַאּתָ יק ְוָיׁשָ י ַצּדִ ֵלָמה, ּכִ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ְוַנֲאִמין ּבֶ
ר ְיֹהָוה  י ָיׁשָ יד ּכִ ר הּוא. ְוֶנֱאַמר, ְלַהּגִ יק ְוָיׁשָ ט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ּכִ
ָך  ל ַעּמְ יל אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרֵענּו ְוֶאת ּכָ ים ְוַתּצִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרנּו ּבְ צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו. ְוִתׁשְ
ֲחִקירֹות  ִסְפֵרי  ּבְ ֵהן  ַהְמַחְקִרים,  ִסְפֵרי  ּבְ ָלל  ּכְ ַעִין  ים  ָנׂשִ ְוֹלא  ִנְלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ָלֶהם  ַמע  ִנׁשְ ְוֹלא  ֹנאֶבה  ְוֹלא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲחִקירֹות  ִסְפֵרי  ּבְ ֵהן  ָהַעּכּום,  ל  ׁשֶ
ְבֵריֶהם  ְנסּו ּדִ ים ֵלב ְלִדְבֵריֶהם, ְוֹלא ִיּכָ ְנִתיבֹוָתם, ְוֹלא ָנׂשִ אֹוְרחֹוָתם, ְוֹלא ִנְדֹרְך ּבִ ֵנֵלְך ּבְ
ה יֹוֵדַע,  י ַאּתָ ָלל. ּכִ נּו ּכְ ָאְזֵנינּו ּוְבַדְעּתֵ יֹוֵתיֶהם ּוְמֻבכֹוֵתיֶהם ּבְ עֹות ְוֻקׁשְ ּטָ ַוֲחִקירֹוֵתיֶהם ַהּמֻ
ְרמּו ָלנּו ַהְמַחְקִרים ַעל־ְיֵדי ֲחִקירֹוֵתיֶהם ְוָטעּוֵתיֶהם,  נֹות ּגָ ה ֻחְרּבָ דֹולֹות, ְוַכּמָ ה ָרעֹות ּגְ ּמָ ּכַ
דֹול  בֹוְדָך ַהּגָ ֱאֶמת. חּוס ַוֲחֹמל ַעל ּכְ לֹום ֵמֲעבֹוָדְתָך ּבֶ י ֵהם רֹוִצים ְלַהְרִחיק אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ ּכִ
ּוְלַמַען  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתיֶהם  ּוְלַמַען  ָך,  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַמַען  ה  ַוֲעׂשֵ דֹוׁש,  ְוַהּקָ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵקִנים  ַהזְּ ל  ּכָ ּוְלַמַען  ָיּה,  ְבֵטי  ׁשִ ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ּוְלַמַען  ֹלֹמה,  ּוׁשְ ִוד  ּדָ ְוַאֲהֹרן  ה  ֹמׁשֶ
ל  ּכָ ּוְלַמַען  ַוֲאמֹוָרִאים,  ִאים  ּנָ ַהּתַ ל  ּכָ ּוְלַמַען  ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִביִאים  ְוַהּנְ
ֵעת  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ֵליַטת ַעּמְ ָכל ּדֹור ָודֹור. ְוַרֵחם ַעל ּפְ ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ יִקים ּוְכׁשֵ ּדִ ַהּצַ
יָחא,  עּוְקָבא ִדְמׁשִ יו ּבְ לֹום ַעְכׁשָ ֵהם רֹוִצים ַחס ְוׁשָ ֹמהּו ֹלא ִנְהָיָתה, ׁשֶ ר ּכָ ָצָרה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְנָפׁשֹות  ְלצֹוֵדד  ְורֹוִצים  עֹוָלם,  ּבָ ילֹוסֹוְפָיא  ַהּפִ ָחְכַמת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ
ין ְיִמיָנם  ר ֵאין יֹוְדִעים ּבֵ ים ֲאׁשֶ ְך ְנָעִרים ְקַטּנִ ַדְרֵכיֶהם ּוִבְסָברֹוֵתיֶהם, ְוֵהם ַמְתִחיִלים ְלַחּנֵ ּבְ
ַדְרֵכיֶהם  לֹום ּבְ ִלּמּוד ִסְפֵריֶהם ּוִבְלׁשֹונֹות ָהַעּכּום, ְלַהְכִניָסם ַחס ְוׁשָ ָכם ּבְ ֹמאָלם, ְלַחּנְ ִלׂשְ
ֹמהּו ֹלא  ר ּכָ ִלּבֹו, ֲאׁשֶ דֹוָלה ַהזֹּאת ּבְ יׁש ָצָרה ַהּגְ ם ַעל ֵלב ְלַהְרּגִ ּוִבְסָברֹוֵתיֶהם. ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ
אּו  דֹוָלה ַהזֹּאת ִהְתַנּבְ יַח, ְוַעל ָצָרה ַהּגְ ל ָמׁשִ ר ֶחְבלֹו ׁשֶ ר זֶהּו ִעּקָ ִנְהָיָתה ִמימֹות עֹוָלם, ֲאׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ְלַיֲעֹקב,  ָצָרה  ֵעת  ְוָהְיָתה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּקֶֹדם,  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַוֲחָכֵמינּו  ְנִביֵאינּו  ל  ּכָ
נּו  ְוִיְתַלּבְ ְררּו  ִיְתּבָ תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ רּוַח ָקְדׁשֹו ּכְ ִנּיֵאל ּבְ ּדָ א  ִהְתַנּבֵ ִנְהָיָתה. ּוְכמֹו ׁשֶ ֹמהּו ֹלא  ּכָ
יִלים ָיִבינּו. ָמָרא ְדַעְלָמא  ּכִ ׂשְ ִעים ְוַהּמַ ל ְרׁשָ ִעים ְוֹלא ָיִבינּו ּכָ יעּו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ ְרפּו ַרּבִ ְוִיּצָ
ח  ְמֻנּדָ ַוֲאֵפָלה  צּוָקה  ְמעּוף  מֹוָה,  ּכָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ָרה  ַהּצָ ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ א,  ּלָ ּכֹ
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ֵיעֹוְררּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחֹמל  ֲעֹונֹוֵתינּו. חּוס  ּבַ ְלקּו  ִנְסּתַ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ֲעֵדנּו,  ּבַ ַיֲעֹמד  ִמי  ְוֵאין 
ַרֲחֶמיָך אֹוָתנּו  יֵלנּו ּבְ ְוַהּצִ נּו,  ט ַנְפׁשֵ ּוַמּלֵ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ֲעֵדנּו  ְוָהֵגן ּבַ ֶניָך,  ּבָ ַרֲחֶמיָך ַעל 
ְוַהזָּרֹות  ָהָרעֹות  ּוְסָברֹות  עֹות  ּדֵ ל  ּכָ ִמן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  ֶחְבָרֵתינּו  ל  ּכָ ְוֶאת 
סּו  ר ִנְתּפְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ַחְקֵרי ִיׂשְ ַחְקֵרי ַעּכּו"ם, ְוֵהן ִמּמְ לֹוסֹוִפים, ֵהן ִמּמְ ל ַהְמַחְקִרים ְוַהּפִ ל ּכָ ׁשֶ
ר  ְוַתְחּגֹ ִקְנָאֶתָך  ׁש  ְוִתְלּבַ ּוִפילֹוסֹוְפָיא,  ֲחִקירֹות  ל  ׁשֶ ַהזֹּאת  ָרָעה  ּוְמצּוָדה  ת  ֶרׁשֶ ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ
יִנים ְוָכל  ם ָהָרָעה ִמן ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהּמִ ְבּתָ ל ַמֲחׁשַ ר ּוְתַבּטֵ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ בּוָרֶתָך, ּוְתַעּקֵ ּגְ
ׁשּום  עֹוד  ֵקד  ִיּפָ ְוֹלא  ִיזֵָּכר  ְוֹלא  ֹיאֵבדּו,  ֶרַגע  ּכְ יקֹוְרִסים  ַהֶאּפִ ְוָכל  ַהּכֹוְפִרים  ְוָכל  ַהזִֵּדים 
ל  ְוַהּצֵ נּו  ְוָחּנֵ חּוס  ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  חּוס  עֹוֵתיֶהם.  ִמּדֵ ָעה  ּדֵ ׁשּום  ְוֹלא  ָברֹוֵתיֶהם,  ִמּסְ ְסָבָרא 
ל  עֹוֵתיֶהם ּוִמּכָ ל ּדֵ ל ִסְפֵריֶהם ּוִמּכָ ָרֵאל, ִמּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ט אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרֵענּו ְוֶאת ּכָ ּוַמּלֵ
י ֲאַנְחנּו  ה גֹוָרֵלנּו, ּכִ ה ֶחְלֵקנּו, ֹלא ְבֵאּלֶ ה ֵחֶלק ַיֲעֹקב, ֹלא ְבֵאּלֶ י ֹלא ְבֵאּלֶ ְסָברֹוֵתיֶהם, ּכִ
ָך ְיֹהָוה  ֵני ַמֲאִמיִנים, ְוָאנּו ַמֲאִמיִנים ּבְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ַמֲאִמיִנים ּבְ ִמזֶַּרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ
יק  י ַצּדִ ָלל, ּכִ ִלי ׁשּום ֲחִקירֹות ּכְ ֱאֶמת ּבְ ֵלָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ים ּבֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ֱאֹלֵהינּו, ּוְבַצּדִ
תּוב, טֹוב ְיֹהָוה  ּכָ מֹו ׁשֶ ת ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ּכְ ִמּדַ ל ָהעֹוָלם ּבְ ה ַמְנִהיג ּכָ ה, ְוַאּתָ ר ַאּתָ ְוָיׁשָ
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ה ְלעֹוֵרר  ְזּכֶ ּנִ ֶעְזֵרנּו, ׁשֶ ָקְרִאי ָלְך. ְוִתְהֶיה ּבְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעֵלינּו ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ּבְ
נּו  יֵענּו ּוְתַזּכֵ ֲעלּומֹות ַהּמֹוִחין ַעל־ְיֵדי קֹול ַצֲעָקֵתנּו. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְותֹוׁשִ ִמיד ּתַ ּוְלהֹוִליד ּתָ
ה,  ַהּפֶ ֵהם  ׁשֶ ינּו,  ֹראׁשֵ ּבְ ׁשֶ ַהּמַֹח  ִמן  ַהּיֹוְצִאים  ַהּנֵרֹות  ְבַעת  ׁשִ ֶאת  ֱאֶמת  ּבֶ ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ
יְך ֵאֵלינּו אֹור  ה ְלַהְמׁשִ ּוְתֵרין ַעְייִנין, ּוְתֵרין אּוְדִנין, ּוְתֵרין נּוְקֵבי חּוְטָמא. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ
יַע ָעֵלינּו  ּפִ ֶכל, ְוַתׁשְ ל ַהּשֵׂ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יִפים ַהּקְ ּקִ ַגת ַהּמַ הּוא ַהּשָׂ ַפע ֱאֹלִהי, ׁשֶ הּוא ׁשֶ ִנים ׁשֶ ַהּפָ
ה  ה, ְוִנְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ יִפים ֲחָדׁשִ ַעם ַמּקִ ָכל ּפַ יג ּבְ ַרֲחֶמיָך ְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ה ּבְ ָך. ְוִנְזּכֶ רּוַח ָקְדׁשֶ
ה  ה ְיֵתָרה, ְלַמַען ִנְזּכֶ ָ ַעם ִלְקֻדּשׁ ָכל ּפַ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ יל ִעְמֵקי סֹודֹוֶתיָך. ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ּכִ ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ
ָכל  יג ּבְ ְכֵלנּו, ְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ים, ְלַהְכִניָסם ִלְפִנים ְלתֹוְך ׂשִ יִפים ֲחָדׁשִ יג ַמּקִ ַעם ְלַהּשִׂ ָכל ּפַ ּבְ
ִמּקֶֹדם.  יג  ּוְלַהּשִׂ יֹוְדִעים ְלָהִבין  ָהִיינּו  ּלֹא  ׁשֶ ה, ַמה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ גֹות ֲחָדׁשֹות  ְוַהּשָׂ ַעם ֲהָבנֹות  ּפַ
יג  ר ְלַהּשִׂ ֶאְפׁשַ ֶ ל ַמה ּשׁ ְתָך ְורֹוְממּוְתָך ּכָ ֻדּלָ יג ּגְ עֹוָלם ַהזֶּה, ּוְלַהּשִׂ ם ּבָ יר אֹוְתָך ּגַ ה ְלַהּכִ ְוִנְזּכֶ
נּו  ּבֹון ֵמִאּתָ ין ְוֶחׁשְ ל ּדִ ה ָעִתיד ְלַקּבֵ יג אֹוְתָך. ְוַאּתָ י ְלַכְך נֹוַצְרנּו ֵליַדע ּוְלַהּשִׂ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכִ ּבָ
ַגת ֱאֹלהּוְתָך  יג ַהּשָׂ ּשִׂ ּיַ זֶה ָהעֹוָלם, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּבָ ׁש ַעְצמֹו ּבֶ ל ְלַקּדֵ ּדֵ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ַעל זֶה, ַעל ִמי ׁשֶ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ָנא  ַוֲחֹמל  חּוס  ָלַעד.  ְמָך  ׁשִ ה  ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ רֹוְממּוְתָך  ִויִדיַעת 
ֵלָמה. ָהֱאֶמת  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַעם  ּפַ בֹוהֹות יֹוֵתר ְבָכל  ּגְ גֹות  ְלַהּשָׂ
ה  ַעּתָ ָיכֹול  ֵאיִני  ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכַ ל  ּכָ ִמזֶּה  יו  ַעְכׁשָ ָרחֹוק  ֲאִני  י  ּכִ ּכָֹלא,  ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  י,  ָיַדְעּתִ
ַזר.  ּגָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְוָאִבי  ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ֲאָבל  זֶה,  ַעל  ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך  יר  ּוְלַהְעּתִ ׁש  ְלַבּקֵ ֲאִפּלּו 
ץ  ל ְוִנְתַאּמֵ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ים, ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ תֹוָרְתָך ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ַזְרּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּגָ ַעְצְמָך  ה ּבְ י ַאּתָ ּכִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ם, ׁשֶ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ִני ּבְ ֵלם. חּוס ְוָחּנֵ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ יג ְוָלַדַעת אֹוְתָך ּבֶ יר ּוְלַהּשִׂ ִמיד ְלַהּכִ ּתָ
ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ צּות,  ְוִהְתַאּמְ קּות  ִהְתַחזְּ נּו  ִלּבֵ ּבְ יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְיֵתָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ַעְצֵמנּו  ׁש  ְלַקּדֵ
נּו  ה ָחֵפץ ְלֵהִטיב ִעּמָ ה ָאִבינּו ְוַאּתָ י ַאּתָ יר ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך ַעל זֶה. ּכִ נּו ְלַהְעּתִ ַדְעּתֵ ֲחָזִקים ּבְ
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ה צֹוֶפה ָתִמיד ְלַגּלֹות ָלנּו ּוְלהֹוִדיַע ָלנּו  ּיֹות, ְוַאּתָ ָכל ִמיֵני טֹובֹות ֲאִמּתִ טּוְבָך ָהֱאֶמת ּבְ ּבְ
יֵענּו  ֶעְזָרֵתנּו ְוהֹוׁשִ נּו. קּוָמה ּבְ ּדֵ י ִאם ִמּצִ ִניָעה ּכִ בֹוהֹות, ְוֵאין ַהּמְ גֹוֵתיָך ַהּגְ נּוז ְוַהּשָׂ טּוְבָך ַהּגָ
ֹות,  ָכל ִמיֵני ָטֳהרֹות ּוְקֻדּשׁ ׁש ַעְצֵמנּו ּבְ ֵלם, ּוְלַטֵהר ּוְלַקּדֵ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ִמיד ּבֶ ִלְצֹעק ֵאֶליָך ּתָ
ַעם  ָכל ּפַ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ִמיד, ַעד ׁשֶ ה ְוַתֲחנּוִנים ְוִדְבֵרי ִרּצּוִיים ּוִפּיּוִסים ְלָפֶניָך ּתָ ִפּלָ ּוְלַהְרּבֹות ּתְ
א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  נּו  ּוְתַזּכֵ ְכֵלנּו.  ְוׂשִ ֹמֵחנּו  ְלתֹוְך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ֲחָדׁשִ יִפים  ַמּקִ ּוְלַהְכִניס  יג  ְלַהּשִׂ
ים  דֹוׁשִ יִפים ַהּקְ ּקִ ל ַהּמַ יג ּכָ ּוְלַהּשִׂ ָך,  ּבְ ֵלל  ַרֲחֶמיָך ְלִהּכָ ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ם  ְוׁשָ ּלֹו טֹוב,  ּכֻ ְלעֹוָלם ׁשֶ
ים  ַרֲחֶמיָך ְלַחּיִ ה ּבְ ְוִנְזּכֶ ׁשּום ֹאֶפן.  זֶה ָהעֹוָלם ּבְ ּבָ יָגם  ר ְלַהּשִׂ ּלֹא ָהָיה ֶאְפׁשַ ֶכל ׁשֶ ל ַהּשֵׂ ׁשֶ
נּו  ּוְתַזּכֵ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ים  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ים,  ִנְצִחּיִ
עֹות טֹובֹות  ּפָ ַהׁשְ ל  ּכָ ָלנּו  כּו  ְוֻיְמׁשְ ְלטֹוָבֵתנּו,  ַהּכֹל  ׁשֶ ֵליַדע  ה  ְוִנְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵלם  ׁשָ ְלַדַעת 

ָבר: ֵאין ַמְחסֹור ּדָ ּבְ

ָאר  ִנׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוָכל  ה אֹוָתנּו  ּוְתַזּכֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם 
ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ָהעֹוָלם  ִמן  ְלקּוֵתנּו  ִהְסּתַ ַאַחר  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָאֶרץ  ּבָ ֵאִרית  ׁשְ נּו  ֵמִאּתָ
ֵמנּו  ׁשְ ְוִיְתַקּיֵם  ַהּדֹורֹות.  ל  ּכָ ַעד סֹוף  ּוְלדֹורֹות  ָלַעד  ַזְרֵענּו  ְוזֶַרע  ַזְרֵענּו  מּו  ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ּוְבָבנֹות ַהְרּבֵ ָבִנים  ּבְ נּו  ּוְתַזּכֵ ֲארּו ַאֲחֵרינּו,  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ַזְרֵענּו  ְוִזְכֵרנּו ְלעֹוָלם ַעל־ְיֵדי 
ּוְתַרֵחם  ַוֲעָקָרה,  ָעָקר  ּוְבַזְרֵענּו  נּו  ּבָ ִיְהֶיה  ְוֹלא  ְלָבֵנינּו,  ִנים  ּבָ ִלְראֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ּוְבָטֳהָרה, 
ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ַמֲאִריִכים  ְהיּו ּכָ ּיִ ִנים, ׁשֶ ים ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ יַע ֲעֵליֶהם ַחּיִ ּפִ ֲעֵליֶהם ְוַתׁשְ
ים  ְקדֹוׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ְוִיְהיּו  ִמְצֹוֶתיָך,  ּוְמַקְיֵמי  ָמּה  ִלׁשְ תֹוָרֶתָך  עֹוְסֵקי  ִיְהיּו  ם  ְוֻכּלָ ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים 
ְלעֹוָלם,  ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ַבֲעבֹוָדְתָך  ְוַיַעְסקּו  ְרצֹוְנָך  ְוַיֲעׂשּו  ְוָעֹון,  ֵחְטא  ל  ִמּכָ ּוְטהֹוִרים 
ִויַפְרְסמּו  ִויַגּלּו  ְלקּוֵתנּו,  ִהְסּתַ עֹוָלם ַאַחר  ּבָ ִנים  ַהּפָ ֶכל  ׂשֵ יכּו  ַיְמׁשִ ֵנינּו ַאֲחֵרינּו  ּבָ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ָאר ִזְכֵרנּו ְלדֹוֵרי דֹורֹות ְלעֹוָלם ָוֶעד: עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ִנׁשְ ֱאֹלהּוְתָך ְוַאְדנּוְתָך ּבָ

יֵענּו,  ח, ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוקּוָמה ְוהֹוׁשִ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדָ ב ַמֲחׁשָ ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוׁשֵ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּלֹא ִיְצָטְרכּו ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ל אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרֵענו ְוֶאת ּכָ ְוַהּצֵ
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ּוְרֵאה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ִיּבּום.  ִליֵדי  ְוֹלא  ֲחִליָצה  ִליֵדי  ָלֹבא, ֹלא 
ֹלא  ּבְ ְפָטר  ַהּנִ ַמת  ִנׁשְ ַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ֹעֶצם  ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  לֹום  ׁשָ
ָאה ְוֵאין ָלּה ְיֹכֶלת ַלֲעלֹות ֶאל ְמקֹוָמּה  ּלָ ָמה ָאְזַלת ַעְרּטִ ׁשָ ר ַהּנְ ָמא ָחִליָלה, ֲאׁשֶ ל ַקּיָ זֶַרע ׁשֶ
ָהִראׁשֹון, ְוֵאיָנה ְיכֹוָלה ָלׁשּוב ְלֵבית ָאִביָה, ְוִהיא הֹוֶלֶכת ָנע ָוָנד ּוְמֹטֶרֶפת, ְוֵאין ָלּה ָמנֹוַח 
ל  ְוַהּצֵ ָהֲעצּוִמים,  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ַרְגָלּה.  ְלַכף 
ֹלא זֶַרע  ּלֹא ֵיֵלְך ֶאָחד ֵמֶהם ִמן ָהעֹוָלם ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרֵענּו ְוֶאת ּכָ
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות,  ִמים, עֹוְסִקים ּבַ ים ְוַקּיָ ִנים ּוָבנֹות ָחּיִ ִאירּו ַאֲחֵריֶהם ּבָ ם ַיׁשְ ּלָ ָמא, ַרק ּכֻ ל ַקּיָ ׁשֶ
ִנים  ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ ֱאַרְכָנה ֹפאֹרָתם, עֹוד ְינּובּון ּבְ ה, ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתם ּתֶ ם ַיֲעׂשּו ֵפרֹות ַהְרּבֵ ְוֻכּלָ
עֹוָלם, ְוִיְהֶיה  ְתַרּבּו ְמֹאד ּבָ ּיִ ָרֵאל, ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי זֶַרע ִיׂשְ ָ ֻדּשׁ בּול ַהּקְ ה ּגְ ים ִיְהיּו. ְוִיְתַרּבֶ ְוַרֲעַנּנִ
ל ַהּדֹורֹות, ְוִתְפקֹוד ְלָכל  ָרֵאל ּדֹורֹות ְודֹוֵרי דֹורֹות ַעד סֹוף ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ָאר ִמּכָ ִנׁשְ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ מֹות ֵמַעּמְ ׁשָ ָמא ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך. ְוָכל אֹוָתן ַהּנְ ל ַקּיָ זֶַרע ׁשֶ ֲחׂשּוֵכי ָבִנים ּבְ
ַרֲחֶמיָך  ַרֵחם ֲעֵליֶהם ּבְ ָמא, ּתְ ל ַקּיָ ִאירּו ַאֲחֵריֶהם זֶַרע ׁשֶ ַבר ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם ְוֹלא ִהׁשְ ר ּכְ ֲאׁשֶ
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ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְלָכל  ְוַתֲעֹזר  ָהֲעצּוִמים.  ֲחָסֶדיָך  ּבַ אֹוָתם  ן  ּוְתַתּקֵ ים,  ָהַרּבִ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ ָהָראּוי  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַוֲחִליָצה  ִיּבּום  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ֵהם,  ׁשֶ
ָמתֹו  ִנׁשְ ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ת,  ַהּמֵ ַמת  ְלִנׁשְ ִריְך  ַהּצָ ּקּון  ַהּתִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַלֲעׂשֹות  ְוִיְזּכּו  דֹוָלה,  ּגְ
ה  ּוֵמַעּתָ ים.  ַהַחּיִ אֹור  ּבְ ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ְך  ְלִהְתַהּלֵ ְוִלְמנּוָחתֹו  ִלְמקֹומֹו  ְוָיׁשּוב  ִנים,  ַהּפָ ְלאֹור 
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ׁשּום  ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ַזְרֵענּו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ

ָלֹבא, ֹלא ִליֵדי ֲחִליָצה ְוֹלא ִליֵדי ִיּבּום:

ְוַתֲעֹזר  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִנים,  ּבָ ּדּול  ּגִ ַצַער  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ בּוֵרי ֵלב  ׁשְ ל  ּכָ ַרֲחִמים ַעל  ֵלא  ְוִתּמָ
ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים  ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ל ּבְ ְזּכּו ְלַגּדֵ ּיִ ה ׁשֶ ָלֶהם ֵמַעּתָ
ְמָהר,  ר ְוַהּנִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבָבם ַהּמַ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ ִנים )ּוִבְפָרט ְוכּו'(. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוׁשָ
ַמע  ל, ְרֵאה ָעְנָים ַוֲעָמָלם, ְרֵאה ִדְמָעָתם ּוׁשְ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ה, ֲאׁשֶ ר ְוַהִנְדּכֶ ּבָ ׁשְ ְלָבָבם ַהּנִ
ְוַצֲעָקָתם  ְכָיָתם  ּבִ קֹול  ֶאת  ִלְסּבֹל  יּוַכל  ִמי  י  ּכִ ֲעָקָתם,  ִמּצַ ָאְזְנָך  ֲעִלים  ּתַ ְוַאל  ֶאְנָקָתם, 
בּוֵרי  ִלׁשְ ָהרֹוֵפא  א,  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  ֲעֵליֶהם.  ָעְברּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ רֹות  ַהּצָ ֶדל  ִמּגֹ ְוֶאְנָקָתם, 
ֲעֵליֶהם  ְוַרֵחם  י,  ּדַ ְלָצרֹוֵתיֶהם  ֶוֱאֹמר  ם  ַנְפׁשָ ח  ּמַ ְוׂשַ ְבָרם  ׁשִ ְרָפא  ְלַעְצבֹוָתם  ׁש  ּוְמַחּבֵ ֵלב 
ים  ַחּיִ ַלח  ְוִתׁשְ ֲעֵליֶהם,  ָהֲעצּוִמים  ַרֲחֶמיָך  ּוְתעֹוֵרר  ָיֶדיָך.  ֶהֶרף  ְלָאְך  ַלּמַ ְוֹתאַמר  ה  ֵמַעּתָ
ה  ָלם ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ְזּכּו ְלַגּדְ ּיִ ָבר, ׁשֶ ִנים ַהּנֹוָלִדים ָלֶהם ּכְ ִנים ְלַהּבָ טֹוִבים ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ
ִנים ּוְבֵני ָבִנים,  זֶה ָהעֹוָלם, ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ֵמֶהם ּבָ ִנים ּבָ ים טֹוִבים, ְוַיֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ ּוְלַמֲעׂשִ
ְוֵיְצאּו  ִמים,  ְוַקּיָ ים  ָחּיִ ה  ַהְרּבֵ ּוָבנֹות  ִנים  ּבָ עֹוד  ְלהֹוִליד  ְוִיְזּכּו  ה,  ַהְרּבֵ ּדֹורֹות  ֵמֶהם  ְוֵיְצאּו 
יַאת  לּו ְוִיְצְמחּו ַעד ּבִ ל ַהּדֹורֹות, ִיְרּבּו ְוִיְגּדְ ה ְודֹוֵרי דֹורֹות ַעד סֹוף ּכָ ם ּדֹורֹות ַהְרּבֵ ּלָ ִמּכֻ
ֹטן  ֶהם ּוְבַזְרָעם ַהּקָ ם ּבָ ֱאֶמת, ִויֻקּיַ י ְרצֹוְנָך ּבֶ ם ִיְהיּו עֹוׂשֵ ל ַהּדֹורֹות, ְוֻכּלָ ַהּגֹוֵאל ַעד סֹוף ּכָ
ה ְלַמַעְנָך,  ל עֹוָלם, ֲעׂשֵ ה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ְיֹהָוה ּבְ ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהּצָ
מּו ַזְרָעם ְלֹאֶרְך ָיִמים  ְתַקּיְ ּיִ ה, ׁשֶ ים, ַוֲחֹמל ֲעֵליֶהם ֵמַעּתָ דֹוׁשִ ה ְלַמַען ְזכּות ֲאבֹוָתם ַהּקְ ֲעׂשֵ
ֹמַח  ְזּכּו ִלׂשְ ּיִ ה, ׁשֶ יָתם, ַנֲחֵמם ִמיגֹוָנם, ְוָהֵכן ְלָבָבם ַוֲעֹזר ָלֶהם ֵמַעּתָ ימֹות ִעּנִ ֵחם ּכִ ּמְ ִנים, ׂשַ ְוׁשָ
ם ַיֲאִריכּו ָיִמים  ּלָ ר ֵהם ֲעִתיִדים ְלהֹוִליד עֹוד, ּכֻ ָבר, ַוֲאׁשֶ ר נֹוָלד ָלֶהם ּכְ ָבִנים, ֲאׁשֶ ִמיד ּבְ ּתָ

יֹלה: י ָיֹבא ׁשִ ה, ַעד ּכִ תֹוָרה ּוְגֻדּלָ ִנים ּבְ ְוׁשָ

ְלֻסּכֹות

ָרֶטיָה  ּפְ ָכל  ּבְ ָראּוי,  ּכָ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ּוַבֲחָסֶדיָך  דֹוִלים  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
ֵלָמה  ׁשְ ָנה  ּוְבַכּוָ ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּה,  ּבָ לּוִים  ַהּתְ ִמְצֹות  ְוַתְרַי"ג  נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה 
ָכבֹוד  ַעְנֵני  ְבַעת  ַהּשִׁ ל  ּכָ ה,  ֻסּכָ יַבת  ְיׁשִ ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ָעֵלינּו  ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ָראּוי.  ּכָ
יִפים  ּקִ ַגת ַהּמַ יג ַהּשָׂ ה ְלַהּשִׂ לֹוֶמָך. ְוִנְזּכֶ ת ׁשְ ר, ּוְפֹרס ָעֵלינּו ֻסּכַ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ יפּו ֶאת ִיׂשְ ִהּקִ ׁשֶ
ְמָחה,  ה ּוְבָטֳהָרה ּוְבׂשִ ָ ְקֻדּשׁ ָראּוי ּבִ ה ּכָ ַגת רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ ים ַהּשָׂ דֹוׁשִ ַהּקְ
ׁש ָלנּו  ּיֵ ל ִמיֵני ׂשֹוְנִאים, ׁשֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ּוִמּכָ יֵלנּו ִמּכָ ֵגן ָעֵלינּו ּוַבֲעֵדנּו ְוַתּצִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתָ

יֵרנּו: ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו ּוְבֵצל ּכְ ָטן ִמּלְ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוָהֵסר ׂשָ ְבַגׁשְ

ַפע ֱאֹלִהי,  יַע ָעֵלינּו ׁשֶ ּפִ ַרֲחִמים, ְוַתׁשְ ֵתנּו ּבְ ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ נּו ּוׁשְ ל עֹוָלם, חּוס ְוָחּנֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֶכל  ח ָלנּו אֹור ַהּשֵׂ ַפע רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ְוֻיְפּתַ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ יִפים ַהּקְ ּקִ ַפע ַהּמַ ֶכל ָהֱאֶמת, ׁשֶ ַפע ַהּשֵׂ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה כא ִפָלּ ּתְ קמד

יג  ה ְלַהּשִׂ ים, ְוִנְזּכֶ דֹוׁשִ יִפים ַהּקְ ּקִ ַגת ַהּמַ דֹול ַהּשָׂ ְמִהירּות ּגָ יג ּבִ ְכֵלנּו ְלַהּשִׂ נּוַעת ׂשִ ִויַמֵהר ּתְ
ָמה. ְוַעל־ ׁשּום ַהְקּדָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ּלֹא ִנְצָטֵרְך ְלִהׁשְ ִנים, ַעד ׁשֶ הּוא אֹור ַהּפָ ְקָרא ֶקֶדם ׁשֶ ֶכל ַהּנִ ׂשֵ
נּו עֹוָלה ָתִמיד ֵמֵאֶליָה. ְוַתַעְזֵרנּו  ְלֶהֶבת ִלּבֵ ֵהא ׁשַ ּתְ ה ׁשֶ ֶכל ַהזֶּה, ִנְזּכֶ נּוַעת ַהּשֵׂ ְיֵדי ְמִהיַרת ּתְ
ְלֶהֶבת  י ׁשַ ּפֵ ִרׁשְ ּוְלִיְרָאְתָך ּבְ ֱאֶמת ַלֲעבֹוָדְתָך  דֹול ּבֶ ּגָ ִהְתַלֲהבּות  נּו ּבְ ְתַלֵהב ִלּבֵ ּיִ ָתִמיד ׁשֶ
ַגְמנּו ַעל־ְיֵדי  ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ן ֶאת ּכָ ה ְלַתּקֵ ב, ִנְזּכֶ ל ַהּלֵ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ָיּה, ְוַעל־ְיֵדי ִהְתַלֲהבּות ּדִ
ָגם ַהֲחִמימּות ְוַהִהְתַלֲהבּות,  ל ּפְ ן ְמֵהָרה ֶאת ּכָ ה ְלַתּקֵ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוִנְזּכֶ ב ּדְ ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ
אנּו ִליֵדי ֲחָטִאים  ר ּבָ ים, ְלַתֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות, ַעד ֲאׁשֶ ִמּיִ ׁשְ ָהָיה ָלנּו ִלְדָבִרים ּגַ ׁשֶ
ֶניָך,  ֵחר ּפָ אִתי ְלׁשַ ן ּבָ ב ְלַתֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה. ַעל־ּכֵ דֹוִלים, ַעל־ְיֵדי ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ַוֲעֹונֹות ּגְ
ִתּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו,  ץ ּבְ לֹוֵתינּו ְוִתְתַאּמֵ ַהּצָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ֲאדֹוֵננּו ֱאֹלֵהינּו, ִיְכְמרּו ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוִתׁשְ
עֹוָלם, ֲאִפּלּו  ּבָ ֲאָוה ׁשֶ נּו ְלׁשּום ּתַ ִלּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו עֹוד ׁשּום ִהְתַלֲהבּות ּבְ ה ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו ֵמַעּתָ
לֹום,  נּו ׁשּום ִהְתַלֲהבּות ַחס ְוׁשָ ִלּבֵ ּלֹא ַיֲעֶלה ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִרים, ִמּכָ ּתָ ִלְדָבִרים ַהּמֻ
ְהֶיה ָלנּו  ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֶחְמָלֶתָך, ׁשֶ יַע ָעֵלינּו ּבְ ּפִ נּו ְוַתׁשְ ָבר ָהָאסּור ָלנּו. ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתָחּנֵ ְלׁשּום ּדָ
ֱאֶמת,  ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ְרִחימּוָתא ְלׁשִ ְלהּוִבין ּדִ ׁשַ ה, ְלִהְתַלֵהב ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ב ּדִ ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹול  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ִמְצֹוֶתיָך  ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַקּיֵם  ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ן,  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ִסְטָרא  ָגם ַהִהְתַלֲהבּות ּדְ ל ּפְ ן ּכָ ה ְלַתּקֵ ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּוְבָטֳהָרה ּכִ
ֱאֶמת.  ּבֶ ְלָבֵבינּו  ֵהר  ּטָ ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  עּוֵרינּו  ִמּנְ נּו  ְבִלּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ַאֲחָרא, 
ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך  ְלַרּצֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ִמיד,  ּתָ ְלָפֶניָך  יָחֵתנּו  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
א ְכבֹוֶדָך.  ְהֶיה ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ִכּסֵ ּיִ ים, ׁשֶ ּיִ ים ֲאִמּתִ ִדּבּוִרים ֲחָדׁשִ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ְלָפֶניָך ּבְ
ֶתָך.  ר ָנֶאה ְלַעם ְסֻגּלָ ֲאׁשֶ ֵלם, ּכַ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ דֹול ּבֶ ִהְתָקְרבּות ּגָ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבְ ְוִנְזּכֶ
ָך  ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ י, ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֵלב ָטהֹור ּבְ
ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ִחּדּוׁשִ ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  י.  ּנִ ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ַאל 
ָך  ַמִים ְלַגּלֹות אֹוָתם ְלַעּמְ ָ ְהֶיה ִלי ְרׁשּות ִמן ַהּשׁ ּיִ י תֹוָרה, ׁשֶ ִמיד ִחּדּוׁשֵ יְך ּתָ ה ְלַהְמׁשִ ְוֶאְזּכֶ
ִני ְלָכל  ָחּנֵ ר ּתְ ה ְלֵהִטיב ִמּטּוְבָך ֲאׁשֶ ל ְזכּות ַעל־ָיִדי, ְוֶאְזּכֶ ה, ִויֻגְלּגַ ָרֵאל ְלַעם ְסֻגּלָ ית ִיׂשְ ּבֵ
ְכִלי  ׂשִ יג ּבְ ִני ְלַהּשִׂ ַזּכֵ ּתְ ֶ ה, ְלַגּלֹות ָלֶהם ַמה ּשׁ ה ְלַעם ְסֻגּלָ ֻגּלָ ָרֵאל, ְלַגּלֹות ַהּסְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ֵלָמה ַעל־ְיֵדי ִדּבּוַרי,  ְתׁשּוָבה ׁשְ ְחְזרּו ּבִ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ים ּבִ ּיִ י תֹוָרה ֲאִמּתִ ִחּדּוׁשֵ
ּפֹות ָיִרים  ל ֵמַאׁשְ ְרצֹוֶנָך. ֵמִקים ֵמָעָפר ּדָ ּלֹא ּכִ ָבר ׁשֶ ִאְמֵרי ִפי, ְוֹלא אֹוַמר ּדָ ל ּבְ ׁשֵ ְוֹלא ֶאּכָ
ה ְלַמַעְנָך  ה ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו, ֲעׂשֵ ַרֲחִמים, ַוֲעׂשֵ ֲאלֹוַתי ּבְ א ִמׁשְ ִני ּוַמּלֵ ֶאְביֹון, חּוס ְוָחּנֵ
ה  י ַאּתָ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ יֵבנּו ָחּנֵ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ יֵענּו, ּוִמּלְ ְוהֹוׁשִ
ים,  ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ֶמְרַחּקִ ית ִיׂשְ ר ִיְצֲעקּו ֵאֶליָך ּבֵ ים, ֲאׁשֶ ֲעַמּקִ ה ּוַמֲאִזין קֹוֵלנּו ִמּמַ ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ
ִקים. רֹוֵכב  ֲעֹזב ְוָהֵקם ּתָ ם ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון, ָעֹזב ּתַ ֱאָנִקים. ֹלא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ַהּנֶ

ִמיָרא(. ֵני ֵאִלים" ְוכּו' ַעד ּגְ ָחִקים: )ְוֹיאַמר "ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליֹהָוה ּבְ ֶעְזֵרנּו ּוְבַגֲאָותֹו ׁשְ ַמִים ּבְ ׁשָ
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תֹוְך חֹוָתם ּתֹוָרה כב י חֹוָתם ּבְ

ִחיַנת ִלּמּוֵדי א.  ֵהם ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ יִקים ּכָ ֵיׁש ַצּדִ
ה',  ֶאת  ְבָיכֹול  ּכִ ּלֹוְמִדין  ׁשֶ ַהְינּו  ם,  ֵ ַהּשׁ
ִליחּותֹו  ׁשְ ּנֹוְתִנין לֹו ֵעצֹות, ְוֵהם הֹוְלִכין ּבִ ׁשֶ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלַהֲחִזיָרם  ְלהֹוִכיָחם  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ַרְגִלין  ִנְקָרִאים  ם־זֶה  ְוַעל־ׁשֵ ַרְך.  ִיְתּבָ
מֹות  )ׁשְ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעָצה  ם  ַעל־ׁשֵ
ַאַחר  ַההֹוְלִכים  ַרְגֶליָך   ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהָעם  יא, ח( 

ם  ֵ ַהּשׁ "ל, ּוְכׁשֶ ם ַהֲהִליָכה ַהּנַ ֲעָצְתָך, ְוַעל־ׁשֵ
ין ָצִריְך  ְוַהּדִ עֹוָלם,  ין ּבָ ַזר־ּדִ ּגְ ּגֹוזֵר  ַרְך  ִיְתּבָ
ְבָיכֹול  ּכִ ֵהם  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ּתֹוָרה,  ין  ּדִ ִלְהיֹות 
ַרְך ִמְתַיֵעץ  ם ִיְתּבָ ֵ ן ַהּשׁ ם, ַעל־ּכֵ ֵ ִלּמּוֵדי ַהּשׁ
ְגַזר ַעל  ּנִ ין ּתֹוָרה ׁשֶ ה ָלֶהם ַהּדִ ֶהם ּוְמַגּלֶ ִעּמָ
ין־ּתֹוָרה ְוחֹוְתִמין  ין זֶה ַהּדִ ַהּדֹור. ְוֵהם ְמַכּסִ
יִרים ד, יב(,  יר ַהּשִׁ ְבִחיַנת "ַמְעָין ָחתּום" )ׁשִ אֹותֹו ּבִ
ּלֹא  ׁשֶ ַהִחיצֹוִנים,  ּנּו  ִמּמֶ ִייְנקּו  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ
ַאְכָזִרי.  ין  ּדִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּנּו  ִמּמֶ ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה 
הֹוְלִכין  ין־ּתֹוָרה,  ַהּדִ ָלֶהם  ְגֶלה  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵהם, 
ְלמּוָטב  ְלַהֲחִזיָרם  ֵדי  ּכְ ַהּדֹור  ּומֹוִכיִחים 
מּוָסר  ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ין.  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ
ּלֹא  ׁשֶ יר,  ּוְלַהְסּתִ ים  ְלַהְחּתִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִנְזָהִרין 
ם  לֹום. ְוַעל ׁשֵ ּנּו ַהִחיצֹוִנים ַחס ְוׁשָ ִייְנקּו ִמּמֶ
ִחיַנת חֹוָתם, חֹוָתם ָהַרְגִלין חֹוָתם  זֶה ֵהן ּבְ
מֹוִכיֵחי  ם  ֵ ַהּשׁ ּמּוֵדי  ַהּלִ ְוֵאּלּו  ִניִמי.  ַהּפְ
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם ּכְ לֹום ּבָ ים ׁשָ ַהּדֹור, ַמְרּבִ
י  ּכִ יג(  נד,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוגֹו'  ה'"  ִלּמּוֵדי  ַנִיְך  ּבָ "ְוָכל 
ָרֵאל  ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ר ְוַלֲעׂשֹות ׁשָ ֵ הֹוְלִכים ְלַפּשׁ

ַרְך: ַמִים ִיְתּבָ ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

ּומּוָסר ב.  ּתֹוָכָחה  ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ָהֱאֶמת  ִמּמֹוִכיֵחי 
ָיַדִים  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָהֱאמּוָנה  י  ּכִ ֱאמּוָנה, 
חֹוָתם  הּוא  ְוזֶה  ָיָדם.  ַעל  ַהּמּוָסר  ל  ְלַקּבֵ
ַהְינּו חֹוַתם ַהְיָדִין  "ל, ּדְ ְלַמְעָלה ֵמחֹוָתם ַהּנַ
ּלֹא  ִמיָרה ְיֵתָרה ׁשֶ חֹוָתם ַהִחיצֹון. ְוָצִריְך ׁשְ

ַעל־ ִיְתַקְלֵקל חֹוָתם ַהזֶּה ַהְינּו ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ
חֹוָתם  ְלַקְלֵקל  יּוְכלּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְיֵדי־זֶה 
לֹום ָהעֹוָלם  "ל' ְוָאז ִנְתַקְלֵקל ׁשְ ִניִמי ַהּנַ ַהּפְ
ַחס  ָהֱאמּוָנה  ִקְלקּול  ְוַעל־ְיֵדי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ְוֶלֱאמּונֹות  ִלְכִפירֹות  א  ּבָ הּוא  לֹום,  ְוׁשָ
ְוֵאינֹו  ֵליָצנּות,  ִמיֵני  ה  ּוְלַכּמָ ְזִבּיֹות  ּכָ
"ל. ְוַעל־ְיֵדי ִקְלקּול  ָלל ַהּמּוָסר ַהּנַ ׁשֹוֵמַע ּכְ
ין  רּוׁשִ ּגֵ ִאים  ּבָ ַהזֶּה,  ְוַהּמּוָסר  ַהּתֹוָכָחה 
עֹוָלם ְלֵהֶפְך  ית ַמֲחֹלֶקת ּבָ ְוִטְלטּוִלים, ְוַנֲעׂשֵ
ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ ִנְמָצא  "ל,  ַהּנַ לֹום  ָ ִמּשׁ
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  חֹוָתם  ר  ִעּקַ ר,  ָהִעּקָ
ל  ִויַקּבֵ ַמע  ִיׁשְ ְוָאז  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָלִלּיּות  ּכְ ְוִהיא 
"ל ְוָיׁשּוב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו, ִנְמָצא  מּוָסר ַהּנַ
ֱאמּוָנה:  ַעל־ְיֵדי  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ֶמֶרת  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

תֹוְך חֹוָתם[ ְבִחיַנת חֹוָתם ּבְ ֶמת ּבִ ]ְוֶנְחּתֶ

ֵלָמה, ג.  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ַהּדֹור  יֵקי  ְלַצּדִ ִאים  ּבָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאמּוַנת  ר  ִעּקַ ל  ּכָ י  ּכִ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְבָעה  ַהּשִׁ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ]ׁשֶ ְלַהּדֹור,  ֵהם  יִכים  ַמְמׁשִ
ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ רֹוִעים[, 

יק  ּדִ ַהּצַ ר,  ְוָהִעּקָ ה.  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ְוָהֱאמּוָנה 
ַרֲעָיא  זֶה  ם  ׁשֵ ַעל  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ
ָנּה  ְלַתּקְ ָהֱאמּוָנה  רֹוֶעה  י  ּכִ ְמֵהיָמָנא, 
רֹוִעים  ְבָעה  ִמּשִׁ ֶאָחד  ְוהּוא  ִליָמּה,  ּוְלַהׁשְ
י  ַרּבִ ֶרק ז' ּבְ ָבא ְמִציָעא ּפֶ ן ּבָ ָכל ּדֹור ָודֹור: )ְוַעּיֵ ּבְ ׁשֶ

א ּוָבָניו(:  ִחּיָ

ָהרֹוִעים ד.  ְלֵאּלּו  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ּוְלִהְתָקֵרב 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְיָקא  ּדַ ַעזּּות 
ּוְכמֹו  ה(,  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ֵמר'  ּנָ ּכַ ָעז  'ֱהֵוי  ִלְבָרָכה 
ָך"  ָקְדׁשֶ ְנֵוה  ֶאל  ָך  ְבָעזְּ "ֵנַהְלּתָ  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ רֹוִעים  ֵיׁש  י  ּכִ יג(.  טו,  מֹות  )ׁשְ

ן ְמֻפְרְסֵמי ַהּדֹור, ְוכֹוִפין  ם ּכֵ ַאֲחָרא, ְוֵהם ּגַ
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ּכָֹחם  ר  ְוִעּקַ ְעּבּוַדְיהּו,  ׁשִ ִלְתחֹות  ים  ֲאָנׁשִ
ַמְלכּוָתא  'ַעזּּות  י  ּכִ ַעזּּות,  ַעל־ְיֵדי  הּוא 
ְכָלִבים  ּכִ ְוֵהם  ק"ה.(.  )ַסְנֶהְדִרין  ָתָגא'  ָלא  ּבְ
ֶלב' )סֹוָטה  ְפֵני ַהּכֶ ֵני ַהּדֹור ּכִ ַעזּּוָתם, ְוֵהן 'ּפְ ּבְ
ה  ֵהּמָ ֶנֶפׁש  ַעזֵּי  ָלִבים  "ְוַהּכְ ְבִחיַנת:  ּבִ מ"ט:( 

ֵצל  ר ְלִהּנָ ן ִאי ֶאְפׁשָ ְעָיה נו, יא(. ְוַעל־ּכֵ ֹרִעים" )ְיׁשַ
לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ַרק  ם,  ְלּתָ ֶמְמׁשַ ַחת  ִמּתַ ֵמֶהם 
ֶנֶגד ַעזּּוָתם ָהָרע,  דֹול ְמֹאד ַלֲעֹמד ּכְ ַעזּּות ּגָ
ִאי  ְוֵכן  ִמְצָחם.  ת  ְלֻעּמַ ָחָזק  ִמְצחֹו  ְוִיְהֶיה 
ְוַהחֹוְלִקים  ַהּמֹוְנִעים  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ר  ֶאְפׁשָ
י ִאם  ִדים ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֶמת, ּכִ ְתַנּגְ ְוַהּמִ

ְלָחן־ָערּוְך" ִסיָמן א( ן "ׁשֻ ה: )ְוַעּיֵ ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי ַעזּּות ּדִ

ַעזּּות ה.  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוֵכן 
ַעזּּות  ֶנֶגד  ַהְינּו  ּדְ ַעְצמֹו,  ֶנֶגד  ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ַתֲאֹוות  ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ְוָחָזק  ַעז  הּוא  ׁשֶ ַהּגּוף 
ְוַעל־ְיֵדי  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ּבּוׁשָ לֹו  ְוֵאין 
ָמה ְיכֹוָלה  ׁשָ ַעזּּות ַהּגּוף ַעל־ְיֵדי־זֶה ֵאין ַהּנְ
ְלהֹוִדיַע  ְלַהּגּוף  ְלִהְתָקֵרב  ַעְצָמּה  ִלְסֹמְך 
ד  ְלִהָלּכֵ תּוַכל  י  ]ּכִ ֶגת.  ַמּשֶׂ ִהיא  ׁשֶ גֹות  ֵמַהּשָׂ לֹו 
י  ּכִ ֲאוֹות.[  ַהּתַ ּבְ ְוָחָזק  ָעז  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהּגּוף  ַעזּּות  ֶקף  ּתֹ ּבְ

רֹוָאה  ִהיא  ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ אי  ַוּדַ ּבְ
ְמֹאד,  ֶעְליֹוִנים  ָבִרים  ּדְ ִמיד  ּתָ ֶגת  ּוַמּשֶׂ
ֵמֲחַמת  ָלל  ּכְ ֵמֶהם  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ַהּגּוף  ֲאָבל 
הּוא  ּנּו, ֵמֲחַמת ַעזּּותֹו ׁשֶ ִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ ׁשֶ
ְלַרֵחם  ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך  ַתֲאֹוות.  ּבְ ְוָחָזק  ַעז 
ר  ּבֵ כֹו ְלׁשַ ר ַהּגּוף ִלְראֹות ְלַזּכְ ׂשַ ְמֹאד ַעל ּבְ
ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲאוֹות,  ַהּתַ ל  ׁשֶ ָהָרע  ַעזּּותֹו 
ְלַהּגּוף,  ַעְצָמּה  ְלָקֵרב  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתּוַכל  זֶה 
ָגה  ַהּשָׂ ל  ּוִמּכָ ֶהָאָרה  ל  ִמּכָ לֹו  ּוְלַהְראֹות 
ה.  ּנָ ִמּמֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיַדע  ַהּגּוף  ׁשֶ ֶגת  ַמּשֶׂ ִהיא  ׁשֶ
ה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ַעזּּות  ָ ְקֻדּשׁ ן ָצִריְך ַעזּּות ּדִ ַעל־ּכֵ
קֹולֹות  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוַעזּּות  ַהּגּוף. 
ְצָעָקה  קֹול  ֵהן  ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֵהן קֹול ֲאָנָחה ֵהן קֹול ׁשֹוָפר ֵהן קֹול ִזְמָרה 

ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ קֹול  ֵהן 
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ל ְצָדָקה  עֹות ׁשֶ ְטּבְ קּוׁש ַהּמַ ַוֲאִפּלּו קֹול ִקׁשְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַעזּּות ּדִ ן ּבְ ם ּכֵ זֶה ַהּקֹול הּוא ּגַ

ִרין ַעזּּות ַהּגּוף:  ּבְ ְוַעל־ְיֵדיֶהם ְמׁשַ

ְקָרא ו.  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ָהָאָדם  ַעְצִמּיּות  ר  ְוִעּקַ
ִהיא ֶעֶצם  ָמה, ׁשֶ ׁשָ ֵאֶצל ָהָאָדם ֲאִני ִהיא ַהּנְ
רֹו  ׂשָ ִמּבְ ְרחֹוָקה  ִהיא  ֲאָבל  ָלַעד.  ם  ּיָ ַהּקַ
"ל.  ּנַ ּכַ ַתֲאוֹוָתיו  ּבְ ַעזּּותֹו  ֵמֲחַמת  ְוגּופֹו 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּגּוף  ַעזּּות  ר  ּבֵ ׁשַ ּמְ ּוְכׁשֶ
ַהּגּוף  ֶאל  ַעְצָמּה  ְלָקֵרב  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתּוַכל 
ן  ְוַעל־ּכֵ ַתֲענּוָגיו.  ּבְ ֶדת  ִנְלּכֶ ְהֶיה  ּתִ ֹלא  י  ּכִ
ֲענּוֵגי ַהּגּוף  ָמה ַלֲחֹזר ַעל־ְיֵדי ּתַ ׁשָ ּתּוַכל ַהּנְ
טֹוָבה  ְוִהיא  ּה.  ּלָ ׁשֶ ֲענּוִגים  ַלּתַ ְלַמֲעָלָתּה 
ְדֵרָגָתּה  ִמּמַ נֹוֶפֶלת  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ְלַהּנְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתּוַכל  ָואֹור,  ַצח  ַהּגּוף  ּוְכׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ְלַמְדֵרָגָתּה  ְוַלֲחֹזר  ְלִהְתרֹוֵמם 
ן טֹוב  ם ּכֵ ַהּגּוף ּגַ י ֵמַאַחר ׁשֶ ֲענּוֵגי ַהּגּוף. ּכִ ּתַ
ן  ְוַעל־ּכֵ ֲענּוִגים,  ַהּתַ ּבְ ד  ִנְלּכָ ֵאינֹו  ר  ְוָכׁשֵ
ָמה ַלֲחֹזר ַעל־ְיֵדיֶהם ְלַמֲעָלָתּה.  ׁשָ ּתּוַכל ַהּנְ
ַהּגּוף  ׁש ּבְ ּיֵ ימֹות ׁשֶ ן ַעל־ְיֵדי ָהְרׁשִ ם ּכֵ ְוֵכן ּגַ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּבֹו  ֵהִאיָרה  ׁשֶ ֶהָארֹות  ַעל־ְיֵדי 
ְוַלֲחֹזר  ְוַלֲעלֹות  ִלְזּכֹר  ה  ַעּתָ ּתּוַכל  ִמּקֶֹדם, 
ֶאֱחזֶה  ִרי  ׂשָ "ִמּבְ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ְלַמְדֵרָגָתּה. 
ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ ִרי'  ׂשָ 'ִמּבְ כו(,  יט,  )ִאּיֹוב   " ֱאלֹוּהַ
גֹות  ַהּשָׂ רֹו  ׂשָ ּוִמּבְ ִמּגּופֹו  ָהָאָדם  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ
"ל.  ּנַ ּכַ ִמיד  ּתָ ֶגת  ַמּשֶׂ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֶעְליֹונֹות 
ַעזּּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֲאָנָחה  קֹול  ְוַעל־ְיֵדי 
ַעזּּות  ֶרת  ּבֶ ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ָהֶעֶצם  ֶקת  ּבֶ ּוִמְתּדַ ִמְתָקֶרֶבת  ַוֲאַזי  ּגּופֹו 
ָמה ְלַהּגּוף. ְוזֶהּו: "ִמּקֹול  ׁשָ ר, ַהְינּו ַהּנְ ׂשָ ְלַהּבָ

ים קב, ו(: ִהּלִ ִרי" )ּתְ ְבָקה ַעְצִמי ִלְבׂשָ ַאְנָחִתי ּדָ

ִחיַנת ז.  ּבְ ֵיׁש  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְכָלִלּיּות  ּבִ ְוֵכן 
ִחיַנת  י ֶהָחָכם ָהֱאֶמת הּוא ּבְ ר. ּכִ ֶעֶצם ּוָבׂשָ



תֹוְך חֹוָתם קמזּתֹוָרה כב י חֹוָתם ּבְ

ה  ְלַמּטָ ֵהם  ׁשֶ ְלָהָעם  ָמה  ְנׁשָ ִחיַנת  ּבְ ֶעֶצם 
ֶאְצלֹו,  ר  ׂשָ ּבָ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ּוְכׁשֶ ּנּו.  ִמּמֶ
ל  ׁשֶ קֹולֹו  ַהְינּו  ֲאָנָחה  ַהּקֹול  ׁשֹוְמִעים  ָאז 
יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּגּוָפם,  ְוׁשֹוֶבֶרת  ֶהָחָכם, 
ַאְנָחִתי  ִמּקֹול  ְבִחיַנת  ּבִ ֲאֵליֶהם  ְלִהְתָקֵרב 
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּגֹוֵבר  ִלְפָעִמים  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ְוגֹו' 
ְפָרט ּוִבְכָלל. ְוַעל־ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ָהַעזּּות ּדְ

ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ֵמֶהם  ָרחֹוק  ָהֱאֶמת  ֶהָחָכם  ן  ּכֵ
גֹות  ֵמַהַהּשָׂ ָלֶהם  ּוְלהֹוִדיַע  ֶהם,  ּבָ ְלָהִאיר 
ֵאין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  י  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ
ר  ׂשָ ּבָ ִחיַנת  ּבְ מֹו  ּכְ ְלֶהָחָכם  ָהָעם  בּוִקים  ּדְ
ָמה  ׁשָ ְך ֵמַהּנְ ל־ּכָ ְלָהֶעֶצם. ְוֵכן ַהּגּוף ָרחֹוק ּכָ
ְוֵאינֹו  ְלָהֶעֶצם,  ר  ׂשָ ּבָ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד 
ַח ְוצֹוֵעק  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶ ָלל ֲאִפּלּו ּכְ ׁשֹוֵמַע ַהּקֹול ּכְ
ֵאינֹו  ִרחּוקֹו  ֶדל  ִמּגֹ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ר  ּבֵ ׁשֹוֵמַע ַרק קֹול ַהֲהָבָרה, ְוֵאינֹו זֹוֶכה ְלׁשַ
ר  ּבָ ִנׁשְ ֵאין  ְוֵכן  ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ּגּופֹו  ַעזּּות 
ְותֹוָכָחה  ֲאָנָחה  קֹול  ַעל־ְיֵדי  ָהָעם  ַעזּּות 
י ִאם  י ֵאין ׁשֹוְמִעין ּכִ ל ֶהָחָכם ָהֱאֶמת, ּכִ ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ קֹול  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֲהָבָרה.  קֹול 
ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוהּוא  ֶנְגּדֹו קֹול ּדְ ִנְתעֹוֵרר ּכְ
ְתעֹוְרִרים ָהֲעוֹונֹות ְוצֹוֲעִקין  ּנִ קֹול ֲהָבָרה ׁשֶ
ָלזֶה  ּוְצִריִכים  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִקְטרּוִגים  ּבְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֶהָחָכם,  ֶאת  ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ּמּוׁש  ׁשִ
ּבֹו,  ֵבק  ִלּדָ ְלֶהָחָכם  ר  ׂשָ ּבָ ְבִחיַנת  ּבִ ין  ַנֲעׂשִ
ַעל־ ׁשֶ ַעד  קֹולֹו,  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 

ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוֵכן  ל ָהַעזּּות ּדְ ּטֵ ְיֵדי־זֶה ִנְתּבַ
ִמְצוֹות  ָמה ּבְ ׁשָ ׁש ַהּגּוף ְלַהּנְ ּמֵ ׁשַ ּמְ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ְבִחיַנת  ה ַהּגּוף ּבִ ּיֹות, ַעל־ְיֵדי־זֶה ַנֲעׂשֶ ַמֲעׂשִ
ָמה, ְוׁשֹוֵמַע קֹול  ׁשָ הּוא ַהּנְ ר ְלָהֶעֶצם ׁשֶ ׂשָ ּבָ
ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְוִיְזּכֶ ַעְצמֹו  ל  ׁשֶ ְוַצֲעָקתֹו  ַאְנָחתֹו 
ְוַעל־ְיֵדי־ "ל.  ּנַ ּכַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּגּופֹו  ַעזּּות 
ִהיא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ֵלמּות  ִלׁשְ ָלבֹוא  זֹוִכין  זֶה 
יֵקי ַהּדֹור  ּדִ ִלין ִמּצַ ַקּבְ ּמְ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ּכְ

ים: ּיִ ָהֲאִמּתִ

"ל ִהיא ַעל־ח.  ה ַהּנַ ָ ְקֻדּשׁ ְוָלבֹוא ָלַעזּּות ּדִ
ל  קּותֹו ׁשֶ ר ַעזּּותֹו ְוִהְתַחזְּ י ִעּקַ ְמָחה, ּכִ ְיֵדי ׂשִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ְלִהְתָקֵרב  ָהָאָדם 
י  "ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ְוֶחְדָוה.  ְמָחה  ׂשִ ִהיא ַעל־ְיֵדי 
ֶגת(  ִהיא ַמּשֶׂ )ׁשֶ )ְנֶחְמָיה ח, י(:  ֶכם"  ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ
ַמה  ַהּגּוף  ַעזּּות  ּתֶקף  ּבְ ד  ְלִהָלּכֵ תּוַכל  י  ּכִ

ֲאוֹות. ְוכּו': ַהּתַ הּוא ָעז ְוָחָזק ּבְ ֶ ּשׁ

ּתֹוָרה ט.  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ְמָחה  ְלׂשִ ְוִלְזּכֹות 
ִחיַנת ִנְגלֹות,  ה ּבְ ִחיַנת ַנֲעׂשֶ ֵהם ּבְ ה ׁשֶ ּוְתִפּלָ
ְמַחת  ִחיַנת: "ְוׂשִ רֹות ּבְ ִחיַנת ִנְסּתָ ַמע ּבְ ְוִנׁשְ
י  ּתֵ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ יא(,  נא,  ְעָיה  )ְיׁשַ ם"  ֹראׁשָ ַעל  עֹוָלם 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֹראׁש  ּבְ נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ֲעָטרֹות 
ַמע  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ָאְמרּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ת פ"ח.( ּבָ ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ׁשַ ּכְ

ר י.  ְוִנְסּתָ ִנְגֶלה  ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש לֹו  ָאָדם  ְוָכל 
ל  ּכָ ְוָצִריְך  ה.  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַלֲעלֹות  ָאָדם 
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלעֹוָלם,  ּוֵמעֹוָלם 
ְהֶיה  ּיִ ֹבּהַ יֹוֵתר, ׁשֶ ַמע ּגָ ה ְוִנׁשְ ִלְבִחיַנת ַנֲעׂשֶ
ַמע  ִנׁשְ ִחיַנת  ִמּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶאְצלֹו  ה  ַנֲעׂשֶ
ִהיא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ר  ִנְסּתָ ִחיַנת  ּבְ
ל  ּכָ ְסִביבֹות  ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ִחיַנת  ּבְ
ֶאת  זֶה  ּבָ ַלֲעֹבד  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמְצָוה, 
מֹו  ּכְ ה',  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ָבִרים כט,  רֹות ַלה' ֱאֹלֵקינּו" )ּדְ ְסּתָ תּוב: "ַהּנִ ּכָ ׁשֶ
ִחיַנת  ה ּבְ ִחיַנת ַנֲעׂשֶ ה ִמזֶּה ּבְ כח(, ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ

ּתֹוָרתֹו.  ִחיַנת  ּבְ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ִנְגֶלה, 
"ל  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ַמע  ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ לֹו  ִיְהֶיה  ְוָאז 
ֹבָהה  ּגְ ְלַמְדֵרָגה  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ יֹוֵתר.  ֹבּהַ  ּגָ
ּלֹו  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ֵמַהּנִ ה  ַנֲעׂשֶ ֲאַזי  ֵמָהִראׁשֹוָנה 
ַמע  ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ לֹו  ֵיׁש  ַוֲאַזי  ה  ַנֲעׂשֶ ִחיַנת  ּבְ
א. ְוָצִריְך ִלְלֹמד  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַאֶחֶרת, ְוֵכן ִמּדַ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ְתִפּלָ ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  ּתֹוָרה 
ּנּו,  ר ִמּמֶ ְסּתָ ַרְך ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ה לֹו ַהּשׁ ַגּלֶ ּיְ ַעד ׁשֶ
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ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִנְגֶלה.  ר  ְסּתָ ֵמַהּנִ ה  ַנֲעׂשֶ ְוִיְהֶיה 
ְך  ַאַחר־ּכָ לֹו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ַעד  עֹוד  ל  ּלֵ ִיְתּפַ
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  יֹוֵתר.  ֹבּהַ  ַהּגָ ר  ְסּתָ ַהּנִ ם  ּגַ
ׁש  ְלַבּקֵ יֹוֵתר,  ֹבּהַ  ּגָ א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ֵיֵלְך 
ר  ְסּתָ יג ַהּנִ ַרְך ְלַהּשִׂ ם ִיְתּבָ ֵ ַעם ֵמַהּשׁ ָכל ּפַ ּבְ
ת  ְנֻקּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ֹבּהַ  ַהּגָ
ם  ְוׁשָ ָהֲאִצילּות.  ת  ִחּלַ ּתְ הּוא  ׁשֶ ִריָאה  ַהּבְ
ּוְבִחיַנת  ַמע,  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש 
י  ֱאֶמת, ּכִ ם הּוא ּתֹוַרת ה' ּבֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ה ׁשֶ ַנֲעׂשֶ
ם  ֵ ּשׁ א ּתֹוַרת ה' ִהיא ַרק ּבַ ָכל עֹוָלם ְוַדְרּגָ ּבְ
ּנּו ִנְקָרא  ר ִמּמֶ ְסּתָ ּנִ ָאל, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשְ ַהּמֻ
ּתֹוָרתֹו.  ית  ַנֲעׂשֵ ם  ְלׁשָ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ה',  ּתֹוַרת 
ָהֲאִצילּות  ת  ְתִחּלַ ּבִ ׁשֶ ַמע  ׁשְ ַהּנִ ִחיַנת  ּבְ ַאְך 
ם  ָ ִמּשׁ ֹבּהַ  ּגָ ֵאין  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ּתֹוַרת ה'  ִהיא 
ְך ִיְהֶיה ִנְכָלל  ׁש. ְוַאַחר־ּכָ ַרק ּתֹוַרת ה' ַמּמָ
ּלֹו  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ְוָאז  רּוְך הּוא,  ּבָ ָהֵאין סֹוף  ּבְ
ִחיַנת  ָמע הּוא ּבְ ׁשְ ׁש, ְוַהּנִ הּוא ּתֹוַרת ה' ַמּמָ
ׁש  ַמּמָ ה'  ּתֹוַרת  ִהיא  ְותֹוָרתֹו  ה',  ת  ִפּלַ ּתְ
ֵיׁש  י  ּכִ ׁש.  ַמּמָ ה'  ת  ִפּלַ ּתְ ִהיא  תֹו  ּוְתִפּלָ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּתֹוַרת ה' ּכְ
ְוֹראׁש  ּכּוִרים  ּבִ ְלִמי  )ְירּוׁשַ ה'  ִחּלָ ּתְ יָה  ְמּתִ ִקּיַ 'ֲאִני 
ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ה'  ת  ִפּלַ ּתְ ְוֵכן  ָנה(.  ָ ַהּשׁ

דֹוׁש־ ַהּקָ ׁשֶ ִין  ִמּנַ ו(,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ים  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ל,  ּלֵ ִמְתּפַ רּוְך־הּוא  ּבָ
ֶרְך זֶה זֹוִכין  ְעָיה נו, ז(, ְוַעל־ְיֵדי ּדֶ ֵבית ְוגֹו' )ְיׁשַ ּבְ

"ל: ּנַ ְמָחה ּכַ ְלׂשִ

ַעל־יא.  ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ַאְך 
ים  ִהּלִ )ּתְ ִתיב  ּכְ ְרָעָדה"  ּבִ "ְוִגּלּו  י  ּכִ ִיְרָאה,  ְיֵדי 
ֵרא  ּיָ ׁשֶ ה,  ּבּוׁשָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ְרָאה  ְוַהּיִ יא(.  ב, 

ַחס  ֶיֱחָטא  ְלַבל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ לֹום  ְוׁשָ
דֹוָלה  ּגְ ַמֲעָלה  ִהיא  ה  ַהּבּוׁשָ י  ּכִ כ(,  )ְנָדִרים 

"ת  ׁשֶ ּבֹ ָיֵר"א  י"ת  ֵראׁשִ ּבְ ְוזֶהּו  ְמֹאד, 
ִחיַנת  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוִהיא  ב(,  ּקּון  ּתִ ּקּוִנים  )ּתִ

י  ּכִ ל(.  לא,  ֵלי  )ִמׁשְ ל"  ִתְתַהּלָ ִהיא  ה'  "ִיְרַאת 
ה,  ה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ִיְרָאה ּובּוׁשָ ִפּלָ ר ַהּתְ ִעּקַ
ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ֵלָמה,  ׁשְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ י  ]ּכִ ַהּכֹל:  ּכֹוֶלֶלת 
ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ּובּוׁשָ ִיְרָאה  ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ֵלָמה,  ׁשְ ָנה  ַכּוָ ּבְ

ּוְלַעזּּות  ְמָחה  ְלׂשִ "ל,  ַהּנַ ְלָכל  זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך.  ִיְתּבָ

ְלִהְתָקֵרב  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ִנְכָנִסין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֵלמּות ֱאמּוָנה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ל ֵמֶהם ׁשְ יֵקי ֱאֶמת ּוְלַקּבֵ ּדִ ְלּצַ

רּוׁש  ]ּפֵ ֱאֶמת  ִמּמֹוִכיֵחי  מּוָסר  ֶהם  ּבָ ל  ְלַקּבֵ ְלָיַדִים  ה  ִיְזּכֶ

ל ֵמֶהם מּוָסָרם ֲאִפּלּו  יִקים ְיַקּבֵ ַצּדִ ּיֵׁש לֹו ֱאמּוָנה ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ִמן  ּוַמֲחֹלֶקת  ין  ֵגרּוׁשִ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  זָּיֹון[  ּבִ ֶדֶרְך  ּבְ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ה  ְוַיֲעׂשֶ ָהעֹוָלם, 

זֶה  ְוָכל  חֹוָתם,  תֹוְך  ּבְ חֹוָתם  ְבִחיַנת  ּבִ ָחֵתם  ּתֵ ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ

ה. [ ִפּלָ זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ּתְ

ת יב.  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ַמֲאָמר  א  ּדָ ית  ֵראׁשִ ּבְ
ִחיַנת ַמֲאָמר  ֶרק ה(, ְוהּוא ּבְ ְצִניעּוָתא ּפֶ רּוָמה ִסְפָרא ּדִ ּתְ

ַלִים,  ְירּוׁשָ ִנְקֵראת  ֱאמּוָנה  ן  ְוַעל־ּכֵ ֵלם.  ׁשָ
ָיֵרא  ית  ֵראׁשִ ִמּבְ ְנָיָנּה  ּבִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ם  ַעל־ׁשֵ
ַמֲאָמר  ֵלם  ׁשָ ִיְרָאה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ת,  ׁשֶ ּבֹ
ִחיַנת  ְנָיָנּה ַעל־ְיֵדי ּבְ ר ּבִ ִעּקַ ֵלם. ִנְמָצא ׁשֶ ׁשָ
ה,  ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ֵלם ּבְ הּוא ַמֲאָמר ׁשָ ִיְרָאה, ׁשֶ
ְמָחה,  ּוְלׂשִ "ל  ַהּנַ ְלָכל  זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ְלַעזּּות,  זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ְלָהרֹוִעים,  ִנְתָקְרִבין 
ֶנֱאָמָנה"  "ִקְרָיה  ַלִים  ְירּוׁשָ ִהיא  ָלֱאמּוָנה 

ְעָיה א, כא(: )ְיׁשַ

א יג.  ְרּגָ רֹוִצים ָלֵצאת ְוַלֲעלֹות ִמּדַ ׁשֶ ַאְך ּכְ
ֹקֶדם  ְיִריָדה  לֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָצִריְך  א,  ְלַדְרּגָ
ה.  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ ִהיא  ַהְיִריָדה  י  ּכִ ה,  ָהֲעִלּיָ
ֵאּלּו  ו(  ג,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוגֹו'  ַהזֹּאת  ָלה  ְכׁשֵ ְוַהּמַ ְוזֶה: 
ֲעֵליֶהם  עֹוֵמד  ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ
ְכׁשֹול  ין מג(, ְוַהּמִ ּטִ ֶהם )ּגִ ל ּבָ ן ִנְכׁשָ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
ְלָהִבין  ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ּוִמזֶּה  ַהְיִריָדה.  ִהיא 
ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְלִהְתַחזֵּק  ָצִריְך  ה הּוא  ּמָ ּכַ
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ִפילֹות  ַהּנְ ל  ִמּכָ ַדְעּתֹו  ּבְ ְלעֹוָלם  ִיּפֹל  ְוֹלא 
ץ  י ִאם ִיְתַחזֵּק ְוִיְתַאּמֵ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ְוַהְיִרידֹות ׁשֶ
עֹוָלם  ּבָ ׁשּום ֹאֶפן ׁשֶ ל ַעל זֶה ּבְ ּכֵ ִלְבִלי ִהְסּתַ
ה ְלַבּסֹוף  ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעֹבר ָעָליו ָמה, ְוָאז ִיְזּכֶ
דֹולֹות,  ּגְ ַלֲעִלּיֹות  ַהְיִרידֹות  ל  ּכָ כּו  ְתַהּפְ ּיִ ׁשֶ
זֶה  ה. ְוֵיׁש ּבָ ְכִלית ָהֲעִלּיָ י ַהְיִריָדה ִהיא ּתַ ּכִ
ַפל ְלָמקֹום  ּנָ ׁשֶ ל ֶאָחד  ּכָ י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ
ֶנֱאָמִרים  ֵאיָנם  ָעָליו  ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ַפל,  ּנָ ׁשֶ
ַמֲעָלה  ּבְ ִלְגדֹוִלים  ַרק  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ
ֲאָבל  א.  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהעֹוִלים 
ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ י  ּכִ ְוַתֲאִמין  ַדע  ּתֵ ֱאֶמת  ּבֶ
ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ַעל  ם  ּגַ ֶנֱאָמִרים  ה  ָהֵאּלֶ
ַרְך טֹוב  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ רּוִעים, ּכִ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ ְוַהּגָ

ִמיד: ַלּכֹל ּתָ

ְתִפיָסה יד.  ּבִ נֹוְפִלים  ְדלּות  ּגַ ַעל־ְיֵדי 
ה י"ז(: ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגּלָ ּכְ

ְמֹאד טו.  ָרָעה  ה  ִמּדָ ִהיא  ָהַעזּּות  ת  ִמּדַ
ִאם  ֶרק ה(,  ּפֶ )ָאבֹות  ם  ְלֵגיִהּנֹ ִנים  ּפָ ַעז  י  ּכִ ְמֹאד, 
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִביל  ׁשְ ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ִהיא 
ם ְוַכּיֹוֵצא ָבזֶה.  ֵ ֶנֶגד ִיְרֵאי ַהּשׁ ָניו ּכְ ֵעז ּפָ ּמֵ ׁשֶ ּכְ
ֶהֱחִליף  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  ָהֳעָנׁשִ ְוָכל 
ן ִמְדָרׁש  ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות )ַעּיֵ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַעל ׁשִ
ָאר ַרק  ה מ"ב(, ַאְך ֹעֶנׁש ָהַעזּּות ִנׁשְ ָרׁשָ ה ֶלְך־ְלָך ּפָ ַרּבָ

ָהַעזּּות  מֹו ׁשֶ ּכְ ַדע ׁשֶ ּתֵ ֵגיִהּנֹם. ַאְך ָצִריְך ׁשֶ ּבְ
מֹו ֵכן ָצִריְך ָהָאָדם  ה ָרָעה ְמֹאד, ּכְ ִהיא ִמּדָ
ּיּוַכל  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָקא  ּדַ
ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִנים  ּפָ ָהַעזֵּי  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד 
י  ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ְלַהּצַ ִהְתָקֵרב  ִמּלְ ַהּמֹוְנִעים 
ֶאל  ֵנס  ִלּכָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ה.  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ֵנס  ְוִלּכָ
ַמֲאַמר  ּכְ ַעזּּות,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ֹלא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
)ַעּיֵן  יָצה כ"ה(  )ּבֵ ין  ַעזִּ ֵהן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ א  ָרֵאל ֶאּלָ ְלִיׂשְ

ִסיָמן קמ"ז(:

ֵהם טז.  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהחֹוָתמֹות  ֵני  ׁשְ ּקּון  ּתִ

ּפּור  ּכִ יֹום  ּבְ ִנין  ּקְ ִנְתּתַ תֹוְך, חֹוָתם  ּבְ חֹוָתם 
דּוַע. ְוָכל זֶה הּוא ַעל־ְיֵדי  ּיָ ה ּכַ ְעָנא ַרּבָ ְוהֹוׁשַ
ָרֵאל  ִיׂשְ צֹוֲעִקין  ָאז  י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהּקֹולֹות 
י  ּתֵ ׁשְ א  ִגיְטִרּיָ ּבְ ֵרי  ׁשְ ּתִ ן  ְוַעל־ּכֵ קֹולֹות, 
ְוִנְקָרא  בֹות,  ַהּתֵ י  ּתֵ ׁשְ ִעם  חֹוָתם  ָעִמים  ּפְ
יפּות  ּקִ ׁשֹון ּתַ ֶיַרח ָהֵאיָתִנים )ְמָלִכים־א ח, ב( ִמּלְ
ִקיעֹות  ֹוָפר, ְוקֹול ַהּתְ ּשׁ ְוַעזּּות. ְוָאז ּתֹוְקִעין ּבַ
ַעל־ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא 

ְפָרט  ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ר ַעזּּות ּדְ ּבַ ְיֵדי־זֶה ִנׁשְ
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ ְוֵכן  "ל,  ּנַ ּכַ ּוִבְכָלל 
י ַעזּּות  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמַחת  ֵרי ׂשִ ִתׁשְ ן ּבְ ְוַעל־ּכֵ
מֹו  ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ ְמָחה  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֶכם" )ְנֶחְמָיה ח,  י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ תּוב: "ּכִ ּכָ ׁשֶ
ָנה: ָ ְקָרא ַהזֶּה ֶנֱאַמר ַעל ֹראׁש ַהּשׁ י(, ְוַגם ַהּמִ

ִלְפֵני יז.  ְמֹאד  ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ ָהָאָדם  ָצִריְך 
ְרצֹונֹו  ֶנֶגד  ַלֲעׂשֹות  ּלֹא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה  ן ׁשֶ ּכֵ ל־ׁשֶ לֹום, ִמּכָ ַחס ְוׁשָ
יְך ָעָליו  לֹום. ְוִאם ֹלא ַיְמׁשִ ֵחְטא ְוָעֹון ַחס ְוׁשָ
עֹוָלם  ׁש ּבָ ּיֵ עֹוָלם ַהזֶּה, ִיְתּבַ ה ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ה ּדִ ּבּוׁשָ
ַצַער  י  ּכִ ים.  ָהֳעָנׁשִ ל  ִמּכָ ה  ָקׁשֶ זֶּה  ׁשֶ א,  ַהּבָ
ְמֹאד,  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ה  ַהּבּוׁשָ
יִהּנֹם  ַהּגֵ ֵמֹעֶנׁש  ֲאִפּלּו  יֹוֵתר  ה  ָקׁשֶ ְוהּוא 
יק  ַצּדִ ל  ּכָ ַוֲאִפּלּו  ְמֵרנּו.  ִיׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ר,  ַהּמַ
ַמֲעָלה,  ּנּו ּבְ דֹול ִמּמֶ ְפֵני ֲחֵברֹו ַהּגָ ׁש ּבִ ּיֵ ִיְתּבַ
ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל זֶה: 'אֹוי 
ְתָרא  ָבא־ּבַ ה' )ּבָ ִלּמָ ה אֹוי ְלאֹוָתּה ּכְ ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ
ׁשּו  ּיְ ִיְתּבַ ֵאיְך  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ע"ה(, 

ֵער  ר ְלׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ לֹום, ׁשֶ ַהחֹוְטִאים ַחס ְוׁשָ
ל  ׁשֶ ִרירּות  ְוַהּמְ ַער  ַהּצַ ֶדל  ּגֹ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ
א ַרֲחָמָנא ִלְצַלן.  עֹוָלם ַהּבָ ה ַהזֹּאת ּבָ ַהּבּוׁשָ
ַעל־ְיֵדי  "ל,  ַהּנַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ה  ַלּבּוׁשָ זֹּוֶכה  ּוְכׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוַעזּּות  ְמָחה  ְוׂשִ ה  ִלְתִפּלָ זֹוֶכה 
ל  יֵקי ֱאֶמת, ּוְלַקּבֵ ַצּדִ ֵלל ּבְ ּוְלִהְתָקֵרב ּוְלִהּכָ

"ל: ּנַ ֵלמּות ּכַ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֵמֶהם ֱאמּוָנה ּבְ



ה ְלתֹוָרה כב ִפָלּ ּתְ קנ

ה ְלתֹוָרה כב ִפָלּ ּתְ

מֹות  ׁשָ ל ַהּנְ ים ֲאדֹון ּכָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִרּבֹון ּכָ )כב( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה  ת ַהּבּוׁשָ ה ְלִמּדַ יְך ָעֵלינּו ִיְרָאְתָך ְוֵאיָמְתָך, ְוִנְזּכֶ ֶתָך ְוַתְמׁשִ ָ עֹון ְקֻדּשׁ יַע ָעֵלינּו ִמּמְ ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ
דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ִמּשִׁ ה  ַהּבּוׁשָ ּוְבַמֲעֵטה  ְרָאה  ַהּיִ ְלבּוׁש  ּבִ אֹוָתנּו  יׁש  ְוַתְלּבִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֹמאל, ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך  י ָלסּור ֵמְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ָיִמין ּוׂשְ ֱאֶמת ְלִבְלּתִ ִמיד ּבֶ ָך ּתָ ׁש ִמּמְ ּיֵ ְוִנְתּבַ
ֶעְזִרי,  ּבְ ְוֶהֵיה  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ל עֹוָלם, חּוָסה  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ה.  ַהּבּוׁשָ זּו  ֶאֱחָטא  י  ְלִבְלּתִ ַני  ַעל־ּפָ
ַחס  ְרצֹוְנָך  ֶנֶגד  ָבר  ּדָ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ּלֹא  ׁשֶ ֶניָך  ִמּפָ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ דֹוָלה  ּגְ ה  ּבּוׁשָ ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ְוֹלא  ָחִליָלה,  ֲעֵבָרה  ִנְדנּוד  ׁשּום  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַלֲעׂשֹות  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ְוָכל־ׁשֶ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ לֹום,  ְוׁשָ
ְהֶיה  ּיִ ר ָוָדם, ׁשֶ ׂשָ מֹוָרא ּבָ ַמִים ָעַלי ּכְ ְהֶיה מֹוָרא ׁשָ ּיִ ִני ׁשֶ א. ְוַזּכֵ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ֵאבֹוׁש ְוֹלא ֶאּכָ

ׁש: ר ָוָדם ַמּמָ ֵני ָבׂשָ מֹו ִמּפְ ֶניָך, ּכְ ה ִמּפָ ִלי ִיְרָאה ּובּוׁשָ

ִרּיֹות, ַהְמַרֵחם  בֹוד ַהּבְ ֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים, ֶהָחס ַעל־ּכְ בֹוד, צֹוֶפה ּבְ ל עֹוָלם, ֶמֶלְך ַהּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִתי  ִתי ּוְכִלּמָ ים, ַעל ֹעֶצם ֶחְרּפָ ּיִ ֶחְמָלְתָך ְוַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ יו, חּוס ְוַרֵחם ַוֲחֹמל ּבְ ל ַמֲעׂשָ ַעל־ּכָ
ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ  . ָיָדְעּתָ ְלַבד  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ר,  ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ י  ּתִ ּוָבׁשְ
א. ֵאיְך  ין ֵאיעּול ֳקָדם ַמְלּכָ ָהֵאיְך ַאְנּפִ ר, ּבְ ִתי, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ י ּוְכִלּמָ ּתִ ִתי ּוָבׁשְ ֶחְרּפָ
ִתי. ֵאיְך  ֵני ְכִלּמָ ַעְלָמא ִדְקׁשֹוט ִמּפְ ַני ּבְ יר ּפָ י. ֵאיְך אּוַכל ְלַהְסּתִ ּתִ ֵני ָבׁשְ ֵמן ִמּפְ אּוַכל ְלִהּטָ
ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי. ֵאיְך  ּוֵלי ְקֵדָרה ּבְ ָחִרים יֹוֵתר ִמּשׁ ׁשְ ַני ַהּמֻ אּוַכל ְלָהִרים ּפָ
ְפֵני מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי  ַני ּבִ ר ָיָצאִתי ַעל־ָיָדם ָלעֹוָלם. ֵאיְך ָאִרים ּפָ ְפֵני ֲאבֹוַתי ֲאׁשֶ ַני ּבִ ָאִרים ּפָ
יִתי  דֹוׁש, ּוָבזִּ דֹול ְוַהּקָ בֹוָדם ַהּגָ י ַעל ּכְ ר ְוָהֱאֶמת, ְוָאֹנִכי ֹלא ַחְסּתִ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ר הֹורּוִני ּבְ ֲאׁשֶ
ים ּוִבְפֵני ָכל  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְפֵני ָכל ַהּצַ ַני ּבִ ְבָיכֹול. ֵאיְך ָאִרים ּפָ ֶאת ַעְצִמי ְוַגם אֹוָתם, ּכִ
י  ּתִ ׁשְ ִמּבָ ָאז  יֵלִני  ְלַהּצִ יּוַכל  ִמי  ֲחֵבַרי.  ְפֵני  ּבִ ַני  ּפָ ָאִרים  ֵאיְך  ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ
ֵמן  ִתי ָהֲעצּוָמה. ֵאיְך אּוַכל ִלְמֹצא ִלי ָמקֹום ִלְבֹרַח ּוְלִהּטָ ְפֵני ְכִלּמָ דֹול, ִמי יּוַכל ַלֲעֹמד ּבִ ַהּגָ
ה  י ַכּמָ ה ָגַמְלּתָ ִעּמִ י ַאּתָ יב ׁשֹוְלִחי ָדָבר. ּכִ ִתי. ּוָמה ָאׁשִ י ְוֶחְרּפָ ּתִ ִתי ּוָבׁשְ ֵני ְכִלּמָ ם ִמּפְ ׁשָ
ִלי  ז  ְמַרּמֵ ְוָהִייָת  ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֶרַגע  ּוְבָכל  ָעה  ּוְבָכל־ׁשָ ָכל־ֵעת  ּבְ טֹובֹות  ה  ְוַכּמָ
ֵאַלי  ָיְדָך  ְוָנִטיָת  רּוִזים,  ּכְ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֶאְצְלָך  ְוָקָראָת אֹוִתי  ְרָמִזים,  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ
ה ִמיֵני  ה ְוַכּמָ ַכּמָ דֹול ְמֹאד, ּבְ ִהְתָקְרבּות ּגָ ַרֲחֶמיָך ּבְ רֹוב ּוֵמָרחֹוק ְלָקְרֵבִני ּבְ ְוָרַמְזּתָ ִלי ִמּקָ
ר ְלִפי ִהְתנֹוְצצּות  ׁש, ֲאׁשֶ ָעה ַמּמָ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ עּור ָוֵעֶרְך ּבְ ִלי ׁשִ ְרָמִזים ּוְכרּוִזים ׁשֹוִנים ּבְ
ים, ָהָיה ָראּוי ִלי ִלְבִלי  דֹוׁשִ ַרְך ּוְרָמזֶיָך ּוְכרּוזֶיָך ַהּקְ ָהָיה ִמְתנֹוֵצץ ִלי ֱאֹלהּוְתָך ִיְתּבָ ֶאָחד, ׁשֶ
ַעְלָמא, ִאם ֹלא  ה ּבְ נּוָעה ַקּלָ ּלֹות. ַוֲאִפּלּו ַעל ּתְ ּקַ ּבַ ה ׁשֶ ַלֲעֹבר ַעל ְרצֹוְנָך ֲאִפּלּו ְתנּוָעה ַקּלָ
י  ּתִ ָבׁשְ ב ּבְ ּכַ ְוִלׁשְ ַני  ֵלמּות, ָהָיה ָראּוי ִלי ִלּפֹול ַעל ּפָ ׁשְ ְרצֹוְנָך ּבִ לֹום ּכִ ָראּוי ַחס ְוׁשָ ָהָיה ּכָ
ַני  ּפָ ְלָהִרים  אּוַכל  ּלֹא  ְוׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  י  ַנְפׁשִ ֵצא  ּתֵ ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַעד  ִתי,  ְכִלּמָ ּבִ ּסֹות  ּוְלִהְתּכַ
ה  ַכּמָ עּור ּבְ ִלי ׁשִ ה ִהְתנֹוְצצּות ּבְ ה ָהִייָת ִמְתנֹוֵצץ ִלי ַהְרּבֵ ַאּתָ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָלל, ִמּכָ ּכְ
ֵאיָנן  ְוׁשֶ ִסּבֹות טֹובֹות  י  ִעּמִ ְבּתָ  ִסּבַ ִסּבֹות  ה  ְוַכּמָ י,  ִעּמִ ְלּתָ  ְלּגַ ּגִ ְלּגּוִלים  ּגִ ה  ּוְבַכּמָ ִחינֹות,  ּבְ
ה  ל ִחּבָ ה ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ַכּמָ ז ִלי ַעל ָיָדם ָלׁשּוב ֵאֶליָך. ּבְ ֵדי ְלַרּמֵ טֹובֹות ְוַהּכֹל ָהיּו ְלטֹוָבִתי, ּכְ
י ָעַלי  ּלֹא ַחְסּתִ ה ְרָמִזים ׁשֹוִנים ָרַמְזּתָ ֵאַלי ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ְוֹלא ַדי ׁשֶ ָקָראָת אֹוִתי, ּוְבַכּמָ



ה ְלתֹוָרה כב ִפָלּ קנאּתְ

ה  ק ַהּבּוׁשָ ְמַסּלֵ ם ָהִייִתי ּכִ ֵלמּות, ַאף־ּגַ ׁשְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבִ ֱאֶמת ְוִלְהיֹות ּכִ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ
ה ְמֹאד, ֹלא  ָגִמים ַהְרּבֵ י ְפּ ֶמֶרד ּוְבַמַעל, ּוָפַגְמּתִ ֶנֶפׁש ּבְ ָאט ּבְ ׁשְ ָך ּבִ י ֶנְגּדְ ָניו, ּוָמַרְדּתִ ֵמַעל ּפָ
יִתי ִלְפׁשַֹע  י ִאם ִהְרּבֵ ָנה ַאַחת, ּכִ ָרה ָיִמים ְוֹלא ֹחֶדׁש ְוֹלא ׁשָ יֹום ֶאָחד ְוֹלא יֹוַמִים ְוֹלא ֲעׂשָ
ִנים, ְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעֹון  ִנים ַעל ׁשָ י ָיִמים ַעל ָיִמים, ׁשָ ה, הֹוַסְפּתִ ִנים ַהְרּבֵ ם ָיִמים ְוׁשָ ְוִלְפּגֹ

ר ְלסֹוְבָלם: ר ִאי־ֶאְפׁשַ דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ֲאׁשֶ ע, ְמֵלִאים ֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות ּגְ ָוֶפׁשַ

ה  ַעְלָמא ִדְקׁשֹוט. ַאּתָ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ה ּבְ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ַצַער ַהּבּוׁשָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַעְצמֹו  ט  ֵ ִקּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ה  ַהּבּוׁשָ ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ַער  ְוַהּצַ ָהִעּנּוי  אֹותֹו  ָיַדְעּתָ  ְלַבד 
ָגִמים ְוִלְכלּוִכים.  ה ִמיֵני ְפּ ַכּמָ ְלֵקל ְוִלְכֵלְך ַעְצמֹו ּבְ ּקִ ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ל־ׁשֶ א. ִמּכָ ְלִהּלּוָלא ְדֵבי ַמְלּכָ
ְוִעּנּוי  ַצַער  ֵאין  ׁשֶ  , ָיַדְעּתָ ְלַבד  ה  ַאּתָ ְלָבבֹו(.  ִנְגֵעי  ֶאת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַמה  ֶאָחד  ל  ּכָ )ִויָפֵרט  ְוכּו'  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ
ַוֲאִפּלּו ַצַער  לֹום,  ְוׁשָ ַהזֹּאת ַחס  ה  ַהּבּוׁשָ ל  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ֶנֶגד  ּכְ ָלל  ּכְ ִבים  ֶנְחׁשָ עֹוָלם  ּבָ ְוִיּסּוִרין 
צּו ַיַחד  ר ִאם ִיְתַקּבְ עֹוָלם ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ּבָ ים ּוָמִרים ׁשֶ ל ִמיֵני ִיּסּוִרין ָקׁשִ ה ָוַמר ִמּכָ ׁשֶ ם ַהּקָ יִהּנָ ּגֵ
יו  ל ְיֵמי ַחּיָ לֹום, ּכָ עֹוָלם ַעל ָאָדם ֶאָחד ַחס ְוׁשָ ּבָ ים ּוָמִרים ׁשֶ ל ִמיֵני ִיּסּוִרים ְוִעּנּוִים ָקׁשִ ּכָ
ַצַער  ל  ׁשֶ ַאַחת  ֶרַגע  ֶנֶגד  ּכְ ַוֲאִפּלּו  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ְמאּוָמה  ִבים  ֶנְחׁשָ ִיְהיּו  ֹלא  ָחִליָלה, 
ֶנֶגד ַצַער  ּכְ ָלל  ּכְ ב  ה, ֵאינֹו ֶנְחׁשָ ׁשֶ ם ַהּקָ יִהּנָ ּגֵ ל  י־ֵכן ֲאִפּלּו ַצַער ׁשֶ ם. ְוַאף־ַעל־ּפִ יִהּנָ ּגֵ ל  ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ם, ּכַ יִהּנָ ַער ּגֵ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִמּצַ ּבָ ּסּוִרים ׁשֶ ל ִמיֵני ַצַער ְוּיִ דֹול ִמּכָ הּוא ַצַער ּגָ ה, ׁשֶ ַהּבּוׁשָ
ים  ׁשִ ְמֻלּבָ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ָהעֹוָלם,  זֶה  ּבְ ָלל  ּכְ ְלַצּיֵר  ָלנּו  ר  ְוִאי־ֶאְפׁשַ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ָלנּו  ּלּו  ּגִ
ה אֹוי  ל ַעְלָמא ְדָאֵתי. אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ ה ׁשֶ ְכֵלנּו ַצַער ַהּבּוׁשָ ׂשְ ִמּיּות ּגּוֵפנּו ְלַצּיֵר ּבִ ַגׁשְ ּבְ
ל ֲחֵברֹו,  תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ה. ְוִאם ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו ּכָ ִלּמָ ּכְ ְלאֹוָתּה 
ְפֵני ְלָבָנה, אֹוי ְלאֹוָתּה  ַע ּכִ ֵני ְיהֹוׁשֻ ה ּפְ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני ֹמׁשֶ ה. ְוַגם ָאְמרּו, ּפְ אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ
נּו,  ִמּמֶ דֹול  ַהּגָ ֲחֵברֹו  ְפֵני  ּבִ ְך  ּכַ ׁש  ּיֵ ִיְתּבַ יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ל  ּכָ ְוִאם  ה.  ִלּמָ ּכְ ְלאֹוָתּה  ה אֹוי  ּבּוׁשָ
נּו  ּתֵ ׁשְ ִמּבָ ר  ְנַדּבֵ ָלׁשֹון  ֵאיזֶה  ּבְ ר,  ַדּבֵ ּנְ ּוַמה  ּנֹאַמר  ַמה  ֲאַנְחנּו  ְתַרְיהּו,  ַאּבַ ֲעֵני  ּנַ ַמה  ן  ַאּנַ
ֵתנּו. ְוַאּיֵה ַהְמקֹוֵנן  ֵתנּו ְוֶחְרּפָ ִלּמָ ּיּוַכל ֶלֱאֹרג ְמִליצֹות ַעל ֹעֶצם ּכְ ִליץ ׁשֶ ֵתנּו. ְוַאּיֵה ַהּמֵ ּוְכִלּמָ
יר  ּיּוַכל ְלַהְעּתִ יר ַהּיֹוֵדַע ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס, ׁשֶ ְעּתִ נּו. ְוַאּיֵה ַהּמַ ּתֵ ׁשְ ּיּוַכל ְלקֹוֵנן ַעל ֹעֶצם ַצַער ּבָ ׁשֶ

ֵתנּו: ִלּמָ ה ַעל ּכְ ֵתנּו ּוְתַכּסֶ ֱאֹסף ֶאת ֶחְרּפָ ּתֶ ּוְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ה, ְלִהְתּבַ ָ ְקֻדּשׁ ה ּדִ ת ַהּבּוׁשָ ִנים ְלִמּדַ ל ּפָ ָבר ָהִייִתי זֹוֶכה ַעל ּכָ ה, ִאם ּכְ ל ֵאּלֶ ְוַאֲחֵרי ָכּ
ָאִבי  ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ֲאָבל  י.  ּתִ ֶהֱחַרׁשְ ָחִליָלה,  ֵמְרצֹוְנָך  ָלסּור  ִלְבִלי  ֱאֶמת  ּבֶ ֶניָך  ִמּפָ ה  ֵמַעּתָ
י ַעזּּות ַהּגּוף  ַבְרּתִ ה, ַוֲעַדִין ֹלא ׁשָ י ֲעַדִין ֲאִני ָרחֹוק ִמּבּוׁשָ ר, ּכִ ַמִים, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ר, ֵמֵהיָכן ַאְתִחיל ְלָפֵרׁש  ָלל ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ָבַרי ָלעּו ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ן ּדְ ָלל, ַעל־ּכֵ ּכְ
ה  ן ֵאין ִלי ּפֶ י ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָחָטאנּו. ַעל־ּכֵ ֵתנּו ּכִ נּו ְכִלּמָ נּו ּוְתַכּסֵ ּתֵ ָבׁשְ ָבה ּבְ ּכְ יָחִתי, ִנׁשְ ׂשִ
אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ַוֲאִני ּפֹוֵרׂש  ר ְוֹלא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש, ַרק ּבָ ְלַדּבֵ
ְזִמין  ּתַ ָמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ִבי ּבַ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹוׁשְ ֶתָך. ֵאֶליָך ָנׂשָ ָ א ֵעיַני ִלְמעֹון ְקֻדּשׁ י ֵאֶליָך ְונֹוׂשֵ ּפַ ּכַ
יב  ׁשִ ּתָ ֶהם, ׁשֶ אּוַכל ְלַרּצֹוְתָך ּוְלַפּתֹוְתָך ּבָ ִפי ּוִבְלׁשֹוִני, ׁשֶ ים ּבְ ּיִ ּבּוִרים ֲאִמּתִ ַלח ִלי ּדִ ְוִתׁשְ
ֶעְזִרי  ה ְוַעד עֹוָלם, ְוִתְהֶיה ּבְ יֵלִני ִמּבּוׁשֹות ְוֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות ֵמַעּתָ ִני ְוַתּצִ ֶניָך ֵאַלי, ּוְתָחּנֵ ּפָ
ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל  ַמִים, ַרֵחם ָעַלי ּכְ ׁשָ ּבַ ה. ָאִבי ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ה ּדִ ְרָאה ְוַהּבּוׁשָ יַע ָעַלי אֹור ַהּיִ ּפִ ְוַתׁשְ
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ֲאַמר  ִריָאה, ִמּמַ ּה ִמּקֶֹדם ַהּבְ ְרׁשָ ָ ה ִמּשׁ ָ ה ִדְקֻדּשׁ ְרָאה ְוַהּבּוׁשָ ת ַהּיִ יְך ָעַלי ִמּדַ ן, ְוַתְמׁשִ ַהּבֵ
ָסִתים ְוָגִניז. ִמי ֹלא  ָאה ּדְ ָאה, ֵמֵעֶדן ִעּלָ ת, ֵמָחְכָמה ִעּלָ ׁשֶ ית, ָיֵרא ּבֹ ֵראׁשִ הּוא, ְבּ ֵלם ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ְפֵניֶהם, ִמי ֹלא ִיְפַחד, ִמי ֹלא ִיְרַעד,  ׁש ּבִ ּיֵ ְחָצחֹות ָהֵאּלּו, ִמי ֹלא ִיְתּבַ ְפֵני אֹורֹות ַהּצַ ִייָרא ּבִ
ל  ַגת אֹורֹות ָהֵאּלּו, ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ָנִקי ִמן ַהֵחְטא ְלַגְמֵרי, ִמּכָ דֹול ֵמַהּשָׂ ְזּכֹר ִרחּוקֹו ַהּגָ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ן ָמֵלא ֵחְטא ְוָעֹון  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ יו, ִמּכָ ָכל ְיֵמי ַחּיָ הּוא ּבְ ל ׁשֶ ַגם ּכָ ַגם ֵאיזֶה ְפּ ּפָ ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ם  ָ ָמִתי, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ּגּוִפי ַהְמֻגּשׁ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ע. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשִ ָוֶפׁשַ
ה ִמיֵני  ַכּמָ ָגִמים, ַהְמֻקְלָקל ּבְ ה ִמיֵני ְפּ ַכּמָ גּום ּבְ ַתְכִלית ַהַהְרָחָקה, ַהּפָ ְתָך ּבְ ָ ֻדּשׁ ָהָרחֹוק ִמּקְ

ִקְלקּוִלים:

ַוֲעָמִלי, ְרֵאה  ָעְנִיי  ִליחֹות, ְרֵאה  ְוַהּסְ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ָהַרֲחִמים  ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ַעז  הּוא  ׁשֶ ּגּוִפי,  ר  ׂשַ ּבְ ַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ֹעֶצם  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ָוֹראׁש.  ַלֲעָנה  ּוְמרּוִדי  ָעְנִיי 
ַתְכִלית ָהִרחּוק, ַעד  ָמה ּבְ ׁשָ ְתַרֵחק ַהּגּוף ִמן ַהּנְ ּנִ ַתֲאַות עֹוָלם ַהזֶּה, ַעד ׁשֶ ְך ּבְ ּכַ ל  ְוָחָזק ּכָ
ל  ּוִמּכָ ֶהָאָרה  ל  ִמּכָ ּבֹו  ּוְלָהִאיר  ְלַגּלֹות לֹו  ְלַהּגּוף  ָלל  ּכְ ְלִהְתָקֵרב  ָמה  ׁשָ ְלַהּנְ ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ׁשֶ
ָנְתָך ַהּטֹוָבה ָהְיָתה  ּוָ ר ּכַ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ֲאׁשֶ ִמיד ּבָ ָכל ֵעת ּתָ ֶגת ּבְ ָמה ַמּשֶׂ ׁשָ ַהּנְ ָגה ׁשֶ ַהּשָׂ
ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ יג אֹוְתָך  ְלַהּשִׂ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהעֹוָלם,  ָלזֶה  ּוִביִציָאִתי  ְבִריָאִתי  ּבִ
י  ה, ְוֹלא ִנְתַחזְַּקּתִ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ בֹוד ַהּנְ דֹוׁש ְוַעל ּכְ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ י ַעל ּכְ ַיַחד. ְוֹלא ַחְסּתִ ּבְ
ְלַהּגּוף  ְלִהְתָקֵרב  ְיכֹוָלה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵאין  ׁשֶ ַעד  ָהָרִעים,  ּוִמּדֹוָתיו  ַהּגּוף  ֲאַות  ּתַ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ה  ִלי ׁשּום ּבּוׁשָ ר ַעזּּות ַהּגּוף ּבְ ּבֵ ְך ִנְתּגַ ֲאוֹות ְמֹאד. ְוָכל ּכַ ַהּתַ הּוא ַעז ְוָחָזק ּבְ ָלל, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּכְ
ה  ֶאְזּכֶ ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ֵאיזֶה  ּבְ ֶדֶרְך  ֵאיזֶה  ּבְ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָלל  ּכְ
ֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ּלּו  ּגִ ׁשֶ ְחּבּוָלה  ּתַ ְוָכל  ֵעָצה  ְוָכל  ֶרְך  ּדֶ ָכל  י  ּכִ ַהּגּוף,  ַעזּּות  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע 
ה ְוָכֵבד ָעַלי ְלַקּיֵם ָהֵעָצה  ר ַעזּּות ַהּגּוף ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ָקׁשֶ ּבֵ ר ַעל ָיָדם ְיכֹוִלים ְלׁשַ ֲאׁשֶ
יָת  ּלִ ּגִ ר  דֹוׁשֹות, ֲאׁשֶ ה ְלִהְתִחיל ְלַקּיֵם ֵעצֹוֶתיָך ַהּקְ ֵאיזֶה ֶדֶרְך ֶאְזּכֶ ַעְצָמה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ּבְ

ָכל ֵעצֹוֶתיָך ַהּטֹובֹות: י ּבְ י ָמַרְדּתִ יֵקי ֱאֶמת, ּכִ ַעל־ְיֵדי ַצּדִ

יו ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה  י ַעְכׁשָ א, ֲחֹמל ָעַלי, ּכִ ּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יֵלִני  ּדֹות טֹובֹות, ְוַתּצִ ָכל ַהּמִ ם ְלַגְמֵרי ּבְ ַנת ִחּנָ ִני ְבַמּתְ ָחּנֵ ּתְ ִמיד, ׁשֶ י ִאם ִלְצֹעק ֵאֶליָך ּתָ ּכִ
י חֹוְלִפים ְועֹוְבִרים  ֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות. ְוַגם ָלזֶה ֵאיִני זֹוֶכה, ּכִ ל ַהּתַ דֹוִלים ִמּכָ ַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ
ִלי  ָראּוי, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהיּו עֹוְבִרים ּבְ ֱאֶמת ּכָ ר ֵאיִני זֹוֶכה ֲאִפּלּו ִלְצֹעק ֵאֶליָך ּבֶ ִנים, ֲאׁשֶ ָיִמים ְוׁשָ
ר ָהִייִתי ָיכֹול  ל הֹון, ֲאׁשֶ ָקר ִמּכָ ַמן ַהּיָ ן ִלְצֹעק ְמֹאד ַעל ֲאֵבַדת ַהזְּ ם ּכֵ ָגִמים, ָהִייִתי ָצִריְך ּגַ ְפּ
ִמים עֹוְבִרים  ן ְוָהיּו ַהּיָ עּור ָוֵעֶרְך. ַאְך ַהְלַואי ִמי ִיּתֵ ִלי ׁשִ י עֹוָלם ּבְ ר ּבֹו ַחּיֵ ּכֵ ּתַ ְלַהְרִויַח ּוְלִהׂשְ
ֶהֶרף ַעִין,  ֵצל עֹוֵבר ּכְ ִנים ָעְברּו ּכְ ָ ִמים ְוַהּשׁ ַהּיָ ָלל. ֲאָבל ַאַחר ׁשֶ ָגִמים ּכְ ִלי ְפּ ִנים, ּבְ ל־ּפָ ַעל־ּכָ
ל  ּכָ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ְוָהֲעֹונֹות  ָגִמים  ְוַהּפְ ִעים,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ֲחָטִאים  ֵאּלּו,  ּכָ ָגִמים  ּפְ ְמֵלִאים  ְוֵהם 
ה, ָאִבי  ה ַעּתָ ֲאִני ָצִריְך ִלְצֹעק. ְוַעּתָ מֹו ׁשֶ ָראּוי ּכְ ֵאיִני ָיכֹול ֲאִפּלּו ִלְצֹעק ֵאֶליָך ּכָ ְך, ַעד ׁשֶ ּכַ
ּכֹן, ִמי  ה, ָמה ֶאְפַעל, ְלֵהיָכן ֶאְבַרח, ְלֵהיָכן ָאעּוף ִלׁשְ ַמִים, ָמה ֶאֱעׂשֶ ָ ּשׁ ּבַ ַמִים, ָאִבי ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
י ֵאין ָמקֹום  ה יֹוֵדַע, ּכִ ִמּיּות ְוַעזּּות ַהּגּוף. ַאְך ַאּתָ ׁשְ ר ְמלֹון אֹוְרִחים, ִלְבֹרַח ִמּגַ ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ ִיּתְ
ִבים ְלָמקֹום ֶאָחד, ֵאֶליָך ְלַבד  ם ׁשָ י, ְוֻכּלָ ִמּלַ אֹוָפן ּבְ ָכה ּכְ ָכה ְוֶאְתַהּפְ ִלְבֹרַח ִמן ַהּגּוף, ֲאַהּפְ
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ֵעיַני ְתלּויֹות, ֵאֶליָך ְלַבד ַרְעיֹוַני צֹוִפּיֹות, ֵאֶליָך ְלַבד ֵעיַני ְנׂשּואֹות, ִלְתׁשּוַעת ְיֹהָוה ֵעיַני 
י  ְקָוה ּכִ ַמִים, ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבי ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ְמַיֲחלֹות ְודֹוִמּיֹות. ֵאין ִלי ַעל ִמי ְלִהּשׁ

י ִאם ַעל ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים: ִאם ָעֶליָך ָאב ָהַרֲחָמן, ֵאין ִלי ׁשּום ִמְבָטח ּוָמנֹוס ּכִ

מֹוִני, ַעל ָמֵלא ֶחְרּפֹות  ל עֹוָלם, ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעַלי, ִיְכְמרּו ֲחִנינֹוֶתיָך ַעל ָעלּוב ּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  י ַאּתָ ּכִ יֵעִני,  ֶעְזָרִתי ְוהֹוׁשִ ּבְ ֵצִני. קּוָמה  ַאּמְ ּתְ י ַאף ְזרֹוֲעָך  ּכֹון ִעּמִ ּתִ ָיְדָך  מֹוִני,  ּכָ ּובּוׁשֹות 
ה  דֹול ַאּתָ ַהּגָ ּוְבֹכֲחָך  ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ה.  ְמִזּמָ ָך  ִמּמְ ֵצר  ִיּבָ ְוֹלא  ָיכֹול  ּכֹל 
ְך  ה ְמַהּפֵ ה, ְוַאּתָ ִריָדה הּוא ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ַהּיְ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּגְ ִריָדה ַלֲעִלּיָ ְכִלית ַהּיְ ַמֲעֶלה ִמּתַ
ר  ה ֵאת ֲאׁשֶ ה. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ַוֲעׂשֵ ֲעׂשֶ י ִמי ֹיאַמר ְלָך ַמה ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות, ּכִ ּבְ
ֲעֶלה אֹוָתנּו ִמיִריָדֵתנּו ְוֹתאַמר ְלָצרֹוֵתינּו  ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ
דֹולֹות,  ל ַהְיִרידֹות ַלֲעִלּיֹות ּגְ כּו ּכָ ה ְלַהֲעלֹות אֹוָתנּו ַמְעָלה ַמְעָלה ְוִיְתַהּפְ ַדי, ְוַתְתִחיל ֵמַעּתָ
ְוַתַעְזֵרנּו  ִלְזֻכּיּות.  ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ֲהֹפְך  ּתַ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  נּו  ּוְתַזּכֵ
ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ה,  ּוִבְתִפּלָ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה  ּבְ ָיֵמינּו  ל  ּכָ ַלֲעֹסק  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוִנְזּכֶ מּור.  ּגָ ִבּטּול  ּבְ ֵאֶליָך  דֹול  ּגָ ּוִבְדֵבקּות  ֶנֶפׁש  ּוִבְמִסירּות  ית  ֲאִמּתִ ּוַבֲעָנָוה 
ְרּתָ אֹוָתנּו  ִהְכּתַ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָתִרים  ְוַהּכְ ָהֲעָדִים  ַעם אֹור  ּפַ ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ים  ָהַרּבִ
ֵני  ׁשְ רּו  ִנְכּתְ ָאז  ׁשֶ ַמע,  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ְלָפֶניָך  ָאַמְרנּו  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ַהּתֹוָרה,  ַלת  ַקּבָ ַעת  ׁשְ ּבִ חֹוֵרב  ּבְ
ה  ּנּו, ְוַאּתָ קּו ִמּמֶ ּלְ ָרֵאל, ְוַעל־ְיֵדי ֲחָטֵאינּו ִנְלְקחּו ְוִנְסּתַ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֹראׁש ּכָ ְכָתִרים ּבְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ם. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ תּוב, ְוׂשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָעִתיד ְלַהֲחִזיָרם ָלנּו, ּכְ
ה  ְוִנְזּכֶ ִמיד.  ּתָ ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב  ְוַלֲעׂשֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ֵמַרע  ָלסּור  ה  ְוִנְזּכֶ ַעְצֵמנּו,  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ
ֲחִזירּו ָלנּו ְלָכל  ּיַ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ּבְ ִמיד ּבֶ ה ּתָ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ַלֲעֹסק ּבְ
ֵהם  ה, ׁשֶ ֵהם ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַמע, ׁשֶ ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ ים ִמּנַ ֲעׂשִ ֵני ְכָתִרים ָהֵאּלּו ַהּנַ ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ׁשְ
יג ּתֹוַרת  ּתֹוָרה ְלַהּשִׂ ּבַ רֹות ׁשֶ יג ִנְסּתָ ַעם ְלַהּשִׂ ָכל ּפַ ִני ּבְ ּתֹוָרה, ּוְתַזּכֵ ּבַ רֹות ׁשֶ ִנְגלֹות ְוִנְסּתָ
ֶנֶפׁש  ּוִבְמִסירּות  דֹול  ּגָ ְדֵבקּות  ּבִ ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ִמיד  ּתָ ְוִלְטֹרַח  ַע  ּוְלַיּגֵ ַלֲעֹסק  ה  ְוִנְזּכֶ ְיֹהָוה. 
ֲעָלה  ּוִמּמַ א  ְלַדְרּגָ א  ִמַדְרּגָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ְוַלֲעלֹות  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֱאֶמת, ַעד  ּבֶ
ְויֹוֵתר,  בֹוִהים יֹוֵתר  רֹות ַהּתֹוָרה ַהּגְ ִנְסּתָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְלָהִבין  יג  ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְלַמֲעָלה, ַעד 
ה ֶאְצֵלנּו  ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ה ָתִמיד ׁשֶ בֹוּהַ יֹוֵתר, ְוִנְזּכֶ ַמע ַהּגָ ה ְוִנׁשְ ַגת ַנֲעׂשֶ ה ְלַהּשָׂ ַעם ִנְזּכֶ ּוְבָכל ּפַ
מֹו  ה תֹוָרה, ִמּתֹוַרת ְיֹהָוה ּתֹוָרֵתנּו, ּכְ ִפּלָ ה, ִמּתְ ַמע ַנֲעׂשֶ ׁשְ ר ִנְגֶלה, ֵמַהּנִ ְסּתָ ַעם ֵמַהּנִ ָכל ּפַ ּבְ
יג ּוְלָהִבין  ה ְלַהּשִׂ ה יֹוָמם ְוָלְיָלה. ְוִנְזּכֶ תֹוַרת ְיֹהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ י ִאם ּבְ תּוב, ּכִ ּכָ ׁשֶ
ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה  ׁש ּבְ ֻלּבָ ּמְ ֵהם ִסְתֵרי תֹוָרְתָך, ׁשֶ ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ בֹוּהַ ׁשֶ ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּגָ
ּיֵׁש  ה ׁשֶ דֹוׁשָ ת ָהֲעבֹוָדה ַהּקְ ֻדּלַ ר ֹעֶצם ּגְ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ֲאׁשֶ ִביבֹות ּכָ ּסְ סּוִקים ׁשֶ ֵהם ַהּפְ ׁשֶ
יג  נּו ְלַהּשִׂ ים, ְוַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ְבּ ָלל. חּוס ְוָחּנֵ יג ּכְ סּוִקים ֵאין ָאנּו זֹוִכים ְלַהּשִׂ ֵאּלּו ַהּפְ ּבְ
ְעָלם  ה ָלַדַעת ֵאיְך ַלֲעֹבד אֹוְתָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ַהּנֶ ְזּכֶ ּנִ בֹוּהַ ַהזֹּאת, ׁשֶ ּוְלָהִבין ָהֲעבֹוָדה ַהּגָ
א, ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם  א ְלַדְרּגָ ַעם ִמַדְרּגָ ָכל ּפַ ה ַלֲעלֹות ּבְ ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ְוִנְזּכֶ ר ּבְ ְסּתָ ְוַהּנִ
ַעם ּוַפַעם ְלעֹוָלם  ָכל ּפַ בֹוּהַ יֹוֵתר, ְוֵכן ּבְ ַמע ּגָ ה ְוִנׁשְ ַמע זֶה ְלַנֲעׂשֶ ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ בֹוּהַ יֹוֵתר, ִמּנַ ַהּגָ
ְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת  רֹות ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ תּוב, ַהּנִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָוֶעד, ּכְ



ה ְלתֹוָרה כב ִפָלּ ּתְ קנד

יג ּתֹוַרת ְיֹהָוה  דֹוָלה ְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ה ּגְ ֲעִלּיָ ה ַלֲעלֹות ּבַ ְזּכֶ ּנִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ַעד ׁשֶ ל ּדִ ּכָ
ַאְחּדּוְתָך  ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ אֹור ָהֵאין־סֹוף, ְוִנְזּכֶ ָך ּבְ ֵלל ּבְ ה ַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוִנְזּכֶ ּבֶ

ֱאֶמת: ת ְיֹהָוה ּבֶ ה ְלתֹוַרת ְיֹהָוה ְוִלְתִפּלַ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ

ֶעְזֵרנּו  ּבְ ְוִתְהֶיה  ָעֵלינּו  ְחֹמל  ּתַ ׁשֶ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ְמָחה ָתִמיד ְוֶחְדַות ְיֹהָוה ִיְהֶיה ָמֻעזֵּנּו.  ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ה, ְוִנְזּכֶ ָ ְמָחה ְוֶחְדָוה ִדְקֻדּשׁ נּו ְלׂשִ ּוְתַזּכֵ
נּו  ִלּבֵ ן ּבְ ה, ְוִתּתֵ ָ ְקֻדּשׁ ָכל ֵעת ִלְזּכֹות ְלקֹולֹות ּדִ ה, ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַעזּּות ּדִ ְוִנְזּכֶ
ֶטה ָאְזֵנינּו  ּנַ יֵענּו ׁשֶ ִמיד. ְוַתְחֹמל ָעֵלינּו ְותֹוׁשִ צּות ִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ֵאֶליָך ּתָ קּות ְוִהְתַאּמְ ִהְתַחזְּ
נּו ֵהיֵטב, ֵהן קֹול מֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ֵהן  ִלּבֵ ְנסּו ּבְ ה, ְוִיּכָ ָ ְקֻדּשׁ ל ַהּקֹולֹות ּדִ ֹמַע ֵהיֵטב ּכָ נּו ִלׁשְ ְוִלּבֵ
ֹוָפר, ֵהן  ל ַהּשׁ דֹוׁש ׁשֶ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך, ֵהן קֹול ַהּקָ חֹות ְלׁשִ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ קֹול ִנּגּון ְוִזְמָרה ְוׁשִ
ִנים  ִחים ְוצֹוֲעִקים ּוִמְתַחּנְ ַעְצֵמנּו ִמְתַאּנְ ֲאַנְחנּו ּבְ ֶ קֹול ַאְנחֹוֵתינּו ְוַצֲעָקֵתנּו ּוְתִפּלֹוֵתינּו ַמה ּשׁ
ְלעֹוְרָרם  ה  ִנְזּכֶ ם  ּלָ ּכֻ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ֵהן  ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  ִלים  ּלְ ּוִמְתּפַ
ל ַעל־ָיָדם  ה ְלַקּבֵ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ נּו ּוְבָאְזֵנינּו ְוַיּטּו ְלָבֵבנּו ֵאֶליָך ּבֶ ְנסּו ְבִלּבֵ ְמָעם ֵהיֵטב, ְוִיּכָ ּוְלׁשָ
ַעזּּות  ל  ּוְלַבּטֵ ּוְלַהְכִניַע  ר  ּבֵ ְלׁשַ אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהּגּוף,  ַעזּּות  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ְלַגּבֵ ַהּגּוף  ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ָהָרִעים,  ּוִמּדֹוָתיו  ַהּגּוף  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ְלַגְמֵרי  ַהּגּוף 
ּתּוַכל  ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֲעבֹוָדְתָך וְבתֹוָרְתָך ּוְבִיְרָאֶתָך, ַעד ׁשֶ ֵמר ּבַ ּנָ ה ִלְהיֹות ַעז ּכַ ה, ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ל ֶהָאָרה  ה לֹו ְוָתִאיר ּבֹו ִמּכָ ָמה ְלַהּגּוף ּוְתַגּלֶ ׁשָ ְתָקֵרב ַהּנְ ּתִ ר ּגּוִפי, ׁשֶ ׂשַ ָמה ְלַרֵחם ַעל ּבְ ׁשָ ַהּנְ
ָמה טֹוָבה ַעל־ְיֵדי־ ׁשָ ם ְלַהּנְ יַע ּגַ ּגִ ּתַ ָכל ֵעת, ַעד ׁשֶ ִמיד ּבְ ֶגת ּתָ ָמה ַמּשֶׂ ׁשָ ַהּנְ ָגה ׁשֶ ל ַהּשָׂ ּוִמּכָ
ֵהִאיָרה  ׁשֶ ַהֶהָארֹות  ל  ׁשֶ ימֹות  ָהְרׁשִ ַעל־ְיֵדי  ִמיד,  ּתָ ְלַמֲעָלָתּה  ַלֲחֹזר  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתּוַכל  ׁשֶ זֶה 
ֵלמּות: ַתְכִלית ַהּשְׁ ֱאֶמת, ּבְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּבֶ ִמיד, ּבְ ָך ּתָ ֵבִקים ּבְ ה ִלְהיֹות ּדְ ר ַהּגּוף, ְוִנְזּכֶ ְבׂשַ ּבִ

ַתְכִלית  ָמה ּבְ ׁשָ יו ַעל ּגּוִפי ָהָרחֹוק ֵמַהּנְ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ֶדל ָהַרֲחָמנּות, ׁשֶ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ּגֹ י ַאּתָ ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ָמה, ּכַ ׁשָ לֹום ַעל־ְיֵדי ִרחּוק ַהּגּוף ֵמַהּנְ דֹול ַחס ְוׁשָ ָגם ּגָ יַע ּפְ ָמה ַמּגִ ׁשָ ָהִרחּוק, ְוַגם ְלַהּנְ
ר ּגּוִפי,  ׂשַ ה ְלַרֵחם ַעל ּבְ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ י ַרֲחָמנּות ּבֶ ִלּבִ . חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ְוֵתן ּבְ ה ָיָדְעּתָ ַאּתָ
ל ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה, ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ָ ְקֻדּשׁ קֹולֹות ּדִ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ַעזּּות ּדִ ר ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְוֶאְזּכֶ
ָמה ְלָהִאיר ּבֹו, ַעד  ׁשָ ּתּוַכל ַהּנְ ָמִתי ְלַגְמֵרי, ַעד ׁשֶ י ִנׁשְ ל ְלַגּבֵ ּטֵ ּגּוִפי ִיְתּבַ ַעזּּות ּגּוִפי, ַעד ׁשֶ
ָכל־ֵעת: ֶגת ְלַמְעָלה ָתִמיד ּבְ י ַמּשֶׂ ּלִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ ָגה ׁשֶ ל ַהּשָׂ ל ֶהָאָרה ּוִמּכָ ם ַהּגּוף ֵיַדע ִמּכָ ּגַ ׁשֶ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּוְלמֹוִכיֵחי  ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ִני  ְוַזּכֵ
יֵקי ֱאֶמת. ְוַתִציֵלִני  ּדִ ּדֹור ָהרֹוִצים ְלַהְרִחיק ִמּצַ ּבַ ִנים ׁשֶ ֶנֶגד ַעזֵּי ּפָ ֵמר ַלֲעֹמד ּכְ ּנָ ִלְהיֹות ַעז ּכַ
ֶהם הּוא ַרק  ּלָ אּות ׁשֶ ל ַמְלכּוָתם ְוִהְתַנּשְׂ ר ּכָ ֶקר, ֲאׁשֶ יֵלִני ִמן ַהּתֹוִעים ּוִמן ַמְנִהיֵגי ׁשֶ ְוַתְבּדִ
ִאים  ְרִרים ּוִמְתּגָ ּתָ א, ְוֵהם ִמׂשְ ָלא ַתּגָ ִהיא ַמְלכּוָתא ּבְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַבד, ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַעזּּות ּדְ
ַדי  ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ּגֹוְרִמים ַחס  ה ָרעֹות ֵהם  ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ם,  ִחּנָ ּבְ ל  ּדַ ַעל ַעם 
ת  ֻקּדַ לֹום ִמּנְ רֹוִצים ְלָרֲחֵקנּו ַחס ְוׁשָ י ִאם ׁשֶ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָקֵרב אֹוָתנּו ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת, ּכִ ׁשֶ
בּוִעים  יֵלנּו ִמן ַהּצְ ַרֲחֶמיָך ְוַתְבּדִ ים. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ׁשֵ יֵקי־ֱאֶמת, ִמּכְ ּדִ ָהֱאֶמת, ִמּצַ
ֶנֶגד ַעזּּוָתם. ְוַתַעְזֵרנּו  ּנּוַכל ַלֲעֹמד ּכְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֶקר, ְוֵתן ָלנּו ַעזּּות ּדִ ְנִהיֵגי ׁשֶ ְקָרִנים ִמּמַ ַ ְוַהּשׁ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ה ְלהֹוִסיף ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ָלנּו ֹכַח ַעל־ְיֵדי ַעזּּות ּדִ ּיִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
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ץ  ר ּוְלִהְתַאּמֵ ּבֵ ָך ְלִהְתּגַ ן ָעֵלינּו תֹוְספֹות ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ֵמִאּתְ יַע ְוִתּתֵ ּפִ ה ַתׁשְ ַמְעָלה, ְוַאּתָ ּלְ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ה. ְוֹלא ִנְתּבַ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ דֹוָלה ּוְבַעזּּות ּגָ ֹכַח ּוְגבּוָרה ּגְ ֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך ּוְבִיְרָאֶתָך, ּבְ ּבַ
ַעת  ַהּדַ ֲחִליׁשּות  ׁשּום  ְוֹלא  ה,  ּובּוׁשָ ָוַפַחד  ׁשּום מֹוָרא  ָעֵלינּו  ִיּפֹל  ְוֹלא  ְלִעיִגים,  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ
ִמיד ִלְבִלי  ֵיׁש ּתָ ָך ְלַבד ִניָרא ְוִנְפַחד ְוִנְתּבַ י ִאם ִמּמְ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ּום ִנְבָרא ׁשֶ ּום ָאָדם ּוִמּשׁ ִמּשׁ
נּו ֹעז ֵלאֹלִהים  תּוב. ּתְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ה ְוַעד עֹוָלם. ִויֻקּיַ ֹמאל ֵמַעּתָ ָלסּור ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוׂשְ
ֹעז  נֹוֵתן  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאל  יָך  ׁשֶ ְקּדָ ִמּמִ ֱאֹלִהים  נֹוָרא  ָחִקים.  ּשְׁ ּבַ ְוֻעזֹּו  ֲאָותֹו  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 
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ה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַעזּּות,  ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ים ּדַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יַע ָעֵלינּו ּבְ ּפִ ְוַתׁשְ
י ִאם  ׁש ִעם ָהַעזּּות ּכִ ּמֵ ּתַ ָלל, ְוֹלא ֶאׁשְ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ַעזּּות ּדְ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
יַע  ּגִ ה ּוַמר ְמֹאד ַהּמַ ׁשֶ ם ַהּקָ יִהּנָ ל ּגֵ יָנה ׁשֶ ֵטִני ִמּדִ יֵלִני ּוְתַמּלְ ֱאֶמת. ְוַתּצִ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ְלׁשִ
ֶחְמָלֶתָך  ּבְ ָעַלי  ַוֲחֹמל  חּוס  יל,  ּוַמּצִ סֹוֵמְך  ְבֵאין  ם  ֵגיִהּנָ ּבְ נֹוְפִלים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ִנים,  ּפָ ְלָהַעזֵּי 
ל ִמיֵני ַעזּּות ַהּגּוף.  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִמּכָ ל ִמיֵני ַעזּּות ּדְ יֵלִני ִמּכָ ּית, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַתּצִ ָהֲאִמּתִ
ְרֵכי  ּדֹור, ָהרֹוִצים ְלַרֵחק ִמּדַ ּבַ ִנים ׁשֶ ּפָ ֶנֶגד ָהַעזֵּי  ּכְ ֱאֶמת ַלֲעֹמד  ה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִני ְלַעזּּות  ּוְתַזּכֵ
ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלַדְרֵכי  ל ָהרֹוִצים ְלִהְתָקֵרב  לֹום, ׁשֶ ְוׁשָ ם ַחס  ְעּתָ ּדַ ְלַהֲחִליׁש  ֱאֶמת, אֹו 
ָלם ְלַגְמֵרי.  ָרם ּוְלַבּטְ ּבְ יָלם ַעד ָעָפר ְלׁשַ ּפִ ָחם ּוְלַהׁשְ ם, ְלַנּצְ ֵמר ֶנְגּדָ ּנָ ְהֶיה ַעז ּכַ ּנִ ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ
ר ַעל  ּבֵ ה ּוְלִהְתּגַ ָ ְקֻדּשׁ ה ְלָכל ַהּקֹולֹות ּדִ ֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ ֶאְהֶיה ַעז ְוָחָזק ּבַ ִני ׁשֶ ּוְתַזּכֵ
ה  ֲאוֹות ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים. ְוֶאְזּכֶ ל ּתַ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ל ַהּגּוף, ַעד ׁשֶ ל ִמיֵני ַעזּּות ׁשֶ ָיָדם ַעל ּכָ
ֱאֶמת,  ּבֶ ִויֵרִאים  ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ִמיד ִעם ֲאָנׁשִ ּתָ ר  ּוְלִהְתַחּבֵ ֱאֶמת,  ּבֶ יֵקי ֱאֶמת  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב 
ָך  ָנה ֻעזְּ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְיֹהָוה ִעזּּוז ְוִגּבֹור, ְיֹהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה, ּתְ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּכִ ַההֹוְלִכים ּבְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִנים  ּפָ ת  ׁשֶ ִמּבֹ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַעזּּות  ִני  ְוַזּכֵ ֲאָמֶתָך.  ְלֶבן  יָעה  ְוהֹוׁשִ ָך  ְלַעְבּדֶ
ר ַעל־ ית, ֲאׁשֶ ֵראׁשִ הּוא ּבְ ֵלם ׁשֶ ָ ֲאַמר ַהּשׁ ָאה, ִמּמַ ָסִתים ְוָגִניז, ֵמָחְכָמה ִעּלָ ָאה ּדְ ֵמֵעֶדן ִעּלָ
ָך.  ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה, ַנֲהֵלנּו ְבָעזְּ ַלִים ִעיְרָך ּבִ ְיֵדי־זֶה ִתְבֶנה ְירּוׁשָ
לּוִלים  ַהּכְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ּוְלִהְתָקֵרב  ֵלָמה,  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  נּו  ּוְתַזּכֵ
ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ַזְרִעי  ְוַעל  ָעַלי  ָיָדם  ַעל  ְך  ְוֻיְמׁשַ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ רֹוִעים,  ְבָעה  ִמּשִׁ
יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ֵלָמה  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ּדֹור ַהזֶּה, ּבֶ ּבַ ָכל ּדֹור ָודֹור ְוׁשֶ ָהיּו ּבְ ים ּוְבמֹוִכיֵחי ֱאֶמת ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֱאֶמת,  ִמּמֹוִכיֵחי  מּוָסר  ל  ְלַקּבֵ ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל.  ּכְ ה  ּוְנִטּיָ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ִלי  ּבְ
ל  ה ְלָבִבי ֲאֵליֶהם, ַוֲאַבּטֵ י, ְוַאּטֶ ָאְזַני ּוְבִלּבִ ים ּבְ ּיִ ְבֵריֶהם ָהֲאִמּתִ ְנסּו ּדִ קֹוָלם ְוִיּכָ ַמע ּבְ ְוֶאׁשְ
ְבֵריֶהם  ִמּדִ ָאסּור  ְוֹלא  ֱאֶמת,  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ְרצֹון  ּכִ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֲאֵליֶהם,  ְלַגְמֵרי  ַעְצִמי 
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ים ּומֹוִכיֵחי  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ׁש ַצּדִ ּמֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּמּוׁש ּדִ ים ְלׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ
ּוְרצֹוָנם,  ָצְרֵכיֶהם  ל  ּכָ ְוַלֲעׂשֹות  ֶהם  ּבָ ֵפל  ּוְלִהּטָ ם  ׁשָ ּמְ ּוְלׁשַ ִלְפֵניֶהם  ַלֲעֹמד  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת, 
ֶדל  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוִהְתָקְרבּות ָלֶהם.  כּות  ּיָ ׁשַ ֵאיזֶה  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶאְזּכֶ ְלַמַען 
ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  ָלֶהם,  ְוִהְתָקְרבּות  כּות  ּיָ ׁשַ ׁשּום  ִלי  ֵאין  ׁשֶ ַעד  יֵקי ֱאֶמת,  ּדִ ִמּצַ ִרחּוִקי 
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י ִאם קֹול ֲהָבָרה  ּבּור, ּכִ ַמע ְלָאְזַני ֶעֶצם קֹול ַהּדִ דֹוׁש ֵמֶהם, ֵאינֹו ִנׁשְ ּבּור ַהּקָ ֹמַע ּדִ זֹוֶכה ִלׁשְ
ים, ְוַגם ֲאִפּלּו קֹול ַאְנָחִתי  ֻרּבִ ה, ַעל־ְיֵדי ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ַהּמְ ָ ְקֻדּשׁ קֹול ּדִ ק ּבְ ּבֵ ֱאַחז ּוִמְתּדַ ַהּנֶ
ִני  א ְיֹהָוה, ֲחֹמל ָעַלי ְוַזּכֵ י ִאם קֹול ֲהָבָרה. ָאּנָ ֹמַע ֵהיֵטב, ּכִ ַעְצִמי ֵאיִני זֹוֶכה ִלׁשְ ְוַזֲעָקִתי ּבְ
ׁש  ּמֵ ְלׁשַ גּוִפי  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ גּוִפי,  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִמְצֹות  ַלֲעׂשֹות  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּמּוׁש  ְלׁשִ
ַתְלִמיֵדי  ה  ַהְרּבֵ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ה  ֶאְזּכֶ ְוֵכן  ָתִמיד,  ה  ַהְרּבֵ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִמְצֹות  ּיַת  ֲעׂשִ ּבַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת 
ִלי ׁשּום  ַעְצָמם, ּבְ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ל ַהּקֹולֹות ּדִ ֹמַע ּכָ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ֲחָכִמים ְוַצּדִ
ַעי ַוֲחָטַאי,  ל ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ַעל ּכָ ַרֲחֶמיָך ּתִ ה ּבְ ָלל. ְוַאּתָ ֲאִחיַזת קֹול ֲהָבָרה ּכְ
יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ ְוַתְכִניֵעם  ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ֲעֹונֹוַתי  ַעל־ְיֵדי  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ַהְמַקְטֵרִגים  ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ ְוָתִסיר 
ַעד  ּגּוִפי,  ַעזּּות  ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ּבְ ר  ּבֵ ֶאְתּגַ ׁשֶ ֶעְזִרי,  ּבְ ְוִתְהֶיה  מּור.  ּגָ ִבּטּול  ּבְ ֵלם  ּוְתַבּטְ
י  ל ּגּוִפי ְלַגְמֵרי ְלַגּבֵ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ֲאוֹות ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים, ַעד ׁשֶ ל ּתַ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְוָתִאיר  ַהִהְתַאְחּדּות,  ְבַתְכִלית  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִעם  ַהּגּוף  ְוִיְתַאֵחד  ְוֻיְכַלל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ִמיד ְלַמְעָלה. ְוָאֹנִכי  ֶגת ּתָ ִהיא ַמּשֶׂ גֹות ׁשֶ ל ַהֶהָארֹות ְוָכל ַהַהּשָׂ ָמה ְלַהּגּוף ּכָ ׁשָ ה ַהּנְ ּוְתַגּלֶ
ֶהם  יֵקי ֱאֶמת, ְוֶאְהֶיה ִנְכָלל ּבָ ָמִתי ֶאְתָקֵרב ְוֶאְתַאֵחד ִעם ַצּדִ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ְכַלל ּגּוִפי ְוַנְפׁשִ ּבִ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֱאֶמת ֵמַעּתָ ָך ּבֶ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ּבֶ

ּכַֹח ְלַקְרֵבנּו  ְהֶיה לֹו  ּיִ י רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ׁשֶ ַלח ָלנּו ַמְנִהיג ֲאִמּתִ ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ְוִתׁשְ
ָלִלּיּות  ּכְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְבָעה רֹוִעים  ׁשִ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך 
ה  דֹוׁשָ יַע ָעֵלינּו ֱאמּוָנה ַהּקְ ּפִ יָך ָעֵלינּו ְוַתׁשְ ָך, ְוַתְמׁשִ ָרֵאל ַעם ָקְדׁשֶ ל ִיׂשְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ֱאמּוָנה ַהּקְ
ה ַאֲהֹרן  ֵהם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֹמׁשֶ ְבָעה רֹוִעים ׁשֶ ה ְלַמַעְנָך, ּוְלַמַען ַהּשִׁ ַעל ָיָדם. ַוֲעׂשֵ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ה, ּוְלַמַען ַהּצַ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעד ָעּתָ ָהיּו ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ִוד, ּוְלַמַען ּכָ יֹוֵסף ּדָ
ֶתָך ְוֵתִטיב ָלנּו  ָ עֹון ְקֻדּשׁ יַע ָעֵלינּו ִמּמְ ּפִ ְוַתׁשְ ָך,  ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ ית  ל ּבֵ ּוְלַמַען ּכָ ּדֹור ַהזֶּה,  ּבַ ׁשֶ
ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֲחִמים  ֵלא  ְוִתּמָ דֹוִלים  ַהּגְ ַבֲחָסֶדיָך  נּו  ּוְתָחּנֵ ָהֱאֶמת,  ְבטּוְבָך 
ה ְלַהֲאִמין  ְזּכֶ ּנִ ֵלמּות, ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ דֹוׁשָ נּו ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ִלּבֵ ע ּבְ ע ְוִתּטַ ֶניָך ֵאֵלינּו, ְוִתְקּבַ יב ּפָ ְוָתׁשִ
ים ׁשֹוְכֵני  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַצּדִ ּבְ ים, ֵהן  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ּוְבַצּדִ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ָך  ּבְ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִרים  ּוְכׁשֵ ֱאֶמת  ּומֹוִכיֵחי  ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ּבְ ֵהן  ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ָעָפר 
ָלל  ה ּכְ ְלּבּול ּוְנִטּיָ ִלי ׁשּום ּבִ ֵלָמה, ּבְ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ה ְלַהֲאִמין ּבֶ ם ֶאְזּכֶ ֻכּלָ ּדֹור ַהזֶּה, ּבְ ּבַ ׁשֶ
ֵלָמה  ה ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּשְׁ ָלל. ְוֶאְזּכֶ לֹום, ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ִהְרהּור ַאֲחֵריֶהם ּכְ ַחס ְוׁשָ
ן ִלי ֹכַח ְלַהְכִניַע  ה ְלַמּלֹאת ָיַדי ַהּיֹום ַליֹהָוה. ְוִתּתֶ ים, ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשִ ַדִים ַהּקְ ְלַמּלֹאת ֶהָאַרת ַהּיָ
ה.  דֹוׁשָ ם ָיׁשּובּו ֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ל ִמיֵני ֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ִמן ָהעֹוָלם, ְוֻכּלָ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ּוְלׁשַ
ְבֵריֶהם  ל מּוָסר ְותֹוָכָחה ִמּמֹוִכיֵחי ֱאֶמת, ְויּוְכְנסּו ּדִ ֵלָמה ְלַקּבֵ ה ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּשְׁ ְוֶאְזּכֶ
ִנְדֵחי  ץ  ּוְתַקּבֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלׁשּוב  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ נּו  ִלּבֵ ּבְ
ָך  ּלֹא ְיֹגְרׁשּו ַעּמְ ל ִמיֵני ֵגרּוׁש ּוַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ ים ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל, ּוְתַבֵטל ּבְ ִיׂשְ
ית  ָך ּבֵ קֹוָמם, ֵמַעּמְ חּו ִמּמְ ְוִנּדְ ְרׁשּו  ִנְתּגָ ָבר  ּכְ קֹוָמם ְלעֹוָלם, ְוָכל אֹוָתן ׁשֶ ָרֵאל ִמּמְ ִיׂשְ ית  ּבֵ
עֹוָלם  לֹום ּבָ ים ׁשָ לֹום, ְוָתׂשִ ׁשָ יֵבם ִלְמקֹוָמם ּבְ ֲחִזיֵרם ּוְתׁשִ ם ּתַ ּלָ ְכָלל ּוִבְפָרט, ּכֻ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ
ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּוְתַטֵהר  ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ָהעֹוָלם.  ִמן  ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ



ה ְלתֹוָרה כב ִפָלּ קנזּתְ

ית  ָך ּבֵ ַעּמְ ְוָכל  ְוַתְפִריׁש אֹוָתנּו  יל  ְוַתְבּדִ לֹום,  ְוׁשָ ה ַחס  ִנּדָ ַגם ֻטְמַאת  יֵלנּו ָתִמיד ִמּפְ ְוַתּצִ
ן ָלנּו ׁשּום ִמְכׁשֹול ּוְפַגם ַחס  ּמֵ ּלֹא ֶיֱאַרע ָלנּו ְוֹלא ִיְזּדַ ָגם ֻטְמָאה זּו ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ

ִמיד: ים ּוְטהֹוִרים ּתָ ה ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ לֹום, ַרק ִנְזּכֶ ה ַחס ְוׁשָ ַגם ָעֹון ִנּדָ לֹום, ִמּפְ ְוׁשָ

ּכַֹח  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֱאֶמת,  מֹוִכיֵחי  ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ָלנּו  ַלח  ּוׁשְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְוָחְכָמה 
ֶדל  תֹוָכָחה ָהָראּוי, ְוִיְהיּו יֹוְדִעים ֵאיְך ְלהֹוִכיַח אֹוָתם, ְויֹוִדיעּו ָלנּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ּגֹ ּבְ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ ׁשּוב ֵמֶהם, ְוַיֲחִזירּו ּכָ ּנָ ֹאֶפן ׁשֶ ל ֵחְטא ְוָעֹון, ּבְ ל ּכָ ַגם ׁשֶ ֹעֶצם ַהּפְ
ל ֲחָטֵאינּו  ֶעֶתר, ּוְלַהְקִטין ְלָפֶניָך ְמֹאד ּכָ ְלָפֶניָך, ְוִיְהיּו ְיכֹוִלים ְלַרּצֹות אֹוְתָך ּוְלַפּתֹוְתָך ּבְ
ָרֵאל, ְוִתְסַלח ְלָכל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּמָ ּתִ ֵעינּו, ַעד ׁשֶ ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ
ְכָלל  ּבִ ְלָפֶניָך  ְענּו  ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִוינּו  ְוׁשֶ ָחָטאנּו  ׁשֶ ְוַחּטֹאֵתנּו,  ֵעינּו  ׁשָ ּפְ ְלָכל  ְוִתְמֹחל  ֲעֹונֹוֵתינּו 
ְמֹחל  ּתִ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ַאֵחר,  ּוְבִגְלּגּול  זֶה  ִגְלּגּול  ּבְ ַהּקֹוְדִמים,  ּוַבּדֹורֹות  ַהזֶּה  ּדֹור  ּבַ ּוִבְפָרט, 
ַלִים  ֶניָך ֵאֵלינּו ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ָתִמיד, ְוִתְבֶנה ִעיְרָך ְירּוׁשָ יב ּפָ ְוִתְסַלח ֱאלֹוּהַ ְסִליחֹות, ְוָתׁשִ
יֶקיָך  ַצּדִ ַרֲחֶמיָך ַעל־ְיֵדי  ּבְ ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם.  ּבָ לֹום  ים ׁשָ ְוָתׂשִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו,  ּבִ ֶנֱאָמָנה,  ִקְרָיה 
ִדין  ַהּיָ חֹוָתם  חֹוָתם,  תֹוְך  ּבְ חֹוָתם  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהחֹוָתמֹות  ֵני  ׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ן  ְלַתּקֵ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ִדיִנים  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְוַתְמּתִ ָהַרְגִלין,  ְוחֹוָתם 

ְלעֹוָלם:

ּפּור ָנה ְויֹום ּכִ ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ָהֵאיָתִנים  ֶיַרח  ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָלנּו  ְוַתֲעֹזר 
ָנה  ּוְבַכּוָ דֹול  ּגָ ֹכַח  ּבְ ָאז  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָעְזֵרנּו  א,  ַרּבָ ְעָנא  ְוהֹוׁשַ ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ
ְותֹוְקִעים  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ּפּור,  ּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ָלנּו  ְוַתְזִמין  ַוֲעצּוָמה.  דֹוָלה  ּגְ
ֹמַע  ִלׁשְ ְוַתַעְזֵרנּו  ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך.  ּוְלַפּתֹוְתָך  ְלַרּצֹוְתָך  ּכַֹח  ְהֶיה ָלֶהם  ּיִ ׁשֶ ִרים,  ּוְכׁשֵ ֲהגּוִנים 
ִמיַעת קֹול ׁשֹוָפר  ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ׁשְ ָראּוי, ְוִנְזּכֶ ֵלָמה ּכָ ָנה ׁשְ ַכּוָ ָנה ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ קֹול ׁשֹוָפר ּבְ
טֹוב  ּוְבֵלב  ּה  ּבָ לּוִיים  ַהּתְ ִמְצֹות  ְוַתְרַי"ג  נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ל  ּכָ ִעם  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
קֹול  ְוִיְכֹנס  ֲהָבָרה  קֹול  ׁשּום  ְוֹלא  ַעְצמֹו  ּבְ ֹוָפר  ַהּשׁ קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ
ים  דֹוׁשִ ל ַהּקֹולֹות ַהּקְ דֹוָלה ַעל־ְיֵדי ּכָ ה ּגְ ָ ְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ נּו ֵהיֵטב, ְוֻיְמׁשַ ִלּבֵ דֹוׁש ּבְ ֹוָפר ַהּקָ ַהּשׁ
קֹולֹו קֹול ֹעז,  ן ּבְ ָנה, ֵהן ִיּתֵ ָ ֹראׁש ַהּשׁ דֹוׁש ּבְ ֹוָפר ַהּקָ ר ְוִיְתַחזֵּק קֹול ַהּשׁ ּבֵ ֹוָפר, ְוִיְתּגַ ל ַהּשׁ ׁשֶ
ֹוָפר,  ֶניָך ַעל־ְיֵדי קֹול ַהּשׁ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ִמּפָ ה ּגְ ַחד ַוֲחָרָדה ְוֵאיָמה ְוִיְרָאה ּובּוׁשָ ְוִיּפֹל ָעֵלינּו ּפַ
ֹוָפר ִיְהֶיה הֹוֵלְך ְוָחזֵק ְמֹאד,  ִעיר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדּו, ְוקֹול ַהּשׁ ַקע ׁשֹוָפר ּבְ תּוב, ִאם ִיּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ל  ׁשֶ ַעזּּות  ֵהן  ַהּגּוף,  ַעזּּות  ֵהן  ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ּדְ ַעזּּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ִויַבּטֵ ר  ּבֵ ִויׁשַ ְכִניַע  ּיַ ׁשֶ ַעד 
ֵלמּות,  ׁשְ דֹוׁש ּבִ ֹוָפר ַהּקָ ל ַהּשׁ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ל ַהּקֹולֹות ַהּקְ ֹמַע ּכָ ה ִלׁשְ ּדֹור, ְוִנְזּכֶ ּבַ ִנים ׁשֶ ָהַעזֵּי ּפָ
ל  ת ּכָ ַ נּו ְקֻדּשׁ ִלּבֵ ל ּבְ ַמע ֵהיֵטב ּוְנַקּבֵ רּוָעה, ְוִנׁשְ ָבִרים, ֵהן קֹול ּתְ ִקיָעה, ֵהן קֹול ׁשְ ֵהן קֹול ּתְ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ּבִ ר ַעזּּות ּגּוֵפנּו ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוִיְתעֹוֵרר ִלּבֵ ּבָ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ לּו, ַעד ׁשֶ ַהּקֹולֹות ַהּלָ
ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ַעד  ּלֹו,  ּכֻ ַהּיֹום  ָכל  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ֵלב  ְוטֹוֵבי  ֵמִחים  ׂשְ ִלְהיֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ְלָפֶניָך. 



ה ְלתֹוָרה כב ִפָלּ ּתְ קנח

ְמָך  ׁשִ תּוב, ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ דֹול, ִויֻקּיַ ְמָך ַהּגָ ׁשִ ְמָחה ָהֲעצּוָמה ּבְ דֹוָלה ִמּתֹוְך ַהּשִׂ ה ּגְ ְבִכּיָ ּבִ
רּום ַקְרֵננּו: ה ּוִבְרצֹוְנָך ּתָ י ִתְפֶאֶרת ֻעזָּמֹו ָאּתָ ל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו, ּכִ ְיִגילּון ּכָ

הּוא  ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָנה ַהּקְ ָ יֵמי ֹראׁש ַהּשׁ ֵתנּו ְתלּוָיה ּבִ ָ ל ְקֻדּשׁ ּכָ ה ָיַדְעּתָ ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ם  ָ ר ִמּשׁ רֹון ְליֹום ִראׁשֹון, ֲאׁשֶ יָך ִזּכָ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ָנה, זֶה ַהּיֹום ּתְ ָ ּשׁ ָנה יֹום ִראׁשֹון ּבַ ָ ַהְתָחַלת ַהּשׁ
ָנה  ָ ַהּשׁ ל ֹראׁש  ְלַקּבֵ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  ה. חּוס  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְך  ִנְמׁשָ
ֹראׁש  נּו ְמֹאד ּבְ ְבּתֵ ׁש ַמֲחׁשַ ה ְלַטֵהר ּוְלַקּדֵ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ְמָחה ּגְ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ָנה, ּכַ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ָראּוי ּבְ ֱאֶמת ּכָ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ָנה, ּבִ ָ ַהּשׁ
ְזכּות  ה ּבִ ָנה. ְוִנְזּכֶ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ָבה ּבִ ֲחׁשָ ֹמר ֶאת ַהּמַ , ֵאיְך ְצִריִכים ְלִהזֵָּהר ִלׁשְ ָיַדְעּתָ
ִריִכים  ּצְ ֹות, ׁשֶ ֻדּשׁ חּוִדים ְוַהּקְ ּקּוִנים ְוַהּיִ ל ַהּתִ ָלם ַעל ָיֵדינּו ּכָ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ְוֹכַח ַצּדִ
ָך  ל ַעּמְ ה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ָ יְך ְקֻדּשׁ ּפּוִרים, ּוְלַהְמׁשִ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ן ּוְלַיֵחד ְלַמְעָלה ּבְ ְלַתּקֵ
י  ָנה. ּכִ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהּשׁ ּה, ֵמֵראׁשִ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ָנה ַעל ּכָ ָ ָרֵאל ֵמֹראׁש ַהּשׁ ית ִיׂשְ ּבֵ
קּות  ְוִהְתַחזְּ ּכַֹח  ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  יָחא,  ְמׁשִ ּדִ עּוְקָבא  ּבְ ַהזֶּה,  ר  ַהּמַ ְבָגלּוֵתנּו  י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ
טֹוָבה  ָנה  ַמּתָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָלנּו  ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ת  ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ֶכל ָוַדַעת ֵאיְך ּוְבֵאיזֶה ֹאֶפן ְלַהְמׁשִ ָעְנֵינּו ֵאין ָלנּו ׁשּום ׂשֵ ִויָקָרה, ַוֲאַנְחנּו ּבְ
ַאֲחִרית  ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ּבְ ֶעְזָרֵתנּו ּבְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבֵבנּו, קּוָמה ּבְ ָראּוי. ַאּתָ ָנה ּכָ ָ ֹראׁש ַהּשׁ
נּו צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו,  יֵענּו ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ֲאדֹוֵנינּו ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ ִמים, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ַהּיָ
ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ּוִבְזכּות  ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ְזכּות  ּבִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם 
ִחים ַעל ִקְבֵריֶהם  ּטְ ּתַ ָרֵאל הֹוְלִכים ְוסֹוְבִבים ּוִמׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ר ָאנּו ְוָכל ַעּמְ ה, ֲאׁשֶ ָאֶרץ ֵהּמָ ּבָ
ִנים  ּוִמְתַחּנְ ִלים  ּלְ ּוִמְתּפַ ְלָפֶניָך  ינּו  ּפֵ ּכַ ים  ּופֹוְרׂשִ ָנה,  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוִצּיּון 
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה. חּוָסה ָעֵלינּו ּבְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ֲחָוָיה ּבְ ּתַ ִהׁשְ ְכִריָעה ּבְ ִקיָדה ּבִ ֵאֶליָך, ּבְ
ֲעלֹות  רּום ַהּמַ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים ּבְ ָמָתם ּבְ ר ִנׁשְ ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ַמת ּכָ ּוְתעֹוֵרר ֵלב ִנׁשְ
ה  ים ֵיְרדּו ְלַמּטָ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ מֹות ַהּצַ ל ִנׁשְ ּכָ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהּקְ ּבָ
ֹראׁש  ן ּבְ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ָרֵאל ְוַיַעְזרּו אֹוָתנּו ְלִהְתּפַ ָך ִיׂשְ ֶקֶרב ַעּמְ נּו ּבְ ְהיּו ִעּמָ ָנה ְוּיִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ
ִסְטָרא  ּדְ ַעזּּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָנה,  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ָטן  ַהּשָׂ ּוְלָגֵרׁש  ּוְלַהְכִניַע  ָנה,  ָ ַהּשׁ
ָנה  ָ ל ֹראׁש ַהּשׁ ִקיעֹות ׁשֶ ִפּלֹות ְוַהּתְ ָרֵאל ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ַאֲחָרא ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ
ֵמֹראׁש  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  דֹוׁש,  ַהּקָ
ֶיַרח  תֹוְך חֹוָתם ּבְ ה חֹוָתם ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֵני ַהחֹוָתמֹות ּדִ ן ׁשְ ה ְלַתּקֵ ּה. ְוִנְזּכֶ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ָנה ַעל ּכָ ָ ַהּשׁ
ְוַיֲעלּו  ֲעֶצֶרת,  ִמיִני  ּוׁשְ א  ַרּבָ ְעָנא  ְוהֹוׁשַ ְוֻסּכֹות  ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ָהֵאיָתִנים, 
ִמיד. ְוִתְכּתֹב ְוַתְחּתֹם אֹוָתנּו  ֵלמּות ּתָ ׁשְ ה ּבִ ָ ְמָחה ִדְקֻדּשׁ ה ְלׂשִ ְוִנְזּכֶ קֹוֵלינּו ְלָפֶניָך ְלָרצֹון, 
ים  ַמִים, ַחּיִ ל ִיְרַאת ׁשָ ים ׁשֶ לֹום, ַחּיִ ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ָרֵאל, ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוֶאת ּכָ

ים: ים ִנְצִחּיִ י עֹוָלם, ְלַחּיִ ֶהם ְלַחּיֵ ה ּבָ ְזּכֶ ּנִ ים ׁשֶ ים, ַחּיִ ּיִ ֲאִמּתִ

ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְלֵהָאֵמר,  ים  ְמֻרּבִ ְצָרֵכינּו  י  ּכִ ְלָבֵבנּו,  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
נּו ְלַמַען  ה ִעּמָ ר ִעם ְלָבֵבנּו, ֲעׂשֵ ל ֲאׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ ל ָיֵמינּו ְלפֹוְרָטם, ֲאָבל ַאּתָ יקּו ּכָ ַיְסּפִ
ַרֲחִמים, ֵהן  ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ים, ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוַמּלֵ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ֶמָך, ּוְלַמַען ּכָ ׁשְ
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ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ה ַמה ּשׁ יר ְלָפֶניָך, ַוֲעׂשֵ ְצָרה ָיֵדינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ְלַהְזּכִ ּקָ ֶ ְרנּו ְלָפֶניָך, ֵהן ַמה ּשׁ ִהְזּכַ ֶ ַמה ּשׁ
ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵלם  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  נּו  ֻכּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
א  ְרּגָ ִמּדַ ְמֵהָרה  ְוַלֲעלֹות  ֵליֵלְך  ה  ְוִנְזּכֶ ְלעֹוָלם.  ָיֵמינּו  ל  ּכָ ֹמאל  ּוׂשְ ָיִמין  ֵמְרצֹוְנָך  ָנסּור  ְוֹלא 
אֹור  ֱאֶמת ּבְ ָך ּבֶ ֵלל ּבְ ינּו ְלִהּכָ ַחּיֵ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֲעָלה ְלַמֲעָלה ּבִ א ּוִמּמַ ְלַדְרּגָ
ת ְיֹהָוה  ה ְלתֹוַרת ְיֹהָוה ְוִלְתִפּלַ ְזּכֶ ּנִ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון ַצּדִ ָהֵאין סֹוף, ּכִ
ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך  א. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְוֹלא ִנּכָ ֱאֶמת, ְוֹלא ֵנבֹוׁש ּבָ ּבֶ
ְמֵהָרה  ְבֶנה ִעיְרָך ּבִ ּתִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ לֹום. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָ ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

תֹוָרֶתָך: ָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ

יָת ֶצֶדק ּתֹוָרה כג י ִצּוִ

ין ְנִהיִרין א.  ֵהם ַאְנּפִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ֵיׁש ּפָ
ֵני  ּפְ אֹור  "ּבְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ
ְמָחה. ְוזֶה  ִחיַנת ׂשִ ֵלי טז, טו(, ּבְ ים" )ִמׁשְ ֶמֶלְך ַחּיִ
ן ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִחיַנת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ְוַעל־ּכֵ ּבְ
ר  ֶקר ְמַקּצֵ זֹוִכין ַלֲאִריכּות ָיִמים. ּוְלֵהֶפְך ׁשֶ
ֲחׁשּוִכין  ין  ַאְנּפִ ִחיַנת  ּבְ ֶקר  ׁשֶ י  ּכִ ָיִמים 
חֹוָרה  ִסְטָרא ַאֲחָרא ָמָרה ׁשְ ִנים ּדְ הּוא ּפָ ׁשֶ
ִחיַנת ִמיָתה  ֲעבֹוָדה ָזָרה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ּבְ

ִחיַנת ַעְצבּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ּבְ

ַתֲאַות ב.  ּבְ ַהּנֹוְפִלים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְוֵאּלּו 
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ְוֵאיָנם  ָממֹון, 

ה  ִסּבָ ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ָיכֹול  הּוא 
יִגיעֹות  ּבִ ְרָנָסָתם  ּפַ ַאַחר  ְורֹוְדִפים  ה,  ַקּלָ
ְוֵהם  בֹון  ִעּצָ ּבְ ֶלֶחם  אֹוְכֵלי  ְוֵהם  דֹולֹות,  ּגְ
ֵני  ּבְ ֵאּלּו  חֹוָרה.  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ְמֵלִאים 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ִנים  ּפָ ּבַ ִרים  ִנְקׁשָ ָאָדם 
חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ֲחׁשּוִכין  ין  ַאְנּפִ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ
ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ִמיָתה  ִחיַנת  ּבְ ַעְצבּות, 
ָנם  ּוַמּתָ ָאם  ּשָׂ ּמַ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵאּלּו  ֲאָבל 
ִלְהיֹות  ם  ַדְעּתָ ּבְ ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ ֱאמּוָנה,  ּבֶ
ּוַמֲאִמיִנים  ְויֹוְדִעים  ֶחְלָקם,  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ
ְרָנָסה  ר ַהּפַ ִעּקַ ֵלָמה, ׁשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ַרְך ְלַבד,  ִיְתּבָ ם  ֵ ירּות ִהיא ַרק ֵמַהּשׁ ְוָהֲעׁשִ
ֵאיזֶה  ָהָאָדם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ׁשֶ ַרק 

ְרָנָסה  ַהּפַ ר  ִעּקַ ֲאָבל  ָעְלָמא,  ּבְ ה  ַקּלָ ה  ִסּבָ
ֵהם  ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ הּוא  מֹון  ְוַהּמָ
ין  ֵהם ַאְנּפִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ אֹור ַהּפָ בּוִקים ּבְ ּדְ

ְמָחה: ִחיַנת ׂשִ ים ּבְ ִחיַנת ַחּיִ ְנִהיִרין, ּבְ

ִהיא ג.  ׁשֶ ָממֹון  ַתֲאַות  ּבְ ע  ּקָ ְוַהְמׁשֻ
ֲעבֹוָדה־ָזָרה, ֵאינֹו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאַחת, 
ל  ל ּכָ ל ָהֲעבֹודֹות ָזרֹות ׁשֶ ַרק הּוא עֹוֵבד ּכָ
ָזרֹות  ָהֲעבֹודֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ֻאּמֹות.  ְבִעים  ַהּשִׁ
ָממֹון,  ּבְ חּוִבים  ּתְ ֻאּמֹות  ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ַע ֲחקּוָקה ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה  ְטּבֵ ן ַעל ַהּמַ ְוַעל־ּכֵ
ִכיָנה  ַהּשְׁ צֹוַוַחת  ַוֲעֵליֶהם  ָהַעּכּו"ם,  ל  ׁשֶ
ִעין  ֵהם ֵמָאה ְוַאְרּבָ ְבִעים ׁשֶ ָעִמים ׁשִ י ּפְ ּתֵ ׁשְ
אֹוִתּיֹות,  ע  ַאְרּבַ ִעם  ָממֹון  ר  ִמְסּפַ ּכְ ָקִלין, 
ִני  י ַקּלַ ִני ֵמֹראׁשִ ֵני ִמיֵני קֹולֹות 'ַקּלַ ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  קֹול  ְוָכל  מ"ו(,  )ַסְנֶהְדִרין  רֹוִעי'  ִמזְּ
ִריָכה ִלְסּבֹל  ּצְ ל ַהּיֹוֶלֶדת ׁשֶ ְבִעין ָקִלין ׁשֶ ׁשִ
ָקִלין  ְבִעין  ׁשִ ִלְצֹעק  ּוְצִריָכה  ֵלָדה,  ֶחְבֵלי 
ְמזֹונֹוָתיו  ין  ׁשִ ּקָ ׁשֶ כ"א(,  ִסיָמן  "ל  ּנַ )ּכַ ָדה  ַהּלֵ ֹקֶדם 

ָסִחים קי"ח(: ּיֹוֵלָדה )ּפְ ְפַלִים ּכַ ּכִ

ֵליֵלְך ד.  ְצִריִכין  ָממֹון,  ְרִויִחין  ּמַ ׁשֶ ְוֹקֶדם 
ֵאּלּו  ֶרְך  ּדֶ ּוְלִהְצָטֵרף  ּוְלִהְתַנּסֹות  ְוַלֲעֹבר 
ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ְוִלְצֹעק  ָקִלין,  ִעין  ְוַאְרּבָ ָאה  ַהּמֵ
ֲעֵליֶהם  ַלֲעֹבר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ
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ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֵמֶהם.  ֵצל  ּוְלִהּנָ לֹום  ׁשָ ּבְ
עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ְוָכל  ֵלָדה,  ם  ׁשֵ ּבְ ְמֻכּנֶה  ָהֶרַוח 
ִהיא  ֲאַות ָממֹון, ׁשֶ ִביַרת ּתַ ִכין ַרק ִמּשְׁ ִנְמׁשָ
ת  ּבָ )ׁשַ ָקֵאי  ָטא  ֻקׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ּבְ
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ק"ד(, 

'זֶה  ו(  יא,  ָבִרים  )ּדְ ַרְגֵליֶהם"  ּבְ ר  ֲאׁשֶ "ַהְיקּום 
ָסִחים  ֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו' )ּפְ ּמַ ל ָאָדם ׁשֶ ָממֹונֹו ׁשֶ
ֲאָבל  ֱאֶמת.  ַעל־ְיֵדי  ָקֵאי  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ קיט(, 

ֲעבֹוָדה  הּוא  ֶקר  ׁשֶ י  ּכִ ָקֵאי,  ָלא  ְקָרא  ׁשִ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ֲאַות ָממֹון, ּכְ ָזָרה ּתַ
עֹוֵבד  ִאּלּו  ּכְ ִדּבּורֹו  ּבְ ֲחִליף  'ַהּמַ ִלְבָרָכה: 
ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ צ"ב(.  )ַסְנֶהְדִרין  ָזָרה'  ֲעבֹוָדה 
ֲאַות ָממֹון ֵאין לֹו ׁשּום ִקּיּום  הּוא ּתַ ֶקר ׁשֶ ׁשֶ
ָזָרה ֵאל ַאֵחר  י ֲעבֹוָדה  ּכִ ְרָנָסה,  ּפַ ּוַמֲעַמד 
דֹוׁש ֵחֶלק ב ק"ג.(,  ִרין )ֹזַהר־ַהּקָ ֵרס ְוָלא ָעֵביד ּפֵ ִאְסּתָ
ֵהם ַמְרִויִחין  ְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּנִ ֶקר, ׁשֶ ֶ ַהְינּו ַהּשׁ ּדְ
ַאַחר  יֹוֵתר  ּבְ ְורֹוְדִפים  ַמְרִויִחין,  ְוֵאיָנם 
ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ָלֶהם ָממֹון  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוַגם  מֹון.  ַהּמָ
י ֵאין ָלֶהם  ָלל, ּכִ ֱאֶמת ֵאין ָממֹוָנם ָממֹון ּכְ ּבֶ
ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַמּלֹאת  ּנּו, ׁשֶ ׁשּום ֲהָנָאה ִמּמֶ
ְרִויִחים  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  יֶהם.  ַחּיֵ ּבְ ֲאָוָתם  ּתַ
ְך ֵמִתים  יֹוֵתר, ְוַאַחר־ּכָ יֹוֵתר ָחֵסר ָלֶהם ּבְ ּבְ
יְך  ר ְלַהְמׁשִ ן ִאי ֶאְפׁשָ ֲעֵלי חֹובֹות. ַעל־ּכֵ ּבַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ַהְינּו ָממֹון ּדִ ַפע ּוְלַהְרִויַח ָממֹון, ּדְ ׁשֶ
ירּות  ר ָהֲעׁשִ זֶּהּו ִעּקַ ֶחְלקֹו, ׁשֶ ֵמַח ּבְ ְהֶיה ׂשָ ּיִ ׁשֶ
ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ
ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ ִביַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ד(, 

אֹו  ִריְך ִלְהיֹות ַמּשָׂ ּצָ ִחיַנת ֱאֶמת, ׁשֶ ִהיא ּבְ ׁשֶ
ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ּוֶבֱאמּוָנה,  ֱאֶמת  ּבֶ נֹו  ּוַמּתָ
ל  ֲאוֹות ׁשֶ ְלּבּוִלים ְוַהּתַ בֹות ְוַהּבִ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ּכָ
ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ִאים ָעָליו ּבִ ּבָ ָממֹון, ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ְהֶיה ּבִ ָנתֹו ּתִ ּוָ ל ּכַ ַרק ּכָ
ַרְך ַעל־ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַלֲעֹבד ַהּשׁ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְלַבד, ּכְ

ְלַהֲחִזיק  ְצָדָקה  ן  ְוִלּתֵ ְרִויַח,  ּיַ ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ְיֵדי 
ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ עֹוְבֵדי 

זֶה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ָניו  ּבָ ל  ּוְלַגּדֵ
ָאר ָצְרֵכי ִמְצָוה: ׁשְ

ֹקֶדׁש ה.  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ְוַדע, 
ֲאַות  הּוא ּתַ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ׁשֶ ִנים ּדְ ִנּצֹול ִמּפָ
ֲחׁשּוִכין  ין  ַאְנּפִ ְך  ֹחׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָממֹון 
מֹו  ּכְ ֱאֹלקּות  ּבֶ ר  ֵ ְוִנְתַקּשׁ "ל,  ּנַ ּכַ ִמיָתה 
)ִאּיֹוב יט, כו(.   " ֶאֱחזֶה ֱאלֹוּהַ ִרי  ׂשָ "ִמּבְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ
י זֹוֵרַח  ֵני ה', ּכִ ָמחֹות ֶאת ּפְ ְוזֹוֶכה ְלׂשַֹבע ׂשְ
"ל.  ּנַ ּכַ ים  ַחּיִ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ אֹור  ָעָליו  ּוֵמִאיר 
יֵקי ֱאֶמת,  ר ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּותֹו ְלַצּדִ ְוָהִעּקָ
ֵלמּות,  ַתְכִלית ַהּשְׁ ִרית ּבְ ֵהם ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ׁשֶ

ֲאַות ָממֹון: ָאז ִנּצֹול ִמּתַ

יק ָהֱאֶמת, ו.  ּדִ חֹוְלִקין ַעל ַהּצַ ׁשֶ ן ּכְ ְוַעל־ּכֵ
אֹוְיָביו  ְלָגֵרׁש  רֹוֶצה  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ
ָהאֹוֵיב  ֶאת  יל  ַמּפִ הּוא  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ִמזֹּו  דֹוָלה  ּגְ ְנִפיָלה  ֵאין  י  ּכִ ָממֹון,  ְלַתֲאַות 
ל  ׁש ַמֲחֹלֶקת, ּכָ ּיֵ ׁשֶ ָלל ּכְ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ְוַהּכְ
ִרית יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו  הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּבְ ִמי ׁשֶ
ָממֹון.  ְלַתֲאַות  ֲחֵברֹו  ֶאת  יל  ְלַהּפִ יּוַכל 
ַעל־ְיֵדי  יִקים  ַצּדִ ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ י  ּכִ
ר הּוא  דֹוׁש ח"א צ"ג.(, ְוָהִעּקָ )ֹזַהר־ַהּקָ ֵהם ִנּמֹוִלים  ׁשֶ
ַתְכִלית  ּבְ ִריתֹו  ּבְ ֹוֵמר  ַהּשׁ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ
יק זֶה יּוְכלּו  ֵלמּות, ְוָכל ַהְמֹקָרִבים ְלַצּדִ ַהּשְׁ
ִפיָלה  ְדֵרָגָתם, ְוַהּנְ יל ֶאת ַחְבֵריֶהם ִמּמַ ְלַהּפִ
ן ָצִריְך  ּנֹוְפִלים ְלַתֲאַות ָממֹון. ַעל־ּכֵ ִהיא ׁשֶ
ִיּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ָאָדם  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ִלזֵָּהר 
אּוַלי  י  ]ּכִ לֹום:  ְוׁשָ ַחס  מֹון  ַהּמָ ׁשּוַקת  ּתְ ְלתֹוְך 
ה ֶנְגּדֹו. ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח  ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ חֹוֵלק ָעָליו הּוא ּפָ ֲחֵברֹו ׁשֶ

ילֹו ְלַתֲאַות ָממֹון[. ְלַהּפִ

"ּומֹוֶצא ז.  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָממֹון  ְוַתֲאַות 
כו(,  ז,  )ֹקֶהֶלת  ה"  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ֶות  ִמּמָ ַמר  ֲאִני 
ַרב  ֵעֶרב  ּדְ א  ִאּמָ ִליִלית  א  ּדָ ְטחֹול  ִהיא  ׁשֶ
ירּות  ְוָהֲעׁשִ מֹון  ַהּמָ ל  ּכָ י  ּכִ ִסיל.  ַהּכְ חֹוק  ׂשְ
ְוֵאיָנם  ָראּוי,  ּכָ ֵאיָנם  ׁשֶ יִרים  ָהֲעׁשִ ל  ׁשֶ



יָת ֶצֶדק קסאּתֹוָרה כג י ִצּוִ

ָרם,  ָעׁשְ ְלִפי  ָלֶהם  ָראּוי  ּכָ ְצָדָקה  נֹוְתִנים 
ַמן,  ַהזְּ ת  ְוִטְרּדַ מֹון  ַהּמָ ת  ֶחְמּדַ ּבְ ִעים  ּקָ ּוְמׁשֻ
ִחיַנת  ֶהם ִהיא ּבְ ּלָ ירּות ׁשֶ מֹון ְוָהֲעׁשִ ל ַהּמָ ּכָ
מֹו  ּכְ ִעּמֹו  ֵחק  ְמׂשַ מֹון  ַהּמָ ׁשֶ ִסיל,  ַהּכְ חֹוק  ׂשְ
ְוַאַחר־ עֹות,  ַמְטּבְ ּבְ ינֹוק  ּתִ ִעם  ֲחִקין  ׂשַ ּמְ ׁשֶ
ְוַכְמֹבָאר  ַעְצמֹו.  ּבְ מֹון  ַהּמָ הֹוֵרג אֹוָתם  ְך  ּכָ
חֹוק  "ׂשְ ַאֲחרֹוִנים(:  ּקּוִנים  ּתִ י"א  ּבְ ג'  ּקּון  )ּתִ ּקּוִנים  ּתִ ּבְ
ְוכּו',  ַאֵחר  ֵאל  א  ּדָ ִסיל,  ּכְ ָמאן  ִסיל"  ַהּכְ
ִכית  א, ַחּיְ ַבּיָ ִאּנּון ַחּיָ ָרה ְלַרְבֵיי ּדְ ְוִאיהּו ַאְסּכְ
ּוְלָבַתר  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ עּוְתָרא  ּבְ הֹון  ּבְ
ִגין  אי ִאְתְקִריאּו ַרְבֵיי, ּבְ ְקִטיַלת לֹון, ְוַאּמַ
ּה,  ִמּנֵ ָבא  זְּ ּתַ ְלִאׁשְ ַעת  ּדַ הֹון  ּבְ ִאית  ָלא  ּדְ
יק,  ן ַצּדִ ַתּמָ ּה ּדְ זֵּב ִמּנֵ ּתַ ֲאָבל ֵלב ֵמִבין ִאׁשְ
ֶהם  ִעים, צֹוֶחֶקת ּבָ ֵהם ָהְרׁשָ ָרה ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ )ְוִהיא ַאְסּכָ

ְך הֹוֶרֶגת אֹוָתם. ּוַמּדּוַע  זֶה ָהעֹוָלם, ְוַאַחר ּכָ ירּות ּבְ ֲעׁשִ ּבַ

ה,  ּנָ ֵצל ִמּמֶ ַעת ְלִהּנָ ֶהם ּדַ ֵאין ּבָ ֶ ֵני ּשׁ ינֹוקֹות, ִמּפְ ִנְקְראּו ּתִ

ה  ִמּלָ ם ַצִדיק(. ְוָרָזא ּדְ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ּנָ ל ִמּמֶ ֲאָבל ֵלב ֵמִבין ִנּצָ

ְוחֹוֵטא  ה  ּנָ ִמּמֶ ֵלט  ִיּמָ ָהֱאֹלִקים  ִלְפֵני  "טֹוב 
יק ָהֱאֶמת זֹוֶכה  ּדִ י ַהּצַ ם(. ּכִ ּה" )ֹקֶהֶלת ׁשָ ֵכד ּבָ ִיּלָ
י  ֵצל ִמזֶּה. ּכִ ְלָחְכָמה ָוַדַעת, ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהּנָ
דֹוִלים ְצִריִכים ָחְכָמה ְוַדַעת  ים ּגְ ֲאִפּלּו ֲאָנׁשִ
מֹון  ַהּמָ ת  ִטְרּדַ ל  ׁשֶ זֶה  ִעְנָין  ּבְ ְמֹאד  דֹול  ּגָ
לֹום ְיֵמי  ּלֹא ִיְבלּו ְוִיְכלּו ַחס ְוׁשָ ְרָנָסה, ׁשֶ ְוַהּפַ
דּו  ִנְלּכְ ָהעֹוָלם  ֹרב  י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ַחּיֵיֶהם 
ָלֶהם  ּמֹוִרין  ׁשֶ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ֶגזֶל   ּבְ ן  ֻרּבָ ְתָרא קס"ה  ּבַ ָבא  ּבָ ן  )ְוַעּיֵ זֶה  ּבָ
ֶגזֶל(, ְוסֹוְבִלין ְמִרירּות  ִלים ּבְ ן ְוִנְכׁשָ א־ּוַמּתָ ִעְסֵקי ַמּשָׂ ר ּבְ ֶהּתֵ

ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ַחּיֵיֶהם  ְיֵמי  ל  ּכָ ְמֹאד  דֹול  ּגָ
ע  ּדַ י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  עֹוָלמֹות  ֵני  ׁשְ ְואֹוְבִדין 
עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמִרירּות  ָמֵלא  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ׁשֶ
ִחי  ַוּיְ דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ָעְלָמא  ּדְ ְמִרירּוָתא  ִחיַנת  ּבְ
ת  ְוִטְרּדַ ֲאַגת  ּדַ ִרירּות ִהיא  ַהּמְ ר  ְוִעּקַ רמ"א:(, 

ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ׁשֶ ְרָנָסה  ְוַהּפַ מֹון  ַהּמָ ְוַתֲאַות 
ּכַֹח  ְוִאְלָמֵלא  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ
ִרית  ַהּבְ ׁשֹוְמֵרי  ֵהם  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ִרית ֶמַלח עֹוָלם,  ֵהם ִנְקָרִאים ּבְ ֱאֶמת, ׁשֶ ּבֶ

ָלל ֵמֹעֶצם  ֹלא ָהָיה ָהעֹוָלם ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵם ּכְ
ֲאַות ָממֹון. ַעל־ ּתַ ִהיא  "ל, ׁשֶ ַהּנַ ִרירּות  ַהּמְ
ְלִהְתָקֵרב  זֹּוֶכה  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ן  ּכֵ
יק ֵמַעְצמֹו ְמִרירּות  ן ַמְמּתִ יֵקי ֱאֶמת, ּכֵ ְלַצּדִ
יִקים, ּוְבַעְצמֹו  ּדִ ָרחֹוק ִמּצַ "ל. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ַהּנַ
יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ִמּתִ ָרחֹוק  הּוא 
הּוא  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ַנְפׁשֹו,  ּבְ
יק  ּדִ ן ַעל ַהּצַ ם ּכֵ לֹום ּגַ ד ַחס ְוׁשָ חֹוֵלק ּוִמְתַנּגֵ
ר יֹוֵתר ְויֹוֵתר  ּבֵ יו, ָעָליו ִמְתּגַ ָהֱאֶמת ַוֲאָנׁשָ
ְוַדֲאַגת  ת  ִטְרּדַ ִהיא  ׁשֶ ָעְלָמא  ּדְ ְמִרירּוָתא 
ַרֲחָמָנא  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ה  ַכּלֶ ּמְ ׁשֶ ַעד  מֹון  ַהּמָ
ה,  ֵאּלֶ ִלְדָבִרים  ֵהיֵטב  ָך  ִלּבְ ים  ְוׂשִ ִלְצָלן. 
אּוַלי  זֶה,  ּבָ ְקעּו  ׁשָ ְנָפׁשֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ
יל ַעְצְמָך  יֵקי ֱאֶמת ְלַהּצִ ּתּוַכל ִלְבֹרַח ְלַצּדִ
ֲאַות ָממֹון  ל ּתַ ה ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ ֶטף ַמִים ַרּבִ ֶ ִמּשׁ
יעּו  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ׁשֶ
ה  ְוִתְזּכֶ ָלל,  ְלׁשָ ָך  ַנְפׁשְ ְלָך  ְוָהְיָתה  ֵאֶליָך, 
א: עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ים ּבָ ּיִ ים ֲאִמּתִ ְלַחּיִ

ִחיַנת: "ָמָצא ח.  ּבְ ה ִהיא  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּוַפְרָנָסה 
ִחיַנת  ִהיא ּבְ ֵלי יח, כב(, ׁשֶ ה ָמָצא טֹוב" )ִמׁשְ ָ ִאּשׁ
יק  תּוב "ִאְמרּו ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ יק ָהֱאֶמת, ּכְ ּדִ ַהּצַ
ִחיַנת  ְרָנָסה ִהיא ּבְ י ַהּפַ ְעָיה ג, י(. ּכִ י טֹוב" )ְיׁשַ ּכִ
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ה  ָ ִאּשׁ
ַעל  א  ּבָ ִאּלּו  ּכְ ֲחֵברֹו  ְלַפְרָנַסת  ַהּיֹוֵרד  ל  'ּכָ
מֹו  א אֹור ּכְ ּתֹו' )ַסְנֶהְדִרין פ"א(. ְוֵאין טֹוב ֶאּלָ ִאׁשְ
ִחיַנת  ית א' ד(, ּבְ ֵראׁשִ י טֹוב" )ּבְ תּוב: "ָהאֹור ּכִ ּכָ ׁשֶ
מֹו  ַרְך, ּכְ ִנים ֱאמּוַנת ֱאֹלהּותֹו ִיְתּבָ אֹור ַהּפָ
ְעָיה ס, ב(. ֶוֱאמּוָנה  תּוב: "ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה'" )ְיׁשַ ּכָ ׁשֶ
ל  י ָעֶליָה עֹוְמִדים ּכָ ִמים, ּכִ ִהיא ַאֲחִרית ַהּיָ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ּדֹות  ַהּמִ
ַאַחת'  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ֲחַבּקּוק  א  'ּבָ כ"ד(:  )ַמּכֹות 

ִהיא  ׁשֶ ד(,  ב,  )ֲחַבּקּוק  ִיְחֶיה"  ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ יק  "ְוַצּדִ
ֱאֶמת  ְוַעל־ְיֵדי  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד 
ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶהּו  ֶלֱאמּוָנה.  ִאים  ּבָ



יָת ֶצֶדק ּתֹוָרה כג י ִצּוִ קסב

קּות  ִהְתַחזְּ ַעל־ְיֵדי  זֹּוִכין  ׁשֶ ֱאמּוָנה,  ּבֶ
ְוָקא: יק ָהֱאֶמת ּדַ ּדִ ְוִהְתָקְרבּות ְלַהּצַ

ֲאַות ט.  ל ּתַ ּטֵ ְוַגם ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ְמזּוָזה ִנְתּבַ
ְרָנָסתֹו  ּפַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  מֹון,  ַהּמָ ת  ְוֶחְמּדַ
ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוזֶה  ָנֵקל.  ּבְ ּוָבָאה לֹו  ְמעֹוֶפֶפת לֹו 
ֶרת  ֲעׂשֶ 'ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ֹלא  ְוִדּבּור  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ֵהם  רֹות  ּבְ ַהּדִ
ְלִמי  )ְירּוׁשַ ְמזּוזֹות'  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ֶנֶגד  ּכְ ַתְחֹמד 
ל  ּטֵ י ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ְמזּוָזה ִנְתּבַ ֶרק א(, ּכִ ָרכֹות ּפֶ ּבְ

ְקִביַעת  זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ מֹון.  ַהּמָ ת  ֶחְמּדַ
י  ּכִ ַתח,  ַהּפֶ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ִליׁש  ּשְׁ ּבַ זּוָזה  ַהּמְ
ְמִציָעא  ָבא  )ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ִליׁש  ׁשְ ְמעֹוָתיו,  ָאָדם  ֵלׁש  ְיׁשָ 'ְלעֹוָלם  מ"ב(: 

הּוא  ָהֶעְליֹון  ִליׁש  ּוׁשְ ְוכּו',  ְפַרְקַמְטָיא'  ּבִ
ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְפַרְקַמְטָיא  ּבִ ׁשֶ ִליׁש  ַהּשְׁ
ָעְבִדין  ּדְ ין  ַחְמׁשִ 'ָטִבין  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 
ר  ֶרק ח(. ְוִעּקַ ָאה ּפֶ ְלִמי ּפֵ ָלא ָעְבִדין' )ְירּוׁשַ אָתן ּדְ ִמּמָ
ן,  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ָהֱאמּוָנה 
אָת  'ָנׂשָ ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  ּכְ
ר  ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא  ל"א(.  ת  ּבָ )ׁשַ ֱאמּוָנה'  ּבֶ ְוָנַתּתָ 
ִליׁש  ּשְׁ ּבַ ֱאמּוָנה, הּוא  ָצִריְך  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹון  ַהּמָ

ְפַרְקַמְטָיא: ּבִ ִליׁש ׁשֶ ּשְׁ הּוא ּבַ ָהֶעְליֹון ׁשֶ

אֹוָתם י.  ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ְוָכל 
ְלַהְפִסיד  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְינּו  ָממֹון,  ֹלא  ּבְ
ְצָוה  ַהּמִ ֵאין  ֲעַדִין  ְצָוה,  ַהּמִ ִביל  ׁשְ ּבִ ָממֹון 
ְבִחיַנת ֱאמּוָנה.  י ֲעַדִין ֵאיָנּה ּבִ ֵלמּות, ּכִ ׁשְ ּבִ
ֶאְצלֹו,  ְצָוה  ַהּמִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲחִביָבה  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ּומֹוִציא  ָממֹון,  ֶהְפֵסד  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ ֵאין  ׁשֶ ַעד 
ֹזאת  ְצָוה,  ַהּמִ ִביל  ׁשְ ּבִ ָממֹון  ּוְמַפזֵּר 
ֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ י  ּכִ ֱאמּוָנה.  ִנְקֵראת  ִחיָנה  ַהּבְ
ם  ָ ּשׁ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ר ּתַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ָממֹון ּכְ ִהיא ּבְ

"ל: ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ּפָ

ל יא.  ּכָ ָממֹון,  ַתֲאַות  ּבְ ִעים  ּקָ ַהְמׁשֻ ְוֵאּלּו 
ירּות יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ַעְצבּות  ּיֵׁש לֹו ֲעׁשִ ֶ ַמה ּשׁ

ה  ִחיַנת ַמְרּבֶ חֹוָרה ּוְדָאָגה יֹוֵתר, ּבְ ּוָמָרה ׁשְ
ן  ְוַעל־ּכֵ ב(.  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ָאָגה  ּדְ ה  ַמְרּבֶ ְנָכִסים 
י  ּכִ יו,  ְוַחּיָ ָיָמיו  ּוַמְפִסיד  ר  ְמַקּצֵ מֹון  ַהּמָ
ָאָגה  ַהּדְ מֹו  ּכְ ַהִחּיּות  ְפִסיד  ּמַ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאין 
ְוַעל־ ָהרֹוְפִאים.  ְלַחְכֵמי  דּוַע  ּיָ ּכַ ְוָהַעְצבּות 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ִנים  ּפָ ּבַ ר  ָ ְמֻקּשׁ הּוא  ן  ּכֵ
ַעְצבּות  הּוא  ׁשֶ ִמיָתה,  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 
ֶלְך־ "י  ַרׁשִ ן  )ַעּיֵ חֹוָבה  ְקֵראת  ַהּנִ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

ְלַכף  ַהּכֹל  ֶאת  ְכַרַעת  ּמַ ׁשֶ חֹוָבה(,  ַעד  סּוק  ּפָ ּבַ ְלָך 

ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ּה  ּבָ ִקין  ּבְ ְתּדַ ַהּמִ ְוָכל  חֹוָבה. 
זֶּה  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ חֹובֹות 
ֵאין  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ אר  ַצּוַ ּבְ לּוי  ּתָ א  ׂשָ ַהּמַ
ָממֹוָנם, ְולֹוִוין ָממֹון ֵמֲאֵחִרים,  ִקין ּבְ ּפְ ִמְסּתַ
ה,  ַהְרּבֵ ָכר  ׂשָ ִרין  ּכְ ּתַ ׂשְ ּמִ ׁשֶ ָלֶהם  ְוִנְדֶמה 
ֲעֵלי חֹובֹות. ְוִאם ֵאיָנם  ְך ֵמִתים ּבַ ְוַאַחר־ּכָ
ִבין  ַחּיָ ֵאיָנם  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ חֹובֹות  ֲעֵלי  ּבַ ֵמִתים 
חֹובֹות  ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ֲעַדִין  ַלֲאֵחִרים,  ָממֹון 
ית  ְתַאּוֵ ּמִ ִהיא ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה ׁשֶ ְלַתֲאָוָתם, ׁשֶ
חּוׁש  ּבְ רֹוִאין  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה.  ַהְרּבֵ ְלָממֹון 
ְרֵנס,  ֵדי ְלִהְתּפַ ּיֵׁש לֹו ָממֹון ּכְ ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ׁשֶ
ְפָלִגים, ֵהם  ִציִנים ַהּמֻ יִרים ְוַהּקְ ַוֲאִפּלּו ָהֲעׁשִ
יִגיעֹות  ל ְיֵמיֶהם ְלַהְרִויַח ָממֹון ּבִ רֹוְדִפים ּכָ
נֹות  ַסּכָ ּבְ ַעְצָמן  ֶאת  ִנין  ּוְמַסּכְ דֹולֹות,  ּגְ
ּוַמְטִריִחים ֶאת  ה,  ַהְרּבֵ ְוִטְלטּוִלים  ָרִכים  ּדְ
מֹון,  ַהּמָ ִביל  ׁשְ ּבִ דֹולֹות  ּגְ ְטָרחֹות  ּבִ ַעְצָמם 
חֹוב  ֵאיזֶה  אָרם  ַצּוָ ַעל  ל  ֻמּטָ ָהָיה  ִאּלּו  ּכְ
ִבים  ַחּיָ ׁשֶ ַרק  הּוא  ְוַהחֹוב  ם.  ּלֵ ְלׁשַ דֹול  ּגָ
ָזָרה  ְלָהֲעבֹוָדה  ְלַתֲאָוָתם  ַהְינּו  ּדְ ְלַעְצָמם, 
ְך,  ל־ּכָ ל ָממֹון ּכָ ֲאָוה ׁשֶ רּוִכים ַאַחר ַהּתַ ּכְ ׁשֶ
ֵהם  ׁשֶ ִנְמָצא  דֹול.  ּגָ חֹוב  ִבים  ַחּיָ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ
ֲעֵלי  ל ְיֵמיֶהם, ְוֵהם ֵמִתים ּבַ ֲעֵלי חֹובֹות ּכָ ּבַ
ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ י  ּכִ ְלַתֲאָוָתם.  ַהְינּו  חֹובֹות, 
ִבים  ַחּיָ ׁשֶ זֶה  חֹוב  ם  ּלֵ ְלׁשַ יִקים  ַמְסּפִ ֵאיָנם 
י  ּכִ ּוְגבּול,  עּור  ׁשִ ֹלא  ּבְ הּוא  י  ּכִ ְלַתֲאָוָתם, 
)ִמְדָרׁש  ָידֹו'  ּבְ ַתֲאָותֹו  ַוֲחִצי  ֵמת  ָאָדם  'ֵאין 



ה ְלתֹוָרה כג ִפָלּ קסגּתְ

ים  ִהּלִ )ּתְ ְיֵמיֶהם"  ֶיֱחצּו  "ֹלא  ְוזֶהּו:  א(.  ֵסֶדר  ֹקֶהֶלת 

ע  ּקָ ַהְמׁשֻ י  ּכִ ָך".  ּבָ ֶאְבָטח  "ַוֲאִני  ַאְך  נה, כד(, 

הּוא  י  ּכִ ה',  ּבַ ּבֹוֵטַח  ֵאינֹו  ָממֹון  ַתֲאַות  ּבְ
ְך"  עֹוֵבד ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה, ַאְך "ַוֲאִני ֶאְבָטח ּבָ
ה  ַקּלָ ה  ִסּבָ ּבְ ְרָנָסִתי  ּפַ ִלי  ְלַהְזִמין  ּתּוַכל  ׁשֶ
ע  ּקָ ְמׁשֻ ֶאְהֶיה  ְוֹלא  ֶחְלִקי,  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוֶאְהֶיה 

ַתֲאַות ָממֹון: ּבְ

ְלַתֲאַות יב.  ּקּון  ּתִ עֹוד  ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת 
ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֶֹרׁש  ַלּשׁ ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ָממֹון, 
ְוַעל־ְיֵדי  עֹות,  ּפָ ַהַהׁשְ ְוָכל  מֹון  ַהּמָ ל  ּכָ א  ּבָ
ם  ׁשָ י  ּכִ ֲאָותֹו.  ּתַ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ם  ְלׁשָ לּות  ּכְ ִהְסּתַ

ּלֹו אֹור ַצח ּוְמֻצְחָצח  ַפע הּוא ּכֻ ֶ ְרׁשֹו ַהּשׁ ׁשָ ּבְ
ה.  ְלַמּטָ א  ֶאּלָ ה  ִמְתַאּוֶ ְוֵאין  ְוַתֲענּוג רּוָחִני, 
ֲענּוג  ִליְך ּתַ ה ְלַהׁשְ ִתי ָיסּור ֵהּנָ ּוִמי הּוא ַהּפֶ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל  ָעב.  ֲענּוג  ּתַ ח  ְוִלּקַ רּוָחִני 
ן  ַתּקֵ ּיְ א ַעד ׁשֶ לּות ֶאּלָ ּכְ ָלבֹוא ְלֹזאת ַהִהְסּתַ
ֶאֱחזֶה  ִרי  ׂשָ "ִמּבְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִריתֹו,  ּבְ
ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ כו(,  יט,  )ִאּיֹוב   " ֱאלֹוּהַ
ֱאֹלקּות.  ל ּבָ ּכֵ ר ֹקֶדׁש, ְוָאז ָיכֹול ְלִהְסּתַ ׂשַ ַהּבְ
ֲאַות ָממֹון,  ל ּתַ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ ִביל זֶה ִעּקַ ּוִבׁשְ
ן  ַתּקֵ ּמְ ּוְכׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ר ִלּפֹל ְלַתֲאַות ָממֹון: ִריתֹו ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ

ה ְלתֹוָרה כג ִפָלּ ּתְ

יל  ה ְלַהּצִ ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו, ַצּוֵ )כג( ֱאלֵֹהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלִהים ַחּיִ

ַרב  ל עֹוָלם, ָמה  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֵרנּו.  ְבׂשָ ּבִ ְמּתָ  ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ִריְתָך  ּבְ ְלַמַען  ַחת  ַ ִמּשׁ ֵאֵרינּו  ׁשְ ְיִדידּות 
ַאֲחִריֵתנּו,  ְלֵהִטיב  ֵמָרחֹוק  ְבּתָ  ְוָחׁשַ נּו  ַנְפׁשֵ ַעל  ָחַמְלּתָ  ר  ֲאׁשֶ נּו,  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך 
ָרֵאל  ִריְתָך ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַזְרעֹו ִיׂשְ יְנָך ּוֵבין ַאְבָרָהם אֹוַהְבָך, ַוֲהֵקמֹוָת ּבְ ִריְתָך ּבֵ ְוָנַתּתָ ּבְ
ִלְכֹנס  אֹוָתנּו  יָת  ְוִצּוִ ַזְרֵענּו,  ְוֶנֶפׁש  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ּקּון  ּתִ ַעל  ְוַחְסּתָ  ְלדֹורֹוָתם  ַזְרעֹו  זֶַרע  ְוֶאת 
בּורֹות  ּגְ ל  ְיַמּלֵ ִמיִני, ִמי  ַהּשְׁ ּיֹום  ּבַ ָעְרָלֵתנּו  ר  ׂשַ ּבְ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָלמּול ֶאת  ְבִריתֹו ׁשֶ ּבִ
ְלָך  ַח, ִמי יּוַכל ְלהֹודֹות  ּבֵ ְיׁשַ ל ִמי  ְיַהּלֵ ר ִמי  ְיַהּדֵ ְיָפֵאר ִמי  תֹו, ִמי  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ ִמיַע  ַיׁשְ ְיֹהָוה 
יָת  ר ָעׂשִ דֹוָלה ְוַהּנֹוָרָאה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ ל ַהֶחֶסד ְוַהּטֹוָבה ַהּגְ ֲחָך ּוְלָפֶאְרָך ַעל ּכָ ּבֵ ּוְלָבֶרְכָך ּוְלׁשַ

ִרית ֹקֶדׁש: אֹות ּבְ ֶטן ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתְמּתָ ּבְ ּתָ ְיִדיד ִמּבֶ ׁשְ ר ִקּדַ נּו, ֲאׁשֶ ִעּמָ

ִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ַאב ַהֶחֶסד ָאב ָהַרֲחָמן,  ִחּנָ יל ּתְ אִתי ְלַהּפִ ן ּבָ ַעל־ּכֵ
ַעל  ַוֲחֹמל  ֵרנּו,  ְבׂשָ ּבִ ָחַתְמּתָ  ר  ֲאׁשֶ ִריְתָך  ּבְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ַחת,  ַ ִמּשׁ ּופֹוֶדה  ֶות  ִמּמָ ַהּגֹוֵאל 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצֵמנּו ּבִ ה ְלַקּדֵ ְזּכֶ ּנִ ָך, ׁשֶ יֵענּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶעְזָרֵתנּו ְוהֹוׁשִ ַנְפׁשֹוֵתינּו ְוקּוָמה ּבְ
ָמִרים  ְהֶיה ִנׁשְ ּנִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוָתֵגן ָעֵלינּו ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ֱאֶמת ּכִ ֵלמּות ּבֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ִרית, ּבְ ַהּבְ
ְיָלה.  ּלַ ּבַ ֻטְמָאה  ִליֵדי  ָנֹבא  ְוֹלא  עֹוָלם  ּבָ ִהְרהּור  ׁשּום  ּיֹום  ּבַ ְנַהְרֵהר  ּלֹא  ׁשֶ ָרע,  ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ
ה ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו.  עֹוָלם, ַוֲעׂשֵ ּבָ ִרית ׁשֶ ַגם ַהּבְ ים ִמָכל ִמיֵני ְפּ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְוַתּצִ
רּו ַעל  ּבְ ר ִהְתּגַ הֹוִרים, ֲאׁשֶ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ים ַהּקְ ּיִ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ה ְלַמַען ּכָ ֲעׂשֵ
ֶאת  ׁשּו  ְוִקּדְ ִיְצָרם  ֶאת  ְוָכפּו  ְונֹוָראֹות,  דֹולֹות  ּגְ ְבִנְסיֹונֹות  ְוָעְמדּו  בֹוֶדָך,  ּכְ ְלַמַען  ִיְצֵריֶהם 
ְרצֹוֶנָך. ּוְלַמֲעָנם ּוְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו  ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ִרית ּבְ ת ַהּבְ ַ זָּכּו ִלְקֻדּשׁ ֶמָך, ַעד ׁשֶ ׁשְ
ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוַטֲהֵרנּו  נּו  ׁשֵ ְוַקּדְ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ְוחּוָסה  ה,  ֲעׂשֵ ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ל עֹוָלם,  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֱאֶמת ּכִ ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ ן ִלׁשְ ם ּכֵ ה ּגַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה, ּבְ
ַתְחּבּוָלה אּוַכל  ּוְבֵאיזֶה  ֵעָצה  ּוְבֵאיזֶה  ֶדֶרְך  ּוְבֵאיזֶה  ק,  ֶאְצַטּדָ ָמה  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  ָמה אֹוַמר 
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ְלַהְתִחיל ְלָפֵרׁש ֶאת ְלָבִבי ְלָפֶניָך, ּוְבֵאיזֶה ֶדֶרְך ּוְבֵאיזֶה ְזכּות אּוַכל ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך 
עּוַרי ַעד ַהּיֹום  י ְלָפֶניָך ִמּנְ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ִעים, ׁשֶ ל ַהֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ַעל ּכָ
ים. ִמי יּוַכל  ָאר חּוׁשִ ִמיַעת ָהֹאזֶן ּוִבׁשְ ְרִאּיַת ָהַעִין ּוִבׁשְ ה, ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ַהזֶּה, ּבְ
ׁש ֹקֶדם, ַעל ַהֲחָדׁשֹות  ָלל. ְוַעל ֵאיזֶה ֵמֶהן ֲאַבּקֵ ֶדֶרְך ּכְ ָרם, ִמי יּוַכל ְלפֹוְרָטם ֲאִפּלּו ּבְ ְלַסּפְ
דֹולֹות אֹו  ָרט, ַעל ַהּגְ ָלל אֹו ַעל ַהּפְ רֹות, ַעל ַהּכְ ְסּתָ ְגלֹות אֹו ַעל ַהּנִ נֹות, ַעל ַהּנִ אֹו ַעל ַהְיׁשָ
ְונֹוָרִאים  ָגִמים ֲעצּוִמים  ּפְ י, ֵהם  ֶעְרּכִ ּבְ ים  ְקַטּנִ ּבִ ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ ָגִמים  ַהּפְ י ַגם  ּכִ ַטּנֹות,  ַהּקְ ַעל 
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מֹוִני, ָעְזֵרִני ְלָפֵרׁש  ף ּכָ מֹוִני, ְלִנְרּדָ מֹוִני, ִלְמֻרָחק ּכָ ם ּכָ יָך ְלִאּלֵ ַתח ּפִ ל עֹוָלם, ּפְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  ִלי  ָמָרה  י  ַנְפׁשִ י  ּכִ ְלָפֶניָך,  ר  ַהּמַ ְלָבִבי  ֶאת 
ִרית ֹקֶדׁש,  ַהּבְ י ּבְ י ָפַגְמּתִ י, ּכִ ָעה ַאַחת ֵמֹעֶצם ְמִרירּות ִלּבִ ָיכֹול ִלְחיֹות ּוְלִהְתַקּיֵם ֲאִפּלּו ׁשָ
יקּו ְלִהְתַוּדֹות  נֹוֵתינּו ֹלא ַיְסּפִ י ָכל ָיֵמינּו ּוׁשְ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ל עֹוָלם, ַאּתָ ים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְמקֹור ַהַחּיִ ּבִ
ה ְלַבד ָיַדְעּתָ  י ַאּתָ ָבה ְוִהְרהּור ֶאָחד, ּכִ ַגם ַמֲחׁשָ ן ֲאִפּלּו ְפּ ּקּוִנים ְלַתּקֵ ן ְוַלֲעׂשֹות ּתִ ּוְלִהְתַחּנֵ
ֶקִרי  ת  ָגם ִטּפַ ּפְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ לֹום,  ְוׁשָ ָגם ַהִהְרהּור ַחס  ּפְ יַע  ַמּגִ ַעד ֵהיָכן ַעד ֵהיָכן 
ּקּוִנים ַעל זֶה, ּוְלַרּצֹות  ן ֹזאת, ִמי יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּתִ לֹום, ִמי יּוַכל ְלַתּקֵ ָלה ַחס ְוׁשָ ַאַחת ְלַבּטָ
ה  ְבנּו ְלַאְרֵצנּו. ְוַעּתָ לּות ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ֶהֱאַרְכנּו )ֶאת( ַהּגָ ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך ַעל זֶה ֲאׁשֶ
ְלִהְתַוּדֹות  ַאְתִחיל  ֹאֶפן  ּוְבֵאיזֶה  ּבּוִרים  ּדִ ּוְבֵאיזֶה  ָלׁשֹון  ּוְבֵאיזֶה  ר,  ֲאַדּבֵ ּוָמה  אֹוַמר  ָמה 
יָחִתי  ים ּוְטהֹוִרים ְלָפֵרׁש ׂשִ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ל ּדִ ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ְוֵאיְך ֲאַקּבֵ
ה  י ַאּתָ י ּכִ ח ּפִ י ֹלא ֶאְפּתַ ר. ֶנֶאַלְמּתִ יִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ ְלָפֶניָך, ֶנֶאַלְמּתִ
ֲעֹונֹוַתי  ר ּבַ ֵני ֲעֹונֹוֵתינּו, ַעד ֲאׁשֶ כּו ֵעיֵנינּו ִמּפְ ֵני ַחּטֹאֵתנּו ְוֶנְחׁשְ ֲחרּו ָפֵנינּו ִמּפְ י ֻהׁשְ יָת. ּכִ ָעׂשִ
ית  ֲאִמּתִ ְמָחה  ׂשִ ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ֵעת,  ָכל  ּבְ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ָהַעְצבּות  ָעַלי  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ים  ָהַרּבִ
ּוְבִיְרָאְתָך ּוְבתֹוָרֶתָך,  ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִני זֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ָדָבר ׁשֶ ֵעת ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבָ
י  ַגְמּתִ ים, ּפָ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ י ּבְ י ָפַגְמּתִ ַתְכִלית ָהִריחּוק. ּכִ ית ּבְ ְמָחה ֲאִמּתִ ַוֲאִני ָרחֹוק ִמּשִׂ
ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ַעל־ְיֵדי  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְנִהיִרין.  ין  ַאְנּפִ ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ה,  ָ ִדְקֻדּשׁ ְמָחה  ׂשִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ
חֹוָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ֵהם  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעֵלינּו  ֲחׁשּוִכין  ין  ָהַאְנּפִ ֵעת  ָכל  ּבְ ִמְתעֹוְרִרים 
ֱאֶמת, ְוַעל  ּטּוִלים ֵמֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ִניעֹות ְוַהּבִ ר ַהּמְ ה ֵהם ֹרב ִעּקָ עֹוְכֵרינּו, ְוֵהּמָ ה ָהיּו ּבְ ֵהּמָ ׁשֶ
ְענּו  ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִוינּו  ְוׁשֶ ָחָטאנּו  ׁשֶ ַהֲחָטִאים  ְוָכל  ְכׁשֹולֹות  ַהּמִ ְוָכל  ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ָלנּו  אּו  ּבָ ָיָדם 
ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ֲחָכֶמיָך  ָלנּו ַעל־ְיֵדי  יָת  ּלִ ּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָך,  ֶנְגּדֶ
לֹום.  חֹוָרה ַחס ְוׁשָ ִאין ַעל־ְיֵדי ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ִרית, ּבָ ָגם ַהּבְ ל ָהֲעֹונֹות ּוִבְפָרט ּפְ ר ּכָ ִעּקָ ׁשֶ
ׁש ֵעזֶר ּוְתרּוָפה ְלַמּכֹוַתי ָהֲאנּוׁשֹות ְמֹאד,  ם, ֵמַאִין ֲאַבּקֵ ַמִים, ֵאל ַחי ְוַקּיָ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ְוַעּתָ
ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ּוָמנֹוס,  ָלה  ַהּצָ ׁש  ֲאַבּקֵ ֵמַאִין  ֶעְזִרי.  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֵעיַני ֶאל  א  ֶאּשָׂ
ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ֲעַדִין  ָזִכיִתי  ּלֹא  ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ִרית.  ַהּבְ ִמיַרת  ּוׁשְ ְמָחה  ׂשִ ֲחֵברֹו,  ּבַ לּוי  ּתָ
ה,  ָ ְמָחה ִדְקֻדּשׁ ֲאִני ָרחֹוק ִמּשִׂ ְמָחה. ּוֵמַאַחר ׁשֶ ל ׂשִ ָראּוי, ֵמֵהיָכן ֲאַקּבֵ ֱאֶמת ּכָ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ּבִ
ַע,  ּוֵ ן ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ִרית. ַעל־ּכֵ ִמיַרת ַהּבְ ל ּכַֹח ּוְגבּוָרה ִלְזּכֹות ִלׁשְ ן ֵאיפֹוא ֵמֵהיָכן ֲאַקּבֵ ִאם ּכֵ
ָכל ִמיֵני  ן ְלָפֶניָך, ּבְ ְמָעה ֶאְתַחּנֵ קֹול ּדִ קֹול ֲאָנָחה ּבְ קֹול ְצָעָקה ּבְ קֹול ַמר ֶאְצַעק ֵאֶליָך, ּבְ ּבְ
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ֲאִני  ׁשֹות  ּקָ ּבַ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ַמּפִ ֲאִני  ַתֲחנּוִנים 
ָכל ִמיֵני קֹולֹות ֲאִני קֹוֵרא ֵאֶליָך, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, חּוס ְוַרֵחם  א ְכבֹוְדָך, ּבְ ׁש ִלְפֵני ִכּסֵ ְמַבּקֵ
ֵדִני, ׁשֹוֵמַע ֶאְנַקת  יֵלִני, ּגֹוֵאל ָחָזק ְלַמַעְנָך ּפְ יל ַהּצִ ִני ּוְפֵדִני, ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ִני, ָחּנֵ ָעַלי, חּוס ְוָחּנֵ
ַצע  י ַמה ּבֶ י, ּכִ ַחת ַנְפׁשִ ַ ן ַלּשׁ ּתֵ א, ַאל ּתִ ּלָ ַמע ַצֲעָקִתי ְוַאְנָחִתי, ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ ֶאְביֹוִנים ׁשְ
ְצָלה  ָעה ִאּנָ יט ְוַאל ֶאְטּבָ יֵלִני ִמּטִ ָך. ַהּצִ יד ֲאִמּתֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ּבְ
י  ּכִ ָידֹו,  ַעל  יָחִתי  ׂשִ ְלָפֵרׁש  אּוַכל  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָלׁשֹון  ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ָמִים.  י  ֲעַמּקֵ ּוִמּמַ ֹוְנַאי  ִמּשׂ
ִעְמֵקי  ּבְ ִמּיֹוֵרד  יֹוֵתר  ַמֲעָמד,  ְוֵאין  ְמצּוָלה  יֵון  ּבִ ע  ְטּבָ ִמּמֻ יֹוֵתר  ְגבּו  ְוׂשָ ְדלּו  ּגָ י  ַנְפׁשִ ָצרֹות 
ים ַעל  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ָאר ַצּדִ ֶלְך ּוׁשְ ִוד ַהּמֶ ּדָ רּו ַהְמׁשֹוְרִרים  ּבְ ּדִ ֵאּלּו  ל ְלׁשֹונֹות ּכָ ָמִים. ְוִאם ּכָ
ס  זֶה ִנְתּפַ ָגם ּכָ ֵאין ּפְ ק, ׁשֶ ק ִמן ַהּדַ ים, ּדַ ּלִ ּקַ ּבַ ָגם ַקל ׁשֶ הּוא ּפְ ָגם ַקל ֶאָחד ׁשֶ ַעְצָמם, ַעל ּפְ
ָהִייִתי  ְוַהְלַואי  ר.  ֲאַדּבֵ ּוָמה  ָאֹנִכי ָמה אֹוַמר  ְתַרְיהּו,  ַאּבַ ֶאֱעֶנה  ָאֹנִכי ָמה  ָלל,  ּכְ נּו  ַדְעּתֵ ּבְ
ְבֵריֶהם  ְצאּו ּדִ ּיָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ ר ּבֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ים ּבְ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ר ּדִ ִנים ְלַדּבֵ ל ּפָ זֹוֶכה ַעל ּכָ
ה  ֱאֶמת ַהְרּבֵ י ּבֶ ַגְמּתִ ָלל, ְוָאֹנִכי ּפָ ְגמּו ּכְ ֱאֶמת ֹלא ּפָ ּבֶ י ׁשֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַאף ַעל ּפִ יֶהם ּבֶ ִמּפִ
יֵקי  י ִאם ַעל ְזכּות ַצּדִ ָען, ּכִ ְקָוה ּוִמְבָטח ּוִמׁשְ ן ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ עּור ָוֵעֶרְך. ַעל־ּכֵ ִלי ׁשִ ְמֹאד ּבְ
ָתם ּוְזכּוָתם  ָ ר ֹעֶצם ְקֻדּשׁ ָען, ֲאׁשֶ ָרֵאל ִנׁשְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ר ֲעֵליֶהם ּכָ יֵקי ְיסֹוֵדי עֹוָלם ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַצּדִ
י, ְוַעל  ָעְנּתִ דֹול ְלַבד ִנׁשְ יּהַ ּוְלָקֵרב ֲאִפּלּו אֹוִתי ֵאֶליָך. ְוַעל ּכָֹחם ַהּגָ ֶקת ְלָהִרים ּוְלַהְגּבִ ַמְסּפֶ
י ְיֵתדֹוַתי ִלְקֹרא  ַמְכּתִ ר ַהזֶּה, ַוֲעֵליֶהם ּתָ דֹול ְוַהּמַ לּות ַהּגָ ּגָ ם ְוָחְזָקם ֲאִני ִנְסָמְך ֲאִפּלּו ּבַ ְקּפָ ּתָ
ּוְלָהִרים  ֵאֶליָך  י  ּפַ ּכַ ֶאת  ֹטַח  ִלׁשְ ְלָפֶניָך  ּוָבאִתי  ם,  ׁשָ ֲאִני  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ֵאֶליָך  ְוִלְצֹעק  ֵאֶליָך 
חֹוס ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַתֲעֶלה אֹוִתי  ּתָ ל ּוְלַיֵחל ַלֲהמֹון ֲחָסֶדיָך, ׁשֶ ּכֵ ֶתָך ּוְלִהְסּתַ ָ ֵעיַני ִלְמעֹון ְקֻדּשׁ
י  ַמֲעׂשַ ַעל־ְיֵדי  ְלתֹוָכם  י  ַרְדּתִ ּיָ ׁשֶ ְוָהִעְנָיִנים  קֹומֹות  ַהּמְ ל  ִמּכָ ָים,  צּולֹות  ִמּמְ ֵון,  ַהּיָ יט  ִמּטִ
ל ִמיֵני ֻטְמאֹות  י, ּוִמּכָ ֲעֶלה ַנְפׁשִ ְך ּוְתהֹום ּתַ הּו ָוֹבהּו ְוֹחׁשֶ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות. ִמּתֹ ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ
ּוְבָכל  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ ִני  ְפּדֵ ּתִ ַאֲחָרִנין  ְוִסְטִרין  ְקִלּפֹות  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ַטֲהֵרִני,  ּתְ
י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  יֵלִני,  ְוַתּצִ יֵעִני  ּתֹוׁשִ לֹות  ְוַהּצָ ְיׁשּועֹות  ִמיֵני  ּוְבָכל  ִני,  ׁשֵ ַקּדְ ּתְ ֹות  ְקֻדּשׁ ִמיֵני 
ל ַרַמ"ח  ר ַיַחד ּכָ ֵ ֱאֶמת, ַוֲאַקּשׁ יץ ְוָחָזק ֵאֶליָך ּבֶ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ר ַעְצִמי ּבְ ֵ ֲאַקּשׁ ָתִמיד, ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ
ִרים ַיַחד  ָ ם ְמֻקּשׁ ְהיּו ֻכּלָ ּיִ יץ ְוָחָזק, ׁשֶ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ָמִתי, ּבְ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ָס"ה ִגיַדי, ְוַנְפׁשִ ֵאָבַרי ּוְשׁ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ה ַאַחת ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך ּבֶ ָבה ְקדֹוׁשָ ַמֲחׁשָ ַוֲאחּוִזים ּוְדבּוִקים ּבְ
ל ִמיֵני  ִעים, ּוִמּכָ ל ִמיֵני ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ֵצל ִמּכָ ה ְלִהּנָ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ִלְהיֹות סּור ֵמָרע ּבֶ
לֹום,  ִרית ַחס ְוׁשָ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ִבְלּבּוִלים, ּוִמָכל ִמיֵני ּפְ בֹות ָרעֹות, ּוִמּכָ ִהְרהּוִרים ּוַמֲחׁשָ
ָחָטאִתי  ַעי ׁשֶ ל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ עֹוָלם. ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ַעל ּכָ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ִמיֵני ְפּ ּוִמּכָ
ַעד  י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ן  ּוְתַתּקֵ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ
ׁש  ִני ְלַקּדֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת ּכִ ִני ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּבֶ ה ַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ה. ּוֵמַעּתָ ֵהּנָ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה ִלְפִריׁשּות  ְוֶאְזּכֶ ר ִלי.  ּתָ ּמֻ ּבַ ַעְצִמי 
ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ עֹון  ִמּמְ ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֱאֶמת.  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֵהָרה  ַקל  ִחיׁש 
ה  ְוֶאְזּכֶ אֹלַהי.  ּבֵ י  ַנְפׁשִ ֵגל  ּתָ ְיֹהָוה  ּבַ יׂש  ָאׂשִ ׂשֹוׂש  ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ָתִמיד, 
ין  ִני ְלָפִנים ְמִאירֹות, ְלַאְנּפִ ֶניָך, ּוְתַזּכֵ אֹור ּפָ ִמיד, ְוָתִאיר ָעַלי ּבְ יׁשּוָעְתָך ּתָ ֹמַח ּבִ ָלִגיל ְוִלׂשְ
ַלח  ַח ַנְפׁשֹות ֲעגּוִמים, ׁשְ ּמֵ ים. ְמׂשַ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ ה, ְלאֹור ּפְ ָ ְמָחה ִדְקֻדּשׁ ל ׂשִ ְנִהיִרין, ְלָפִנים ׁשֶ
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י ֵאֶליָך  ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ י ָהֻאְמָלָלה ְוָהֲעלּוָבה ְמֹאד, ׂשַ ח ַנְפׁשִ ּמַ עֹוֶנָך ְוׂשַ ְמָחה ִמּמְ ָעַלי ׂשִ
יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשֹוַבע ׂשְ א. ּתֹוִדיֵעִני אֹוַרח ַחּיִ י ֶאּשָׂ ְיֹהָוה ַנְפׁשִ

ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים  ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֶעְזֵרנּו ׁשֶ נּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ֶוְהֵיה ּבְ ְוַזּכֵ
ל ִמיֵני  ִפירֹות ּוִמּכָ ל ִמיֵני ּכְ ל אֹוִתי ִמּכָ ים ְוַהּצֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֶלֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה. חּוָסה ָעַלי ּבְ
ב ָעֶליָך  ּלֵ ּבַ ָיא ְוׁשּום ַעְקִמיִמיּות ׁשֶ י ׁשּום ִהְרהּור ְוׁשּום ֻקׁשְ ּלֹא ַיֲעֶלה ְבִלּבִ ָגם ֱאמּוָנה, ׁשֶ ּפְ
ל  ּכָ ְוַעל  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור  ֵרי  ׁשֵ ּכְ ְוַעל  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ְוַעל  ַהְנָהגֹוֶתיָך,  ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ
ְלַהֲאִמין  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוַעל  הֹוִרים,  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ִסְפֵרי 
ֱאמּוָנה  דֹוׁש, ּבֶ ָרֵאל ַהּקָ ָך ִיׂשְ ה ּוִבְכָלִלּיּות ַעּמְ דֹוׁשָ ים ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ָך ּוְבַצּדִ ּבְ
ֲעֵליֶהם  י ׁשּום ִהְרהּור  ְעּתִ ּדַ ַיֲעֶלה ַעל  ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ה  ּוְנִטּיָ ְלּבּול  ּבִ ִלי ׁשּום  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ
ִלי  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֵלָמה,  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ִמיד  ּתָ אֹוְתָך  ַלֲעֹבד  ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל,  ּכְ
ֹנַעם  ֵני ְיֹהָוה ַלֲחזֹות ּבְ אֹור ּפְ ה ַלֲחזֹות ּבְ ַרְך. ְוֶאְזּכֶ ַגת ֱאָלהּוְתָך ִויִדיַעת רֹוְממּוְתָך ִיְתּבָ ַהּשָׂ
ה ַלֲחזֹות  ֶאְזּכֶ ׁשֶ  . ִרי ֶאֱחזֶה ֱאלֹוּהַ ׂשָ ּוִמּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ י ִמְקָרא  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ֵהיָכלֹו.  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיֹהָוה 
ֱאֶמת  ּבֶ א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ אֹוְתָך  יר  ּוְלַהּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ְתָך  ֻדּלָ ּגְ יג  ּוְלַהּשִׂ ֱאָלהּוְתָך 

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֵלָמה ּכִ ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ

נּו,  ֲאַות ָממֹון ֵמִאּתָ ר ּתַ ּבֵ נּו ְלׁשַ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּוְתַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרנּו ּבְ ּוְבֵכן ּתַ
ׂשֹוֵנא  ִלְהיֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ְלָממֹון,  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ְוׁשּום  ה  ֶחְמּדָ ְוׁשּום  ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ
ֵאיזֶה  ָאנּו ֻמְכָרִחים ַלֲעֹסק ּבְ ֵעת ׁשֶ ְנָאה. ְוַתַעְזֵרנּו ּבָ ַתְכִלית ַהּשִׂ מֹון ּבְ ֹנא ֶאת ַהּמָ ַצע ִלׂשְ ּבֶ
ָבֵרינּו ָתִמיד  ּוְנַקּיֵם ּדְ ֵלָמה,  ֱאמּוָנה ׁשְ ן ּבֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ה ַלֲעׂשֹות ַהּמַ ְזּכֶ ּנִ ן, ׁשֶ א ּוַמּתָ ֵעֶסק ּוַמּשָׂ
ַעְלָמא ֹלא יּוַכל  ִביל הֹון ָרב, ְוָכל הֹון ּדְ ׁשְ ּבּוֵרנּו ְלעֹוָלם ֲאִפּלּו ּבִ ּנֶה ּדִ ְוֹלא ַנֲחִליף ְוֹלא ְנׁשַ
ּנֹות אֹו ְלַהֲחִליף ֵאיזֶה ִדּבּור ִמְדָבֵרינּו  לֹום ִמן ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה, ְלׁשַ ְלַהּטֹות ְלָבֵבנּו ַחס ְוׁשָ
ּנּוי  ִלי ׁשּום ׁשִ ִמיד ּבְ ה ּוְנַקּיֵם ּתָ ן ַנֲעׂשֶ ן ּכֵ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ינּו ּבִ לֹום, ּוְכָכל ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ַחס ְוׁשָ
י ִלְרּדֹף  ְעּתִ ּלֹא ֶאְהֶיה ִנְבָהל ְלהֹון, ְוֹלא ַאְטִריד ֶאת ּדַ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ עֹוָלם. ְוַתּצִ ּבָ
יַע  ּפִ ׁשְ לֹום, ַרק ּתַ דֹולֹות ּוְבִטְרחֹות ֲעצּומֹות ַחס ְוׁשָ יִגיעֹות ּגְ לֹום, ּבִ ְרָנָסה ַחס ְוׁשָ ַאַחר ַהּפַ
יֹהָוה  ּבַ ּבֹוֵטַח  ְוֶאְהֶיה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלם  ׁשָ חֹון  ּוִבּטָ ֱאמּוָנה  י  ִלּבִ ּבְ ע  ְוִתְקּבַ ע  ְוִתּטַ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי 
ֹכחֹו ִיְגּבֹור  י ֹלא ּבְ ר ָהִרים ּכִ ְדּבַ ֲעָרב ּוִמּמִ י ֹלא ִמּמֹוָצא ּוִמּמַ ֱאֶמת, ּכִ ְלַבד. ְוֵאַדע ְוַאֲאִמין ּבֶ
ָך ְלַבד  ָלל, ַרק ַהּכֹל ֵמִאּתְ ירּות ּכְ ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ַלֲעׂשֹות ַחִיל ַוֲעׁשִ ַלל ּבְ ִאיׁש, ְוֵאין ְיכֹוֶלת ּכְ
ה  ַאּתָ ֵלָמה, ׁשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ְוַאֲאִמין ּבֶ ּכֹל.  ּבַ ל  ה מֹוׁשֵ ְוַאּתָ ָפֶניָך  בֹוד ִמּלְ ְוַהּכָ ר  ְוָהעׁשֶ
ָלל,  ִלי ׁשּום ְיִגיעֹות ְוִטְרחֹות ְוִטְרדֹות ּכְ ה, ּבְ ה ַקּלָ ִסּבָ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ָיֹכל ְלַהְזִמין ִלי ַפְרָנָסִתי ּבִ
ת  ִמּדַ ה ִלְהיֹות ָחָזק ּבְ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ְרָנָסה ּכְ ת ַהּפַ ִביל ִטְרּדַ ׁשְ י ּבִ ְבּתִ ל ֶאת ַמֲחׁשַ ְוֹלא ֲאַבְלּבֵ

ִמיד: ַרְך ּתָ ָך ִיְתּבָ חֹון ּבְ ּטָ ָהֱאמּוָנה ְוַהּבִ

ִהיא ֲעבֹוָדה  ֲאַות ָממֹון ׁשֶ יֵלִני ִמּתַ ֵטִני ְוַהּצִ ֶעְזִרי ּוַמּלְ ִני ֶוְהֵיה ּבְ ל עֹוָלם, חּוס ְוָחּנֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְבִעין  ל ַהּשִׁ ל ּכָ ְבִעים ֲעבֹודֹות ָזרֹות ׁשֶ י ִאם ׁשִ ׁש, ְוֹלא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאַחת ְלַבד ּכִ ָזָרה ַמּמָ
ּנֹוֵפל ְלַתֲאַות ָממֹון ַחס  ל ִמי ׁשֶ ּכָ ים, ׁשֶ ּיִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ָהֲאִמּתִ ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ֻאּמֹות, ּכַ
ל  ּוֻמְבּדָ ֻמְפָרׁש  ְוהּוא  ֻאּמֹות,  ְבִעין  ַהּשִׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָזרֹות  ָהֲעבֹודֹות  ל  ּכָ עֹוֵבד  ִאּלּו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ
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ָפִנים  ּבְ ר  ֵ ְוִנְתַקּשׁ ְנִהיִרין,  ין  ֵמַאְנּפִ ים,  ַחּיִ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ ֵמאֹור  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶוֱאמּוָנה  ֵמֱאֶמת 
חֹוָרה, ְוהּוא ָמֵלא ְדָאגֹות ִויגֹונֹות  ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ לֹום, ּבְ ִסְטָרא ְדמֹוָתא ַחס ְוׁשָ ֲחׁשּוִכין, ּבְ
א: עֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְוֹלא ּבָ ַעס ּוַמְכאֹוִבים, ְוֵאין לֹו ׁשּום ַחּיּות ֹלא ּבָ ִמיד, ְוָכל ָיָמיו ּכַ ּתָ

ֲאָוה ָרָעה  ט אֹוָתנּו ִמּתַ ּוַמּלֵ ל  ְוַהּצֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ַזְרִעי  ְוַעל  חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי 
ְזכּות  ּבִ ָעֵלינּו  ְוָתֵגן  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ עֹוָלם  ּבָ ְמֹאד  יו  ַעְכׁשָ ָטה  ּשְׁ ִנְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ָממֹון,  ל  ׁשֶ ַהזֹּאת 
יְך  ְוַתְמׁשִ ָממֹון,  ל  ׁשֶ ֹזאת  ֲאָוה  ִמּתַ ִבְזכּוָתם  יֵלִני  ְוַתּצִ עֹוָלם,  ֶמַלח  ִרית  ּבְ יֵקי־ֱאֶמת,  ַצּדִ
חּוס  ינּו.  ַחּיֵ ְיֵמי  ֶאת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  מֹון  ַהּמָ ה  ְיַבּלֶ ּלֹא  ׁשֶ ָך  ֵמִאּתְ ָוַדַעת  ּוִביָנה  ָחְכָמה  ָעֵלינּו 
ר ָנְדָדה  ָך ֲאׁשֶ ִכיַנת ֻעזְּ ה ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ׁשְ ַרֲחִמים, ַוֲעׂשֵ ַמע קֹול ַצֲעָקֵתנּו ּבְ ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוׁשְ
ִביַרת  ְוִלׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ זָּכּו  ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְלַמַען  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ַבּגֹוִים 
קם  צֹוֶעֶקת  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת  ִכיָנה  ַהּשְׁ ַצֲעַקת  קֹול  ַמע  ּוׁשְ ְבַתְכִלית.  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ
ל  רֹוִעי ַעל ֵאּלּו ַהּנֹוְפִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֹזאת ׁשֶ ִני ִמזְּ י ַקּלַ ִני ֵמֹראׁשִ ִעים( ָקִלין ַקּלַ ְוַאְרּבָ )ֵמָאה 

ׁשֹוֵמַע  ה  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ָזרֹות.  ָהֲעבֹודֹות  ל  ּכָ חּוִבים  ּתְ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ
ִחים ְוצֹוֲעִקים  ר ָאנּו ִמְתַאּנְ ַרֲחִמים, ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים, ֲאׁשֶ ַמע קֹוֵלנּו ּבְ ֲאָנָחה ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה ׁשְ
ְהֶייָנה  ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ֲאַות ָממֹון. ֲאֹדָני ׁשִ ים ִמּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ַעְזֵרנּו ְוַתּצִ ּתַ ֵאֶליָך, ׁשֶ
יץ ַלֲעֹמד ַעל ַמֲעַמד  ֲעֶלה ְוָתִקים אֹוִתי ִלְהיֹות ָחָזק ְוַאּמִ ּתַ ֲחנּוָני. ׁשֶ בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ָאְזֶניָך ַקּשׁ
ֲאַות ָממֹון  ר ּתַ ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ֵלָמה, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ָך ּבֶ חֹון ְלַהֲאִמין ּבְ ּטָ ָהֱאמּוָנה ְוַהּבִ
ה ְוַעל ׁשּום ֵעֶסק  ַפְרָנָסִתי, ְוֹלא ֶאְסֹמְך ַעל ׁשּום ִסּבָ ָלל ּבְ י ּכְ ְעּתִ ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ַאְטִריד ֶאת ּדַ
ה  ְוַאּתָ ְלַבד.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ חֹון  ִבּטָ ּבְ ְוֶאְתַחזֵּק  ְוֶאְסֹמְך  ָעֶליָך,  ְטחֹוִני  ּבִ ים  ָאׂשִ ַרק  ָלל,  ּכְ
עֹות  ּפָ ְוׁשֶֹרׁש ַהַהׁשְ קֹור  ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ִמּמְ דֹול ׁשֶ טּוְבָך ַהּגָ יַע ָעַלי ּבְ ּפִ ְוַתׁשְ ְתַרֵחם ָעַלי 
ִלי ׁשּום ְיִגיָעה ְוַעְצבּות  ה ּבְ ה ַקּלָ ִסּבָ ֶאְצָטֵרְך ָלּה ּבְ ְרָנָסִתי ֹקֶדם ׁשֶ ה, ְוַתְזִמין ִלי ּפַ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
ֹלא  ְצִריֵכִני  ּתַ ְוַאל  ָתִמיד,  ֶחְלִקי  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ֲעׁשִ ַפע  ְלׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל.  ּכְ
חֹוב  ַעל  ּבַ ֶאְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי 
לֹום,  ָלל, ְוֹלא ֶאְרּדֹף ַאַחר מֹוָתרֹות ַחס ְוׁשָ ַלל ְלעֹוָלם, ְוֹלא ֶאְצָטֵרְך ִלְלוֹות ֵמֲאֵחִרים ּכְ ּכְ
יַע  ּפִ ַרֵחם ָעַלי ְוַתׁשְ דֹול, ַרק ּתְ ן ּגָ א ּוַמּתָ ִביל ְלַהְנִהיג ַמּשָׂ ׁשְ לֹום, ּבִ ִלְלֹות ֵמֲאֵחִרים ַחס ְוׁשָ
ַלח  ָלל, ְוִתׁשְ ִלי ׁשּום ַהְלָוָאה ֵמֲאֵחִרים ּכְ ה ּבְ ה ַקּלָ ִסּבָ ְרָנָסִתי ּבְ ַרֲחֶמיָך ְוַתְזִמין ִלי ּפַ ָעַלי ּבְ
ּתֹוָרה  ֵעֶסק, ַרק ַלֲעֹסק ּבַ ִני ִלְהיֹות ְמַמֵעט ּבְ י ָיַדי. ּוְתַזּכֵ ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה ּבְ ּבְ
ה ְוַעד  ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ י, ֲאִני ְוַזְרִעי ְוזֶַרע ַזְרִעי ְוָכל ַעּמְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֱאֶמת ּכָ ַוֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ

עֹוָלם:

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ִעם  ּכִ ֵלמּות ָהָראּוי  ׁשְ ּבִ ְלַקּיֵם ִמְצַות ְמזּוָזה  נּו  ְוַזּכֵ ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו  ְוָחּנֵ
דֹוָלה,  ְמָחה ּגְ ּה, ּוְבֵלב טֹוב ּוְבׂשִ ים ּבָ לּוּיִ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ל ּפְ ּכָ
ר  ּבֵ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ֲעֵדנּו ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ְמזּוָזה ַהּקְ ְמֵרנּו ְוָתֵגן ּבַ ְוַתַעְזֵרנּו ְוִתׁשְ
ה ְוַתֲאָוה ְלׁשּום ָממֹון ּוְלׁשּום ֵחֶפץ  ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ֶחְמּדָ מֹון, ׁשֶ ת ַהּמָ ֲאַות ְוֶחְמּדַ ְלַגְמֵרי ּתַ
לֹום ְלָממֹון  ה ַחס ְוׁשָ נּו ׁשּום ֶחְמּדָ ְעּתֵ ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל ּדַ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ִמּכָ ׁשֶ
ֵדהּו ַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחמֹורֹו ְוָכל  ית ֵרֵענּו, ׂשָ ה ּבֵ ְוֶחְפֵצי ֲחֵבֵרנּו, ְוֹלא ַנְחֹמד ְוֹלא ִנְתַאּוֶ
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ָהָיה  בֹות ְוַהֶחְמּדֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ֱאֶמת ַעל ּכָ ֵלָמה ּבֶ ׁשּוָבה ׁשְ ה ַלֲעׂשֹות ּתְ ר ְלֵרֵענּו. ְוִנְזּכֶ ֲאׁשֶ
ַגְמנּו ַעל־ ּפָ ׁשֶ ָגִמים,  ל ַהּפְ ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ה ְלַתּקֵ ְוִנְזּכֶ ְוֶחְפֵצי ֲחֵבֵרנּו,  ה ְלָממֹון  נּו ַעד ַעּתָ ְבִלּבֵ
בֹות  ֲחׁשָ ל ֵאּלּו ַהּמַ ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ִנְזּכֶ ה  ּוֵמַעּתָ ל ֹלא ַתְחֹמד.  ַהזֶּה ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְיֵדי ָהָעֹון 
ה ֶלֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה  ָלל, ְוִנְזּכֶ נּו ּכְ ִלּבֵ ל ָממֹון ַוֲחָפִצים ְוֹלא ַיֲעלּו עֹוד ּבְ ֲאוֹות ׁשֶ ְוַהֶחְמּדֹות ְוַהּתַ
ְוַהּנֹוָרָאה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְמזּוָזה  ִמְצַות  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוָתנּו  ׁש  ַקּדֵ ּתְ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ
ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּוֹבֵאנּו  ֵצאֵתנּו  ֹמר  ׁשְ ּתִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ים  ְלַחּיִ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ִביַרת  ְוִלׁשְ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ
ַרֲחֶמיָך,  יָת אֹוָתנּו ּבְ ר ִזּכִ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ זּוָזה ַהּקְ ְמָחה ַעל־ְיֵדי ַהּמְ ׂשֹון ְוׂשִ ים ּוְלׂשָ טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ
ל  ה ְוֶאת ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ נּו ְוֶאת ָממֹוֵננּו  ֹמר אֹוָתנּו ְוֶאת ַנְפׁשֵ י ָיֵדינּו ְוִתׁשְ ל ַמֲעׂשֵ ּוְתָבֵרְך ֶאת ּכָ
ל ִמיֵני ֶהזֵּק  יל אֹוָתם ִמּכָ ֹמר ְוַתּצִ ָכל ֵעת, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ּבְ יַע ָלנּו ּבְ ּפִ ה ַמׁשְ ר ַאּתָ ֲחָפֵצינּו ֲאׁשֶ
יֵלנּו  י ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמּצִ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ל ִמיֵני ֶהְפֵסד ׁשֶ ֵנבֹות ַוֲאֵבדֹות ּוִמּכָ יֵלנּו ִמּגְ עֹוָלם, ְוַתּצִ ּבָ ׁשֶ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות,  ַגׁשְ ל ִמיֵני ׂשֹוְנִאים ּוַמֲחֹלֶקת ּבְ ל אֹוָתנּו ִמּכָ ה. ְוקּוָמה ְבֶעְזָרֵתנּו ְוַהּצֵ ָאּתָ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ין ַעּמְ לֹום ּבֵ ים ׁשָ ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ְוָתׂשִ ים ֶאת ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל ּבְ ּוְתַבּטֵ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ֶחְבָרֵתנּו ְוֶאת ּכָ יל אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ עֹוָלם. ְוַתּצִ ה ָהֱאֶמת ּבָ ְלעֹוָלם, ּוְתַגּלֶ
ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ ֶאל  ִדים  ּוִמְתַנּגְ חֹוְלִקים  ְלׁשּום  ּכַֹח  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ְלָעְבּדְ ַהֲחֵפִצים 

לֹום: יל אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ ְלַהּפִ

ׂשֹוְנִאים  ִמיֵני  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ְיצּוִרים,  ִסְתֵרי  ל  ּכָ יֹוֵדַע  א,  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו 
בֹוָתם, ְוֵהם ֲחֵפִצים  ה ְלַבד ָיַדְעּתָ אֹוָתם ְוֶאת ַמְחׁשְ ָכל ֵעת, ַאּתָ ְואֹוְיִבים עֹוְמִדים ָעֵלינּו ּבְ
. ּוְלִפי ֹגֶדל  ה ְלַבד ָיָדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּכַ לֹום ֵמֲעבֹוָדְתָך ּבֶ יל אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ ְלָגֵרׁש ּוְלַהּפִ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות,  ַגׁשְ ם ּבְ ֶנְגּדָ ים, ֵאין ָלנּו ׁשּום ּכַֹח ַלֲעֹמד ּכְ ֲחִליׁשּוֵתנּו ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ
ים  ַמֲעׂשִ ּבְ דֹוִלים  ּגְ ר,  ֹעׁשֶ ּבְ דֹוִלים  ּגְ ּתֹוָרה,  ּבַ דֹוִלים  ּגְ ְמֹאד,  ים  ַרּבִ ָעֵלינּו,  ָקִמים  ים  ַרּבִ י  ּכִ
ׁש  ְפֵניֶהם, ּוֵמַאִין ְנַבּקֵ ֹמנּו ַלֲעֹמד ּבִ י ּכַֹח ּכָ נּו, ְוֵאיְך יּוְכלּו ֲחלּוׁשֵ ה יֹוֵתר ֵמִאּתָ טֹוִבים ַהְרּבֵ
ר ְלָפֶניָך ִנְגָלה  ֲאׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ַמֲחֹלָקָתם ּכַ ילּו אֹוָתנּו ַהְרּבֵ ָבר ִהּפִ י ּכְ ֵצל ֵמֶהם, ּכִ ֵעזֶר ְלִהּנָ
ַדאי ְוָראּוי  ֵאיִני ּכְ י, ׁשֶ ַנְפׁשִ ֱאֶמת ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ י ּבֶ ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ה ָמה ֶאֱעׂשֶ ַהּכֹל. ְוַעּתָ
ָעַלי  ִנְתעֹוְרִרים  זֶה ֵהם  ּוֵמֲחַמת  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ָך  ֶנְגּדְ י  ָפַגְמּתִ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב 
ֲאִני  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ י,  ִלּבִ ַתֲעלּוַמת  ִנְגָלה  ְלָפֶניָך  ֲאָבל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַקְטֵרג  ין  ְלַהְלׁשִ
ה  ְרּבֶ ַהּמַ ַחּנּון  ה  ַאּתָ ְכבֹוֶדָך,  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ָאְמָנם  ְוִאם  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ָחֵפץ 
ּוַמּדּוַע  ִבי,  ָנׁשּו  ְוֹלא  יִתי  ָנׁשִ ֹלא  ְכבֹוָדם,  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ּוַמה  ם  ֶנְגּדָ ָחָטאִתי  ַמה  ֲאָבל  ִלְסֹלַח. 
יָת ָרָדפּו ְוֶאל ַמְכאֹוב  ר ִהּכִ ה ֲאׁשֶ י ַאּתָ מֹונּו, ּכִ י ּכַֹח, ִנְכֵאי ֵלָבב ּכָ ֵהם חֹוְלִקים ַעל ֲחלּוׁשֵ

רּו: ֲחָלֶליָך ְיַסּפֵ

ים ְוָהֲעֵיִפים,  ִפים ּוְלַרֵחם ַעל ַהֲחלּוׁשִ ְרּדָ ׁש ֶאת ַהּנִ ָך ֱאֹלֵהינּו ְלַבּקֵ ְרּכְ ל עֹוָלם, ּדַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַאְרנּו ְיתֹוִמים  ִנׁשְ י  ּכִ ָעֵלינּו,  ַוֲחִנינֹוֶתיָך  ֵמֶעיָך  ֶיֱהמּו  ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  ָעֵלינּו, חּוס  ַוֲחֹמל  חּוס 
ַמִים, ְוַעל  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ֲעֵדנּו, ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ְוֵאין ָאב ְוֵאין ִמי ָיקּום ּבַ
ֲעָלה,  ַתְכִלית ַהּמַ ֵלמּות, ּבְ ַתְכִלית ַהּשְׁ ִרית ּבְ ֵלמּות ַהּבְ זָּכּו ִלׁשְ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ



ָעְלָמא קסטּתֹוָרה כד י ֶאְמָצִעיָתא ּדְ

יֵקי  ּדִ ה ְוֹלא ָלנּו. ּוְתעֹוֵרר ֶאת ַהּצַ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּוְלַמַעְנָך ּוְלַמֲעָנם ֲעׂשֵ ה ּכִ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ּבְ
ים  דֹוׁשִ ֵניֶהם ַהּקְ ת ּפְ ַ יכּו אֹור ְקֻדּשׁ ֲחמּו ְלָפֵנינּו, ְוַיְמׁשִ ֲעֵדנּו, ְוֵהם ִיּלָ ְמִליצּו טֹוב ּבַ ּיַ ֱאֶמת ׁשֶ
ְוַתְכִניֵעם  ָהֱאֶמת,  ֶאל  ִדים  ּוִמְתַנּגְ ׂשֹוְנִאים  ִמיֵני  ל  ּכָ ֵנינּו  ּוִמּפָ ֵניֶהם  ִמּפְ ּוְתָגֵרׁש  ֵאֵלינּו, 
ָכל ָמקֹום  ה ָלֶהם ָהֱאֶמת ּבְ ׁשּובּו ֶאל ָהֱאֶמת, ּוְתַגּלֶ ּיָ יֶהם ׁשֶ ִלּבֵ ן ּבְ יֵלם ַעד ָעָפר, ְוִתּתֵ ּפִ ְוַתׁשְ
ק  ים, ּוְלִהְתַדּבֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ַהּצַ ַ ת ְקֻדּשׁ ֲעַלת ּוְגֻדּלַ ן ֵליַדע ִמּמַ ם ּכֵ ְזּכּו ּגַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵהם, ּבְ ׁשֶ
ְבֵריֶהם, ְוַלֲעֹסק  ָמא ֶאת ּדִ ּצָ ּתֹות ּבַ ֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ְוִלׁשְ ק ּבַ ּוְלִהְתָקֵרב ְלַדְרֵכיֶהם, ּוְלִהְתַאּבֵ
נּו  ּלָ ה ּכֻ ים, ְלַמַען ִנְזּכֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ָרָכה ּכָ יחּו ַאֲחֵריֶהם ּבְ ִהּנִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ּבְ
א  יֵענּו ּוַמּלֵ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. חּוס ְוָחּנֵ ֵלם ּכִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ
ָפֵנינּו  ִמּלְ ָטן  ׂשָ ְוָהֵסר  ְוָיגֹון  ְוָרָעב  ְוֶחֶרב  ֶבר  ּדֶ ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב  ְוָהֵסר  ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ

ּוֵמַאֲחֵרינּו:

ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ָממֹון ָחׁשּוב  ּיַת ּכָ ִביל ֲעׂשִ ׁשְ ה ְלַפזֵּר ָממֹון ּבִ ְזּכֶ ּנִ ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ
ל  ִביל ּכָ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּוִבׁשְ ִביל ּכָ ׁשְ ה ּבִ ה ְלהֹוִציא ָממֹון ַהְרּבֵ ֶאְצֵלנּו ֶנֶגד ׁשּום ִמְצָוה, ְוִנְזּכֶ
ִביל  ׁשְ מֹון ּבִ ָלל ֶהְפֵסד ַהּמָ נּו ּכְ ִלּבֵ יׁש ּבְ ֱאֶמת, ְוֹלא ַנְרּגִ הּוא ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ּדָ
ּוְנַפזֵּר ֲעֵליֶהם ָממֹון  ָדִמים ְיָקִרים  עֹוָלם. ְוִנְקֶנה אֹוָתם ּבְ ּבָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשּום ִמְצָוה ְוָדָבר ׁשֶ
ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ִמיד  ּתָ ּוְרצֹוְנָך  ִמְצֹוֶתיָך  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה,  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ
ם  ְמָחה. ִויֻקּיַ ל ׂשִ ין ְנִהיִרין, ְלָפִנים ׁשֶ ה, ְלַאְנּפִ ָ ְקֻדּשׁ ֵלָמה, ּוְלָפִנים ּדִ ה ֶלֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ׁשְ ְוִנְזּכֶ
ת  ְלִמּדַ ה  ְוִנְזּכֶ ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  י  ׁשֵ ְמַבּקְ יו  ּדֹוְרׁשָ ּדֹור  זֶה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ּוְבַזְרֵענּו  נּו  ּבָ
ָיּה  ּבְ י  ּכִ ַעד  ֲעֵדי  יֹהָוה  ּבַ ְטחּו  ּבִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ חֹון  ּטָ ַהּבִ

ְיֹהָוה צּור עֹוָלִמים:

ה  ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך, ׁשֶ נּו ִמּלְ ַקׁשְ ּבִ יַע ְלָכל ַמה ׁשֶ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ים, ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ
ֲאַות ָממֹון ְלַגְמֵרי,  ר ּתַ ּבֵ ֱאֶמת, ּוְלׁשַ ִרית ּבֶ ת ַהּבְ ַ ָרֵאל ִלְקֻדּשׁ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֲאִני ְוַזְרִעי ְוָכל ַעּמְ
נּו  ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְתַזּכֵ חֹוָרה, ְוָתִסיר ִמּמֶ ּנּו ָכל ִמיֵני ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ל ִמּמֶ ּוְלַהְרִחיק ּוְלַבּטֵ
תּוב,  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ִויֻקּיַ ל ּכָ ְמָחה ָתִמיד, ּוְתַבּטֵ ׂשִ נּו ִלְהיֹות ּבְ ֻכּלָ
יִקים  ְכַלל ַצּדִ נּו ִלְהיֹות ּבִ ה ֻכּלָ ְך. ְוִנְזּכֶ י ָדִמים ּוִמְרָמה ֹלא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ּבָ ַאְנׁשֵ
ִייְרׁשּו ָאֶרץ  יִקים ְלעֹוָלם  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ִרית  ים ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ּיִ ֲאִמּתִ
ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יְך ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ּכָ ֵאר. ְוַתְמׁשִ ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ֵנֶצר ַמּטָ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְוֶחְדָוה  יָצה  ּדִ ה  ִרּנָ יָלה  ּגִ ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ְוׂשָ לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ּוְבָרָכה  ַפע טֹוָבה  ׁשֶ
ֵרי  ל ִיׁשְ יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַביֹהָוה ְוִגילּו ַצּדִ ְמָחה. ׂשִ ֵרי ֵלב ׂשִ יק ּוְלִיׁשְ ּדִ עֹוָלם. אֹור ָזרּוַע ַלּצַ

ֵלב. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:

ָעְלָמא ּתֹוָרה כד י ֶאְמָצִעיָתא ּדְ

ין א.  ְפׁשִ הּוא ְלַמְעָלה ִמּנַ ּיֵׁש אֹור ׁשֶ ע, ׁשֶ ּדַ
רּוְך  ָמִתין, ְוהּוא אֹור ֵאין סֹוף ּבָ ְורּוִחין ְוִנׁשְ
יג  ַמּשִׂ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵאין  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ הּוא. 

ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ ְרִדיָפה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ אֹותֹו, 
ְצוֹות  ּיַת ַהּמִ ְתֵרּה. ְוַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ ף ַאּבַ ְלִמְרּדָ
ַעל־ְיֵדי  אֹותֹו  יג  ְלַהּשִׂ זֹוִכין  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ



ָעְלָמא ּתֹוָרה כד י ֶאְמָצִעיָתא ּדְ קע

ְבִחיַנת ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי.  ב ּבִ ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ
ְנהֹוִרין  ִאּנּון  ָלאו  ּדְ ֵהיָכִלין  ָעה  ׁשְ ּתִ ין  ְוַנֲעׂשִ
ַקְיָמא  ָמִתין, ְוֵלית ָמאן ּדְ ְוָלא רּוִחין ְוָלא ִנׁשְ
ֵרי  ִעין. ַאׁשְ ִקין ְוָלא ִמְתַיּדְ ּבְ הּו, ְוָלא ִמְתּדַ ּבְ
יג  ְלַהּשִׂ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ְרּדֹף  ּיִ ׁשֶ זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי 
ַיד  ֵאין ְיֹכֶלת ּבְ י ׁשֶ גֹות ֵאּלּו, ַאף־ַעל־ּפִ ַהּשָׂ
ִקין  ּבְ ִמְתּדַ ָלא  י  ּכִ אֹוָתם,  יג  ְלַהּשִׂ ֶכל  ַהּשֵׂ
ְכִלית ַהּכֹל  ָגה ֹזאת ִהיא ּתַ ְוָלא ְיִדיִעין. ְוַהּשָׂ

ּלֹא ֵנַדע: ְכִלית ַהְיִדיָעה ׁשֶ ְבִחיַנת ּתַ ּבִ

ָלם ב.  ִנׁשְ ְצוֹות  ַהּמִ ְמַחת  ׂשִ ְוַעל־ְיֵדי 
ה,  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ַהִחּיּות  ּוַמֲעֶלה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְצוֹות  ַהּמִ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ ִלּפֹות.  ּקְ ּבַ ׁשֶ
ִלּפֹות: ין ַהּקְ ִכיָנה ִמּבֵ ְמָחה, ַמֲעֶלה ַהּשְׁ ׂשִ ּבְ

ְוָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֵמַעְצבּות ְמֹאד ְמֹאד, ג. 
ְוֵהם  ַעְצבּות,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִלּפֹות  ַהּקְ י  ּכִ
ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ָהַעְצבּות  ּוְכׁשֶ ִדיָנא.  ּדְ א  ְקּפָ ּתֻ
ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה,  ַהּשְׁ לּות  ּגָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא 
"ֵאם  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְמָחָתן  ׂשִ
ּטּול  ּבִ ר  ְוִעּקַ ט(.  קיג,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֵמָחה"  ׂשְ ִנים  ַהּבָ
ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַוֲעִלּיַת  ִלּפֹות  ַהּקְ

"ל: ְמָחה ַהּנַ ׂשִ

ִלּפֹות ד.  ֵמַהּקְ ַמֲעִלין  ְקֹטֶרת  ְוַעל־ְיֵדי 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ְלׂשִ ְוזֹוִכין  ִחּיּוָתם 
ן ָצִריְך  ֵלי כז, ט(. ַעל־ּכֵ ח ֵלב" )ִמׁשְ ּמַ "ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ
ר ֲעִלּיַת  י ִעּקַ דֹוָלה, ּכִ ָנה ּגְ ַכּוָ לֹוַמר ְקֹטֶרת ּבְ
ִלּפֹות, ִהיא  ה ֵמִעְמֵקי ַהּקְ ָ ֻדּשׁ ל ִניצֹוֵצי ַהּקְ ּכָ
ְמָחה  ַעל־ְיֵדי ְקֹטֶרת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכין ְלׂשִ

"ל: ּנַ ּכַ

ּכַֹח ה.  ֵיׁש  ִמְצָוה,  ֵאיזֶה  ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ּוְכׁשֶ
ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ּוְלעֹוֵרר  ֵליֵלְך  ְצָוה  ַהּמִ ּבְ
ְך  ַרְך. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְמׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ָרָכה  ַהּבְ ר  ְוִעּקַ ָהעֹוָלמֹות,  ְלָכל  ָרָכה  ּבְ
א  ּבָ ּוְכׁשֶ ֶכל,  ׂשֵ ִהיא  ַמְעָלה  ִמּלְ ע  ּפָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ִפי ְרצֹונֹו.  ה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ה ַנֲעׂשֶ ְלַמּטָ
ן ְרצֹונֹו  ַעל ֶנֶפׁש, ָצִריְך ְלַכּוֵ הּוא ּבַ ֵכן ִמי ׁשֶ ּבְ
יְך  ְלַהְמׁשִ ְוָצִריְך  ֶכל,  ַהּשֵׂ ת  ְרּכַ ּבִ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ
י ֵאין ִלְסֹמְך  ֶכל, ּכִ ת ַהּשֵׂ ְרּכַ ֱאמּוָנה ְלתֹוְך ּבִ

דּוַע: ּיָ ַעְצמֹו ּכַ ֶכל ּבְ ַעל ַהּשֵׂ

ַעל־ו.  ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ ּוִבְפִניִמּיּות 
ב  ֵ ַהְמַיּשׁ ּכַֹח  ֵמֶהם  ֵרְך  ִנְתּבָ ְצוֹות,  ַהּמִ ְיֵדי 
ֶתר,  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ַהּמִֹחין,  ֶאת  ר  ְוַהְמַסּדֵ
ִלי  ר  ּתַ "ּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה  ַהְמּתָ ְלׁשֹון 
ֹוֲאִלין ֶאת ָהָאָדם  ּשׁ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ )ִאּיֹוב לו, ב(,  ְזֵעיר" 
ב,  ֵ ֶאְתַיּשׁ ׁשֶ ַעד  ן  ַהְמּתֵ אֹוֵמר  ֶכל,  ׂשֵ ֵאיזֶה 

ם ָצִריְך ֱאמּוָנה: ְוַגם ׁשָ

עֹוֵמד ז.  הּוא  ֶתר,  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ַהזֶּה  ְוֹכַח 
אֹוָתם  ב  ּוְמַעּכֵ ה,  ְמִחּצָ מֹו  ּכְ ַהּמִֹחין  ְפֵני  ּבִ
יג אֹור  י ַהּמִֹחין רֹוְדִפין ְלַהּשִׂ ֵמְרִדיָפָתם. ּכִ
הּוא  ׁשֶ ַהּכַֹח  ְוזֶה  רּוְך־הּוא,  ּבָ ָהֵאין־סֹוף 
ַהּמִֹחין  ין  ּבֵ ַמְפִסיק  ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ
ָהְרִדיָפה  ְוַעל־ְיֵדי  ָהֵאין־סֹוף.  אֹור  ּוֵבין 
ִחינֹות ֵאּלּו, ַעל־ י ּבְ ּתֵ ב, ַעל־ְיֵדי ׁשְ ְוַהְמַעּכֵ

ְבִחיַנת  ּבִ ַהּמִֹחין  ין  ּוַמּכִ ין  ׁשִ ְמַבּטְ ְיֵדי־זֶה 
ר  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ה  ִחּצָ ַהּמְ
ֶתר  ַהּכֶ הּוא  ׁשֶ אֹותֹו  ן  ּוְמַתּקֵ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ
ָעה ֵהיָכִלין,  ׁשְ ין ּתִ ָראּוי. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַנֲעׂשִ ּכָ
ְבִחיַנת  יִגין אֹור ָהֵאין־סֹוף ּבִ ַעל ָיָדם ַמּשִׂ ׁשֶ
יַע  ַמּגִ ְוֵאינֹו  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָמֵטי,  ְוָלא  ָמֵטי 
י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ יג  ְלַהּשִׂ יַע  ּוַמּגִ רֹוֵדף  ׁשֶ
ין  ַנֲעׂשִ ֵהיָכִלין  ָעה  ְוִתׁשְ יג.  ּוַמּשִׂ יַע  ַמּגִ ֵאינֹו 
ֵמֲחַמת  זֶה  ּבָ זֶה  ַהּמִֹחין  ְכָלִלין  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
י  ּכִ "ל.  ַהּנַ ב  ַהְמַעּכֵ ּבְ ָאָתם  ְוַהּכָ ְרִדיָפָתם 
ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוַנֲעׂשֶ ה,  ֹלׁשָ ׁשְ ֵהם  ַהּמִֹחין 
ה ֵהם  ֹלׁשָ ָעִמים ׁשְ ֹלׁש ּפְ ה, ְוׁשָ ֹלׁשָ לּול ִמׁשְ ּכָ
"ל. ְוָכל זֶה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי  ָעה ֵהיָכִלין ַהּנַ ׁשְ ּתִ

"ל: ּנַ ְמָחה ּכַ ׂשִ ְצָוה ּבְ ּיַת ַהּמִ ֲעׂשִ

ַעל־ְיֵדי ח.  ִהיא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעִלּיַת  ר  ְוִעּקַ



ה ְלתֹוָרה כד ִפָלּ קעאּתְ

ִלּפֹות  ַהּקְ לּו  ּטְ ִיְתּבַ ָלבֹוא  ְוֶלָעִתיד  ְמָחה,  ׂשִ
ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְמָחה,  ַהּשִׂ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ְלַגְמֵרי 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לּות  ֵמַהּגָ ֵיְצאּו 
ְוַעל־ְיֵדי  יב(,  נה,  ְעָיה  )ְיׁשַ ֵתֵצאּו"  ְמָחה  ְבׂשִ י  "ּכִ
י  ִלּפֹות, ּכִ לּו ַהּקְ ּטְ ְרָחם ִיְתּבַ ָהַעּכּו"ם ְוַעל ּכָ

ית  ּבֵ ֶאת  ָיִביאּו  ּוְבָיָדם  ַעְצָמם  ּבְ ָהַעּכּו"ם 
ְמָחה,  ַהּשִׂ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  לּות  ֵמַהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ
תּוב: "ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ְוגֹו' ָהִיינּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָיֵמינּו, ָאֵמן  ְמֵהָרה ּבְ ים קכו, בג( ּבִ ִהּלִ ֵמִחים" )ּתְ ׂשְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ּכֵ

ה ְלתֹוָרה כד ִפָלּ ּתְ

זִָּכינּו  ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ֵתנּו,  ְירּוׁשָ ָפה  ּיָ ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו  ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאׁשְ )כד( 

ַהְיָקרֹות,  ִמְצֹוֶתיָך  ּוְלַקּיֵם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ל  ְלַקּבֵ ַהְיָקִרים  ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
נּו  ָחּנֵ ּתְ ֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ֵחר ּפָ אִתי ְלׁשַ ז ָרב. ּוְבֵכן ּבָ ֱחָמִדים ִמזָָּהב ּוִמּפָ ַהּנֶ
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ נּו  ּוְתַזּכֵ דֹוִלים,  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ָאנּו  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ָך  ּבְ יל  ְוָלּגִ ְוָלׂשּוׂש  ֹמַח  ִלׂשְ ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד,  ַוֲעצּוָמה 
זֹוִכים  ְוָאנּו  ַאְחּדּוֶתָך,  ִהיא  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִמְצָוה,  ֵאיזֶה  ְוַלֲעׂשֹות  ְלַקּיֵם  זֹוִכים 
ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה. ָמה ַרב טּוְבָך  ּיַת ּכָ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ ֵלל ּבְ ָך ּוְלִהּכָ ק ּבְ ּבֵ ְלִהְתּדַ
ה ֵמִקים ֵמָעָפר  ִני גֹוי, ְוַאּתָ ָרֵאל ְוֹלא ָעׂשַ יָתִני ִלְהיֹות ִמזֶַּרע ִיׂשְ ר ִזּכִ י, ֲאׁשֶ יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות  ה אֹוִתי ּבְ ה ְמַזּכֶ מֹוִני. ְוַאּתָ ִרים ֶאְביֹון ּכָ ּפֹות ּתָ ל ֵמַאׁשְ ּדָ
ְמָחה  ַהּשִׂ י ׁשֶ דֹוָלה ִמּמִ ְמָחה ּגְ ְך ָעֵלינּו ׂשִ ּיְֻמׁשַ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַהְיָקרֹות ְוַהֲחִביבֹות, ָעְזֵרנּו ְבּ
ה ָתִמיד  ְזּכֶ ּנִ ָאנּו זֹוִכים ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ַעד ׁשֶ ֵעת ׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ֹמַח ְמֹאד ּבֶ ה ִלׂשְ ְזּכֶ ּנִ ְמעֹונֹו, ׁשֶ ּבִ
ְוָתֵגן  ְמֹאד.  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ַרּבֹות  ִמְצֹות  ַלֲעׂשֹות 
חֹוָרה,  יֵלִני ֵמַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָעֵלינּו ּבְ
י ָיגֹון  ּנִ ָלל, ְוָהֵסר ִמּמֶ חֹוָרה ּכְ י ׁשּום ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ יַע ְלִלּבִ ּלֹא ַיֲעֶלה ְוֹלא ָיֹבא ְוֹלא ַיּגִ ׁשֶ
ָכל יֹום  יָחִתי ְלָפֶניָך ּבְ ִני ְלָפֵרׁש ׂשִ יֵעִני ּוְתַזּכֵ ֶעְזִרי ְותֹוׁשִ ים. ְוִתְהֶיה ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַוֲאָנָחה ּבְ
ל ַחּטֹאַתי  ָכל יֹום ַעל ּכָ ה ְלִהְתַוּדֹות ּבְ יָחה ְלָפֶניָך, ְוֶאְזּכֶ ר ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ל ֲאׁשֶ ָויֹום, ְוֵאת ּכָ
ֵלב  ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעֵליֶהם  ְוָלׁשּוב  ְלָפֶניָך,  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ַעי  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי 
ר  ּבָ ֵלב ִנׁשְ ָרה ּבְ ָפֶניָך ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ן ִמּלְ ׁש ּוְלִהְתַחּנֵ ֵלָמה, ּוְלַבּקֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָוֶנֶפׁש ּבִ
ֶאֱחָטא  ּלֹא  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ּוְנכֹוָנה  ֲחָזָקה  ָלה  ַקּבָ ָעַלי  ל  ּוְלַקּבֵ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ְוִנְדּכֶ
ֵלא ָעַלי  ה ְתעֹוֵרר ֲחָסֶדיָך ְוִתּמָ י ֹלא אֹוִסיף. ְוַאּתָ ַעְלּתִ י, ִאם ָאֶון ּפָ ְלּתִ עֹוד ְוֹלא ָאׁשּוב ְלִאּוַ
ָאגֹות  ְוַהּדְ ָהַעְצבּות  ְוָתִסיר  ַעי,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ל  ּכָ ַעל  ִלי  ְוִתְסַלח  ְוִתְמֹחל  ַרֲחִמים, 
ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ְך  ּכַ ְוַתַעְזֵרִני ָלֹבא ַאַחר  י,  ּנִ ִמּמֶ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ
ַעת  ּוִבׁשְ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ָתִמיד.  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ּום ֵחְטא ְוָעֹון,  י ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ִמּשׁ ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ ה ׁשֶ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ֶאְזּכֶ ּיַת ּכָ ֲעׂשִ
ְרָנָסה ְוִעְנָיֵני עֹוָלם ַהזֶּה ַחס  ָאָגה ְוַעְצבּות ֵמִעְסֵקי ּפַ י ׁשּום ּדְ ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ
ָעה  ָ ָעַבר ָעָלי, ַעד אֹוָתּה ַהּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ ח ָאז ְלַגְמֵרי ּכָ ּכַ י ְוֶאׁשְ ְעּתִ ק ָאז ִמּדַ לֹום, ַרק ֲאַסּלֵ ְוׁשָ
ֵלָמה  ׁשְ ְמָחה  ׂשִ ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוֶאְזּכֶ ְוַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ִמְצָוה.  תֹוָרֶתָך  ּבְ זֹוֶכה ַלֲעֹסק  ֲאִני  ׁשֶ
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ל  ה ַלֲעׂשֹות ּכָ ֶאְזּכֶ אֹלַהי, ַעד ׁשֶ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ יֹהָוה ּתָ יׂש ּבַ ל ִמְצָוה. ׂשֹוׂש ָאׂשִ ּיַת ּכָ ַעת ֲעׂשִ ׁשְ ּבִ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ֱאֶמת ּכִ ה ּבֶ ֵלָמה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ׁשְ ׂשִ הּוא ְרצֹוֶנָך, ּבְ ָבר ׁשֶ ִמְצָוה ּוִמְצָוה ְוָכל ּדָ
ְפלּו  ּנָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ִנּצֹוצֹות ַהּקְ ְמָחה, ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ׂשִ ְצֹות ּבְ ּיַת ַהּמִ ה ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ִגְלּגּול זֶה  ין ּבְ ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ּבֵ ים ׁשֶ ֻרּבִ ַעי ַהּמְ ִלּפֹות ַעל ָיִדי, ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ין ַהּקְ ּבֵ
ֹטֶרת,  ָמֵני ַהּקְ ר ַסּמְ סֹוד ַאַחד ָעׂשָ ְצָוה ּבְ ְמַחת ַהּמִ ם ַעל־ְיֵדי ׂשִ ּלָ ִגְלּגּול ַאֵחר, ְלָבֵרר ּכֻ ין ּבְ ּבֵ
ְוִיְהיּו ְכַאִין ּוְכֶאֶפס.  ם ְלַגְמֵרי  לּו ֻכּלָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ִלּפֹות, ַעד ׁשֶ ל ַהַחּיּות ִמן ַהּקְ ה ְלהֹוִציא ּכָ ְוִנְזּכֶ
ִכיָנה. ּוְתַרֵחם  ִלים ַעל ָיָדם קֹוַמת ַהּשְׁ ם, ְלַהׁשְ ְרׁשָ ה ְלׁשָ ָ ֻדּשׁ ל ִנּצֹוצֹות ַהּקְ ה ְלַהֲעלֹות ּכָ ְוִנְזּכֶ
ְמָחה  ׂשִ ְצֹות ּבְ ּיַת ַהּמִ לּות ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ ִכיָנה ֵמַהּגָ ה ְלַהֲעלֹות ַהּשְׁ ְזּכֶ ּנִ ָעֵלינּו ְוִתְהֶיה ְבֶעְזֵרנּו, ׁשֶ
ם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָך ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם  לּו ֻכּלָ ֵאי עֹוָלם, ִויַקּבְ ל ּבָ ה ַמְלכּוְתָך ַעל ּכָ ּלֶ דֹוָלה, ְוִיְתּגַ ּגְ

ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ן  ְוִתּתֶ ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ם,  ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ְצָוה ְוֵתֵלְך ּבְ ְתעֹוֵרר ַהּמִ ּתִ ָאנּו זֹוִכין ַלֲעׂשֹות, ׁשֶ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ּבְ
ֶהם  ר ּבָ ם ְוָכל ֲאׁשֶ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ְתעֹוְררּו ּכָ ּיִ ם ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך, ַעד ׁשֶ ּלָ ּוְתעֹוֵרר ֶאת ּכֻ
ָבנֹון  ּלְ ר ּבַ ר, ֵאׁש, רּוַח, ַמִים, ָעָפר. ִמן ָהֶאֶרז ֲאׁשֶ ֱאֶמת. ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי, ְמַדּבֵ ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
ים  ם ַעד ַקְרֵני ְרֵאִמים, ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאּמִ ּיָ ּבַ ְלׁשּול ָקָטן ׁשֶ יר, ִמׁשִ ּקִ ר ּבַ ַעד ָהֵאזֹוב ֲאׁשֶ
ר  ִנים ּוָבנֹות, ְזֵקִנים ּוְנָעִרים, ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאׁשֶ ים, ּבָ דֹוִלים ּוְקַטּנִ ִרים ְוָכל ׁשֹוְפֵטי ָאֶרץ, ּגְ ׂשָ
ה ְוַהְיִציָרה  ּיָ ַמִים ְוָכל ְצָבָאם, עֹוָלם ָהֲעׂשִ ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ָ ֶהם, ַהּשׁ ר ּבָ ים ְוָכל ֲאׁשֶ ּמִ ָעֶליָה, ַהּיַ
ים,  ַמּלִ ַחׁשְ ִזיִקים,  ַמְלָאִכים,  ים,  ּלִ ְלּגַ ּגַ ָפִלים,  ׁשְ ֶהם.  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְוָהֲאִצילּות  ִריָאה  ְוַהּבְ
ית  ה ַעד ֵראׁשִ ּיָ ל עֹוָלם ָהֲעׂשִ ז ׁשֶ ְרּכָ ת ַהּמֶ ְכִלית ְנֻקּדַ ים, ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש. ִמן ּתַ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ָכל  ָאנּו זֹוִכין ַלֲעׂשֹות ּבְ ְצָוה ׁשֶ ֵלְך ַהּמִ ם ּתֵ ֻכּלָ ת ָהֲאִצילּות. ּבְ ִחּלַ הּוא ּתְ ִריָאה ׁשֶ ת ַהּבְ ְנֻקּדַ
ֶהם ֵאֶליָך  ר ּבָ ֱאֶמת, ְוָיׁשּובּו ָכל ָהעֹוָלמֹות ְוָכל ֲאׁשֶ ם ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ּלָ ֵעת, ּוְתעֹוֵרר ְוָתִקיץ ּכֻ
תּוב, ּפֹוֵתַח  ּכָ ם, ּוְתַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָרָכה ּבְ ֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתעֹוֵרר ּבְ ּבֶ
ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה  יְך ׁשֶ ים, ְוַתְמׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יַע ּבְ ּפִ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ְוַתׁשְ ּבִ ֶאת ָיֶדיָך ּוַמׂשְ
י  ן ֶאת ִלּבִ ֲאַכּוֵ י ׁשֶ ִלּבִ ן ּבְ ַמִים, ְוִתּתֵ ָ ֵעִני ִמן ַהּשׁ ם, ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני ּוְתַסּיְ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ּבְ
ָך  ִני ֵמִאּתְ ֶתָך, ּוְתָחּנֵ ָ יַע ָעַלי ְקֻדּשׁ ּפִ ׁשְ ּתַ ָך, ׁשֶ ֶכל ֵמִאּתְ ת ׂשֵ ְרּכַ יְך ָעַלי ּבִ י ּוְרצֹוִני ְלַהְמׁשִ ְוַדְעּתִ
ְוִעְרּבּוב  ּוִבְלּבּוִלים  טּוִתים  ׁשְ ִמיֵני  ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ ל  ּוְלַבּטֵ ְלָגֵרׁש  ִני  ּוְתַזּכֵ ל,  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ֵלם ּדִ דֹוׁש ְוַדַעת ׁשָ ֶכל ַהּקָ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְלׂשֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ַעת, ַרק ֶאְזּכֶ ַהּדַ
ּלֹא ֶאְסֹמְך  ֱאֶמת, ׁשֶ ֵלָמה ּבֶ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתַעְזֵרִני ּבְ ּכִ
ָנכֹון  ְוַדַעת  ֵלם  ׁשָ ֶכל  ׂשֵ ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵעִני  ַסּיְ ּתְ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ַוֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ְכִלי  ׂשִ ַעל 
ְלתֹוְך  ֱאמּוָנה  יְך  ְלַהְמׁשִ ָתִמיד  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ְלַבד,  ֶכל  ַהּשֵׂ ַעל  ֶאְסֹמְך  ֹלא  ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ר  ְוִעּקָ ֱאמּוָנה.  ְלהֹוִסיף  ה  ֶאְזּכֶ ֶכל,  ָוׂשֵ ָחְכָמה  ְלהֹוִסיף  ה  ֶאְזּכֶ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ֶכל.  ַהּשֵׂ ת  ְרּכַ ּבִ
ֱאמּוָנה  ַעם ּבֶ ָכל ּפַ ֵלָמה, ְואֹוִסיף ְלִהְתַחזֵּק ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ָך ּבֶ ְכִלי ִיְהֶיה ְלַהֲאִמין ּבְ בּוַנת ׂשִ ּתְ
ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְבִמְצֹוֶתיָך  ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ָתִמיד  ה  ְוֶאְזּכֶ ְביֹוֵתר,  ֲחָזָקה 

יטּות ּוִבְתִמימּות: ְפׁשִ ֱאֶמת ּבִ ֵלָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
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י  ְעּתִ ר ֶאת ּדַ ב ּוְלַסּדֵ ֵ ִני ְלַיּשׁ דֹוִלים. ּוְתַזּכֵ ּגְ ַרֲחִמים  ים, ּבְ ַרֲחִמים ַרּבִ ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ּוְבֵכן ּתְ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶתר ֶעְליֹון, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ַפע ֶעְליֹוָנה ִמּכֶ ה ְוָטֳהָרה ְוׁשֶ ָ יַע ָעַלי ְקֻדּשׁ ּפִ ֵהיֵטב, ְוַתׁשְ
ַעת  ַהּדַ ּוב  ְלִיּשׁ ָתִמיד  ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהּמִֹחין  ֶאת  ב  ֵ ְוַהְמַיּשׁ ר  ַהְמַסּדֵ ּכַֹח  ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ָמֵלא ַרֲחִמים, קּוָמה  ה ּוְבָטֳהָרה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ֵלָמה, ּבִ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ֵהיֵטב ּבֶ
בֹות  ֲאוֹות ְוִהְרהּוִרים ּוַמֲחׁשָ לֹום, ַאַחר ּתַ י ַחס ְוׁשָ ְבּתִ ּלֹא ִתְרּדֹף ַמֲחׁשַ יֵעִני, ׁשֶ ְבֶעְזָרִתי ְוהֹוׁשִ
י, ִלְבִלי ְלָהִניַח ֶאת  ה ֶלֱאֹחז ֶאת ָחְכָמִתי ּוִביָנִתי ְוַדְעּתִ ָזרֹות ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ַרק ֶאְזּכֶ
ה ְוָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ָלל, ְוִיְהֶיה ֹמִחי ָנִקי ְוַזְך ָוַצח ּבִ ָבה ִחיצֹוָנה ּכְ ָלל ׁשּום ַמֲחׁשָ ַהּמַֹח ַלְחׁשֹב ּכְ
ּיַת  א ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֲעָלה ְלַמֲעָלה ּוִמּדַ ִמיד ִמּמַ ה ַלֲעלֹות ּתָ ֶאְזּכֶ ָתִמיד. ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ יג אֹוְתָך ּבִ י ָתִמיד ְלַהּשִׂ ְבּתִ ְרּדֹף ַמֲחׁשַ ּתִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ְמָחה, ַעד ׁשֶ ׂשִ ים ּבְ דֹוׁשִ ִמְצֹוֶתיָך ַהּקְ
ָלאֹות.  ְלֵאי ּפְ י ִנְפָלאֹות ּפִ ה ִעּמִ ֵלָמה, ְוַתֲעׂשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ַעת ּבֶ ּוב ַהּדַ ּוְבָטֳהָרה ּוְבִיּשׁ
ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ סֹוף  ָהֵאין  ָהאֹור  יג  ְלַהּשִׂ ָתִמיד  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְרֹדף  ּתִ ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ יֵעִני  ְותֹוׁשִ
אֹוָתּה  ְיֹהָוה  ֵמֵאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ ַאַחת  י,  ַנְפׁשִ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ְוַתׂשְ ָמִתין,  ְוִנׁשְ רּוִחין  ין  ְפׁשִ ִמּנַ
יְך ָעַלי  ֵהיָכלֹו. ְוַתְמׁשִ ר ּבְ ֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ י ַלֲחזֹות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ְיֹהָוה ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ ֲאַבּקֵ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ִלְבִלי  ֶתר ֶעְליֹון, ְוֶאְזּכֶ הּוא ּכֶ ב ֶאת ַהּמִֹחין ׁשֶ ֵ ר ְוַהְמַיּשׁ ת ּכַֹח ַהְמַסּדֵ ַ אֹור ְקֻדּשׁ
יג אֹור ָהֵאין סֹוף  י ְלַהּשִׂ ְבּתִ ְרּדֹף ַמֲחׁשַ ּתִ ה ׁשֶ לֹום, ַרק ֶאְזּכֶ בּול ַחס ְוׁשָ ָלֵצאת חּוץ ִמן ַהּגְ
ר  ַהְמַסּדֵ ּכַֹח  ַעל־ְיֵדי  ב,  ּוְמַעּכֵ ְרִדיָפה  ְבִחיַנת  ּבִ י,  ָמּטֵ ְוֹלא  י  ָמּטֵ ְבִחיַנת  ּבִ ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ּבְ
תֹוְך  ְכִלי ּבְ ֲעֶלה ְוֻיְכַלל ׂשִ ּיַ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֵלָמה. ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ב ֶאת ַהּמִֹחין, ּבֶ ֵ ְוַהְמַיּשׁ
הּו  ַקְייָמא ּבְ ָמִתין ְוֵלית ָמאן ּדְ ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין ְוָלא רּוִחין ְוָלא ִנׁשְ ִאין ּדְ ָעה ֵהיָכִלין ִעּלָ ׁשְ ּתִ
י  ּתֹוְקקּות ַנְפׁשִ ה ְיֹהָוה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ְרִדיַפת ִהׁשְ י ַאּתָ ִעין. ּכִ ִקין ְוָלא ִמְתַיּדְ ּבְ ְוָלא ִמְתּדַ
י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה  י.  נֹוָצְרּתִ ְלָכְך  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  גֹות  ַהּשָׂ יג  ְלַהּשִׂ ָהֶעְליֹון  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָמִתי  ְוִנׁשְ ְורּוִחי 
נֹוֶתיָך ְיֹהָוה ְצָבאֹות.  ּכְ ִדידֹות ִמׁשְ ֵני ֱאֹלִהים. ַמה ּיְ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ
נּו ֶאל ֵאל ָחי, ֲאָבל ֲעֹונֹוַתי ִהּטּו  ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ י ְלַחְצרֹות ְיֹהָוה ִלּבִ ְלָתה ַנְפׁשִ ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
ָרעֹות  ֲאוֹות  ּתַ ַאַחר  רֹוֶדֶפת  ָהְיָתה  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ירּו  ִהְסּתִ ְוַחּטֹאַתי  ה  ֵאּלֶ
ְנִתיבֹות  ּוְבָכל  ֶכל  ַהּשֵׂ ַחְדֵרי  ָכל  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ַעד  ִחיצֹוִנּיֹות,  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ָרִעים  ְוִהְרהּוִרים 
י ֶאת  ְוָהַרְסּתִ בּוָנה  ַהּתְ ְדֵרי  ּגִ י  ּוָפַרְצּתִ ית ַהָחְכָמה  ּבֵ י ֶאת  ֶהֱחַרְבּתִ ׁשֶ ַעת, ַעד  ַהּדַ ִביֵלי  ּוׁשְ
ב  ֵ ְוַהְמַיּשׁ ר  ְוַהְמַסּדֵ ב  ּוְבֹכַח ַהְמַעּכֵ ָוַדַעת,  ּוִביָנה  ה ְבָחְכָמה  י ַהְרּבֵ ּוָפַגְמּתִ ַעת,  ַהּדַ ֵהיָכֵלי 
ַעי  ה ְמֹאד ַעל־ְיֵדי ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ י ַהְרּבֵ ַגְמּתִ ם ּפָ ֻכּלָ ֶתר ֶעְליֹון, ּבְ הּוא ּכֶ ֶכל ׁשֶ ֶאת ַהּשֵׂ
ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ַמּפִ ִהְנִני  ן  ֱאֹלַהי. ַעל־ּכֵ ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ים  ֻרּבִ ַהּמְ
ַוֲעֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ל  ּכָ ַעל  ִלי  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח  ְמֹחל  ּתִ ׁשֶ ִליחֹות,  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים  ֲאדֹון  ְלָפֶניָך 
צּולֹות  י ְכֹגֶדל ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ְותֹוִציֵאִני ְוַתֲעֵלִני ִמּמְ ה ִעּמִ ים, ְוַתֲעׂשֶ ֻרּבִ ַעי ַהּמְ ּוְפׁשָ
בֹות ִחיצֹוִנּיֹות,  ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ה ִמּכָ יֵלִני ֵמַעּתָ ְכִלי, ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַתּצִ ן ֶאת ׂשִ ָים, ְוָתׁשּוב ּוְתַתּקֵ
ֲאוֹות ְוִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהזֶּה  ָבה ַאַחר ּתַ ֲחׁשָ ל ִמיֵני ְרִדיַפת ַהּמַ ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים, ּוִמּכָ ּוִמּכָ
ל  ּוְתַבּטֵ ַוֲאָנָחה  ָיגֹון  י  ּנִ ִמּמֶ ְוָתִסיר  ָהֶעְליֹוָנה.  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ּוְתַטֲהֵרִני  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ְמָחה  ׂשִ ה ַלֲעׂשֹות ִמְצֹוֶתיָך ּבְ ֶאְזּכֶ ֵלָמה ׁשֶ ְמָחה ׁשְ ִני ְלׂשִ מּור, ּוְתַזּכֵ ִבּטּול ּגָ י ּבְ ּנִ ָהַעְצבּות ִמּמֶ
ַעל  ְכִלי  ׂשִ ֵהיָכֵלי  ְוִתְבֶנה  ְוַתֲחֹזר  ָחְרבֹוַתי,  ְוִתְבֶנה  ְוָתׁשּוב  ַוֲעצּוָמה.  דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ה  ַרּבָ



ּתֹוָרה כה י ַאֲחֵוי ָלן ְמָנא קעד

ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ב,  ֵיׁשֵ טֹו  ּפָ ִמׁשְ ַעל  י  ַדְעּתִ ְוַאְרמֹוֵני  ְמכֹונֹו, 
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ּוִמּדַ ְלַמֲעָלה  ֲעָלה  ִמּמַ ְמֵהָרה  ַקל  ִחיׁש  ַלֲעלֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ֵלָמה.  ׁשְ
עֹוָלם ַהזֶּה ָלַדַעת  ם ּבָ ה ּגַ י ְלָפֶניָך. ְוֶאְזּכֶ ְרּתִ ִהְזּכַ ִאין ָהֵאּלּו ׁשֶ ָעה ֵהיָכִלין ִעּלָ ַרֲחֶמיָך ְלִתׁשְ ּבְ
ְכִלית  ה, ַעד ּתַ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ְדֵרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ ה ַלֲעלֹות ְלָכל ַהּמַ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ יר אֹוְתָך ּבֶ ּוְלַהּכִ
ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ יג  ּוְלַהּשִׂ ַלֲעלֹות  ְרֵאִלי  ִיׂשְ ְלִאיׁש  ר  ֶאְפׁשַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ָהֶעְליֹוָנה,  ַמְדֵרָגה 
יָה ַהּטֹוִבים  ה ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֶ ְזּכֶ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֲעלֹות, ּכְ ָמה ָבזֶה ָהעֹוָלם ֵמרּום ַהּמַ ׁשָ ְלַכְך ָיְרָדה ַהּנְ

ֵאת ְוֶיֶתר ֹעז: ֶיֶתר ׂשְ ָבה, ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּבְ ָלׁשּוב ְוַלֲעלֹות ִלְמקֹור ֻחּצָ

ה טֹוב ּוֵמִטיב  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ דֹול ּבֶ ִני ְלטּוְבָך ַהּגָ ן, ְוַזּכֵ ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל ַהּבֵ חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ּכְ
ַתְכִלית  ִהיא  ֹזאת  ר  ֲאׁשֶ ֱאָלהּוְתָך,  ָלֶהם  ּוְלַגּלֹות  ִלְבִרּיֹוֶתיָך  ְלֵהִטיב  ָחֵפץ  ה  ְוַאּתָ ַלּכֹל 
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ י ְוָעְזֵרִני ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ִלּבִ ִני ְוֵתן ּבְ ָכל ַהּטֹובֹות. חּוס ְוָחּנֵ ּבְ ַהּטֹוָבה ׁשֶ
י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּוְרִדיַפת  ֱאֶמת,  ּבֶ אֹוְתָך  יר  ּוְלַהּכִ ָלַדַעת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ י,  ָהֲאִמּתִ ִמּטּוְבָך  ַע  ּבֹ ִלׂשְ
ֵלָמה,  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ דֹוָלה, ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ יג אֹור ָהֵאין סֹוף ּבִ ְהֶיה ָתִמיד ְלַהּשִׂ ּתִ
ּוְתַמֵהר  ָעֵלינּו  ַרֲחֶמיָך  ּוְתעֹוֵרר  ְדֵרגֹות.  ַהּמַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהֶעְליֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ַתְכִלית  ּבְ
נּו  ית ָקְדׁשֵ ת עֹוָלם, ְוָתׁשּוב ְוִתְבֶנה ָחְרבֹוֵתינּו ַוֲהִריסֹוֵתינּו, ְוִתְבֶנה ּבֵ ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְגֻאּלַ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ְוַהֵהיָכלֹות  ְנָיִנים  ַהּבִ ל  ּכָ ן  ּוְתַתּקֵ ְוִתְבֶנה  ְוַתֲחֹזר  נּו,  ְוִתְפַאְרּתֵ
לּוָתּה  ִכיָנה ִמּגָ דֹוָלה ָתִמיד, ְוָתִקים ְוַתֲעֶלה ֶאת ַהּשְׁ ְמָחה ּגְ יְך ָעֵלינּו ׂשִ ּוְברּוָחִנּיּות. ְוַתְמׁשִ
יל  ּפִ ְוַתׁשְ יֵניֶהם,  ִמּבֵ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכָ ְותֹוִציא  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ין  ִמּבֵ
ְמָך  ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּלָ ין, ּכֻ ִלּפֹות ְוִסְטִרין אֹוֲחָרּנִ ל ַהּקְ ל ּכָ ה ּוְתַבּטֵ ְוַתְכִניַע ּוְתַכּלֶ
לּות  ּוִמּגָ ִמי  ׁשְ ַהּגַ לּות  ִמּגָ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לּות  ַהּגָ ִמן  ְמֵהָרה  ָלֵצאת  ה  ְוִנְזּכֶ נּו.  ִיּתֵ ְיָקר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  ם  ֻכּלָ ירּו  ְוַיּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאל  לּו  ּטְ ִיְתּבַ ָהַעּכּום  ְוָכל  ָהרּוְחִני, 
ל ַהּגֹוִים  ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ תּוב, ְוֵהִביאּו ֶאת ּכָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ . ִויֻקּיַ ָחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַלִים ָאַמר  י ְירּוׁשָ רֹות ַעל ַהר ָקְדׁשִ ְרּכָ ָרִדים ּוַבּכִ ים ּוַבּפְ ּבִ ּסּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבּצַ ִמְנָחה ַליֹהָוה ּבַ
ְמָחה  ל ַהּשִׂ ּדֵ ית ְיֹהָוה. ְוִתְתּגַ ְכִלי ָטהֹור ּבֵ ְנָחה ּבִ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ר ָיִביאּו ּבְ ֲאׁשֶ ְיֹהָוה ּכַ
יל ְיֹהָוה  ה, ִהְגּדִ יל ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ תּוב, ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלם ּכְ ּבְ
לֹום ּתּוָבלּון  ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ י ְבׂשִ תּוב, ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ֵמִחים. ִויֻקּיַ נּו ָהִיינּו ׂשְ ַלֲעׂשֹות ִעּמָ
י ִנַחם ְיֹהָוה  ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ה ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ ֶהָהִרים ְוַהּגְ
ֵצא ָבּה  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ְיֹהָוה ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ׂשֶ ל ָחְרבֹוֶתיָה ַוּיָ ִצּיֹון ִנַחם ּכָ

ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה:

ּתֹוָרה כה י ַאֲחֵוי ָלן ְמָנא

ַעְצמֹו א.  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 
ּלֹא  ׁשֶ ֶכל,  ַהּשֵׂ ֶאל  ְוַלֲעלֹות  ה,  ֵמַהְמַדּמֶ
ֲאַות  ּתַ ּיֹות,  ַהְמֻדּמִ ֲאוֹות  ַהּתַ ַאַחר  ֵיֵלְך 
י  ּכִ ֶכל.  ַהּשֵׂ ַאַחר  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַרק  ֲהִמּיּות,  ַהּבַ

ְוָכל  ְלַגְמֵרי,  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ְמַרֵחק  ֶכל  ַהּשֵׂ
ּכַֹח  ּבַ ַרק  ְוֵהם  ֶכל,  ַהּשֵׂ ֶהֶפְך  ֵהם  ֲאוֹות  ַהּתַ
ם  ּגַ י  ּכִ ֲהִמּיּות.  ַהּבַ ּכַֹח  הּוא  ׁשֶ ה  ַהְמַדּמֶ
ם  ית ּגַ ֵהָמה ֵיׁש ָלּה זֶה ַהּכַֹח ְוִהיא ִמְתַאּוֵ ּבְ



קעהּתֹוָרה כה י ַאֲחֵוי ָלן ְמָנא

ַעל  ִמיָכה  ַהּסְ ַטַעם  ְוזֶהּו  ֵאּלּו.  ְלַתֲאוֹות  ן  ּכֵ
ֲעֵליֶהם  ְלִהְתַוּדֹות  ָאז  ְוָצִריְך  נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ
ַעל־ְיֵדי  ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ַהֲחָטִאים,  ל  ּכָ
ל  ּכָ ִכין  ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה.  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח 
ֵהָמה,  ַהּבְ ַעל  ה  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ְוָכל  ַהֲחָטִאים 
ֶכף  ּתֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה.  ְמַדּמֶ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ
ֵהָמה  ַהּבְ ְוׁשֹוֲחִטים  ִחיָטה,  ׁשְ ִמיָכה   ַלּסְ
ה  ר ַהְמַדּמֶ ּבָ ן, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְכָנע ְוִנׁשְ ְלָקְרּבָ
ים  ִהּלִ ָרה" )ּתְ ּבָ ִחיַנת: "ִזְבֵחי ֱאֹלִקים רּוַח ִנׁשְ ּבְ
נֹות.  ְרּבָ ַהּקָ ֵהם  ְמיֹון  ַהּדִ ִביַרת  ּשְׁ ׁשֶ יט(,  נא, 

ְקִריִבים  ּמַ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ִמן  ם  ָ ִמּשׁ ן  ְוַעל־ּכֵ
ר ַמְעַין ַהָחְכָמה,  ם ָיָצא ִעּקַ ָ נֹות, ִמּשׁ ְרּבָ ַהּקָ
ִביַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ְוָקא  ּדַ ְלָחְכָמה  זֹּוִכין  ׁשֶ
ָאז  ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ֶנה  ּבָ ּיִ ּוְכׁשֶ ה.  ַהְמַדּמֶ
ד',יח(  )יֹוֵאל  ֵיֵצא"  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ִמן  "ּוַמְעָין  ִיְתַקּיֵם: 
ִמיר  ָ ִחיַנת ַהּשׁ ָיֵמינּו ָאֵמן. ְוזֶה ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ
י  ּכִ )סֹוָטה מ"ח(,  ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ּבְ ַטל  ּבָ ׁשֶ
ְוזֶהּו  ָהֶאֶבן.  ר  ּבָ ְוִנׁשְ ִנְכָנע  ִמיר  ָ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי 
ַאַחר  ְוהֹוֵלְך  ָהֶאֶבן  ִלּבֹו  ר  ּבֵ ַהְמׁשַ ִחיַנת  ּבְ
ב  ַהּלֵ ִרירּות  ִמּשְׁ ֵליֵצא  ְצִריִכין  י  ּכִ ֶכל,  ַהּשֵׂ
ה  ַמֲעׂשֵ ִחיַנת  ּבְ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ה  ַהְמַדּמֶ ִחיַנת  ּבְ
ְוֵליֵלְך  ָהֶאֶבן  ִלּבֹו  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ׁש,  ַמּמָ ֵהָמה  ּבְ

ֶכל: ַאַחר ַהּשֵׂ

ֶכל ב.  ְוׂשֵ ֹפַעל  ּבְ ֶכל  ְוׂשֵ ֹכַח  ּבְ ֶכל  ׂשֵ ְוֵיׁש 
ה,  ַהְמַדּמֶ ַבר  ׁשָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ְקֶנה.  ַהּנִ
ָקם  זֶּה  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְכלֹו,  ׂשִ כּוַנת  ּתְ ִנְתקֹוֵמם  ָאז 
ְוָצִריְך  ֹכַח.  ּבְ ֲעַדִין  ֶכל  ַהּשֵׂ ֲאָבל  נֹוֵפל,  זֶה 
ְוַלֲחׁשֹב  ַלֲחֹקר  ַהְינּו  ְכלֹו,  ׂשִ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ְכלֹו  ׂשִ ּבְ חֹוֵקר  ׁשֶ ּכְ ְוָאז  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ּבֹו 
ְבִחיַנת  ֹפַעל, ּבִ ֶכל ּבְ ׁש ּבֹו, ֲאַזי ַהּשֵׂ ּמֵ ּתַ ּוִמׁשְ
ם(,  )ׁשָ ׁש'  ְקּדָ ַהּמִ ְזַמן  ּבִ ׁשֶ צּוִפים  'ֹנֶפת 
יר  )ׁשִ ְפתֹוַתִיְך"  ׂשִ ּטְֹפָנה  ּתִ "ֹנֶפת  ְבִחיַנת:  ּבִ
ִמּכַֹח  ְכלֹו  ׂשִ ְמִתיַקת  הֹוִציא  ׁשֶ יא(,  ד,  יִרים  ַהּשִׁ

ּבּור. ְוַאַחר־ ִחיַנת ַהּדִ הּוא ּבְ ֶאל ַהּפַֹעל, ׁשֶ

ָיד  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְכלֹו  ׂשִ ּבְ יג  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ
ְקֶנה.  ֶכל ַהּנִ ְכלֹו ׂשֵ ב ׂשִ יג, ָאז ׁשָ י ְלַהּשִׂ ֱאנֹוׁשִ
ל ָאָדם ְלַאַחר ִמיָתתֹו, ֵאינֹו  ר ִקּיּומֹו ׁשֶ ְוִעּקַ
ָארֹוָתיו ְלַאַחר  ְקֶנה, ְוזֶהּו ַהׁשְ ֶכל ַהּנִ א ׂשֵ ֶאּלָ
ְזַמן  ּבִ ׁשֶ ֲאָמָנה  י  ַאְנׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ִמיָתתֹו. 
ִקּיּום  ְלׁשֹון  ֲאָמָנה  י  ּכִ ם(,  ׁשָ )סֹוָטה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
"ל,  ּנַ ּכַ ִקּיּומֹו  "ל הּוא  ַהּנַ ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ
יג  ְוִהּשִׂ ָנה  ּקָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵׂ זֶה  ַהְינּו 

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה: ּבְ

ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ּוְבָכל ַמְדֵרָגה ג.  ּבְ ְוַדע ׁשֶ
ֵהם  ְוֵהם  ֵאּלּו,  ְמיֹונֹות  ּדִ ם  ׁשָ ֵיׁש  ּוַמְדֵרָגה, 
ְוסֹוְבבֹות  ִרי,  ַלּפְ ַהּקֹוְדמֹות  ִלּפֹות  ַהּקְ
ִעים  ְרׁשָ "ָסִביב  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת 
ק  ֶנְעּתָ ָאָדם  ּוְכׁשֶ ט(.  יב,  ים  ִהּלִ )ּתְ כּון"  ִיְתַהּלָ
לֹו  ָצִריְך  ֲאַזי  ְלַמְדֵרָגה,  ְדֵרָגה  ִמּמַ ְועֹוֶלה 
יַע ֶאל  ֵדי ְלַהּגִ ְמיֹונֹות ּכְ ֶרְך ֵאּלּו ַהּדִ ֵליֵלְך ּדֶ
ֲאַזי  ְדֵרָגה,  ְלַהּמַ עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ִבין  ּוְמַסּבְ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ִנְתעֹוְרִרין 
ָרם  ּבְ ּוְלׁשַ אֹוָתם  ְלַהְכִניַע  ְוָצִריְך  אֹותֹו, 
ְוִעְנָין  ִלּפֹות.  ֵמַהּקְ קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ּוְלַטֵהר 
ֲאִפּלּו  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ָכל  ּבְ הּוא  זֶה 
ַחס  ְמֹאד,  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ הּוא  ׁשֶ ִמי 
ָהָאֶרץ  תֹוְך  ּבְ הּוא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  לֹום,  ְוׁשָ
ֲעבֹוַדת  ֵנס ּבַ רֹוֶצה ִלּכָ ׁשֶ ל זֶה ּכְ ׁש, ִעם ּכָ ַמּמָ
ְלִפי  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ָצִריְך  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ַעם ּוַפַעם  א, ּוְבָכל ּפַ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִחיָנתֹו ִמּדַ ּבְ
ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֲאַזי  א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ּכְ
ֲאוֹות  ַהּתַ ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ֵמָחָדׁש  ָעָליו 
ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְמיֹונֹות  ְוַהּדִ
ָכל  ּבְ ֶנְגּדֹו  ּכְ ִטים  ּשְׁ ּוִמְתּפַ ִניעֹות,  ְוַהּמְ
ֵנס  ִלּכָ אֹותֹו  יִחים  ַמּנִ ְוֵאיָנם  ְמֹאד,  ַעם  ּפַ
ה.  ִנּיָ ְדֵרָגה ַהּשְׁ ֲעֶלה ַלּמַ ּיַ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ְלׁשַ
ה,  ַהְרּבֵ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ַהֲחִסיִדים  טֹוִעים  ּוָבזֶה 
ֲאוֹות  ִרים ָעָליו ּתַ ּבְ ְתֹאם ִמְתּגַ ּפִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
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ַפל  ּנָ ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה  ּוְמִניעֹות,  ּוִבְלּבּוִלים 
ָהיּו  ֹלא  ַהּקֶֹדם  ַמן  זְּ ּבַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְדֵרָגתֹו,  ִמּמַ
ִרים ָעָליו  ּבְ ְלּבּוִלים ִמְתּגַ ֲאוֹות ְוַהּבִ ֵאּלּו ַהּתַ
ן הּוא סֹוֵבר  ְך, ְוָהיּו ָנִחים ְקָצת, ַעל־ּכֵ ל־ּכָ ּכָ
זֶה  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַפל  ּנָ ׁשֶ
ִריְך ַלֲעלֹות  ּצָ זֶּה ֵמֲחַמת ׁשֶ ָלל, ַרק ׁשֶ ְנִפיָלה ּכְ
זֶה  ּוֵמֲחַמת  ִחיָנתֹו.  ּבְ ְלִפי  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ
דֹוָלה  רּות ּגְ ּבְ ִהְתּגַ ִרים ָעָליו ֵמָחָדׁש ּבְ ּבְ ִמְתּגַ
ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ יֹוֵתר 
ָכל  ּבְ ְוָצִריְך  ְוכּו'.  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְוָהַעְקִמיֻמּיֹות 
ה,  ַהְרּבֵ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלִהְתַחזֵּק  ּוַפַעם  ַעם  ּפַ
ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ָלל, ַעד ׁשֶ ַדְעּתֹו ּכְ ְוִלְבִלי ִלּפֹל ִמזֶּה ּבְ
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ִניעֹות ד.  ַהּמְ ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְוַדע 
ְועֹוֶלה  ְוִנְכָנס  "ל,  ּנַ ּכַ אֹותֹו  ִבים  ַהְמַסּבְ
ְלִפי  יֹוֵתר  ֹבָהה  ַהּגְ ה  ִנּיָ ַהּשְׁ ְדֵרָגה  ַלּמַ
ַלֲחֵברֹו  ם  ּגַ טֹוָבה  ה  עֹוׂשֶ זֶה  ּבָ ִחיָנתֹו,  ּבְ
הּוא  ׁשֶ ְדֵרָגה  ַהּמַ אֹוָתּה  ּבְ עֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ
י ַעל־ְיֵדי־זֶה ֲחֵברֹו יֹוֵצא  ה. ּכִ ּה ַעּתָ ִנְכָנס ּבָ
ֶעְליֹוָנה.  יֹוֵתר  ְלַמְדֵרָגה  ְועֹוֶלה  ה,  ּנָ ִמּמֶ
ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ ֵני־ָאָדם  ּבְ ֵני  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ
זֹו  ֵהם  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ ַאַחת,  ַמְדֵרָגה  ּבְ
ין(  ּקֹוִרין ֵהייּבִ ִחיַנת ֲהָרָמה )ׁשֶ ְלַמְעָלה ִמזֹּו. ְוזֶה ּבְ
"ל: ּנַ יּהַ ֶאת ֲחֵברֹו ּכַ ֶאָחד ֵמִרים ּוַמְגּבִ ֶ ַמה ּשׁ

"ל, ה.  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ָהֶעְליֹון  ָהָאָדם  עֹוֶלה  ּוְכׁשֶ
ק  ְעּתָ ּנֶ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ּלֹו,  ׁשֶ ִניִמּיּות  ַהּפְ ַרק  ק  ֶנְעּתָ
ִניִמּיּות  ְחּתֹוָנה, ְוַהּפְ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ּבַ ָהָאָדם ׁשֶ
ְלִחיצֹוִנּיּות  ִחיצֹוִנּיּות  ה  ַנֲעׂשֶ ְחּתֹון  ּתַ ל  ׁשֶ
ֵני  ׁשְ ֵהם  ְוִחיצֹוִנּיּות  ּוְפִניִמּיּות  ֶעְליֹון. 
ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  ֲעבֹוַדת  ֲעבֹודֹות.  ִמיֵני 
ֲאִכיָלה  ַוֲעבֹוַדת  ִניִמּיּות,  ּפְ ֵהם  ְצוֹות  ְוַהּמִ
ִחיצֹוִנּיּות.  ֵהם  ַהּגּוף  ָצְרֵכי  ָאר  ּוׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִחיצֹוִנּיֹות  ַוֲעבֹודֹות 
ַחת יֹוֵתר ֵמֲעבֹודֹות  ּבַ ָהֶעְליֹון, ְמִאיָרה ּוְמׁשֻ

ְחּתֹון.  ַהּתַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִניִמּיֹות  ּפְ
ה  ַנֲעׂשֶ ְחּתֹון  ַהּתַ ִניִמּיּות  ּפְ זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ

ְלבּוׁש ְוִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ָהֶעְליֹון:

"ל ו.  ַהּנַ ִלּפֹות  ַהּקְ ְלַהְכִניַע  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ְדֵרָגה,  ּמַ ּבַ ׁשֶ
ַלה'  הֹודּו  ל  ׁשֶ נֹות  ּוָ ּכַ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ַרְך.  ִיְתּבָ
ַהזֶּה  ִמְזמֹור  ַקן  ְתּתָ ּנִ ׁשֶ מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו 
עֹוָלה  ׁשֶ ּכְ ְיִציָרה,  ּבַ ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ְלַהְכִניַע 
ְלִחיצֹוִנּיּות  יׁש  ּוַמְלּבִ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ִניִמּיּות  ּפְ
ַרְך ִהיא  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהּשׁ ֻדּלַ ּלּות ּגְ ְיִציָרה. ְוִהְתּגַ
ַעל־ ׁשֶ ֶלָעִני, ָהגּון  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה 

מֹון  ּמָ ּבַ ׁשֶ ִאין  ִעּלָ ָוִנין  ַהּגְ ְמִאיִרין  ְיֵדי־זֶה 
ֲאַזי  ָוִנין,  ַהּגְ ין  ּלִ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ְרֵאִלי.  ׂשְ ַהּיִ
ֵאר  ּוִמְתּפָ ל  ּדֵ ִמְתּגַ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
י  )ַחּגַ ַהזָָּהב"  ְוִלי  ֶסף  ַהּכֶ "ִלי  ְבִחיַנת:  ּבִ ֶהם  ּבָ
ִלּפֹות  ַהּקְ ְלַהְכִניַע  ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ח(,  ב, 

א: א ְלַדְרּגָ ְרּגָ "ל, ְוַלֲעלֹות ִמּדַ ַהּנַ

ן ז.  ּקֵ מֹונֹו, ִנְתּתַ ּנֹוֵתן ִמּמָ ְוַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶ
ה  ָוִנין ּוְמִאיִרין ְוַנֲעׂשֶ ין ַהּגְ ּלִ ל ָממֹונֹו ְוִנְתּגַ ּכָ
ַהזָָּהב  ְוִלי  ֶסף  ַהּכֶ ִלי  ְבִחיַנת  ּבִ ָממֹונֹו  ל  ּכָ
ְצָדָקה"  ְמִעיל  ע  ֶיׁשַ ְגֵדי  "ּבִ ּוְבִחיַנת:  ְוגֹו', 
ּלֹוְקִחים  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ זֶה  ַוֲאִפּלּו  י(.  ס"א  ְעָיה  )ְיׁשַ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ב ִלְצָדָקה, ּכְ ּנּו ֶנֱחׁשָ ָהַעּכּו"ם ִמּמֶ
ִיְך ְצָדָקה"  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ְונֹוְגׂשַ
ל  ׁשֶ ֵאר  ְוַהּפְ ַהֵחן  י  ּכִ ְוַדע  ט"ו(.  ְתָרא  ָבא־ּבַ )ּבָ

ְבִחיַנת:  ָרֵאל, ּבִ ה ַרק ֵאֶצל ִיׂשְ ּלָ ָוִנין ִנְתּגַ ַהּגְ
ג(,  מט,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָאר"  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  "ִיׂשְ
ּבֹו.  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ין  ִמְתַאּוִ ַהּכֹל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֵאִבין ְלָממֹון ְוִדיָנר  ִביל זֶה ָהַעּכּו"ם ּתְ ּוִבׁשְ
ֵמעֹוָלם,  ָממֹון  ָרָאה  ֹלא  ִאּלּו  ּכְ ְיהּוִדי,  ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ָממֹוָנם  ּבְ ְמִאיִרין  ָוִנין  ַהּגְ ֵאין  י  ּכִ ְוזֶה 
ַמֲאַמר  ּכְ ים  ָרׁשִ ִנְקָרִאים  ן  ְוַעל־ּכֵ ָהַעּכּו"ם. 
ְזִהיִרים  'ֱהוּו  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ים  ַוֲעִנּיִ ים  ָרׁשִ ֵהם  י  ּכִ ב(,  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ָרׁשּות'  ּבָ
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ֵהם  ִאּלּו  ּכְ מֹוָנם,  ִמּמָ ֲהָנָאה  ָלֶהם  ְוֵאין 
י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְלָממֹון  ּוְתֵאִבים  ים,  ֲעִנּיִ
ֶכף  י ּתֵ ע ּכִ ֵאר ְוַהֵחן. ֲאָבל ּדַ ם ׁשֹוֶרה ַהּפְ ׁשָ
ָרֵאל,  ׂשְ מֹון ִמּיִ ל ַהּמָ ָהַעּכּו"ם ְמַקּבֵ ׁשֶ ד ּכְ ּוִמּיָ
ְוַעל־ מֹון,  ַהּמָ תֹוְך  ּבְ ֵאר  ְוַהּפְ ַהֵחן  ם  ִנְתַעּלֵ
ַאֵחר  ָממֹון  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהַעּכּו"ם  ּתֹוֵבַע  ן  ּכֵ
ל,  ִקּבֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ְוׁשֹוֵכַח  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ְוזֶהּו  ָהַעּכּו"ם  ְלַיד  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַהֵחן  ם  ִנְתַעּלֵ י  ּכִ
ם(.  )ׁשָ ֲהָנָאָתן  ַעת  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ְמָקְרִבין  ֵאין  ׁשֶ
ל  ָוִנין ׁשֶ ִחיַנת אֹורֹות ַהּגְ "ל ֵהם ּבְ ּוְגָוִנין ַהּנַ
תּוב: "ְלָדִוד  ּכָ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכְ ם ֲהָוָיה ּבָ ׁשֵ
ָוִנין,  ַהּגְ הּוא אֹורֹות  ים כז, א(, ׁשֶ ִהּלִ )ּתְ ה' אֹוִרי" 
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ "ל ּכְ ע ַהּנַ ְגֵדי ֵיׁשַ ִעי, הּוא ּבִ ְוִיׁשְ
ֵחֶלק  דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ לּוָתא'  ּכְ ִאְסּתַ ה',  ֶאל  עֹו  'ִיׁשְ
רּוְך  ּבָ ֲהָוָיה  ם  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ כ"ו  ְוהּוא  ע"ב(.  צ  ב 

ּוְתֵאִבין  לֹו  ּפֹוִנין  ַהּכֹל  ׁשֶ "ל  ּתֵ ְוהּוא  הּוא, 
ל ּבֹו, ְוזֶהּו ּכֹוֶת"ל, )ֵיׁש לֹוַמר ֶרֶמז ְלֹכֶתל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ם ֲהָוָיה  ם ׁשֵ ֹוֶרה ׁשָ ּשׁ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ָאר ִמּבֵ ׁשְ ּנִ ַמֲעָרִבי ׁשֶ

דֹוׁש ֵחֶלק  ן ֹזַהר־ַהּקָ דּוַע ְוַעּיֵ ּיָ ִכיָנה ּכַ הּוא ַהּשְׁ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ

ם(: ן ׁשָ ף קט"ז ַעּיֵ ב, ּדַ

"ל, ח.  ַהּנַ ִלּפֹות  ַהּקְ ְלַהְכָנַעת  ֵעָצה  ְועֹוד 
תֹו  ְנֻקּדָ ּבִ יׂש  ְוָיׂשִ ְוָיִגיל  ַעְצמֹו  ֶאת  ח  ּמַ ׂשַ ּיְ ׁשֶ
ָרֵאל,  זָָּכה ִלְהיֹות ִמזֶַּרע ִיׂשְ ה ׁשֶ ּמֶ ַהּטֹוָבה ּבַ
זָָּכה  ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 
ֱאֶמת  יֵקי  ְוַצּדִ ֱאֶמת  י  ְלַאְנׁשֵ ְלִהְתָקֵרב 
ָהֱאֶמת,  ֶדֶרְך  ּבְ אֹותֹו  ּומֹוִליִכין  ְדִריִכין  ַהּמַ
ֵיׁש  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר  ֲאׁשֶ
ְמָחה  ַהּשִׂ ְוַעל־ְיֵדי  ָלֶנַצח.  טֹוָבה  ְקָוה  ּתִ לֹו 
ָכל  ּבְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִניעֹות  ַהּמְ ר  ּבֵ ְמׁשַ ַהזֹּאת 

"ל: ּנַ ה ּכַ ִנּיָ ְדֵרָגה ַהּשְׁ א, ְוִנְכָנס ַלּמַ ְרּגָ ּדַ
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ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )כה( 

ב, ְוֹלא ֵאֵלְך עֹוד ַאַחר  ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ל ֶאת ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
דֹול,  ֹכֲחָך ַהּגָ ר ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ י ָהַרע, ְוֹלא ָאתּור ַאַחר ְלָבִבי ְוַאַחר ֵעיַני, ַרק ֶאְזּכֶ ִרירּות ִלּבִ ׁשְ
ִאים  ִניעֹות ַהּבָ ַהּמְ ְוָכל  ְלּבּוִלים  ַהּבִ ְוָכל  ּיֹות  ֻדּמִ ַהּמְ ֲאוֹות  ל ַהּתַ ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ּוְלַהְכִניַע  ר  ּבֵ ְלׁשַ
ל  י ּכָ ּנִ לּו ִמּמֶ ּטְ ה ְבֵהָמה ְוִיְתּבַ ה עֹוד ַמֲעׂשֵ ֵהִמּיּות, ְוֹלא ֶאֱעׂשֶ הּוא ֹכַח ַהּבְ ה ׁשֶ ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶ
ה  ֵלד. ְוֶאְזּכֶ ֶרא ָאָדם ִיּוָ ֶפֶרד ֵאין ָהִבין, ְוַעִיר ּפֶ סּוס ּכְ ֵהִמּיֹות, ְוֹלא ֶאְהֶיה עֹוד ּכְ ֲאוֹות ַהּבְ ּתַ
ה ֶאל  ה, ְוַתֲעֵלִני ְמֵהָרה ִמן ַהְמַדּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵהָמה ִלְבִחיַנת ָאָדם ּדִ ִחיַנת ּבְ ָלֵצאת ְוַלֲעלֹות ִמּבְ

ה: ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ַהּשֵׂ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ה ְוַלֲעלֹות ֶאל ַהּשֵׂ ר ֶאת ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ּבֵ ה ְמֵהָרה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ִני ְוַרֵחם ָעַלי, ׁשֶ חּוס ְוָחּנֵ
יָנה  ח ִלי אֹור ַהָחְכָמה ְוַהּבִ ְכִלי ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוֻיְפּתַ כּוַנת ׂשִ ה ּתְ ְוָיקּום ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַעּלֶ
ִמּכַֹח  ְכִלי  ׂשִ ְמִתיקּות  ְלהֹוִציא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְכִלי,  ׂשִ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ְוַהּדַ
ה,  דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ים ּבַ ּיִ ים ֲאִמּתִ ׁש ִחּדּוׁשִ ָבר, ּוְלַחּדֵ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ה ְלָהִבין ּדָ ֶאל ַהּפַֹעל, ְוֶאְזּכֶ
ּתֹוָרה  ֵלִמים ּבַ ים ּוִבְנָיִנים ׁשְ ְכִלי ִחּדּוׁשִ ׂשִ ה ִלְקנֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ַגת ֱאָלהּוְתָך, ַעד ׁשֶ יג ַהּשָׂ ּוְלַהּשִׂ
ל  ִחינֹות ׁשֶ ּבְ ה  ֹלׁשָ ִני ְמֵהָרה ְלָכל ַהׁשְ ּוְתַזּכֵ גֹות ֱאָלהּות.  ּוְבַהּשָׂ ְיֹהָוה  ּוַבֲעבֹוַדת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
יֵעִני  ְקָנה. ּוְתַרֵחם ָעַלי ְותֹוׁשִ ֶכל ַהּנִ ֶכל ַהּפַֹעל, ְוׂשֵ ֹכַח, ְוׂשֵ ֶכל ּבְ ֵהם, ׂשֵ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ַהּשֵׂ
ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִמן  קּוִתי  ּלְ ִהְסּתַ ְלַאַחר  ָאֶרץ  ּבָ ֵאִרית  ׁשְ י  ּנִ ִמּמֶ ָאר  ִנׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני 



ה ְלתֹוָרה כה ִפָלּ ּתְ קעח

ֶכל  ֲארּוִתי ְלַאַחר ִמיָתִתי, ַעל־ְיֵדי ׂשֵ ָ עֹוָלם, ְוִיְתַקּיֵם ִהּשׁ ה ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ְקָנה ּדִ ְכִלי ַהּנִ ְוִיְתַקּיֵם ׂשִ
ים: ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּתְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְקָנה ּדִ ַהּנִ

ַעל־ א  ֶאּלָ ִמיָתתֹו,  ְלַאַחר  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  ֵאין  ׁשֶ ּכָֹלא,  ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ
ֲאוֹות  ל ּתַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ זֹּוֶכה ְלׁשַ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ַדְעּתֹו, ּכְ יג ְוִלְקנֹות ּבְ זֹּוֶכה ְלַהּשִׂ ְקָנה ׁשֶ ֶכל ַהּנִ ְיֵדי ׂשֵ
ִנים  יִתי ָיִמים ְוׁשָ ּלִ ָבר ּכִ ים, ּכְ ה. ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ִכין ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶ ְמׁשָ ּנִ עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו ׁשֶ
ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי  י ְלָפֶניָך  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָעִויִתי  ְוָחָטאִתי  י,  ִלּבִ ִרירּות  ּוִבׁשְ ֲאוֹות  ְרִדיַפת ַהּתַ ּבִ
ַרֲחֶמיָך  א ְיֹהָוה, ַרֵחם ָעַלי ּבְ ב. ָאּנָ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ הּוא ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ֲאבֹוַתי, ַעל־ְיֵדי ֵלב ָהֶאֶבן ׁשֶ
ַעי ָהֲעצּוִמים, ְוָעְזֵרִני  ל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ דֹוִלים, ּוְמֹחל ִלי ַעל ּכָ ִני ַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ים ְוָחּנֵ ָהַרּבִ
ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ י,  ִלּבִ ִרירּות  ׁשְ הּוא  ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ה  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח  ֶאת  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ֵמַעּתָ
ה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה,  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ה ַלֲעלֹות ֶאל ַהּשֵׂ ֵהִמּיֹות. ְוֶאְזּכֶ ֲאוֹות ַהּבְ ל ַהּתַ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְלׁשַ
ְכִלי ִמּכַֹח  ֱאֶמת, ּוְלהֹוִציא ְמִתיקּות ׂשִ תֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך ּבֶ יל ּבְ ּכִ ּוְלַהׂשְ ְוַתַעְזֵרִני ְלָהִבין 
ין  יג ִחּדּוׁשִ ה ְלַהּשִׂ ה ּוְבָטֳהָרה, ְוֶאְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ְקָנה ּבִ ֶכל ַהּנִ יג ׂשֵ ה ְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ֶאל ַהּפַֹעל, ַעד ׁשֶ

ָכל־ֵעת ָוֵעת: ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ גֹות ֲחָדׁשֹות ּדִ ים ְוַהּשָׂ ּיִ אֹוַרְייָתא ֲאִמּתִ ּדְ

א  ְרּגָ ַעם ִמּדַ ָכל ּפַ ה ַלֲעלֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּוְבֵכן ּתַ
ל  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ דֹוָלה. ְוִתְהֶיה ְבֶעְזִרי ְלַבֵער ּוְלׁשַ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֲעָלה ְלַמֲעָלה ּבִ א ּוִמּמַ ְלַדְרּגָ
ְמיֹונֹות  ֲאוֹות ְוַהּדִ ֵהם ַהּתַ א, ׁשֶ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ ּבְ ִרי ׁשֶ ִלּפֹות ַהּקֹוְדִמין ַלּפְ ל ַהּקְ ַעם, ּכָ ָכל ּפַ ּבְ
א,  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָהָאָדם רֹוֶצה ַלֲעלֹות ִמּדַ ׁשֶ ַעם ּכְ ָכל ּפַ ִרים ּבְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ְלּבּוִלים, ׁשֶ ִניעֹות ְוַהּבִ ְוַהּמְ
ִבים  ּוְמַעּכְ אֹותֹו  ִלים  ּוְמַבְלּבְ אֹותֹו  ּומֹוְנִעים  ָהָאָדם,  ִלְפֵני  ִחים  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ ִטים  ּשְׁ ִמְתּפַ ְוֵהם 
יֵעִני ְוָעְזֵרִני  א ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוהֹוׁשִ א. ָאּנָ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֲעלֹות ִמּדַ אֹותֹו ִמּלַ
ָרם  ּבְ ִני ְלׁשַ ה, ְוַזּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ֵצִני, ְוֵתן ִלי ֹכַח ְוֵעָצה ּוְגבּוָרה ְוָחְכָמה ְוׂשֵ ֵקִני ְוַאּמְ ֵעִני ְוַחזְּ ְוַסּיְ

ה: ָ ְקֻדּשׁ ָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה ּדִ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ָלם ּבְ ּוְלַבּטְ

ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ָיַדְעּתָ ֶאת  ה  ַאּתָ ֱאֹלִהים,  ְיֹהָוה  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִמְתעֹוֵרר  ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ֻעזֶָּך,  ִתְפֶאֶרת  ּבְ ִלְראֹות  י  ִנְכַסְפּתִ ִנְכסֹוף  ה  ַכּמָ זֶה  י  ּכִ ַהזֶּה, 
ְדֵרָגִתי  ִמּמַ ַלֲעלֹות  ְבַעְלָמא,  ָקה  ַהְעּתָ ֵאיזֶה  קֹוִמי  ִמּמְ יק  ּוְלַהְעּתִ ְוַלֲעלֹות  ר  ַלְחּתֹ ְורֹוֶצה 
ִניעֹות  ֲאוֹות ְוַהּמְ ְמיֹונֹות ְוַהּתַ ֲעָרה, ֲאַזי ֵתֶכף ַהּדִ חּוט ַהּשַׂ ה ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵפָלה ְלַמְדֵרגֹות ׁשֶ ַהּשְׁ
דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ה,  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָעַלי  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ְלּבּוִלים,  ְוַהּבִ
ְלָמקֹום,  ַלֲעלֹות  אֹוִתי  יחּו  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ַעד   , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד,  ָעצּום  טּות  ּשְׁ ּוְבִהְתּפַ
בֹוּהַ  ַהּגָ ְלַמְדֵרָגה  ַלֲעלֹות  אֹוִתי  יחּו  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ַדי  ְוֹלא  ה.  ֵהּנָ ַעד  ַלֲעלֹות  ָצִריְך  ָהִייִתי  ׁשֶ
ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ַעם, ּכַ ָכל ּפַ טּו ָעַלי ּבְ ּשְׁ ִהְתּפַ טּות ׁשֶ ּשְׁ רּות ְוַהִהְתּפַ ּבְ ֶדל ַהִהְתּגַ ם ִמּגֹ יֹוֵתר, ַאף ּגַ
עּור ָוֵעֶרְך  ִלי ׁשִ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ַעם יֹוֵתר. ְוֵכן ָהָיה ּכַ ָכל ּפַ ילּו אֹוִתי ּבְ , ַעל־ְיֵדי־זֶה ִהּפִ ָיַדְעּתָ
נּו, ֵהם  ֶעְרּכֵ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָאנּו חֹוְתִרים ְורֹוִצים ָלֵצאת ְוַלֲעלֹות ִמּדַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ ר, ׁשֶ ּוִמְסּפָ
ר  נֹוַתי ַבֲאָנָחה, ַעד ֲאׁשֶ י ּוׁשְ לּו ְבָיגֹון ַחּיַ ר ּכָ נּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ֲאׁשֶ ִרים ּבָ ִרים ּוִמְתּגָ ּבְ ִמְתּגַ
י  ה ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּכִ ֲעׂשֹות, ּוֶבֱאֶמת ֲאִני מֹוֶדה ּוִמְתַוּדֶ ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ
ָרם  ּבְ ָחם ּוְלׁשַ ַעם ְלַנּצְ ָכל ּפַ ר ֲעֵליֶהם ּבְ ּבֵ אי ָהָיה ִלי ּכַֹח ְלִהְתּגַ ַוּדַ י ּבְ ב, ּכִ ֲאִני ְבַעְצִמי ַהַחּיָ



ה ְלתֹוָרה כה ִפָלּ קעטּתְ

ּכַֹח  ֶהם  ּבָ ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ִרּיֹוֶתיָך.  ּבְ ַעל  ּוַבֲעִליָלה  ְטרּוְנָיא  ּבִ ָבא  ה  ַאּתָ ֵאין  י  ּכִ ָלם,  ּוְלַבּטְ
ָרם  ּבְ ר ֲעֵליֶהם ְלׁשַ ּבֵ ן ָנַתּתָ ִלי ּכַֹח יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלִהְתּגַ לֹום, ּכֵ ל אֹוִתי ַחס ְוׁשָ ִלְמֹנַע ּוְלַבְלּבֵ
ָרם  ּבְ ֹכֲחָך ְלׁשַ י ּבְ ְרּתִ ּבַ י, ְוֹלא ִנְתּגַ י ַעל ַנְפׁשִ ים ֹלא ַחְסּתִ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָלם ְלַגְמֵרי, ַאְך ּבַ ּוְלַבּטְ
ִני ְוַרֵחם  ה ְלֵהִטיב, חּוס ְוָחּנֵ ה ַחּנּון ּוַמְרּבֵ דֹוׁשֹות. ְוַאּתָ י ֵעצֹוֶתיָך ַהּקְ ְמּתִ ָלם, ְוֹלא ִקּיַ ּוְלַבּטְ
ּוְלַבֵער  ר  ּבֵ ְלׁשַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני  ֶחֶסד,  ְוִנְדַבת  ם  ִחּנָ ֶחֶסד  ּבְ ָעַלי  ֲחֹמל  ָעַלי, 
ְלּבּוִלים  ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוַהּבִ ֲאוֹות ְוָכל ַהּמְ ְמיֹונֹות ְוָכל ַהּתַ ִלּפֹות ְוָכל ַהּדִ ל ַהּקְ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ
ָכל  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ּבְ ה ַלֲעלֹות ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ִמּמַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה, ּבְ ּבְ ׁשֶ
ְלרּום  ֶעְליֹוָנה  ְלַמְדֵרָגה  ְמֵהָרה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת 

ְרֵאִלי: ׂשְ ָנֶאה ָלִאיׁש ַהּיִ ֲעלֹות ּכְ ַהּמַ

ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  ִנים,  ְמֻהּגָ ים  ַלֲעִנּיִ ה  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
יַע  ּפִ ֶהם. ְוַתׁשְ ֱאֶמת ִלְזּכֹות ּבָ ִרים ּבֶ יִקים ּוְכׁשֵ ִנים ַצּדִ ים ְמֻהּגָ דֹוָלה, ְוַתְזִמין ִלי ָתִמיד ֲעִנּיִ ַהּגְ
יַע  ה ַלֲעֹזר ּוְלהֹוׁשִ ה ִלְצָדָקה, ְוֶאְזּכֶ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה, ְוַתֲעֹזר ִלי ְוַתְזִמין ִלי ָממֹון ַהְרּבֵ ִלי ׁשֶ
ל  ׁשֵ ּלֹא ֶאּכָ ְמֵרִני, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ְוִתׁשְ יֵלִני ּבְ ֱאֶמת. ְוַתּצִ ּוְלַהֲחִזיק ְיֵדי לֹוְמֵדי־תֹוָרה ְועֹוְבֵדי ְיֹהָוה ּבֶ
ר ָוָדם  י ָבׂשָ ה ָיַדְעּתָ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ּכִ י ַאּתָ לֹום. ּכִ ִנים ַחס ְוׁשָ ֵאיָנם ְמֻהּגָ ים ׁשֶ ֲעִנּיִ ְלעֹוָלם ּבַ
ֵאיָנם ֲהגּוִנים.  ין ַהֲהגּוִנים ִלׁשְ ֲאָנְחנּו, ְוָהָאָדם ִיְרֶאה ָלֵעיַנִים, ְוֵאיִני זֹוֶכה ֵליַדע ּוְלַהְבִחין ּבֵ
ּוְכֵשִרים  ֲהגּוִנים  ים  ֲעִנּיִ ָתִמיד  ִלי  ְוַתְזִמין  טּוְבָך  ּבְ ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ י,  ּפָ ּכַ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ן  ַעל־ּכֵ
ְמָחה  ה ְבׂשִ ן ָלֶהם ְצָדָקה ַהְרּבֵ ָכל ֹעז ִלּתֵ ה ְלַהֲחִזיָקם ּבְ ֶאְזּכֶ ֶהם. ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ֱאֶמת ִלְזּכֹות ּבָ ּבֶ
ְוִנין  ל ַהּגַ י, ּכָ ּלִ ָדָקה ׁשֶ ְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ִנים ָיפֹות, ַעד ׁשֶ ֵסֶבר ּפָ ּוְבטּוב ֵלָבב ּבְ
ְוִנין  ֶהם, ְוֻיְכְללּו ַהּגַ ֵאר ּבָ ה ִמְתּפָ ַאּתָ ְוִנין ֶעְליֹוִנים ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ל ִיׂשְ ָממֹון ׁשֶ ין ּבְ ׁשִ ֻלּבָ ִאין ַהּמְ ִעּלָ
ַרְך.  ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְגֻדּלַ ּלֶ ְתּגַ ּיִ דֹול, ַעד ׁשֶ ים זֶה ָבזֶה, ְוָיִאירּו ְבאֹור ּגָ דֹוׁשִ ַהּקְ
ּלּו  ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוִנין  ַהּגַ ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ְוִתְתרֹוֵמם  ל  ּדֵ ְוִתְתּגַ א  ְוִתְתַנּשֵׂ ֵאר  ְוִתְתּפָ
ע ְמִעיל  ים ַעל־ְיֵדי־זֶה ִבְגֵדי ֶיׁשַ ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ה ׁשֶ נּו. ְוִנְזּכֶ ּלָ ָדָקה ׁשֶ ְוֻיְכְללּו ְוָיִאירּו ַעל־ְיֵדי ַהּצְ
ה, ְוֶאְהֶיה  ָ ְקֻדּשׁ ְמָחה ּדִ ׂשֹון ּוְלׂשִ ה ְלׂשָ ֶאְזּכֶ יֹהָוה, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָלִגיל ְוָלׂשּוׂש ּבַ ְצָדָקה. ְוַתַעְזֵרִני ּבְ
ֲעָבֶדיָך,  ָרֵאל  ִיׂשְ זֶַרע  ְכָלל  ּבִ ִלְהיֹות  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ יָתִני  ִזּכִ ר  ֲאׁשֶ ַעל  ִמיד  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
י ִמְקָרא  ם ּבִ ים, ִויֻקּיַ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ר ִליֵרֶאיָך ּוְתִמיֶמיָך ּוְלַצּדִ ּוְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדֶתָך, ּוְלִהְתַחּבֵ
ְצָדָקה  ְמִעיל  ע  ֶיׁשַ ְגֵדי  ּבִ ִני  יׁשַ ִהְלּבִ י  ּכִ אֹלַהי  ּבֵ י  ַנְפׁשִ ֵגל  ּתָ יֹהָוה  ּבַ יׂש  ָאׂשִ ׂשֹוׂש  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ְלּבּוִלים  ֲאוֹות ְוַהּבִ ְמיֹונֹות ְוַהּתַ ִלּפֹות ְוַהּדִ ל ַהּקְ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְיָעָטִני. ְוַתַעְזֵרִני ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלׁשַ
ׁש  ה ְלַקּדֵ ִלּפֹות, ְוֶאְזּכֶ ְדֵרגֹות ִמן ַהּקְ ל ַהּמַ ׁש ּוְלַטֵהר ּכָ א, ּוְלַקּדֵ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ ּבְ ִניעֹות ׁשֶ ְוַהּמְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה ֵהיֶמּנָ ַעם ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ִמּמַ ָכל ּפַ ּוְלַטֵהר ַעְצִמי ָתִמיד ְוַלֲעלֹות ּבְ

ים: ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ה ְלַמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ְלַמְדֵרַגת ַצּדִ ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה  ֶאְזּכֶ ר ִלי, ַעד ׁשֶ ּתָ ּמֻ ׁש ַעְצִמי ַגם ּבַ ה ְלַטֵהר ּוְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ֵעִני, ׁשֶ ֵקִני ְוַסּיְ ֵצִני ְוַחזְּ ְוָעְזֵרִני ְוַאּמְ
ֵלם  ׁשָ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ְוַכּיֹוֵצא.  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֵהם  ׁשֶ ָהְרׁשּות,  ִדְבֵרי  ּבְ ם  ּגַ אֹוְתָך  ַלֲעֹבד 
ים טֹוִבים,  הּוא תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוַמֲעׂשִ ִניִמּיּות ׁשֶ ֲעבֹוָדה ּפְ י ָהֲעבֹודֹות, ּבַ ּתֵ ׁשְ דֹול ּבִ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ּבִ
ה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ְוָטהֹור  ָאר ָצְרֵכי ַהּגּוף. ְוֶאְזּכֶ ה ּוׁשְ ִתּיָ הּוא ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּוַבֲעבֹוָדה ִחיצֹוִנּיּות ׁשֶ



ּתֹוָרה כו י ְרִציָצא א קפ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ כּו  ּכְ ְוִיְזּדַ ְררּו  ִיְתּבָ ָהֵאּלּו  ָהֲעבֹודֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֵאּלּו  ֲעבֹודֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ
ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִניִמּיּות, ַעד  ּפְ ַעם ֵמַהִחיצֹוִנּיּות  ּפַ ָכל  ּבְ ין  ַנֲעׂשִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יֹוֵתר, ַעד  ּבְ בֹוַה  ּגָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ּוִמְצֹות.  ּתֹוָרה  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּגּוף  ָצְרֵכי  ָאר  ּוׁשְ ִתי  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלִתי 
ָכל  ה ַלֲעלֹות ּבְ יֹוֵתר. ְוֶאְזּכֶ דֹול ּבְ ֵלמּות ּגָ בֹוּהַ ּוִבׁשְ ה ּגָ ָ ְקֻדּשׁ כּו ּבִ ּכְ י ִיְזּדַ ּלִ ְצֹות ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ַיֲעֶלה  ִניִמּיּות  ְוַהּפְ ִניִמּיּות,  ּפְ ֵמַהִחיצֹוִנּיּות  ין  ַנֲעׂשִ ִיְהיּו  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ַעם  ּפַ
דֹול,  לֹום ּגָ ָרֵאל ֻיְכְללּו זֶה ָבזֶה ְבַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות ּוְבׁשָ ל ִיׂשְ ּכָ ה ׁשֶ ְלַמְעָלה יֹוֵתר. ְוִנְזּכֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ֲעָלה ְלַמֲעָלה ּבִ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ּוִמּמַ יהּו ְוָיִרימּו זֶה ֶאת זֶה ִמּמַ ָרֵאל ַיְגּבִ ל ִיׂשְ ּכָ ַעד ׁשֶ
ָך  ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ה ַלֲעלֹות ְלרּום ַהּמַ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ּגְ
ֶעְזֵרנּו,  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתְהֶיה ּבְ
ֲעצּוָמה  ָנה  ְבַכּוָ ּוְמָנחֹות  ּוְקֹטֶרת  ם  ּלָ ּכֻ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ל  ּכָ ּתֹוַרת  ְלָפֶניָך  ר  ּוְלַסּדֵ ה לֹוַמר  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ל  ּכָ ִהְקַרְבנּו  ִאּלּו  ּכְ ְלָפֶניָך  ֲאִמיָרֵתנּו  ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ַעד  ְונֹוָרָאה,  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ
תּוב, ֹזאת  ּכָ מֹו ׁשֶ ָפֵתינּו ּכְ ִרים ׂשְ ָמה ּפָ ּלְ ּוְנׁשַ ִהְלָכָתן,  ם ּוִבְמקֹוָמם ּכְ ּוִבְזַמּנָ מֹוֲעָדם  ם ּבְ ּלָ ּכֻ
ַעל־ְיֵדי־ ה  ְוִנְזּכֶ ָלִמים.  ַהּשְׁ ּוְלזֶַבח  ּלּוִאים  ְוַלּמִ ם  ְוָלָאׁשָ את  ְוַלַחּטָ ְנָחה  ַלּמִ ָלעֹוָלה  ַהּתֹוָרה 

ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ְלַגְמֵרי  לֹו  ּוְלַבּטְ קֹו  ּוְלַסּלְ ְלָגְרׁשֹו  ה,  ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  זֶה 
ל  ם ַנְקִריב ְלָפֶניָך ּכָ נּו, ְוׁשָ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ בּוֵלנּו. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוִתְבֶנה ּבֵ ּגְ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ לּו ִמּשׁ ּטְ ְתּבַ ּנִ ה ְדָבִרים ׁשֶ ֹלׁשָ רּו ַבֲעֵדנּו, ְוֻיְחְזרּו ָלנּו ׁשְ ַכּפְ ּיְ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ
ַהָחְכָמה  ְלַמְעָין  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵׂ )ַלֲעלֹות( ֶאל  ה  ְוִנְזּכֶ ַוֲאָמָנה.  ְוֹנֶפת צּוִפים,  ִמיר,  ָ ַהּשׁ ֵהם  ׁשֶ
ִמיד  ּתָ אֹוְתָך  ַלֲעֹבד  ה  ְוִנְזּכֶ ֵיֵצא.  ְיֹהָוה  ית  ִמּבֵ ּוַמְעָין  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיֹהָוה  ית  ִמּבֵ ַהּיֹוֵצא 

ל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: ֱאֶמת ּכָ ֵלָמה ּבֶ ה, ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת ּדִ ּבְ

ּתֹוָרה כו י ְרִציָצא א

ֶאת  ּומֹוֵסר  ַעְצמֹו  ֶאת  ִמית  ּמֵ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ
ֶאת  ִמית  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְוֵכן  תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ַעְצמֹו 
ְכָנִסין  ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ ה, ֵיַדע ׁשֶ ִפּלָ ַעְצמֹו ַעל ַהּתְ

ְלַהֲעלֹוָתם  ְוָצִריְך  ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבֹו 
יֹוֵתר,  ם ָצִריְך לֹו ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ּבְ דּוַע, ׁשָ ּיָ ּכַ

ה: ָ ֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי־זֶה ַיֲעֶלה ִניצֹוֵצי ַהּקְ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה כו ִפָלּ ּתְ

ִתי  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ִני ְלִהְתּפַ ַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )כו( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ַמע  ָנה, ְוֶאׁשְ י ְבֹלא ַכּוָ ה ִמּפִ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ׁשֶ ּלֹא ֵיֵצא ׁשּום ּדִ ה ׁשֶ דֹוָלה, ְוֶאְזּכֶ ָנה ּגְ ַכּוָ ְלָפֶניָך ּבְ
ֵהיֵטב  ן  ַוֲאַכּוֵ ר,  ְמַדּבֵ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ַמע  ֶאׁשְ ׁשֶ י,  ִמּפִ מֹוִציא  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  י  ּוְבִלּבִ ָאְזַני  ּבְ
ְמִסיַרת  ּבִ ִמיד  ּתָ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ָכל  ּבְ
ר ַעל  ּבֵ ן ִלי ּכַֹח ּוְגבּוָרה ְלִהְתּגַ ה, ְוִתּתֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ בֹות ָזרֹות ׁשֶ ֲחׁשָ יֵלִני ִמּמַ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֶנֶפׁש, ְוִתׁשְ
ִיְתָקְרבּו  ּלֹא  ׁשֶ ָלם,  ּוְלַבּטְ ם  ּוְלָגְרׁשָ ָרם  ּבְ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניָעם  ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ

ָלל: ִתי ּכְ ִלְתִפּלָ
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יֹוֵתר  ר ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ יָנה ָוַדַעת ְוֵעָצה ּוְגבּוָרה ּדִ י ּבִ ִלּבִ ֶעְזָרִתי, ְוֵתן ּבְ ְוקּוָמה ּבְ
ֵאּלּו  ר ּבְ ּבֵ ֶאְתּגַ לֹום, ׁשֶ ל ַחס ְוׁשָ בֹות ָזרֹות ְלַבְלּבֵ ם ָעַלי ַמֲחׁשָ ִאים ׁשָ ּבָ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ָכל ָמקֹום ּבַ ּבְ
ר  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ יֹוֵתר, ְוֶאְזּכֶ דֹול ְוָעצּום ְמֹאד, ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבְ רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ְייָקא ּבְ קֹומֹות ּדַ ַהּמְ
ָחם ּוְלַטֵהר  ָרם ּוְלַנּצְ ּבְ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ י ָאז יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ׁשֶ ָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות, ְוֶאְמֹסר ַנְפׁשִ ָאז ּבְ
ה  ָ ֻדּשׁ ה ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ִנּצֹוֵצי ַהּקְ בֹות ָזרֹות ּוִבְלּבּוִלים. ְוֶאְזּכֶ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ה ִמּכָ ִפּלָ ֶאת ַהּתְ
ָנם ּוְלַהֲעלֹוָתם ִלְמקֹור חֹוְצָבם  י ֹכַח ְלָבְרָרם ּוְלַתּקְ ן ּבִ בֹות ָזרֹות, ְוִתּתֶ ֲחׁשָ ַהּמַ ין ּבְ ׁשִ ֻלּבָ ַהּמְ
ִלי  ּבְ ה  ּוְנִקּיָ ה  ַזּכָ ִתי  ְתִפּלָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָתִמיד  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ָעַלי  ּוְתַרֵחם  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  יָבם  ַלֲהׁשִ
ִתי ַלֲעלֹות ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ִלְפֵני  ִפּלָ ּתּוַכל ּתְ ֹאֶפן ׁשֶ בֹות ָזרֹות, ּבְ ֹסֶלת ּוְבִלי ׁשּום ַמֲחׁשָ ׁשּום ּפְ
ֵתנּו, ְוִיְהיּו  ְתִפּלָ ג ּבִ ֵאר ְוִתְתַעּנֵ ָך, ְוִתְתּפָ ֶתר ְלֹראׁשֶ א ִלְהיֹות ּכֶ ׂשֵ א ְכבֹוְדָך, ְוַתֲעֶלה ְוִתּנָ ִכּסֵ
ֶניָך  יב ּפָ ֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוָתׁשִ ֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתנּו ָתִמיד, ְוִתּמָ ִפּלָ דֹוִלים ִמּתְ ֲעׁשּוִעים ּגְ ְלָך ׁשַ

יַח ִצְדֵקנּו ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן: ֵאֵלינּו, ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ

ּתֹוָרה כז י ְרִציָצא ב

ן ְיכֹוִלין ִלְמׁשְֹך א.  ּדֹור, ּכֵ ּבַ לֹום ׁשֶ ָ ְלִפי ַהּשׁ
ְלָעְבדֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת 
לֹום  ָ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ט(.  ג,  )ְצַפְנָיה  ֶאָחד  ֶכם  ׁשְ
ִרים זֶה ִעם זֶה,  ֵני ָאָדם, ֵהם ְמַדּבְ ין ּבְ ׁש ּבֵ ּיֵ ׁשֶ
ְכִלית  ְוֵהם חֹוְקִרים זֶה ִעם זֶה ַמה הּוא ַהּתַ
יִרים  ּלֹו ּוֵמֲהָבָליו. ְוֵהם ַמְסּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִמּכָ
ֵאר  ָ ל סֹוף ֹלא ִיּשׁ ּסֹוף ּכָ זֶה ָלזֶה ָהֱאֶמת, ׁשֶ
ֵהִכין ְלַעְצמֹו  ֶ י ִאם ַמה ּשׁ לּום, ּכִ ֵמָהָאָדם ּכְ
ין  י 'ֵאין ְמַלּוִ ְצִחי, ּכִ ְלַאַחר מֹותֹו ָלעֹוָלם ַהּנִ
ֲאָבִנים  ְוֹלא  ָזָהב  ְוֹלא  ֶסף  ּכֶ ֹלא  ָלָאָדם  לֹו 
ים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  א  ֶאּלָ ִלּיֹות,  ּוַמְרּגָ טֹובֹות 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ו(.  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ְלַבד'  ּבִ טֹוִבים 
ְסּפֹו,  ּכַ ֱאִליֵלי  ֶקר  ׁשֶ ֶאת  ִאיׁש  ל  ּכָ ִליְך  ַמׁשְ
יְך  ּוַמְמׁשִ ָהֱאֶמת,  ֶאל  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְמָקֵרב 
ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ּופֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ְלַהּשׁ
ל־ ִמּכָ לֹום,  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ַוֲעבֹוָדתֹו. 

ֵאין  ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַמֲחֹלֶקת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ר ֶאָחד  ִמְתַוֲעִדין ַיַחד זֶה ִעם זֶה, ְוֵאין ְמַדּבֵ
ְתַוֲעִדים  ּמִ ׁשֶ ְכִלית. ַוֲאִפּלּו ּכְ ִעם ֲחֵברֹו ֵמַהּתַ
ִנְכָנִסין  ֵאין  ַיַחד,  ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְפָעִמים  ַיַחד 
חֹון ּוַמֲחֹלֶקת  ֵלב ֲחֵברֹו ֵמֲחַמת ִנּצָ ָבָריו ּבְ ּדְ

ֵאינֹו  חֹון  ְוִנּצָ ַמֲחֹלֶקת  י  ּכִ ְוִקְנָאה,  ְנָאה  ְוׂשִ
קכ"ב.  ִסיָמן  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָהֱאֶמת,  סֹוֵבל 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ִהְתַרֲחקּות  ר  ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא 
ֲחֹלֶקת  ֵני־ָאָדם, ִהיא ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ל ֹרב ּבְ ׁשֶ
ים.  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ו  ַעְכׁשָ ה  ְתַרּבֶ ּנִ ׁשֶ

קֹום ְיַרֵחם: ַהּמָ

ְלֶהָאַרת ב.  זֹוֶכה  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי 
ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִנים,  ּפָ ְלַהְדַרת  ִנים  ּפָ
ּה  ּוְלָדְרׁשָ ְלָבֲאָרּה  ְוֵיַדע  ּתֹוָרה,  ּבַ ָחְכָמתֹו 
ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָיֶפה 
ִנים  ּפָ ַהְדַרת  ִחיַנת  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ֶהן.  ּבָ ת  ִנְדֶרׁשֶ
ְקָרא יט,  ֵני ָזֵקן" )ַוּיִ ִחיַנת: "ְוָהַדְרּתָ ּפְ ת קנ"ב(, ּבְ ּבָ )ׁשַ

ׁשּוְפֵרּה  ֵמֵעין  ַיֲעֹקב  ּדְ 'ׁשּוְפֵרּה  ִחיַנת  ּבְ לב(, 

ָזֵקן  ִחיַנת  ּבְ ְוַעל־ְיֵדי  פ"ד(.  ְמִציָעא  ָבא  )ּבָ ָאָדם'  ּדְ
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ִחיַנת ַיֲעֹקב זֹוֶכה ְלׁשָ ּבְ
ְוָדְרׁשּו  יח(,  לג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵלם"  ׁשָ ַיֲעֹקב  ֹבא  "ַוּיָ
גּופֹו  ּבְ ֵלם  'ׁשָ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ת לג(: ּבָ ּוְבָממֹונֹו ּוְבתֹוָרתֹו' )ׁשַ

ֵרה ג.  ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ כּות ָחְכָמתֹו ּבִ ּכְ ּוְלִפי ִהְזּדַ
ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ן זֹוֶכה ַעל־ְיֵדי־זֶה ׁשֶ "ל, ּכֵ ִמּדֹות ַהּנַ
ל  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ְלִפי  ַהּקֹול  י  ּכִ תֹו.  ִרּנָ קֹול 
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ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ל  ׁשֶ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהּתֹוָרה  י  רּוׁשֵ ּדְ
ֶהן ֶאת ַהּתֹוָרה: ּדֹוֵרׁש ּבָ ִמּדֹות ׁשֶ

קֹול ד.  ַעל־ְיֵדי  ֲאַזי  קֹולֹו,  ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ּוְכׁשֶ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּבּור,  ּדִ ֹלא  ּבְ ְלַבד  תֹו  ִרּנָ

ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָצָרתֹו,  ֵעת  ּבְ יעֹו  מֹוׁשִ הּוא 
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ יְך  ְלַהְמׁשִ ְויּוַכל  לֹום  ְלׁשָ זֹוֶכה 

ַרְך: ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ְלּקֹול, ה.  זֹוֶכה  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי 
ִריתֹו  ַמר ּבְ ָ ּשׁ תֹו. ְוַיֲעֹקב ׁשֶ ְך קֹול ִרּנָ ּכֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ
מט,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ אֹוִני"  ית  "ֵראׁשִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
קֹול  "ַהּקֹל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלּקֹול  ָזָכה  ג(, 

ִמיַעת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ַוֲאַזי  כב(.  כז,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַיֲעֹקב" 
ַרְך רֹוֶאה  ם ִיְתּבָ ֵ תֹו ְוִנּגּונֹו ְלַבד, ַהּשׁ קֹול ִרּנָ
ְבִעים  ֵמַהּשִׁ ַעּכּו"ם  ְוֵאיזֶה  ָלנּו,  ֵצר  ּמֵ ׁשֶ ִמי 
ַעל־ ָרה.  ֵמַהּצָ יַע  ּומֹוׁשִ ָלנּו,  ֵמֵצר  ָלׁשֹון 

ְוָצָרה  זֵָרה  ּגְ ֵאיזֶה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ
ן  ְלַנּגֵ טֹוב  ָאז  ַעּכּו"ם,  ֵמֵאיזֶה  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ָלֶהם ַחס  ֵצר  ּמֵ ׁשֶ ָהַעּכּו"ם  ל אֹותֹו  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ
ים ק"ו  ִהּלִ ָתם" )ּתְ ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ׁשָ לֹום, ְוזֶהּו: "ּבְ ְוׁשָ
ַעל־ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוִנּגּון  ה  ִרּנָ ַהְינּו  מד(, 

ְלעֹוֵרר  ְיכֹוִלין  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ְוִנּגּון  ה  ִרּנָ ְיֵדי 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָצרֹוֵתינּו  ּבְ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו 

יֵענּו ֵמֶהם: ה ְויֹוׁשִ ָלנּו ֵמאֹוָתּה ָהֻאּמָ

זֹוִכין ו.  "ל  ַהּנַ ַהּקֹול  ּקּון  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי 
ר  ֲאׁשֶ יִרים  ַהּשִׁ יר  "ׁשִ ְבִחיַנת:  ּבִ לֹום  ְלׁשָ
לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶלְך  ַלּמֶ א(  א,  יִרים  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ ֹלֹמה"  ִלׁשְ
ה  ִרּנָ קֹול  ַאַחר  ֶכף  ּתֵ זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ ּלֹו.  ׁשֶ
מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ ת  ּבָ ְלׁשַ ָזכּו  ם  ַהּיָ יַרת  ׁשִ ל  ׁשֶ
ת  ּבָ מֹות טו, כג(, ְוׁשַ ֹבאּו ָמָרָתה" )ׁשְ תּוב: "ַוּיָ ּכָ ׁשֶ
ָל'ֶהם  ַען  "ַו'ּתַ ְוזֶהּו:  נו(,  )ַסְנֶהְדִרין  ִנְצַטּוּו  ָמָרה  ּבְ
י־ ָראׁשֵ כא(,  ם,  ׁשָ מֹות  )ׁשְ ַלה'"  'ירּו  ׁשִ ִמ'ְרָים 
לֹום  יָרה ָזכּו ְלׁשָ ַעל־ְיֵדי ׁשִ לֹום, ׁשֶ בֹות ׁשָ ּתֵ

דֹוׁש ֵחֶלק ג' קע"ו:(: ן ֹזַהר־ַהּקָ )ַעּיֵ

לֹום, ז.  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ לּו  ִקּבְ ָמָרה  ּבְ ְוַדְוָקא 
ְמִרירּות  ּבִ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ
ְעָיה לח,  לֹום ַמר ִלי ָמר" )ְיׁשַ ְבִחיַנת: "ִהּנֵה ְלׁשָ ּבִ
ָמִרים,  ים  ַסּמִ ֵהם  ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יז(. 
ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  ְרפּוָאה  הּוא  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ן  ּכֵ
ָאַמר  רֹוב  ְוַלּקָ ָלָרחֹוק  לֹום  "ׁשָ ְבִחיַנת:  ּבִ
ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְרּכֹו  ּדַ יט(,  נז,  ם  )ׁשָ ּוְרָפאִתיו"  ה' 
ל ַהֻחְלׁשֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  י ּכָ ְמִרירּות. ּכִ ּבִ
ין  ּבֵ ַמֲחֹלֶקת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם 
ַעל  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֶאָחד  ׁשֶ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ
לֹום,  ׁשָ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְראֹות  ְוָצִריְך  ֲחֵברֹו, 
הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ חֹוִלי  ְוֵכן  ָהְרפּוָאה,  הּוא  ׁשֶ
ין  ּבֵ ַמֲחֹלֶקת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת,  ִחיַנת  ּבְ
לֹום  ׁשָ "ֵאין  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּגּוף,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ים לח, ד(, ּוְצִריִכין  ִהּלִ אִתי" )ּתְ ֵני ַחּטָ ֲעָצַמי ִמּפְ ּבַ
ל ְרפּואֹות ַעל־ְיֵדי ְמִרירּות, ְוִלְפָעִמים  ְלַקּבֵ
ְיֹכֶלת  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ּגֹוֶבֶרת  ה  ַהֻחְלׁשָ
ַיד ַהחֹוֶלה ִלְסּבֹל ְמִרירּות ָהְרפּואֹות, ְוָאז  ּבְ
ִכים ָהרֹוְפִאים ֶאת ְיֵדיֶהם ִמן ַהחֹוֶלה  מֹוׁשְ
ֵהם חֹוִלי  ֲעוֹונֹות ׁשֶ ׁשֶ ן ּכְ ים אֹותֹו. ּכֵ ּוְמָיֲאׁשִ
ֶפׁש ּגֹוְבִרים ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֲאַזי ֵאין  ַהּנֶ
ָהָיה  ְוָאז  ָהְרפּואֹות,  ְמִרירּות  ִלְסּבֹל  ָיכֹול 
ם  ֵ לֹום, ֲאָבל ַהּשׁ ְקָוה ַחס ְוׁשָ ְמַעט ֲאֵפס ּתִ ּכִ
ָאָדם  ּבָ רֹוֶאה  ּוְכׁשֶ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרְך  ִיְתּבָ
ּבֹו  ֵאין  ֲאָבל  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  ָחֵפץ  ׁשֶ
הּוא  ֲאַזי  ָהְרפּואֹות,  ְמִרירּות  ִלְסּבֹל  ּכַֹח 
ל ַחּטֹאָתיו  ִליְך ּכָ ַרְך ְמַרֵחם ָעָליו ּוַמׁשְ ִיְתּבָ
ִלְסּבֹל  ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵתָפיו,  ּכְ ַאַחר 
ִפי  ִביל ְרפּואֹות, ַרק ּכְ ׁשְ ה ּבִ ְמִרירּות ַהְרּבֵ
ֶלְך,  ַהּמֶ ה  ִחְזִקּיָ ֵאֶצל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיָכְלּתֹו, 
דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  זֶה  ַעל  ח  ּבַ ּשִׁ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
לֹום ְוכּו',  "ל: ִהּנֵה ְלׁשָ סּוק ַהּנַ ּפָ רּוְך הּוא ּבַ ּבָ
לח,  ְעָיה  )ְיׁשַ ֲחָטָאי"  ל  ּכָ ְוָך  ּגֵ ַאַחר  ַלְכּתָ  "ְוִהׁשְ
ִמי  ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיִבין  ּוִמזֶּה  יז(. 
ם  ֵ יו ְוָחֵפץ ָלׁשּוב ְלַהּשׁ רֹוֶצה ָלחּוס ַעל ַחּיָ ׁשֶ
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ֵנס  ִלּכָ ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ ֹרב  י  ַעל־ּפִ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ
ם  ֵ ִרים, ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ׁשֵ ַדְרֵכי ַהּכְ ְמַעט ּבְ
ְוִיּסּוִרים  ְמִניעֹות  ָעָליו  ִאים  ּבָ ֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ
ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ְצָדִדים  ה  ּמָ ִמּכַ ה  ַהְרּבֵ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִלְפָעִמים  לֹו  ְוִנְדֶמה  ִעְנָינֹו, 
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּוְמִניעֹות  ְוִיּסּוִרים  ְמִרירּות  ִלְסּבֹל 
ְוִנְתַרֲחקּו  ְוָחְזרּו  זֶה  ֵמֲחַמת  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ְוֵיׁש 
ֱאֶמת, ָצִריְך  ּבֶ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ֲאָבל ֶהָחֵפץ 
ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִרירּות  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ ְוַיֲאִמין  ַדע  ּיֵ ׁשֶ
דֹול.  ֶחֶסד ּגָ ִאים ָעָליו, ַהּכֹל ּבְ ִניעֹות ַהּבָ ְוַהּמְ
ים ָהָיה ָצִריְך ִלְסּבֹל  י ְלִפי ֲעוֹונֹוָתיו ָהַרּבִ ּכִ
ְרפּוָאתֹו,  ִביל  ׁשְ ּבִ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ְמִרירּות 
ׁשּום ֹאֶפן ִלְסּבֹל, ְוָהָיה  ֹכחֹו ּבְ ּלֹא ָהָיה ּבְ ׁשֶ
ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְקָותֹו  ּתִ ֶנֱאָבד 
ַרְך ְמַרֵחם ָעָליו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵלַח לֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ִפי ְיָכְלּתֹו, ְוֹזאת  י ִאם ּכְ ְמִרירּות ְוִיּסּוִרים, ּכִ
אי הּוא ָצִריְך ִלְסּבֹל  ַוּדַ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ִרירּות ׁשֶ ַהּמְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ֹכחֹו ִלְסּבֹל. ּכִ אי ֵיׁש ּבְ ּוְבַוּדַ
ֵאינֹו ׁשֹוֵלַח ַעל ׁשּום ָאָדם ְמִרירּות ּוְמִניעֹות 
י  ָרם, ַאף־ַעל־ּפִ ּבְ ר ְלָסְבָלם ּוְלׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

"ל: ּנַ ְך ּכַ יַע לֹו ּכָ יו ָהָיה ַמּגִ ִפי ַמֲעׂשָ ּלְ ׁשֶ

גּופֹו, ח.  ִריִכים ִלְזּכֹות ּבְ ּצְ "ל ׁשֶ לֹום ַהּנַ ְוׁשָ
ַאַחת  ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ָמרֹות  ע  ַאְרּבַ ּבְ הּוא 
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָממֹונֹו  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ּה.  ֲחֶבְרּתָ ַעל 
ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ זֶה  ֶאת  ְוָאַכל  זֶה  א  ּבָ

תֹוָרתֹו  לֹום ּבְ ְוׁשָ ֻתּבֹות ס"ו(:  )ּכְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
"ל  ּנַ ִחיַנת ְמִריבֹות ּכַ ֵהם ּבְ יֹות, ׁשֶ ֹלא ֻקׁשְ ּבְ
ֹבא ַיֲעֹקב  ְתַקּיֵם: "ַוּיָ ּיִ ן ִסיָמן כ(. ְוָאז זֹוִכים ׁשֶ )ַעּיֵ

ִחיַנת:  ל ּבְ ֶכם" ְלִאְתָערּוָתא ׁשֶ ֵלם ִעיר ׁשְ ׁשָ
ַעל־ְיֵדי  ט(  ג,  )ְצַפְנָיה  ֶאָחד"  ֶכם  ׁשְ "ְלָעְבדֹו 

לֹום: ָ ַהּשׁ

ָהעֹוָלם ט.  ל  ּכָ ְלָהִביא  ִחיָנה  ַהּבְ ּוְלֹזאת 
ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה',  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ִלְקֹרא 
רֹוֶאה  ּוְכׁשֶ ִרית.  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ
ְזנּות  ְבּתֹו ִהְרהּוֵרי  ַמֲחׁשַ ִאים ַעל  ּבָ ׁשֶ ָאָדם 
ֵמֶהם,  ְעּתֹו  ּדַ יַח  ּוַמּסִ ֲאָותֹו,  ּתַ ר  ּבֵ ְמׁשַ ְוהּוא 
ִרית  ַגם ַהּבְ ׁשּוָבתֹו ְוִתּקּונֹו ַעל ּפְ ר ּתְ זֶהּו ִעּקַ
י זֶהּו  ִפי ִעְנָינֹו, ּכִ ל ֶאָחד ּכְ ַגם ִמּקֶֹדם ּכָ ּפָ ׁשֶ
ן ַאל  ׁש. ַעל־ּכֵ ָקל ַמּמָ ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ִחיַנת ּתְ ּבְ
ָעָליו  ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ַדְעּתֹו  ּבְ ִיּפֹל 
ה  ַרּבָ י ַאּדְ ים ְמֹאד, ּכִ ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְמֻגּנִ
ַעל־ ְיָקא  ּדַ י  ּכִ ּוְתׁשּוָבתֹו.  ּקּונֹו  ּתִ ְיָקא  ּדַ זֶה 

ַהִהְרהּוִרים,  ֵאּלּו  ָעָליו  ִאים  ּבָ ׁשֶ ְיֵדי־זֶה 
ְיָקא  ּדַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֲעֵליֶהם,  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְוהּוא 
ּוָבזֶה  "ל.  ּנַ ּכַ ּוְתׁשּוָבתֹו  ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ הּוא 
ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוֵצי  מֹוִציא  הּוא 
ְלִתּקּון  זֹוֶכה  ַוֲאַזי  ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי 
"ל.  ּנַ ְך ַהָחְכָמה ְוַהּקֹול ּכַ ִרית ְוזֹוֶכה ְלַזּכֵ ַהּבְ
ְיכֹוִלים  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ לֹום  ְלׁשָ ְוזֹוֶכה 

ַרְך: ל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ יְך ּכָ ְלַהְמׁשִ
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לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲאדֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )כז( 

ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ַהּשָׂ ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ַעד  לֹום,  ָ ַהּשׁ ה  ְוִיְתַרּבֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ ּתָ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ
ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו, ַרק  חֹון ְוִקְנטּור ּבֵ ְנָאה ְוִקְנָאה ְוַתֲחרּות ְוִנּצָ ֵאי עֹוָלם, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ׂשִ ּבָ
ֲחֵברֹו דֹוֵרׁש טֹוָבתֹו  ַאֲהַבת ֲחֵברֹו, ׁשֶ ם, ְוָכל ֶאָחד ֵיַדע ּבְ ּלָ ין ּכֻ דֹול ּבֵ לֹום ּגָ ִיְהֶיה ַאֲהָבה ְוׁשָ
ל ֶאָחד  ץ ַיַחד ּכָ ּיְֻכלּו ְלִהְתָוֵעד ּוְלִהְתַקּבֵ ית, ַעד ׁשֶ ְצִחּיִ ַהְצָלָחתֹו ַהּנִ ׁש ַאֲהָבתֹו ְוָחֵפץ ּבְ ּוְמַבּקֵ
זֶה,  זֶה ֶאת  ְלעֹוֵרר  ּיְֻכלּו  ׁשֶ ַעד  ָהֱאֶמת,  ָלזֶה  זֶה  ירּו  ְוַיְסּבִ זֶה,  זֶה ִעם  רּו  ִויַדּבְ ֲחֵביָריו,  ִעם 
ֶהֶרף  עֹוָלם ַהזֶּה, עֹוָלם ָהעֹוֵבר ּכְ ל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבָ ּכֵ יר זֶה ֶאת זֶה, ְלִהְסּתַ ּוְלַהְזּכִ
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ַהּפֹוֵרַח,  עֹוף  ל  ׁשֶ ְכִצּלֹו  א  ֶאּלָ ּכֶֹתל,  ל  ׁשֶ ְכִצּלֹו  ְוֹלא  ֶקל,  ּדֶ ל  ׁשֶ ְכִצּלֹו  ֹלא  עֹוֵבר,  ֵצל  ַעִין, 
ְוַעל  ַוֲהָבָליו,  ַהזֶּה,  ֲאוֹות עֹוָלם  ּתַ ל  ִמּכָ ְכִלית  ַהּתַ ל ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו, ַמהּו  ּכָ יַח  ְוָיׂשִ ר  ִויַדּבֵ
דֹוָלה  ּגְ ה  ְוִחּבָ ְוַאְחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ זֶה  ִעם  זֶה  ר  ְלַדּבֵ ְוַיְרּבּו  ֵפָלה.  ׁשְ ַעְלָמא  ְלַהאי  ֲאִתיָנן  ָמה 
ֶאָחד  ל  ּכָ עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ ַעד  ָלל,  ּכְ ְוִקְנטּור  חֹון  ִנּצָ ׁשּום  ִלי  ּבְ א,  ְדִלּבָ ֵמֻעְמָקא  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ
ִליְך ֶאת ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִליֵלי ְזָהבֹו, ְוֹלא ֵיְלכּו  ֱאֶמת, ּוְלַהׁשְ ֶאת ֲחֵברֹו ָלׁשּוב ֶאל ְיֹהָוה ּבֶ
פּו ַאַחר ַהּמֹוָתרֹות  ל ְיֵמיֶהם, ְוֹלא ִיְרּדְ ַצע ּכָ ם ָהָרע, ְוֹלא ַיּטּו ַאֲחֵרי ַהּבֶ ִרירּות ִלּבָ ׁשְ עֹוד ּבִ
עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ָ ַהּשׁ ל  ּדֵ ְוִיְתּגַ ה  ְוִיְתַרּבֶ ם,  ְרּבָ ִמּקִ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ִויָגְרׁשּו  ֵמֶהֶבל,  הֹון  ְלַהְרּבֹות 
ְתעֹוְררּו  ּיִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ֵלָמה ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאֶמת, ּבִ ָרֵאל ֵאֶליָך ּבֶ ל ִיׂשְ ׁשּובּו ּכָ ּיָ ַעד ׁשֶ
ם ֶאת עֹול  לּו ֻכּלָ ִויַקּבְ ם ֵאֶליָך,  ְוָיׁשּובּו ֻכּלָ ירּו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו  ְוַיּכִ ַעְלָמא,  ּדְ ין  ל ֻאּמִ ַגם ּכָ
ם  ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכּלָ ים ׂשָ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ תּוב, ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ַמְלכּוְתָך ֲעֵליֶהם, ִויֻקּיַ

ֶכם ֶאָחד: ם ְיֹהָוה ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ּבְ

ים, ׁשֹוֵמר  ּלִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָמֵלא ַרֲחִמים חֹוֵמל ּדַ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ים  ִני ַבֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ָך ְוֶאְחֶיה, ְוַזּכֵ ֹמל ַעל ַעְבּדְ ִבים טֹובֹות, ּגְ ִרית ְוַהֶחֶסד, ַהּגֹוֵמל ְלַחּיָ ַהּבְ
ֱאֶמת  ּבֶ ִרית ֹקֶדׁש  ִמיַרת ַהּבְ ה ִלׁשְ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני,  ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ים,  ּיִ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ
ָרִעים,  ִהְרהּוִרים  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ִרית  ַהּבְ ָגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ
ל  ּכָ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּוְגבּוָרה,  ְוֵעָצה  ָוַדַעת,  ּוִביָנה  ָחְכָמה  ִלי  ן  ְוִתּתֶ ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה 
דֹול,  ַהּגָ ֹכֲחָך  ּבְ ְלַגְמֵרי  ֵמֶהם  ֵצל  ּוְלִהּנָ ֵמֶהם  ֵלט  ְלִהּמָ ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
טּות  ל ָהרּוַח ׁשְ ַרֲחֶמיָך ְלָגֵרׁש ּכָ ה ְבּ בּוִלי. ְוֶאְזּכֶ ָלם ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּגְ ָרם ּוְלַבּטְ ּבְ ם ּוְלׁשַ ְלָגְרׁשָ
לֹו ֵמָעַלי  רֹו ַוֲאָגְרׁשֹו ַוֲאַבּטְ ּבְ טּות ֶאְצִלי, ַרק ֲאׁשַ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ֲאִחיָזה ְלָהרּוַח ׁשְ י, ׁשֶ ְרּבִ ִמּקִ
ְפלּו ַעל  ּנָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִני ְלהֹוִציא ָכל ִנּצֹוצֹות ַהּקְ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ בּוִלי ֵמַעּתָ ּוֵמַעל ּגְ
ַרֲחֶמיָך  ִרית. ְוַתַעְזֵרִני ּבְ ָגם ַהּבְ ְטָרא ַאֲחָרא ַעל־ְיֵדי ּפְ טּות ְוַהּסִ ין ָהרּוַח ׁשְ ְקִלּפֹות ּבֵ ָיִדי ּבִ
ַרֲחֶמיָך.  ּבְ ן  ֲאַתּקֵ ם  ׁשָ י  ְלַקְלּתִ ּקִ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ׁש,  ַמּמָ ָקל  ׁשְ ַהּמִ ִלְתׁשּוַבת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים 
ְוִהְרהּוִרים  ָרעֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעַלי  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְרצּו  ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ּוְבָכל־ֵעת 
ק  ּוְלַסּלֵ ְלָגֵרׁש  י,  ְרּבִ ִמּקִ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ּוְלָגֵרׁש  ֲאָוִתי  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ֶאְזּכֶ ְייָקא  ּדַ ם  ׁשָ ָרִעים, 
ְלָבֵרר  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  י,  ּנִ ִמּמֶ ָרִעים  ְוִהְרהּוִרים  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ּוְלַבֵער 
ִלּפֹות, ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתם  ין ַהּקְ בּו ַעל ָיִדי ּבֵ ְפלּו ְוִנְתַעְרּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ִנּצֹוֵצי ַהּקְ ּוְלַהֲעלֹות ּכָ
ים ּוַבֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָלל, ּבְ ח ּכְ ָך ׁשּום ִנּדָ ח ִמּמְ ה, ְוַאל ִיּדַ ָ ֻדּשׁ יָבם ֶאל ַהּקְ ם ְוַלֲהׁשִ ּלָ ּכֻ
ֱאֶמת  ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ ר ָזכּו ִלׁשְ ה ֲאׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ יֵקי ֱאֶמת ְזֵקִנים ׁשֶ דֹוִלים, ּוִבְזכּות ְוֹכַח ַצּדִ ַהּגְ
ה ְוָטֳהָרה,  ָ ָעה רּוַח ְקֻדּשׁ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ יְך ָעַלי ּבְ ה ְלַהְמׁשִ ה ֵמַעּתָ ֵלמּות. ְוֶאְזּכֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבְ
תּוב, ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיֹהָוה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח  ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ִויֻקּיַ

ַעת ְוִיְרַאת ְיֹהָוה: ּדַ

ה  ר ַאּתָ ח, ֲאׁשֶ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאדֹון ּכֹל, חֹוׁשֵ
ר  ׁש. ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ַמּמָ ים ַוֲעצּוִמים ּבְ י טֹובֹות ַוֲחָסִדים ַרּבִ גֹוֵמל ִעּמִ
ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ָך,  ַעְבּדֶ ִעם  ִהְפֵלאָת  ר  ֲאׁשֶ ָך  ַחְסּדְ ַרב  ָמה  י,  ִעּמִ יָת  ָעׂשִ
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ר. ְוַאֲחֵרי ָכל  ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ בֹוֶתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערֹוְך ֵאֶליָך ַאּגִ ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ
ַמְלּתָ  ר ּגָ ְפָלגֹות ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ דֹולֹות ְוַהּנֹוָראֹות ְוָהֲעצּומֹות ְוַהּמֻ ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות ַהּגְ
ר  ְוֵאיְך יּוַכל ֶעֶבד ֲאדֹוִני זֶה ְלַדּבֵ ר,  ר, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  עּור  ִלי ׁשִ ּבְ י  ִעּמִ
ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ּוַמְכאֹוַבי  י  ַנְפׁשִ ִנְגֵעי  ָצַרַעת  ְריֹון  ׁשִ ֶאת  ֲאַכּנֶה  ָלׁשֹון  ּוְבֵאיזֶה  זֶה,  ֲאדֹוִני  ִעם 
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ַעי ׁשֶ ַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ַעל־ְיֵדי ַחּטָ
ָזרֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִהְרהּוִרים  ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ּוָבִאים  ִכים  ִנְמׁשָ ַעל־ָיָדם  ר  ֲאׁשֶ ֲאבֹוַתי, 
י ְלִפי  ָטָפְתִני. ּכִ ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ אִתי ְבַמֲעַמּקֵ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד, ּבָ י ּבִ ּוְמֻגּנֹות. ָטַבְעּתִ
ע  ֻמְטּבָ ִנְקָרא  ָרחֹוק,  ְזַמן  ּבִ ֶאָחד  ִהְרהּור  ָעָליו  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְרׁשֹו,  ְבׁשָ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ
יָחֵתנּו, ּוְבֵאיזֶה ָלׁשֹון  ה ֵאיְך ְנַכּנֶה ָצרֹוֵתינּו ְוֵאיְך ְנָפֵרׁש ׂשִ ְמצּולֹות ָים. ְוַעּתָ יֵון ְמצּוָלה, ּבִ ּבִ
ָכל ֵעת ָעֵלינּו, ֹלא  ִרים ּבְ ּבְ צּולֹות ָים ִמְתּגַ ר ַהּמְ ר ִנְגֵעי ְלָבִבי ּוַמְכאֹוַבי, ֲאׁשֶ ֲאִני ָיֹכל ְלַסּפֵ
ְרּכֹו ְוַעל ְיֹהָוה ִיְזַעף ִלּבֹו.  ף ּדַ ַסּלֵ ֶלת ָאָדם ּתְ ר, ִאּוֶ ב רּוִחי, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ נּוִני ָהׁשֵ ִיּתְ
י  ָהַלְכּתִ לֹות, ׁשֶ בֹוַתי ַהְמֻבְלּבָ י ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ל זֶה ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ י ִלי ּכָ י ֲאִני ְבַעְצִמי ָגַרְמּתִ ּכִ
י  אִתי ְוִנְתַרַחְקּתִ ּבָ ֶ אִתי ְלַמה ּשׁ ּבָ ם ֵמָעָלי, ַעד ׁשֶ ָרם ּוְלָגְרׁשָ ּבְ י ְלׁשַ ְרּתִ ּבַ ַאֲחֵריֶהם ְוֹלא ִנְתּגַ
י ֵאין ִלי ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה,  ה ָיַדְעּתָ ּכִ י. ְוַאּתָ י. אֹוי ִלי ַוי ִלי, אֹוי ְלַנְפׁשִ ְתַרַחְקּתִ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה  ַוֲאַצּפֶ ַוֲאַיֵחל  ב  ְוֵאׁשֵ ְלַרֲחֶמיָך,  ּוְלַצּפֹות  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ֵאֶליָך  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ִלְצֹעק  ִאם  י  ּכִ
ָהֵעצֹות  י ָכל  ּכִ ָהֶעְליֹוָנה.  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ְלַגְמֵרי,  ם  ִחּנָ ַנת  ְבַמּתְ ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ַלֲחָסֶדיָך, 
י  ה ִלי ְלַקּיֵם ָהֵעָצה ְבַעְצָמּה, ּכִ יַע ִלי ֵעָצה טֹוָבה, ָקׁשֶ ּפִ ה ַמׁשְ ַאּתָ ׁשֶ י ָבֶהם, ַוֲאִפּלּו ּכְ ַגְמּתִ ּפָ
ים ַוֲחָסֶדיָך  י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָען, ּכִ ה ֵלב ָאִני, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ַתְחּבּוָלה ְוֵעָצה ּוִמׁשְ ְקׁשֵ
ְוִלְסִליחֹוֶתיָך  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲחָסֶדיָך  ְוַעל  טּוִחים  ּבְ ָאנּו  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ דֹוִלים,  ַהּגְ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ִבְזכּות  יֵענּו  ְותֹוׁשִ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ים,  ְמַצּפִ ָאנּו  ְוִליׁשּוָעְתָך  ים  ְמַקּוִ ָאנּו 
ה, ְוַעל ּכָֹחם ְלַבד ָסַמְכנּו ִלְצֹעק  ָכל ּדֹור ִמיֵמי ֲאבֹוֵתינּו ַעד ָעּתָ ָהיּו ּבְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְזֵקִנים ׁשֶ
ּוְלַקּוֹת ִליׁשּוָעֶתָך,  ּוְלַצּפֹות ְלַרֲחֶמיָך  ִלְפֵני ָאִביו,  א  ְתַחּטֵ ַהּמִ ֵבן  ּכְ ן ֵאֶליָך  ּוְלִהְתַחּנֵ ְוִלְזֹעק 
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אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב,  ן ּבָ ַעל־ּכֵ
י  ָרֵאל, ְוַכּפַ ים, ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֹלֵהי ָכל ִיׂשְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ֵואֹלֵהי ּכָ
ֶתָך,  ָ ִריֶתָך, ְוֵעיַני ְמַיֲחלֹות ַלֲהמֹון ֲחָסֶדיָך, ְוַרְעיֹוַני צֹוִפּיֹות ִלְמעֹון ְקֻדּשׁ רּוׂשֹות מּול ֲארֹון ּבְ ּפְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֵקִנים ּדִ ים ְוַהזְּ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ דֹוִלים ָעַלי ּבִ ים ְוַהּגְ עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּתְ ׁשֶ
ה ְוָטֳהָרה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה  ָ ָרֵאל, רּוַח ְקֻדּשׁ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יַע ָעַלי ְוַעל ּכָ ּפִ יְך ְוַתׁשְ ְוַתְמׁשִ
ַהִהְרהּוִרים  ל  ּכָ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְיֹהָוה,  ְוִיְרַאת  ַעת  ּדַ רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח 
ִהְרהּור  ֵאיזֶה  ָעַלי  ֹבא  ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּוְבָכל  י.  ּנִ ִמּמֶ ָלם  ּוְלַבּטְ ם  ּוְלָגְרׁשָ ָרם  ּבְ ְלׁשַ ָרעֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ
י  ּנִ רֹו ּוְלָגְרׁשֹו ִמּמֶ ּבְ ֲאָוִתי ְוָלכֹוף ֶאת ִיְצִרי, ְלׁשַ ר ּתַ ּבֵ ֹכֲחָך ְלׁשַ ה ּבְ לֹום, ֶאְזּכֶ ֹלא טֹוב ַחס ְוׁשָ
ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכָ ִלּפֹות  ֵמַהּקְ ה ְלהֹוִציא  ְוֶאְזּכֶ ְלַגְמֵרי.  ּנּו  ִמּמֶ י  ְעּתִ ּדַ ּוְלָהִסיַח 
ן, ַעד  ּקֵ ם ֲאּתַ י ׁשָ ְלַקְלּתִ ּקִ טּות, ּוְבָמקֹום ׁשֶ יֵניֶהם, ּוְלָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה ִמן ָהרּוַח ׁשְ ַעל ָיִדי ּבֵ
ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום  ָרֵאל ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ל ִיׂשְ י ּוִמּכָ ּנִ טּות ִמּמֶ ל ָהרּוַח ׁשְ ַרֲחֶמיָך ְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
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ה ְוַעד עֹוָלם,  ָמִתי, ֵמַעּתָ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ טּות, ֹלא ְבגּוִפי ְוֹלא ְבַנְפׁשִ ִליָטה ַוֲאִחיָזה ְלָהרּוַח ׁשְ ׁשְ
ִמיד,  בֹות ְקדֹוׁשֹות ּוְטהֹורֹות ּתָ ה ְלַמֲחׁשָ ה ֵמַעּתָ ָלא ְבָעְלָמא ָהֵדין ְוָלא ְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוֶאְזּכֶ
ה  י ְקדֹוׁשָ ְבּתִ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ה ׁשֶ עֹוָלם, ַרק ֶאְזּכֶ ּבָ ַעת ׁשֶ ל ִמיֵני ִבְלּבּול ַהּדַ ה ִמּכָ יֵלִני ֵמַעּתָ ְוַתּצִ
ֹות.  ְקֻדּשׁ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ִבְקֻדּשׁ ַעְצִמי  ׁש  ְלַקּדֵ ְוַתַעְזֵרִני  ָתִמיד,  ה  ּוְנִקּיָ ה  ַזּכָ ּוְטהֹוָרה 
ָבה  י ְבַמֲחׁשָ ַגְמּתִ ּפָ ִרית, ֵהן ַמה ׁשֶ ְפַגם ַהּבְ ה ּבִ י ַעד ֵהּנָ ַגְמּתִ ּפָ ל ַמה ׁשֶ ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ּכָ
ׁשֹוֵגג אֹו  ים, ּבְ ָאר חּוׁשִ ִמיַעת ָהֹאזֶן ּוִבׁשְ י ִבְרִאּיַת ָהַעִין ּוִבׁשְ ַגְמּתִ ּפָ ה, ֵהן ַמה ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּדִ
ר ִלי ֱאלֹוּהַ  ְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֵ ם ּתִ ּלָ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ַעל ּכֻ ָרצֹון, ִמּנְ ֹאֶנס אֹו ּבְ ֵמִזיד, ּבְ ּבְ
יֵעִני  ה ִתְהֶיה ְבֶעְזֵרי ְותֹוׁשִ דֹול. ּוֵמַעּתָ ְמָך ַהּגָ י ְבׁשִ ַגְמּתִ ּפָ מֹות ׁשֶ ֵ ל ַהּשׁ א ּכָ ְסִליחֹות, ּוְתַמּלֵ

ֱאֶמת: ִרית ּבֶ ת ַהּבְ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ֵעת ּבְ ְוַתְצִליֵחִני ְוַתַעְזֵרִני ּבְ

ִתי  י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵעִני ְוִאּוָ א, ְרָפֵאִני ְיֹהָוה ְוֵאָרֵפא הֹוׁשִ ּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְמִרירּות ְלָבִבי, ֶאת ְמִרירּות ַמּכֹוַתי ָהֲאנּוׁשֹות, ֶאת ְמִרירּות  י ַאּתָ ה. ּכִ ָאּתָ
ֶות,  יל ְמִרירּוִתי. ַמר ִמּמָ ה ְוַאְמׁשִ י ָמָרה ִלי ְמֹאד, ְוֶאל ָמה ֲאַדּמֶ י ַנְפׁשִ י ָהֻאְמָלָלה, ּכִ ַנְפׁשִ
ר ְלִפי  ל עֹוָלם, ֲאׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ עֹוָלם. ְוַאּתָ ּבָ ל ְמִרירּות ׁשֶ ֲעָנה ָוֹראׁש, ַמר ִמּכָ ַמר ִמּלַ
ָגִמים  ְוַהּפְ ִרים  ְוַהּמָ ָהָרִעים  ְכאֹוִבים  ְוַהּמַ ַהחֹוָלַאת  ְוִרּבּוי  ֹעֶצם  ְלִפי  י,  ַנְפׁשִ ֻחְלׁשֹות  ֹעֶצם 
ּתּוַכל  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ְרפּוָאה  ׁשּום  ֵאין  ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ ַעל־ְיֵדי  י  ְבַנְפׁשִ י  ְלּתִ ִהּטַ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים, 
ִלְסּבֹל  ִלי  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ִלי,  ּיֹוִעיל  ׁשֶ ְרפּוָאה  ֵאיזֶה  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵצא  ּמָ ּתִ ִאם  ַוֲאִפּלּו  ִלי  ְלהֹוִעיל 
ר ִלי ִלְסּבֹל ְמִרירּות ָהְרפּוָאה  י ִאי ֶאְפׁשַ ְמִרירּות ָהְרפּוָאה ְלִפי ַמּכֹוַתי ָהֲאנּוׁשֹות ְמֹאד, ּכִ
ּוְפָגִמים  ִהְרהּוִרים  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ֶאָחד,  ִהְרהּור  ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ִלְסּבֹל  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ׁשּוָבה,  ְוַהּתְ
ל יֹום ֶאָחד,  ָגִמים ׁשֶ ר ֶאֶפס ָקֶצה ֵמַהּפְ י ְלַסּפֵ ה. ְוִאם ָאַמְרּתִ ֵאּלֶ ים ַוֲעצּוִמים ּכָ ַוֲחָטִאים ַרּבִ
ֵער  ר ְלׁשַ ן ִאי ֶאְפׁשַ ם ּכֵ ְקָרא ֶאְצֵלנּו טֹוב ְקַצת, ּגַ ּנִ ל ַהּיֹום ׁשֶ ָגִמים ׁשֶ ַמן. ֲאִפּלּו ַהּפְ ִיְכֶלה ַהזְּ
אֹוי  אֹוי  ִלי.  ָהָיה  ׁשֶ ָרִעים  ִמים  ַהּיָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ּוְלַהֲעִריְך 
ָמִתי  ֵאב ִנׁשְ יַע, ּכְ ַמִים ַיּגִ י ַעד ׁשָ ר, ְמִרירּות ַנְפׁשִ ַוֲאבֹוי, אֹוי אֹוי ָוַמר, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ
ל ַחּטֹאָתי,  ִליְך ַאֲחֵרי ֵגְוָך ּכָ , ְוִאם ֲאִפּלּו ַתׁשְ ה ָיַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ֵער. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִמי יּוַכל ְלׁשַ
ְמִרירּות  י ִאם ּבִ יׁש ֶאת ְרפּוָאִתי ּכִ ַרֲחִמים, ְוֹלא ַתְלּבִ ִרּיֹוֶתיָך ּבְ ה ִמְתַנֵהג ִעם ּבְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ
ְכָרח  ַהּמֻ ִרירּות  ַהּמְ ִרּבּוי  ֹעֶצם  ְלִפי  י  ּכִ ָלל.  ּכְ ִלְסּבֹל  ִלי  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְמַעט,  ּדִ ְמַעט 
ל ְוִלְסּבֹל ֲאִפּלּו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַאְלֵפי  ר ִלי ְלַקּבֵ י, ִאי ֶאְפׁשַ ִלְרפּוָאִתי, ְלִפי ֹעֶצם ָחְלֵיי ַנְפׁשִ
ַעי  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ֹעֶצם  ְלִפי  ִלְרפּוָאִתי,  ְכָרח  ַהּמֻ ִרירּות  ֵמַהּמְ ְרָבבֹות,  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים 
ְוֹלא  ַחּטֹאָתי,  ל  ּכָ ֵגְוָך  ַאֲחֵרי  ַלְכּתָ  ְוִהׁשְ ִלי  ּבְ ַחת  ַ ִמּשׁ י  ַנְפׁשִ ְקּתָ  ָחׁשַ ה  ַאּתָ י  ּכִ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ
י. ְוַאף־ַעל־ ִפי ְיָכְלּתִ ְמַעט ּכְ ְמִרירּות ְמַעט ּדִ י ִאם ּבִ י ּכִ ּלִ לֹום ְוָהְרפּוָאה ׁשֶ ָ ּתָ ֶאת ַהּשׁ ׁשְ ִהְלּבַ

י ְלִפי ֹעֶצם ָחְלִיי ְוֻחְלׁשֹוַתי ּוַמּכֹות  ל ְוִלְסּבֹל, ּכִ ה ִלי ְלַקּבֵ ִרירּות ָקׁשֶ ם זֶה ְמַעט ַהּמְ י־ֵכן ּגַ ּפִ
ָלל: ר ִלי ִלְסּבֹול ׁשּום ְמִרירּות ּכְ י, ִאי ֶאְפׁשַ ְעּתִ י ָהֲאנּוׁשֹות ְמֹאד ּוִפזּּור ּדַ ַנְפׁשִ

ְוַרב  ָהֵעָצה  דֹול  ּגְ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ אִתי  ּבָ ֹזאת  ְוַעל 
ִנְמָנע  ָבר  ּדָ ְוֵאין  ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֵחֶקר  ֵאין  ַעד  ְגדֹולֹות  ה  ה, עֹוׂשֶ ָהֲעִליִלּיָ
ה רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ֱאֶמת, ּוְבָיְדָך ַהּכֹל  ה ְוַאּתָ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ , ֵהן ּכֹל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ ּךָ ִמּמֶ



ה ְלתֹוָרה כז ִפָלּ קפזּתְ

י  ַמְרּתִ ן ַעל ִמׁשְ ה. ַעל־ּכֵ ֲעׂשֶ ל ּוְלַחזֵּק ַלּכֹל. ּוִמי ֹיאַמר ְלָך ַמה ּתַ ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ
יק ֶאת ְמִרירּות ְרפּוָאִתי,  ִני ְוַתְמּתִ ָחּנֵ ּתְ ִמיד, ַעד ׁשֶ ַע ְוֶאְצַעק ֵאֶליָך ּתָ ּוֵ ֶאֱעֹמָדה ְוֶאְזַעק ַוֲאׁשַ
י  ּנִ ִמּמֶ ְוָתִסיר  ָהָרִעים,  ִים  ַהּמַ ְמִרירּות  ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ים  ַהַחּיִ ַרֲחֶמיָך ֶאת ֵעץ  ְבּ ְותֹוֵרִני 
ַאֲהָבה  ל ָעַלי ּבְ קּות ִלְסּבֹל ּוְלַקּבֵ ן ִלי ֹכַח ּוְגבּוָרה ְוִהְתַחזְּ ַרֲחֶמיָך. ְוִתּתֶ ל ִמיֵני ְמִרירּות ּבְ ּכָ
ִרירּות  ַהּמְ ֶאת  ָך  ְבַחְסּדְ ּוְתַמֵעט  ְרפּוָאִתי,  ִביל  ׁשְ ּבִ ִלְסּבֹל  ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ ִרירּות  ַהּמְ ְמַעט 
ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  אֹוִתי  ְלַרּפֹאת  ּוְתַמֵהר  עּוט,  ַהּמִ ְבַתְכִלית  ְרפּוָאִתי  ל  ׁשֶ
ֵעת  ָכל  ּבְ י  ִעּמִ יל  ַמְגּדִ ה  ַאּתָ ׁשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ֵמָרחֹוק  רֹוֶאה  ֲאִני  י  ּכִ ַהּגּוף,  ּוְרפּוַאת 
ַרֵחם ָעַלי  ּתְ ִליְך ְיָהִבי ָעֶליָך ְלַבד, ׁשֶ ן ֲאִני ַמׁשְ ר. ַעל־ּכֵ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ָעה ּבְ ּוְבָכל ׁשָ
ֲחלּוֵאי ּוַמְכאֹוֵבי  ֵלָמה ְלָכל ּתַ לֹוֶמָך, ְוַתֲעֶלה ְרפּוָאה ׁשְ ת ׁשְ ֲעִדי ְוִתְפֹרס ָעַלי ֶאת ֻסּכַ ְוָתֵגן ּבַ
רֹוב  לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום, ׁשָ ָפָתִים ׁשָ תּוב, ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ י ְוגּוִפי. ּוְתַקּיֵים ּבִ ַנְפׁשִ
אֹור  יַע ְוָתִאיר ָעַלי ּבְ ּפִ ֱאֶמת, ְוַתׁשְ ִרית ּבֶ ת ַהּבְ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ִני ֵמַעּתָ ָאַמר ְיֹהָוה ּוְרָפאִתיו. ּוְתַזּכֵ
ח  ה. ְוִתְפּתַ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ִנים ְלֶהָאַרת ּפָ ה ְלַהְדַרת ּפָ ֶאְזּכֶ ִנים, ׁשֶ יְך ָעַלי ֶהָאַרת ּפָ ֶניָך, ְוַתְמׁשִ ּפָ
ְמאֹור  ּבִ ֵעיַני  ְוָתִאיר  ָך,  ֵמִאּתְ ַעת  ְוַהּדַ יָנה  ְוַהּבִ ַהָחְכָמה  ַפע  ׁשֶ ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ י,  ְעּתִ ּדַ ֶאת 
ֶאת  ִלְדרׁש  ה  ְוֶאְזּכֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ִחּדּוׁשִ ֵעת  ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ּתֹוָרֶתָך, 
ים  רּוׁשִ ֵהן, ּוְלַגּלֹות ּוְלָבֵאר ַעל־ְיֵדי־זֶה ּדְ ת ּבָ ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש ֶעׂשְ ׁשְ ַהּתֹוָרה ּבִ
ח  ְמׁשַ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  יְך  ְוַתְמׁשִ ּתֹוָרה.  ּבַ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ְוִחּדּוׁשִ ּוֵבאּוִרים 
ִני  ּוְתַזּכֵ א,  יׁשָ ַקּדִ ִדיְקָנא  ּקּוֵני  ּתִ ֵלָסר  ִמּתְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַעת  ַהּדַ ַפע  ׁשֶ א,  קּוְדׁשָ ְרבּות 

ִנים: ִנים ְלַהְדַרת ּפָ ה ְלֶהָאַרת ּפָ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְכַלל ְזֵקִנים ׁשֶ ִלְהיֹות ִנְכָלל ּבִ

רֹוִני,  ּוִמּגְ ֵמהֹוִני  ְיֹהָוה  ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  קֹוִלי  ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרִני 
יִרים ְוִנּגּוִנים  ה ְוִזְמָרה ְוׁשִ קֹול ִרּנָ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ִמיד ּבְ ה ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּתָ ֶאְזּכֶ ְהֶיה ְבֶעְזִרי ׁשֶ ּתִ ׁשֶ
ְך, ַעד  ל ּכָ ִתי ּכָ ְך קֹול ִרּנָ ּכֵ ְזּדַ ּיִ ה ׁשֶ ית ְיֹהָוה. ְוֶאְזּכֶ י ַעל ּבֵ ל ְיֵמי ַחּיַ ן ּכָ ה, ּוְנִגינֹוַתי ֲאַנּגֵ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ל  ׁש ָלנּו ִמּכָ ּיֵ ְרֶאה ְבָצרֹוֵתינּו ׁשֶ ן ְלָפֶניָך, ַעל־ְיֵדי־זֶה ּתִ יר ּוְנַרּנֵ ׁשִ ּנָ ּגּון ְלַבד ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּנִ ׁשֶ
ה ֵמֵצָרה ָלנּו,  ַרֲחֶמיָך, ֵאיזֶה ֻאּמָ יַח ּבְ ּגִ ל ְוַתׁשְ ּכֵ ַעם ְוָלׁשֹון, ְוִתְרֶאה ְבָעְנֵיינּו ְוָצרֹוֵתינּו, ְוִתְסּתַ
ְמעֹו ֶאת  ׁשָ ר ָלֶהם ּבְ ּצַ ְרא )ְיֹהָוה( ּבַ תּוב, ַוּיַ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ יֵלנּו ֵמֶהם. ּוְתַקּיֵם ּבָ יֵענּו ְוַתּצִ ְותֹוׁשִ

ָתם: ִרּנָ

ָכל ֵעת,  ְויֹוֲעִצים ָעֵלינּו ּבְ ִבים  ר חֹוׁשְ בֹות ֲאׁשֶ ֲחׁשָ ָיַדְעּתָ ֶאת ַהּמַ ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ַאּתָ ְצפּוֶניָך.  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד  ַיֲעִרימּו  ָך  ַעּמְ ַעל  יו,  ַעְכׁשָ ָעֵלינּו  ִלים  ַהּמֹוׁשְ ָהַעּכּום  ין  ּבֵ
לֹום, ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְוֹלא ִיזֵָּכר  בֹוָתם ָעֵלינּו ְלָרָעה ַחס ְוׁשָ ל ַמְחׁשְ ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ
ֲעֵדנּו, ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ ְוגֹוֵדר  ֲעֹמד ּבַ ּיַ לּו ֵאין ִמי ׁשֶ ים ַהּלָ ָרֵאל עֹוד. ּוְבצֹוק ָהִעּתִ ם ִיׂשְ ׁשֵ
ִמיד,  ָרֵאל ּתָ ָך ִיׂשְ ַמִים. ָמֵלא ַרֲחִמים ַעל ַעּמְ ָ ּשׁ ּבַ ֵען, ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ ֶרץ ָאִין, ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ּפֶ ּבַ
ָרֵאל ְמרּוִדים ְמֹאד,  ָך ִיׂשְ י ַרּבּו ַמְכאֹוֵבינּו ְוָצרֹות ְלָבֵבינּו, ּוְרֵאה ֶאת ַעּמְ יָטה ְבָעְנֵיינּו ּכִ ַהּבִ
יִקים  ּדִ ה ְלַמַען ַהּצַ ה ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו, ֲעׂשֵ ְוֵאין עֹוזֵר ְוֵאין סֹוֵמְך ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב. ֲעׂשֵ
ה ְלַמַעְנָך  ל ֶחְפִצי ָבם. ֲעׂשֵ יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ִלְקדֹוׁשִ ּיִ ֲאִמּתִ
ל  ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ ִרים ְוַהּיֹוֲעִצים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוְתָגֵרׁש ּוְתׁשַ ְלכּות ְוַהּשָׂ ה ֵלב ַהּמַ יֵענּו. ְוַתּטֵ ְוהֹוׁשִ



ה ְלתֹוָרה כז ִפָלּ ּתְ קפח

זֵרֹות  ל ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ּכָ ל ּבְ דֹוׁש. ּוְתַבּטֵ ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ ׁש ָלֶהם ַעל ִיׂשְ ּיֵ בֹוָתם ָהָרעֹות ׁשֶ ל ַמְחׁשְ ּכָ
ָבר ִנְגְזרּו,  ּכְ ֻקּדֹות ׁשֶ זֵרֹות ְוַהּפְ ָרֵאל, ֵהן אֹוָתן ַהּגְ ֵאיָנן טֹובֹות ְלִיׂשְ ֻקּדֹות ׁשֶ ָרעֹות ְוָכל ַהּפְ
ִבּטּול  ּבְ ל אֹוָתם  ּוְתַבּטֵ ְוַתֲעֹקר  ר  ּבֵ ׁשַ ּתְ ם  ּלָ ּכֻ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעַדִין  ִלְגֹזר  רֹוִצים  ׁשֶ ְוֵהן אֹוָתם 
ה ָיַדְעּתָ  י ַאּתָ ִרים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָתִמיד. ּכִ ָלִכים ְוַהּשָׂ יָסִרים ְוַהּמְ ל ַהּקֵ מּור, ְוַתֲהֹפְך ֵלב ּכָ ּגָ
י ִאם  ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ּכִ יָחא ּבְ ֻעְקָבא ִדְמׁשִ ה ּבְ ֲעֵדנּו ַעּתָ ֲעֹמד ּבַ ּיַ י ֵאין ִמי ׁשֶ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ּכִ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ָך. ַזּכֵ ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ים ְלַבד, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
זֵרֹות  ַהּגְ ְוָכל  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֵתנּו,  ִרּנָ ְך קֹול  ּכֵ ִיְזּדַ ׁשֶ
ֵתינּו ְוֶיֱעַרב  ַמע קֹול ִרּנָ ׁשְ ּתִ ּגּוִנים ְלַבד ׁשֶ ָרֵאל, ַעל־ְיֵדי ַהּנִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ

יֵענּו: ְלָך ִרּנּוֵננּו, ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְותֹוׁשִ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ֱאֶמת  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְמָך  ְלׁשִ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ִנּגּוִנים  ְלָפֶניָך  ן  ּוְלַנּגֵ ן  ּוְלַרּנֵ יר  ָלׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ
ל  ּכָ ַעל  ה  ֻעּלֶ ַהּמְ יר  ׁשִ ֹלֹמה,  ִלׁשְ ר  ֲאׁשֶ יִרים  ַהּשִׁ יר  ׁשִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ְלעֹוֵרר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ִמיד,  ּתָ
אֹוָתנּו  ּוְתָבֵרְך  ים.  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ְלָכל  ה  ְוִנְזּכֶ יִרים,  ַהּשִׁ
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ין ּכָ לֹום ּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ָרֵאל ְלעֹוָלם, ׁשֶ ָך ִיׂשְ לֹום ַעל ַעּמְ יַע ׁשָ ּפִ לֹוְמָך ַהּטֹוב, ְוַתׁשְ ִבׁשְ
ין  ְנָאה ְוִקְנָאה ְוַתֲחרּות ְוִקְנטּור ּבֵ ּתֹו. ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ׂשִ ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו, ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ ּבֵ
ֵאי עֹוָלם,  ל ּבָ ין ּכָ לֹום ּבֵ ְך ׁשָ ּיְֻמׁשַ לֹום ַעד ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ ּדֵ ה ְוִיְתּגַ ָך ְלעֹוָלם, ְוִיְתַרּבֵ ָרֵאל ַעּמְ ל ִיׂשְ ּכָ
ְצִחי  ְכִליתֹו ַהּנִ ל ַעל ּתַ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחֵברֹו ֶאל ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּיְֻכלּו ּכָ ַעד ׁשֶ
ְזָהבֹו  ֶוֱאִליֵלי  ַכְסּפֹו  ֱאִליֵלי  ֶאת  ִאיׁש  ל  ּכָ ִליכּו  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְוָלִריק,  ָלֶהֶבל  ָיָמיו  ה  ְיַבּלֶ ְוֹלא 
לֹום  ת ׁשָ ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַקּבֵ ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה. ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת ּבְ ָך ּבֶ ֱאֶמת, ְלָעְבּדְ ם ֵאֶליָך ּבֶ ְוָיׁשּובּו ֻכּלָ
לֹום  ְהֶיה ׁשָ ּיִ ה ׁשֶ לֹוֶמָך. ְוִנְזּכֶ ת ׁשְ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ָתִמיד, ְוִתְפֹרס ָעֵלינּו ֻסּכַ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ׂשִ ּבְ
ע ְיסֹודֹות  ין ָהַאְרּבַ ּלֹא ִיְהֶיה ַמֲחֹלֶקת ּבֵ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ׁשֶ ֵאנּו ְרפּוַאת ַהּנֶ גּוֵפנּו, ְוִתְרּפָ ּבְ
ַלח  ְוִתׁשְ נּו  ְרּבֵ ִמּקִ ַמֲחָלה  ְוָתִסיר  דֹול,  ּגָ לֹום  ׁשָ ּבְ ֶוה  ָ ַהּשׁ ֶמזֶג  ּבְ ִיְתַנֲהגּו  ם  ּלָ ּכֻ ַרק  גּוֵפנּו,  ּבְ ׁשֶ

לֹוִנית ְוכּו'(: ן ּפְ ָרֵאל )ּוִבְפָרט  ִלְפלֹוִני ּבֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעּמְ ְרפּוָאה ׁשְ

ה ָיֵדינּו, ְוֹלא ַיֲעֶלה  ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ָממֹוֵנינּו, ְוִתׁשְ לֹום ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ
ק  זֵלֹות ְועׁשֶ ָרֵאל ַעל ָממֹון ְוֶחְפֵצי ֲחֵברֹו. ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ּגְ ׂשְ ֵלב ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ ׁשּום ִקְנָאה ּבְ
ְרָנסֹוֵתינּו ֹקֶדם  ֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי ְוֹלא ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים. ְוַתְזִמין ָלנּו ּפַ יֵנינּו, ְוֹלא ּתַ ּבֵ

ר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם: ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ְוַאל ּתַ ּנִ ׁשֶ

ָכל  דֹול ּבְ ְמִהירּות ּגָ ה ְלָהִבין ֵהיֵטב ּבִ ּיֹות, ְוִנְזּכֶ ֹלא ֻקׁשְ תֹוָרֵתינּו ּבְ לֹום ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ נּו ׁשֶ ּוְתַזּכֵ
ָלל.  ּכְ יֹות  ֻקׁשְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ּבּוְרָין  ַעל  תֹוָרְתָך  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ְלָהִבין  ה  ְוִנְזּכֶ ם,  ׁשָ ְלַמד  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ה, ּבִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ אּוִרים ְוִחּדּוׁשִ ִמיד ּבֵ ׁש ּתָ נּו ְלַחּדֵ ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ
ֵלמּות,  ַתְכִלית ַהּשְׁ לֹום ּבְ ִחינֹות ׁשָ ה ְלָכל ּבְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ּכִ ּוְבָטֳהָרה ּבֶ
ֵאיָמה  ם ֵאֶליָך ְוַיַעְבדּוָך ּבְ ֱאֶמת, ְוָיׁשּובּו ֻכּלָ ּלֹו ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ה ְלעֹוֵרר ּכָ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ֵאל  לֹום  ָ ּשׁ ּבַ ְרֵכנּו  ּבָ ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ּוְבַאֲהָבה.  ּוְבִיְרָאה 
י  תּוב, ּכִ ּכָ לֹום. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ָ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ א. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָרם ְוִנּשָׂ



יָתא ֵני ָלן ּבֵ קפטּתֹוָרה כח י ּבְ

ֶדה  ה ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ לֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהּגְ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ ׂשִ ּבְ
הּוא  ְמרֹוָמיו  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ ִמְכׁשֹול.  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלאֹוֲהֵבי  ָרב  לֹום  ׁשָ ָכף.  ִיְמֲחאּו 

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ּבְ

יָתא ֵני ָלן ּבֵ ּתֹוָרה כח י ּבְ

ְוַהְמָחְרִפים א.  ים  ְוַהְמַבזִּ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ
ּתֹוָרה  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  זֶה,  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֵאי 
ֵהם  ׁשֶ ִרים,  ׁשֵ ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ִמּתַ
ג  ֵחֶלק  דֹוׁש  ֹזַהר־ַהּקָ ן  )ַעּיֵ ְיהּוָדִאין  ִדין  ׁשֵ ִנְקָרִאים 
ְיהּוָדִאין  ִדין  ׁשֵ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ַהּתַ י  ּכִ רנ"ג(. 

ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִדין,  ֵ ֵמַהּשׁ ּתֹוָרָתם  ִלים  ְמַקּבְ
ּוְבַאְלִפין  ְנפּוִלין.  ֵמַאְלִפין  ְנפּוָלה  ּתֹוָרה 
ת  ֹלׁשֶ ׁשְ ר  "ַוְיַדּבֵ ֹלֹמה:  ׁשְ ּבִ תּוב  ּכָ ֵאּלּו 
ָוָאֶלף"  ה  ָ ֲחִמּשׁ ירֹו  ׁשִ ַוְיִהי  ל  ָמׁשָ ֲאָלִפים 
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ֹלֹמה ָזָכה ָלֶהם ּבִ י ׁשְ )ְמָלִכים־א ה, יב(, ּכִ

ִלין  ְמַקּבְ "ל,  ַהּנַ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ַהּתַ ֲאָבל 
ם  ְרּכָ ּדַ זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ ִלּפֹות,  ַהּקְ ֶרְך  ּדֶ ֵמֶהם 
ִלים  ְתַקּבְ ּנִ ים ִנְפָלִאים ׁשֶ רּוׁשִ ִמיד ּדְ לֹוַמר ּתָ
ֶרְך  ּדֶ ּבּוֵריֶהם  ּדִ ְוָכל  ַעם,  ַהֲהמֹון  ִלְפֵני 
ל ּוְמִליָצה ּוְטָעִמים ִנְפָלִאים. ֲאָבל ֵאין  ָמׁשָ
ּתֹוָרָתם  י  ּכִ ֵמֶהם,  ּתֹוֶעֶלת  ׁשּום  ִלים  ְמַקּבְ
ּכַֹח  ָלּה  ֵאין  "ל,  ַהּנַ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ַהּתַ ל  ׁשֶ
ה  ַרּבָ ַאּדְ ַהּטֹוב,  ֶדֶרְך  ּבְ ָהָעם  ֶאת  ְלַהְדִריְך 
ְכִפירֹות  ֵני ָאָדם ּבִ ַעל־ְיֵדי ּתֹוָרָתם נֹוְפִלים ּבְ
ַמה  ִמים  ְמַקּיְ ֵאין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  דֹולֹות.  ּגְ
ים טו, ד(,  ִהּלִ )ּתְ ד"  ְיַכּבֵ ה'  ִיְרֵאי  "ְוֶאת  תּוב:  ּכָ ֶ ּשׁ
אֹוָתם,  ין  ׁשִ ּוְמַבּיְ ְמָחְרִפין  ה  ַרּבָ ַאּדְ ִאם  י  ּכִ
ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ֵמֶהם.  א  ּבָ דּות  ַהִהְתַנּגְ ְוָכל 
ְלִמיֵדי־ ֹמַע ּתֹוָרה ִמּתַ ׁשְ ְלִהְתַרֵחק ְמֹאד ִמּלִ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  "ל )ּכְ ּנַ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ּכַ ֲחָכִמים ׁשֶ

ֲעִנית ז(: ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲחִגיָגה ט"ו מֹוֵעד ָקָטן י"ז ּתַ

ּתֹוָלע, ב.  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָלזֶה  ְוִתּקּון  ְוֵעָצה 
"ָהֱאֻמִנים  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת ַאְבָרָהם  ֲעֵלי תֹוָלע" )ֵאיָכה ד, ה(,  ְוהּוא ּבְ

ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ֶחֶסד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ְוֹלא  ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  ֹלא  י  "ְוַחְסּדִ ְבִחיַנת:  ּבִ
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ לד(.  פט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאמּוָנִתי"  ּבֶ ר  ּקֵ ֲאׁשַ
אֹוְיָביו  ַעל  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָיִמין  ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה 
כ,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְיִמינֹו"  ע  ֵיׁשַ ְגבּורֹות  "ּבִ ְבִחיַנת:  ּבִ
ל  ר ּוְמַבּטֵ ּבֵ ִדים ּוְמׁשַ ְתַנּגְ ַח ֶאת ַהּמִ ז(, ּוְמַנּצֵ

ְזיֹונֹות  ְוַהּבִ ִפירֹות  ְוַהּכְ ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה 
ִאים ֵמֶהם: ַהּבָ

ֱאמּוָנה, ג.  ִחיַנת  ּבְ "ל  ַהּנַ ַלֶחֶסד  ְוָלבֹוא 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים  ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
י  ּכִ יתֹו.  ּבֵ ְלתֹוְך  יִקים  ַצּדִ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ּתַ
יו"ד(,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ִמיד"  סּוק: "ִאיׁש ָקדֹוׁש ֹעֵבר ָעֵלינּו ּתָ ַעל ּפָ
ְלִמיֵדי־ ּתַ ְכִניס אֹוְרִחים  'ַהּמַ ׁשֶ )ְמָלִכים־ב ד, ט(, 

ִאּלּו ִהְקִריב  יתֹו ּכְ ים ְלתֹוְך ּבֵ ּיִ ֲחָכִמים ֲאִמּתִ
ֲעֵליֶהם  עֹוֵמד  ׁשֶ ּמּוׁש  ַהּשִׁ ּוְבזֶה  ִמיִדים'.  ּתְ
ּוְכַמֲאַמר  "ל,  ַהּנַ ַלֶחֶסד  זֹוֶכה  ם  ׁשָ ּמְ ּוְמׁשַ
ּמּוׁש  ַעל־ְיֵדי ׁשִ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ׁשֶ
צ"ו(.  ֻתּבֹות  )ּכְ ְלֶחֶסד'  זֹוִכים  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ּתַ
ְבִחיַנת  פּוִלין, ּבִ ן ֶאת ָהַאְלִפין ַהּנְ ]ּוָבזֶה ַהֶחֶסד הּוא ְמַתּקֵ

ִמיד  ִביל זֶה ָהָיה ַהּתָ ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים.[ ּוִבׁשְ ְועֹוׂשֶ

ְבִחיַנת:  ּבִ ָהַאְלִפין  נּו  ּקְ ִנּתַ ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ ֶבׂש,  ּכֶ
ִחיַנת  ֶכֶבׂש ַאּלּוף" )ִיְרְמָיה יא, יט(, ְוזֶה ּבְ "ַוֲאִני ּכְ
ׁשֹו.  ּמְ ּוְמׁשַ ַרּבֹו  ַיד  ַחת  ּתַ בּוׁש  ּכָ ׁשֶ ֶבׂש,  ּכֶ
ָעִמים ָאֶלף,  ע ּפְ א ַאְרּבַ יַמְטִרּיָ ִמד" ּגִ ְוזֶה "ּתָ

"ל:  ּקּון ָהַאְלִפין ַהּנַ הּוא ּתִ ׁשֶ

ְוֹלא ד.  תֹוַלַעת  "ְוָאֹנִכי  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזהּו 
ז(,  כב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָעם"  ּוְבזּוי  ָאָדם  ת  ֶחְרּפַ ִאיׁש 
ּתֹוָלע.  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ֻגּלָ ַהּסְ ּוִבְזיֹונֹות,  ַלֲחָרפֹות  ]ַהְינּו 
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ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶלֱאמּוָנה,  זֹוִכין  ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי  י  )ּכִ

ּוִבְזיֹונֹות  ַלֲחָרפֹות  י  ּכִ ב'([,  ֱאמּוָנה אֹות  ּדֹות  ַהּמִ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָלזֶה  ה  ֻגּלָ ְוַהּסְ ּקּון  ַהּתִ "ל  ַהּנַ
ִלְפֵני  ַעְצמֹו  ֶאת  ל  ּוְלַבּטֵ "ל,  ַהּנַ ּתֹוָלע 
ַעל  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ינּות  ְוַהּמִ ִפירֹות  ַהּכְ ִלין  ּוְמַבּטְ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ
ְלִמיֵדי־ ּתַ ְכִניס  ּיַ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ֵמֶהם,  ִאים  ַהּבָ

ְלֶחֶסד,  זֹוֶכה  ְלֵביתֹו  יִקים  ַצּדִ ֲחָכִמים 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָלע  ִחיַנת  ּבְ
ן ּוְלַהֲעלֹות ַהּטֹוב  ִמיד, ְוזֹוֶכה ְלַתּקֵ עֹוַלת ּתָ
ד  ׁשֵ ְלִמיד־ָחָכם  ַהּתַ ל  ׁשֶ תֹוָרתֹו  ּבְ נּוז  ַהּגָ
ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָהַרע  ִליְך  ּוְלַהׁשְ ּוְלָבְררֹו  ְיהּוִדי, 

ּנּו: ִמּמֶ

ה ְלתֹוָרה כח ִפָלּ ּתְ

ת ַהֶחֶסד  ה ְלִמּדַ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ְבּ ל עֹוָלם, ָאב ָהַרֲחָמן ְוַהֶחֶסד, ַזּכֵ )כח( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה  ָהָיה עֹוׂשֶ לֹום ׁשֶ ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ תֹו ׁשֶ ִמּדָ ק ּבְ ּבֵ ה ֶלֱאֹחז ּוְלִהְתּדַ ה, ְוֶאְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ְוִיְהֶיה  יִתי  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ֲהגּוִנים  אֹוְרִחים  ְלַהְכִניס  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ּוְתַזּכֵ ָיָמיו.  ל  ּכָ ֶחֶסד 
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְוַצּדִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ה ְלַהְכִניס אֹוְרִחים ּתַ ֶאְזּכֶ ית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ׁשֶ ֵביִתי ּבֵ
ִני ַלֲעֹמד  ה, ּוְתַזּכֵ ְמָחה ַרּבָ דֹול ּוְבׂשִ דֹוָלה ּוְבָכבֹוד ּגָ ַאֲהָבה ּגְ ָלם ּבְ ה ְלַקּבְ יִתי, ְוֶאְזּכֶ ְלתֹוְך ּבֵ
ַחת  ּמּוׁש. ְוֶאְהֶיה ָתִמיד ָכבּוׁש ּתַ רּות ְוׁשִ ָכל ִמיֵני ׁשֵ ַעְצִמי ּבְ ם ּבְ ׁשָ ּמְ ְרָתם ּוְלׁשַ ִלְפֵניֶהם ּוְלׁשָ
ִנְכָלל  ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ִמיד,  ּתָ אֹוָתם  ׁש  ּמֵ ּוְלׁשַ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ַיד 
ִני  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ּבְ ֵלם  ׁשָ ִלְהיֹות  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ ּבְ
ְוֵאַדע  ֶבֱאֶמת,  ְפלּוִתי  ׁשִ יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ְוֶאְזּכֶ ית,  ֲאִמּתִ ְוַלֲעָנָוה  ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ַרֲחֶמיָך  ְבּ
ן  ל ִמיֵני ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות, ְוִתּתֶ ַרֲחֶמיָך ִמּכָ יֵלִני ְבּ י ָאֹנִכי תֹוַלַעת ְוֹלא ִאיׁש. ְוַתּצִ ֱאֶמת ּכִ ּבֶ
יָלם ַעד ָעָפר: ּפִ ַח אֹוָתם ּוְלַהׁשְ ֹוְנִאים ְוַהחֹוְלִקים ַעל ָהֱאֶמת ְלַנּצֵ ל ַהּשׂ ר ַעל ּכָ ּבֵ ִלי ֹכַח ְלִהְתּגַ

ָך  ה ְלַהֲאִמין ּבְ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ֵלָמה ּבֶ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ְבּ ּוְתַזּכֵ
ָבה  י ׁשּום ִהְרהּור ּוַמֲחׁשָ ים ְוֹלא ָיֹבא ְבַדְעּתִ ּיִ ם ָהֲאִמּתִ ֵ ים ּוְבִיְרֵאי ַהּשׁ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ּוְבַצּדִ
ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ֲעֵליֶהם ַחס  י  ִמּפִ ָעָתק  ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ לֹום,  ְוׁשָ ַאֲחֵריֶהם ַחס  ְלַהְרֵהר 
גּוִפי  ֱאֶמת, ּבְ ִמיד ּבֶ ָדם ּוְלָפֲאָרם ּתָ ה ְלַכּבְ בֹוָדם, ַרק ֶאְזּכֶ ֶנֶגד ּכְ ּבּור ּכְ ר ֲעֵליֶהם ׁשּום ּדִ ֲאַדּבֵ
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ יֵלִני  ְוַתּצִ ְוַתַעְזֵרִני  ִני  ּוְתַזּכֵ ְוִתְפֶאֶרת.  ִויָקר  ָכבֹוד  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ּוְמֹאִדי,  י  ְוַנְפׁשִ
ִרים,  ֵאיָנם ֲהגּוִנים ּוְכׁשֵ י ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה ַהּיֹוְצִאים ִמּפִ ַמע ְלָאְזַני ׁשּום ּדִ ִנׁשְ
ַמע  ֶאׁשְ ְוֹלא  ֵמֶהם,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתְרִחיֵקִני  ִדין־ְיהּוָדִאין,  ׁשֵ ַחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ִנְקָרִאין  ֵהם  ׁשֶ
ְלִמיֵדיֶהם.  בּוָלם, ֵמֶהם ּוִמּתַ ִני ִמּגְ יֵלִני ְוַתְפִריׁשֵ ל ּתֹוָרה ֵמֶהם, ְוַתְרִחיֵקִני ְוַתְבּדִ ְוֹלא ֲאַקּבֵ
דּות ַחס  ל ִמיֵני ִהְתַנּגְ ָרֵאל, ִמּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יל אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת זֶַרע ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ְוַתּצִ
ים,  ּיִ ם ָהֲאִמּתִ ֵ ד ְוחֹוֵלק ַעל ִיְרֵאי ַהּשׁ ֵצא ָבנּו ׁשּום ִמְתַנּגֵ ּלֹא ִיּמָ ם, ׁשֶ ֵ ֶנֶגד ִיְרֵאי ַהּשׁ לֹום ּכְ ְוׁשָ
ה  ֱאֶמת, ַרק ִנְזּכֶ ם ּבֶ ֵ לֹום ׁשּום ֵחרּוף ּוִבזָּיֹון ְכָלל ְלִיְרֵאי ַהּשׁ ל ַעל ָיֵדינּו ַחס ְוׁשָ ְלּגֵ ְוֹלא ִיְתּגַ
נּו  ַנְפׁשֵ ִלְמֹסר  ה  ְוִנְזּכֶ ְסִמיָכה,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ּוְלסֹוְמָכם  ְלַהֲחִזיָקם  ָכבֹוד,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָדם  ְלַכּבְ

ֱאֶמת: ם ּבֶ ֵ ּוְמֹאֵדנּו ֲעבּור ִיְרֵאי ַהּשׁ

ֶרְך  ִכין ּדֶ י ּוֵבאּוֵרי תֹוָרה ַהִנְמׁשָ יֵלִני ִמָכל ִמיֵני ִחּדּוׁשֵ ים, ְוַתּצִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ָעַלי ּבְ



ה ְלתֹוָרה כח ִפָלּ קצאּתְ

ָתִמיד  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ פּוִלין,  ַהּנְ ֵמַאְלִפין  ְנפּוָלה  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִדין,  ֵ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  ִלּפֹות  ַהּקְ
ֶרְך  ִכין ּדֶ ְמׁשָ פּולֹות ַהּנִ י תֹוָרה ֵמֵאּלּו ַהּתֹורֹות ַהּנְ אּוֵרי ְוִחּדּוׁשֵ ַמע ְלעֹוָלם ׁשּום ּבֵ ּלֹא ֶאׁשְ ׁשֶ
ַרֲחֶמיָך ּוַבֲחָסֶדיָך, ְוַתַעְזֵרִני  ָלל, ְוָתֵגן ָעַלי ּבְ י ּכְ ָאְזַני ּוְבִלּבִ ְנסּו ִדְבֵריֶהם ּבְ ִלּפֹות, ְוֹלא ִיּכָ ַהּקְ
י  ַדְעּתִ יְך ּבְ ה ָתִמיד ְלַהְמׁשִ ה, ְוֶאְזּכֶ ָ ֻדּשׁ ֶרְך ַהּקְ ים ּדֶ ּיִ י תֹוָרה ֲאִמּתִ ְהיּו ִנְמָשִכין ִלי ִחּדּוׁשֵ ּיִ ׁשֶ
ֲאִחיַזת  ׁשּום  ִלי  ּבְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶרְך  ּדֶ ָהֶעְליֹון  ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ים  ּיִ ֲאִמּתִ אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ל  ּוְלַקּבֵ

ָלל: ְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ִלּפֹות ְוַהּסִ ַהּקְ

ה ֲאִני ָרחֹוק  ּמָ ַעְצִמי ּכַ י ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי, ּכִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ
ַבר  י־ֵכן ּכְ י ְמֹאד. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ י ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ ה, ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ּיִ י־תֹוָרה ֲאִמּתִ ֵמִחּדּוׁשֵ
לֹום, ְוחֹוָבה  ְהֶיה ֵעץ ָיֵבׁש ַחס ְוׁשָ ּיִ ָאסּור ְלָהָאָדם ׁשֶ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ַזְרּתָ ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ּגָ
ה ִלְהיֹות  ְזּכֶ ּיִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצמֹו ּבֶ ָכל ֹעז, ְלַקּדֵ ץ ּבְ ל יֹוְדֵעי ַהּתֹוָרה ְלִהְתַאּמֵ ַעל ּכָ
ים.  ּיִ אֹוַרְיָתא ֲאִמּתִ ין ּדְ ׁש ִחּדּוׁשִ ית, ּוְלַחּדֵ ָחְכָמה ֲאִמּתִ ל ּבְ אֹוַרְייָתא, ְלַפְלּפֵ ִרי ּבְ ה ּפְ ֵעץ עֹוׂשֶ
דֹוִלים  ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ְחֹמל ְוָתחֹוס ָעַלי ּבְ ּתַ ן ְלָפֶניָך ַעל זֶה, ׁשֶ ָך ֶאת ִלּבֹו ְלִהְתַחּנֵ ן ָמָצא ַעְבּדְ ַעל־ּכֵ
י  ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵעִני ְוַתֲחִזיֵרִני ּבִ ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּנֹוָרִאים, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
י ּוְלָבִבי ְוָתִאיר ֵעיַני  ְעּתִ ח ֶאת ּדַ ְפּתַ ּתִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצִמי ּבֶ ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ָתִמיד ׁשֶ
י  ָכל ֵעת ִחּדּוׁשֵ יַע ִלי ָתִמיד ּבְ ּפִ ה, ְוַתׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ִביֵלי ַהּשֵׂ ח ִלי ׁשְ ְמאֹור ּתֹוָרֶתָך, ְוִתְפּתַ ּבִ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ְוַתּצִ ָ ֻדּשׁ ה, ִמּקְ דֹוׁשָ י ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְרׁשֵ ָ ּוֵבאּוֵרי תֹוָרה ִמּשׁ
ְהיּו  ּיִ ה ָתִמיד ׁשֶ לֹום, ַרק ֶאְזּכֶ ִליּפֹות ַחס ְוׁשָ ֶרְך ַהּקְ ִכין ּדֶ ְמׁשָ ים ּוֵבאּוִרים ַהּנִ ל ִמיֵני ִחּדּוׁשִ ִמּכָ
ים,  ָהַרּבִ ּוַבֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ּוְתַזּכֵ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶרְך  ּדֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ תֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ִלי  ִכין  ִנְמׁשָ
יץ ְוָחָזק, ְיסֹוד מּוָסד ַעל  ה ַעל ְיסֹוד ַאּמִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְנָיִנים ּדִ ִמיד ּבִ ִלְבנֹות ּתָ
ָגה  ַמֲעָלה ְוַהּשָׂ דֹוִלים ּבְ ה, ַהּגְ ֵני ֲעִלּיָ ים ּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּלּו ַצּדִ ּגִ רֹות, ׁשֶ מֹות ְנכֹונֹות ִויׁשָ ַהְקּדָ
ֲעלֹות, ֲעֵליֶהם  ֲעָלה, ְלרּום ַהּמַ ֵלמּות ְוַהּמַ ר ָזכּו ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש ְבַתְכִלית ַהּשְׁ ֲעצּוָמה ְמֹאד, ֲאׁשֶ
ֱאָמִרים  ים ַהּנֶ דֹוׁשִ ִדְבֵריֶהם ַהּקְ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ ה ַלֲהגֹות ְוַלְחׁשֹב ּוְלִהׁשְ ֵען. ְוֶאְזּכֶ ָ ֶאְסֹמְך ֲעֵליֶהם ֶאּשׁ
ֱאֶמת ְוֵליֵרד ְלֹעֶמק  ְבֵריֶהם ּבֶ יג ּדִ ה ְלַהּשִׂ ַעת, ְוֶאְזּכֶ ח ִלי אֹור ַהּדַ ּיְֻפּתַ ֱאֶמת ָוֶצֶדק, ַעד ׁשֶ ּבֶ
ׁש  ֱאֶמת ּוְלַחּדֵ ְבֵריֶהם ּבֶ ה ְלָבֵאר ּדִ ֶאְזּכֶ ָבר, ַעד ׁשֶ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ יל ּדָ ּכִ ם ּוְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ְעּתָ ּדַ
תֹוָרְתָך  ּבְ ֵלִמים  ּוׁשְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ְנָיִנים  ּבִ ֶהָחָזק  ְיסֹוָדם  ַעל  ְוִלְבנֹות  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ִחּדּוׁשִ ֶהם  ּבָ
י  ה ַעל־ְיֵדי ַהִחּדּוׁשֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה, ּבִ ּוַבֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
ִעים  ָגִמים ְוָכל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ל ַהּפְ ן ַעל ָיָדם ּכָ יַע ִלי ְלַתּקֵ ּפִ ׁשְ ּתַ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ תֹוָרה ּדִ
ַרֲחֶמיָך  ְמֵרִני ְבּ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ְוַתַעְזֵרִני ְוִתׁשְ י ְלָפֶניָך ִמּנְ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ׁשֶ
ל  ּוִמּכָ ִעים,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ֲחָטִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ עֹוד,  ֶאְחָטא  ּלֹא  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ
ֶרְך  ים ּדֶ ּיִ אֹוַרְייָתא ֲאִמּתִ ין ּדְ ָכל יֹום ָויֹום ִחּדּוׁשִ עֹוָלם. ְוַתְזִמין ִלי ָתִמיד ּבְ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ִמיֵני ְפּ
ְהֶיה ִלי ְרׁשּות  ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ׁשֵ י, ּוְתַקּדְ דֹול ְלַנְפׁשִ ְהיּו ִתּקּון ּגָ ּיִ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
יְך  ן ִלי ֹכַח ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמׁשִ ָרֵאל. ְוִתּתֶ ָך ִיׂשְ יַע ָעַלי, ְלַגּלֹוָתם ְלַעּמְ ּפִ ׁשְ ּתַ ין ׁשֶ ְלַגּלֹות ַהִחּדּוׁשִ
ְתׁשּוָבה  יָבם ּבִ ּוְלָהׁשִ ְזִמין ִלי,  ּתַ י תֹוָרה ׁשֶ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ ָרֵאל ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ָך( ִיׂשְ )ַעּמְ

ָבר  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא אֹוַמר ּדָ דֹוָלה ּכִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ה ְלאֹוְמָרם ּבִ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוֶאְזּכֶ ׁשְ



ָתא ֵעי ִאּתְ ֲאַזל ּבָ ְבָרא ּדַ ּתֹוָרה כט י ַהאי ּגַ קצב

ְדַבר  ֵאיזֶה  ֹמַע  ִלׁשְ ֻמְכָרִחים  ָאנּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְבֶעְזֵרנּו  ְוִתְהֶיה  ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ְרצֹוְנָך.  ּכִ ּלֹא  ׁשֶ
ְדָבָריו,  נּוז ּבִ דֹול ְלָבֵרר ַהּטֹוב ַהּגָ ה ְבֹכֲחָך ַהּגָ ֶאְזּכֶ ֵאינֹו ָהגּון, ׁשֶ י ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ּתֹוָרה ִמּפִ
ּוְלָבֵרר  ה ַהחֹוֶפה ַעל ִדְבֵרי תֹוָרתֹו,  ִלּפָ ְוַהּקְ ְוִלְזֹרק ָהַרע  ִליְך  ְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהַרע, ְלַהׁשְ

יּה: ַגּוֵ נּוז ּבְ ט ַרק ְמַעט ַהּטֹוב ַהּגָ ן ּוְלַלּקֵ ּוְלַלּבֵ

ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ַהֲחֵפִצים  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  ֶחְבָרֵתינּו  ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  ְוָעְזֵרִני 
ל ִמיֵני ֶחְרּפֹות  יֵלנּו ִמָכּ ְוַתּצִ ִדים ְוחֹוְלִקים ַעל ָהֱאֶמת,  ל ִמיֵני ִמְתַנּגְ יֵלנּו ִמּכָ ְוַתּצִ ֱאֶמת,  ּבֶ
ַחס  אֹוָתנּו  ּוְלַבזֹּות  ׁש  ּוְלַבּיֵ ְלָחֵרף  ּכַֹח  ׁשּום  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ּוִבְזיֹונֹות  ּובּוׁשֹות 
ָבְך.  ָחִסיִתי  י  ּכִ ֵאֹבׁש  ַאל  יֵלִני  ְוַהּצִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ ה.  ַמֲעׂשֶ ּבְ ְוֹלא  ִבְדָבִרים  ֹלא  לֹום,  ְוׁשָ
ין  ַבזִּ ּמְ ְזיֹונֹות ׁשֶ ְוַהּבִ ֶדל ַהֶחְרּפֹות  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ה  י ַאּתָ ּכִ ה ְלעֹוָלם,  ְיֹהָוה ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוׁשָ ָך  ּבְ
י  ֶנְגּדִ ִתי  ִלּמָ ּכְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ל.  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֵאי  ֶאת  יו  ַעְכׁשָ ּוְמָחְרִפין 
ְוֹלא ִאיׁש  ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת  ם,  ּוִמְתַנּקֵ ֵני אֹוֵיב  ִמּפְ ף  ּוְמַגּדֵ ְתִני, ִמּקֹול ְמָחֵרף  ּסָ ּכִ ַני  ּפָ ת  ּוֹבׁשֶ
ָפה ָיִניעּו ֹראׁש. חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם  ל רֹוַאי ַיְלִעיגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבׂשָ ת ָאָדם ּוְבזּוי־ָעם, ּכָ ֶחְרּפַ
ׁש  ְלַבּקֵ ָך  ַדְרּכְ י  ּכִ יֶהם,  ִמּפִ יֵלנּו  ְוַהּצִ ַהּיֹום,  מֹונּו  ּכָ ׁש  ְוִנּדָ ס  ְוִנְרּפָ ִנְמָאס  ּתֹוַלַעת  ל  ְוַהּצֵ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ַח  ֹכּ י  ַהֲחלּוׁשֵ מֹו  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ִפים  ִנְרּדָ ֵאין  י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ ִפים,  ְרּדָ ַהּנִ ֶאת 
ר ַעל  ּבֵ ם ָקָטן ְלִהְתּגַ ּתֹוְקִקים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ְוֹכָחם ָחָלׁש ְוַדְעּתָ ים ּוִמׁשְ ַהֲחֵפִצים ּוִמְתַאּוִ
ֱאֶמת  ּבֶ ְנָאה ְמֹאד, ֲאָבל  ְוַהּשִׂ ְטרּוג  ַהּקִ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֲעֵליֶהם  ר  ֲאׁשֶ ִיְצָרם,  ְוִלּכֹוף ֶאת  ֲאָוָתם  ּתַ
ֵאֶליָך  ּוְתׁשּוָקֵתנּו  ֲאָנְחנּו,  ָעָפר  י  ּכִ ִיְצֵרנּו  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֲעֵליֶהם,  ם  ּגַ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ה  ַאּתָ
ַהְמַיֲחִלים  ַעל  ּוְמַרֵחם  אֹוֵהב  ה  ְוַאּתָ ֶחֶסד  ָחֵפץ  ה  ְוַאּתָ ַוֲחָסֶדיָך,  ַרֲחֶמיָך  ַעל  ּוִבְטחֹוֵננּו 
ֵאיָנם  י ׁשֶ ָתם ְלָפֶניָך, ַאף־ַעל־ּפִ ִחּנָ יִלים ּתְ יֶהם ּוַמּפִ ּפֵ ים ּכַ ים ְלַרֲחֶמיָך, ּופֹוְרׂשִ ֵאֶליָך ּוְמַצּפִ
י־ ַאף־ַעל־ּפִ ים.  ּוְבַמֲעׂשִ ַדַעת  ּבְ ְוֶאְביֹוִנים  ים  ֲעִנּיִ ְוֵהם  ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ַוֲהגּוִנים  ָדִאים  ּכְ
ֱענּות  ץ  ּקַ ׁשִ ְוֹלא  ָבָזה  י ֹלא  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחִליָלה,  ּוְמָמֵאס אֹוָתם  ץ  ּקֵ ְמׁשַ ה  ַאּתָ ֵכן ֵאין 
י ֵאין ָלנּו ַעל  ָעְננּו, ּכִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ֵמַע. ָעְזֵרנּו ּכִ עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ָעִני ְוֹלא ִהְסּתִ
ַרֲחִמים,  ֲאלֹוֵתינּו ְבּ א ִמׁשְ ַמִים. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוַמּלֵ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ִמי ְלִהּשׁ
ּוְלַהְכִניָעם  ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ אֹוְיֵבנּו  ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ נּו  ְוַזּכֵ ְלַמֲעֵננּו,  ְוֹלא  ְלַמַעְנָך  ה  ַוֲעׂשֵ
ּום  לֹום ִמּשׁ ל אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ יָלם ַעד ָעָפר, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ִלְמֹנַע אֹו ְלַבּטֵ ּפִ ּוְלַהׁשְ
ָלׁשּוב  נּו  ּוְתַזּכֵ ְבֶעְזֵרנּו  ְוִתְהֶיה  ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ְוֹלא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ
ה ְוַעד עֹוָלם,  ִמיד ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ ּכִ ְוִלְהיֹות  ֵלָמה ְלָפֶניָך  ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך 
ֵדִני. ָאֵמן ְוָאֵמן: יָך ַלּמְ ָך ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחּקֶ יָך. ַחְסּדְ ְמָרה ֵעדּות ּפִ יִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ּכְ

ָתא ֵעי ִאּתְ ֲאַזל ּבָ ְבָרא ּדַ ּתֹוָרה כט י ַהאי ּגַ

ֵאינֹו א.  ל  ְוִנְתַקּבֵ ָמע  ִנׁשְ ֵאינֹו  ׁשֶ ּבּור  ּדִ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ְוִתּקּון  ָלל.  ּכְ ּבּור  ּדִ ִנְקָרא 
ַבח  ֶ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ל,  ְוִנְתַקּבֵ ָמע  ִנׁשְ

ְוזֶה  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ִחין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ
ּבּור: ָלִלי ְלַהּדִ ּקּון ּכְ הּוא ּתִ

ֵאין ב.  ֲאַזי  ַעת,  ּדַ ֹלא  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן 



ָתא ֵעי ִאּתְ ֲאַזל ּבָ ְבָרא ּדַ קצגּתֹוָרה כט י ַהאי ּגַ

ְוַעל־ ל.  ְוִנְתַקּבֵ ָמע  ִנׁשְ ֵאינֹו  ַוֲאַזי  טֹוב,  ּבֹו 
ִנְתרֹוֵמם  ַעל־ְיֵדי־זֶה  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ַבח  ׁשֶ ְיֵדי 
ּבּור,  ַהּדִ ּבְ ַעת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַמֲעִלין טֹוב  ַהּדַ
ַעת ְוֵיׁש ּבֹו טֹוב,  ּבּור ֵמַהּדַ ִלין ַהּדִ ַוֲאַזי ְמַקּבְ
ּבּור  ַהּדִ ָאז  ן  ְוַעל־ּכֵ ֲחֵפִצים,  ַהּכֹל  ְוטֹוב 

ל: ָמע ְוִנְתַקּבֵ ִנׁשְ

ַמְלכּות ג.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ְוִתּקּון 
ח(,  ט,  )ֹקֶהֶלת  ְלָבִנים  ָגִדים  ּבְ ִחיַנת  ּבְ זֶה  ה,  ּפֶ
ּלֹא  ׁשֶ ָגִדים  ַהּבְ ֶאת  ְמֹאד  ֹמר  ִלׁשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ָתִמים  ָראּוי ִמּכְ ּכָ ְמָרן  ְיַבזֶּה אֹוָתם, ַרק ְלׁשָ
ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָגִדים  ַהּבְ י  ּכִ ְוִלְכלּוְך. 
ָקָרא  יֹוָחָנן  י  'ַרּבִ י  ּכִ בֹוד,  ַהּכָ ֶמֶלְך  ִחיַנת  ּבְ
ְוַהְמַבזֶּה  קי"ג(.  ת  ּבָ )ׁשַ דּוָתא'  ְמַכּבְ ְלָמאֵנּה 
ְלכּות, ְוָאז  ּמַ מֹוֵרד ּבַ הּוא ּכְ אֹוָתם ִנְמָצא ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ן אֹותֹו.  ּדָ ַמְלכּוָתא  ּדְ יָנא  ּדִ
ָגִדים  ַהּבְ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ
ן  ְוַעל־ּכֵ יֹוֵתר.  ִעּמֹו  ִקין  ְמַדְקּדְ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ
ב  ָגָדיו ַחּיָ ְמָצא ְרָבב ַעל ּבְ ּנִ ְלִמיד־ָחָכם ׁשֶ ּתַ

ת קי"ז(: ּבָ ִמיָתה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן )ׁשַ

ָגִדים ד.  ַהּבְ ֶאת  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 
ה  ָתִמים, ַעל־ְיֵדי־זֶה עֹוׂשֶ ְוִנְמָצא ֲעֵליֶהם ּכְ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ין  ּבֵ רּוד  ּפֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
לֹום  ַרְך. ְוָאז ׁשֹוֶלֶטת ַחס ְוׁשָ ּה ִיְתּבָ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ
ָעה,  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ִהיא  ׁשֶ א,  יׁשָ ּבִ ְפָחה  ׁשִ
ִכיָנה,  ְלַהּשְׁ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ה  ִנּדָ ם  ּדַ ְוגֹוֵרם 

ֹטַרח ּוִבְכֵבדּות: ְרָנָסתֹו ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה ּפַ ׁשֶ

ַהּלֹא ה.  ְלִפי  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ּבַ ִעים  ְוָהְרׁשָ
ן ְמעֹוְרִרין  לֹום, ּכֵ עֹוְבִרים ַחס ְוׁשָ ה ׁשֶ ַתֲעׂשֶ
ְוגֹוְרִמין  ִכיָנה,  ְלַהּשְׁ ה  ִנּדָ ם  ּדַ ְוגֹוְרִמין 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ין  ּבֵ ַאְפְרׁשּוָתא 
ל ָהֲעֵברֹות  ן ּכָ לֹום. ּוְלַתּקֵ ּה ַחס ְוׁשָ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ
ים ְמֹאד ְוָכֵבד ַעל ָהָאָדם,  ְפָרִטּיּות ֵהם ַרּבִ ּבִ
ְקּדּוִקים  י ֵיׁש ּדִ ן אֹוָתם, ּכִ ר ְלַתּקֵ ְוִאי ֶאְפׁשָ
ן ָצִריְך  ָכל ָלאו ָוָלאו. ַעל־ּכֵ ים ּבְ ּוְפָרִטים ַרּבִ

ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ָלִלי,  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ן  ְלַתּקֵ
אִוין  ַהּלָ ל  ּכָ יָלא  ִמּמֵ נּו  ּקְ ִיְתּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ים  ּקִ ְוַהּדַ ִרים  ַהּצָ קֹומֹות  ַלּמְ ַוֲאִפּלּו  ָעַבר.  ׁשֶ
ַעל־ ּקּון,  ּתִ ׁשּום  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ
ם: ם ְלׁשָ ּקּוִנים ּגַ ָלִלי זֹוֵרק ּתִ ּקּון ַהּכְ ְיֵדי ּתִ

ּקּון ו.  ּתִ הּוא  ׁשֶ ָלִלי  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי 
ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהּמִֹחין.  ִנְתרֹוְמִמין  ִרית  ַהּבְ
ר  ְוִעּקַ ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִפי  ּכְ הּוא  ַעת  ַהּדַ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְתָקְרבּות 

ִרית ְוִתּקּונֹו: ִמיַרת ַהּבְ ִהיא ַעל־ְיֵדי ׁשְ

ַעל־ז.  ִלי ֹטַרח, ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ לּוָיה ּפַ ּוָבֶזה ּתְ
ִחיַנת  ִרית זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ָמן ּבְ ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ
ִטְרָחא  ּבְ ְרָנָסה  ּפַ י  ּכִ ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִמן  ֶלֶחם 
ּקּון  ּתִ ן  ּקֵ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִהיא  ּוְכֵבדּות 

דֹוׁש ֵחֶלק ג רמ"ד ע"א(: ן ֹזַהר־ַהּקָ ָלִלי )ַעּיֵ ַהּכְ

ָאז ח.  ָלִלי,  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ן  ּקֵ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל 
ה"  י ּדּוִמּיָ ְבִחיַנת: "ֶנֱאַלְמּתִ ּבּור ָאסּור ּבִ ַהּדִ
ְבִחיַנת  ִכיָנה ּבִ ַעל־ְיֵדי־זֶה ַהּשְׁ ים ל"ט ג(, ׁשֶ ִהּלִ )ּתְ

ִמים  ַהּדָ ֵאּלּו  ּמֵ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ה  ִנּדָ ם  ּדַ
ּבּור  ַהּדִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ה.  ּדּוִמּיָ ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ
ד ָלֶכם  ּגֵ ְבִחיַנת: "ַוּיַ ִרית ּבִ ִתּקּון ַהּבְ לּוי ּבְ ּתָ
ר  ר ְלַדּבֵ ָבִרים ד, יג(, ְוָאז ִאי ֶאְפׁשָ ִריתֹו" )ּדְ ֶאת ּבְ
ר ָאז, הּוא  הּוא ְמַדּבֵ ּוְלַגּלֹות ּתֹוָרה. ּוִמי ׁשֶ
יט,  ְקָרא  )ַוּיִ ָך"  ַעּמֶ ּבְ ָרִכיל  ֵתֵלְך  "ֹלא  ַעל  עֹוֵבר 
ֵלי יא, יג(.  ה סֹוד )ִמׁשְ הּוא הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ טז(, ׁשֶ

ר,  ֻמּתָ ּבּור  ַהּדִ ָלִלי  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל 
ִאיִרים  ַהּמְ ּבּוִרים  ּדִ ּבַ ה  ּפֶ ַח  ִלְפּתֹ ִויכֹוִלין 

ּתֹוָרה: ּבַ

נֹוֵפל ט.  ֳחִלי  א  ּבָ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְוַעל־ְיֵדי 
ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ִפיָלה: א ֵמחֹוַלַאת ַהּנְ ִנְתַרּפֵ

ֵלמּות, ָצִריְך י.  ׁשְ ָלִלי ּבִ ּקּון ַהּכְ ֵאין ּתִ ּוְכׁשֶ
י ַעל־ ִין, ּכִ ִתּיַת ַהּיַ ְלַהְרִחיק ֶאת ַעְצמֹו ִמּשְׁ



ָתא ֵעי ִאּתְ ֲאַזל ּבָ ְבָרא ּדַ ּתֹוָרה כט י ַהאי ּגַ קצד

לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָהֲעֵברֹות  ל  ּכָ ִאים  ּבָ ְיֵדי־זֶה 
ִמי  ֲאָבל  ָרׁש,  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְרָנָסה  ַלּפַ יק  ַמזִּ ם  ּגַ
ה ֵמִרים  ַרּבָ ָלִלי, ֲאַזי ַאּדְ ּקּון ַהּכְ זֹּוֶכה ַלּתִ ׁשֶ
ּקּון  ּתִ ן  ּוְמַתּקֵ תֹו,  ִתּיָ ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ַהּמִֹחין  ֶאת 

יֹוֵתר: ָלִלי ּבְ ַהּכְ

ֱאמּוָנה, יא.  ן ּבֶ א ּוַמּתָ ה ַמּשָׂ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ּוִמי ׁשֶ
ַתֲאַות ָממֹון ְוגֹוזֵל ֶאת ֲחֵברֹו,  ע ּבְ ּקָ ְוהּוא ְמׁשֻ
ה  ם ִנּדָ לֹום, ּדַ ֲאַזי הּוא ְמעֹוֵרר ְוגֹוֵרם ַחס ְוׁשָ
ְוֵאין לֹו  ִרית,  ַגם ַהּבְ ּפְ ְבִחיַנת  ּבִ ִכיָנה  ְלַהּשְׁ

לֹום: ְרָנָסה ַחס ְוׁשָ ּפַ

ן יב.  ַכּוֵ ּיְ ן, ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ל ַהּמַ ּקּון ׁשֶ ר ּתִ ְוֶזה ִעּקַ
ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ּוְבָכל  ְוִהּלּוְך  ִהּלּוְך  ָכל  ּבְ
ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ר ּבִ הּוא הֹוֵלְך ּוְמַדּבֵ ׁשֶ
ן ְצָדָקה,  ּתֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְרִויַח ּכְ ּיַ ֵדי ׁשֶ ָנתֹו הּוא ּכְ ּוָ ּכַ ׁשֶ
ן.  א ּוַמּתָ ּשָׂ ל ַהּמַ ָלִלי ׁשֶ ּקּון ַהּכְ ִחיַנת ּתִ ְוזֶה ּבְ
יִדין  ַהּגִ ָלִלּיּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָדָקה  ַהּצְ י  ּכִ
יב(,  י,  ַע  )הֹוׁשֵ ִלְצָדָקה"  ָלֶכם  "ִזְרעּו  ְבִחיַנת:  ּבִ
ּקּוִנים  )ּתִ א  ְרּתָ ִחּוַ ה  ִטּפָ ד הּוא  ּגָ זֶַרע  ְבִחיַנת  ּבִ
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ע"ב(,  נ"ב 

ְרָנָסה: ְצָדָקה ִנְתרֹוְמִמין ַהּמִֹחין ְוֵיׁש לֹו ּפַ

ר יג.  ְלַדּבֵ ְיכֹוִלין  ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ
ָאְמרּו  ִחיַנת ׁשֶ ּתֹוָרה, ּבְ ִאיִרים ּבַ ּבּוִרים ַהּמְ ּדִ
ִפיָך  זֹו ְצָדָקה"  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ּבְ
חֹוֵנן  יק  "ְוַצּדִ ְבִחיַנת:  ּבִ הּוא  ׁשֶ ז(,  ָנה  ָ )ֹראׁש־ַהּשׁ

ִרית  ַהּבְ ת  ֶקׁשֶ ִחיַנת  ּבְ כא(,  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְונֹוֵתן" 
ִרית: ֹוֵמר ַהּבְ יק ַהּשׁ ּדִ הּוא ַהּצַ ׁשֶ

ִריְך יד.  ּצָ ן, ׁשֶ ָבִרים הּוא ּכֵ ָכל ַהּדְ ָלל ּבְ ְוַהּכְ
ָלִלי  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ
ן ּוְלרֹוֵמם ַהּמַֹח  ֵדי ְלַתּקֵ ה, ּכְ ִחּלָ ְך לֹו ּתְ ּיָ ַ ַהּשׁ
ן  ּוְלַלּבֵ ן  ְלַתּקֵ ַלְבנּוִנית,  ם  ָ ִמּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ
ַעל־ ִאם  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוזֶה  ָגִמים.  ַהּפְ ל  ּכָ

א  ַמּשָׂ גֹון  ּכְ לֹו,  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ָלִלי  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ְיֵדי 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ "ל,  ְוַכּנַ ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  ן  ּוַמּתָ
ן  ּקֵ ִנְתּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהּמִֹחין,  ִנְתרֹוְמִמין 
ל  ׁשֶ ָלִלי  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ יָלא.  ִמּמֵ ַהּכֹל 
ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַהּמַֹח  ֶאת  ֵמִרים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
ִחיַנת: "ְונֹוְזִלים ִמן  ְבנּוִנית ּבְ ל ַהּלַ ְך ּכָ ִנְמׁשָ
ֹמָחא )ֹזַהר־ יִרים ד, טו(  ִמן ִלּבּוָנא ּדְ יר ַהּשִׁ ְלָבנֹון" )ׁשִ
ן  ְיֻתּקַ יָלא  ִמּמֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  רל"ה:(,  ג  ֵחֶלק  דֹוׁש  ַהּקָ

ְפָרט: ַהּכֹל ּבִ

ֶוֶסת, טו.  ָלּה  ְוֵאין  ין  ְמֻרּבִ ֶמיָה  ּדָ ׁשֶ ה  ָ ְוִאּשׁ
ִחיַנת  הּוא ּבְ יק ָלּה ׁשֶ ִין ַמזִּ ַהּיַ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
זֶה  ל  ּכָ ִעם  י(,  )אֹות  "ל  ּנַ ּכַ ִמים  ַהּדָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ
יק  ַצּדִ ּבֹו  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ַיִין  ַעל־ְיֵדי  ְרפּוָאָתּה 
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵעיָניו  י  ּכִ י.  ֲאִמּתִ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֹמִחין  מֹוְתֵרי  ִחיַנת  ּבְ ָערֹות,  ׂשְ
ַלְבנּוִנית  יְך  ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ
ה  ִנּדָ ם  ּדַ ִחיַנת  ּבְ "ל,  ַהּנַ ִמים  ַהּדָ ין  ְלַהְלּבִ

ן ַעל־ְיֵדי זֶה: ּקֵ ְוִנְתּתַ

ּדֹות טז.  ַהּמִ ִפי  ּכְ ּמַֹח ִהיא  ּבַ ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ
אֹוֵחז  ָהָאָדם  ׁשֶ ה  ּדָ ַהּמִ ִפי  ּכְ ׁשֶ ָאָדם,  ּבָ ׁשֶ
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ָעָליו  ְועֹוְבִרין  חֹוְלִפין  ן  ּכֵ ּה  ּבָ
ַמְחְלפֹות  ַבע  "ׁשֶ ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  ּמַֹח.  ּבַ ׁשֶ
י  ִחיַנת ַהּמִֹחין, ּכִ רֹאׁשֹו" )ׁשֹוְפִטים טז, יט(, ְוֵהם ּבְ
"ל,  ּנַ ּכַ ֹמִחין  מֹוְתֵרי  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָערֹות  ַהּשְׂ
ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ עֹוְבִרין  ׁשֶ ִמּדֹות  ַבע  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ
ם  ִנְפּגָ ָערֹות  ּשְׂ ּבַ ּפֹוְגִמין  ּוְכׁשֶ ּמַֹח,  ּבַ ׁשֶ
ַמת  ַהְקּדָ )ּבְ ֵעיָנא  ְלֵדי  ּגִ ְבָעה  ׁשִ ִהיא  ׁשֶ ה  ָהְרִאּיָ
ְבָעה  ׁשִ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  י"ב(,  ּקּוִנים  ּתִ

ַבע ַמְחְלפֹות  ֶ ַגם ַהּשׁ ִנין ּפְ ְלֵדי ֵעיָנא, ְמַתּקְ ּגִ
ּקּון  ּתִ ְבִחיַנת  ּבִ ָערֹות  ַהּשְׂ ֵהם  ׁשֶ ֹראׁשֹו 

"ל: ּנַ ַהּמִֹחין ּכַ



ה ְלתֹוָרה כט ִפָלּ קצהּתְ

ה ְלתֹוָרה כט ִפָלּ ּתְ

ֵתנּו.  ִפּלָ ּתְ ּוְבָרצֹון ֶאת  ַרֲחִמים  ּבְ ל  ְוַקּבֵ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ֱאֹלֵהינּו חּוס  ְיֹהָוה  ַמע קֹוֵלינּו  ׁשְ )כט( 

ץ ֶאת  ְוָעִתי. ֹלא ְתַאּמֵ ַ ֲעֵלם ָאְזֶניָך ִמּשׁ י ְוַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ּפָ ר  ְסּתֵ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ַאל ּתַ
י  ֲעָקִתי. ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ֵיעֹוְררּו ָעַלי, ּכִ ְלָבְבָך, ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְוֹלא ִתְסּתֹם ָאְזְנָך ִמּצַ
ִנים  ּוִמְתַחּנְ ִלים  ּלְ ּוִמְתּפַ צֹוֲעִקים  ְוָאנּו  ָך,  ֻעזְּ ִתְפֶאֶרת  ּבְ ִלְראֹות  י  ִנְכַסְפּתִ ִנְכסֹוף  ה  ַכּמָ זֶה 
ֶניָך  ּפָ ים  ְמַחּלִ ְוָאנּו  ְוֶאֱהֶמה.  יָחה  ָאׂשִ ְוָצֳהַרִים  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ זֶה  ֵאֶליָך 
ְענּו ְוָרחֹוק  ֱאֶמת, ַוֲעַדִין ֹלא נֹוׁשַ ַרֲחֶמיָך ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ֶניָך ֵאֵלינּו ּוְתָקְרֵבנּו ְבּ יב ּפָ ׁשִ ּתָ ִמיד ׁשֶ ּתָ
ה  גּוף ָוֶנֶפׁש, ּוְבָכל יֹום ָצרֹוֵתינּו ְמֻרּבֶ לּות ְמֹאד ְמֹאד ּבְ י ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ ּנּו ְיׁשּוָעה, ּכִ ִמּמֶ
ֹלא  ָאְזֶניָך  ִמּכֶֹבד  ְוֹלא  אֹוָתנּו,  ְעּתָ  הֹוׁשַ ֹלא  ָיְדָך  ִמּקֶֹצר  ֹלא  י  ּכִ ָיַדְענּו,  ּוֶבֱאֶמת  ֵמֲחֵברֹו. 
י  ים ִנְתַרַחְקּתִ י ַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ילּו ֵביֵנינּו ּוֵביְנָך, ּכִ י ִאם ֲעֹונֹוֵתינּו ִהְבּדִ ִפּלֹוֵתינּו, ּכִ ַמְעּתָ ּתְ ׁשָ
ִמּטֹוב  ְרחֹוִקים  ֵהם  ׁשֹוַתי  ּוַבּקָ ִחּנֹוַתי  ּתְ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָהִרחּוק,  ַתְכִלית  ּבְ ַהּטֹוב  ִמן 
ל,  ַמע ְוִנְתַקּבֵ ׁשְ ּבּור ַהּנִ ר ׁשּום ּדִ ר, ּוֵמֲחַמת זֶה ֵאיִני זֹוֶכה ְלַדּבֵ י ֹלא ְבַדַעת ֲאַדּבֵ י, ּכִ ֲאִמּתִ
ַעת  ֵמַהּדַ ִכין  ִנְמׁשָ ֵאיָנם  ׁשֶ ֵמֲאַחר  ָלל,  ּכְ ּבּור  ּדִ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים  ֵאיָנם  ּבּוַרי  ּדִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ׁש ֵעזֶר ִלי, ִלְזּכֹות  ַמִים, ּוֵמַאִין ֲאַבּקֵ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ה ָמה ֶאֱעׂשֶ ֶהם טֹוב. ְוַעּתָ ה ְוֵאין ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ה ָיַדְעּתָ  י ַאּתָ ל, ּכִ ַמע ְוִנְתַקּבֵ ׁשְ ּבּוַרי, ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלִדּבּור ַהּנִ יְך טֹוב ְלתֹוְך ּדִ ְלַהְמׁשִ
ִמּיּות  ַגׁשְ ֲאִני ָצִריְך ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יו ֵאין ִלי ׁשּום ְסִמיָכה ּבְ ַעְכׁשָ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ
ִני  ָחּנֵ ּתְ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד ׁשֶ ַנת ִחּנָ ָך ַמּתְ ׁש ִמּמְ י ִאם ְלַבּקֵ דֹול ְוָדָבר ָקָטן, ּכִ ָבר ּגָ ּוְברּוָחִנּיּות ּדָ
ֹאֶפן  ַרֲחִמים ּבְ ֲאִני ָצִריְך ַלֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבְ ֶ ן ִלי ָכל ַמה ּשׁ ם ְוִתּתֶ ֶחֶסד ִחּנָ ּבְ
עֹוָלם ַהּנֹוֵגַע ַלֲעבֹוַדת  ָבר ָקָטן ּבָ י ֵאין ׁשּום ּדָ ֱאֶמת, ּכִ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ַעְצָמה ָקׁשֶ י ָהֵעָצה ּבְ ְהֶיה ָנֵקל ֶאְצִלי ַלֲעׂשֹותֹו, ְוֵאין ִלי ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה, ּכִ ּיִ ְיֹהָוה ׁשֶ
י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך  ְקָוה ּכִ ה ׁשּום ּתִ ן ֵאין ִלי ַעּתָ ֲאִני ָצִריְך. ְוַעל־ּכֵ ָבר ׁשֶ מֹו גּוף ַהּדָ ִלי ְלַקּיֵם ּכְ
ִפי ֵעֶרְך  י ֲאִפּלּו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ּכְ ה ִעּמִ ה עֹוׂשֶ לֹום ַאּתָ ים. ְוִאם ַחס ְוׁשָ ָהַרּבִ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵאיזֶה טֹוב,  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ִאם  ִתי  ּוְתִחּנָ ִתי  ְתִפּלָ ּבִ ׂש  ְלַחּפֵ ְוִתְרֶצה  ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ
ל  ּכָ ֱאֶמת ׁשֶ י ֲאִני יֹוֵדַע ּבֶ י ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי, ּכִ י ַנְפׁשִ ל, ֹלא ָיַדְעּתִ ַמע ְוִנְתַקּבֵ י ִנׁשְ ּלִ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ

ַתְכִלית ָהִרחּוק: י ּבְ ָבַרי ֵהם ְרחֹוִקים ִמּטֹוב ֲאִמּתִ ּדְ

ְלָפֶניָך,  ְדָבַרי  ָארּוָצה  ָמה,  ִויִהי  י  ָאַמְרּתִ ְמֹאד,  ִלי  ַמר  ְמֹאד  ִלי  ַצר  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ר ּוֵמָעָפר  ָעְנִיי. ּוֵמֶאֶרץ ֲאַדּבֵ יָחה ְוִיְרַוח ִלי, אּוַלי ָיחֹוס אּוַלי ְיַרֵחם. אּוַלי ֵיֶרא ְיֹהָוה ּבְ ָאׂשִ
ה טֹוב  י ַאּתָ ְקָוה, אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם. ּכִ ִאְמָרִתי ֲאַצְפֵצף, אּוַלי ֵיׁש ּתִ
ְנֻקּדֹות  ֵאיזֶה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִבְדָבַרי  ִלְמצֹוא  ָיכֹול  ה  ַאּתָ אי  ּוְבַוּדַ ְוַלּטֹוִבים,  ָלָרִעים  ַלּכֹל  ּוֵמִטיב 
דֹוָלה,  ּגְ ּוְבַהְעָלָמה  עּוט  ַהּמִ ּוְבַתְכִלית  דֹול  ּגָ ר  ּוְבֶהְסּתֵ ֶהְעֵלם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ י  טֹובֹות, ַאף־ַעל־ּפִ
ַרת ְמַעט ַהּטֹוב ַהזֶּה  ִלים ַעל־ְיֵדי ַהְסּתָ ָמִעים ְוִנְתַקּבְ ּבּוַרי ִלְהיֹוָתם ִנׁשְ ֵאיָנן ְראּוִים ּדִ ַעד ׁשֶ
ֲעלּומֹות  ל ּתַ ה ְלֵהִטיב, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ה ַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ י־ֵכן ַאּתָ ֶעְלמּו ָבֶהם. ַאף־ַעל־ּפִ ּנֶ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ְמַעט  ם  ּגַ ְלַגּלֹות  דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ָיֹכל  ה  ְוַאּתָ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ּמִ ׁשֶ רֹות  ִנְסּתָ ַוֲהמֹון 
ה ָחָטאִתי  ָך ַהְרּבֵ י ֶנְגּדְ ַגְמּתִ ּפָ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ א, ׁשֶ ּלָ ה ָיַדְעּתָ ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ י ַאּתָ ְדָבַרי, ּכִ ּבִ



ה ְלתֹוָרה כט ִפָלּ ּתְ קצו

ָנִתי  ּוָ י־ֵכן ּכַ יִתי, ַאף־ַעל־ּפִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה ְוָהַרע ּבְ י ְלָפֶניָך ִמּנְ ְעּתִ ָעִויִתי ּוָפׁשַ
ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעבֹוָדְתָך  ֱאֶמת  ּבֶ ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ְוָחֵפץ  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ כֹוֵסף  ֲאִני  י  ּכִ ְלטֹוָבה,  ְדָבַרי  ּבִ
י  ַמֲעׂשַ ָאְמָנם  ְוִאם  ָתִמיד.  ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב  ְוַלֲעׂשֹות  ְלַגְמֵרי  ֵמָרע  ָלסּור  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
נּו  ְדּתָ ה ִלּמַ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוַאּתָ ׁשֹוַתי ּוְתִחּנֹוַתי ֵהם ּבֶ ְבֵרי ַבּקָ ל זֶה ּדִ ָלל, ִעם ּכָ ֵאיָנם ָנִאים ּכְ
ְצִריִכין  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ִמיד  ּתָ ְלָפֶניָך  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי 
ּטֹוב  ּבַ ִלְבֹחר  ִחיָרה  ּבְ ָלנּו  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ְיֹהָוה  ַלֲעבֹוַדת  ְלִהְתָקְרבּות 
ה ְלָבֵבנּו ֵאֶליָך  ּטֶ ּתַ ה ְוַתֲחנּוִנים ַעל זֶה ְבַעְצמֹו, ׁשֶ ִפּלָ י־ֵכן מֹוִעיל ּתְ ָרע, ַאף־ַעל־ּפִ ְוִלְמֹאס ּבָ
ע  ֶרׁשַ ֶרְך  ּדֶ ַלֲעֹזב  ְוַתְכִריַח אֹוָתנּו  ָלנּו  ְוַתֲעֹזר  ָלְך,  ד  ְעּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ ִיְצֵרנּו  ֶאת  ְוִתּכֹוף  ֱאֶמת  ּבֶ
י ִאם ַעל זֶה, ַעל  ְקָוה ּכִ ים. ּוֶבֱאֶמת ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ֶדֶרְך ַהַחּיִ ר ּבְ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּטֹוב ְוַהּיָ ְוֶלֱאֹחז ּבְ
ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעבֹוָדְתָך  ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָקְרֵבִני  ּתְ ׁשֶ ֵאֶליָך  ּוְזָעָקה  ּוְצָעָקה  ְוָעה  ְוׁשַ ְוַתֲחנּוִנים  ה  ִפּלָ ּתְ
ה ָלסּור  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֲחָסֶדיָך ּבְ י ּכַ ה ִעּמִ ֲאָוִתי, ְוַתֲעׂשֶ ר ֶאת ּתַ ּבֵ ְוִתּכֹוף ֶאת ִיְצִרי ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֵעיֶניָך ָתִמיד ֵמַעּתָ ֵמָרע ְלַגְמֵרי, ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ

יָחִתי  ׂשִ ל  ּכָ ּוְלָבֵאר  ְלָפֵרׁש  ְכֵבדֹות  ְוָיַדי  ָאטּום  י  ְוִלּבִ ְקָצָרה  י  ְעּתִ ּדַ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ּוְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ה ָתִמיד  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוָעְזֵרִני  ַרֲחֶמיָך,  ֹרב  ּכְ ָעַלי  ָעַלי, חּוָסה  ַוֲחֹמל  ְלָפֶניָך. חּוס 
ה ַעל־ְיֵדי  ֶאְזּכֶ ַבח ָוֹעז ּוְפֵאר ְוָכבֹוד ְוִתְפֶאֶרת, ַעד ׁשֶ ָכל ִמיֵני ׁשֶ ים ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֶאת ַהּצַ
י  דֹוׁש, טֹוב ֲאִמּתִ ַעת ַהּקָ ְך ַעל־ְיֵדי ַהּדַ ְהֶיה ִנְמׁשָ ּיִ ַעת, ַעד ׁשֶ יִקים ְלרֹוֵמם ֶאת ַהּדַ ּדִ ַבח ַהּצַ ׁשֶ
ְהיּו ָכל  ּיִ ה ׁשֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ּבּוִרים טֹוִבים ּבֶ ּבּוַרי ּדִ י. ְוִיְהיּו ָכל ּדִ ּלִ ּבּור ׁשֶ ְלתֹוְך ַהּדִ
יִקים  ּדִ ֵאי עֹוָלם, ּוְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל ּבָ ִלים ּבְ ָמִעים ְוִנְתַקּבְ ׁשְ ּבּוִרים ַהּנִ ּבּוַרי ּדִ ּדִ
ְיַרֵחף,  ּגֹוָזָליו  ַעל  ִקּנֹו  ָיִעיר  ר  ֶנׁשֶ ּכְ ָעֵלינּו  ָיֵגנּו  אֹוָתם,  ּוְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ֹמֵחינּו  ָלנּו  ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִביָנה  ְקֵנה  ָחְכָמה  ְקֵנה  ָיָדם  ַעל  ְלעֹוֵרר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד 
דֹוָלה,  ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ְעּתִ ִלים ּדַ ה ְלַהׁשְ ינּו ָהָרִעים, ְוֶאְזּכֶ נּו ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ְגְזלּו ֵמִאּתָ ּנִ נּו ׁשֶ ְוַדְעּתֵ
ּבּוַרי, ַעד  ּדִ י ְלתֹוְך  יְך טֹוב ֲאִמּתִ ּוְלַהְמׁשִ דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ֵמַהּדַ ּבּוַרי  ּדִ ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד 
ֵאינֹו  ּבּור ׁשֶ י ׁשּום ּדִ ִמיד, ְוֹלא ֵיֵצא ִמּפִ ִלים ּתָ ָמִעים ְוִנְתַקּבְ ׁשְ ּבּוַרי ִדּבּוִרים ַהּנִ ל ּדִ ְהיּו ּכָ ּיִ ׁשֶ
יְך  ּבּוִרי, ְוַתְמׁשִ י ְבֵעת ּדִ ים ְוִתְהֶיה ָתִמיד ִעם ּפִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ְבּ ַזּכֵ ל, ַרק ּתְ ַמע ְוִנְתַקּבֵ ִנׁשְ
ָמִעים  ׁשְ ַהּנִ ִדּבּוִרים  ִיְהיּו  ּבּוַרי  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  י,  ּלִ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ְלתֹוְך  י  ֲאִמּתִ טֹוב  ִמיד  ּתָ
ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ֵהן  ֹכל.  ֵעיֵני  ּבְ ִלים  ְוִנְתַקּבְ
ה ָתִמיד  ָחֵסר ִלי. ֶאְזּכֶ ֶ ל ַמה ּשׁ יר ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ַעל ּכָ ּוְלַהְעּתִ
ִלים ֶאְצְלָך,  ָמִעים ְוִנְתַקּבְ ׁשְ ּבּוִרים ַהּנִ ְבֵרי ֵחן ְוַתֲחנּוִנים, ּדִ ּבּוִרים טֹוִבים ּדִ ר ְלָפֶניָך ּדִ ְלַדּבֵ
ַרֲחִמים ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך  ֲאלֹוַתי ּבְ א ָכל ִמׁשְ ַמּלֵ ּתְ ֹאֶפן ׁשֶ ָך, ּבְ ִלּבְ ְנסּו ְדָבַרי ּבְ ְוִיּכָ לּו  ְוִיְתַקּבְ
עּור ָוֵעֶרְך, ְוֵאין  ִלי ׁשִ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּבְ ַגׁשְ ים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ה ְמֻרּבִ י ְצָרַכי ֵהּמָ ֱאֶמת, ּכִ ּבֶ
ֲאִני רֹוֶצה  ׁשֶ דֹוִלים. ְוֵהן ּכְ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָען ּוִמְבָטח, ּכִ ִלי ׁשּום ִמׁשְ
י  ין ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ַעְצִמי, ְלַבל ֶאְהֶיה עֹוד ַאְכָזר ַעל ּגּוִפי ְוַנְפׁשִ ְבֵרי ִכּבּוׁשִ ר ְלַעְצִמי ּדִ ְלַדּבֵ
ר ְלַעְצִמי ִדּבּוִרים  ה ָתִמיד ְלַדּבֵ ָמִתי, ַוֲאִני רֹוֶצה ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ַעְצִמי, ְוֶאְזּכֶ ְורּוִחי ְוִנׁשְ
ה ְלעֹוֵרר ֶאת ַעְצִמי ָלׁשּוב ֵאֶליָך  י, ְוֶאְזּכֶ ִלּבִ ּיְֻכְנסּו ְדָבַרי ְבּ ֹאֶפן ׁשֶ ִלים ּבְ ָמִעים ְוִנְתַקּבְ ׁשְ ַהּנִ
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לֹות ְמֹאד ְמֹאד.  בֹוַתי ַהְמֻבְלּבָ י ָהַרע ּוְפֻעּלֹוַתי ַהְמֻגּנֹות ּוַמְחׁשְ ה ַדְרּכִ ֱאֶמת, ְוַלֲעֹזב ֵמַעּתָ ּבֶ
ְוֹלא  ִמיד,  ּתָ ֵאֶליָך  ְוָחָזק  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ַעְצִמי  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ְלַצְמֵצם  ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ
ְלּבּול  לֹום, ְוֹלא ְלׁשּום ּבִ ֲאָוה ַחס ְוׁשָ ַבר ּתַ י ּוְלָבִבי ְלַהְתִחיל ְלַהּטֹות ְלׁשּום ּדְ ְעּתִ יַח ֶאת ּדַ ַאּנִ
ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ְוִלְכֹסף  ה,  ּוְבַמֲעׂשֶ ּוְבִדּבּור  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵמָרע  ָלסּור  ה  ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ
ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ָכל ֵלב,  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ַעְצִמי ַבֲעבֹוָדְתָך  יל  ּוְלַהְרּגִ ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ִמיד  ּתָ ֵאֶליָך 
ֲאִני ָצִריְך ּוֻמְכָרח  ׁשֶ ִביל ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוֵהן ּכְ ׁשְ ּוָממֹון, ִלְמֹסר ַהּכֹל ֵאֶליָך ּוְלַהְפִקיר ַהּכֹל ּבִ
ֵאיזֶה  ִביל  ִבׁשְ אֹו  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ְלעֹוְרָרם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ִפי  ּכְ
ֹאֶפן  ָבַרי, ּבְ ָך ְלָכל ּדְ יְך טֹוב ֵמִאּתְ ִמיד ְוַתְמׁשִ ַרֲחֶמיָך ּתָ ִני ְבּ ַזּכֵ הּוא ְרצֹוֶנָך, ּתְ ֵחֶפץ ְוִעְנָין ׁשֶ
ֵטִלים  ָבִרים ּבְ ר ּדְ ֵעיֵני ֹכל, ְוֹלא ֲאַדּבֵ ִלים ּבְ ָמִעים ְוִנְתַקּבְ ׁשְ ּבּוִרים ַהּנִ ִמיד ּדִ ְהיּו ְדָבַרי ּתָ ּיִ ׁשֶ
ְמָך  ְלׁשִ דֹול  ּגָ ּתֹוֶעֶלת  ֵמֶהם  ֹבא  ּיָ ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ּבּוִרים טֹוִבים,  ּדִ ִיְהיּו  ּבּוַרי  ּדִ ל  ּכָ ַרק  ְלעֹוָלם, 
ֵהם  ָבִרים ׁשֶ ה ִלְפֹעל ַעל ָיָדם ּדְ ֶאְזּכֶ ִלים, ׁשֶ ָמִעים ְוִנְתַקּבְ ׁשְ ּבּוִרים ַהּנִ ֱאֶמת, ּדִ ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ

ְוַתְחֹמל ָעַלי  ְוַתַעְזֵרִני ְמֵהָרה  יֵעִני  ַרֵחם ָעַלי ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָאב ַהֶחֶסד, ְותֹוׁשִ ּתְ ּוְבֵכן 
ִתּקּון  הּוא  ׁשֶ ָלִלי  ַהּכְ ּקּון  ַלּתִ ה  ֵמַעּתָ ִני  ּוְתַזּכֵ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ּוַבֲחִנינֹוֶתיָך  דֹוָלה  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ
י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ַעי ׁשֶ ל ֲעֹונֹוַתי ַוֲחָטַאי ּוְפׁשָ ִרית. ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ַעל ּכָ ַהּבְ
ָבה  ַמֲחׁשָ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּבְ ִרית ֹקֶדׁש ִמּנְ ְפַגם ַהּבְ י ְלָפֶניָך ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ְלָפֶניָך, ּוִבְפָרט ַמה ׁשֶ
ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ים,  חּוׁשִ ָאר  ּוִבׁשְ ָהֹאזֶן  ִמיַעת  ּוִבׁשְ ָהַעִין  ְרִאּיַת  ּבִ ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ
ְוִתְסַלח  ְמֹחל  ּתִ ַהּכֹל  ל ִאּסּור, ַעל  ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ֵהן  ר,  ֶהּתֵ ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ֵהן  ּוְבָרצֹון, 
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ִלְסֹלַח.  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ַחּנּון  ְסִליחֹות,  ֱאלֹוּהַ  ִלי 
ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ה  חּוׁשָ ְמֵהָרה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ְפּ
ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ר,  ְלַדּבֵ ָלל ַמה  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  י  ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ
קֹול ַמר, ְזָעָקה  יָחִתי ַעל ָידֹו, ַרק ֲאִני צֹוֵעק ֵאֶליָך ְלַבד ּבְ אּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ עֹוָלם ׁשֶ ָלׁשֹון ּבָ
ָכל ִמיֵני קֹולֹות ּוְצָעקֹות ַוֲאָנחֹות  ְוָעה ּוְזָעָקה ּוְצָעָקה, ּבְ ׁשַ ֲאָנָחה ַוֲאָנָקה, ּבְ דֹוָלה ּוָמָרה, ּבַ ּגְ
עֹוָלם. קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה ְוֶאְצָעָקה, קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה ְוַהֲאִזין ֵאָלי. קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי  ּבָ ׁשֶ
ַחת  י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן. ַמה ּבֶ ן. ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ְיֹהָוה ֶאְתַחּנָ ֶאל ְיֹהָוה ֶאְתַחּנָ
ִני ְלִתּקּון  יֵעִני ְוַזּכֵ ָך. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי חּוס ְוַרֵחם ָעַלי, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ יד ֲאִמּתֶ ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ
ם, ְוָיַדי ְפרּוׂשֹות  ים ְלֶחֶסד ִחּנָ ּיִ י ֵעיַני צֹוִפּיֹות ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ֱאֶמת, ּכִ ִרית ּבֶ ַהּבְ
ה ְלַרֲחֶמיָך, ִאם  ב ַוֲאַיֵחל ַוֲאַצּפֶ ַע ֵאֶליָך ְוֵאׁשֵ ּוֵ י ִבי, ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ַלֲחִנינּוֶתיָך. ְוָכל עֹוד ַנְפׁשִ
ֲעָבִדים ֵעיַני ְלָך  ִנים, ְוִאם ּכַ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ָבִנים ַרֵחם ָעַלי ּכְ ֲעָבִדים, ִאם ּכְ ָבִנים ִאם ּכַ ּכְ
ַחת.  י ׁשָ י ִמּנִ ט ַנְפׁשִ ִרית ּוְתַמּלֵ ַגם ַהּבְ ֵצִני ִמּפְ ר ּוְתַחּלְ ְסּגֵ ִני ְותֹוִציֵאִני ִמּמַ ָחּנֵ ּתְ לּויֹות, ַעד ׁשֶ ּתְ
ּוָבֵעיַנִים  ּוָבַרְגַלִים  ַדִים  ּיָ ּבַ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַגם  ְפּ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ
ל  ִמּכָ ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ם  ֻכּלָ ּבְ ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ים,  חּוׁשִ ָאר  ּוִבׁשְ
ֵלמּות,  ַתְכִלית ַהּשְׁ ֱאֶמת, ְבּ ִרית ּבֶ ִני ְמֵהָרה ְלִתּקּון ַהּבְ עֹוָלם. ּוְתַזּכֵ ּבָ ִרית ׁשֶ ַגם ַהּבְ ִמיֵני ְפּ
ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות  ן ּכָ ִרית ְלַתּקֵ ה ַעל־ְיֵדי ִתּקּון ַהּבְ ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַמְדֵרַגת ַצּדִ ּבְ
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ָס"ה  ְשׁ ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ְפּ ִמיֵני  ְוָכל  ְלָפֶניָך.  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ִעים  ׁשָ ְוַהּפְ
הּוא  ִרית ׁשֶ ן ַעל־ְיֵדי ִתּקּון ַהּבְ ה ְלַתּקֵ ם ֶאְזּכֶ ּלָ ָס"ה ִגיִדין, ּכֻ ֶנֶגד ְשׁ ֵהם ּכְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ָלאִוין ׁשֶ
ָס"ה  ַהְשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמים  ַהּדָ ל  ּכָ ְך  ּוְלַזּכֵ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ָלִלי,  ַהּכְ ִתּקּון  הּוא  ׁשֶ יִדין  ַהּגִ ָלִלּיּות  ְכּ
ְוִלְכלּוִכים,  ַוֲעִכירּות  ָגִמים  ְפּ ִמיֵני  ל  ּכָ י  ּלִ ׁשֶ ִמים  ַהּדָ ל  ִמּכָ ְוָתִסיר  ל  ּוְתַבּטֵ ְוַתֲעִביר  ִגיַדי. 
ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ּתֹוָרה.  ּבַ ׁשֶ ָלאִוין  ָס"ה  ְשׁ ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ַעל־ְיֵדי  ָבֶהם  י  ְלּתִ ִהּטַ ׁשֶ
ִמים  ַהּדָ ִתְגּבֶֹרת  ַעל־ְיֵדי  ְבָיכֹול,  ּכִ ִכיָנה  ְלַהּשְׁ י  ַרְמּתִ ּגָ ׁשֶ ְכָתִמים,  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ ִסיר  ּתָ
ְבָיכֹול, ְבִחיַנת  ִכיָנה ּכִ י ְלַהּשְׁ ַרְמּתִ ר ּגָ ים, ַעד ֲאׁשֶ ֻרּבִ רּו ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ ִהְתַגּבְ ָהָרִעים ׁשֶ
י  ְוָגַרְמּתִ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ָגלּות  ּבְ ִכיָנה  ַהּשְׁ ָיְרָדה  ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ִנּדֹות  ם  ּדַ
ַבּגֹוִים ֹלא  ָבה  ָיׁשְ יּה. ִהיא  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ין קּוְדׁשָ ֵבּ ַאְפָרׁשּוָתא  ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ

ה ָהָיָתה: ן ְלִנּדָ ַלִים ַעל־ּכֵ תּוב, ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָמְצָאה ָמנֹוַח, ּכְ

יִתי  ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ ר, ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹוִני. ֶנֱאַלְמּתִ ל עֹוָלם, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְמָך  ים, ּוְלַמַען ׁשִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ה ְלַמַעְנָך, ּוְלַמַען ַהּצַ ר. חּוס ְוַרֵחם ָעַלי ַוֲעׂשֵ ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ
רֹום  תּוב, ְיֹהָוה ִמּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ יּה, ּכְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֲאַגת קּוְדׁשָ דֹול, ּוְלַמַען ַצֲעַקת ְוׁשַ ַהּגָ
ַאג ַעל ָנֵוהּו, ַעל ָנֶוה ִדיֵליּה. ָאֹנִכי ָחָטאִתי ְוהּוא  ֹאג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג ּוִמּמְ ִיׁשְ
ְוִהיא  ִמּדֹוָדּה,  ִנְפְרָדה  ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָגלּוָתּה  ּבְ ְזַעק  ּתִ ְבַמר  ַגם ִהיא  ְוִהיא  ים.  אִזּקִ ּבָ ָאסּור 
ְדנּו, אֹוי  ּדָ י ׁשֻ רֹוִעי, אֹוי ָלנּו ּכִ ִני ִמזְּ י ַקּלַ ִני ֵמֹראׁשִ ִכי ַתְמרּוִרים, ַקּלַ קֹול ַמר ְנִהי ּבְ צֹוֶעֶקת ּבְ
י ֲאַנְחנּו  ּכִ נֹוֵתינּו, אֹוי אֹוי ָלנּו,  ּוׁשְ ָיֵמינּו  י ָחָטאנּו, אֹוי ַעל  ּכִ נּו, אֹוי ָנא ָלנּו  ַנְפׁשֵ ָלנּו ַעל 
יָדן,  חֹוִבין ּדִ ים, ְוִהיא ְמֹגֶעֶלת ּבְ ֻרּבִ ֵעינּו ַהּמְ ל זֶה ַעל־ְיֵדי ֲחָטֵאינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ָגַרְמנּו ּכָ
ר, ָמֵלא ַרֲחִמים,  ַדּבֵ ְכָתִמים ֵמֲעֹונֹוֵתינּו. ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ יָה ּוְבָגֶדיָה ְמֻלְכָלִכים ּבִ ּוְלבּוׁשֶ
ן  ְלַתּקֵ נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ה ַמה  ֲעׂשֵ ְוַרחּום,  ַחּנּון  ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  ֵעיַנִים, טֹוב  ְטהֹור 
ן  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלמּות, ּבְ ׁשְ ִרית ּבִ ִני ְלִתּקּון ַהּבְ ל זֶה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוַזּכֵ ּכָ
ַרֲחֶמיָך  ַעי ּבְ ל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ר ִלי ַעל ּכָ עֹוָלם, ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֵ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ּכָ
ְך  ן ּוְלַזּכֵ ּנּו ַלְבנּוִנית ְלָבֵרר ּוְלַלּבֵ ה, ְוִתְמׁשֹוְך ִמּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ַרֲחֶמיָך ַהּדַ ים. ּוְתעֹוֵרר ּבְ ָהַרּבִ
ֶהם.  ּבָ ְלקּוִלים ׁשֶ ָגִמים ְוַהּקִ ְקנּו ָכל ַהּפְ ְתּתַ ּיִ י, ַעד ׁשֶ ּלִ ָס"ה ִגיִדין ׁשֶ ל ַהְשׁ ל ּכָ ִמים ׁשֶ ל ַהּדָ ּכָ
ּקּון,  ם ׁשּום ּתִ יַע ְלׁשָ ּגִ ּיַ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשַ ים ׁשֶ ּקִ ִרים ְוַהּדַ קֹומֹות ַהּצָ ּקּוִנים ְלָכל ַהּמְ ִני ִלְזֹרק ּתִ ּוְתַזּכֵ
ן  ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ם, ַעד ׁשֶ ם ְלׁשָ ּקּוִנים ּגַ ה ִלְזֹרק ּתִ ַרֲחֶמיָך, ֶאְזּכֶ ִני ְבּ ַזּכֵ ּתְ ִרית ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי ִתּקּון ַהּבְ
ה  ִני ֵמַעּתָ ֱאֶמת, ּוְתַזּכֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּקּון ּכִ ַתְכִלית ַהּתִ דֹול, ּבְ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ָגִמים ּבִ ל ִמיֵני ְפּ ּכָ
ּלֹא  י ּוְבָגַדי ׁשֶ ֹמר ֶאת ְלבּוׁשַ י ָתִמיד, ְוִתׁשְ יֵעִני ְוִתְהֶיה ִעּמִ ים, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְבּ
ַגם ַהּנֹוֵגַע  ֶדל ַהּפְ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ּגֹ י ַאּתָ ֶתם ְוׁשּום ְרָבב, ּכִ ָיֹבא ֲעֵליֶהם ׁשּום ִלְכלּוְך ְוׁשּום ּכֶ
אֹוָתם  ׁשֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ָגִדים  ַהּבְ ַגם  ְפּ ַעל־ְיֵדי  ֶעְליֹוִנים  ּוְבעֹוָלמֹות  ַעְצָמּה,  ּבְ ִכיָנה  ַהּשְׁ ּבְ
אֹוָתם  ׁשֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ּכְ זֶה  ַעל  ָהָאָדם  ֶאת  ִנין  ּדָ ַעְצָמן  ּבְ ָגִדים  ְוַהּבְ ְוִלְכלּוִכים,  ָתִמים  ִמּכְ
ָגִדים  ַהּבְ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ַהזֶּה  ָבר  ּדָ ם  ּגַ ְמֹאד  ָעַלי  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוַתי  ָתִמים.  ִמּכְ
ה  ִפּלָ ַעת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ׁשְ י ֵמֶהם, ּוִבְפָרט ּבִ ְעּתִ יַח ּדַ ּלֹא ַאּסִ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשַ ָתִמים, ּכִ ִמּכְ
י ַעל־ ַעת. ְוָכל זֶה ָגַרְמּתִ ח ַהּדַ ֶהּסַ ָתִמים ּבְ לֹום ֲעֵליֶהם ּכְ ִאים ַחס ְוׁשָ ָאר ֲעָסִקים, ְוָאז ּבָ ּוׁשְ
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ֹמר  ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ֵאיִני זֹוֶכה ִלׁשְ לֹות ְמֹאד, ֲאׁשֶ בֹוַתי ַהְמֻבְלּבָ ים ּוַמְחׁשְ ֻרּבִ ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ
ָתִמים ְוִלְכלּוִכים: יָלן ִמּכְ ְנִקּיּות ּוְלַהּצִ ָגִדים ּוְלַהֲחִזיָקן ּבִ ֶאת ַהּבְ

יָחִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ָמֵלא ַרֲחִמים,  אִתי ְלָפֵרׁש ׂשִ ה ּבָ ל ֵאּלֶ ֵהן ַעל ּכָ
ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ל  ּכָ ִמְבָטח  ֵענּו  ִיׁשְ ֱאֹלֵהי  ֲעֵננּו  ּתַ ֶצֶדק  ּבְ נֹוָראֹות  טֹובֹות,  ִבים  ַלַחּיָ ּגֹוֵמל 
ל זֶה ִחיׁש  י ּכָ ַחּיַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ֶמָך. ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ְרחֹוִקים, נֹוָראֹות ַהְפֵלא ְלַמַען ׁשְ
ֶאת  ּוְלעֹוֵרר  ְלָהִרים  ה  ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ן  ְלַתּקֵ ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְמֵהָרה,  ַקל 
ל  ִמים ׁשֶ ל ַהּדָ ָגם ּכָ ן ּפְ דֹוׁש, ְלַתּקֵ ַעת ַהּקָ ה ֵמַהּדַ ָ ְקֻדּשׁ יְך ַלְבנּוִנית ּדִ ה ּוְלַהְמׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ַהּדַ
ָתִמים  ל ַהּכְ ָגם ּכָ ן ּפְ ִני ְלַתּקֵ ּתֹוָרה, ּוְתַזּכֵ ּבַ ָס"ה ָלאִוין ׁשֶ ֶנֶגד ְשׁ ֵהם ּכְ ָס"ה ִגיִדין, ׁשֶ ל ַהְשׁ ּכָ
ה.  ָגִמים ָהֵאּלֶ ל ַהּפְ ה, ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ַעל ּכָ י אֹוָתם ַעד ֵהּנָ ַמְרּתִ ּלֹא ׁשָ ָגִדים ׁשֶ ל ַהּבְ ׁשֶ
ֹמר ֶאת  ה ִלׁשְ ל ֵחְטא ְוָעֹון ּוִמְכׁשֹול, ְוַתַעְזֵרִני ֵמַעּתָ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ה ְוִתׁשְ ְוַתַעְזֵרִני ֵמַעּתָ
ָגַדי  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ֵצא  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ ְנִקּיּות,  ּבִ ּוְלַהֲחִזיָקן  ָדן  ְלַכּבְ י  ּלִ ׁשֶ ים  בּוׁשִ ְוַהּלְ ָגִדים  ַהּבְ
ִמיד,  ָגַדי ּתָ ְמֵרִני אֹוִתי ְוֶאת ּבְ ֲעִדי ְוִתׁשְ ָלל. ְוָתֵגן ּבַ ֶתם ְוׁשּום ִלְכלּוְך ּוְרָבב ּכְ י ׁשּום ּכֶ ּוְלבּוׁשַ
ה ְוַעד עֹוָלם.  ִמיד ֵמַעּתָ ים ּתָ ים ּוְטהֹוִרים ּוְקדֹוׁשִ ם ְנִקּיִ י ֻכּלָ י ּוְבָגַדי ּוְלבּוׁשִ ְוִיְהיּו גּוִפי ְוַנְפׁשִ
ִמן  ְונֹוְזִלים  ים  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ְוִיְהֶיה  ים,  ַהַחּיִ קֹור  ִמּמְ ים  ַחּיִ ַמִים  ַרֲחֶמיָך  ּבְ יְך  ְוַתְמׁשִ
אֹוָתּה  ְוַתֲעֶלה  ָתּה,  ּדָ ִמּנִ ִכיָנה  ַהּשְׁ ֶאת  ַטֵהר  ּתְ ם  ְוׁשָ א,  יׁשָ ַקּדִ ְדמֹוָחא  ִלּבּוָנא  ִמן  ְלָבנֹון 
ְוִתְזֹרק  יְך  ְמׁשִ ּתַ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ְוֵריעּות.  ְוַאְחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ ּדֹוָדּה  ֶאל  יב  ְוָתׁשִ לּוָתּה  ִמּגָ
נּו ִמְקָרא  ָגֵדינּו ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתינּו, ּוְתַקּיֵם ּבָ ה ּוְתַטֵהר אֹוָתנּו ְוֶאת ּבְ ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ָהֵאּלֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר  ל ּגִ ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ תּוב, ְוָזַרְקּתִ ּכָ ׁשֶ
ִאם  ְיֹהָוה  ֹיאַמר  ְכָחה  ְוִנּוָ ָנא  ְלכּו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶמר  ְוַכּצֶ ֶלג  ֶ ּשׁ ּכַ ֲחָטֵאינּו  ין  ְוַתְלּבִ ֶאְתֶכם. 
ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא  ֶמר ִיְהיּו. ְוִנְזּכֶ ּצֶ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ ינּו ִאם ַיְאּדִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ּשׁ ִנים ּכַ ָ ּשׁ ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

ָך ַאל ֶיְחָסר: ֶמן ַעל ֹראׁשְ ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים ְוׁשֶ תּוב, ּבְ ּכָ ׁשֶ

ָכל ֵעת, ֵאיְך  ֵדִני ּבְ י ָתִמיד ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ים, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעַלי ּבְ ּוְבֵכן ּתְ
ה ׁשּום  ְרצֹוְנָך, ְוֹלא ֲאַגּלֶ ּלֹא ּכִ ּבּור ׁשֶ י ּדִ ּלֹא ֵיֵצא ִמּפִ ֵני ָאָדם, ׁשֶ ּבּוַרי ִעם ּבְ ִעְנָין ּדִ ְלִהְתַנֵהג ּבְ
ָרִכיל  ְכָלל הֹוֵלְך  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ֶאְהֶיה ַחס  ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ְלַגּלֹות,  ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ סֹוד 
ֶהם ּוְלַגּלֹוָתם,  ר ּבָ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה, ֵאיזֶה ִדְבֵרי תֹוָרה ְצִריִכין ְלַדּבֵ י ֵאין ִאּתָ ה סֹוד. ּכִ ְמַגּלֶ
ה  ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ ּוְלַגּלֹוָתם, ֲאׁשֶ ָאסּור ְלאֹוְמָרם  ְוֵאיזֶה ִדְבֵרי תֹוָרה ׁשֶ
ִדְבֵרי תֹוָרה, ֵהן  ּלֹא ֶאֱעֹבר ַעל ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ְלעֹוָלם, ֵהן ּבְ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ּסֹוד. ָעְזֵרִני ָתִמיד ּבְ
יִפי, ְוֹלא אֹוַמר  ֵעת ַהּטִ י ּבְ ִני ֶוְהֵיה ִעם ּפִ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, חּוס ְוָחּנֵ ּבֵ ְדָבִרים ׁשֶ ִדְבֵרי חֹול ּבִ ּבְ

ה ְוַעד עֹוָלם: ְרצֹוְנָך ֵמַעּתָ ּלֹא ּכִ ָבר ׁשֶ ּדָ

ן ִלי ּוְלֵביִתי  ֶאְצָטֵרְך ָלּה. ְוִתּתֶ ַמִים ֹקֶדם ׁשֶ ָ ְרָנָסִתי ִמן ַהּשׁ יֵעִני ְוֵתן ִלי ּפַ ְוַרֵחם ָעַלי ְוהֹוׁשִ
ִלי ׁשּום  ְרָנָסִתי ּבְ ה ָעִתיק. ְוַתְזִמין ִלי ַפּ ְבָעה ְוִלְמַכּסֶ ׁש, ֶלֱאֹכל ְלׂשָ ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹ
ַחת  ַצַער, ִמּתַ ַנַחת ְוֹלא ְבּ ִאּסּור, ּבְ ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ִבזּּוי, ּבְ ָכבֹוד ְוֹלא ּבְ ָלל, ּבְ ִטְרָחא ִויִגיָעה ּכְ
ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  ֹלא  ְצִריֵכִני  ּתַ ְוַאל  ֵלָאה,  ְוַהּמְ ָהְרָחָבה  ָיְדָך 
ֶאת  ָלֶהם  ְוהֹוַרְדּתָ  ָנה,  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ְלַעּמְ ּוַפְרָנָסה  ָמזֹון  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ



ה ְלתֹוָרה כט ִפָלּ ּתְ ר

ח ָלנּו ֶאת אֹוָצְרָך  ַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתְפּתַ ן ּתְ ְמָלָתם ֹלא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם, ּכֵ ַמִים, ְוׂשִ ָ ן ִמן ַהּשׁ ַהּמָ
יל אֹוָתנּו  דֹול. ְוַתּצִ ֶרַוח ּגָ ִלי ׁשּום ֹטַרח, ּבְ ְרָנסֹוֵתינּו ְבָנֵקל ּבְ ַמִים, ְוַתְזִמין ָלנּו ַפּ ָ ַהּטֹוב ִמן ַהּשׁ
ָתִמיד,  ָך  ּבְ ִלְבֹטַח  ָך  ֵמִאּתְ ָוַדַעת  ֶכל  ׂשֵ ָלנּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְרָנָסה,  ּפַ ַדֲאגֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ָתִמיד 
יַע ִלי  ּפִ ר ִלי. ְוַתׁשְ ל ֲאׁשֶ יִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ַמִים אֹוִתי ְוֶאת ּבֵ ָ ֵלִני ִמן ַהּשׁ ה ְתַכְלּכְ ְוַאּתָ
ֱאֶמת  תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד ּבֶ אּוַכל ַלֲעֹסק ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ֶאְצָטֵרְך ָלֶהם, ּבְ ָכל ַמְחסֹוַרי ֹקֶדם ׁשֶ
ִליְך  י ֲאִני ַמׁשְ ָלל, ּכִ ְרָנָסה ּכְ ת ַהּפַ ְרּדַ עֹוָלם ִמּטִ ְלּבּול ּבָ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְוֹלא ָיֹבא ָעַלי ׁשּום ּבִ ּבְ

ֶלָך: ֵלְך ַעל ְיֹהָוה ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ תּוב, ַהׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵלִני, ּכְ ה ְתַכְלּכְ ְיָהִבי ָעֶליָך ְלַבד ְוַאּתָ

ל ִמיֵני  יֵלנּו ָתִמיד ִמּכָ ֱאמּוָנה, ְוַתּצִ ן ּבֶ א ּוַמּתָ ה ַלֲעׂשֹות ַמּשָׂ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְוָעְזֵרנּו ְבּ
ָממֹון ְוֶחְפֵצי  ע ּבְ רּוָטה, ְוֹלא ִנּגַ ֶוה ּפְ ְגזֵלֹות, ְוֹלא ִנְגֹזל ְוֹלא ַנֲעׁשֹוק ֶאת ֲחֵבֵרינּו ְלעֹוָלם ֲאִפּלּו ׁשָ
ֲעֹסק  ּנַ ָכל ֵעת ׁשֶ ּבְ יֵענּו, ׁשֶ ר ְלֵרֵענּו. ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ָבר ֲאׁשֶ ָלל, ְוֹלא ַנְחֹמד ׁשּום ּדָ ֲחֵבֵרנּו ּכְ
ה  ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ן ַרק ְלׁשִ א ּוַמּתָ ּשָׂ ֵעֶסק ַהּמַ ָנֵתינּו ְבּ ּוָ ן, ִיְהֶיה ָכל ּכַ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ
ן  ם ְנַכּוֵ ֻכּלָ ן, ּבְ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ר ְוֵנֵלְך ּבִ ַדּבֵ ּנְ ּבּור ְוִדּבּור ּוְבָכל ִהּלּוְך ְוִהּלּוְך ׁשֶ ָכל ּדִ ן ּבְ ְלַכּוֵ
ן ְצָדָקה ַעל־ְיֵדי ָהֶרַוח  ה ִלּתֵ ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ן ּכְ א ּוַמּתָ ּשָׂ ּיַת ַהּמַ ֲעׂשִ ָנֵתנּו ּבַ ּוָ ל ּכַ ּכָ ָכל ֵעת, ׁשֶ ִמיד ּבְ ּתָ
ִביל זֶה ְלַבד  ׁשְ ן ִיְהֶיה ַרק ּבִ א ּוַמּתָ ן, ְוָכל ִעְסֵקנּו ְוֶחְפֵצנּו ְבַמּשָׂ א ּוַמּתָ ּשָׂ זֶה ַהּמַ ְרִויַח ּבָ ּנַ ׁשֶ
יֵעִני,  ן ַהזֶּה. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ א ּוַמּתָ ּשָׂ ל ַהּמַ ן ְצָדָקה ֵמָהֶרַוח ׁשֶ ה ִלּתֵ ְזּכֶ ּנִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֱאֶמת, ּבִ ּבֶ
ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ּוְבָכל  ְוִהּלּוְך  ִהּלּוְך  ָכל  ּבְ ֵעת,  ָכל  ּבְ ֹזאת  ן  ּוְלַכּוֵ ִמיד  ּתָ ֹזאת  ִלְזּכֹר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֱאֶמת,  נּו ְלַקּיֵם ֹזאת ּבֶ ח ֶאת ְלָבֵבנּו ּוְתַזּכֵ ן. ְוִתְפּתַ א ּוַמּתָ ּשָׂ ל ַהּמַ נּוָעה ּוְתנּוָעה ׁשֶ ּוְבָכל ּתְ
ַפע  יַע ָלנּו ׁשֶ ּפִ ֱאֶמת, ְוַתׁשְ ִרים ּבֶ ים ֲהגּוִנים ּוְכׁשֵ ָכל ֵעת ַלֲעִנּיִ ה ּבְ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ה ִלּתֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ה ְלַקּיֵם ִמְצַות  ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ה ְלַהֲחִזיק ְיֵדי לֹוְמֵדי תֹוָרה ְועֹוְבֵדי ְיֹהָוה ּבֶ טֹוָבה ּוְבָרָכה, ְוִנְזּכֶ
דֹוָלה ְוֶחְדָוה  ְמָחה ּגְ ִנים ָיפֹות, ּוְבׂשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּוְבֵלב טֹוב, ּוְבֵסֶבר ּפָ ֵלמּות ּכִ ְצָדָקה ִבׁשְ
ן  ּוְלַתּקֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ְוַהּדַ ַהּמִֹחין  ֶאת  ְלרֹוֵמם  ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַוֲעצּוָמה,  ה  ַרּבָ
א  ַמּשָׂ ָגִמים ְבּ ל ַהֲחָטִאים ְוַהּפְ ן ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכָ ה ְלַתּקֵ ן. ְוִנְזּכֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ל ַהּמַ ָלִלי ׁשֶ ּקּון ַהּכְ ּתִ
ר  ֶנׁשֶ ָדָקה ָיֵגן ָעֵלינּו, ּכְ עּוֵרינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוְזכּות ַהּצְ מֹון, ִמּנְ ת ַהּמָ ן, ּוְבַתֲאַות ְוֶחְמּדַ ּוַמּתָ
ָדָקה  ה ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ְצָדָקה ִנְפֹרק, ְוִנְזּכֶ ֲעֵדנּו, ַוֲחָטֵאנּו ּבִ ר ּבַ ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף. ּוְתַכּפֵ

ָלִלי: ּקּון ַהּכְ ַלּתִ

יֵענּו ַוֲהִקיֵמנּו ְמֵהָרה  ָרֵאל, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ית ִיׂשְ ָך ֵבּ ֵלַטת ַעּמְ ֵלָטֵתנּו ְוַעל ּפְ ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּפְ
דֹול  ּגָ ָגלּות  ְוָנַפְלנּו ְבּ ה  ה ַמּטָ ר ָיַרְדנּו ַמּטָ דֹוָלה ְוָהֲעמּוָקה ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ ִפיָלֵתינּו ַהּגְ ִמּנְ
ְדַעְלָמא  ּוִבְפָרט. ָמָרא  ְכַלל  ּבִ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָוֶנֶפׁש,  גּוף  ּבְ ִנים,  ׁשָ ה  ַכּמָ זֶה  ְמֹאד 
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ים, ִויֻקּיַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א, סֹוֵמְך נֹוְפִלים, חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוְסֹמְך אֹוָתנּו ְבּ ֹכּלָ
ַלח  ְך ְיֹהָוה אֹור ִלי. ׁשְ ֹחׁשֶ ב ּבַ י ֵאׁשֵ י ּכִ י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי אֹוַיְבּתִ ׂשְ תּוב, ַאל ּתִ ּכָ ׁשֶ
ּלּו ֵעיַני ַלָמרֹום.  ִני ַוֲהִקיֵמִני. ּדַ ֵני ֵנָכר. ָחּנֵ ד ּבְ ים ִמּיַ ִים ַרּבִ יֵלִני ִמּמַ ֵצִני ְוַהּצִ רֹום ּפְ ָיֶדיָך ִמּמָ
ְוַהְיִרידֹות,  ִפילֹות  ל ַהּנְ ֵצִני. ְוהֹוִציֵאִני ְוַהֲעֵלִני ְמֵהָרה ִמּכָ ַאּמְ י ַאף ְזרֹוֲעָך ּתְ ּכֹון ִעּמִ ָיְדָך ּתִ
ַרֲחֶמיָך,  ֹרב  ּכְ ָעַלי  ּוֵמֲעבֹוָדְתָך ְמֹאד. חּוָסה  ָך  ִמּמְ י  ְוִנְתַרַחְקּתִ ה  ֵהּנָ י ַעד  ְוָנַפְלּתִ י  ַרְדּתִ ּיָ ׁשֶ
ָלִאים,  ר ָיַרְדנּו ּפְ דֹוָלה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ ְנִפיָלֵתנּו ַהּגְ ֲעֵדנּו ּבִ ֲעֹמד ּבַ ּיַ י ֵאין ִמי ׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ּכִ י ַאּתָ ּכִ



ה ְלתֹוָרה כט ִפָלּ ראּתְ

ְפֶאֶרת  ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ָ ִליְך ִמּשׁ תּוב, ִהׁשְ ּכָ ָלִאים, ֵאין עֹוזֵר ָלּה. ּוְכמֹו ׁשֶ ֶרד ּפְ תּוב, ַוּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּיּוַכל ְלָהִקים  ֲעֵדנּו ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֲעֹמד ּבַ ּיַ א. ְוֵאין ִמי ׁשֶ ָרֵאל. ֵמִאְגָרא ָרָמא ְלִביָרא ֲעִמיְקּתָ ִיׂשְ
ֲחָכֵמינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ּוְתַקּיֵם  ְלַבד.  ה  ַאּתָ ִאם  י  ּכִ ִפילֹוֵתינּו  ִמּנְ אֹוָתנּו 
תּוַלת  ּבְ קּום  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ה  ַאּתָ ְוֹתאַמר  עֹוד.  ִלּפֹול  תֹוִסיף  ְוֹלא  ָנְפָלה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
ֱאֶמת  ִרית ּבֶ נּו ַעל־ְיֵדי ִתּקּון ַהּבְ ן ֶאת ֹמֵחנּו ְוַדְעּתֵ ָרֵאל. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ַוֲעֹזר ָלנּו ְלַתּקֵ ִיׂשְ
ה  לֹום, ְוַתֲעֹזר ָלנּו ֵמַעּתָ ל ִמיֵני ְנִפילֹות ֵמֲעבֹוָדְתָך ַחס ְוׁשָ ה ִמּכָ יֵלִני ֵמַעּתָ ֵלמּות. ְוַתּצִ ׁשְ ּבִ

ִויד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ּדָ ה, ְוָתִקים ֶאת ֻסּכַ ַפְלנּו ַעד ֵהּנָ ּנָ ִפילֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ַלֲעלֹות ְוָלקּום ְמֵהָרה ִמּכָ

ם, ֵמָאִחיָך  י, ֲהִקיֵמִני ְוֶאְחֶיה ֹלא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ ּפָ י ֶאת ּכַ ְחּתִ ּטַ ל עֹוָלם, ֵאֶליָך ׁשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָך  ל ַעּמְ יֵלִני אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת זֶַרע ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ִקים. ְוַהּצִ ֲעֹזב, ְוָהֵקם ּתָ ָהֶאְביֹון, ָעֹזב ּתַ
לֹום,  ָרֵאל ְלֹחִלי נֹוֵפל ַחס ְוׁשָ ׂשְ ּלֹא ָיֹבא ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ ֵטנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ּוְתַמּלְ ָרֵאל, ְוִתׁשְ ית ִיׂשְ ּבֵ
ֵאם  ְוִתְרּפָ ַהזֹּאת,  ָרה  ַהּמָ ְלחֹוַלַאת  אּו  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ּוְתַרֵחם 
ַלח  ְוִתׁשְ ְלֵאיָתָנם,  יֵבם  ּוְתׁשִ ִפיָלָתם  ִמּנְ אֹוָתם  ְוָתִקים  ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא  ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ּכִ ַמִים ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ָלֶהם ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ

ה: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ

ַיִין  ל  ְכרּות ׁשֶ ל ִמיֵני ׁשִ ָרֵאל, ִמּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוָכל ַעּמְ ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוַהּצֵ
יָת ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך  ּלִ ה ּגִ י ַאּתָ ְכרּות ְלעֹוָלם, ּכִ ִרין, ְוֹלא ָאבֹוא ִליֵדי ׁשִ ּכְ ִקים ַהְמׁשַ ָאר ַמׁשְ ּוׁשְ
יֵלנּו  נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַהּצִ לֹום. חּוס ְוָחּנֵ ְכרּות ַחס ְוׁשָ ל ַהּשִׁ ַגם ַהּנֹוָרא ׁשֶ ֶדל ַהּפְ ים ּגֹ דֹוׁשִ ַהּקְ
תֹות ְוָיִמים  ּבָ ׁשַ ְכַרַחת ּבְ ה ַהּמֻ ִתּיָ ְכרּות, ַוֲאִפּלּו ְמַעט ַהּשְׁ ִביָאה ִליֵדי ׁשִ ה ַהּמְ ה ְמֻרּבָ ִתּיָ ִמּשְׁ
נּו  ה ְלָהִרים ֶאת ֹמֵחנּו ְוַדְעּתֵ דֹוָלה, ְוִנְזּכֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ה ִבּ ִתּיָ ְהֶיה ַהּשְׁ ּתִ ִני ׁשֶ ַזּכֵ טֹוִבים, ּתְ
ינּו ׁשּום  ּלֹא ֵיֵצא ִמּפִ ה ׁשֶ ים. ְוִנְזּכֶ דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ּיָ ה ּבַ ִתּיָ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ַעל־ְיֵדי ְמַעט ַהּשְׁ ְלׁשִ
ּבּור  ר ָאז ׁשּום ּדִ ר, ְוֹלא ְנַדּבֵ ּכֵ ֶקה ַהְמׁשַ ִין אֹו ַמׁשְ ִתּיַת ַהּיַ ְרצֹוְנָך, ַעל־ְיֵדי ׁשְ ּלֹא ּכִ ּבּור ׁשֶ ּדִ
ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ֵהם  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ר  ְלַדּבֵ ה  ִנְזּכֶ ַרק  ְלַגּלֹות,  ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ
ִין  ַרֲחֶמיָך ִמּיַ יֵלִני ְבּ ְכרּות ְלעֹוָלם, ְוַתּצִ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ְוֹלא ָנבֹוא ִליֵדי ׁשִ ׂשִ ֱאֶמת, ּבְ ּבֶ

ים: ַח ֱאֹלִהים ַוֲאָנׁשִ ּמֵ ִני ְלַיִין, ַהְמׂשַ ר, ּוְתַזּכֵ ּכֵ ַהְמׁשַ

ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ִבּ ָלִלי  ַהּכְ ְלִתּקּון  ְמֵהָרה  נּו  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים,  ְבּ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ נּו  ְוָחּנֵ חּוס 
ָס"ה  ל ַהְשׁ ל ּכָ ָלִלי ׁשֶ הּוא ִתּקּון ַהּכְ יִדין ׁשֶ ָלִלּיּות ַהּגִ הּוא ְכּ ִרית ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ִחינֹות. ֵהן ּתִ ַהּבְ
ל  ָלִלי ׁשֶ ּקּון ַהּכְ יִקים, ֵהן ּתִ ּדִ ַבח ַהּצַ ּבּור ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ל ַהּדִ ָלִלי ׁשֶ ּקּון ַהּכְ ּתֹוָרה, ֵהן ּתִ ּבַ ָלאִוין ׁשֶ
ים ִחיׁש ַקל  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ם ּתְ ָגִדים, ְלֻכּלָ ּקּון ַהּבְ ָדָקה, ֵהן ּתִ ן ַעל־ְיֵדי ַהּצְ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ
ים  י ֵהם ַרּבִ ְפָרִטּיּות, ּכִ ָבר ְוָדָבר ּבִ ל ּדָ ן ּכָ ר ָלנּו ְלַתּקֵ י ִאי ֶאְפׁשַ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ י ַאּתָ ְמֵהָרה. ּכִ
ַרֲחֶמיָך  נּו ּבְ ְוַזּכֵ ֶמָך,  יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ה ְמֹאד. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ַגְמנּו ַהְרּבֵ ָפּ י  ּכִ ְמֹאד, 
ה  ַוֲעׂשֵ ִחינֹות,  ַהּבְ ָכל  ּבְ ֵלמּות  ּוִבׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ָלִלי  ַהּכְ ְלִתּקּון  ָהֲעצּוִמים,  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ
ּלּוֵתנּו ְתרֹוְמֵמנּו,  ּפֹות ּדַ ִקיֵמינּו ּוֵמַאׁשְ יֵקי ֱאֶמת ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו. ּוֵמָעָפר ּתְ ּדִ ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ַהּצַ
ל  ַמע ּוְתַקּבֵ יֵענּו, ְוִתׁשְ ּבִ ׂשְ דֹול ּתַ ֵננּו, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ַתּקְ ים ּתְ ָרִטּיִ ים ְוַהּפְ ָלִלּיִ ּקּוִנים ַהּכְ ּוְבָכל ַהּתִ
ּוְתַקּיֵם  נּו,  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ַטֲהֵרנּו  ּתְ ֹות  ּוְקֻדּשׁ ָטֳהרֹות  ִמיֵני  ּוְבָכל  ְוַתֲחנּוֵנינּו,  ֵתנּו  ּוְתִפּלָ ַצֲעָקֵתנּו 



יָנא ַסּכִ ָרא ּדְ ּתֹוָרה ל י ֵמיׁשְ רב

נּו  יֶתם. ָחּנֵ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ תּוב, ְוָעׂשִ ּכָ ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ
רּוְך  ַרֲחִמים. ּבָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ִפּלֹוֵתינּו ּכִ ַמע קֹול ּתְ ַוֲעֵננּו ּוׁשְ

ה: ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ַאּתָ

יָנא ַסּכִ ָרא ּדְ ּתֹוָרה ל י ֵמיׁשְ

י א.  ּכִ יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֱאֹלקּות  ַגת  ַהּשיָ
ה ְלִעלּול  ים ֵמִעּלָ ִאם ַעל־ְיֵדי ִצְמצּוִמים ַרּבִ
ד  מֹו ַהְמַלּמֵ ְחּתֹון, ּכְ ֶכל ּתַ ֶכל ֶעְליֹון ְלׂשֵ ִמּשֵׂ
מֹות  ַהְקּדָ ה  ִחּלָ ִמּתְ ְלַתְלִמידֹו  יַע  ּצִ ּמַ ׁשֶ
ֵדי ַלֲהִבינֹו ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְכִלּיֹות ְקַטּנֹות, ּכְ ְוׂשִ
ְוָצִריְך  ְוָגדֹול.  ֶעְליֹון  ֶכל  ׂשֵ הּוא  ׁשֶ ן,  ַהְמֻכּוָ
ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ְמֹאד  ׁש  ּוְלַבּקֵ ַלֲחֹזר  ֶאָחד  ל  ּכָ
ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ד  י ָהגּון ּוְמַלּמֵ ְהֶיה ַרּבִ ּיִ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ְלַהּצַ
ל  ַמֲעָלה ּכָ דֹול ּבְ ְהֶיה ּגָ ּיִ זֶה, ׁשֶ דֹול ְונֹוָרא ּכָ ּגָ
ְוַלֲהִבינֹו  ּבֹו  ּוְלַהְכִניס  ְלָהִאיר  ּיּוַכל  ׁשֶ ְך,  ּכָ
ַגת  ַהּשָׂ ַהְינּו  ּדְ זֶה,  ּכָ ְוָגדֹול  ֶעְליֹון  ֶכל  ׂשֵ

ְכִלית: ר ַהּתַ זֶּה ִעּקַ ֱאֹלקּות ׁשֶ

דֹול ב.  ַהּגָ י  ָהַרּבִ ַאַחר  ׁש  ְלַבּקֵ ְוָצִריְך 
נּו  ּתָ לב  ף  ּדַ ַסְנֶהְדִרין  ן  ַעּיֵ ֲעִתיק,  ַהּמַ )ָאַמר  יֹוֵתר.  ּבְ
ַאַחר  ָיֶפה  ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאַחר  ְך  ָהּלֵ ְרּדֹף  ּתִ ֶצֶדק  ֶצֶדק  ָנן  ַרּבָ

ַחִיל  ִלְבחֹור  אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ר׳  ַאַחר  ְללּוד  ֱאִליֶעזֶר  י  ַרּבִ

אֹותֹו ַהּדֹור. ְוָידּוַע  ּבְ ֶפה ׁשֶ ין ַהּיָ ית ּדִ ׳׳א ַהּבֵ ּוֵפֵרׁש ַמַהְרׁשָ

אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ר׳  י  ּכִ דֹורֹוֵתיֵהם  ּבְ ִחיִדים  ַהּיְ ָהיּו  ֵהם  י  ּכִ

ֵסֶפר  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ דֹוָלה  ּגְ ְנֶהְדִרין  ַהּסַ ְוֹראׁש  יא  ָנׂשִ ָהָיה 

דֹול  ַהּגָ ֱאִליֶעזֶר  י  ַרּבִ ְוֵכן  ל׳׳ה.  ד׳  ם  ְוׁשָ י״ב.  ד,  יֹוֲחִסין 

ּמּוָבא  אי, ּכַ ן ַזּכַ ל ר' יֹוָחָנן ּבֶ דֹול ׁשֶ ְלִמיד ַהּגָ ַהזֶּה ָהָיה ַהּתַ

י יֹוָחָנן  ַהג ַרּבִ ּנָ ּכֹל ַהַהְנָהגֹות ׁשֶ ף כח ַעּמּוד א ׁשֶ ה ּדַ ֻסּכָ ּבְ

ֹלא  ין ְוֹלא ָהַלְך ד ַאּמֹות ּבְ יַחת ֻחּלִ ח ׂשִ ּלֹא ׂשָ אי, ׁשֶ ן ַזּכַ ּבֶ

ְלִמידֹו  ּתַ ֱאִליֶעזֶר  י  ַרּבִ ם  ּגַ ָהָיה  ְוכּו'  ין  ִפּלִ ּתְ ּוְבֹלא  ּתֹוָרה 

ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ זֶה  סּוק  ּפָ ַעל  ים  ַהַחּיִ אֹור  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ַאֲחָריו.  נֹוֵהג 

ְפָלִגים  ַהּמֻ ַהֲחָכִמים  ַאַחר  ַלֲחֹזר  ָהָעם  ְלַהְזִהיר  א  ּבָ ׁשֶ

ַלֲחֹזר  ִאם  י  ּכִ ים  ְקַטּנִ ּבִ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ְוֹלא  ֶהם,  ּבָ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ

ִנים ַאַחר ַהּיֹוֵתר ְראּוִיים ֵמֶהם(.  ּיָ ֹעל ִמּנּוי ַהּדַ ּוְלַהְטִריַח ּבְ

ּיּוַכל  ׁשֶ ְמֹאד  דֹול  ּגָ י  ַרּבִ ָלזֶה  ְצִריִכין  י  ּכִ
ַגת ֱאֹלקּות,  ל ַהּשָׂ דֹול ׁשֶ ֶכל ַהּגָ יר ׂשֵ ְלַהְסּבִ
יֹוֵתר  הּוא ָקָטן ּבְ ֶ ם ּבֹו. ְוָכל ַמה ּשׁ ּוְלָהִאיר ּגַ
ַרְך, הּוא ָצִריְך  ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ֵמַהּשׁ ּוְמֻרָחק ּבְ
ִמְצַרִים  ּבְ ָרִאינּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ּגָ י  ַרּבִ
ֲעֵרי  ׁשַ ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ִעים  ּקָ ְמׁשֻ ָהיּו  ׁשֶ
ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ י  ַרּבִ ְצִריִכים  ָהיּו  ֻטְמָאה, 
י  לֹום. ּכִ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ַהְינּו ֹמׁשֶ ּדְ ְמֹאד, 
יֹוֵתר ָצִריְך רֹוֵפא  ַהחֹוֶלה ֶנֱחֶלה ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
י  ּדַ ְטֶעה לֹוַמר:  ּתִ ן ֹלא  יֹוֵתר. ַעל־ּכֵ ּבְ דֹול  ּגָ
ׁשּוט  ר ּפָ ׁשֵ ִלי ִאם ֶאְהֶיה ְמֹקָרב ֵאֶצל ִאיׁש ּכָ
ה  ד ְקָצת, ְוָלּמָ ם ְוִנְכּבָ ֵ ִיְרַאת ַהּשׁ ְחָזק ּבְ ַהּמֻ
יק  ּדִ ַהּצַ ַאַחר  ְוַלֲחֹזר  דֹולֹות  ּגְ ׁש  ְלַבּקֵ ִלי 
מֹו  ה ּכְ ִחּלָ ֶאְהֶיה ִמּתְ ְיָקא, ַהְלַואי ׁשֶ דֹול ּדַ ַהּגָ
ים(  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ זֶה  ּבָ ּטֹוִעין  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ַהזֶּה  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש 
ל ֶאָחד  ה ּכָ ַרּבָ י ַאּדְ ן, ּכִ ְטֶעה לֹוַמר ּכֵ ַאל ּתִ
ִחיתּותֹו ְוֹגֶדל  ֶדל ּפְ ַנְפׁשֹו ּגֹ ּיֹוֵדַע ּבְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ּכְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ִרחּוקֹו 
י  ְיָקא ְלִהְתָקֵרב ְלָהַרּבִ מֹו ֵכן הּוא ָצִריְך ּדַ ּכְ
ָהרֹוֵפא  יֹוֵתר  ּבְ ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהּגָ ָהֱאֶמת 
ן  ָאּמָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ דֹול ְמֹאד  ַהּגָ ְלַנְפׁשֹו, 
ֶעְליֹון  ֶכל  ׂשֵ יׁש  ְלַהְלּבִ ּיּוַכל  ׁשֶ זֶה  ּכָ ִנְפָלא 
מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאֹלקּותֹו  ַגת  ַהּשָׂ ַהְינּו  ּדְ זֶה,  ּכָ

מֹותֹו: ְלָקָטן ּוְמֻרָחק ּכְ

ֶהָארֹות ַהּמִֹחין ג.  ָערֹות, ׁשֶ ִחיַנת ׂשְ ְוֶזה ּבְ
ָהֶעְליֹון  ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ ָערֹות,  ַהּשְׂ ּבְ יֹוְצִאין 
ֶכל  ּשֵׂ ׁש ּבַ ַגת ֱאֹלקּות הּוא ִמְתַלּבֵ הּוא ַהּשָׂ ׁשֶ
עּוָרא  ִחיַנת ׁשִ ָערֹות ֵהן ּבְ ְחּתֹון. ְוֵאּלּו ַהּשְׂ ַהּתַ
ֵהם  ְצוֹות  ַהּמִ י  ּכִ ע(.  ּקּון  )ּתִ אֹוַרְיָתא  ּדְ ַאְתָון  ּדְ



יָנא ַסּכִ ָרא ּדְ רגּתֹוָרה ל י ֵמיׁשְ

ל ִמְצָוה  י ּכָ מֹו, ּכִ ַרְך ׁשְ ָחְכַמת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ
ּוְגבּוִלים  ֲאֵחִרים  עּוִרים  ׁשִ ָלּה  ֵיׁש  ּוִמְצָוה 
ֵהם ִצְמצּוִמים  ְואֹוִתּיֹות ְוֵתבֹות ְוִעְנָיִנים, ׁשֶ
זֶּה  מֹו, ׁשֶ ַרְך ׁשְ ֶהם ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ֻצְמָצם ּבָ ּמְ ׁשֶ
יג ַעל ָיָדם  "ל, ְלַהּשִׂ ׁשּות ַהּנַ ִחיַנת ִהְתַלּבְ ּבְ
ָואֹות  אֹות  ְוָכל  ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאֹלקּותֹו  ַגת  ַהּשָׂ
ִצְמצּום  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ִמְצָוה  ְוָכל  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ
ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ן  ַעל־ּכֵ "ל.  ַהּנַ
)ָאַמר  ַרְך.  ִיְתּבָ ֱאֹלקּותֹו  ַגת  ַהּשָׂ יִכין  ַמְמׁשִ
ֶרק א, ִהְלכֹות  ָנה ֲחִגיָגה סֹוף ּפֶ ׁשְ ֲעִתיק: ְוזֶהּו ְלׁשֹון ַהּמִ ַהּמַ

לּוִיים  ַהּתְ ֲהָרִרים  ּכַ ֵהם  ֲהֵרי  ְוַהְמִעילֹות  ֲחִגיגֹות  ת  ּבָ ׁשַ

לּויֹות  ּתְ ֵהן  ׁשֶ ְמַבְרֵטנּוָרה  עֹוַבְדָיה  י  ַרּבִ ּוֵפֵרׁש  ֲעָרה.  ׂשַ ּבְ

ֲערֹות ָהֹראׁש  ַעד  ׂשַ לּוי ּבְ ְקָרא מּוָעט ְכַהר ַהּתָ ּמִ ֶרֶמז ּבַ ּבְ

אן ְלׁשֹונו.( ּכָ

ִאי ד.  "ל  ַהּנַ ְחּתֹון  ַהּתַ ֶכל  ַלּשֵׂ ְוִלְזּכֹות 
ַצע,  ְהֶיה ׂשֹוֵנא ּבֶ ּיִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ר ּכִ ֶאְפׁשָ
ְנָאה.  ַהּשִׂ ַתְכִלית  ּבְ מֹון  ַהּמָ ֶאת  ָנא  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ֲעָרא  ׂשַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְחּתֹון  ַהּתַ ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ
ַהְינּו  ּדְ ַעִין,  ת  ּבַ ִחיַנת  ּבְ ע(,  ּקּון  )ּתִ ָמא  ֻאּכָ
ֲאִני  חֹוָרה  "ׁשְ ִחיַנת:  ּבְ ַעִין  ּבָ ׁשֶ חֹור  ָ ַהּשׁ
הּוא  ֲחרּות  ַ ַהּשׁ י  ּכִ ה(.  א,  יִרים  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ ְוָנאָוה" 
דֹוִלים  ַהּגְ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ּוְמַצְמֵצם  ץ  ְמַקּבֵ
תֹוכֹו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה רֹוִאין  ְוִנְכָלִלין ְוִנְרִאין ּבְ
ַהזֶּה  ֶכל  ַהּשֵׂ ן  ּכֵ רֹוִאין.  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ יִגין  ּוַמּשִׂ
ָנאָוה  ּבֹו  ַצְמֵצם  ּמְ ׁשֶ ֲחרּות  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ָמא  ֲעָרא ֻאּכָ "ל. ְוׂשַ ֶכל ָהֶעְליֹון ַהּנַ ּשֵׂ ּבַ ְוֹיִפי ׁשֶ
ַמְלכּוָתא,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ הּוא  ַצע  ּבֶ ׂשֹוֵנא  ְוֵכן 
ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְחּתֹון  ַהּתַ ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ
ָכל עֹוָלם  ּבְ ָאה ׁשֶ ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ הּוא ּבְ ׁשֶ
ֲאָבל  ָהעֹוָלם.  אֹותֹו  ַמְנִהיג  הּוא  ׁשֶ ְועֹוָלם, 
ָמא  ְלֻאּכָ נֹוֵפל  הּוא  ָממֹון  ַאֲהַבת  ַעל־ְיֵדי 
ַתאי  ּבְ ׁשַ ע(:  ּקּון  )ּתִ ִחיַנת  ּבְ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ
ֶחֶרס  ִלי  ּכְ רּוׁש  ]ּפֵ חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ָמא  ֻאּכָ ָתָיא  ּפְ
ה  ַרּבָ ַרׁש  ּוְבִמּדְ ַתָיא,  ּפְ ֶעֶרְך  ָערּוְך  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ ֹחר  ׁשָ

ה"  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ ִחיַנת:  ּבְ פ"ח.[,  ה  ָרׁשָ ּפָ

טּות  ִלׁשְ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמזֶּה  ְונֹוֵפל  יז(,  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ְוַעְצבּות.  ּוְכִסילּות 
ִסְטָרא  ּדְ ִסּבּוִבין  ּבְ אֹותֹו  ִבין  ְמַסּבְ ַאֲחָרא 
ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוָלְקטּו"  ָהָעם  טּו  "ׁשָ ִחיַנת:  ּבְ ַאֲחָרא 
דֹוׁש ֵחֶלק ב ס"ב ס"ג(, ְלֵהֶפְך  טּוָתא' )ֹזַהר־ַהּקָ ׁשְ יא, ח( 'ּבִ

ַאַחר  ְוהֹוֵלְך  ב  ַסּבֵ ּמְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֵמַהָחְכָמה 
מֹון:  ַהּמָ

ָאה ה.  ּתָ ִחיַנת ַהָחְכָמה ּתַ ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ לֹו,  ּיֵׁש  ׁשֶ
ָצִריְך  ן  ּכֵ ָאה,  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ ַמְלכּות 
ר ַהִחּיּות הּוא  יְך ְלתֹוָכּה ִחּיּות. ְוִעּקַ ְלַהְמׁשִ
ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ אֹור  "ּבְ ִחיַנת:  ּבְ ִנים  ַהּפָ ְמאֹור 
ֹלׁש  "ׁשָ ינּו  ִנְצַטּוִ ן  ַעל־ּכֵ טו(.  טז,  ֵלי  )ִמׁשְ ים"  ַחּיִ
ֵני  ּפְ ֶאת  ְזכּוְרָך  ָכל  ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ
ל אֹור  ִביל ְלַקּבֵ ׁשְ ָבִרים טז, טז(, ּבִ ה' ֱאֹלֶקיָך" )ּדְ
ַעל־ְיֵדי־ ֹלׁש ְרָגִלים, ׁשֶ ׁשָ ִאיר ּבְ ִנים ַהּמֵ ַהּפָ
ִאים  ַעל ָידֹו ּבָ "ל, ׁשֶ ֶכל ַהּנַ ין ֶאת ַהּשֵׂ זֶה ְמַחּיִ
ֹלׁש  ׁשָ ְמָחה ּבְ ַגת ֱאֹלקּות. ְוַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ְלַהּשָׂ
אֹור  ר  ִעּקַ י  ּכִ ִנים,  ַהּפָ ְלאֹור  זֹוִכין  ְרָגִלים 
"ֵלב  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה  ׂשִ הּוא  ִנים  ַהּפָ

ֵלי טו, יג(: ִנים" )ִמׁשְ ֵמַח ֵייִטב ּפָ ׂשָ

ָכל ו.  ין ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ּבְ ְרּבִ ּמַ ֶ ּוְכִפי ַמה ּשׁ
ְרָגִלים,  ֹלׁש  ׁשָ ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ זֹוִכין  ן  ּכֵ ָנה,  ָ ַהּשׁ
ר  ְוִעּקַ ְצוֹות.  ַהּמִ ִמן  ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ִעּקַ י  ּכִ
ִפי ָמה  ל ֶאָחד ּכְ י ּכָ ּכִ ב,  ּלֵ ּבַ ְמָחה ִהיא  ַהּשִׂ
ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ּה  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ
לֹו  ָראּוי  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ְוַאְחדּותֹו  ְוִיחּודֹו 
ה,  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ
ַרְך ַהּבֹוֵרא  ם ִיְתּבָ ֵ זֹּוֶכה ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהּשׁ ׁשֶ
מֹו ָלֶנַצח.  ַרְך ׁשְ ְצִחי ִיְתּבָ ְדמֹון ַהּנִ ִחיד ַהּקַ ַהּיָ
ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ְוִעּקַ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ ִהיא  ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ
ל  ׁשֶ ב  ְוַהּלֵ ים ד, ח(.  ִהּלִ )ּתְ י"  ְבִלּבִ ְמָחה  ׂשִ "ָנַתּתָ 



יָנא ַסּכִ ָרא ּדְ ּתֹוָרה ל י ֵמיׁשְ רד

ִחיַנת:  ּבְ ְרָגִלים  ֹלׁש  ַהׁשָ ֵהם  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ
בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ ד(,  כג,  ְקָרא  )ַוּיִ ה'"  מֹוֲעֵדי  ה  "ֵאּלֶ
א',  ִלּבָ ּוִביָנה  יָנה  ַלּבִ 'ִאם  ִהיא  ׁשֶ "י  ִאּמִ
ֵהם  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ֶאל  ץ  ִמְתַקּבֵ "ל  ַהּנַ ְמָחה  ְוַהּשִׂ
ְמָחה.  ׂשִ ְיֵמי  ֵהם  ן  ְוַעל־ּכֵ ְרָגִלים,  ֹלׁש  ַהׁשָ
יְך  ְלַהְמׁשִ ְמֹאד  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך 
ל  ׁשֶ ַהזֹּאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְמָחה  ַהּשִׂ ַעְצמֹו  ַעל 
ָכל  ּבְ יֹום־טֹוב  ְמַחת  ׂשִ הּוא  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ
יֹום  ּבְ ן  ּכֵ ְוָכל־ׁשֶ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ֹמַח  ִלׂשְ ִבים  ַחּיָ ָאז  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ ֹקֶדׁש  טֹוב 
ָבִרים  ָך" )ּדְ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ תּוב: "ְוׂשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמֹאד ּכְ
ל  ל ּכָ ְמָחה ׁשֶ ץ ַיַחד ַהּשִׂ י ָאז ִמְתַקּבֵ טז, יד(. ּכִ

ְמָחה  ַלּשִׂ ְוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ
"ל.  ּנַ ּכַ ִלּבֹו  ּבְ ל ֶאָחד  ּכָ ָיִבין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהזֹּאת, 
זֹוִכין  ְרָגִלים  ֹלׁש  ׁשָ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוַעל־ְיֵדי 
ב  'ַחּיָ ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  "ל.  ּנַ ּכַ ֱאֹלקּות  ַגת  ְלַהּשָׂ
ֵדי  ה כ"ז(, ּכְ ֶרֶגל' )ֻסּכָ ֵני ַרּבֹו ּבָ יל ּפְ ָאָדם ְלַהְקּבִ
ִחיַנת  ּבְ ֶאת  ּוְלַהֲחיֹות  ִנים  ַהּפָ אֹור  ל  ְלַקּבֵ

"ל: ּנַ ְלכּות ּכַ ַהּמַ

י ז.  ָהֲאִמּתִ ֶכל  ַהּשֵׂ ַרק  ֶכל הּוא  ַהּשֵׂ ר  ְוִעּקַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֱאֶמת,  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ַגת  ַהּשָׂ ְלַהְכִניס  ֱאֹלקּות,  ַגת  ְלַהּשָׂ זֹוִכין 
ְלִוים ֲאֵליֶהם, ְוָכל ַהָחְכמֹות  ֱאֹלקּות ְלָכל ַהּנִ
זֶה  ֶנֶגד  מּור  ּגָ ִסילּות  ּכְ ֵהם  ַהִחיצֹוִנּיֹות 
ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְוִלְפָעִמים  ֶכל.  ַהּשֵׂ
"ל ֲאֵליֶהם ְלָהַעּכּו"ם  ֶכל ַהּנַ ּנֹוֵפל זֶה ַהּשֵׂ ׁשֶ ּכְ
ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ַוֲאַזי  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ְוַהּסִ
ר  ּבֵ ִמְתּגַ ַוֲאַזי  ם,  ְלּתָ ּוֶמְמׁשַ ָחְכָמָתם  ּבְ
ּיֹוְנִקים  ׁשֶ ּכְ ָהַעּכּו"ם  ֶלת  ֶמְמׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ֶכל  ִמּשֵׂ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָלֶהם  ֵמָהָראּוי  יֹוֵתר 
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ
ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם  ּבְ ָאה ׁשֶ ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ ּבְ
ִחיַנת ַהָחְכָמה  ִהיא ּבְ ָעה עֹוָלמֹות, ׁשֶ ֵמַאְרּבָ
ל  ְנֶהֶגת אֹותֹו ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהָחְכמֹות ׁשֶ ַהּמַ

ָאה  ּתָ ּתַ ַהָחְכָמה  ַחת  ּתַ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ָהֻאּמֹות 
קֹול  ֶאת  ִלְסּבֹל  יּוַכל  ּוִמי  ם.  ָ ִמּשׁ ְויֹוְנִקים 
ִחיַנת  ּנֹוֵפל ּבְ ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ָעָקה ַהּגְ ָעָקה ְוַהזְּ ַהּצְ
ֲאֵליֶהם,  "ל  ַהּנַ ֶכל  ַהּשֵׂ הּוא  ְלכּות  ַהּמַ
ִסיִלים" )ֹקֶהֶלת ט, יז(  ּכְ ל ּבַ ְבִחיַנת: "ַזֲעַקת מֹוׁשֵ ּבִ
ִחיַנת ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל )ֹקֶהֶלת ד(  ִסיל )ּבְ רֹוֶצה ַהּכְ ׁשֶ ּכְ
ְמֹבָאר  ִסְטָרא ַאֲחָרא ּכַ ִחיַנת ַמְלכּות ּדְ הּוא ַהּיֵֶצר ָהָרע ּבְ

יְך  ִרים ְלַהְמׁשִ ּבְ ְתּגַ ּמִ ם, ׁשֶ ִסיָמן א'( ְלִהְתַחּכֵ ּבְ

ִסילּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ְלתֹוְך 
ית  ָהֲאִמּתִ ַהָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ ֶאת  ֱאֶמת,  ּבֶ
ֱאֹלקּות,  ַגת  ַהּשָׂ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֶכל  ַהּשֵׂ הּוא  ׁשֶ
ָחְכָמה  ְוֵאין  ֲחָכִמים  ֵהם  ַרק  ׁשֶ ְואֹוְמִרים 
ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְטֵעית,  ַהּמֻ ָחְכָמָתם  ּכְ דֹוָלה  ּגְ
דֹוׁש־ ְוַהּקָ "ל,  ַהּנַ ֶכל  ַהּשֵׂ ִפיַלת  ִמּנְ ְיִניָקָתּה 
זֶה  ַעל  ׁשֹוֵאג  ְבָיכֹול  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ רּוְך־הּוא  ּבָ
)ִיְרְמָיה כ"ה ל(  ַאג ַעל ָנֵוהּו"  ֹאג ִיׁשְ ְבִחיַנת: "ׁשָ ּבִ
ּנֹוֵפל  ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ יֵלּה',  ּדִ ָנֶוה  'ַעל 
ַמְלֻכּיֹות  ע  ָהַאְרּבַ ל  ׁשֶ ֻלּיֹות  ּגָ ּבַ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ֻלּיֹות: ע ּגָ ֵהם ָהַאְרּבַ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ׁשֶ ּדְ

ְך ח.  ַלְחּתֹ ִלְראֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך 
ין  ִמּבֵ "ל  ַהּנַ ַהָחְכָמה  ּוְלַהֲעלֹות  יל  ּוְלַהְבּדִ
ְוזֶה  ּה.  ְרׁשָ ְלׁשָ ּוְלַהֲחִזיָרּה  ֻלּיֹות,  ּגָ ע  ָהַאְרּבַ
ַעל־ ין, ׁשֶ עֹוׂשִ זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ָוֶחֶסד ׁשֶ

לּות,  ֵמַהּגָ "ל  ַהּנַ ֶכל  ַהּשֵׂ ַמֲעִלין  ְיֵדי־זֶה 
ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ָהַעּכּו"ם.  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ּוַמְכִניִעין 
ִמיד  ּתָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ
ַהְינּו  לּות  ֵמַהּגָ ִכיָנה  ַהּשְׁ ְלהֹוִציא  ְוִלְראֹות 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶחֶסד.  ַעל־ְיֵדי  "ל  ַהּנַ ֶכל  ַהּשֵׂ
ֵמֹעל  ְוִנּצֹוִלין  ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ַמְכִניִעין 
ֱאֹלקּותֹו  ַגת  ְלַהּשָׂ ְוזֹוִכין  ָעה,  ָהְרׁשָ ַמְלכּות 

ַרְך: ִיְתּבָ

ל ט.  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלֻכּיֹות  ע  ָהַאְרּבַ ּוְכֶנֶגד 
ְיִציָרה,  ִריָאה,  ּבְ )ֲאִצילּות,  עֹוָלמֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ
ִאיׁש  ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם  ָיְצאּו  דּוַע(,  ּיָ ּכַ ה,  ּיָ ֲעׂשִ



יָנא ַסּכִ ָרא ּדְ רהּתֹוָרה ל י ֵמיׁשְ

ִחיַנת:  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִנים,  ּבָ ָעה  ַאְרּבָ ַהֶחֶסד 
ָחָכם  ּתֹוָרה;  ָרה  ּבְ ּדִ ִנים  ּבָ ָעה  ַאְרּבָ ֶנֶגד  "ּכְ
י ִיְצָחק  ֹאל". ּכִ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ע ְוָתם ְוׁשֶ ְוָרׁשָ
י,  ֵלי  )ִמׁשְ ָאב"  ח  ּמַ ְיׂשַ ָחָכם  ן  "ּבֶ ִחיַנת:  ּבְ הּוא 
ם  ן ּתָ ע, ְוַיֲעֹקב הּוא ּבֵ ן ָרׁשָ ו הּוא ּבֵ א(, ְוֵעׂשָ

ית כה,  ֵראׁשִ )ּבְ ם"  ּתָ "ְוַיֲעֹקב ִאיׁש  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ן ׁשֶ ִחיַנת ּבֵ ָמֵעאל הּוא ּבְ כז(, ְוִיׁשְ

ֹאל  ְוִלׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ַהְינּו  ֹאל,  ִלׁשְ
ֵאיָנם  ַרְך ַעל ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָרה ֵמַהּשׁ ּפָ ּכַ
ְבִחיַנת:  ׁשּוָבה ּבִ ר ַהּתְ זֶּה ִעּקַ ְידּוִעים לֹו, ׁשֶ
סט,  ים  ִהּלִ )ּתְ יב"  ָאׁשִ ָאז  י  ָגַזְלּתִ ֹלא  ר  "ֲאׁשֶ
ֲחִרי"ת  ׁשַ ן  ּקֵ ּתִ ַאְבָרָהם  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ה(. 
'ם,  ּתָ ע  ָר'ׁשָ ָח'ָכם  י'ֹוֵדַע  'ֵאינֹו  ׁשֶ נֹוָטִריקֹון 
"ל.  ּנַ ּכַ ַמְלֻכּיֹות  ע  ָהַאְרּבַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ִחיַנת ִיְצָחק,  ִחיַנת ָחְכָמה, ּבְ ֲעִתיק: ֲאִצילּות ּבְ )ָאַמר ַהּמַ

ָמֵעאל,  ִיׁשְ ִחיַנת  ּבְ ּוְתׁשּוָבה  יָנה,  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ּוְבִריָאה 

ף  ּדַ ְתָרא  ּבָ ָבא  )ּבָ ָז׳׳ל  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאָמר  ּכְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ

כה,כז(,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ם"  ּתָ ִאיׁש  "ְוַיֲעֹקב  ִחיַנת:  ּבְ ִויִציָרה  טז(. 

דּוַע.  ּיָ ּכַ ַואו  ְבִחיַנת:  ּבִ ז,כ(,  )ִמיָכה  ְלַיֲעֹקב"  ִחיַנת: "ֱאֶמת  ּבְ

ִעים  ִלּפֹות ְוָהְרׁשָ ֻרּבֹו ׁשֹוְלִטים ַהּקְ ר ּבְ ו ֲאׁשֶ ה ֶנֶגד ֵעׂשָ ּיָ ַוֲעׂשִ

ִחיַנת  ּבְ ֲחרּות  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ֲחִרית  ְוׁשַ דּוַע.(  ּיָ ּכַ

ַעל־ נֹו  ְלַתּקְ זָָּכה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְחּתֹון  ַהּתַ ֶכל  ַהּשֵׂ
י ָמַאס ָממֹון ְסדֹום  ַצע, ּכִ ָהָיה ׂשֹוֵנא ּבֶ ְיֵדי ׁשֶ
רֹוְך ַנַעל"  תּוב: "ִאם ִמחּוט ְוַעד ׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְלַהֲעלֹות  ֶחֶסד  ִמיד  ּתָ ה  ְוָעׂשָ כג(,  יד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ַאְחָרא,  ְטָרא  ֵמַהּסִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ
ֵדי  ּכְ ְמָלִכים  ָעה  ָהַאְרּבָ ַאַחר  ָרַדף  ן  ְוַעל־ּכֵ
ַמְלֻכּיֹות  ע  ָהַאְרּבַ ִחיַנת  ּבְ ֵהן  ׁשֶ ְלַהְכִניָעם, 
ְלכּות  ַהּמַ ְוֶהֱעָלה  ֲעִתיק:  ַהּמַ ַאֲחָרא. )ָאַמר  ִסְטָרא  ּדְ
ת  ָרׁשַ ה, ּפָ ַמֲאָמר ֲחָכֵמינּו ָז"ל ִמְדַרׁש ַרּבָ ה ֵמֶהם ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

וּו  ֻהׁשְ ֶלְך. ׁשֶ ם: ֵעֶמק ַהּמֶ ״י ׁשָ ֵפרּוׁש ַרׁשִ ְלָך ְלָך. ְוהּוָבא ּבְ

יא  ְלָנׂשִ ֲעֵליֶהם  ַאְבָרָהם  ֶאת  ְוִהְמִליכּו  ָהֻאּמֹות  ל  ּכָ ם  ׁשָ

ֱאֹלִקים ּוְלָקִצין.(

ָכל יֹום־טֹוב י.  "ל ֵיׁש ּבְ ָעה ַהּנַ ּוְכֶנֶגד ָהַאְרּבָ
ְבִחינֹות  ּבִ ֶל"ת  ַהּדָ ְלַהֲעלֹות  ִמְצוֹות  ע  ַאְרּבַ
ל  ְטָרא ַאֲחָרא, ְלַבּטֵ ה ֵמַהּסִ ָ ְקֻדּשׁ ַמְלכּות ּדִ
ֶפַסח  ּבְ ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ַמְלֻכּיֹות  ע  ַאְרּבַ
ֵסֶדר  הּוא  בּועֹות  ּוְבׁשָ ּכֹוסֹות,  ע  ַאְרּבַ ֵהם 
ע  ַאְרּבַ ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ְוִלּמּוד  ָנה  ׁשְ ַהּמִ
ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ַיד  ּבְ ָעִמים  ּפְ
ֵהם  ּוְבֻסּכֹות  נ"ד(,  )ֵערּוִבין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ע  ִחיַנת ָהַאְרּבַ ֶנֶגד ּבְ ָעה ִמיִנים, ַהּכֹל ּכְ ַאְרּבָ
ְלַהֲעלֹוָתם  ָאז  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלֻכּיֹות 
ְצוֹות  ַהּמִ ְמַחת  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ִנים  ַהּפָ אֹור  ֶאל 
"ל. ּוְצִריִכין  ּנַ ִצים ְלתֹוְך ָהְרָגִלים ּכַ ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ
ִמּתֹוְך  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  יֹום־טֹוב  ּבְ ָלזֶה 
ה: ֻאּלָ ְמָחה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְמָקְרִבין ֶאת ַהּגְ ׂשִ

"ל הּוא ַעל־יא.  ַהּנַ ּלּות ַהֶחֶסד  ִהְתּגַ ר  ְוִעּקַ
יֵקי  ּדִ ֵמַהּצַ ּומּוָסר  ּתֹוָכָחה  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי 
ִלְפָעִמים  ם  ּתֹוַכְחּתָ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת, 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ים אֹוָתנּו,  ַבזִּ ּמְ ׁשֶ זָּיֹון  ּבִ ֶדֶרְך  ּבְ

זֹוִכין ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ָוֶחֶסד:

ּתֹוָכָחה יב.  ל  ְלַקּבֵ ָאנּו  ּוְצִריִכין 
אֹוָתנּו  ין  ַבזִּ ּמְ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ יִקים,  ּדִ ֵמַהּצַ
י ְצִריִכין ָאנּו ָלדּון אֹוָתם ְלַכף  ִלְפָעִמים. ּכִ
ְתָרא  ָבא ּבַ ס ַעל ַצֲערֹו )ּבָ י ֵאין ָאָדם ִנְתּפָ ְזכּות, ּכִ
ל  ּכָ י  ּכִ נּו,  ֵמִאּתָ דֹול  ּגָ ַצַער  י סֹוְבִלים  ּכִ טז(, 

אי  ַוּדַ נּו הּוא ּבְ ּלָ ין ׁשֶ יחֹות ֻחּלִ ָהֲעָסִקים ְוַהּשִׂ
ַהְינּו  טֹוָבֵתנּו  ם  ּגַ ֲאִפּלּו  ַאְך  ֶאְצָלם,  ָרָעה 
ֲעִתיק:  נּו טֹוב, )ָאַמר ַהּמַ ֶעְרּכֵ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ
ל  ְוִקּבֵ ׳׳י:  ַרׁשִ רּוׁש  ַע יד,ג(. ּפֵ תּוב: "ְוַקח טֹוב" )הֹוׁשֵ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֱאַמר טֹוב ְלהֹודֹות ָלּה'. ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  ּנֶ נּו ׁשֶ הֹוָדָיה ֵמִאּתָ

ה  ִמְדַרׁש ַרּבָ ת ֹקַרח, ְוַגם ּבְ ָרׁשַ ְנחּוָמא ּפָ ִמְדַרׁש ּתַ ָז״ל, ּבְ

ָרכֹות ְוהֹוֵצא ֵמֵהן  ה י״ט ּבְ א י״ז. ּוְתִפּלָ ִגיַמְטִרּיָ ם: טֹוב ּבְ ׁשָ

נּו  ּקְ ּתִ ִוד" ׁשֶ ַיְבֶנה ְו"ֶאת ֶצַמח ּדָ נּו ּבְ ּקְ ּתִ יִנים, ׁשֶ ת ַהּמִ ְרּכַ ּבִ

ן  ם ּכֵ ים ּכּו,ב( ְוכּו'(. ִהיא ּגַ ִהּלִ ִני" )ּתְ ָחֵנִני ְיֹהָוה ְוַנּסֵ ע״ׁש "ּבְ

ֶלת אֹוָתם  ֵתנּו ְמַבְלּבֶ ִפּלָ י ּתְ ָרָעה ֶאְצָלם, ּכִ



יָנא ַסּכִ ָרא ּדְ ּתֹוָרה ל י ֵמיׁשְ רו

בֹות ָזרֹות  ַמֲחׁשָ ֶבת ּבְ י ִהיא ְמֻעְרּבֶ ְמֹאד, ּכִ
ל  ִפּלֹות ָהֵאּלּו ִעם ּכָ ה. ְוַהּתְ ּוִבְלּבּוִלים ַהְרּבֵ
יִקים ְלַהֲעלֹוָתם,  ּדִ ִאים ֶאל ַהּצַ ָהִעְרּבּוִבים ּבָ
ֶדֶרְך  ּבְ ִלְפָעִמים  אֹוָתנּו  מֹוִכיִחין  ן  ְוַעל־ּכֵ
ם  ּתֹוַכְחּתָ ל  ְלַקּבֵ ָאנּו  ְצִריִכים  ֲאָבל  זָּיֹון,  ּבִ

"ל: ּנַ ּכַ

ָהִעְרּבּוִבים יג.  ִנְקָרִאין  ן  ְוַעל־ּכֵ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֳהָלה,  ָתְ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ
ֳהָלה" )ִאּיֹוב ד, יח(, ֵמֲחַמת  ים ָתְ "ּוְבַמְלָאָכיו ָיׂשִ
ה.  ִפּלָ ה ְוַהּתְ ִהּלָ ֵעת ַהּתְ ְיָקא ּבְ ִאים ּדַ ֵהם ּבָ ׁשֶ
ִאים  ּבָ ׁשֶ אֹו  ִחינֹות:  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְוהּוא 
י ֵיׁש  ַמן ָלזֶה, ּכִ ו הּוא ַהזְּ י ַעְכׁשָ ן, ּכִ ּקֵ ְלִהְתּתַ
ּקּון,  ּתִ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ִניצֹוצֹות  ֶהם  ּבָ
ל אֹותֹו  ִאין ְלַבְלּבֵ ּבָ ְבִחיָנה ַאֶחֶרת, ׁשֶ אֹו ּבִ
ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  תֹו  ִפּלָ ִמּתְ
ֵאּלּו  ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְוָצִריְך 
ָאז,  ִאין  ּבָ ׁשֶ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ָהִעְרּבּוִבים 
ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ טּוִתים  ַהּשְׁ ל  ּכָ י  ּכִ
ַעת  ַהּדַ ָהִעְרּבּוב  ְוָכל  ִלְפָעִמים,  ָהָאָדם 
ְהֶיה,  ּיִ ֵאיזֶה ֵעת ׁשֶ ָכל ַהּיֹום ּבְ ׁש ָלָאָדם ּבְ ּיֵ ׁשֶ
ה,  ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ְיָקא ּבְ א ּדַ ר ַלּכֹל ּבָ ֲאׁשֶ ַהּכֹל ּכַ
ל  ּוְמַבְלּבֵ ְיָקא,  ּדַ ָאז  ַעְצמֹו  ֶאת  ִמיַע  ּוַמׁשְ
ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ֶבת ָהָאָדם ְמֹאד ּבִ ֶאת ַמֲחׁשֶ
ְיָקא.  ּדַ ָאז  ִלּבֹו  ַעל  ְועֹוִלים  ּוָבִאים  ְיָקא,  ּדַ
ְמֹאד  דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ָאז  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ
ל  ּכָ ְוִעם  ֵאּלּו.  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעל 
ֶאל  ִפּלֹות  ַהּתְ ִאים  ּבָ "ל[,  ַהּנַ ְלּבּוִלים  ]ַהּבִ זֶה 
ִתי  "ּוְתִהּלָ ִחיַנת:  ּבְ ְלַהֲעלֹוָתן  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ִהּלֹות  ל ַהּתְ ִאין ּכָ ּבָ ְעָיה מח, ג(, ׁשֶ ֶאֱחָטם ָלְך" )ְיׁשַ
ִחיַנת ֹחֶטם  יַח ּבְ ִחיַנת ָמׁשִ הּוא ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ְלַהּצַ
י  יַח ה'" )ֵאיָכה ד, כ(, ּכִ נּו ְמׁשִ ִחיַנת: "רּוַח ַאּפֵ ּבְ
"ַוֲהִריחֹו  ְבִחיַנת:  ּבִ ְוָדִאין  מֹוַרח  יַח  ָמׁשִ
ֵהן  ְתִפּלֹות ׁשֶ ְעָיה יא, ג(, ַהְינּו ּבִ )ְיׁשַ ִיְרַאת ה'"  ּבְ
ֵלי לא, ל(,  ל" )ִמׁשְ ִחיַנת: "ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהּלָ ּבְ

ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ִפּלֹות  ּתְ ּבַ יׁש  ּוַמְרּגִ י הּוא מֹוַרח  ּכִ
הּוא,  ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵמֶהן ֶאת 
תֹוְך  ל ֶאָחד ֵהם ּבְ ל ּכָ ל ָהִעְרּבּוִבים ׁשֶ י ּכָ ּכִ

ה:  ִפּלָ ַהּתְ

ָאה יד.  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ֵאיזֹו  יֹוֵדַע  יק  ּדִ ְוַהּצַ
ְוַעל־ ה ֵמָהֲאֵחִרים,  ִפּלָ ּתְ ְוֵאיזֹו  ִרים  ׁשֵ ֵמַהּכְ
י ַעל־ְיֵדי ָהַעזּּות  ּכִ יֹוֵדַע ְלהֹוִכיָחם.  ְיֵדי־זֶה 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהּתֹוָרה 
י  ּכִ ֹהֶגן אֹו ָלאו.  ּכְ תֹו ָהְיָתה  ִפּלָ יֹוֵדַע ִאם ּתְ
ה ְוֵיׁש  ָ ְקֻדּשׁ ֵני ִמיֵני ַעזּּות, ֵיׁש ַעזּּות ּדִ ֵיׁש ׁשְ
ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ַעזּּות 
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ַלּתֹוָרה 
ְוחֹוְלִקים  ַהּמֹוְנִעים  ֶנֶגד  ּכְ ֵמר  ּנָ ּכַ ַעז  ִלְהיֹות 
ִסיָמן  ים  ַחּיִ )ֹאַרח  ְלָחן־ָערּוְך"  ֻ "ּשׁ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ּוְכִפי  ְלִעיִגים'.  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ׁש  ּיֵ ִיְתּבַ ּלֹא  'ׁשֶ א(, 

ל  ְלַקּבֵ ַלּתֹוָרה  זֹוֶכה  ן  ּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהַעזּּות 
עֹוָלם,  ים ּבָ ּיִ י ּתֹוָרה ֲאִמּתִ יְך ִחּדּוׁשֵ ּוְלַהְמׁשִ
ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ּיֵׁש לֹו ַעזּּות ּדְ ּוְלֵהֶפְך ִמי ׁשֶ
ּוְכִפי  ָאֳחָרא.  ְטָרא  ֵמַהּסִ ּתֹוָרה  ל  ְמַקּבֵ
זֹוֶכה  ן  ּכֵ ָהַעזּּות,  ִפי  ּכְ ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ה ִהיא ַעל־ְיֵדי  ִפּלָ ר ַהּתְ ם ִעּקַ י ּגַ ה, ּכִ ִלְתִפּלָ
ֶנְגּדֹו  ָניו ּכְ ִריִכין ְלָהֵעז ּפָ ּצְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעזּּות ּדִ
ִריְך,  ּצָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּנּו ַעל ּכָ ׁש ִמּמֶ ַרְך ּוְלַבּקֵ ִיְתּבָ
י ִאם ִיְרֶצה  ָלאֹות ִעּמֹו, ּכִ ַוֲאִפּלּו ַלֲעׂשֹות ּפְ
יו, ּוְלִפי  ַרְך ְלִפי ַמֲעׂשָ ּנּו ִיְתּבָ ׁש ִמּמֶ ּיֵ ְלִהְתּבַ
יּוַכל  ֹלא  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ
ִפי  ּכְ ן  ַעל־ּכֵ ָלל.  ּכְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ּפֶ ַח  ִלְפּתֹ
ַהּמֹוְנִעים,  ֶנֶגד  ּכְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהַעזּּות 
ֵכן  ּוְכמֹו  "ל,  ּנַ ּכַ ֱאֶמת  ְלתֹוַרת  זֹוֶכה  ן  ּכֵ
יק,  ּדִ ַהּצַ ן  ְוַעל־ּכֵ ָנה.  ַכּוָ ּבְ ה  ִלְתִפּלָ זֹוֶכה 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהּתֹוָרה  ָהַעזּּות  רֹוֶאה  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ה  ִפּלָ ֶאָחד ְוֶאָחד, ַעל־ְיֵדי־זֶה יֹוֵדַע ֶאת ַהּתְ
ָאה, ְוַעל־ ָלה אֹותֹו, ֵמֵאיזֶה ֵמֶהם ּבָ ְלּבְ ּבִ ׁשֶ

ְיֵדי־זֶה יֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח אֹותֹו:



ה ְלתֹוָרה ל ִפָלּ רזּתְ

ֶאת טו.  ֵליַדע  ְיכֹוִלין  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִמּקֹולֹו 
ֶאָחד  ָכל  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ּלֹו.  ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ
קֹולֹו,  ֶרת ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות, ְוִהיא ִנּכֶ ְוֶאָחד ּבְ
מֹות לב, יח(,  )ׁשְ ְוכּו'  בּוָרה"  ּגְ ֲענֹות  ֵיׁש "קֹול  י  ּכִ
ְוַעל־ ל ֶאָחד.  ּכָ ל  ְלכּות ׁשֶ ִחיַנת ַהּמַ ּבְ ִפי  ּכְ

ֶלְך, ָעָליו  ִוד ַהּמֶ ל ּדָ קֹולֹו ׁשֶ אּול ּבְ ן ֵהִבין ׁשָ ּכֵ
ְלכּות,  ַהּמַ ְבִחיַנת  ּבִ ָחָזק  הּוא  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ

מּוֵאל־א  )ׁשְ ִוד"  ּדָ ִני  ּבְ זֶה  "ֲהקֹוְלָך  ַאל אֹותֹו  ְוׁשָ
הּוא  אּול ַעל קֹולֹו, ְוֵהִבין ׁשֶ ַמּה ׁשָ ּתָ כד, טז(, ׁשֶ

יּהַ  את ּוְלַהְגּבִ ׁש, ְוָרָצה ָלׂשֵ ל ֶמֶלְך ַמּמָ קֹול ׁשֶ
א  ּשָׂ ְוזֶהּו: "ַוּיִ ּנּו ְוֹלא ָיֹכל.  קֹולֹו ְלַמְעָלה ִמּמֶ
ָנמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ ם(  )ׁשָ  " ְבּךְ ַוּיֵ קֹולֹו  ֶאת  אּול  ׁשָ
ְלָדִוד:  ָאַמר  ְוָאז  ה,  ִכּיָ ּבְ ל  ׁשֶ ְבִחיַנת קֹול  ּבִ
י ָיַדע זֶה ַעל־ְיֵדי  ְמֹלְך" ּכִ י ָמֹלְך ּתִ י ּכִ "ָיַדְעּתִ

"ל: ּנַ ַהּקֹול ּכַ

ה ְלתֹוָרה ל ִפָלּ ּתְ

לֹום ָ נו ָּעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ֵלאֹלִהים  י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה  ֱאֹלִהים.  ֵאֶליָך  ַתֲעֹרג  י  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲעֹרג  ּתַ ל  ַאּיָ ּכְ )ל( 

ּוְגבּוָרְתָך  ְתָך  ְגֻדּלָ ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֹלִהים  ֵני  ּפְ ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי  ְלֵאל 
ְמֹרָמם  ֱאָלהּוְתָך  ַגת  ְוַהּשָׂ ֵחֶקר  ֵאין  ְתָך  ִלְגֻדּלָ י  ּכִ אּוֶתָך,  ְוִהְתַנּשְׂ ְורֹוְממּוְתָך  ָך  ְוִתְפַאְרּתְ
ר  ָלל. ֲאָבל ֵמֹעֶצם ַרֲחָמנּוְתָך ַוֲחִנינּוְתָך ֲאׁשֶ ִפיָסא ָבְך ּכְ ָבה ּתְ י ֵלית ַמֲחׁשָ א ְמֹאד, ּכִ ּוְמֻנּשָׂ
ְוִצְמַצְמּתָ  ַרּבֹות,  ִסּבֹות  ְבּתָ  ְוִסּבַ דֹולֹות  ּגְ ֻעּלֹות  ּפְ יָת  ָעׂשִ ִלְבִרּיֹוֶתיָך,  ְלֵהִטיב  ָחֵפץ  ה  ַאּתָ
ְחּתֹון,  ּתַ ֶכל  ְלׂשֵ ֶעְליֹון  ֶכל  ִמּשֵׂ ְלִעּלּול,  ה  ֵמִעּלָ ׁשֹוִנים,  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֱאָלהּוְתָך  ַגת  ַהּשָׂ
ְנּתָ אֹוָתם  ַגת ֱאָלהּוְתָך ִויִדיַעת רֹוְממּוֶתָך, ְוָחּנַ יג ַהּשָׂ ים ְלַהּשִׂ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְוָנַתּתָ ּכַֹח ְלַצּדִ
ם  ּגַ ֱאָלהּוְתָך  ַגת  ַהּשָׂ ְלַהְכִניס  ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  יָנָתם  ּבִ ֹעֶצם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ל,  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ
ה ְנִביֶאָך ֶנֱאַמן  ַגת ֱאָלהּוְתָך ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ר ִהְתַחְלּתָ ְלַגּלֹות ַהּשָׂ ֲאׁשֶ חּוָתה, ּכַ נּו ַהּפְ ַדְעּתֵ ּבְ
ה, ְוֵקַרב  ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ֲעֵרי ֻטְמָאה ְוִהְכִניָסנּו במט ׁשַ ְצַרִים ממט ׁשַ ר הֹוִציָאנּו ִמּמִ יֶתָך, ֲאׁשֶ ּבֵ
עּוִרים  ם ׁשִ ּלָ ֵהם ּכֻ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ְצֹות ַהּקְ אֹוָתנּו ֵאֶליָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
י ַעל־ְיֵדי ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ְוַעל־ְיֵדי ָכל אֹות  ַגת ֱאָלהּוְתָך, ּכִ יג ַעל ָיָדם ַהּשָׂ ְוִצְמצּוִמים ְלַהּשִׂ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ָאנּו זֹוִכים ַלֲעׂשֹוָתם ּבִ ׁשֶ ה, ּכְ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ּבִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְואֹות ִמּתֹוָרְתָך ַהּקְ
עּוִרים ְוִצְמצּוִמים  ה ׁשִ ּמָ יג ֱאָלהּוְתָך ַעל־ְיֵדי ַכּ ַעת ְלַהּשִׂ יְך ָלנּו ּדַ ָראּוי, ֵיׁש ָלנּו ֹכַח ְלַהְמׁשִ ָכּ
לֹום,  נּו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ נּו ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ה. ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ׁשֶ
לּות  ַהּגָ ֵמִעְמֵקי  דֹול,  ּגָ ְך ְלאֹור  ֵמֹחׁשֶ ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה  ְוהֹוִציָאנּו  ֵעיֵנינּו,  ֵהִאיר  ר הּוא  ֲאׁשֶ
ה  ת ַמֲעַלת ֹמׁשֶ ֻדּלַ י ֵמֹעֶצם ּגְ ה, ּכִ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ֲעֵרי ֻטְמָאה ְלמט ׁשַ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ִממט ׁשַ ּבְ
יּוָטא  ּדְ חּוִתים ּבַ ים ּפְ ַגת ֱאָלהּוְתָך ֲאִפּלּו ַלֲאָנׁשִ לֹום, ָהָיה ָיכֹול ְלַהְכִניס ַהּשָׂ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ

ֹמנּו ַהּיֹום: ְחּתֹוָנה ְמֹאד, ּכָ ַהּתַ

ֵדִני ְוהֹוֵרִני,  ה. ַלּמְ ֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּגְ ה ּבָ ְוַעּתָ
יג  ן ְלַהּשִׂ ה ָאֹנִכי ַגם ּכֵ ֵאיזֶה ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה, ֶאְזּכֶ ֵאיזֶה ְזכּות ּבְ ֵאיזֶה ֹאֶפן ּבְ ֵאיזֶה ֶדֶרְך ּבְ ּבְ
ָפל  ָ עֹוָלם ַהּשׁ י ֹלא ִנְבֵראִתי ּבָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ י, ּכַ ר ְלָכְך נֹוָצְרּתִ ַגת ֱאָלהּוְתָך ֲאׁשֶ ַהּשָׂ

ַרְך: ַגת ֱאָלהּוְתָך ִיְתּבָ יג ַהּשָׂ ְכִלית ַהּטֹוב ַהזֶּה, ְלַהּשִׂ ֵדי ִלְרֹדף ַאַחר ַהּתַ א ּכְ ַהזֶּה, ֶאּלָ
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י  ּלֹא ִנְזַהְרּתִ י ֹלא ַדי ׁשֶ ַגת ֱאָלהּות, ּכִ ֶדל ִהְתַרֲחקּוִתי ֵמַהּשָׂ ה ָיַדְעּתָ ּגֹ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל ַחד ְלפּום ַמה  ּכָ יג אֹוְתָך  ר ַעל ָיָדם זֹוִכין ְלַהּשִׂ ּוִמְצֹוֶתיָך, ֲאׁשֶ ְבֵרי תֹוָרְתָך  ּדִ ל  ּכָ ְלַקּיֵם 
יּה.  ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ל ַחד ְלפּום ַמה ּדִ ְעָלּה. ּכָ ָעִרים ּבַ ּשְׁ תּוב. נֹוָדע ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ יּה, ּכְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ּדִ
ָחָטאִתי  י,  ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  י  ְוִקְלַקְלּתִ י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּוָפַגְמּתִ יִתי  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  יִתי  ָעׂשִ ם  ּגַ ַאף 
י  ר ִנְתַרַחְקּתִ ָזדֹון ּוְבַמַעל, ַעד ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש ּבְ ָאט ּבְ ׁשְ יִתי ּבִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ י ְוָהַרע ּבְ ְעּתִ ָעִויִתי ּוָפׁשַ
י  ל ֵחְטא ְוָעֹון ּוְפָגם, ִקְלַקְלּתִ י ַעל־ְיֵדי ָכּ ְכִלית ָהִרחּוק, ּכִ ַתְכִלית ּתַ י ְבּ ְתַרַחְקּתִ ּנִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ִמּמְ
יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ָהִייִתי  ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַעת,  ְוַהּדַ יָנה  ְוַהּבִ ַהָחְכָמה  ל  ׁשֶ ּוְנִתיב  ִביל  ּוׁשְ ִצּנֹור 
ר, ְוָכְבדּו  עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ים ְמֹאד ּבְ ֻרּבִ ֹרב ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ ר ּבְ ַגת ֱאָלהּוְתָך, ַעד ֲאׁשֶ ַהּשָׂ
י  י ְוָהַרְסּתִ ינּו, ַעל־ְיֵדי־זֶה ִקְלַקְלּתִ ֲערֹות ֹראׁשֵ ים ְוַרּבּו ֵמֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָעְצמּו ִמּשַׂ ֵמחֹול ַיּמִ
ָרִכים  ַהּדְ י  ְוֶהֱחַרְבּתִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהָחְכָמה  ּוְנִתיבֹות  ִביִלים  ּוׁשְ ִצּנֹורֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ י  ְוֶהֱחַרְבּתִ
י ֲחָטִאים ַעל ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ַעל ֲעֹונֹות  ַעם הֹוַסְפּתִ יִגין אֹוְתָך. ּוְבָכל ּפַ ר ַעל ָיָדם ַמּשִׂ ֲאׁשֶ
א  ַמּשָׂ ּכְ י  ֹראׁשִ ָעְברּו  ֲעֹונֹוַתי  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  ַוֲעצּוִמים  ים  ַרּבִ ִעים  ׁשָ ּפְ ַעל  ִעים  ּוְפׁשָ
ְמִחּצֹות  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ַכּ יִתי  ָעׂשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר  ֲאׁשֶ ַעד  י,  ּנִ ִמּמֶ דּו  ִיְכּבְ ָכֵבד 

ָגְתָך: יִני ּוֵבין ַהּשָׂ יִלים ּבֵ ְבּדִ ְרזֶל ּוְמָסִכים ַהּמַ ּבַ

י ִאם  ַגת ֱאָלהּות, ּכִ נּו ַהּשָׂ ּיּוַכל ְלַהְכִניס ּבָ י ֵאין ִמי ׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ּכִ א, ַאּתָ ּלָ ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ
י ְלִפי ֹעֶצם ְיִריָדֵתנּו ְוִהְתַרֲחקּוֵתנּו  ַמֲעָלה ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ דֹוִלים ּבְ ים ַהּגְ ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ַצּדִ
ַמְנִהיג  יו  ַעְכׁשָ ְצִריִכים  ָאנּו  ַעְצֵמנּו,  ּבְ יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ נּו  ַנְפׁשֵ ִחיתּות  ּפְ ּוְכִפי  ְמֹאד,  ָך  ִמּמְ
ֶנְחַלׁש  ַהחֹוֶלה  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ַוֲעצּוָמה  ֻמְפֶלֶגת  ַמֲעָלה  ּבְ ָגדֹול  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ
חּוָתה ְמֹאד  ָהיּו ְבַמְדֵרָגה ּפְ ִמְצַרִים ׁשֶ ּבְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ יֹוֵתר.  ּבְ יֹוֵתר, הּוא ָצִריְך רֹוֵפא ָגדֹול  ּבְ
לֹום.  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ִאם  י  ּכִ ָלֶהם  ַלֲעֹזר  יּוַכל  ׁשֶ ִמי  ָהָיה  ֹלא  ֻטְמָאה,  ֲעֵרי  ׁשַ מט  ּבְ
ִמי  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ִמְצַרִים,  לּות  ִמּגָ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ דֹול  ּגָ ָגלּות  ְבּ ַפְלנּו  ּנָ ׁשֶ יו  ְוַעְכׁשָ
נּו.  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ְבִחיַנת  ִבּ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ִאם  י  ּכִ ַלֲעֹזר אֹוָתנּו  ּיּוַכל  ׁשֶ
ַפְכּתָ  ים ׁשָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ זֶה, ַאף ַגם ּבַ י ָכּ יק ֲאִמּתִ ֵאין ָאנּו זֹוִכין ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ְוֹלא ַדי ׁשֶ
ַמֲעָלה  דֹוִלים ּבְ ים ַהּגְ ּיִ יֵקינּו ָהֲאִמּתִ ל ַצּדִ ל ְמאֹוֵרי ֵעיֵנינּו, ּכָ נּו ָכּ ֲחָמְתָך ָעֵלינּו, ְוָלַקְחּתָ ֵמִאּתָ
מֹוִני,  מֹוִני, חֹוֶלה ָכּ ְפָרט ִאיׁש ּכָ ֵעת ַהזֹּאת, ּבִ יו ּבָ ה ַעְכׁשָ ֲעׂשֶ ֻמְפֶלֶגת ַוֲעצּוָמה ְמֹאד, ּוַמה ּנַ
ל, ִאיׁש ַמְכֹאבֹות  ה ּוְמֹטָרף ּוְמֻבְלּבָ מֹוִני, ָנגּוַע ּוֻמּכֶ ֶפׁש ְוַהּגּוף ּכָ ּסּוֵרי ַהּנֶ ּיִ א ּוְמֻעּנֶה ְבּ ְמֻדּכֶ
י ְמתֹום  ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבִ עּור, ִמּכַ ִלי ׁשִ ים ַוֲעצּוִמים ּבְ ָצִעים ַרּבִ ִוידּוַע ֹחִלי, ָמֵלא ּפְ
ק, ִמי ַיֲחֹמל ָעָלי ּוִמי ָיקּום  ר ּוָמה ֶאְצַטּדָ ה. ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ ה ְטִרּיָ ַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמּכָ ּפֶ
ֶעְלּבֹון  ּבְ רֹוֶאה  ֵצִני,  ְוַחּלְ ָעְנִיי  ְרֵאה  ְלָבִבי,  ל  ּכָ ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ֲעִדי.  ּבַ
ְוָעִני  ּנּו  ִמּמֶ ֵמָחָזק  ָעִני  יל  ַמּצִ ּלּוֵתנּו.  ּדַ ַעל  ֲחֹמל  ל  ּדַ ַעל  ַהחֹוֵמל  ֶעְלּבֹוִני,  ּבְ ְרֵאה  ֲעלּוִבים 
יָלה  ַהּצִ ִפיִרים,  ַהּכְ י  ּנֵ ׁשִ ין  ִמּבֵ הֹוִציֵאִני  מֹוִני,  ּכָ ְוֶאְביֹון  ָעִני  יַע  ְוהֹוׁשִ ל  ַהּצֵ ִמּגֹוְזלֹו.  ְוֶאְביֹון 
ֲאִני  ׁשֶ ָוֶנֶפׁש,  ֵלב  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ה  ּוִמְתַוּדֶ מֹוֶדה  ֲאִני  י  ּכִ ְיִחיָדִתי,  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ֵמֶחֶרב 
י ֲאִני דֹוֶמה  ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ה ְוַעד סֹוף. ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ִחּלָ ה ִמּתְ ָכל ֵאּלֶ ב ּבְ ְבַעְצִמי ַהַחּיָ
ת, ְוֵאין ִלי ׁשּום  ַכְבֵלי ַבְרזֶל ְוַדְלתֹות ְנֹחׁשֶ ת, ּוְכָאסּור ּבְ ֶרׁשֶ ִאּלּו ָהִייִתי ָתפּוס ּבְ ְבֵעיַני ּכְ
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ה  ַאּתָ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ הֹוַדְעּתָ ְלֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ּיִ י ִאם ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַוֲחִנינּוֶתיָך ָהֲאִמּתִ ְקָוה ּכִ ּתִ
תּוב, ַוּיֹאֶמר ֲאִני  ּכָ מֹו ׁשֶ ָדִאים ַוֲהגּוִנים ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ּכְ ֵאיָנם ּכְ י ׁשֶ חֹוֵנן ּוְמַרֵחם ַאף־ַעל־ּפִ
י  ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ם ְיֹהָוה ְלָפֶניָך ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאׁשֶ ֶניָך ְוָקָראִתי ְבׁשֵ ל טּוִבי ַעל ּפָ ַאֲעִביר ּכָ
ַדאי ָלחֹון, ַאף־ ֵאינֹו ְכּ י ׁשֶ ר ֲאַרֵחם. ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַאף־ַעל־ּפִ ֶאת ֲאׁשֶ

יִקים  ירּו ַצּדִ י ַיְכּתִ ֶמָך ּבִ י ְלהֹודֹות ֶאת ׁשְ ר ַנְפׁשִ ְסּגֵ ַדאי ְלַרֵחם. הֹוִציָאה ִמּמַ ֵאינֹו ְכּ י ׁשֶ ַעל־ּפִ
י ִתְגֹמל ָעָלי: ּכִ

יֵעִני  ָפֶניָך ְוהֹוׁשִ ֵנִני ְבֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ים, ְוַתּקְ ֻרּבִ ל ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ יֵעִני ּוְמֹחל ִלי ַעל ּכָ ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ה ַמה ּשׁ ה ְוַעד עֹוָלם. ַוֲעׂשֵ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ִני ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֶמָך, ְוַזּכֵ ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ֱאָלהּוְתָך,  ַגת  ַהּשָׂ יג  ְלַהּשִׂ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
יֵלִני  ְמֵרִני ְוַהּצִ ֲעִדי ְוׁשָ ים. ְוָהֵגן ּבַ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון ַצּדִ ּיּות, ּכִ דֹוָלה ּוַבֲעָנָוה ֲאִמּתִ ּגְ
ה ִלְהיֹות ׂשֹוֵנא  ָלל, ְוֶאְזּכֶ ה ְוַתֲאָוה ְלָממֹון ּכְ י ׁשּום ֶחְמּדָ ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ִמּתַ
ְרָנָסה ּוִמיִגיַעת ּוְרִדיַפת  ת ַהּפַ ְרּדַ יֵלִני ִמּטִ ְנָאה, ְוַתּצִ ַתְכִלית ַהּשִׂ מֹון ּבְ ֹנא ֶאת ַהּמָ ָבַצע ִלׂשְ
ֵמִעְסֵקי  ָבר  ּדָ ְבׁשּום  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת  ַאְטִריד  ְוֹלא  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ל  ֲאַבְלּבֵ ְוֹלא  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם 
י ְוגּוִפי ִיְהיּו ָתִמיד  י ְוַנְפׁשִ י ְוִלּבִ בֹוַתי ְוָחְכָמִתי ּוִביָנִתי ְוַדְעּתִ ל ַמְחׁשְ ָלל, ַרק ּכָ ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ
ֵלָמה,  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ּתֹוְקִקים ְלרֹוְממּוְתָך ּבֶ ָך ּוְתֵאִבים ֵאֶליָך ּוִמׁשְ ֲחבּוִקים ּוְדבּוִקים ּבְ
יג  ה ְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ָאה, ַעד ׁשֶ ָאה ּוְלָחְכָמה ִעּלָ ּתָ ה, ְלָחְכָמה ּתַ ָ ֵלָמה ִדְקֻדּשׁ ה ְלָחְכָמה ׁשְ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ּיֹות  גֹות ֲחָדׁשֹות ֲאִמּתִ ִני ִמָיד ְלַהּשָׂ ֵלָמה. ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ַגת ֱאָלהּוְתָך ּבֶ ִמיד ַהּשָׂ ּתָ
ל, ַעד  ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ּדֵ ִני ֵמִאּתְ ה, ּוְתָחּנֵ דֹוׁשָ יִדיַעת רֹוְממּוְתָך ּוִבְתׁשּוַקת ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ּבִ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ים, ּבִ ים ַרּבִ ָאר ֲאָנׁשִ ׁשְ ם ּבִ ַגת ֱאָלהּוְתָך ּגַ ַרֲחֶמיָך ְלַהְכִניס ַהּשָׂ ה ְבּ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְוַאְדנּוְתָך  ְורֹוְממּוְתָך  ּוְלַפְרֵסם ֱאָלהּוְתָך  ְלַגּלֹות  ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוֶאְזּכֶ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ דֹוָלה  ּגְ
ַרְך  ה ְיַצְרּתֹו. ְוִיְתּבָ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵאי עֹוָלם, ְוֵיַדע ּכָ ְלָכל ּבָ
ַמְלכּוְתָך  ה  ְוִיְתַעּלֶ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ֵאר  ְוִיְתּפָ ְוִיְתרֹוֵמם  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ֹכל,  ִפי  ּבְ נּו  ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ
ָלה: ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ָמה ְבַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ר ְנׁשָ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ

מֹון  ֶפׁש ְוַהּמָ לּות ַהּגּוף ְוַהּנֶ ר ַהזֶּה, ִמּגָ לּות ַהּמַ ים, ְותֹוִציֵאנּו ִמּגָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ָחּנֵ ּוְבֵכן ּתְ
ִכיָנה  ַהּשְׁ ֶאת  ְוַתֲעֶלה  ְמֹאד.  ְמֹאד  ָוַמר  דֹול  ּגָ ָגלּות  ּבְ ִעים  ּקָ ְמׁשֻ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ר ַמְלכּות  ִנים ֲאׁשֶ ה ׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ר זֶה ַכּ ע ַמְלֻכּיֹות, ֲאׁשֶ ין ָהַאְרּבַ לּוָתם ִמּבֵ ָרֵאל ִמּגָ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְסָאּה  ִמּכִ ָיְרָדה  עֹוָלמֹות,  ע  ָהַאְרּבַ ָלִלּיּות  ּכְ ָכל  ּבְ ֶלת  ַהּמֹוׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֵמַעל  ְוִנְתַרַחְקנּו  ֵמַאְרֵצנּו  ִלינּו  ּגָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמְלֻכּיֹות.  ע  ְלָהַאְרּבַ ָלה  ֶמְמׁשָ ְבָיָדּה  ְוָנְתָנה 
ַעד  הּוַרְקנּו,  ִלי  ּכְ ֶאל  ִלי  ּוִמּכְ ָהַלְכנּו  ּגֹוָלה  ֶאל  ּוִמּגֹוָלה  ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ַאְדָמֵתינּו 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ָרִטי ַעל ּכָ לּות ַהּפְ ר ַהּגָ ּבֵ ׁש ּכֵֹחנּו ּוָמָטה ָיֵדינּו ְמֹאד. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִמְתּגַ ר ּתָ ֲאׁשֶ
ְך ַרק ִמן  ל זֶה ִנְמׁשָ ּכָ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו, ׁשֶ ֶפׁש, ַעל־ְיֵדי ּתַ הּוא ָגלּות ַהּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ִמּיִ
ִמי ָלְך  ֶהם. ֱאֹלִהים ַאל ּדֳ ְלְמדּו ַמֲעׂשֵ ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוּיִ תּוב, ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאנּו ֵביֵניֶהם, ּכְ ָהַעּכּום ׁשֶ
ְבָיכֹול צֹוֵעק  ה ְבַעְצְמָך ּכִ ַאּתָ ַמע קֹול ַצֲעָקְתָך ְוַזֲעָקְתָך, ׁשֶ ֹקט ֵאל. ּוׁשְ ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ ַאל ּתֶ
רֹום  תּוב, ְיֹהָוה ִמּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִכיָנה ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ לּות ַהּשְׁ דֹוָלה ּוָמָרה ַעל ּגָ ְוׁשֹוֵאג ְזָעָקה ּגְ



ה ְלתֹוָרה ל ִפָלּ ּתְ רי

ִכיָנה  ַהּשְׁ ְוַזֲעַקת  ַצֲעַקת  ַמע קֹול  ּוׁשְ ָנֵוהּו.  ַעל  ַאג  ִיׁשְ ֹאג  ׁשָ ן קֹולֹו  ִיּתֵ ָקְדׁשֹו  עֹון  ּוִמּמְ ָאג  ִיׁשְ
ִרים  ּבְ ר ָהַעּכּום ִמְתּגַ נּו, ֲאׁשֶ קֹול ַמר ַעל ָצרֹות ַנְפׁשֵ ר ִהיא זֹוֶעֶקת ּבְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת 
לֹום,  ם ֵהם רֹוִצים ַחס ְוׁשָ ִלים ָעֵלינּו ְבגּוף ּוָממֹון, ַאף ּגַ ֵהם מֹוׁשְ ָכל יֹום, ְוֹלא ַדי ׁשֶ ָעֵלינּו ּבְ
ל ָחְכָמָתם הּוא ְכִסילּות  ֱאֶמת ּכָ ר ּבֶ ָכָלה, ֲאׁשֶ ְטֵעת ְוַהּסְ ָחְכָמָתם ַהִחּצֹוִנית ַהּמֻ ר ּבְ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ם ּוִבְמצּוָדָתם ָהָרָעה, ְועֹוד  ּתָ ִרׁשְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ֵמַאֵחינּו ּבְ סּו ַהְרּבֵ מּור, ּוְכָבר ִנְתּפְ ֶלת ּגָ ְוִאּוֶ
ל  ְטֵעת ׁשֶ ת ָחְכָמָתם ַהּמֻ ֶרׁשֶ ָרֵאל, ּבְ לֹום עֹוד ְנָפׁשֹות ִיׂשְ ֵהם צֹוִדים ָלַקַחת ְוִלְטֹרף ַחס ְוׁשָ
ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ְמֹאד  ָטה  ּשְׁ ִנְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ִפירֹות  ּוּכְ יקֹוְרסּות  ְוֶאּפִ ילֹוסֹוְפָיא  ּפִ
יל אֹוָתנּו ְוֶאת ַאֵחינּו ְוֶאת ַזְרֵענּו ְוֶאת  ּצִ ל ּתַ יג ְוַהּצֵ ּשִׂ ג ּתַ יֶהם. ַהּשֵׂ ְלָעם ִמּפִ ְוהֹוִציא ֶאת ּבִ
ר ֹלא  ים, ֲאׁשֶ ל ַהַחּיִ יו ַעל ּכָ רּוָסה ַעְכׁשָ ת ּוְמצּוָדה ָרָעה ַהּפְ ָרֵאל ֵמֶרׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ּכָ
ל  נּו ְוַעל ּכָ ֵלָמה, ְלַהְמִליְך אֹוְתָך ָעֵלינּו ְוַעל ַנְפׁשֵ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ָהְיָתה ָכֹזאת ִמיֵמי ֶקֶדם. ַזּכֵ
י ִמי  ֶניָך, ּכִ ָך ָעֶליָך ְוַעל ּבָ ָכל ֵעת ָוֵעת. ֵיעֹוְררּו ַרֲחֵמי ִלּבְ ָס"ה ִגיֵדנּו ּבְ ּוְשׁ ְרַמ"ח ֵאיָבֵרינּו 
יּה, ִמי יּוַכל ֶלֱאֹטם ָאְזנֹו  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יּוַכל ִלְסּבֹל ֶאת קֹול ַצֲעַקת ְוַזֲעַקת קּוְדׁשָ
ַרֲחֵמנּו,  ּתְ ׁשֶ ַעד  ֵאֶליָך  ִמיד  ּתָ ִלְצֹעק  נּו  ִלּבֵ ּבְ ְוֵתן  ָרה,  ַהּמָ ְוָעָתם  ְוׁשַ ַצֲעָקָתם  ִמּקֹול  ּוְלָבבֹו 
ִמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד  נּו ּדֳ ּתְ ִמי ָלֶכם. ְוַאל ּתִ יִרים ֶאת ְיֹהָוה ַאל ּדֳ ְזּכִ ִני. ַהּמַ ע ְוֹתאַמר ִהּנֵ ּוַ ְנׁשַ

ָאֶרץ: ה ּבָ ִהּלָ ַלִים ּתְ ים ֶאת ְירּוׁשָ ָיׂשִ

ַוֲחֹמל  ָכל ּדֹור ָודֹור. חּוס  ּבְ ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ל עֹוָלִמים  ּכָ ל עֹוָלם, ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִכיַנת  ע עֹוָלמֹות, ּוְפֵדה ְוהֹוֵצא ְוַהֲעֵלה ֶאת ׁשְ ָכל ָהַאְרּבַ ֶטת ּבְ ֶ ּשׁ ְתּפַ ְוַרֵחם ַעל ַמְלכּוְתָך ַהּמִ
ע  לּות ָהַאְרּבַ ָרֵאל ִמן ּגָ ה ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ין ַהּגֹוִים, ְוַתֲעֶלה ֶאת ַהּמַ ָך ּוַמְלכּוְתָך ִמּבֵ ֻעזְּ
יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ ְוַתְכִניֵעם  ם  ּוְתַכּלֵ ר  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ְתַעּקֵ ְמֵהָרה  ָעה  ָהִרׁשְ ּוַמְלכּות  ַמְלֻכּיֹות, 
ַהִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ל  ׁשֶ ַהזָּרֹות  עֹות  ַהּדֵ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ְוַתֲעֹקר  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ
ם  ְעּתָ ב ֶאת ּדַ ם רּוַח ִעְוִעים, ּוְתַעְרּבֵ ִקְרּבָ יקֹוְרסּות ִמן ָהעֹוָלם, ְוִתְמֹסְך ּבְ ּוִפילֹוסֹוְפָיא ְוֶאּפִ

ם ָהָרָעה ִמן ָהעֹוָלם: ְבּתָ ם ּוַמֲחׁשַ ְעּתָ ל ּדַ ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ יֶהם, ְוַתֲעֹקר ּוְתׁשַ ְוִתְסּתֹם ֶאת ּפִ

מֹו  ּכְ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ְבּ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהֶחֶסד  ת  ְלִמּדַ יַע  ְלַהּגִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו,  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו 
ה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֵלמּות, ְוִנְזּכֶ ׁשְ ת ַהֶחֶסד ּבִ ִמּדַ ָאַחז ּבְ לֹום, ׁשֶ ָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהּשׁ
ים מֹוִכיֵחי ֱאֶמת  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַלח ָלנּו ַצּדִ ים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ְבּ ֵני ָאָדם. ּוְתַזּכֵ ל ּבְ ִעם ּכָ
ה  ּטֶ ּנַ ׁשֶ נּו  ִלּבֵ ּבְ ן  ְוִתּתֶ ֶרת.  ְמֻסּתָ ֵמַאֲהָבה  ה  ְמֻגּלָ תֹוָכָחה  ְבּ ְלהֹוִכיַח אֹוָתנּו  ָתִמיד  ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ
זָּיֹון, ַאף־ ּבִ ֶדֶרְך  ּבְ ִלְפָעִמים  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ י  ַהּטֹוָבה. ַאף־ַעל־ּפִ ם  ּתֹוַכְחּתָ ל  ְלַקּבֵ נּו  ְוִלּבֵ ָאְזֵנינּו 
דֹוָלה, ְוִנְהֶיה ִבְכָלל  ְמָחה ּגְ ה ּוְבׂשִ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ ם ּבְ ְבֵרי תֹוַכְחּתָ ל ּדִ ה ְלַקּבֵ י־ֵכן ִנְזּכֶ ַעל־ּפִ
דֹול ַעל־ ה ֶחֶסד ּגָ ּלֶ ֱאֶמת, ְוִיְתּגַ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ אֹוֲהֵבי ּתֹוָכחֹות. ְוִנְזּכֶ
ה  ְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה. ְוִנְזּכֶ יָה ּפָ תּוב, ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ם ַהּטֹוָבה, ּכְ ְיֵדי ּתֹוַכְחּתָ
תֹו  ִמּדָ ּבְ ִמיד  ּתָ ִנְכָלִלים  ְוִנְהֶיה  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהֶחֶסד  ת  ְלִמּדַ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ַרֲחֶמיָך  ה ְבּ תֹו ֶחֶסד. ְוַעל־ְיֵדי ַהֶחֶסד ַהזֶּה ִנְזּכֶ ָהָיה ִמּדָ לֹום ׁשֶ ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ׁשֶ
ע ַמְלֻכּיֹות ְדִסְטָרא ַאֲחָרא,  ה ִמן ָהַאְרּבַ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ יל ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּמַ ְך ּוְלַהְבּדִ ַלֲחּתֹ
ל  לּול ִמּכָ ּכָ ָעה ׁשֶ ת ַמְלכּות ֲעָמֵלק ָהִרׁשְ ל ְקִלּפַ ר ְוַלֲעֹקר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ַלֲהֹרג ּוְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ְוִנְזּכֶ
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ְמֶחה ֶאת זֵֶכר  תּוב, ּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹו ְוִזְכרֹו ִמן ָהעֹוָלם, ּכְ ע ַמְלֻכּיֹות, ְוַתַעְזֵרנּו ִלְמחֹות ׁשְ ָהַאְרּבַ
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ּמּו  ּתַ ָהאֹוֵיב  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ח.  ּכָ ׁשְ ּתִ ֹלא  ָמִים  ָ ַהּשׁ ַחת  ִמּתַ ֲעָמֵלק 
ר  ּבֵ ְסאֹו. ְוַתֲעֹקר ּוְתׁשַ ט ּכִ ּפָ ׁשְ ב ּכֹוֵנן ַלּמִ ה. ַויֹהָוה ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ ּתָ ָאַבד ִזְכָרם ֵהּמָ ְוָעִרים ָנַתׁשְ
ה ֱאמּוָנה  ּלֶ ִפירֹות ִמן ָהעֹוָלם, ְוִיְתּגַ יקֹוְרסּות ְוַהּכְ ל ַהָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוָכל ָהֶאּפִ ל ּכָ ּוְתַבּטֵ
ם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָך ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם  לּו ֻכּלָ ּלֹו, ִויַקּבְ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ה  ֹלׁש ְרָגִלים: )ְלַמְקׁשָ ׁשָ ִאיר ּבְ ִנים ַהּמֵ ה ֶאל אֹור ַהּפָ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּמַ ָוֶעד. ְוִנְזּכֶ

ֵלא ַרֲחִמים ְוכּו'. ַעּיֵן לקמן(. אן ְוִתּמָ ֵליֵלד ֹיאַמר ּכָ

ְליֹום־טֹוב

ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ דֹוִלים,  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם 
ה  ַרּבָ ּוְבֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֻסּכֹות  בּועֹות  ׁשָ ַסח  ּפֶ ֵהם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְרָגִלים  ֹלׁשה  ַהׁשְ
ָכל ִמיֵני ָכבֹוד ָוֹעז ּוְפֵאר,  ִמים טֹוִבים ּבְ ל ָהְרָגִלים ְוַהּיָ ד ֶאת ּכָ ה ְלַכּבֵ ַוֲעצּוָמה ְמֹאד. ְוִנְזּכֶ
דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ טֹוב  ּוְבֵלב  ָלאָכה,  ַהּמְ ִמן  ִביָתה  ּוִבׁשְ ה,  ְנִקּיָ ּוְכסּות  ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ
ל ּוְלִהְתַנֵהג  ּלֵ ְרֵאִלי ְלִהְתּפַ ָראּוי ְלִאיׁש ִיׂשְ ָנה ֲעצּוָמה ְוִהְתעֹוְררּות ִנְפָלא, ּכָ ַכּוָ ה ּבְ ּוִבְתִפּלָ
דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָנה,  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִמְצֹות  ַלֲעׂשֹות  ְוַתַעְזֵרנּו  נּו  ּוְתַזּכֵ ֹקֶדׁש.  טֹוב  יֹום  ּבְ
דֹוׁש  ב ַהּקָ ָנה, ְלתֹוְך ַהּלֵ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ְצֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ְמַחת ּכָ ץ ׂשִ ְתַקּבֵ ּיִ ה ׁשֶ ה. ְוִנְזּכֶ ְמָחה ַרּבָ ּוְבׂשִ
מֹו  ּכְ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ טֹוב  יֹום  ְמַחת  ְלׂשִ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְרָגִלים,  ֹלׁש  ַהׁשָ ֵהם  ׁשֶ
ֹלׁש  ַהׁשָ ָכל  ּבְ ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ֶחְדָוה  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְוִנְזּכֶ ָך.  ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  ְוׂשָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ׁשֹונֹות,  ַהּלְ ל  ִמּכָ נּו  ְורֹוַמְמּתָ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְך,  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְרָגִלים 
ְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות  ל ַהּמִ ֵני ְיֹהָוה. ְוַתַעְזֵרנּו ְלַקּיֵם ּכָ אֹור ּפְ ה ַלֲעלֹות ִלְראֹות ְוֵלָראֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ֶפַסח  ֵהם. ּבְ ִנים, ׁשֶ ִחיַנת ד' ְלאֹור ַהּפָ ִהיא ּבְ ִכיָנה ׁשֶ ר ַעל ָיָדם ַמֲעִלין ֶאת ַהּשְׁ ָכל ֶרֶגל ֲאׁשֶ ּבְ
ַיד  ָעִמים ּבְ ע ּפְ הּוא ַאְרּבַ ָנה ׁשֶ ׁשְ הּוא ֵסֶדר ַהּמִ ַלת ַהּתֹוָרה ׁשֶ בּועֹות ַקּבָ ׁשָ ע ּכֹוסֹות, ּבְ ַאְרּבַ
ֱאֶמת  ּבֶ ְלַקּיֵם  נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ּלּוָלב.  ּבַ ׁשֶ ִמיִנים  ע  ַאְרּבַ ֻסּכֹות  ּבְ ֶאָחד,  ל  ּכָ
ָאר  ַלל ׁשְ ָכל ֶרֶגל ָוֶרֶגל, ִעם ּכְ ם ּבְ מֹוֲעָדם ּוִבְזַמּנָ ה ּבְ ְצֹות ַהּנֹוָראֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ ֵלמּות ּכָ ּוִבׁשְ
ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ָמם  ְלַקּיְ ה  ְוִנְזּכֶ ָוֶרֶגל.  ֶרֶגל  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוַהּנֹוָראֹות  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ְצֹות  ַהּמִ
ְלכּות  ה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּמַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה ַוֲעצּוָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ּבְ ְמָחה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ּבְ
ֵלָמה ְלָפֶניָך  ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ָלׁשּוב ּבִ ֹלׁש ְרָגִלים. ּוְתַזּכֵ ׁשָ ִאיר ּבְ ִנים ַהּמֵ ה ֶאל אֹור ַהּפָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֵלָמה ֲאִפּלּו  ׁשּוָבה ׁשְ ים ַלֲעׂשֹות ּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ִמים טֹוִבים. ּוְתָחּנֵ ָכל ַהּיָ ְמָחה ּבְ ִמּתֹוְך ׂשִ

ֵאיָנם ְידּוִעים ִלי: ַעל ָהֲעֹונֹות ׁשֶ

דֹוׁש. חּוס  ְמַחת יֹום טֹוב ַהּקָ ת ְוׂשִ ַ ֻדּשׁ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּקְ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
טֹוִבים  ִמים  ַהּיָ ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים,  ֲחָסֶדיָך  ּבַ ִני  ְוַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַוֲחֹמל 
ְמַחת יֹום טֹוב, ְלַהֲעלֹות  ת ְוׂשִ ַ ה ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ ְמָחה ַרּבָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ם ִמְקָרא  ֵני ְיֹהָוה. ִויֻקּיַ ע ַמְלֻכּיֹות ּוְלַהֲעלֹוָתּה ְלאֹור ּפְ ין ָהַאְרּבַ ה ִמּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ֶאת ַהּמַ
בּו  ֵיׁשְ ֶמָך  ִלׁשְ יֹודּו  יִקים  ַצּדִ ַאְך  ְוֶנֱאַמר,  ָעָמיו.  ּפְ ְלֶדֶרְך  ם  ְוָיׂשֵ ְך  ְיַהּלֵ ְלָפָניו  ֶצֶדק  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ טֹוב  יֹום  ְמַחת  ְוׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ִני  ּוְתַזּכֵ ֶניָך.  ּפָ ֶאת  ִרים  ְיׁשָ
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ַגת ֱאָלהּוְתָך ִויִדיַעת רֹוְממּוְתָך  ה ְלַהּשָׂ ֶאְזּכֶ ה ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ָ ְמָחה ִדְקֻדּשׁ ה ְלׂשִ ה, ְוֶאְזּכֶ ּלָ ּכֻ
דֹוָלה: ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ּבִ ׂשִ ֵלם, ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ּוְתׁשּוַקת ֱאמּוָנְתָך ּבֶ

זֶה  ַעל־ְיֵדי  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַעזּּות  ִני  ְוַזּכֵ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעַלי  ְוַרֵחם 
ר  ר ִאי ֶאְפׁשַ ים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ה ִגּלִ י ַאּתָ ים, ּכִ ּיִ י תֹוָרה ֲאִמּתִ ִחּדּוׁשֵ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַלּתֹוָרה  ִלְזּכֹות 
ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ל ַעזּּות ּדְ ַגם ׁשֶ ֶדל ֹעֶצם ַהּפְ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּגֹ ֵמר. ְוַגם ַאּתָ ּנָ ִלְבָרָכה, ֱהֵוי ַעז ּכַ
אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ה  ֹמׁשֶ תֹוַרת  ּבְ ֵחֶלק  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ּדֹורֹות  ְקַעד  ּתְ ַהּתַ ֵהם  ִנים  ּפָ ָהַעזֵּי  י  ּכִ
ְותֹוֵרִני  ל,  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָך  ֵמִאּתְ ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ֶניָך  ּפָ ְלַחּלֹות 
ֵצל  ֶאּנָ ֹאֶפן ׁשֶ ִמיד ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַעזּּות, ּבְ ה ֵליַדע ּתָ ֶאְזּכֶ ָכל ֵעת, ׁשֶ ֵדִני ָתִמיד ּבְ ּוְתַלּמְ
ִנים,  ּפָ ּוֵמַעזּּות  ִנים  ּפָ ֵמַעזֵּי  יֵלִני  ְוַתּצִ ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ַעזּּות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִמיד  ּתָ
ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ים  ְוַהִחּדּוׁשִ ַהּתֹורֹות  ל  ִמּכָ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ
ֲעבֹוָדֶתָך  ַבּ ֵצִני  ּוְתַאּמְ ֵקִני  ּוְתַחזְּ ה.  ְקִלּפָ ּדִ ֵמַעזּּות  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ִסיִלים,  ּפְ ְקָרִאים  ַהּנִ ה  ִלּפָ ְוַהּקְ
ֶבֱאֶמת.  ּוְלִיְרָאְתָך  ּוְלתֹוָרְתָך  ַלֲעבֹוָדְתָך  ְלִהְתָקֵרב  ה  ָ ִדְקֻדּשׁ ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ָעַלי  יְך  ְוַתְמׁשִ
ְכָלִלים ְוִנְכָנִסים  ים ַהּנִ ה, ִחּדּוׁשִ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ׁש ִחּדּוׁשִ ה ָתִמיד ְלַחּדֵ ְוֶאְזּכֶ

א ְכבֹוֶדָך: ּסֵ ְהיּו ְלָך ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ִכּ ּיִ ים ׁשֶ ה, ִחּדּוׁשִ תֹוַרת ֹמׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ

ָכל ֹעז  ה ּבְ ְתִפּלָ ץ ְמֹאד ּבִ ה ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתַאּמֵ ֶאְזּכֶ ָך, ׁשֶ ה ֶנְגּדְ ָ ְקֻדּשׁ יַע ָעַלי ַעזּּות ּדִ ּפִ ְוַתׁשְ
ׁש  ָך ְלַבּקֵ ַני ֶנְגּדְ ץ ְלָבִבי ְלַקּוֹות ֵאֶליָך ּוְלַצּפֹות ְלַרֲחֶמיָך. ְוָאִעיז ּפָ ְוַתֲעצּומֹות. ַוֲאַחזֵּק ַוֲאַאּמֵ
ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ְוֹלא ֵאבֹוׁש ְוֹלא  ָחֵסר ִלי ּבַ ֶ ל ַמה ּשׁ ן ְלָפֶניָך ָתִמיד, ַעל ּכָ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ָלאֹות: ְלֵאי ְפּ י ּפִ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּתַ דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ׁשֶ ָפֶניָך ּגְ ׁש ִמּלְ ֵלם ֶנְגְדָך ְלעֹוָלם, ְלַבּקֵ ֶאּכָ

ַעת  ים ְוִעְרּבּוב ַהּדַ ְלּבּוִלים ָהַרּבִ ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ַהּבִ ל עֹוָלם, ְלָפֶניָך ִנְגָלה ַהּכֹל, ְוַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ן  ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ֲאִני עֹוֵמד ְלִהְתּפַ ָעה ׁשֶ ׁשָ יֹוֵתר ּבְ א ָעַלי ּבְ ּבָ ה ְוֶהָעצּום ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ ֻרּבֶ ַהּמְ
ְלּבּוִלים  ַהּבִ ְוָכל  ָראּוי,  ּכָ ה  ְתִפּלָ ּבִ ֶאָחד  ּבּור  ּדִ ֲאִפּלּו  ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ֵאיִני  ׁשֶ ַעד  ְלָפֶניָך, 
ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ִאים ֵאַלי ּבִ ם ּבָ ּלָ ּלֹו, ּכֻ ָכל ַהּיֹום ּכֻ ַעם ְבּ ֵאיזֶה ַפּ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ַעת ׁשֶ ְוָהִעְרּבּוב ַהּדַ
ֹסֶלת  ּפְ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ֶבת  ְמֻעְרּבֶ ִתי  ְתִפּלָ זֶה  ּוֵמֲחַמת  ִתי,  ִפּלָ ּתְ ל  ְלַבּטֵ ְורֹוִצים  ְיָקא  ּדַ
יעּור, ְוֵאיִני  ִלי ׁשִ ים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ בֹות ָזרֹות ּוְפִנּיֹות ּוִבְלּבּוִלים ַרּבִ ַעת ּוַמֲחׁשָ ְוִעְרּבּוב ַהּדַ
ֶרְך ֵאיְך ַלֲעֹמד  א ָעַלי, ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ּבָ ַעת ׁשֶ ְלּבּול ַהּדַ י ֵמֹעֶצם ַהּבִ ֲעׂשֹות, ּכִ יֹוֵדַע ַמה ּלַ
ַמִים. חּוס  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ י ִאם ַעל ָאִבי  ּכִ ֵען  ָ ְוֵאין ִלי ַעל ִמי ְלִהּשׁ ה,  ים ָהֵאּלֶ ְלּבּוִלים ָהַרּבִ ֶנֶגד ַהּבִ
ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ַעת,  ַהּדַ ִעְרּבּוב  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ִתי  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ל  ְוַהּצֵ ֵטִני,  ּוַמּלְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעַלי  ְוַרֵחם 
י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת  ר  ֵ ֲאַקּשׁ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרִני  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ּוִבְלּבּוִלים  ְוִהְרהּוִרים  ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ
ִתי  ב, ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֶאְזּכֶ יץ ְוָחָזק, ַעד ׁשֶ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ְבּ
ה ְלַמַעְנָך  ל ִסיג ּוְפֹסֶלת. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ַוֲעׂשֵ ה ִמּכָ ָרה ּוְנִקּיָ ה ּוְנכֹוָנה ּבָ ִתי ַזּכָ ׁשָ ִתי ּוַבּקָ ּוְתִחּנָ

ה ְוַתֲחנּוִנים: ִפּלָ י ִאם ַעל ּתְ ְקָוה ּכִ י ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ְוֹלא ְלַמֲעִני, ּכִ

ֵקיֶהם ּכַֹח, ְוַאל  ד עֹוׁשְ ל ֲעׁשּוִקים ִמּיַ ל עֹוָלם, ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ְוַהּצֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה ל ִפָלּ ריגּתְ

ה  ים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעּתָ ֹוד ֲעִנּיִ תּוב, ִמּשׁ ּכָ י ַדל הּוא, ּוְתַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ל ּכִ יַח ִלְגֹזל ּדָ ּנִ ּתַ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵטִני  ּוַמּלְ ֵצִני  ְוַחּלְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  לֹו.  ָיִפיַח  ע  ֵיׁשַ ּבְ ית  ָאׁשִ ְיֹהָוה  ֹיאַמר  ָאקּום 
ה ְוַעד עֹוָלם,  ַעת ֵמַעּתָ ל ִמיֵני ִבְלּבּוִלים ְוִעְרּבּוב ַהּדַ בֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ּוִמּכָ ַמֲחׁשָ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ִמיד,  ָתּ ּוְטהֹוָרה  ה  ְקדֹוׁשָ ה,  ּוְנִקּיָ ה  ַזּכָ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ
י ׁשּום  יַע ְוֹלא ָיבֹוא ְלִלּבִ ּלֹא ַיֲעֶלה ְוֹלא ַיּגִ יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ י ְבּ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ה ְלַטֵהר ּוְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ
ה, ֲאִפּלּו  ִפּלָ ֵאיָנּה ֵמִעְנָין ַהּתְ ָבה ׁשֶ ָבה ָזָרה ְוֹלא ׁשּום ַמֲחׁשָ ַעת ְוֹלא ׁשּום ַמֲחׁשָ ְלּבּול ַהּדַ ּבִ
ה ַלֲעֹמד  ה, ַרק ֶאְזּכֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ י ּבִ ה, ֹלא ָתבֹוא ְוֹלא ַתֲעֶלה ַעל ִלּבִ ָבה ְקדֹוׁשָ ִהיא ַמֲחׁשָ
עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְוׁשּום  ָאז ׁשּום ָאָדם  ַמע  ֶאׁשְ ְוֹלא  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבִיְרָאה  ְבֵאיָמה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ָכל  ּבְ
ר  ֵ ְלַקּשׁ ה  ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות.  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְוֶאְזּכֶ ְלַבד,  י ִאם אֹוְתָך  ּכִ
ים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְוֵהם  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵרנּו ּוְלָכל ַהּצַ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ִתי ְלָכל ַהּצַ ִפּלָ ּתְ
ֶרְך,  ּדֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ּוַמְסִטין ּבַ ילּו אֹוָתּה ִמּכָ כּו אֹוָתּה, ְוַיּצִ ִתי ִויָבְררּו ִויַזּכְ ִפּלָ לּו ֶאת ּתְ ְיַקּבְ
ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִפּלֹות ַעּמְ ָלִלּיּות ּתְ תֹוְך ּכְ א ְכבֹוֶדָך, ּבְ ְוַיֲעלּו אֹוָתּה ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ִכּסֵ

ָך: ֶתר ְלֹראׁשֶ א ִלְהיֹות ּכֶ ׂשֵ ְוַתֲעֶלה ְוִתּנָ

ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ה ָתִמיד ּבִ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִני ְלַעזּּות  ְוַזּכֵ יֵעִני  ִני, ְוַרֵחם ָעַלי ְוהֹוׁשִ חּוס ְוָחּנֵ
ׁשֹות  ל ִמיֵני ַבּקָ ׁש אֹוְתָך ּכָ ַני ְלַבּקֵ ָפֶניָך, ְוָאִעיז ּפָ ּלֹא ֵאבֹוׁש ִמּלְ ה ׁשֶ ק ַהּבּוׁשָ ר ְלַסּלֵ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ִהְתָקְרבּות,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ֵאֶליָך  ָקְרֵבִני  ּתְ ׁשֶ ֱאֶמת,  ֶבּ ַלֲעבֹוָדְתָך  ַהּנֹוְגִעים  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ דֹולֹות  ּגְ
ֲעלֹות  ַהּמַ ְלרּום  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ַהּמַ ֶפל  ֵ ִמּשׁ ְלַהֲעלֹות אֹוִתי  ָלאֹות  ּפְ ְלֵאי  ּפִ י  ִעּמִ ה  ְוַתֲעׂשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ְדֵרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ יַע ְמֵהָרה ְלָכל ַהּמַ ה ָלבֹוא ּוְלַהּגִ דֹוׁשֹות, ְוֶאְזּכֶ ַהּקְ
דֹוִלים  יִקים ּגְ ים ְוַצּדִ ּיִ ַמְדֵרַגת ְנִביִאים ֲאִמּתִ ַתְכִלית ַמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ּבְ יג ֱאָלהּוְתָך ּבְ ְלַהּשִׂ
ר ָבְטחּו ְבָך ְוֹלא בֹוׁשּו  ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו ֲאׁשֶ ה ֶלֱאחֹוז ּבְ ה. ְוֶאְזּכֶ ֵני ֲעִלּיָ ַמְדֵרַגת ּבְ ְונֹוָרִאים, ּבְ
ֵטמֹו. ֵאֶליָך  ַפּלְ ְטחּו ַוּתְ ְטחּו ֲאבֹוֵתינּו ּבָ ָך ּבָ תּוב, ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָפֶניָך, ּכְ דֹולֹות ִמּלְ ל ַהּגְ ֹאל ּכָ ִלׁשְ
ְתָך ְורֹוְממּוְתָך, ּוְלִפי ֹעֶצם  ֻדּלָ ִפי ֹעֶצם ּגְ ּלְ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ ָך ָבְטחּו ְוֹלא בֹוׁשּו. ּכִ ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ּבְ
ָפֶניָך ַעל  ׁש ִמּלְ ר ָלנּו ְלַהְתִחיל ַלֲעֹמד ְלָפֶניָך ּוְלַבּקֵ ְפלּוֵתינּו ּוְפִחיתּוֵתנּו, ֹלא ָהָיה ֶאְפׁשַ ׁשִ
ל ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי,  ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֶאְזּכֶ י ִמי ָאֹנִכי ׁשֶ עֹוָלם. ּכִ ּבָ ָבר ָקָטן ׁשֶ ׁשּום ּדָ
ה  ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ה, ְוֵאיְך ָנִעיז ּפָ ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ ְמָך ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ַדְלּתָ ְמֹאד ְוׁשִ ה ְיֹהָוה ּגָ י ַאּתָ ּכִ
מֹוִני.  ים ּכָ גּום ְוִנְבזֶה ַוֲחַדל ִאיׁשִ מֹוִני, ּפָ ה, ּוִבְפָרט ִאיׁש ּכָ ֵאּלֶ דֹולֹות ּכָ ָך ּגְ ֹאל ִמּמְ נּו ִלׁשְ ָעְרּפֵ
ים, ְוהֹוַדְעּתָ ָלנּו ְדָרֶכיָך ַהּטֹוִבים,  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ נּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ְדּתָ ים ִלּמַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַאְך ּבְ
ה  ָך, ְוַאּתָ ה ֵמִאּתְ ָ ְקֻדּשׁ יַע ָעֵלינּו ַעזּּות ּדִ ּפִ ה ַמׁשְ ה ְלֵהיִטיב. ְוַאּתָ ה ָחֵפץ ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ה  יר ְוַנְפִציר אֹוְתָך ַהְרּבֵ ְעּתִ ּנַ ָך ְגדֹולֹות ְונֹוָראֹות, ְוׁשֶ ׁש ִמּמְ ָך ְלַבּקֵ ֵנינּו ֶנְגּדְ ִעיז ּפָ ּנָ רֹוֶצה ׁשֶ
ֶאְצְלָך  ַרֲחִמים  ּבְ ֵתנּו  ׁשָ ּקָ ּבַ ִלְפֹעל  ְבָיכֹול,  ּכִ אֹוְתָך  ַח  ְלַנּצֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ְמֹאד 
ן  ַוֲאַמְלֵאהּו. ַעל־ּכֵ יָך  ּפִ ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהְרֶחב  ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַהּמַ תּוב, ָאֹנִכי  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָך,  ה ֵמִאּתְ ָ ְקֻדּשׁ יַע ָעַלי ַעזּּות ּדִ ּפִ ׁשְ ּתַ ה, ׁשֶ ל ֵאּלֶ ָפֶניָך ַעל ּכָ ן ִמּלְ ָך ֶאת ִלּבֹו ְלִהְתַחּנֵ ָמָצא ַעְבּדְ
ָחִקים, נֹוָרא ֱאֹלִהים  ּשְׁ ֲאָותֹו ְוֻעזֹּו ּבַ ָרֵאל ּגַ נּו ֹעז ֵלאֹלִהים ַעל ִיׂשְ תּוב, ּתְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ
ָך  ִמּמְ ׁש  ְלַבּקֵ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֹלִהים.  רּוְך  ּבָ ָלָעם  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  נֹוֵתן  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ֵאל  ָך  ׁשֶ ְקּדָ ִמּמִ



ה ְלתֹוָרה ל ִפָלּ ּתְ ריד

ִחיׁש  ה  ֵמַעּתָ ְוַתֲעֵלִני  ְותֹוִציֵאִני  ָלאֹות,  ּפְ ְלֵאי  ּפִ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ְונֹוָראֹות,  דֹולֹות  ּגְ ָתִמיד 
ָכל ִמיֵני ִהְתָקְרבּות,  ה, ּוְתָקְרֵבִני ּבְ י ַעד ֵהּנָ ַרְדּתִ ּיָ ִפילֹות ְוַהְיִרידֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ַקל ְמֵהָרה ִמּכָ
י, ְלָהַרב  דֹול ֲאִמּתִ יק ּגָ ים, ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָכל ִמיֵני ַרֲחָמנּות, ּוְתָקְרֵבִני ּבְ ּוְתַרֵחם ָעַלי ּבְ
גֹות ֱאָלהּות  ּיֵׁש לֹו ֹכַח ְלַהְכִניס ַהּשָׂ ַמֲעָלה ׁשֶ דֹול ּבְ ה ַהּגָ ָ ְקֻדּשׁ ּדֹור ַהזֶּה, ְלָהַרב ּדִ ּבַ ָהֱאֶמת ׁשֶ
לֹום ְלַהֲחִליף ּוְלָהִמיר טֹוב  ּלֹא ַאְטֶעה ַעְצִמי ַחס ְוׁשָ יֵלִני ׁשֶ מֹוִני. ְוַתּצִ ֵפל ּוָפחּות ּכָ ׁשָ ם ּבְ ּגַ
ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל  ְמֵרִני ׁשֶ ֶקר, ְוִתׁשְ ל ׁשֶ ְנִהיִגים ׁשֶ בּוִעים ִמּמַ ְקָרִנים ְוַהּצְ ַ ְמֵרִני ִמן ַהּשׁ ָרע, ְוִתׁשְ ּבְ
י ִלְפֵניֶהם ִאם ִיְהיּו ְמֹקָרִבים ֲאִפּלּו ְלִאיׁש  ּדַ ֵני ָאָדם, ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ה ּבְ ּמָ ל ּכַ עּות ׁשֶ י ַהּטָ ִלּבִ
י  ֲאִמּתִ ַמְנִהיג  ְוָקא  ּדַ ְצִריִכים  מֹוִני  ּכָ חּוִתים  ַהּפְ ֱאֶמת  ֶבּ י  ּכִ ַמֲעָלה,  ּבְ ָטן  ַהּקָ ׁשּוט  ּפָ ר  ׁשֵ ּכָ
ְמֵהָרה  ַלח ָלנּו ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ַרֲחֶמיָך, ּוׁשְ ַמֲעָלה ֻמְפֶלֶגת ְמֹאד ְמֹאד. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ דֹול ּבְ ַהּגָ
ִני ְמֵהָרה  יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ְוַזּכֵ תּוב, ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ָיֵמינּו, ִויֻקּיַ ְבּ

ֲעֵמי ְרָגֵלינּו: ֹלׁש ּפַ ׁשָ ִחיָרֶתָך ּבְ ֵבית ּבְ ֲחֹות ְלָפֶניָך ּבְ ּתַ ַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ּוְלִהׁשְ

לֹות ִויׁשּועֹות, ְוַהֲעֵלִני ְמֵהָרה ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה  יֵעִני ְבָכל ִמיֵני ַהּצָ יֵלִני ְוהֹוׁשִ ִני, ְוַהּצִ חּוס ְוָחּנֵ
ִני ְבָכל ִמיֵני  ׁשֵ ל ִמיֵני ֻטְמאֹות, ּוְתַקּדְ ְמָחה. ּוְתַטֲהֵרִני ְמֵהָרה ִמּכָ גֹון ְלׂשִ ה ִמּיָ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִמּשִׁ
ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה  ה, ּבֶ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ים ׁשַ ָכל ַהֲחִמּשִׁ ֵלל ְמֵהָרה ּבְ ה ַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ ֹות. ְוֶאְזּכֶ ְקֻדּשׁ
ַגת  יג ַהּשָׂ ֵהיָכלֹו ְלַהּשִׂ ר ּבְ ֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ ה ַלֲחזֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ית, ַעד ׁשֶ ּיִ ֵלָמה ּוַבֲעָנָוה ֲאִמּתִ ׁשְ
ָך,  ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ֵלב ּכָ ַגת ֱאָלהּוְתָך ּבְ ַתְכִלית ַמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ּוְלַהְכִניס ַהּשָׂ ֱאָלהּוְתָך ּבְ
ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ית  ּיִ ֲאִמּתִ ּוַבֲעָנָוה  ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֲאִני  יָך.  ֻחּקֶ ֵדִני ֶאת  ְוַלּמְ ָך  ַעְבּדֶ ּבְ ָהֵאר  ֶניָך  ּפָ ָך.  ְבַחְסּדֶ יֵעִני  ָך הֹוׁשִ ַעְבּדֶ ַעל  ָפֶניָך  ָהִאיָרה 
ְמָך ִנְקָרא. ְיֹהָוה  ינּו ּוְבׁשִ ַחּיֵ ָךּ ּתְ מּוָנֶתָך. ְוֹלא ָנסֹוג ִמּמֶ ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶניָך ֶאׂשְ ֶצֶדק ֶאֱחזֶה ּפָ ּבְ

ָעה. ָאֵמן ְוָאֵמן: ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו ָהֵאר ּפָ ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהׁשִ

ם ְלֵעיל( ְרׁשָ ּנִ ה, ּכַ ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ ה ֵליֵלד ֹיאַמר זֶה ּבְ )ְלַמְקׁשָ

ן  ל ַצַער ָוֶנזֶק )ּוִבְפָרט ִלְפלֹוִני ּבֶ יֵלם ִמּכָ ר, ְוַתּצִ ּבֵ ׁשְ בֹות ַעל ַהּמַ ל ַהּיֹוׁשְ ֵלא ַרֲחִמים ַעל ּכָ ְוִתּמָ
ה ָיַדְעּתָ ֶאת ַצֲעָרּה ּוַמְכאֹוָבּה,  ִמיד, ַאּתָ ים ּתָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ לֹוִנית ְוכּו'(. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּפְ

ָצָרָתּה. ְרֵאה ָעְנָים ַוֲעָמָלם,  ְצַטֲעִרים ּבְ ּה ְוָכל ַהּמִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבָבּה ּוְלַבב ָאִביָה ְוִאּמָ ַאּתָ
ֶבת  ה ֹזאת ַהּיֹוׁשֶ נּוִזים, ַעל ֲעִנּיָ ַמְכאֹוָבם, ֵיעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים, ַרֲחֶמיָך ַהּגְ יָטה ְבּ ְוַהּבִ
ֲעֵרי ָהַרֲחִמים ְוַהֶחֶסד ְוַהֶחְמָלה ְוַהֲחִניָנה,  ה, ּוְפַתח ָלּה ׁשַ ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ֵלב ִנׁשְ ר ּבְ ּבֵ ׁשְ ַעל ַהּמַ
ֶנֶגד ֵמ"ם  ִהיא ְכּ "ם ְסתּוָמה ׁשֶ ְך ֶאת ַהּמֵ ְחּתֹ ים, ּתַ ַער ַההֹוָלָדה, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַתח ָלּה ׁשַ ּפְ
"ם ְסתּוָמה  ַהּמֵ ְך ֶאת  ְחּתֹ ּתַ דֹול  ַהּגָ ָך  ּוְבַחְסּדְ ָלד,  ַהּוָ ׁש  ְמֻלּבָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָלד,  ַהּוָ ְיִציַרת  ל  ׁשֶ יֹום 
ים,  ּיִ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ח ּבְ י ְדָלִתי"ם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִתְפּתַ ּתֵ ה ׁשְ ּנָ ה ִמּמֶ ַהזֹּאת, ְוַתֲעׂשֶ
ָנֵקל  ד ּבְ ֵלד ִמּיָ ּתֵ ֶעְזָרּה ׁשֶ ר, ְוִתְהֶיה ְבּ ּבֵ ׁשְ ֶבת ַעל ַהּמַ ה ַהזֹּאת ַהּיֹוׁשֶ ל ָהֲעִנּיָ ְלֵתי ִבְטָנּה ׁשֶ ּדַ
י ֱאֹמר ְלָצָרָתּה  ְלָאְך ֶהֶרף ָיֶדיָך, ָהאֹוֵמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ ָלל, ְוֹתאַמר ַלּמַ ּוי הֹוָלָדה עֹוד ּכְ ִלי ִקּשׁ ּבְ
ָלּה  ַתח  ּפְ ּה,  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ּכְ ְוַרֵחם,  ַוֲחֹמל  חּוס  ְלֵהִטיב,  ה  ּוַמְרּבֶ ֶחֶסד  ַרב  י.  ּדָ
י ְכָבר ָסְבָלה ְמִרירּות  ָלל, ּכִ ִלי ׁשּום ִאחּור ְוִעּכּוב עֹוד ּכְ ְלֵתי ַההֹוָלָדה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּבְ ּדַ
נּו ֶחֶסד  ה ִעּמָ ל. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ֲעׂשֵ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ה, ַעד ֲאׁשֶ ַצַער ּוַמְכאֹוב ַהְרּבֵ
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ח ָלּה ִציֵרי ְוַדְלֵתי  ּיְֻפּתַ ָך, ׁשֶ ַחְסּדֶ יָעה ּבְ ל ְוהֹוׁשִ ָלל, ֲעֹזר ְוַהּצֵ ַאֵחר ֵלָדָתּה עֹוד ּכְ ם, ְוַאל ּתְ ִחּנָ
י  ָלל, ּכִ ִלי ׁשּום ַצַער ּוַמְכאֹוב עֹוד ּכְ ַקל, ּבְ ד ּבְ ד, ְוֵתֵלד ִמּיָ ֶכף ּוִמּיָ דֹוִלים ּתֵ ַרֲחִמים ּגְ ִבְטָנּה ּבְ
ים טֹוִבים  לֹום ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ְלַחּיִ ָלד ְלׁשָ דֹול. ְותֹוִציא ַהּוָ ֶחֶסד ּגָ ַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה, ּבְ ִאם ּבְ

ִנים טֹוִבים, ָאֵמן: לֹום ּוְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּוְלׁשָ

ם'  ֶלת' ְמַה'ּמֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה חֹוְתִכין ֶאת ַה'ָדּ ֶחֶסד ֶשׁ לּוי ּבַ ר ּתָ י ָהִעָקּ ְצָדָקה ְמֹאד, ּכִ ְוַיְרּבּו ִבּ
ֶפר,  ּסֵ ֹבָאר ּבַ ּמְ ה ֵליֵלד )ּכַ ְקָשׁ ל ַהּמַ ח ָהֶרֶחם ֶשׁ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְפּתָ "ל ֶשׁ ּתֹוָרה ַהַנּ ֹבָאר ּבַ ּמְ ְוכּו', ּכַ

ן(: סֹופֹו ְוַהּבֵ ִסיָמן ל ּוְבִסיָמן קלה ְבּ ן ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ְבּ ַעּיֵ
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ָהָרִקיַע, א.  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ל  ּכָ ַמְנֶהֶגת  ָדָקה  ַהּצְ
ֵאין  ֲאָבל  ָרכֹות,  ַהּבְ ל  ּכָ ִעין  ּפָ ִנׁשְ ָיָדּה  ְוַעל 
ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִאם  י  ּכִ ָרכֹות  ְלַהּבְ ֵלמּות  ׁשְ
ָדָקה  יבּות ַהּצְ ר ֲחׁשִ י ִעּקַ ִחיַנת ֱאמּוָנה, ּכִ ּבְ
ִהְתנֹוְצצּות  ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ָהֱאמּוָנה.  ִהיא 
א  ֵלמּוָתּה ֵאיָנּה ֶאּלָ ֶמׁש ּוׁשְ ֶ ּשׁ ָדָקה ּכַ אֹור ַהּצְ
ֶוֱאמּוָנה  ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
י  ּכִ רּוׁשֹו  ּפֵ ֲעִתיק:  ַהּמַ )ָאַמר  ָרכֹות.  ַהּבְ ִהיא ְמקֹור 
ים ֲהגּוִנים  ן ַלֲעִנּיִ ֶמׁש ִהיא ִלּתֵ ׁשֶ ִאיָרה ּכַ ָדָקה ַהּמְ ר ַהּצְ ִעּקַ

ִפּלֹות  ּתְ ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ ּמּוָבן  ּכַ קֹוֶדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ָצְרֵכי  ַעל 

ּנֹוֵתן  ָדָקה ַהזֹּאת ׁשֶ י ַהּצְ א ּכִ ִסיָמן זֶה. ּוְבִסיָמן פ"ו ִאיּתָ ּבְ

ֶמׁש ָהֲעִתיָדה  ֶנֶגד ׁשֶ זֶה, ִהיא ּכְ ת  ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבָ ֶלָעִני ַעל ׁשַ

ִמים,  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ אֹור  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ׁש  ְלִהְתַחּדֵ

ַמן  זְּ ּבַ ׁשֶ ֶמׁש  ׁשֶ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ַהחֹול  יֵמי  ּבִ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ָדָקה  ְוַהּצְ

ַהזֶּה(.

ָהֱאמּוָנה, ב.  ִהיא  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ
ָבִרים ֵהם ֲחֵסִרים.  ל ַהּדְ י ָהֱאמּוָנה ּכָ ּוִבְלּתִ
ַעת,  ַהּדַ ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵלמּות  ׁשְ ְוֵכן 
ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ַעל־ְיֵדי  ַרק  ִהיא 
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  מֹו ׁשֶ עֹוֶמֶדת ַעל ָהֱאמּוָנה, ּכְ
א ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ּבָ
ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ֵלמּות  ׁשְ ְוֵכן  כ"ד(.  )ַמּכֹות  ָהֱאמּוָנה' 
א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  "ל,  ּנַ ּכַ ְצָדָקה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

ר ִהיא ָהֱאמּוָנה: י ָהִעּקָ ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ּכִ

ִחיַנת ג.  ִהיא ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ְוַעל־ְיֵדי ׁשְ
ְלָכל  ְוזֹוִכין  ָדָקה  ַהּצְ ָלם  ִנׁשְ ֱאמּוָנה, 
ֶכת  ַמּסֶ א ּבְ ּנָ ן ִהְתִחיל ַהּתַ ָרכֹות. ְוַעל־ּכֵ ַהּבְ
"ל )ְוֶנֱאַמר  ל ַהּנַ ז ּכָ ִמְצַות ְצָדָקה ְלַרּמֵ ת ּבְ ּבָ ׁשַ
ָרָכה'(, ְוִהיא  י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ת 'ּכִ ּבָ ׁשַ זֶֶמר ְלָכה דֹוִדי ּבְ ּבַ

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ
ת ֹקֶדׁש זֹוִכין  ּבַ ִמיַרת ׁשַ י ַעל־ְיֵדי ׁשְ "ל, ּכִ ּנַ ּכַ

ֶלֱאמּוָנה:

ֶהָעִני ד.  ה  עֹוׂשֶ ְצָדָקה  ל  ׁשֶ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ר  ְוִעּקַ
"י(,  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ רּות  ה  ַרּבָ )ִמְדָרׁש  ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ִעם 
ים,  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ּוְתנּוַעת  ֲהִליַכת  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶהּו 
הּוא  ל  ְלּגַ ּגַ ַהזֶּה   ָבר  ַהּדָ ְגַלל  'ּבִ ִחיַנת:  ּבְ
י  ּתֵ ת קנ"א(, ְוהּוא ֵיׁש לֹו ׁשְ ּבָ עֹוָלם' )ׁשַ חֹוזֵר ּבָ ׁשֶ
ִהיא  נּוָעה ׁשֶ ר, ַהּתְ נּועֹות, ַאַחת ִהיא ָהִעּקָ ּתְ
ְוַאַחת  ִטְבִעית,  נּוָעה  ּתְ ְלִמְזָרח,  ֲעָרב  ִמּמַ
ְלַמֲעָרב,  ְזָרח  ִמּמִ ֶהְכֵרִחית,  נּוָעה  ּתְ ִהיא 
ְזָרח  ל ִמּמִ ְלּגֵ ל ַהּיֹוִמי חֹוזֵר ּוִמְתּגַ ְלּגַ ַהּגַ ֶ ַמה ּשׁ
ים. ְוֶהָעִני  ּלִ ְלּגַ ל ַהּגַ ְלַמֲעָרב, ּוַמְכִריַח ִעּמֹו ּכָ
מג,  ְעָיה  )ְיׁשַ  " ֶצּךָ ֲאַקּבְ ֲעָרב  "ּוִמּמַ ִחיַנת:  ּבְ הּוא 
ִית ַהּנֹוֵתן  ַעל ַהּבַ ָדָקה, ְוַהּבַ ץ ַהּצְ ַקּבֵ ּמְ ה(, ׁשֶ

ַזְרֶעָך"  ָאִביא  ְזָרח  "ִמּמִ ְבִחיַנת:  ּבִ הּוא  לֹו 
י,  ַע  )הֹוׁשֵ ִלְצָדָקה"  ָלֶכם  "ִזְרעּו  ְבִחיַנת:  ּבִ ם(  )ׁשָ

ְלִמְזָרח,  ֲעָרב  ִמּמַ ִהיא  נּוָעה  ַהּתְ ר  ְוִעּקַ יב(, 

ִית: ַעל ַהּבַ ֵמֶהָעִני ַלּבַ
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ַרק ה.  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ְוִחּיּות  ִקּיּום  ר  ְוִעּקַ
נֹוְסִעים  ן  ְוַעל־ּכֵ ִרית.  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי 
ת  ַ ר ְקֻדּשׁ י ִעּקַ ת ֹקֶדׁש, ּכִ ּבַ יִקים ַעל ׁשַ ּדִ ַלּצַ
ִרית  ִמיַרת ַהּבְ ים ִהיא ׁשְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
נֹוְסִעים  ן  ַעל־ּכֵ ִחינֹות.  ַהּבְ ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ת  ַ ל ֵמֶהם ְקֻדּשׁ ֵדי ְלַקּבֵ ת, ּכְ ּבָ ֲאֵליֶהם ַעל ׁשַ
ֵלמּות  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ

"ל: ּנַ ַהּכֹל ּכַ

ים ְוָכל ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ַהְינּו ו.  ּלִ ְלּגַ ְוָכל ַהּגַ
לּוי  ַמִים ָוָאֶרץ" )ִיְרְמָיה לג, כה(, ַהּכֹל ּתָ "ֻחּקֹות ׁשָ
ָרכֹות  ל ַהּבְ ְוֵכן ּכָ ִרית ֹקֶדׁש.  ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ ּבִ

ִאים ֵמֶהם: ּבָ עֹות ׁשֶ ּפָ ְוַהַהׁשְ

ָרִכים, ז.  ּדְ ּבַ ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ְוָכל 
ן  ַעל־ּכֵ ִרית.  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִביל  ׁשְ ּבִ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ
ב ָאָדם  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ַחּיָ
ֶרְך' )ְיָבמֹות  ּיֵֵצא ַלּדֶ ּתֹו ֹקֶדם ׁשֶ ִלְפֹקד ֶאת ִאׁשְ
ל  ִחית ּכָ ְבִחיַנת: "ִהׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבִ ֵדי ׁשֶ ס"ב(, ּכְ

ַעל־ְיֵדי  ית ו, יב(, ַהְינּו ׁשֶ ֵראׁשִ ְרּכֹו" )ּבְ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ּבָ
ֶרְך: ּדֶ ִרית ֹלא ִיְהֶיה לֹו ַצַער ּבַ ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ

ּיֵֵצא ח.  ׁשֶ ֹקֶדם  ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ָצִריְך  ְוֵכן 
ְך  ְיַהּלֵ ְלָפָניו  "ֶצֶדק  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרְך,  ַלּדֶ
י ַעל־ְיֵדי  ים פה, יד(, ּכִ ִהּלִ ָעָמיו" )ּתְ ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְוָיׂשֵ
ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַהּכֹוָכב,  ָיִאיר  ָדָקה  ַהּצְ
ל  ְיַבּטֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ְמִאיִרין 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמָהִעּכּוב  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ִעּכּובֹו 
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְמִאיִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ּבַ
ִסיָמן רס"ד  ּבְ ן  )ְוַעּיֵ ֶרְך:  ּדָ ּבַ ְוִעּכּוב  ַער  ֵצל ִמּצַ ְוִיּנָ

ִרית(: ּקּון ַהּבְ ן ּתִ ם ּכֵ י ְצָדָקה ִהיא ּגַ ּכִ

ִחיָנה ַאַחת ט.  ִרית. ּבְ ִחינֹות ּבְ י ּבְ ּתֵ ְוֵיׁש ׁשְ
ָאה,  ִרית ִעּלָ ִרית ֹקֶדׁש, ּבְ ִמיַרת ַהּבְ ִהיא ׁשְ
ִאין ְלַמִין  ין ַמִין ִעּלָ יל ּבֵ ְבּדִ הּוא ָרִקיַע ַהּמַ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ חֹוִרין,  ן  ּבֶ ִחיַנת  ּבְ ִאין,  ּתָ ּתַ
ָקֵרב  ּיְ ׁשֶ ]ַהְינּו  ּתֹוָלדֹות  ה  ְועֹוׂשֶ ְלֵחרּות  זֹוֶכה 

ַעל־ ׁשֶ ֱאמּוָנה  ְקעּו  ּתִ ן  )ַעּיֵ ַרְך(  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְנָפׁשֹות 

ִרים([.  ׁשֵ ּכְ ְלִדּבּוִרים  זֹוִכין  ַהּגּוף  ֲאוֹות  ּתַ ִביַרת  ׁשְ ְיֵדי 

ִאּסּור  ִמיַרת  ׁשְ ִהיא  ה  ִנּיָ ַהּשְׁ ִחיָנה  ְוַהּבְ
י  ּתֵ ר. ְוָצִריְך ָלָאָדם ִלְהיֹות לֹו ֵאּלּו ַהּשְׁ ְוֶהּתֵ
ְוַלְמָדן.  יק  ַצּדִ ִלְהיֹות  ַהְינּו  ִרית,  ּבְ ִחינֹות  ּבְ
ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ִנְקָרא  יק  ְוַצּדִ
ִאּסּור  יֵני  ּדִ ְלָמד  ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְוַלְמָדן  ֹקֶדׁש, 
זֹּוֶכה  ּוְכׁשֶ ְמֵרם.  ְוִיׁשְ זֶה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ר  ְוֶהּתֵ
ֵאּלּו,  ִחינֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ
ֲאַזי הּוא ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ְוזֹוֶכה 
ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ יְך  ּוַמְמׁשִ ֵלָמה,  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה 

"ל:  ּנַ עֹות ּכַ ּפָ ְוַהַהׁשְ

ה י.  ּלֶ "ל, ִנְתּגַ ּנַ ִרית ּכַ ִמיַרת ַהּבְ ְוַעל־ְיֵדי ׁשְ
קמ"ב.(,  ג  ֵחֶלק  דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ה  ַאּמָ ּדְ א  ֻפּמָ ּבְ ֶחֶסד 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ַאֲהָבה  ַהְינּו  ְוֶחֶסד 
ָיָקר  ָבר  ּדָ ִהיא  ׁשֶ ְוִכּסּוִפין טֹוִבים,  ַרְך  ִיְתּבָ
ַהְינּו  ְנָפׁשֹות,  ה  עֹוׂשֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  י  ּכִ ְמֹאד. 
ְבִחיַנת  ה ְנֻקּדֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבִ עֹוׂשֶ ׁשֶ
ּסּוִפין  ַהּכִ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַהְינּו  ֶסף.  ַהּכָ ְנֻקּדֹות 
מֹו  ּכְ ֶנֶפׁש,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּנְ ין  ַנֲעׂשִ
ים  ִהּלִ י" )ּתְ ְלָתה ַנְפׁשִ תּוב: "ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ּכָ ׁשֶ
ַאַחר  ְוָכֶלה  ִנְכָסף  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ג(,  פד, 

י: ה ַנְפׁשִ ַעְצמֹו ַנֲעׂשֶ ַרְך, ִמזֶּה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ל יא.  ׁשֶ נּוָעה  ְוַהּתְ ַהִחּיּות  ֵהן  ֻקּדֹות  ְוַהּנְ
מֹו  י ּכְ ִחיַנת ֶנֶפׁש. ּכִ ן ֵהם ּבְ ָהאֹוִתּיֹות, ַעל־ּכֵ
נּועֹוָתיו  ּתְ ְוָכל  ָהָאָדם  ִחּיּות  ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶ
ן  ֹגֶלם, ּכֵ ֶפׁש, ּוְבֹלא זֶה הּוא ּכְ ֵהם ַעל־ְיֵדי ַהּנֶ
נּוָעה ְוִחּיּות, ַרק  ָהאֹוִתּיֹות ֵאין ָלֶהם ׁשּום ּתְ
ִמְתנֹוֲעִעין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֻקּדֹות,  ַהּנְ ַעל־ְיֵדי 
ֻקּדֹות  ְוַהּנְ ָהאֹוִתּיֹות.  ְוִנְצָטְרִפין  ִגין  ּוְ ְוִנְזּדַ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּסּוִפין  ַהּכִ ַעל־ְיֵדי  ין  ַנֲעׂשִ
ְוִהְצָטְרפּוָתן  ְוִזּוּוָגן  ְנָפׁשֹות,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ָפׁשֹות.  ַהּנְ ִזּוּוֵגי  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֻקּדֹות  ַהּנְ ל  ׁשֶ
ְוִנְצָטְרִפין  ִגין  ּוְ ִנְזּדַ ֻקּדֹות  ַהּנְ ְוַעל־ְיֵדי 



יָרא ריזּתֹוָרה לא י ִאית ָלן ּבֵ

ְוזֶה  ַהּגּוִפים.  ִזּוּוֵגי  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ָהאֹוִתּיֹות, 
ֶפׁש  ָנתֹו ְלַהֲעלֹות ַהּנֶ ּוָ ּכַ ִים, ׁשֶ סֹוד ְנִפיַלת ַאּפַ
ְוַלֲעׂשֹות  נּוְקִבין,  ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְבִחיַנת  ּבִ
ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ּסּוִפין  ַהּכִ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ִיחּוד. 
ה  ַנֲעׂשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ִמזֶּה  נּוְקִבין,  ַמִין  ַהֲעָלַאת 
ר  י ִעּקַ ה ִיחּוד ְוִזּוּוג. ּכִ ה, ְוַנֲעׂשֶ ֶנֶפׁש ְוִנְתַעּלֶ
ּתֹוְקקּות  ֶפׁש ִהיא ַעל־ְיֵדי ַהִהׁשְ ִהְתַהּוּות ַהּנֶ
ל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו  ַרְך, ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַאַחר ַהּשׁ
ְדֵרָגה  ַלּמַ יַע  ְלַהּגִ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ִנְכָסף  הּוא  ׁשֶ
ֶפׁש  ה ַהּנֶ ה, ַעל־ְיֵדי־זֶה ַנֲעׂשֶ ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ ׁשֶ

ֹכַח: ּבְ

ַעל־יב.  ּוּוג. ׁשֶ ה ַהזִּ ּסּוִפין ַנֲעׂשֶ ְוַעל־ְיֵדי ַהּכִ
ה  ַנֲעׂשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאל  ִנְכָסף  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי־זֶה 
ָבר  ְלַהּדָ ִנְכָסף  הּוא  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶנֶפׁש. 
ם  ה ּגַ ָבר ְוכֹוֵסף ֵאָליו, ּוִמזֶּה ִנְתַהּוֶ חֹוזֵר ַהּדָ
הּוא  ֶ י ַמה ּשׁ ִגין. ּכִ ּוְ ָפׁשֹות ִמְזּדַ ן ֶנֶפׁש, ְוַהּנְ ּכֵ
נּוְקָבא,  ּדְ א  אּוְבּתָ ּתֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ִנְכָסף 
זַֹּהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ נּוְקָבא  ֶנֶפׁש  ָעֵביד  ְוהּוא 
ָבר חֹוזֵר ְוִנְכָסף  ַהּדָ ֶ דֹוׁש )ח"א פ"ה:(, ּוַמה ּשׁ ַהּקָ
ָכר ְוָעֵביד  ּדְ א ּדִ אּוְבּתָ ִחיַנת ּתֵ ֵאָליו הּוא ּבְ
ִאים ִלְבִחיַנת ִעּבּור  ְך ּבָ ָכר, ְוַאַחר ּכָ ֶנֶפׁש ּדְ
דֹוׁש,  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֵלָדה 
ֻעּלֹות  ּפְ ָפׁשֹות ַלֲעׂשֹות  ַהּנְ ְויֹוְצִאין  ְוִנְגָמִרין 
ָלאֹוִתּיֹות.  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּנְ ְלִפי  עֹוָלם  ּבָ
י  ּכִ ַהּכֹל,  ּפֹוֲעִלים  ֵהם  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  י  ּכִ
ֶאת  ּוַמְנִהיִגין  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהִחּיּות  ֵהם 
א  ֶאּלָ ִלְפֹעל  ּכַֹח  ָלֶהם  ְוֵאין  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ
"ל. ְוִאם  ּנַ ּסּוִפין ּכַ ִחיַנת ַהּכִ ֻקּדֹות ּבְ ְלִפי ַהּנְ
לֹום,  ה ְנֻקּדֹות ָרעֹות ַחס ְוׁשָ ּכֹוֵסף ְלַרע עֹוׂשֶ
ַלֲעׂשֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ִגין  ּוְ ְוִנְזּדַ ְוִנְצָטְרִפין 
ְתׁשּוָבה  ֻעּלֹות ָרעֹות. ְוִאם ּכֹוֵסף ָלׁשּוב ּבִ ּפְ
ּוִמְתנֹוֲעִעים  טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות  ין  ַנֲעׂשִ
ֻעּלֹות טֹובֹות  ּפְ ַלֲעׂשֹות  ִגין  ּוְ ְוִנְזּדַ ָהאֹוִתּיֹות 

עֹוָלם: ּבָ

ֱאמּוָנה יג.  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ְוׁשַ
זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ
טֹוִבים,  ְוִכּסּוִפים  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ְלַאֲהָבה 
ְקדֹוׁשֹות.  ְנָפׁשֹות  ין  ַנֲעׂשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ א  ּבָ ת  ּבָ ׁשַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ן  ְוַעל־ּכֵ
ה ָלָאָדם, ְוזֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו ֵמֲאֵבַדת  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹחל,  ּבְ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ
ָאְבָדה  ַוי  ַבת  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  'ּכֵ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 
ֵני־ ּבְ ְמרּו  ְוׁשָ אֹוְמִרים  ׁשֶ )ַהְינּו  ט"ז(  יָצה  )ּבֵ ֶנֶפׁש' 
ַעְצָמם  ֶאת  ְוזֹוְכִרים  ַפׁש(,  ּנָ ַוּיִ ַבת  ׁשָ ְוגֹו'  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶפׁש  ַהּנֶ אֹוְבִדים  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ׁשֶ
ַעְצמֹו  ַע ַאֲחֶריָה, ּוִמזֶּה ּבְ ְעּגֵ ּוַמְתִחיִלין ְלִהְתּגַ
ר  י ִעּקַ ת, ּכִ ּבָ ל ׁשַ ֵתָרה ׁשֶ ֶפׁש ַהּיְ ה ַהּנֶ ִנְתַהּוֶ
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָפׁשֹות  ַהּנְ ִהְתַהּוּות 

"ל: ּנַ ּסּוִפים טֹוִבים ּכַ ּכִ

ֶהם יד.  ּמֵ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ּסּוִפין  ַהּכִ ְלִפי  ֶאָחד  ְוָכל 
ה ְנֻקּדֹות ְלאֹוִתּיֹות  ן עֹוׂשֶ ין ְנָפׁשֹות, ּכֵ ַנֲעׂשִ
ְמֹבָאר  )ּכַ ׁשּוט  ּפָ אֹור  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְוֵהם  ַהּתֹוָרה. 
ִאם  י  ּכִ ֵצא  ּתֵ ֹלא  ֶעְליֹון  י  ִמּפִ י  ּכִ ל"ו(,  ִסיָמן  ּבְ

הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ַרק  ׁשּוט,  ּפָ אֹור 
ְלָהאֹוִתּיֹות  צּוָרה  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ן  ּכֵ ִנְכָסף, 
ֻקּדֹות  ַהּנְ ְוַעל־ְיֵדי  ֹגֶלם,  ּכְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָהיּו  ׁשֶ
ִלים. ְוִאם ָהָאָדם ּכֹוֵסף  ין ּכֵ ּסּוִפין ַנֲעׂשִ ֵמַהּכִ
אֹוִתּיֹות  ּוְמָפֵרׁש  ְמַצּיֵר  ְלטֹוב,  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ
טֹוב.  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ים  ְוַנֲעׂשִ ְלטֹוב,  ַהּתֹוָרה 
ִרים  ִנְצַטּיְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַרע  ִנְכָסף  ְוִאם 
ּוְלִפי  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַרע  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ים  ְוַנֲעׂשִ
י  ּכִ עֹוָלם,  ן ֵהם ּפֹוֲעִלים ּבָ ִרין ּכֵ ְצַטּיְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה 
ִחיַנת: 'ָזָכה  ּתֹוָרה ֲאִחיַזת טֹוב ָוַרע ּבְ ֵיׁש ּבַ
יִקים  ים' ְוכּו' )יֹוָמא ע"ב(, "ְוַצּדִ ית לֹו ַסם ַחּיִ ַנֲעׂשֵ

ַע יד, י(: לּו ָבם" )הֹוׁשֵ ׁשְ ִעים ִיּכָ ֵיְלכּו ָבם ּוֹפׁשְ

ֶאל טו.  ִמּכַֹח  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַאְך 
ּסּוִפין,  ַהּכִ ה  ּפֶ ּבַ ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך  ַהּפַֹעל, 
ִמּכַֹח  ְויֹוְצָאה  ֶפׁש  ַהּנֶ ִנְגָמר  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
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ָיְצָאה  י  "ַנְפׁשִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּפַֹעל,  ֶאל 
"ְרצֹון  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ְוזֶה  ו(.  ה,  יִרים  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ רֹו"  ְבַדּבְ
יֵעם"  ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה ְוֶאת ׁשַ ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
הּוא  ׁשֶ ָהָרצֹון  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ יט(,  קמה,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ה  ַנֲעׂשֶ ְוָאז  ֹכַח,  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ה  ַנֲעׂשֶ ּסּוִפין  ַהּכִ
"ְרצֹון  ְבִחיַנת:  ּבִ ֹכַח  ּבְ ּוְרצֹונֹו  תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ
ְוָעָתם"  ׁשַ "ְוֶאת  ְך:  ְוַאַחר־ּכָ ה",  ַיֲעׂשֶ ְיֵרָאיו 
ְוכּו',  ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ ִפיֶהם  ּבְ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ יֵעם".  ְויֹוׁשִ ַמע  "ִיׁשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה: 
ֶאל  ִמּכַֹח  ְויֹוְצָאה  ֶפׁש  ַהּנֶ ִנְגֶמֶרת  ּבּור  ַהּדִ
ים  ְוַנֲעׂשִ ָהאֹוִתּיֹות  ִרים  ִנְצַטּיְ ַוֲאַזי  ַהּפַֹעל, 
ֹפַעל  ּבְ תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ א  ְוִנְתַמּלֵ טֹוב  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ
ַפע(,  ַהׁשֶ ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ּבּור הּוא  ַהּדִ י  ּכִ ִסיָמן ל"ד  ּבְ ן  )ְוַעּיֵ

ן  ֹפַעל, ּכֵ ֹכַח אֹו ּבְ ה ּבְ עֹוׂשֶ ֶפׁש ׁשֶ ִפי ַהּנֶ י ּכְ ּכִ
ִרים,  ִנְצַטּיְ ְוֵכן  ְלָהאֹוִתּיֹות,  ְנֻקּדֹות  ים  ַנֲעׂשִ
ּוְרצֹונֹו.  תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ים  ְועֹוׂשִ ּפֹוֲעִלים  ֵהם  ְוֵכן 
ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ֵסֶדר  ר  ִנְסּדַ זֶה  ְוַעל 
ה  ַנֲעׂשֶ ַוֲאַזי  ָפָתיו,  ׂשְ ּבִ ּסּוִפין  ַהּכִ ְלהֹוִציא 
ּבּור  ֶפׁש ִהיא ֵמַהּדִ ר ַהּנֶ ִעּקַ ֹפַעל, ׁשֶ ֶפׁש ּבְ ַהּנֶ
ית  ֵראׁשִ ה" )ּבְ ְבִחיַנת: "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ּבִ

ב, ז( ְוַתְרּגּומֹו 'ְלרּוַח ְמַמְלָלא':

קֹונֹו, טז.  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ַהּשִׂ ַמֲעַלת  ְוֶזהּו 
קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ּוְלַדּבֵ יַח  ָלׂשִ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ
ַע  ְעּגֵ ְתּגַ ּמִ ּסּוָפיו ַהּטֹוִבים, ׁשֶ ה ּכִ ּפֶ ְלהֹוִציא ּבַ
י,  ֲאִמּתִ ְלטֹוב  ְוִלְזּכֹות  ּלֹו  ׁשֶ ֵמָהַרע  ָלֵצאת 
ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ זֶה  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
ר  ּלֹו ַהּטֹוִבים. ּוְלַדּבֵ ָעָליו ְלַמּלֹאת ְרצֹונֹות ׁשֶ
ָחֵסר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ַהְינּו  ּדְ ִמזֶּה,  ָמֵלא  ֶפה  ּבְ
רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ לֹו 
ַרְך, ְוַעל־ ם ִיְתּבָ ֵ א לֹו ַהּשׁ ַמּלֵ ּיְ ּתֹוֵקק ׁשֶ ּוִמׁשְ

ה  ְוִיְזּכֶ "ל,  ּנַ ּכַ תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ִלְפֹעל  ה  ִיְזּכֶ ְיֵדי־זֶה 
ָלעֹוָלם,  טֹוב  ּוֵמִביא  ִריְך,  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ִלְפֹעל 
ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ּוְבָרָכה  טֹוָבה  יְך  ּוַמְמׁשִ
ְוָצִריְך  ְנָפׁשֹות.  ה  ּמָ ּכַ ִלְתׁשּוָבה  ּוְמעֹוֵרר 

ה  זֶה ַהְרּבֵ יל ַעְצמֹו ַלֲעֹסק ּבָ ל ֶאָחד ְלַהְרּגִ ּכָ
י ִעְנָין זֶה  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ּכִ ר ּבֵ ָכל יֹום, ְלַדּבֵ ּבְ
ל  ָיָקר ְמֹאד, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְיכֹוִלין ְלַהֲחִזיר ּכָ

ָהעֹוָלם ְלמּוָטב:

י יז.  ּתֵ ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ּוְכׁשֶ
"ל, ֲאַזי זֹוֶכה ְלַאֲהָבה ְוִכּסּוִפים  ִחינֹות ַהּנַ ּבְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה ְמַצּיֵר  ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ טֹוִבים ְלַהּשׁ
ים, ַוֲאַזי  ְבִחיַנת ַחּיִ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ּבִ
ּנּו  ִמּמֶ ין  ׁשִ ְמַבּקְ ַעְצָמן  ּבְ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות 
ְלטֹוָבה.  ֵרם  ַצּיְ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִפיו,  ּבְ ֵרם  ַדּבְ ּיְ ׁשֶ
ֲאִכילֹוָתיו  ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ַוֲאַזי  ִנים",  ַהּפָ "ֶלֶחם  ְבִחיַנת:  ּבִ ּוְסֻעּדֹוָתיו 
ל ַהּכֹוָכִבים  ַח', ַוֲאַזי ּכָ ְזּבֵ ּמִ ר ּכַ ְלָחנֹו ְמַכּפֵ 'ׁשֻ
ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ָהַעּכּו"ם,  ְוָכל  זָּלֹות  ַהּמַ ְוָכל 

ְרָנָסתֹו: ִביל ּפַ ׁשְ טֹוְרִחים ּבִ

ּסּוִפין יח.  ַהּכִ ָיָקר  ֹאד  ּמְ ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ּוְכַלל 
ַעל  י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ְלָדָבר  ּתֹוְקקּות  ְוַהִהׁשְ
ּבּור  ֶפׁש ְוִנְגֶמֶרת ַעל־ְיֵדי ַהּדִ ה ַהּנֶ ָיָדם ִנְתַהּוָ
ֶלת,  ְלּגֶ ּוִמְתּגַ יֹוְצָאה  ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֹזאת  "ל.  ּנַ ּכַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ֶפׁש ּדִ ֶלת ּוָבָאה ַהּנֶ ְלּגֶ ְוִלְפָעִמים ִמְתּגַ
ׁשּוָבה  ע, ְונֹוְפִלין לֹו ִהְרהּוֵרי ּתְ ְלתֹוְך ָהָרׁשָ
ה  ּמָ ּכַ ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ְלמּוָטב.  ְלַהֲחִזירֹו  ְותּוַכל 
ֵאינֹו טֹוב,  ּסּוִפים ְלָדָבר ׁשֶ ָרעֹות ּגֹוְרִמים ַהּכִ
ַעל־ְיֵדי  ה  ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
ֶלת ִלְפָעִמים ְלתֹוְך  ְלּגֶ ּסּוִפים ָרִעים, ִמְתּגַ ּכִ
ְוזֶה  לֹום.  ְוׁשָ יק ְותּוַכל ְלַהֲחִטיאֹו, ַחס  ּדִ ַהּצַ
ִחיַנת  ּבְ יד(,  ח,  )ֹקֶהֶלת  ְוגֹו'  ֶהֶבל"  "ֵיׁש  ִחיַנת:  ּבְ
ָפׁשֹות,  ַהּנְ יֹוְצִאים  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ה  ּפֶ ֶהֶבל 
ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֶלת  ְלּגֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִעים,  ָהְרׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ
ּנֹוְפִלים לֹו  ּסּוִפים ָרִעים, ׁשֶ ְלתֹוָכן ֶנֶפׁש ִמּכִ
ר  ְך ֶאְפׁשָ ִמזֶּה ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה, ַאְך ַאַחר־ּכָ
ֶפׁש.  ן ַהּנֶ ַתּקֵ ּיְ לֹום, אֹו ׁשֶ ֲחִטיאֹו, ַחס ְוׁשָ ּתַ ׁשֶ
ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ֵיׁש  ְלֵהֶפְך  ְוֵכן 
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אי  ַוּדַ ּבְ לֹו  ּנֹוְפִלים  ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ
ֶנֶפׁש  ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ִהְרהּוֵרי 
ַאַחר־ ַאְך  ים,  ְקדֹוׁשִ ּסּוִפים  ִמּכִ ה  ְקדֹוׁשָ

ֲחִזיֵרנּו  ּתַ ֶפׁש אֹו ׁשֶ ַקְלֵקל ַהּנֶ ּיְ ר ׁשֶ ְך ֶאְפׁשָ ּכָ
ָפׁשֹות  ַהּנְ ְלּגּוֵלי  ּגִ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ְלמּוָטב. 

עֹוָלם: ִלים ּבָ ְלּגְ ּבּור ּוִמְתּגַ ּיֹוְצִאים ֵמַהּדִ ׁשֶ

יק יט.  ַצּדִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ הּוא  ָהָאָדם  ֵלמּות  ּוׁשְ
ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ַלְמָדן  ֵאינֹו  ִאם  י  ּכִ ְוַלְמָדן, 
ָחִסיד".  ָהָאֶרץ  ַעם  "ְוֹלא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 
ר  י ֶאְפׁשָ לּום, ּכִ אי ֵאינֹו ּכְ ַוּדַ ְלַבד ּבְ ְוַלְמָדן ּבִ
י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  מּור  ּגָ ע  ְוָרׁשָ ַלְמָדן  ִלְהיֹות 
ן ָצִריְך  ֶות. ַעל־ּכֵ ית לֹו ַסם ַהּמָ ֹלא ָזָכה ַנֲעׂשֵ
ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ְוָחִסיד  ּתֹוָרה  ּבַ ַלְמָדן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ג  ֵחֶלק  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ יק  ַצּדִ )ַהְינּו  טֹוִבים 
ְצָבאֹות  ה'  ְלַמְלַאְך  ּדֹוֶמה  הּוא  ַוֲאַזי  רי"ג(, 

ּוִמי  ְוכּו'.  ְלטֹוב  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ּוְמַצּיֵר 
ִחיַנת ַלְמָדן  ר הּוא ּבְ ָהִעּקָ ּטֹוֶעה ְוסֹוֵבר ׁשֶ ׁשֶ
ִטיעֹות  ּנְ ּבַ ץ  ּצֵ ּקִ ׁשֶ ַאֵחר  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְלַבד, 

ַרֲחָמָנא ִלְצָלן:

יק כ.  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ מּור  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ַוֲאִפּלּו 
ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ִלְפָעִמים  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ּכְ ְוַלְמָדן, 
ַעל  ִמיד  ּתָ ַלֲעֹמד  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ דּוַע  ּיָ ּכַ
ַמְדֵרָגה ַאַחת, ֲאַזי ִאם ִיְרֶצה ְלַהֲחִזיק ֶאת 
הּוא  לֹו,  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַלְמָדן  ַמְדֵרַגת  ּבְ ַעְצמֹו 
ְרַאת  ּיִ ֹלא טֹוב, ַרק ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו ּבַ

ָאר ּבֹו ֲעַדִין: ׁשְ ּנִ ַמִים ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ׁשָ

ְמָצִאים כא.  ּנִ ִחינֹות ֵאּלּו ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ּוֵמֲחַמת ׁשְ
הּוא  ׁשֶ ַלְמָדן,  ִחיַנת  ּבְ יק,  ּדִ ְוַהּצַ ָהַרב  ּבְ
ָנה,  ִחיַנת ִמׁשְ "ט ּבְ הּוא ַמּטַ ִחיַנת ַמְלָאְך ׁשֶ ּבְ
ִלְהיֹות  ְלקֹונֹו  ּדֹוֶמה  ׁשֶ יק  ַצּדִ ּוְבִחיַנת 
ה'  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ָחִסיד 
ּכֹחֹות  ֵני  ׁשְ ּבֹו  ִנְמָצא  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְצָבאֹות, 
ר  ְוֶאְפׁשָ ּוְלֵהֶפְך,  ים  ַחּיִ ַסם  ְלַהּתֹוָרה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ץ  ַקּצֵ ּיְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּבֹו  ִלְמֹצא  ֵאָליו  ְתָקֵרב  ְלַהּמִ

ְוַעל־ לֹום.  ׁשָ ּבְ ְוֵליֵצא  ֵנס  ִלּכָ ְנִטיעֹות, אֹו  ּבִ
יֵקי  ּדִ ְתָקְרִבים ְלּצַ ּמִ ִחינֹות ּבַ ע ּבְ ן ֵיׁש ַאְרּבַ ּכֵ
ס'  ְרּדֵ ַלּפַ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ָעה  'ַאְרּבָ ִחיַנת:  ּבְ ֱאֶמת 
ּתֹוֵקק  ׁשְ ּמִ ׁשֶ )ִמי  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש  י  ּכִ י"ד(,  )ֲחִגיָגה 

ֵמָהַרב  ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ל(  ְלַקּבֵ יּוַכל  ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 

ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  סֹופֹו,  ַעד  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ה  ְוַנֲעׂשֶ
לֹום  ׁשָ ְכַנס ּבְ ּנִ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ִחיַנת 'ַרּבִ יק ּבְ ַצּדִ
ע  ְוִנְפּגַ ֵהִציץ  ִחיַנת  ּבְ ְוֵיׁש  לֹום'.  ׁשָ ּבְ ְוָיָצא 
ְתַלֵהב ִלּבֹו ְמֹאד  ּנִ ן ַעזַּאי, ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת ּבֶ ּבְ
ְוִנְתַלֵהב  יק,  ּדִ ַהּצַ ֵהִאיר ּבֹו  ֶדל ָהאֹור ׁשֶ ִמּגֹ
ָלֵצאת  יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ּדָ ֵמַהּמִ יֹוֵתר 
ן  ִחיַנת ּבֶ ִחיַנת ֵהִציץ ָוֵמת ּבְ ְעּתֹו. ְוֵיׁש ּבְ ִמּדַ
אי  ִמּדַ יֹוֵתר  ִהְתַלֲהבּותֹו  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ זֹוָמא, 
יק ְוַגם  ִחיַנת ַצּדִ ֵניֶהם ֵהם ּבְ יּוַכל ָלמּות, ּוׁשְ
ֲאָבל  ָבם".  ֵיְלכּו  יִקים  "ַצּדִ ֶנֱאַמר:  ֲעֵליֶהם 
ִלּבֹו,  ַעְקִמיִמּיּות, ְוִטיָנא ֵיׁש ּבְ א ּבְ ּבָ ֵיׁש ִמי ׁשֶ
הּוא רֹוֶצה,  ֶ ן ַמה ּשׁ ם ּכֵ ָהַרב ּגַ ְויּוַכל ִלְמֹצא ּבְ
ְלַגְמֵרי  ְוִיְתַרֵחק  ּכֹל  ּבַ ְכּפֹר  ּיִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַהְינּו  ּדְ
ָוֵלץ,  ד  ִמְתַנּגֵ ה  ְוַנֲעׂשֶ יק  ּדִ ֵמַהּצַ ּופֹוֵרׁש 
ַאֵחר  מֹו  ]ּכְ ִטיעֹות  ּנְ ּבַ ץ  ּצֵ ּקִ ׁשֶ ַאֵחר  ְבִחיַנת  ּבִ
ַעְצמֹו,  ְפֵני  ּבִ ְרׁשּות  הּוא  ׁשֶ ְוָסַבר  ָיִתיב  ּדְ "ט  ְלַמּטַ ָחָזא  ּדְ

ב ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ֵאיָנה  ּיֹוׁשֵ ן ַאף ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת ֵאין לֹו ְרׁשּות. ּכֵ

ִעים  ִחיַנת: "ְוֹפׁשְ ים טֹוִבים[, ְוזֶה ּבְ ֹלא ַמֲעׂשִ לּום ּבְ ּכְ

ע  ַע יד, י( ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ְוַאְרּבַ לּו ָבם" )הֹוׁשֵ ׁשְ ִיּכָ
ע עֹוֵבד  יק ְוָרׁשָ ִחיַנת ַצּדִ ִחינֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ ּבְ
סּוק:  ּפָ ּבַ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ֲעָבדֹו  ְוֹלא  ֱאֹלִקים 
)ַמְלָאִכי  ְוגֹו  יק"  ַצּדִ ין  ּבֵ ּוְרִאיֶתם  ם  ְבּתֶ "ְוׁשַ
ָהרֹוִצים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ָכל  ּבְ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ יח(,  ג' 

ּוְלִהְתָקֵרב  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ֵנס  ִלּכָ
ָצִריְך  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ּדֹור.  ּבַ ׁשֶ ְוָהַרב  יק  ּדִ ְלַהּצַ
ַסם  ְלַהּתֹוָרה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכֹחֹות  ֵני  ׁשְ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלֵהֶפְך,  לֹום  ְוׁשָ ְוַחס  ים  ַחּיִ
ְרצֹונֹו  ּכִ ל  ְלַקּבֵ ֵאָליו  ְתָקֵרב  ְלַהּמִ ר  ֶאְפׁשָ

"ל:  ּנַ יִקים ֵיְלכּו ָבם" ְוגֹו' ּכַ "ְוַצּדִ



ה ְלתֹוָרה לא ִפָלּ ּתְ רכ

ה ְלתֹוָרה לא ִפָלּ ּתְ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ֱאמּוָנה  ִפי. ַוֲהֵריִני ַמֲאִמין ּבֶ יָרה ְלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ י ְיֹהָוה עֹוָלם ָאׁשִ )לא( ַחְסּדֵ

ה,  דֹוׁשָ ים ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ִיחּוְדָך ְוַאְחּדּוְתָך ּוְבִחּדּוׁש ָהעֹוָלם, ּוְבַצּדִ ֵלָמה, ּבְ ׁשְ
ָך  ַעּמְ ּוִבְכָלִלּיּות  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ִסְפֵרי  ּוְבָכל  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּוַבּתֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַבּ
ַמִים  ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִבׁשְ ָ ּשׁ ה הּוא ְיֹהָוה ָהֱאֹלִהים ּבַ י ַאּתָ . ּכִ ָחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ּוָבָראָת  ְלָעֶדיָך ֵאין ֱאֹלִהים,  ּוִמּבַ ה הּוא ַאֲחרֹון  ְוַאּתָ ה הּוא ִראׁשֹון  ָהֶעְליֹוִנים, ֱאֶמת ַאּתָ
ית,  ֵראׁשִ ת ְיֵמי ְבּ ׁשֶ ׁשֵ ָראָת, ּבְ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ָעֶליָה ּבָ ָ ֶאת ַהּשׁ
דֹוָלה ַעל  . ּוֵמַאֲהָבְתָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ּוֵמֶחְמָלְתָך ַהּגְ ְעּתָ ְוִהְרּגַ ְוַנְחּתָ  ַבּתָ  ִביִעי ׁשָ ּוַבּיֹום ַהּשְׁ
דֹול ְוָקדֹוׁש  ה, יֹום ּגָ ָ ָך, ָנַתּתָ ָלנּו ֶאת יֹום ְמנּוָחְתָך ְלַנֲחָלה, יֹום ְמנּוָחה ּוְקֻדּשׁ ָרֵאל ַעּמְ ִיׂשְ
עֹוָלם  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּבָ ַגׁשְ ָפׁשֹות, ּבְ ִביָתה ּוְמנּוָחה ּוַמְרּגֹוַע ְלַהּגּופֹות ְוַהּנְ ְונֹוָרא, יֹום ׁשְ
ְכִלית ַמְדֵרָגה  ְדֵרָגָתן ַעד ּתַ ל ָהעֹוָלמֹות ְלַמְעָלה ִמּמַ ם. יֹום ֲעִלּיַת ּכָ ּלָ ַהזֶּה ּוְבָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ
ֵאין ּבֹו  ְרצֹונֹות, יֹום ׁשֶ ּבִ ה ָהֶעְליֹוָנה, ַעד ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ָרצֹון ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְכִלית ַהּקְ ָהֶעְליֹוָנה, ַעד ּתַ
ת ְוטֹוב ְוָרצֹון  ּבָ ּלֹו ׁשַ ָלל, יֹום ֶשּכֻ ִלּפֹות ּכְ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ין ְוׁשּום ֲאִחיַזת ַהּסִ ׁשּום ֲאִחיַזת ּדִ
ת  ַ ר ֵמֹעֶצם ְקֻדּשׁ ְונֹוָרא, ֲאׁשֶ ּלֹו ָקדֹוׁש  ּכֻ ׁשֶ ּוְפׁשּוִטים, יֹום  דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ְוַאֲהָבה 
ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ַאְחּדּוְתָך,  ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֹקֶדׁש,  יֹום  ל  ׁשֶ ִעּצּומֹו 

ה: ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ָכל ׁשֵ ֵלמּות ּבְ ַתְכִלית ַהּשְׁ ה ּבְ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ

אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב,  ּוְבֵכן ּבָ
ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ּוְתַזּכֵ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ֲחָסֶדיָך  ַבּ ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ֲחָסִדים טֹוִבים.  ּגֹוֵמל  ֶעְליֹון,  ֵאל 
ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹעז,  ָכל  ְבּ ְוַתַעְזֵרִני 
ָכל  ֹמַח ּבְ ְרֵאִלי ָלִגיל ְוָלׂשּוׂש ְוִלׂשְ ָראּוי ְלִאיׁש ִיׂשְ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ְמֹאד, ּכָ ה ְוֶחְדָוה ּגְ ַרּבָ
ָכל  ְמָחה ְוֶחְדָוה ּבְ ׂשֹון ְוׂשִ ת־ֹקֶדׁש, יֹום ׂשָ ּבָ יֹום ׁשַ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה, ּבְ דֹול ְוַהּקָ ּיֹום ַהּגָ ֹעז ּבַ
ֵאין ּבֹו ׁשּום ַעְצבּות ְוָיגֹון  א ּוַמְטרּוִניָתא, יֹום ׁשֶ א ְדַמְלּכָ ם, יֹום ִהּלּוָלא ַרּבָ ּלָ ָהעֹוָלמֹות ּכֻ
ִאיר ּבֹו  ּמֵ ּלֹו אֹור ָוטֹוב, יֹום ׁשֶ ּכֻ יּה, יֹום ׁשֶ ם ַנְיִחין ּבֵ ֵבי ֵגיִהּנָ ֲאִפּלּו ַחּיָ ָלל, יֹום ׁשֶ ַוֲאָנָחה ּכְ
מֹות ְיֵתרֹות  ְך ּבֹו ְנׁשָ ְמׁשָ ּנִ ים, יֹום ׁשֶ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ ם, אֹור ּפְ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָאה ּבְ ְנִהירּו ִעּלָ
יֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו  נּו ַאּדִ ָך. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ְוֶאָחד ִמּבְ ְונֹוָראֹות, ְלָכל ֶאָחד  ְקדֹוׁשֹות 
ל  ְלַקּבֵ ְוָעְזֵרנּו  ִמיד,  ּתָ ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִבְקֻדּשׁ נּו  ׁשֵ ַקּדְ ַיֲעֹקב,  נּו ְקדֹוׁש  יֹוְצֵרנּו ְקדֹוׁשֵ ּגֹוֲאֵלנּו 
ַמֲאָכל  ּבְ ֵהן  ָוֹעֶנג,  ָכבֹוד  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ּוְלַעּנֵ ד  ְלַכּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָראּוי,  ּכָ תֹות  ּבָ ׁשַ
ים ְוָכל  קֹות טֹוִבים ְוָכל ִמיֵני ַמֲעַדּנִ ת ֹקֶדׁש ַמֲאָכִלים ּוַמׁשְ ּבָ ׁשַ ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ ּתֶ ּוִמׁשְ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְוִנְהֶיה  ּבָ יָדא ַעל הֹוָצאֹות ׁשַ ִמיֵני ַתֲענּוִגים, ְוֹלא ִיְהֶיה ֶאְצֵלנּו ׁשּום ְקּפֵ
י  ַמְלּבּוׁשֵ ת ְויֹום טֹוב ֹקֶדׁש. ְוֵהן ּבְ ּבָ בֹוד ׁשַ ּנֹוִציא ַעל ּכְ ֶ א ָלנּו ָכל ַמה ּשׁ ַמּלֵ ּתְ ָך ׁשֶ ְבטּוִחים ּבְ
ים ּוְטהֹוִרים,  ים ּוְקדֹוׁשִ ה, ִלְבָגִדים ְיָקִרים ְנִקּיִ ת ַהְרּבֵ ּבָ ַרֲחֶמיָך ְלִבְגֵדי ׁשַ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָכבֹוד, ׁשֶ

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ֵליל ׁשַ ֵנרֹות ּבְ ת ֹקֶדׁש, ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ּבָ נּו ְלִדיָרה ָנָאה ִלְכבֹוד ׁשַ ּוְתַזּכֵ

ְמָלאכֹות  ָאבֹות  ע(  ְוֵתׁשַ ים  לֹוׁשִ )ַהּשְׁ ַהל"ט  ל  ִמּכָ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ִני  ּוְתַזּכֵ
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ּוְבׁשּום  אֹוַרְייָתא  ְדּ ְמָלאָכה  ׁשּום  ּבְ ל  ׁשֵ ִנּכָ ּלֹא  ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן  ּוִמּתֹוְלדֹוֵתיֶהן, 
ּלֹא  ת, ׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ְבּ ְוִדּבּוֵרנּו  ינּו  ּפִ ׁש ֶאת  ְוַתַעְזֵרנּו ְלַקּדֵ ת ֹקֶדׁש.  ּבָ יֹום ׁשַ ּבְ ָנן  ַרּבָ ּדְ בּות  ׁשְ
ָכל ִמיֵני  נּו ּבְ ׁשֵ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקּדְ ל חֹול. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִדּבּוֵרנּו ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ְיֵהא ִדּבּוֵרנּו ׁשֶ
ַעד  ְוַאֲהָבה,  ּוְבִיְרָאה  ְמֹאד,  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֹקֶדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֹות  ְקֻדּשׁ
ת ְיֵמי ַהחֹול,  ׁשֶ ת ַעל ׁשֵ ּבָ ת ׁשַ ַ יְך ְקֻדּשׁ ת ֹקֶדׁש, ּוְלַהְמׁשִ ּבָ ת ׁשַ ַ תֹוְך ְקֻדּשׁ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ׁשֹו: ת ְלַקּדְ ּבָ ַ תּוב, ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד, ּכְ ת ּתָ ּבָ ַ ה ִלְזּכֹר ֶאת ַהּשׁ ְוִנְזּכֶ

ְיֹהָוה  ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֶבֱאֶמת  ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ּוְתַזּכֵ
ְנִביֶאָך  ה  ֹמׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ ה,  ּפֶ ּוְבַעל  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך  ֱאֹלֵהינּו, 
ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ּוְבָכל  ָודֹור,  ּדֹור  ְבָכל  ָהיּו  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ּוְבָכל  יֶתָך,  ּבֵ ֶנֱאַמן 
ֵאר  ִמְתּפָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּוִבְכָלִלּיּות  ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִרים  ּוְכׁשֵ
ּוְנכֹוָנה,  ֲחָזָקה  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְלַהֲאִמין  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ם  ֻכּלָ ְבּ ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ
ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְרִאי מּוָצק, ּבַ ֱאמּוָנְתָך ּכִ ה, ְוֶאְהֶיה ָחָזק ּבֶ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ם ּבֶ ְוֶאֱעֹמד ַקּיָ

נּו  ַנְפׁשֵ ָיַדְעּתָ ֶאת ָצרֹות  ה  ְמָהר, ַאּתָ ְוַהּנִ ר  ַהּמַ ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי  ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְמִרירּות ַאְנחֹוֵתינּו ְוָצרֹוֵתינּו  ר ְלסֹוְבָלם, ַאּתָ ִאי ֶאְפׁשַ ים ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ֻרּבִ ַהּמְ
נּו, אֹוי ְלרּוֵחנּו  ֻרּבֹות ְמֹאד, ְוֹדֲחֵקנּו ְוָעְנֵיינּו ַוֲעָמֵלנּו ְוַלֲחֵצנּו. ֲאָהּה ְיֹהָוה, ֲאָהּה ַעל ַנְפׁשֵ ַהּמְ
לּות, ֵמִעְמֵקי  מֹוֵתינּו, אֹוי ָוַמר ְלגּוֵפנּו, ֲהֵרי ָאנּו צֹוֲעִקים ְוֶנֱאָנִחים ְלָפֶניָך ֵמִעְמֵקי ַהּגָ ְוִנׁשְ
ֲעַדִין  חּוִבים  ּתְ ם  ְוֻכּלָ ַוֲחָרבֹות,  ּוְרָמִחים  ים  ִחּצִ ִמיֵני  ל  ָכּ ּבֹו  ָעְברּו  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ּכְ ֲעָמִקים, 
תֹות,  ּוְקׁשָ ּוְרָמִחים  ים  ִחּצִ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ּמָ ּכַ חּוִבים  ּתְ ְוֵאֶבר  ֵאֶבר  ּוְבָכל  גּופֹו,  ּבְ
ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ּוְנָחׁשִ ה ַחּיֹות ָרעֹות  ְוַכּמָ ים,  ים ָקׁשִ ְוַאְרִסּיִ ים ָמִרים  ָכל ִמיֵני ַסּמִ ּבְ ְמׁשּוִחים 
ר, ְוַאְלֵפי ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ׁשֹוְמִרים  ר ַעל ַמְסּגֵ ַמְסּגֵ ר ּבְ ל ַצד, ְוהּוא ֻמְסּגָ סֹוְבִבים אֹותֹו ִמּכָ
ֲאִפּלּו  ֹראׁשֹו  ְלָהִרים  יִחים אֹותֹו  ַמּנִ ְוֵאיָנם  ֲעֵקבֹו,  ְוׁשֹוְמִרים ֶאת  ָעָליו  עֹוְמִדים  ְואֹוְרִבים 
ֶאת  ִמין  ּוְמַעּקְ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ִבין  ּוְמַעְרּבְ יו  ּפִ ֶאת  ְוסֹוְתִמין  ה,  ַקּלָ ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ְכּ
ה ִליׁשּוָעֶתָך.  ל ְלַרֲחֶמיָך ּוְלַבל ְיַצּפֶ ּכֵ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע ְלַבל ִיְצַעק ֵאֶליָך, ּוְלַבל ִיְסּתַ ְלָבבֹו ּבְ
י ְוִנְגֵעי ְלָבִבי  י ְלָפֶניָך, ְוָצרֹוַתי ּוְכֵאֵבי ַנְפׁשִ ְרּתִ ִהְזּכַ ל זֶה ׁשֶ ה ִמּכָ רּוַע ַהְרּבֵ ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב ּגָ
יָחִתי ַעל  אּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ עֹוָלם ׁשֶ י ֵאין ׁשּום ָלׁשֹון ּבָ ל זֶה, ּכִ ה ְמֹאד ִמּכָ ה ַהְרּבֵ ים ַהְרּבֵ ְמֻרּבִ
ל  ַמִים, ַמר ִלי ְמֹאד ִמּכָ ָ ּשׁ ּבַ א, ַמר ִלי ְמֹאד, ָאִבי ׁשֶ ּלָ ָידֹו. ַמר ִלי ְמֹאד, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ
י ֵמַעי ֵמַעי אֹוִחיָלה, ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו  י ָמָרה ִלי, הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ עֹוָלם, ַנְפׁשִ ּבָ ִמיֵני ְמִרירּות ׁשֶ
ל זֶה, ֵאיְך ִהְתַרֲחקּוִתי ּוְנִפיָלִתי  ֲאִני יֹוֵדַע ְקַצת ִמּכָ י ׁשֶ ים ָקִמים ָעָלי. ְוַאף־ַעל־ּפִ ָצָרי ַרּבִ
ָכל  ּבְ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל.  ּכְ ָלַדַעת  ָיכֹול  ֵאיִני  ֶ ּשׁ ַמה  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְתהֹום  ֵמִעְמֵקי  ֲעמּוָקה 
ּוִבְלּבּוִלים,  ָהרּוַח  ְוַגּסּות  ִנּיֹות  ּפְ ָעַלי  ִאים  ּבָ ֻרּבֹות,  ַהּמְ רֹוַתי  ִמּצָ ר  ְלַדּבֵ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ֵעת 
ה ֵמַאִין ָיבֹוא  ה, ְוַעּתָ ָקִרים ַהְרּבֵ ִנּיֹות ּוׁשְ ִלי ּפְ ר ֲאִפּלּו ִדּבּור ֶאָחד ּבְ ֵאיִני ָיכֹול ְלַדּבֵ ַעד ׁשֶ
יָטה ְבָעְנִיי  ָלה ּוָמנֹוס, ַהּבִ ׁש ַהּצָ ר ִייַטב ִלי ָלַעד ֵמַאִין ֲאַבּקֵ ׁש ָמנֹוַח ִלי ֲאׁשֶ ֶעְזִרי ֵמַאִין ֲאַבּקֵ
יִני. ַעד ָאָנה ְיֹהָוה  ַחּיֵ ָך ְלַבד ּתְ ֵצִני, ּוְבַחְסּדְ י ַרּבּו ַמְכאֹוַבי ְוָצרֹות ְלָבִבי. ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחּלְ ּכִ
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ְלָבִבי  י ָיגֹון ּבִ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ י, ַעד ָאָנה ָאׁשִ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ יר ֶאת ּפָ ְסּתִ ֵחִני ֶנַצח ַעד ָאָנה ּתַ ּכָ ׁשְ ּתִ
יֹוָמם ַעד ָאָנה ָירּום אֹוְיִבי ָעָלי:

ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ִנְתַרַחְקּתִ ר  ֲאׁשֶ ּוִבְלּבּוִלי,  ְוִעְרּבּוִבי  ְוַלֲחִצי  ְוֹדֲחִקי  ר  ַהּמַ ְבָעְנִיי  ְוִהּנֵה 
ה, הּוא ָמֵלא  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִני זֹוֶכה ִלְפָעִמים ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ָדָבר ׁשֶ ׁשֶ י, ַוֲאִפּלּו ּכְ ְתַרַחְקּתִ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ר  לּוִתי ַהּמַ ה ְמֹאד. ּוְבֹעֶצם ּגָ ַעת ַהְרּבֵ עֹון ְוֵטרּוף ַהּדַ ּגָ ָצִעים, ַעְצבּות ּוִבְלּבּוִלים ּוְפִנּיֹות ְוׁשִ ּפְ
ִמיָמה,  ְוַהּתְ הֹוָרה  ְוַהּטְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ַעל  ִאם  י  ּכִ ְוִתְקָוה  ְוֶנָחָמה  ַחּיּות  ׁשּום  ִלי  ֵאין 
ַמֲאִמיִנים  ֲעָבֶדיָך,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמזֶַּרע  ִלְהיֹות  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ זִָּכיִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  ֹזאת 
ַעְזֵבִני ְוַאל  ים, ַאל ּתַ ּיִ י ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ּפַ ֹטַח ּכַ אִתי ִלׁשְ ן ּבָ ֵני ַמֲאִמיִנים. ַעל־ּכֵ ּבְ
ה  דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ִני ּבֶ ים, ְוָחּנֵ ּיִ ֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ֹמל ָעַלי ּבַ ָך ְוֶאְחֶיה ּגְ ֹמל ַעל ַעְבּדְ ִני. ּגְ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ה  ּוְנִטּיָ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ִלי  ּבְ ָתִמיד,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ְוָחָזק  ם  ַקּיָ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָתִמיד, 
יק  ְוַצּדִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ַעל  ִאם  י  ּכִ ְוִתְקָוה  ַחּיּות  ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ָלל,  ּכְ

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה: ּבֶ

יו  ר ַעְכׁשָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ יקֹוְרסּות ׁשֶ ִפירֹות ְוָהֶאּפִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֹעֶצם ִרּבּוי ַהּכְ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
מֹוהּו ֹלא ִנְהָייָתה ִמימֹות עֹוָלם,  ר ּכָ יָחא, ֲאׁשֶ ְמׁשִ עּוְקָבא ִדּ לּו ּבְ ּדֹורֹות ַהּלָ ֵעת ַהזֹּאת ּבַ ּבָ
ָחְכָמָתם,  ִנְסְרָחה  ִנים  ִמּבָ ֵעָצה  ָאְבָדה  אֹוָתנּו  ִהְבַטְחּתָ  ה  ְוַאּתָ ֲעֵדנּו,  ּבַ ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין 
יִנים  ַהּמִ ל  ׁשֶ ָחְכָמָתם  ִנְסְרָחה  ֲאַזי  יקֹוְרִסים,  ָלֶאּפִ יב  ְוָיׁשִ ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ ִמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
תּוָבה  ְכּ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ה  ַמּכָ יָת אֹוָתנּו  ִהּכִ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ יו  ְוַעְכׁשָ ן.  ּכֵ ם  ּגַ יקֹוְרִסים  ְוָהֶאּפִ
יְך ָלנּו  ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְמׁשִ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ ָדִדים. ּכִ ל ַהּצְ ּתֹוָרה, ְוִהְפֵלאָת ֶאת ַמּכֹוֵתינּו ִמּכָ ַבּ
ִרים  ּבְ ילֹוסֹוִפים ִמְתּגַ יקֹוְרִסים ְוַהּפִ ת ָהֶאּפִ ֲעֹונֹוֵתינּו, ְוַכּ ְלקּו ּבַ ה ִנְסּתַ ָ ֵלָמה ִדְקֻדּשׁ ֱאמּוָנה ׁשְ
ַעל  ם  ּגַ ּוִמְכמֹורֹות  תֹות  ְרׁשָ ים  ּופֹוְרׂשִ ָהָרעֹות,  יֶהם  ִחּצֵ זֹוְרִקים  ֵהם  ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ּבְ יו  ַעְכׁשָ
ַעְצָמן  ּוַמְרִאין  אֹוָתם  ַמְטִעים  ֵהם  י  ּכִ ם.  ְלֻתּמָ ְוהֹוְלִכים  רּוִאים  ַהּקְ ִמיִמים,  ְוַהּתְ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ
מֹות  ה ְנׁשָ ּמָ ם ּכַ ֱאָחִזין ּגַ ּנֶ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ַנת ִיׂשְ טֹוַבת ְוַתּקָ ִרים, ּוְכִאּלּו רֹוִצים ּבְ ְכׁשֵ ִלְפֵניֶהם ּכִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵלב  ּבְ יקֹוְרסּות  ַוֶאּפִ ּוִפילֹוסֹוְפָיא  ִפירֹות  ּכְ ּוַמְכִניִסים  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ תֹות  ְרׁשָ ּבָ רֹות  ׁשֵ ּכְ
יֶהם  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ׁש  ַדְרֵכי ָהַעּכּום ְלִהְתַלּבֵ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ יל ֶאת  ִרים ְלַהְרּגִ ּבְ ּוִמְתּגַ דֹוׁש,  ָך ַהּקָ ַעּמְ
ֹזאת ֹלא  י ָצָרה ּכָ ְדנּו, ּכִ ּדָ י ׁשֻ ַדְרֵכיֶהם ְוִלְלֹמד ִסְפֵריֶהם ּוְלׁשֹונֹוֵתיֶהם. אֹוי ָלנּו ּכִ ְוָלֶלֶכת ּבְ
קֹום  ֵען, ֶאל ִמי ָננּוס ְלֶעְזָרה, ְוַאּיֵה ַהּמָ ָ ָרֵאל ִמימֹות עֹוָלם, ְוַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ן ְלִיׂשְ ָהְיָתה ֲעַדּיִ
ּתֹוֵתיֶהם  ָרֵאל ֵמִרׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵנינּו ְוַזְרֵענּו ְוָכל זֶַרע ַעּמְ יל ֶאת ּבָ ֵניֶהם ּוְלַהּצִ א ִמּפְ ְלִהְתַחּבֵ
יֶהם. ִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוְכָלה, ִמי ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם, ִמי ָיחּוס ָעֵלינּו, ִמי ְיַרֵחם  ּוֵמִחּצֵ

ָעֵלינּו, ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזֵרנּו:

י ֵאין  ָעְננּו, ּכִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ָרה ַהזֹּאת, ָעְזֵרנּו ּכִ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ַהּצָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ָתִמיד  דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ם ּבֶ ְוַקּיָ ְוָעְזֵרנּו ִלְהיֹות ָחָזק  ְוַרֵחם ָעֵלינּו  ה. חּוס  ּפֶ ּבַ א  ּכֵֹחנּו ֶאּלָ
יֹוֵתיֶהם  ׁשְ ָיא ִמּקֻ ְוׁשּום ֻקׁשְ ָברֹוֵתיֶהם  י ׁשּום ְסָבָרה ִמּסְ ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוֹלא  ּכִ
ָרֵאל, ֵליֵלְך  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ה ֲאִני ְוַזְרִעי ְוָכל ֶחְבָרֵתנּו ְוָכל ַעּמְ ְרֵכיֶהם, ַרק ֶאְזּכֶ ֶרְך ִמּדַ ְוׁשּום ּדֶ
ְוָדִוד,  יֹוֵסף  ְוַאֲהֹרן,  ה  ֹמׁשֶ ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו  ַדְרֵכי  ּבְ ִמיד  ּתָ



ה ְלתֹוָרה לא ִפָלּ רכגּתְ

ל  ּכָ ּוְבַדְרֵכי  ַוֲאמֹוָרִאים,  ִאים  ְוַתּנָ ְוַאֲחרֹוִנים  ים ִראׁשֹוִנים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִביִאים  ַהּנְ ל  ָכּ ּוְבַדְרֵכי 
יֵלנּו  ֵטנּו ְוַהּצִ ָהיּו ְבָכל ּדֹור ָודֹור. ּוִבְזכּוָתם ַמּלְ ִמיִמים ׁשֶ ִרים ְוַהּתְ ׁשֵ ים ְוַהּכְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ֱאֶמת  ַוֲחָזָקה, ּבֶ ֵלָמה  ַרֲחֶמיָך ֶלֱאמּוָנה ׁשְ נּו ּבְ ְוַזּכֵ ּוִבְלּבּוִלים ּוְסֵפקֹות,  ִפירֹות  ל ִמיֵני ּכְ ִמּכָ

ה ּוְבָטֳהָרה ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ַהְרּבֵ ֲהגּוִנים  ים  ַלֲעִנּיִ ה  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ְוַזּכֵ
ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  זַּר  ּפִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְלַקּיֵם  ְוַתַעְזֵרִני  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ִפזּּור  ּבְ ְמֹאד,  ְצָדָקה  ּבִ
ים ֲהגּוִנים ַעל ָצְרֵכי  ן ַלֲעִנּיִ ה ִלּתֵ ֶאְזּכֶ ת, ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ִני ִלְצָדָקה ׁשֶ ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד. ּוְתַזּכֵ
יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוֶאְזּכֶ ֹקֶדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְלָחִני  ׁשֻ ַעל  ֲהגּוִנים  אֹוְרִחים  ּוְלַהְכִניס  ֹקֶדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ
ָך ָתִמיד,  ֵלָמה ְלַהֲאִמין ְוִלְבֹטַח ּבְ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ִמיד, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ת ּתָ ּבָ ת ׁשַ ַ ָעַלי ְקֻדּשׁ
ֵהא ֲחׁשּוָבה ְלָפֶניָך ְמֹאד  ּתְ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ְמָחה ּגְ ֵלב טֹוב ּוְבׂשִ ה ִלְצָדָקה, ּבְ ּוְלַפזֵּר ָממֹון ַהְרּבֵ
ֵלמּות  יבּות ְוַהּשְׁ ר ַהֲחׁשִ ִהיא ִעּקָ ִני, ׁשֶ ַזּכֵ ּתְ ֵלָמה ׁשֶ י, ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּשְׁ ּלִ ָדָקה ׁשֶ ִמְצַות ַהּצְ
ֶבָה לֹו  ְחׁשְ יֹהָוה ַוּיַ תּוב, ְוֶהֱאִמין ּבַ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ה. ִויֻקּיַ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ל ּכָ ָדָקה ְוׁשֶ ל ַהּצְ ׁשֶ
ם  ת ֹקֶדׁש, ִויֻקּיַ ּבָ ת ׁשַ ַ דֹול ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ אֹור ּגָ י ּבְ ּלִ ָדָקה ׁשֶ ִאיר אֹור ַהּצְ ּתָ ה ׁשֶ ְצָדָקה, ְוֶאְזּכֶ
ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ְכָנֶפיָה.  ּבִ א  ּוַמְרּפֵ ְצָדָקה  ֶמׁש  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 
ת  ּבָ ׁשַ ֶכת ּבְ ְמׁשֶ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ָרָכה ֵמָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֶכת ַהּבְ ָרכֹות, ְוִתְהֶיה ִנְמׁשֶ קֹור ַהּבְ ָרָכה ִמּמְ ְבּ
ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה  ְך ָעֵלינּו ׁשֶ ָרָכה. ְוּיְֻמׁשַ י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ה, ּכִ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ל ׁשֵ ֹקֶדׁש ַעל ּכָ
ָלנּו  ְוַתְזִמין  ִמיד,  ּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוָכל טֹוב,  לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ָוַדַעת  ְוַרֲחִמים 
ִאּסּור,  ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ַצַער, ּבְ ַנַחת ְוֹלא ּבְ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ּבְ ּנִ דֹוָלה ֹקֶדם ׁשֶ ַהְרָחָבה ּגְ ְרָנסֹוֵתינּו ּבְ ּפַ
ר  ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכִני ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ֵלָאה, ְוַאל ּתַ ַחת ָיְדָך ָהְרָחָבה ְוַהּמְ ִבזּּוי, ִמּתַ ָכבֹוד ְוֹלא ּבְ ּבְ

ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם:

יֵלִני  ְוַהּצִ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ִני  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרִני 
ָגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ְוַהּנֹוָרִאים,  דֹוִלים  ַהּגְ ֲחָסֶדיָך  ּבַ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֵמַעּתָ
ֹאֶנס  ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ לֹום, ּבֵ י ַהּמַֹח ַחס ְוׁשָ ִטּפֵ ם ּבְ ּלֹא ֶאְפּגֹ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ִרית ׁשֶ ַהּבְ
עּוַרי ַעד ַהּיֹום  ְבִרית ֹקֶדׁש ִמּנְ י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ר ִלי ַעל ַמה ּשׁ ָרצֹון, ּוְמֹחל ִלי ּוְסַלח ִלי ְוַכּפֵ ין ּבְ ּבֵ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ה ּוְבָטֳהָרה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ֵלמּות, ּבִ ׁשְ ִרית ּבִ ִני ְמֵהָרה ְלִתּקּון ַהּבְ ַהזֶּה, ְוַזּכֵ

ל ִמיֵני ַצַער ִויּסּוִרין  יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ָרִכים, ְוִתׁשְ ַנת ּדְ ּכָ ים ִמּסַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ְבּ ְוַתּצִ
י  ּוְבֶלְכּתִ ֵביִתי  ּבְ י  ְבּתִ ׁשִ ּבְ י  ִעּמִ ָתִמיד  ְוִתְהֶיה  ּוַמְסִטין,  ְואֹוֵיב  ל אֹוֵרב  ּוִמּכָ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ְוִעּכּוב 
לֹום,  לֹום, ְוָאׁשּוב ְלֵביִתי ְלׁשָ ׁשָ ֶרְך ּבְ ְמָך ֶאֱעֹבר ַהּדֶ לֹום ּוְבׁשִ ֶרְך ְלׁשָ ְמָך ֵאֵצא ַלּדֶ ׁשִ ֶרְך, ּבְ ּדֶ ּבַ
ּוָממֹון,  ְוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ְוֶהְפֵסד  ֶהזֵּיקֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵליִני  ְוַתּצִ
ן ְצָדָקה ֹקֶדם  ִני ִלּתֵ ה ְוַעד עֹוָלם, ּוְתַזּכֵ לֹום ֵמַעּתָ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ֹמר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחּיִ ּוׁשְ
ָעָמיו. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִתּכֹון ְלָפַני  ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ תּוב, ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרְך, ּכְ ֵצאִתי ַלּדֶ
ּה, ְוָתִאיר ְלָפַני  ר ֵאֵלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ֵלְך ְלָפַני ְלַהְנחֹוִתי ַהּדֶ ים, ּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶרְך. ְוַאּתָ ַהּדֶ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: לֹום ּכִ ים ּוְלׁשָ יֵעִני ִלְמחֹוז ֶחְפִצי ְלַחּיִ דֹול, ּוְתִביֵאִני ְוַתּגִ אֹוְרָך ַהּגָ ּבְ



ה ְלתֹוָרה לא ִפָלּ ּתְ רכד

ל  יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ דֹוִלים, ְוִתׁשְ ֲחָסֶדיָך ַהּגְ ִני ּבַ ים, ּוְתָחּנֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעַלי ּבְ ּוְבֵכן ּתְ
ִמיד יֹוָמם ָוָלְיָלה,  ה ּתָ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ִני ַלֲעֹסק ּבְ ָנן. ּוְתַזּכֵ אֹוַרְייָתא ּוְדַרּבָ ִמיֵני ִאּסּוִרים ּדְ
ָעה  ָך ּדֵ ִני ֵמִאּתְ י ָתִמיד, ּוְתָחּנֵ דֹוָלה ִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ַהְתָמָדה ּגְ ְוַתַעְזֵרִני ִלְלֹמד ּבְ
ָתן, ַעד  יִנים ַלֲאִמּתָ ל ַהּדִ ֵברּור ּכָ ה ֵליַדע ּבְ ר, ְוֶאְזּכֶ יֵני ִאּסּור ְוֶהּתֵ ל ּדִ ל, ְלָבֵרר ּכָ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ּבִ
ר  ּתָ ֵמא, ַהּמֻ הֹור ִמן ַהּטָ סּול, ַהּטָ ר ִמן ַהּפָ ׁשֵ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהָרע, ַהּכָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם  ד ִלׁשְ דֹוָלה, ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִני ִלְלֹמד ּבִ ִמן ָהָאסּור. ּוְתַזּכֵ
ֱאֶמת,  ּבֶ ן  ְוַלְמּדָ יק  ַצּדִ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַאֲהָבה  ּבְ תֹוָרְתָך  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת 
ִרית  ּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ִחינֹות,  ַהּבְ ָכל  ּבְ ִרית  ַהּבְ ְוִתּקּון  ִמיַרת  ִלׁשְ ִני  ּוְתַזּכֵ

ֱאֶמת: דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ָאה, ּבִ ּתָ ִרית ּתַ ִמיַרת ּבְ ָאה ְוִלׁשְ ִעּלָ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלִכּסּוִפין  ִני  ּוְתַזּכֵ ָתִמיד,  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ָחּנֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ֱאֶמת, ְלִיְרָאְתָך ְוַאֲהָבְתָך,  ַע ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ְעּגֵ ִמיד ֵאֶליָך ּוִמְתּגַ ּתֹוֵקק ּתָ ֶאְהֶיה ִנְכָסף ּוִמׁשְ ׁשֶ
ֱאֶמת,  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ֵאֶליָך  ַרק  ְוַגְעּגּוִעי  ְוִכּסּוִפי  ְוִתְקָוִתי  ְתׁשּוָקִתי  ִתְהֶיה  ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום  ְוָכל 
ְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך  תּוב, ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ית, ּכְ ּיִ יג ֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ ל ַהּיֹום ְלַהּשִׂ לֹות ּכָ ְוֵעיַני ִיְהיּו ּכָ
י  ְלָתה ַנְפׁשִ ַנֲחֵמִני. ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ לּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאֹמר ָמַתי ּתְ י. ּכָ י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ַנְפׁשִ
ֵאִרי ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱאֹלִהים  ָלה ׁשְ נּו ֶאל ֵאל ָחי. ּכָ ִרי ְיַרּנֵ י ּוְבׂשָ ְלַחְצרֹות ְיֹהָוה ִלּבִ
י ֵלאֹלִהים  ִלי ָמִים. ָצְמָאה ַנְפׁשִ ה ְוָעֵיף ּבְ ֶאֶרץ ִצּיָ ִרי ּבְ ַמּה ְלָך ְבׂשָ י ּכָ ְלעֹוָלם. ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ

ֵני ֱאֹלִהים: ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ

יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י,  ּוְקדֹוׁשִ ְלָבִבי  ֵואֹלָהי, צּור  י  ַמְלּכִ ֲאדֹוִני  ָאִבי  ָאִבי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶרֶכב  ָאִבי  ָאִבי 
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָלׁשֹון  ׁשּום  ּבְ ַהַהְרָחָקה  ְלַכּנֹות  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ר  ֲאׁשֶ יו,  ַעְכׁשָ ָך  ִמּמְ ִרחּוֵקנּו  ֹעֶצם 
ִליׁשּוָעְתָך  ּוְלַצּפֹות  ֵאֶליָך  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ִלְכֹסף  ִאם  י  ּכִ ְסִמיָכה,  ׁשּום  ָלנּו  ְוֵאין 
ּתֹוְקקּות  ּסּוִפין ְוַהִהׁשְ ַהּכִ ים, ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ ּוְלַקּוֹות ְלַרֲחֶמיָך, ּכַ
ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ׁש  ְלַבּקֵ אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ְמֹאד,  טֹוִבים  ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
יֵלִני ִלְכֹסף  ים ְוַתְרּגִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ְבּ ַזּכֵ ּתְ ָלִתי, ׁשֶ ַהּצָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ִתּקּוִני ְוַהּמִ ֲאבֹוַתי, ֶהָחֵפץ ּבְ
ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ יֵלִני  ְוַתּצִ ֵלם.  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ָתִמיד  ֵאֶליָך  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ
ּתֹוְקקּות ְוַגְעּגּוִעים ָרִעים,  ל ִמיֵני ִהׁשְ ּסּוִפין ָרִעים, ּוִמּכָ ל ִמיֵני ִכּ י ִמּכָ ט ַנְפׁשִ ְמֵרִני ּוְתַמּלֵ ְוִתׁשְ
ּתֹוְקקּות ָרִעים  ּסּוִפין ְוִהׁשְ י ׁשּום ּכִ ל ִמיֵני ַתֲאוֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ ּוִמּכָ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָלל ֵמַעּתָ ּכְ

ַעּגּוִעים  ְוַהּגַ ּסּוִפין  ַהּכִ ֶאת  ִפי  ּבְ ּוְלהֹוִציא  ר  ְלַדּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני 
ה ְלַהְרּבֹות  ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְוֶאְזּכֶ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבְ ל ׂשִ י, ְוַתַעְזֵרִני ָתִמיד ְלָפֵרׁש ּכָ ּלִ טֹוִבים ׁשֶ
ָתִמיד,  ְלָפֶניָך  יִחי  ׂשִ ל  ּכָ ּפֹוְך  ִלׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ ָתִמיד,  קֹוִני  ְלֵבין  יִני  ּבֵ יָחה  ּוְבׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ
דֹוִלים  ִכּסּוִפין ּגְ ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות, ּבְ יָחה ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ּבֶ ר ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ְוָכל ֲאׁשֶ
ּסּוִפין  ה ַעל־ְיֵדי ַהּכִ ָ ְקֻדּשׁ ה ַלֲעׂשֹות ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ּדִ ֶאְזּכֶ ּתֹוְקקּות ִנְמָרץ ֵאֶליָך, ַעד ׁשֶ ְוִהׁשְ
ָכל יֹום ָויֹום ֹחק ְוֹלא ַיֲעֹבר.  ֵפרּוׁש ּבְ ִפי ּבְ ה ְלהֹוִציָאם ּוְלפֹוְרָטם ּבְ ֶאְזּכֶ י ׁשֶ ּלִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ּוְלַצּיֵיר  ַהּתֹוָרה,  ְלאֹוִתּיֹות  ְקדֹוׁשֹות  ְנֻקּדֹות  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַלֲעׂשֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ



ה ְלתֹוָרה לא ִפָלּ רכהּתְ

ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ְוֶאְזּכֶ ים,  ַחּיִ ַסם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאְצִלי  ים  ַנֲעׂשִ ְוִיְהיּו  ְלטֹוב, 
ק  ּבֵ ִיְתּדַ ְוֹלא  ל  ְלּגֵ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד  יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  ּוַבֲעבֹוָדְתָך 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרִעים  ּסּוִפין  ִמּכִ ית  ְוַנֲעׂשֵ ַהּיֹוֵצאת  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרָעה  ֶנֶפׁש  ׁשּום  ּוְבַזְרִעי  י  ּבִ
ּסּוִפין ַהּטֹוִבים  ִכּ ה, ַעל־ְיֵדי  י ָתִמיד ְנָפׁשֹות ְקדֹוׁשֹות ְוטֹובֹות ַהְרּבֵ ּנִ ּיְֵצאּו ִמּמֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני 
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ּלֹו ּבִ ָפׁשֹות, ִויעֹוְררּו ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ רּו ֵאּלּו ַהּנְ ּבְ ִפינּו ְוִיְתּגַ ּנֹוִציֵאם ּבְ נּו ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ֱאֶמת: ם ֵאֶליָך ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבֶ ׁשּובּו ֻכּלָ ּיָ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ּבֶ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ְונֹוָרָאה,  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶלֱאֹכל  נּו  ּוְתַזּכֵ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ם  ל ָהַעּכּום ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות, ִיְהיּו ֻכּלָ ּכָ ִנים, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ְבִחיַנת ֶלֶחם ַהּפָ ֲאִכיָלֵתנּו ּבִ
ם  ִצּלָ ָסר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ֵמֲעֵליֶהם,  ם  ִצּלָ ְוָתִסיר  ְרָנסֹוֵתינּו,  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ טֹוְרִחים 
ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ְוַתֲעֹקר  ָהעֹוָלם,  ִמן  ַבע  ַהּטֶ ָחְכַמת  ל  ּוְתַבּטֵ יָרֻאם.  ּתִ ַאל  נּו  ִאּתָ ַויֹהָוה  ֵמֲעֵליֶהם 
ֵאי עֹוָלם,  ּבָ ְלָכל  ָחְתָך  ּגָ ְוַהׁשְ ַמְלכּוְתָך  ה  ּלֶ ְוִתְתּגַ ָהעֹוָלם,  ִמן  ְטעֹות  ַהּמֻ עֹוֵתיֶהם  ּדֵ ל  ּוְתַבּטֵ
ָחְתָך ְלַבד. ְוָתִאיר ָעֵלינּו  ּגָ ַהׁשְ ָלל, ַרק ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ּבְ עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ֶטַבע ּבָ ְוֵיְדעּו ַהּכֹל ׁשֶ
ְוֵיַדע  ָך.  ַחְסּדֶ ּבְ יֵעִני  הֹוׁשִ ָך  ַעְבּדֶ ַעל  ָפֶניָך  ָהִאיָרה  ּנּו.  ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ְוַאל  ֶניָך  ּפָ ְבאֹור 
יַח  ּגִ ה ַמׁשְ י ַאּתָ ה ְיַצְרּתֹו, ְוֵיְדעּו ַהּכֹל ּכִ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ּכָ
ָכל־ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ְוֵאין ׁשּום  ָרִטּיּות ּבְ ְפָרֵטי ּפְ עֹוָלם, ּבִ ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ית ַעל ּכָ ָרִטּיִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ
יָעה  ָך ְוהֹוׁשִ ָך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעזְּ ִני ּתְ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ָך ְלַבד, ּפְ ַלל ַרק ַהּכֹל ֵמִאּתְ עֹוָלם ּכְ ַבע ּבָ ֶרְך ַהּטֶ ּדֶ
ל  ֶניָך ְיֹהָוה. ּוְתַבּטֵ יָך. ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ּפָ ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ ְלֶבן ֲאָמֶתָך. ּפָ
ה  ֵני ְיֹהָוה, ּוְתַגּלֶ ַרת ּפְ ִכין ֵמַהְסּתָ ְמׁשָ ַבע ָחְכַמת ַהּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהּנִ ָחְכַמת ַהּטֶ
ל ַהּיֹום  ֵני ְיֹהָוה חֹוֵפף ָעֵלינּו ּכָ עֹוָלם, ֵאיְך אֹור ּפְ ָחְתָך ּבָ ּגָ ֵני ַהׁשְ ת ָחְכַמת ַהְנָהַגת ּפְ ֲאִמּתַ
יג,  ְלַהּשִׂ ר  ִאי־ֶאְפׁשַ ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  ּבְ ית,  ָרִטּיִ ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ עֹוָלמֹו  ּוַמְנִהיג 
ַמְנִהיג  ה  ַאּתָ ַעְצָמה,  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ם  ּגַ ׁשֶ ַהּכֹל  ְוֵיְדעּו  ַבע.  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ ַהְנָהָגתֹו  יו  ַעְכׁשָ יר  ּוַמְסּתִ
יו  ַעְכׁשָ ם  ּגַ יְך  ְוַתְמׁשִ ָעֵלינּו,  ַרֲחִמים  ֵלא  ְוִתּמָ ָחה.  ּגָ ַהׁשְ ִהיא  ַבע  ַהּטֶ ְוַגם  ְלַבד  ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ
ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ עֹוָלְמָך  ֶאת  ְוַתְנִהיג  ְלַגְמֵרי  ַבע  ַהּטֶ ל  ַבּטֵ ּתְ ָאז  ׁשֶ ֶלָעִתיד,  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַהַהְנָהָגה 

ָלל: ַבע ּכְ ֶרְך ַהּטֶ ִלי ׁשּום ּדֶ ָחְתָך ְלַבד ּבְ ּגָ ַהׁשְ ְנִהיג אֹוָתנּו ּבְ יו ּתַ ם ַעְכׁשָ ּגַ ה ׁשֶ ְלַבד, ְוִנְזּכֶ

ר  ְמַכּפֵ נּו  ּלָ ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלֵתנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו 
ר ִלְפֵני ְיֹהָוה: ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ נּו זֶה ַהּשׁ ּלָ ְלָחן ׁשֶ ֻ ַח, ְוִיְהֶיה ֶנֱאַמר ַעל ַהּשׁ ְזּבֵ ּמִ ּכַ

ית  ּבֵ ָלנּו  ְוִתְבֶנה  ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ָלנּו ֶאת  ְוָתִביא  ת עֹוָלם,  ֻאּלַ ּגְ ְלָגֳאֵלנּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר 
תּוב  ּכָ ּכַ ְרָגֵלנּו  ֲעֵמי  ּפַ ֹלׁש  ׁשָ ּבְ ְלָפֶניָך  ֲחֶוה  ּתַ ְוִנׁשְ ְוֵנָרֶאה  ַנֲעֶלה  ם  ְוׁשָ נּו,  ְוִתְפַאְרּתֵ נּו  ָקְדׁשֵ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֵני  ֶאת־ּפְ ָכל־ְזכּוְרָך  ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ תֹוָרֶתָך  ּבְ
ֵני ְיֹהָוה ֵריָקם. ִאיׁש  ּכֹות ְוֹלא ֵיָרֶאה ֶאת־ּפְ ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהּשׁ ַחג ַהּמַ ִיְבָחר ּבְ
ֶלֶחם  ׁש  ְקּדָ ֵבית־ַהּמִ ּבְ ר  ְלַסּדֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָנַתן־ָלְך.  ר  ֲאׁשֶ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ת  ִבְרּכַ ּכְ ָידֹו  ַנת  ַמּתְ ּכְ
נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ה,  ָתְקּפָ ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ה  ּלֶ ְוִתְתּגַ יָקּה  ְרּתִ ִמּנַ ה  ַחּמָ ְותֹוִציא  ָתִמיד.  ְלָפֶניָך  ִנים  ַהּפָ
ּה  ָתְקּפָ ּבְ ֶלָעִתיד  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ה  ַהַחּמָ ֶעֶצם אֹור  ל  ְלַקּבֵ ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֶפׁש ּוְרפּוַאת  ל ַמְכאֹוֵבינּו ְרפּוַאת ַהּנֶ ֲחלּוֵאינּו ּוִמּכָ ל ּתַ ֵאנּו ַעל־ָיָדּה ִמּכָ ּוִבְגבּוָרָתּה, ְוִתְרּפָ



ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּתֹוָרה לב י ֲאֹדָני שיְ רכו

ם ִמְקָרא  ם, ִויֻקּיַ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ַגְמנּו ְלָפֶניָך ּבְ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ַרֲחֶמיָך ּכָ ן ּבְ ַהּגּוף, ּוְתַתּקֵ
ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְוַתְכִניס  ְכָנֶפיָה.  ּבִ א  ּוַמְרּפֵ ְצָדָקה  ֶמׁש  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ְרָנָסה  ְוַהּפַ ַפע  ֶ ַהּשׁ ִרּבּוי  עֹוד  ֵתֵלְך  ְוֹלא  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלתֹוְך  ִלְפִנים  ַהחּוץ  ִמן  ְרָנָסה  ְוַהּפַ
ְך  ירּות ִיְהֶיה ִנְמׁשַ ְרָנָסה ְוָהֲעׁשִ ַפע טֹוָבה ְוַהּפַ ֶ ל ַהּשׁ לֹום, ַרק ּכָ ִעים ַחס ְוׁשָ ְלָהַעּכּום ְוָהְרׁשָ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת  ְיֹהָוה  ח  ִיְפּתַ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ָלנּו ִמְקָרא  ּוְתַקּיֵם  ָך.  ָלנּו ֵמִאּתְ
ֹלא  ה  ְוַאּתָ ים,  ַרּבִ ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת  ָיֶדָך  ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֵאת  ּוְלָבֵרְך  ִעּתֹו  ּבְ ַאְרְצָך  ְמַטר  ָלֵתת 
ה ֹלא ַתֲעֹבט  ְוַאּתָ ים,  ּגֹוִים ַרּבִ ְוַהֲעַבְטּתָ  ר־ָלְך  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְכָך  ּבֵ י־ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך  ּכִ ִתְלֶוה 

ים ּוְבָך ֹלא ִיְמׁשֹלּו: גֹוִים ַרּבִ ְלּתָ ּבְ ּוָמׁשַ

ִמיַרת  ְוִלׁשְ ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ נּו  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס 
ָך  נּו ֵמִאּתְ ֱאֶמת, ּוְתָחּנֵ ה ּבֶ ָ ֵלָמה ִדְקֻדּשׁ ר, ְוֶלֱאמּוָנה ׁשְ ִמיַרת ִאּסּור ְוֶהּתֵ ֱאֶמת, ְוִלׁשְ ִרית ּבֶ ַהּבְ
ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ְלַרֵחם  ה  ְוִנְזּכֶ ִמיד,  ּתָ ָהַרֲחָמנּות  ת  ִמּדַ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָוַדַעת,  יָנה  ּבִ ָחְכָמה 
ה  ָ ְקֻדּשׁ נּו ְלִכּסּוִפין ּדִ ה. ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ ים ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ דֹוָלה ַלֲעִנּיִ ְמָחה ּגְ ׂשִ ה ּבְ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ִלּתֵ
ְבַהְרָחָבה  ְרָנסֹוֵתינּו  ּפַ ָלנּו  ְוֵתן  ִמיד,  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְמָך  ְלׁשִ ִנְמָרץ  ּתֹוְקקּות  ּוְלִהׁשְ
תֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ה ַלֲעֹסק ּבְ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה, ְלַמַען ִנְזּכֶ ְדָך ַהּמְ דֹוָלה ִמּיָ ּגְ
עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ֵבית־ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  ינּו,  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ
נּו  ֶניָך, ֱאֹלִהים ְיָחּנֵ אֹור ּפָ ָך ָתִמיד ַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ּבְ ֵלל ּבְ ק ּוְלִהּכָ ּבֵ ה ְלִהְתּדַ ר ִנְזּכֶ ַעד ֲאׁשֶ
ִמְקָרא  ָלנּו  ּוְתַקּיֵם  ֱאָמִנים,  ַהּנֶ ָדִוד  י  ַחְסּדֵ ָלנּו  ֹמר  ְוִתׁשְ ֶסָלה.  נּו  ִאּתָ ָניו  ּפָ ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו 
ׁשּובֹו ֶאל ָנֵוהּו  ַעִין ּבְ י ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו. ְוִנְרֵאהּו ַעִין ּבְ ָמר לֹו ַחְסּדִ תּוב, ְלעֹוָלם ֶאׁשְ ּכָ ׁשֶ
ר  ׂשָ בֹוד ְיֹהָוה ְוָראּו ָכל־ּבָ ׁשּוב ְיֹהָוה ִצּיֹון, ְוֶנֱאַמר, ְוִנְגָלה ּכְ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ תּוב, ּכִ ּכָ ּכַ
ֵנף עֹוד מֹוֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך. ְיֹהָוה  ר. ְוֶנֱאַמר, ְוֹלא ִיּכָ ּבֵ י ְיֹהָוה ּדִ י־ּפִ ו ּכִ ַיְחּדָ
ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָעה.  ׁשֵ ְוִנּוָ ֶניָך  ּפָ ָהֵאר  יֵבנּו  ֲהׁשִ ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ּתֹוָרה לב י ֲאֹדָני שיְ

יִקין א.  ה ַמְמּתִ ל ֲחֻתּנָ ַעל־ְיֵדי ָהִרּקּוִדין ׁשֶ
מֹו  ּכְ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ב  ַהּלֵ י  ּכִ יִנים.  ַהּדִ
ָפַתח  ּבְ דֹוׁש  ֹזַהר־ַהּקָ ּקּוֵני  )ּתִ א"  ִלּבָ יָנה  "ּבִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ִדין  ְמַרּקְ ב  ַהּלֵ ְמַחת  ׂשִ ְוַעל־ְיֵדי  הּו(,  ֵאִלּיָ

ַרְגָליו"  ֶאת  ַיֲעֹקב  א  ּשָׂ "ַוּיִ ְבִחיַנת:  ּבִ
ֶאת  א  ָנׂשָ 'ִלּבֹו  "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  א(,  כט,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ָוהֹוד,  ֶנַצח  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ְוָהַרְגַלִים  ַרְגָליו'. 
ָצִריְך  ִלּבֹו,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַרְגָליו  ּבְ ד  ַרּקֵ ּמְ ּוְכׁשֶ
ַהְינּו ה' ַאְלִפין  ב, ּדְ יְך אֹור ַהּלֵ ן ְלַהְמׁשִ ְלַכּוֵ
יִנים  ַהּדִ יק  )ְלַהְמּתִ ה  ּלָ ְלַהּכַ יָנה  ּבִ ּבַ ׁשֶ אקי"ק  ל  ׁשֶ

ֹלא  ּבְ ַנַער  ּוּוג  ַהזִּ ִנְקֵראת ֹקֶדם  ִהיא  ׁשֶ ּה(,  ּבָ ׁשֶ

יִנים,  ְבִחיַנת ש"ך ּדִ דֹוׁש ֵחֶלק ב ל"ח(, ּבִ ה"א )ֹזַהר־ַהּקָ
ָעִמים  א ָחֵמׁש ּפְ יַמְטִרּיָ ר ַנַע"ר, ְוִהיא ּגִ ִמְסּפַ
ית  ַנֲעׂשֵ ב  ַהּלֵ אֹור  ַכת  ַהְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי  ין.  ּדִ
ָעִמים  ּפְ ָחֵמׁש  ית  ְוַנֲעׂשֵ ֵה"א,  ּבְ ַנֲעָר"ה 
ח"  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ "ֲאֹדָני  ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  ֲאֹדָני. 
ֶנַצח  ֵהם  ׁשֶ ָפַתִים  ׂשְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ יז(,  נא,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ק  ח ְוִנְמּתָ "ל, ִנְפּתָ ִחיַנת ָהַרְגִלין ַהּנַ ָוהֹוד ּבְ
ִהיא  ׁשֶ ַנֲעָרה,  ִנְקֵראת  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה  ּלָ ַהּכַ
"ל: ּנַ ִחיַנת ֲאֹדָני ּכַ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ ְראּוָיה ְלִזּוּוג, ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה לב ִפָלּ רכזּתְ

ה ְלתֹוָרה לב ִפָלּ ּתְ

ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֲאדֹון  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ ּוִפי  ח  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ֲאֹדָני  )לב( 

ה,  יָלה ְוִרּנָ ה, ּגִ ְמָחה, ָחָתן ְוַכּלָ ׂשֹון ְוׂשִ ָראָת ׂשָ ים ּבָ ְמעֹוֶנָך, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמָחה ּבִ ר ַהּשִׂ ֲאׁשֶ
ַתְכִלית  ה ּבְ ה ַלֻחּפָ ּלָ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ַהְכָנַסת ּכַ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ יָצה ְוֶחְדָוה. ַזּכֵ ּדִ
ָכל  ָחם ּבְ ּמְ ה, ְלׂשַ ַח ָחָתן ְוַכּלָ ּמֵ ָכל ֵעת ְלׂשַ ה ּבְ דֹוָלה, ְוֶאְזּכֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֵלמּות, ּבִ ַהּשְׁ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ִלְפֵניֶהם  ְוִלְרֹקד  ִלְפֵניֶהם,  ְמָחה  ׂשִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ְוֶחְדָוה,  ֹעז 
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ יק ּכָ ה ַעל־ְיֵדי ָהִרּקּוִדין ְלַהְמּתִ דֹוָלה, ְוֶאְזּכֶ ְוֶחְדָוה ּגְ
ִלְפֵני ָחָתן  ה  ב, ִלְרֹקד ַהְרּבֵ ַהּלֵ ְמַחת  ׂשִ ַרְגַלי ַעל־ְיֵדי  אּו  ְתַנּשְׂ ּיִ ׁשֶ י ַעד  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ן  ְוִתּתֵ
יְך ה' )ָחֵמׁש( ַאְלִפין  ה ַעל־ְיֵדי ָהִרּקּוִדין ְלַהְמׁשִ ָכל ֹעז ִלְפֵניֶהם, ְוֶאְזּכֶ ר ּבְ ה, ּוְלַפזֵּז ּוְלַכְרּכֵ ְוַכּלָ
ה  ׁשּוִטים, ְוִנְזּכֶ ין ְלַרֲחִמים ּפְ ְך ַהּדִ יִנים, ְוִיְתַהּפֵ ְך ּדִ ַ ל ַהּשׁ יק ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכָ יָנה, ְלַהְמּתִ ּבִ ּבַ ׁשֶ
עֹוד  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ קֹולֹות  ה(  ָ )ַהֲחִמּשׁ ַהה'  ל  ּכָ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ
ה קֹול  ּלָ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ ַלִים, קֹול ׂשָ ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוׁשָ ַמע, ּבְ ָ ִיּשׁ
ַלֲעֹסק  ָתִמיד  ה  ְוֶאְזּכֶ ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ְיֹהָוה  טֹוב  י  ּכִ ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ֶאת  הֹודּו  אֹוְמִרים 
ר  ה ְלַיֵחד ּוְלַחּבֵ ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ׂשִ ים טֹוִבים ּבְ ה ּוְצָדָקה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ
ׁשּוָכה ַאֲחֶריָך,  ָך, ַרְעָיְתָך ַהּמְ ָרֵאל ַעם ָקְדׁשֶ ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ּוְתַרֵחם ַעל  ה ָהֶעְליֹוִנים.  ְוַכּלָ ָחָתן 
ָך  ל ַעּמְ יִנים ֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ַאֲהָבְתָך ּוְבֶחְמָלֶתָך, ְוַתְמּתִ ְנִעיָמה ּבְ ה ְקרּוָאה ּבִ ּלָ ּכַ
ֵחנּו ִביׁשּוָעְתָך ָתִמיד ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו,  ּמְ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּוְתׂשַ ַגׁשְ ָרֵאל ּבְ ית־ִיׂשְ ּבֵ
תּוב,  ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ נּו, ִויֻקּיַ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית־ָקְדׁשֵ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו ְוִתְבֶנה ּבֵ ְוַתֲעֵלנּו ְבׂשִ
ים  ְוִנַחְמּתִ ׂשֹון  ְלׂשָ ֶאְבָלם  י  ְוָהַפְכּתִ ו.  ַיְחּדָ ּוְזֵקִנים  ּוַבֻחִרים  ָמחֹול  ּבְ תּוָלה  ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ ָאז 
ְפֶאֶרת ַעל־ְיֵדי  ֲעֶטֶרת ּתִ ר ּבַ ְתַעּטֵ ּתִ ֵעת ׁשֶ ֹנַעם ִזיָוְך, ּבָ ה ִלְראֹות ּבְ ים ִמיגֹוָנם. ְוִנְזּכֶ ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ
ֹלֹמה  ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ָאמּור, ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ָך, ּכָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ל ּכָ ים טֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשִ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ְמַחת ִלּבֹו. ּבִ תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ ָרה ּלֹו ִאּמֹו ּבְ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ּבַ

ים ּתֹוָרה לג י ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

תּוב א.  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך 
לֹום  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לֹום",  ׁשָ ׁש  ּקֵ "ּבַ טו(:  לד,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ָאָדם  ְלָכל  לֹום  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ
ִמּדֹוָתיו  ק ּבְ ּלֹא ִיְהֶיה ְמֻחּלָ ִמּדֹוָתיו, ַהְינּו ׁשֶ ּבְ
ין  ּבֵ ִחּלּוק,  לֹו  ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְמֹאְרעֹוָתיו, 
ם  ֵ ַהּשׁ ּבֹו  ִיְמָצא  ִמיד  ּתָ ָעקּו,  ּבְ ין  ּבֵ ִטיבּו  ּבְ
אֹלִקים  ּבֵ ָבר  ּדָ ל  ַאַהּלֵ ה'  "ּבַ ַהְינּו:  ַרְך,  ִיְתּבָ

ם נו, יא(. ָבר" )ׁשָ ל ּדָ ֲאַהּלֵ

ְוַעל־ְיֵדי ב.  ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ְוֶזה 
ְוַעל־ לֹום.  ׁשָ ֵניֶהם  ׁשְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ֶלֱאֹהב  ה  ִיְזּכֶ ְיֵדי־זֶה 
ְוֶלֱאֹהב  ָעקּו,  ּבְ ין  ּבֵ ִטיבּו  ּבְ ין  ּבֵ ָמקֹום, 
ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ֲחֵבָריו.  ֶאת 
ֵהל  י ֹלא ִיְתּבַ ָרֵאל ְוֶלֱאֹהב זֶה ֶאת זֶה, ּכִ ִיׂשְ
ַרק  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ל  ְלּבֵ ִיְתּבַ ְוֹלא 
ָכל  ּבְ ָעָליו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ְוַיֲאִמין  ֵיַדע 
ּוְדָאגֹות  ְוָצרֹות  ִיּסּוִרין  ֵהן  טֹובֹות  ֵהן  יֹום, 
ְלטֹוָבתֹו  ַהּכֹל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְתָקאֹות  ְוַהְרּפַ
ְצִחית. ְוַדְיָקא ַעל־ְיֵדי־זֶה יּוַכל ְלִהְתָקֵרב  ַהּנִ
ְוֵכן  ֱאֶמת.  ּבֶ ִיְרֶצה  ִאם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ



ים ּתֹוָרה לג י ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ רכח

ִיְסּבֹל ֵמֲחֵברֹו, ַאף ִאם ֵיׁש לֹו ֵאיזֶה ִיּסּוִרין 
ְוִלְמֹצא  ְזכּות  ְלַכף  ְלדּונֹו  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ּנּו,  ִמּמֶ
לֹוַמר  ְלטֹוָבה,  ָבר  ַהּדָ ְוַלֲהֹפְך  טֹוב,  ּבֹו 
מֹו  ְך ּכְ ל־ּכָ ן ֲחֵברֹו ְלָרָעה ּכָ ּוֵ ּלֹא ּכִ ַדְעּתֹו ׁשֶ ּבְ
ל  ּדֵ ּתַ ה, ִיׁשְ זֶה ַהְרּבֵ הּוא סֹוֵבר, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ׁשֶ
ֲחֵבָריו  ִעם  לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ
ה ֶלֱאֹהב ֶאת  ָרֵאל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ְוָכל ִיׂשְ
ָעקּו,  ּבְ ֵהן  ִטיבּו  ּבְ ֵהן  ָמקֹום  ָכל  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ

לֹום ִעם ַהּכֹל: ְוִיְהֶיה לֹו ׁשָ

בֹודֹו, ג.  ֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּמְ ְוָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ
ל  ּכָ א  ְמַמּלֵ ְוִאיהּו  ּה,  ִמּנֵ נּוי  ּפָ ֲאַתר  ְוֵלית 
עֹוֵסק  ל ָעְלִמין. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ
ל  ְלִהְתַנּצֵ יּוַכל  ֹלא  ּגֹוִיים,  ּבַ ן  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַלֲעֹבד ֶאת ַהּשׁ ְולֹוַמר: ִאי ֶאְפׁשָ
ִמיד  ּתָ ּנֹוֵפל  ׁשֶ ִמּיּות  ְוַגׁשְ ֲעִבּיּות  ֵמֲחַמת 
ֶהם,  ִמיד ִעּמָ עֹוֵסק ּתָ ָעָליו, ֵמֲחַמת ָהֵעֶסק ׁשֶ
ים ּוְבָכל ְלׁשֹונֹות  ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ָכל ַהּדְ י ּבְ ּכִ
ֹלא  י ּבְ ֶהם ֱאֹלקּות. ּכִ ַהּגֹוִיים ָיכֹול ִלְמֹצא ּבָ
ַרְך ֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ְוִקּיּום  ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ
ֶאת  ְמַחּיֶה  ה  "ְוַאּתָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ
ַהִחּיּות ֶוֱאֹלקּות ַהזֶּה  ם" )ְנֶחְמָיה ט, ו(. ְלַבד ׁשֶ ּלָ ּכֻ
ֵדי ִחּיּונֹו  דֹול ּוְבִמעּוט, ַרק ּכְ ִצְמצּום ּגָ ם ּבְ ׁשָ
ְדֵרָגה  ַהּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  יֹוֵתר.  ְוֹלא  ְלַהֲחיֹותֹו 
ִצְמצּום  ם ּבְ ְחּתֹוָנה, ֲאַזי ֱאֹלקּותֹו ׁשָ יֹוֵתר ּתַ
ים  ַרּבִ ים  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ ׁש  ּוְמֻלּבָ יֹוֵתר  דֹול  ּגָ

יֹוֵתר:

ִאם ד.  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַדע,  ּתֵ ׁשֶ ָצִריְך  ן  ּכֵ ּוְגַלל 
ה  ְוַאּתָ ִלּפֹות  ַהּקְ ְמדֹור  ּבִ ע  ּקָ ְמׁשֻ ה  ַאּתָ
ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְחּתֹוָנה  ּתַ ַמְדֵרָגה  ּבְ
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  עֹוד  ְלָך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְלָך 
ְמֹאד,  ּנּו  ִמּמֶ ְתַרַחְקּתָ  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרְך,  ִיְתּבָ
לֹום,  ר ַחס ְוׁשָ ִעּקָ ְכִפיָרה ּבָ ַפְלּתָ ּבִ ּנָ ַוֲאִפּלּו ׁשֶ
ם  ּגַ ְמקֹוְמָך  ּבִ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַדע  ּתֵ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
ַרְך  י הּוא ִיְתּבָ ן ּתּוַכל ִלְמֹצא ֱאֹלקּותֹו, ּכִ ּכֵ

ה ְמַחּיֶה  תּוב: "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמַחּיֶה ֶאת ַהּכֹל ּכְ
ק ּבֹו  ּבֵ ה ָיכֹול ְלִהְתּדַ ם ַאּתָ ָ ם". ּוִמּשׁ ּלָ ֶאת ּכֻ
י  ֵלָמה, ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ַרְך, ְוָלׁשּוב ֵאָליו ּבִ ִיְתּבָ
ְמקֹוְמָך  ּבִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָך,  ִמּמְ ִהיא  ְרחֹוָקה  ֹלא 

ים: בּוׁשִ ם ַרּבּו ַהּלְ ׁשָ

ְדֵרָגה ה.  ִמּמַ הֹוֵלְך  ָהָאָדם  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ְלַמְדֵרָגה, ִמְתָקֵרב יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ
ֲהָבָנה  ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֵליַדע  ְוָיכֹול 
ְדֵרָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה  ַהּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ְיֵתָרה. ּכִ
הּוא  ְוָאז  ְמצּום,  ְוַהּצִ ין  בּוׁשִ ַהּלְ ִנְתַמֲעִטין 
ַרְך, ְוָיכֹול ֶלֱאֹהב  ם ִיְתּבָ ֵ ְמֹקָרב יֹוֵתר ְלַהּשׁ
ַאֲהָבה ְיֵתָרה: ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהּשׁ

ִמים ִנְקָרִאים ו.  ְוֵיׁש ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ָרע. ְוַהּיָ
ת  "ּוִמּדַ ה(:  לט,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּדֹות, 
ל ַהּתֹוָרה  י ּכָ ּדֹות ֵהם ַהּתֹוָרה, ּכִ ָיַמי", ְוַהּמִ
ִהיא  י  ּכִ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ִמּדֹות  ִהיא 
ּדֹות,  ַהּמִ ָאר  ּוׁשְ ְוִיְרָאה  ֵמַאֲהָבה  ֶרת  ְמַדּבֶ
ין  ּוָבּה ִנְבְראּו ָעְלִמין, ְואֹוִתּיֹוֶתיָה ֵהם ְמַחּיִ
ִצְמצּום  ּבְ ֵהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ְוָדָבר,  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֶאת 
ה יֹוֵתר.  ְדֵרָגה ִהיא ְלַמּטָ ַהּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ יֹוֵתר ּכָ
ְואֹוִתּיֹוֶתיָה,  ּתֹוָרה  ַהְינּו  טֹוב,  ְיֵמי  ִנְמָצא 
ֵהם  ׁשֶ ָרע,  יֵמי  ּבִ ֲאִפּלּו  ִלְמֹצא  ְיכֹוִלין 
ְוזֶהּו  ָהָרעֹות.  ּוִמּדֹוֵתיֶהם  ַהּגֹוִיים  ְלׁשֹונֹות 
ְבטֹוב  ֱהֵיה  טֹוָבה  יֹום  "ּבְ תּוב:  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
ל  ּכָ ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ יד(,  ז,  )ֹקֶהֶלת  ְרֵאה"  ָרָעה  ּוְביֹום 
אי ְיֵמי טֹוב  ַוּדַ ָאָדם ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְוִיְמָצא ּבְ
ַרק  ָרע,  יֵמי  ּבִ ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ִיְמָצא  ׁשֶ ]ַהְינּו  ַרע  יֵמי  ּבִ
ִנְתָרִאים  ֵאיָנם  ְמצּוִמים  ְוַהּצִ ים  בּוׁשִ ַהּלְ ִרּבּוי  ֵמֲחַמת 

ִיְצרֹו  ֶאת  ּכֹוֶפה  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ּוְמִאיִרים[. 

ְוָאז  ָעָליו.  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ָרע  ַהְיֵמי  ַהְינּו  ָהָרע, 
דֹוׁש ח"א  הּוא ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות )ֹזַהר־ַהּקָ
ט אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו  צ.(, ְוָאז ָיכֹול ְלַלּקֵ

ר  ְמַדּבֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ים.  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ִמּדְ
הּוא  ִמּדֹוֵתיֶהם,  רֹוֶאה  ׁשֶ אֹו  ַהּגֹוִיים  ִעם 



ים רכטּתֹוָרה לג י ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

אֹוִתּיֹות  ַהְינּו  ֱאֹלקּות,  ַהִחּיּות  ֶאת  יֹוֵדַע 
ל ְונֹוֵפל  ּטֵ י ָאז ִנְתּבַ ם, ּכִ ׁש ׁשָ ֻלּבָ ּמְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ָהאֹוִתּיֹות,  ַהְינּו  ַהּטֹוב,  ַעל  ֹוֵכן  ַהּשׁ ָהָרע 

יֹוֵתר: ְוֵהם ּבֹוְלִטין ְוִנְרִאים ּוְמִאיִרים ּבְ

ְבִחיַנת ז.  ּבִ ַמע,  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ים  ִהּלִ )ּתְ ָברֹו"  ּדְ קֹול  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ְדָברֹו  י  "ֹעׂשֵ
ְלאֹוִתּיֹות  ּובֹוִנין  ין  עֹוׂשִ ה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ כ(,  קג, 

)יֹוָמא  ּוִמְצָטְרפֹות  ּבֹוְלטֹות  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ָקִלין  ַמע  ְלִמׁשְ ַזְכָין  ָמע:  ִנׁשְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ע"א(, 

ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  א,  ֵעּלָ ִמּלְ
ה,  ִחּלָ לּו ּתְ ּבְ ּקִ ֶ ה ּשׁ ִחּיּות ְואֹור ַרב יֹוֵתר ִמּמַ
ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִיים  ין ּבִ ׁשִ ָהיּו ְמֻלּבָ ׁשֶ ר ָאז ּכְ ֲאׁשֶ
ֵדי ִחּיּות ָהָראּוי  י ִאם ּכְ לּו ּכִ ִויֵמי ַרע, ֹלא ִקּבְ
"ְפִרי־ֵעץ־ ּבִ ּמּוָבא  )ּכַ דֹול  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ ָמקֹום  ְלאֹותֹו 

ֶרק ו(: נֹות ּפּוִרים ּפֶ ַכּוָ ים" ּבְ ַחּיִ

ִמים ח.  ּדֹות ְוַהּיָ ַהּתֹוָרה, ַהְינּו ַהּמִ ְוָידּוַע ׁשֶ
מֹו  ּכְ מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַאֲהָבתֹו  ֶהם  ּבָ ׁשֹוָרה 
"יֹוָמם  מ"ו.(,  )ח"א  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ַהְינּו  ַהֶחֶסד  ׁשֶ ט(,  מב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ַחְסּדֹו"  ה'  ה  ְיַצּוֶ
הּו יֹוִמין,  ּלְ ָאזֵיל ִעם ּכֻ ָהַאֲהָבה, הּוא יֹוָמא ּדְ
ֶלֱאֹלקּותֹו  ִצְמצּוִמים  ֵהם  ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ַהְינּו 
דֹוׁש )ֵחֶלק ב  זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ יגֹו, ּכְ ְלַהּשִׂ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ מֹוְדִעין ֵלּה. ְוַהּשׁ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ מ"ב:(, ּבְ

ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבתֹו  יׁש ֱאֹלקּותֹו ּבְ ִהְלּבִ
ְרַי"ג  ּתַ ל  ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ְוזֶה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלַעּמֹו 
ַדְעּתֹו  ּבְ ֵער  ׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ִמְצוֹות, 
ַהזֶּה  ְוִצְמצּום  ַהזֹּאת  ְצָוה  ַהּמִ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
ה  ָכל ִמּדָ ּבְ יגֹו ּוְלָעְבדֹו. ִנְמָצא ׁשֶ נּוַכל ְלַהּשִׂ
ַאֲהַבת  ם  ׁשָ ֵיׁש  ַהּתֹוָרה,  ּדֹות  ִמּמִ ה  ּוִמּדָ
ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  אֹוֵהב  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
יט ֶאת ַהּתֹוָרה  ְפׁשִ ּמַ ָרֵאל, ְוִנְמָצא ִמי ׁשֶ ִיׂשְ
ִפּיַת ִיְצרֹו, ָאז  ִלּפֹות ַעל־ְיֵדי ּכְ י ַהּקְ בּוׁשֵ ִמּלְ
תּוב: "ְוָכל  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום ּכְ ָ הּוא ְמֹקָרב ֶאל ַהּשׁ
ִהיא ַהּתֹוָרה: ֵלי ג, יז(, ׁשֶ לֹום" )ִמׁשְ ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ִחיַנת ִנְגֶלה ט.  ִחינֹות. ּבְ י ּבְ ּתֵ ּתֹוָרה ׁשְ ְוֵיׁש ּבַ
יָקא  ַעּתִ ּדְ אֹוַרְיָתא  ַהְינּו  ר,  ִנְסּתָ ּוְבִחיַנת 
י  ּכִ ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ְסִתיָמָאה 
ַאֲהָבה  ִהיא  ַאַחת  ֲאָהבֹות,  ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ֵיׁש 
ִנית ִהיא  ֵ ֹפַעל, ְוַהּשׁ ִהיא ּבְ "ל ׁשֶ ִמים ַהּנַ ּיָ ּבַ ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ֹכַח,  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַאֲהָבה 
ָהיּו  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ ֹקֶדם  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם 
ִהיא ְלַמְעָלה  ַדְעּתֹו ּוְבֹמחֹו, ׁשֶ ָרֵאל ֲעַדִין ּבְ ִיׂשְ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה.  ּפְ ִהיא  ׁשֶ ּדֹות,  ְוַהּמִ ַמן  ֵמַהזְּ
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ יט ַהּקָ ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ַיְפׁשִ
ין ַעל ֱאֹלקּותֹו, ַהְינּו ַעל  יו ַהְמַכּסִ ֶאת ְלבּוׁשָ
ה ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ּפְ
לֹום  ָ ַהּשׁ ה  ִיְתַרּבֶ ְוָאז  ְסִתיָמָאה,  יָקא  ַעּתִ ּדְ
ָכל  ִחיתּו ּבְ תּוב: "ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָעה ֶאת ה'"  ּדֵ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  ּכִ י  ָקְדׁשִ ַהר 
י  ַעת. ּכִ ּדַ ּבַ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּתִ ְעָיה יא, ט(, ׁשֶ )ְיׁשַ

ַמֲאַמר  ּכְ ַהזֹּאת  ַהּתֹוָרה  אֹור  ִנְגַנז  ו  ַעְכׁשָ
ֱאֹלִקים  ְרא  "ַוּיַ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
י טֹוב ִלְגֹנז'  ית א, ד( 'ּכִ ֵראׁשִ י טֹוב" )ּבְ ֶאת ָהאֹור ּכִ
ְקָרִאים טֹוב  יִקים ַהּנִ ן ַצּדִ ם ּכֵ )ֲחִגיָגה י"ב(. ְוֵיׁש ּגַ

ְעָיה  )ְיׁשַ י טֹוב"  ּכִ יק  ַצּדִ "ִאְמרּו  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
תּוב: "אֹור ָזֻרַע  ּכָ מֹו ׁשֶ ג, י(, ְוִנְקָרִאין אֹור, ּכְ

ְצפּוִנים  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהם  ׁשֶ יא(,  צז,  ים  ִהּלִ )ּתְ יק"  ּדִ ַלּצַ
ה  ַעּתָ ַדאי  ּכְ ָהעֹוָלם  ֵאין  ׁשֶ ִרים,  ּוֻמְסּתָ
ֶלָעִתיד  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ּוְכׁשֶ ֶהם,  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
"יֹום  ְקָרא  ַהּנִ ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ָלבֹוא 
י ַאֲהָבה ִנְקָרא  ַדע ַלה'" )ְזַכְרָיה יד, ז(, ּכִ ֶאָחד ִיּוָ
ֹלא  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ְוגֹו',  ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם  "ל:  ּנַ ּכַ יֹום 
ַהזֹּאת  ָהַאֲהָבה  ׁשֶ ַהְינּו  ַלְיָלה,  ְוֹלא  יֹום 
ּלּו  ִיְתּגַ ָאז  ּדֹות,  ְוַהּמִ ַמן  ֵמַהזְּ ְלַמְעָלה  ִהיא 
פּוָנה, ְוָאז  פּוִנים ְוַהּתֹוָרה ַהּצְ יִקים ַהּצְ ּדִ ַהּצַ
ל  ּכָ רּו  ְתַחּבְ ּיִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ַרב  לֹום  ׁשָ ה  ּלֶ ִיְתּגַ
תּוב: "ְוָגר ְזֵאב ִעם  ּכָ מֹו ׁשֶ ַהֲהָפִכים ַיַחד, ּכְ

ְעָיה יא, ו(: ֶבׂש" ְוגֹו' )ְיׁשַ ּכֶ
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ֶאָחד י.  ל  ּכָ ַעְצָמן,  ּדֹות  ּמִ ּבַ ַוֲאִפּלּו 
ִלְבִחיָנה  ַעת  ּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי 
ל עֹוָלם  חּוָתה ׁשֶ ְדֵרָגה ַהּפְ י ַהּמַ יָה, ּכִ ְחּתֶ ּתַ ׁשֶ
ה  ּיָ ַעת ְלעֹוָלם ָהֲעׂשִ ִחיַנת ּדַ ַהְיִציָרה ִהיא ּבְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַאֲהָבתֹו  ׁשֶ ָאָדם  ֵיׁש  ְוֵכן  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ׁשֶ
ַמן, הּוא  ִמּדֹוָתיו ּוַבזְּ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ לֹו ִעם ַהּשׁ
ַמן,  ַמְעָלה ֵמַהזְּ ּלְ ַדַעת ׁשֶ ּבְ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ

ּנּו: חּוָתה ִמּמֶ ַמְדֵרָגה ּפְ הּוא ּבְ ְלָהָאָדם ׁשֶ

ָהַאֲהָבה יא.  אֹור  ִלְטֹעם  ָיכֹול  ָאָדם  ְוָכל 
ל  ּכָ ִמים  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ֲאִפּלּו  ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ
ר ֶאת ִלּבֹו  ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ ִחיָנתֹו, ַהְינּו ּכְ ֶאָחד ְלִפי ּבְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ י  ּכִ ְלַדְעּתֹו. 
אי  ַוּדַ ּבְ ַהזֶּה  ַעת  ַהּדַ ּוְכִפי  ְכָלל,  ּבִ ֱאֹלִקים 
ֲאוֹוָתיו ּוִמּדֹוָתיו  ל ּתַ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ָהָיה ָראּוי ׁשֶ
ם  ִלּבָ ְרׁשּות  ּבִ ֵהם  ִעים  ָהְרׁשָ ֲאָבל  ָהָרִעים. 
ֲאוֹות  ּדֹות ְוַהּתַ ת ל"ד(, ְוָכל ַהּמִ ָרׁשַ ה ֹנַח ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ )ּבְ

ִלְראֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ב,  ּלֵ ּבַ ֵהם 
ְרׁשּותֹו,  ְהֶיה ִלּבֹו ּבִ ּיִ ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵ ְלַקּשׁ
ַעת  ְהֶיה ּכֹוֶפה ֶאת ִלּבֹו ְוַתֲאוֹוָתיו ֶאל ַהּדַ ּיִ ׁשֶ

ֹלא  ּמְ ְכָלל ׁשֶ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ּיֹוֵדַע ֵמַהּשׁ ַהזֶּה, ׁשֶ
ל  ּכָ ל  ִויַבּטֵ ר  ּבֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ בֹודֹו, ַעד  ּכְ ָכל ָהָאֶרץ 
ִויִדיַעת  ַהזֹּאת  ַהְיִדיָעה  ַעל־ְיֵדי  ֲאוֹות  ַהּתַ
ִלּבֹו  ּבְ ּדֹות ׁשֶ ן ַהּמִ ם ּכֵ ַהּתֹוָרה. ַוֲאַזי ִנְכָלִלין ּגַ
ּדֹות אֹור ָהַאֲהָבה  ִלין ַהּמִ ְלַדְעּתֹו, ַוֲאַזי ְמַקּבְ
ְלִפי  נּוז  ַהּגָ אֹור  יג  ּוַמּשִׂ ְורֹוֶאה  ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ
נּוִזים: יִקים ַהּגְ ּדִ ִחיָנתֹו, ַהְינּו ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ ּבְ

ּוִמיָניו, יב.  לּוָלב  ְנִטיַלת  ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי 
ֵאי  ּבָ ְלָכל  דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ְלַגּלֹות  זֹוֶכה 
בֹודֹו  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ֹלא  ּמְ ׁשֶ ֵליַדע  ָהעֹוָלם, 
ָכל ָמקֹום, ַוֲאִפּלּו  ַרְך ּבְ ּוְלַגּלֹות ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ
ַרְך  ִיְתּבָ ירֹו  ּוְלַהּכִ ַהּגֹוִיים,  ְלׁשֹונֹות  ָכל  ּבְ
ְדֵרגֹות  ַהּמַ ָכל  ּבְ ֲאִפּלּו  ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב 
דֹוׁש ְלתֹוְך  ַעת ַהּקָ ר ַהּדַ ֵ ְחּתֹונֹות, ּוְלַקּשׁ ַהּתַ
ֶאת  ְוֶלֱאֹהב  ְרׁשּותֹו,  ּבִ ִלּבֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ב,  ַהּלֵ
ְוָלבֹוא  ַאֲהָבה,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִעם  ַעְצמֹו 
נּוז.  הּוא אֹור ַהּגָ ַדַעת, ׁשֶ ּבַ ְלאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ
ְוַעל־ נּוָזה,  ַהּגְ ְוַהּתֹוָרה  יִקים  ּדִ ַהּצַ ּלּו  ְוִיְתּגַ

עֹוָלם: לֹום ַרב ּבָ ה ׁשָ ְיֵדי־זֶה ִיְתַרּבֶ
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ָכל  ּדְ ְסִתיָמא  ִאין  ִעּלָ ל  ַעל־ּכָ ָאה  ִעּלָ הּוא  ַאְנּתְ  ן,  ּבָ ֻחׁשְ ּבְ ְוָלא  ַחד  ַאְנּתְ  ָעְלִמין  ִרּבֹון  )לג( 

ל ָעְלִמין  ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ ָלל, ַאְנּתְ הּוא ְמַמּלֵ ָך ּכְ ִפיָסה ּבָ ָבה ּתְ ְסִתיִמין, ֵלית ַמֲחׁשָ
ה  ְוַאּתָ ָלה  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּוְתָך  בֹוְדָך  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמֹלא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְך  ִמּנָ נּוי  ּפָ ֲאַתר  ְוֵלית 
דֹוׁשֹות, ְוָכל  ְדֵרגֹות ַהּקְ ל ַהֵהיָכִלין ְוַהּמַ ה, ּכָ ל ְצָבא ַמְעָלה ְוָכל ְצָבא ַמּטָ ם, ּכָ ּלָ ְמַחּיֶה ֶאת ּכֻ
ְמַסֲאבּוָתא  ּדִ ְתִרין  ּכִ ר  ֶעׂשֶ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ְוַהּסִ ְמָאה  ַהּטֻ ל  ׁשֶ ְוַהֵהיָכִלין  ְדֵרגֹות  ַהּמַ
ְוֻטְמָאה  ה  ּוְקִלּפָ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ׁשּום  ְוֵאין  ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ַחּיּוְתָך,  ׁש  ְמֻלּבָ
ְלָעֶדיָך  ּוִמּבַ ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְמַחּיֶה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ַחּיּוְתָך  ֶהם  ּבָ ׁש  ְמֻלּבָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
ּדֹות ָרעֹות ּוְבָכל  ָלל. ַוֲאִפּלּו ְבָכל ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַהּמִ ֵאין ָלֶהם ׁשּום ַחּיּות ְוִקּיּום ּכְ
ַחּיּוְתָך  ר  ּוֻמְסּתָ ׁש  ְמֻלּבָ ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ְוָהִאּסּוִרים  ָהֲעֵברֹות  ָכל  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ
אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֲאדֹון־ ן ּבָ ָלה. ַעל־ּכֵ ּכֹל ָמׁשָ י ַמְלכּוְתָך ּבַ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ

דֹוִלים,  ִני ַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ָחּנֵ ּתְ י ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינּוֶתיָך, ׁשֶ ּפַ ֹטַח ּכַ ֶניָך ְוִלׁשְ ן ּפָ ּכֹל, ְלַחּלֹות ּוְלַחּנֵ
ר ַעל ִיְצִרי ָהַרע  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ָך, ׁשֶ ה ְוֹכַח ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ָוַדַעת ּדִ יַע ָעַלי ׂשֵ ּפִ ְוַתׁשְ
ין  ָכל ָמקֹום, ּבֵ יר אֹוְתָך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבְ ה ְלַהּכִ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ד ְלָך ּבֶ ְעּבֵ ּתַ ּוְלכֹופֹו ְלִהׁשְ
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יֹהָוה  תּוב, ּבַ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ִמיד ֶאְתָקֵרב ֵאֶליָך, ְוֶאְזּכֶ לֹום, ּתָ ָעקּו ַחס ְוׁשָ ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ּבְ
יר אֹוְתָך  ִני ְוַתַעְזֵרִני ְלַהּכִ ָך ָתִמיד, ּוְתַזּכֵ ק ּבְ ּבֵ ָבר ּוְלִהְתּדַ ל ּדָ אֹלִהים ֲאַהּלֵ ָבר, ּבֵ ל ּדָ ֲאַהּלֵ
ֵעת  יו ּבָ ם ַעְכׁשָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ִמּמָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאֶמת, ְוָלׁשּוב ּבִ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ
י, ַאף־ַעל־ ַרְדּתִ ּיָ י ְלָמקֹום ׁשֶ י ְוָיַרְדּתִ ַפְלּתִ ּנָ י ְלָמקֹום ׁשֶ ים ָנַפְלּתִ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ַהזֹּאת, ְוִאם ּבַ
ם  ם ׁשָ ֵעת ַהזֹּאת, ּגַ יו ּבָ ם ַעְכׁשָ ֲאִני ׁשָ ְמקֹוִמי ׁשֶ ם ּבִ ּגַ ֵלָמה, ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ י־ֵכן ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ּפִ
ן חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי,  ָך. ַעל־ּכֵ ְלּתֶ קֹומֹות ֶמְמׁשַ ְך ּוְבָכל ַהּמְ נּוי ִמּנָ י ֵלית ֲאַתר ּפָ ה ִנְמָצא, ּכִ ַאּתָ
ם ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחזִֵני  ם ׁשָ ים ְמֹאד, ּגַ לּו ַהְמֻגּנִ י ֲאִפּלּו ִבְמקֹומֹות ַהּלָ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ְוַאל ּתַ
קֹומֹות  ל ֵאּלּו ַהּמְ י ְוהֹוִציֵאִני ְמֵהָרה ִמּכָ ֶרף ֱאֹחז ּבִ י ָיֶדיָך ַאל ּתֶ ְיִמיֶנָך. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַמֲעׂשֵ
ה ְלַקּיֵם  ם, ְוֶאְזּכֶ ֲאִני ׁשָ קֹומֹות ׁשֶ ָכל ַהּמְ ׁש אֹוְתָך ָתִמיד ּבְ ים, ְוַתַעְזֵרִני ְלַבּקֵ ֵפִלים ְוַהְמֻגּנִ ַהּשְׁ
ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ּנּו ּבְ י ִתְדְרׁשֶ ם ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת ּכִ ָ ם ִמּשׁ ּתֶ ׁשְ תּוב, ּוִבּקַ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ֵאיִני  י ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ַאף־ַעל־ּפִ ָכל ֵעת, ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך ְבּ י ָתִמיד ּבְ ָך. ְוִתְהֶיה ִנְמָצא ִעּמִ ַנְפׁשֶ
ָאלּו ִנְמֵצאִתי  י ְלֹלא ׁשָ ּתִ תּוב, ִנְדַרׁשְ ּכָ ָראּוי. ּוְתַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ׁש אֹוְתָך ּכָ זֹוֶכה ִלְדֹרׁש ּוְלַבּקֵ
י  ּתִ ַרׂשְ ּפֵ י,  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ִמי,  ִבׁשְ ֹלא־ֹקָרא  ֶאל־ּגֹוי  ִני  ִהּנֵ ִני  ִהּנֵ י  ָאַמְרּתִ ִני  ִבְקׁשֻ ְלֹלא 
נּו  ָמִים. ָחּנֵ ָ ּשׁ ִבי ּבַ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיׁשְ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ֵאֶליָך ָנׂשָ י ּכְ ל־ַהּיֹום, ַנְפׁשִ ָיַדי ּכָ
ְבָקה ֶלָעָפר  ְטֵננּו. ּדָ ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ נּו ּדָ ָחה ֶלָעָפר ַנְפׁשֵ י ׁשָ ַבְענּו בּוז. ּכִ י ַרב ׂשָ נּו ּכִ ְיֹהָוה ָחּנֵ
ׁשּוָעִתי.  ה ְלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני ּתְ ָך. חּוׁשָ נּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ְדָבֶריָך. קּוָמה ֶעְזָרָתה ּלָ ִני ּכִ י ַחּיֵ ַנְפׁשִ
ִמים  ָ מּוִכים ְוַהְמֻגּשׁ ִפים ְוַהּנְ ים ְוַהְמֻטּנָ קֹומֹות ַהְמֻגּנִ ל ֵאּלּו ַהּמְ ֵצִני ּוְלהֹוִציֵאִני ִמּכָ ּוַמֵהר ְלַחּלְ
ַרֲחֶמיָך, ּוְלהֹוִציֵאִני  יָה ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלִני ְבּ ֵאר ּפִ ְאַטר ָעַלי ּבְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל ּתֶ ְמֹאד. ַאל ּתִ
ְוָהֲעֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ְלָפֶניָך,  י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ִמּכָ ּוְלַטֲהֵרִני  ּוְלַהֲעלֹוֵתִני 
ּוְבֵמִזיד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  עּוַרי ַעד  ִמּנְ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ִעים  ׁשָ ְוַהּפְ
ל  בּוָרה ׁשֶ ַח ְוַהּגְ ה ִמן ַהּכֹ ָ יַע ָעַלי ּכַֹח ּוְגבּוָרה ִדְקֻדּשׁ ּפִ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַתׁשְ ּבְ
ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ר ֵהם ּדֹוִמים ְלַמְלַאְך  ִיְצָרם, ֲאׁשֶ ִלּכֹף ֶאת  ר ָזכּו  ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ם,  ְחּתָ ֲאָוָתם ְוָכפּו ֶאת ִיְצָרם ּתַ ר, ְוָכְבׁשּו ֶאת ּתַ ִנְסיֹונֹות ַרּבֹות ֵאין ִמְסּפָ ׁש, ְוָעְמדּו ּבְ ַמּמָ
ֲעָלה  ַתְכִלית ַהּמַ ֱאֶמת, ּבְ ָך ּבֶ ק ּבְ ּבֵ לּו ֶאת ִיְצָרם ְלַגְמֵרי, ְוָזכּו ְלִהְתּדַ ְברּו ּוִבּטְ ר ׁשָ ַעד ֲאׁשֶ
ָעַלי  ְוַתֲחֹמל  ֹחס  ּתָ ׁשֶ י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ דֹול  ַהּגָ ְוֹכָחם  ּוִבְזכּוָתם  ַאֲחָריו.  ֵלמּות  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ֵלמּות  ְוַהּשְׁ
ר  ּבֵ ן ִלּכֹף ּוְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ם־ּכֵ ה ּגַ ֶאְזּכֶ יַע ָעַלי ִמּכָֹחם ּוְגבּוָרָתם, ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ּפִ ְזכּוָתם, ְוַתׁשְ ּבִ
ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ְלַגְמֵרי  ל ַהּתַ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ל ֶאת ִיְצִרי ָהָרע, ׁשֶ ּוְלַבּטֵ
ֵלם.  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ָלל, ְוֶאְזּכֶ י ׁשּום ָרע ּכְ ֵאר ּבִ ָ ְוֹלא ִיּשׁ
ר  ְעָלם ְוִנְסּתָ ה ַהּנֶ דֹוׁשָ ל ְלַגְמֵרי, ְוַהּטֹוב ְוַהּתֹוָרה ַהּקְ ּטֵ י ִיּפֹל ְוִיְתּבַ ֱאַחז ּבִ ּנֶ ָהַרע ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ
ְלַגּלֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  א,  ֵעּלָ ִמּלְ ַרב  ָעָליו אֹור  ְוִיּתֹוֵסף  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ֵרר  ִיְתּבָ ַהּכֹל  ּוְבִמּדֹוַתי,  י  ּבִ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ַלֲעלֹות  ִני  ּוְתַזּכֵ י.  ּבִ ׁשֶ ַהּטֹוב  ל  ּכָ ּוְלָהִאיר 
ח ִלי אֹור  ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות. ְוִתְפּתַ ה ּבֶ דֹוׁשָ ָך ּוְבַהּתֹוָרה ַהּקְ ק ּבְ ּבֵ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ּוְלִהְתּדַ
ה ְוַאֲהַבת  ַאֲהָבה ַרּבָ ַאֲהָבה ְיֵתָרה, ּבְ ָך ָתִמיד ּבְ ק ּבְ ּבֵ יר אֹוְתָך ּוְלִהְתּדַ ה ְלַהּכִ ֶאְזּכֶ ַעת ׁשֶ ַהּדַ
ַסִכים  ְוַהּמָ ים  בּוׁשִ ְוַהּלְ ְמצּוִמים  ַהּצִ ּוְתַמֵעט  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוֶבֱאמּוָנה,  ֱאֶמת  ּבֶ עֹוָלם, 
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ים, ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך  ים ַרּבִ ִלי ִצְמצּוִמים ּוְלבּוׁשִ יר אֹוְתָך ּבְ ִני ֵליַדע ּוְלַהּכִ יִלים, ּוְתַזּכֵ ְבּדִ ַהּמַ
ה ְוַעד עֹוָלם: ה ֵמַעּתָ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ּלּות ַהּדַ דֹול ּוְבִהְתּגַ ִהְתָקְרבּות ּגָ ּבְ

ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ָחָזק,  ּגֹוֵאל  יל,  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֲחָמן  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ד  ְעּבֶ ּתַ ה ִלּכֹף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ ֶאְזּכֶ יֵעִני, ׁשֶ ח, ֲעֹמד ַעל ְיִמיִני ְוָסְמֵכִני, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ָך ִנּדָ ִמּמְ
ה  ִני ֵמַעּתָ י. ּוְתַזּכֵ ְתָאֲחזּו ּבִ ּנִ ּדֹות ָרעֹות ׁשֶ ֲאוֹות ְוָכל ַהּמִ ל ַהּתַ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ָלְך, ְוֶאְזּכֶ
ל  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ יל ּוְלׁשַ ּפִ יר ַהְיֵמי־טֹוב ַעל־ַהְיֵמי־ָרע, ְלַהְכִניַע ּוְלַהׁשְ ה ְלַהְגּבִ ִליֵמי טֹוב, ְוֶאְזּכֶ
יֵמי  ׁש ּבִ ה ְלָהִבין ְוִלְראֹות ְוִלְמֹצא ּוְלַגּלֹות ַהּטֹוב ַהְמֻלּבָ ַחת ַהְיֵמי טֹוב, ְוֶאְזּכֶ ל ַהְיֵמי ָרע ּתַ ּכָ
ִמיד ִמיֵמי ָרע,  ַרֲחֶמיָך ּתָ יֵלִני ְבּ ה, ְוַתּצִ ָרע, ּוְלָבֵרר ַהּטֹוב ִמן ָהָרע. ְוָתֹחס ְוַתְחֹמל ָעַלי ֵמַעּתָ
ָבר ָעְברּו ָעַלי ְיֵמי ָרע  ֲעֹונֹוַתי ּכְ י ּבַ לֹום, ּכִ ר ָעַלי ַחס ְוׁשָ ּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלִהְתּגַ ׁשֶ
ֵטִני  ּוַמּלְ יֵלִני  ְוַהּצִ ה,  ֵמַעּתָ ָעַלי  ַוֲחֹמל  ל. חּוס  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  י,  ִמּדַ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ
ַחת ַהְיֵמי  ל ַהְיֵמי ָרע ּתַ ל ּכָ ר ּוְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ּבֵ ִני ְלׁשַ י ִמן ַהְיֵמי ָרע, ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ּוְפֵדה ַנְפׁשִ
ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ּוִמּדֹות ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּוִמּכָ ָעֹון,  ל ִמְכׁשֹול  ל ָרע, ִמּכָ יֵלִני ִמּכָ ְוַהּצִ טֹוב, 
ּטֹוב  ה ָיַמי ּבַ ְהיּו ָכל ָיַמי טֹוִבים, ַוֲאַבּלֶ ּיִ ה ׁשֶ ה ֵמַעּתָ דֹוָלה. ְוֶאְזּכֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ר ִלי, ּבִ ּתָ ּמֻ ַעְצִמי ּבַ
ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְבתֹוָרְתָך  ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ָיַמי  ל  ּכָ ַלֲעֹסק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָהֶעְליֹון,  ַעם  ּנֹ ּבַ נֹוַתי  ּוׁשְ י,  ָהֲאִמּתִ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוֶבֱאמּוָנה,  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה,  ּגְ ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ּבְ ָך  ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ
לֹום  ׁשָ ׁש  ּקֵ ּבַ טֹוב  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  סּור  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ָתִמיד 
ִמיד  ּתָ ׁשֶ ּוִבְמאֹוָרעֹוַתי,  ִמּדֹוַתי  ּבְ לֹום  ְהֶיה ִלי ׁשָ ּיִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ לֹום  ׁש ׁשָ ְלַבּקֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ְוָרְדֵפהּו. 
רֹוֵדף  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ָתִמיד  ִני  ּוְתַזּכֵ ָאָדם.  ּוְבָכל  ְזַמן  ּוְבָכל  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאְמָצא 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּתֹו,  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ּוֵבין  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ָך,  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  לֹום,  ׁשָ
ַמִים: ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ים ׁשָ ְכָלל ָהעֹוׂשִ ֶאְהֶיה ּבִ דֹוָלה, ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ּוְבָטֳהָרה ּגְ

ֶאל  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָקְרֵבִני  ּתְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָתִמיד,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעֹסק  ִני  ּוְתַזּכֵ
ל  לֹום. ְוַתַעְזֵרִני ְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ תּוב, ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ ַהּשׁ
ָנן,  ַרּבָ ְצֹות ּדְ אֹוַרְייָתא ְוָכל ַהּמִ ל ַהַתְרַי"ג ִמְצֹות ּדְ ה ְלַקּיֵם ּכָ ַאֲהָבה, ְוֶאְזּכֶ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ּדִ
ר  ִאי ֶאְפׁשַ ְצֹות ׁשֶ ָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם. ַוֲאִפּלּו ַהּמִ ל ּפְ ל ַעְנֵפיֶהם ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ְוִעם ּכָ ִעם ּכָ
ֵעֶסק  רּוָחִנּיּות ַעל־ְיֵדי  ּבְ ָמם  ּוְלַקּיְ ֶהם  ּבָ ְוַלֲהּגֹות  ִלְלֹמד  ִני  ַזּכֵ ּתְ יו,  ַעְכׁשָ ָמם  ְלַקּיְ ְלָכל ָאָדם 
ין  ְהֶיה ּבֵ ּיִ לֹום ׁשֶ ָ ָרֵאל, ַעל־ְיֵדי ֹעֶצם ָהַאֲהָבה ְוַהּשׁ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ָלִלּיּות ׁשֶ ַהּתֹוָרה, ְוַעל־ְיֵדי ּכְ
ְבֵני  נּו  ֻכּלָ ֲאַנְחנּו  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ַעד  דֹול,  ּגָ ְכָלִלּיּות  ּבִ תֹוָכם  ּבְ ִנְכָלל  ְוֶאְהֶיה  ָך,  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ

ִאיׁש ֶאָחד: ִבים ּכְ דֹוׁש ֶנְחׁשָ ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ ִיׂשְ

ֱאֶמת,  י( טֹוב ּבֶ ּלִ ּלֹו )ּכֻ ּכֻ ה ִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ְוַתֲעֶלה אֹוִתי ַמְעָלה ַמְעָלה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ַעד ׁשֶ
ים, ְלַגּלֹות ּוְלָהִאיר ְוִלְמֹצא  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹול ּוְבֹכַח ַהּצַ ַרֲחֶמיָך ּוְבֹכֲחָך ַהּגָ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ִעם  ר  ֲאַדּבֵ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  ָהֲעּכּום,  ין  ּבֵ ַוֲאִפּלּו  ִעים  ָהְרׁשָ ל  ּכָ ין  ּבֵ ר  ְוִנְסּתָ בּוׁש  ַהּכָ ַהּטֹוב 
ֵאיזֶה  ּבְ ַלֲעֹסק  ֶאְהֶיה ֻמְכָרח  ׁשֶ ּכְ ִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות, אֹו  ֶאְרֶאה  ׁשֶ ּכְ ִעים, אֹו  ְוָהְרׁשָ ָהֲעּכּום 
ֱאָלהּות  ַחּיּות  ּוְלַגּלֹות  ִלְמֹצא  ָתִמיד  ה  ֶאְזּכֶ ִעים,  ְוָהְרׁשָ ָהֲעּכּום  ִעם  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ אֹו  ֵעֶסק 
ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ָהָרעֹות,  ִמּדֹוֵתיֶהם  ּוְבָכל  ַהּגֹוִים  ְלׁשֹונֹות  ָכל  ּבְ ם  ִקְרּבָ ּבְ ר  ְוִנְסּתָ ֹוֵכן  ַהּשׁ



ה ְלתֹוָרה לג ִפָלּ רלגּתְ

ה  ּלֶ ִיְתּגַ ם  ׁשָ ֹוֵכן  ַהּשׁ ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ְוַהּטֹוב  ְלָפַני,  ָהָרע  ִיּפֹל  ֶהם  ִעּמָ ֶאְהֶיה עֹוֵסק  ר אֹו  ֲאַדּבֵ ׁשֶ ּכְ
ָבִרים  ל ַהּדְ ין ּכָ ֵהם ְמַחּיִ ם, ׁשֶ ין ׁשָ ׁשִ ין אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהְמֻלּבָ ּלִ דֹול, ְוִיְהיּו ִנְתּגַ אֹור ּגָ ְוָיִאיר ּבְ
ַעד  א,  ֵעּלָ ִמּלְ ַרב  אֹור  ֲעֵליֶהם  ְוִיּתֹוֵסף  ּוִמְצָטְרפֹות,  ּבֹוְלטֹות  ִיְהיּו  ְוָהאֹוִתּיֹות  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ל ִמּדֹוֵתיֶהם  ּוִמּכָ ל ְלׁשֹונֹות ָהֲעּכּום  ִמּכָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְלָבֵרר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ט  ְלַלּקֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ְרכּו ְיֹהָוה ַמְלָאָכיו  תּוב, ּבָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ה. ִויֻקּיַ ָ ְקֻדּשׁ ֵלִמים ּדִ ְנָיִנים ׁשְ ָהָרעֹות, ְוִלְבנֹות ֵמֶהם ּבִ
י ְרצֹונֹו.  ְרָתיו עֹוׂשֵ ל־ְצָבָאיו ְמׁשָ ְרכּו ְיֹהָוה ּכָ ָברֹו. ּבָ קֹול ּדְ ֹמַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ּגִ

י ֶאת ְיֹהָוה: ְרִכי ַנְפׁשִ ְלּתֹו ּבָ ָכל ְמקֹומֹות ֶמְמׁשַ יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ְרכּו ְיֹהָוה ּכָ ּבָ

י  ָפֶניָך, ּכִ ה ִמּלְ ל ֵאּלֶ ׁש ּכָ י ְלַבּקֵ ְעּתִ י ֹלא ָהָיה עֹוֶלה ַעל ּדַ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָך, ֲאָבל ֲאִפּלּו ְלִפי ְמַעט ְיִדיָעִתי ֵמִהְתַרֲחקּוִתי  ל ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ ֵאיִני יֹוֵדַע ּכָ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
ה ְיֹהָוה, ָיַדְעּתָ ֶאת  ה. ַאְך ַאּתָ ׁש ַעל ְמַעט ֵמֵאּלֶ י ְלַבּקֵ ְעּתִ ן ֹלא ָהָיה עֹוֶלה ַעל ּדַ ם־ּכֵ ָך, ּגַ ִמּמְ
ְקָוִתי ּוִמְבָטִחי ֲעַדִין, הּוא ַרק ַעל ְזכּות ְוֹכַח  ׁשֹוַתי ְוָכל ּתִ ְבֵרי ְתִחּנֹוַתי ּוַבּקָ י ָכל ּדִ ְלָבִבי, ּכִ
ׁש  ְלַבּקֵ ָען  ִנׁשְ ֲאִני  ֲעֵליֶהם  ן  ַעל־ּכֵ ְנֵפיֶהם,  ּכַ ֵצל  ּבְ חֹוִסים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ִלי  ִהְתַרֲחקּוִתי ֶהָעצּום ְמֹאד ּבְ יק ֲאִפּלּו ָעַלי, ֲאִפּלּו ּבְ דֹול ַמְסּפִ י ּכָֹחם ַהּגָ ה, ּכִ ל ֵאּלֶ ָך ּכָ ִמּמְ
ֲעַדִין ֵיׁש ִלי  ָען ְוִנְסָמְך ְוֶנֱאָחז. ׁשֶ טּוַח ְוִנׁשְ דֹול ֲאִני ּבָ ֹכָחם ַהּגָ י־ֵכן ּבְ עּור ָוֵעֶרְך ַאף־ַעל־ּפִ ׁשִ
י ַרֲחֶמיָך ֹלא ָכִלים, ּוְזכּות  ָפֶניָך ְויֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמזֶּה, ּכִ י ִמּלְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ִתְקָוה ִלְזּכֹות ְלָכל ַמה ּשׁ
ְמָסָאָבא  ּדִ ִסְטָרא  ׁשּום  ְוֵאין  ְלעֹוָלם,  ִנְפַסק  ֵאינֹו  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוְגבּוַרת  ְוֹכַח 
ּוְזכּוָתם  ּוְגבּוָרָתם.  ְוֹכָחם  ְוָחְזָקם  ם  ְוָתְקּפָ ְוָגְבָהם  ּוַמֲעָלָתם  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ּתּוַכל  ׁשֶ
ִמיָתָתם יֹוֵתר  יִקים ּבְ י ְגדֹוִלים ַצּדִ ֶהם, ּכִ יַע ָלנּו ּוְלָכל ַהחֹוִסים ּבָ דֹול ַיֲעֹזר ְוָיֵגן ְויֹוׁשִ ְוֹכָחם ַהּגָ
יֹוֵתר ָלבֹוא ַעל ִצּיּון ִקְבֵריֶהם  ִני ִלְהיֹות ָרִגיל ּבְ ִמיד. ּוְתַזּכֵ ים ּתָ יֶהם, ְוֵהם ִנְקָרִאין ַחּיִ ַחּיֵ ִמּבְ
ים ַחּיּוָתם ְויֹוֵתר  ַחּיִ ִאּלּו ָהיּו ּבַ ֱאֶמת, ּכְ יָחִתי ִלְפֵניֶהם ּבֶ ם ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ַח ׁשָ ּטֵ ּתַ ים ּוְלִהׁשְ דֹוׁשִ ַהּקְ
לּוא ְוָסגּור  ר ֲאִני ּכָ ם ָעַלי, ְוֶיֱהמּו ְוִיְכְמרּו ַרֲחֵמיֶהם ָעַלי, ֲאׁשֶ ה ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ִלּבָ ְויֹוֵתר, ְוֶאְזּכֶ
ִעְנָיֵנינּו  ל  ּכָ ֵברּור  ּבְ יֹוְדִעים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָך,  ִמּמְ ָהְרחֹוִקים  ֵאּלּו  ּכָ ְמקֹומֹות  ּבְ ִנים  ׁשָ ְך  ּכַ ל  ּכָ
ׁש ַעל  ּיֵ ׁשֶ ה ְוַעד סֹוף, ְוֵהם יֹוְדִעים ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות  ִחּלָ זֶה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, ִמּתְ ּבְ ּוַמהּוֵתנּו 
עֹוָלם  ה ּבָ ֲעׂשֶ ב ַעל ַאֲחִריתֹו ַמה ּיַ אֹוֵרַח ָנָטה ָללּון, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ עֹוָלם ַהזֶּה ּכְ ָהָאָדם ָהעֹוֵבר ּבָ
ָך חּוָסה  ּלְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ָך ְוַהּנְ ּלְ א, ַהּגּוף ׁשֶ ּלָ ם ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ ּיָ ָהעֹוֵמד ְוַהּקַ

ית: ּיִ ֵלָמה ַוֲאִמּתִ יֵעִני ְיׁשּוָעה ׁשְ ֶמָך, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ה ְלַמַען ׁשְ ַעל ֲעָמָלְך. ַוֲעׂשֵ

ָך  ַעּמְ ֶאת  ה אֹוֵהב  ַאּתָ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ַאֲהָבְתָך  יר  ּוְלַהּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ָתִמיד  ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ִני  ְוַזּכֵ
נּו  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ ׁשֹונֹות,  ַהּלְ ל  ִמּכָ נּו  ְורֹוַמְמּתָ ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת  אֹוֵהב  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ַאֲהָבְתָך  ׁש  ְמֻלּבָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ
דֹוָלה  ַהּגְ ֵמַאֲהָבְתָך  ר  ֲאׁשֶ ְוַתְכִלית.  ֵקץ  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ְוֶחְמָלה  ַאֲהָבה  ית,  ּיִ ֲאִמּתִ ַאֲהָבה 
ּתָ  ׁשְ ְוִהְלּבַ ְבָיכֹול,  ּכִ ֱאָלהּוְתָך  ִצְמַצְמּתָ  דֹוׁש  ַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ית  ּיִ ָהֲאִמּתִ ּוֵמֶחְמָלְתָך 
ה ְנִביֶאָך ֶנֱאַמן  ַאֲהָבה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ר ָנַתּתָ ָלנּו ּבְ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַהּקְ ַאֲהָבְתָך ּבְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ ְוִצְמצּום  עּור  ׁשִ ִהיא  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ יֶתָך,  ּבֵ
ְלַקּיֵם  ִני  ְוַזּכֵ ִני  ְוָחּנֵ חּוס  ְוַאֲהָבה.  ִיְרָאה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ּוְלָעְבְדָך  אֹוְתָך  יג  ּוְלַהּשִׂ אֹוְתָך  יר  ְלַהּכִ



ה ְלתֹוָרה לג ִפָלּ ּתְ רלד

אֹור  ּוְלָהִבין  יג  ְלַהּשִׂ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  דֹוָלה,  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ִמְצֹוֶתיָך  ל  ּכָ
ֲעִתיָדא  ּדַ ְסִתיָמָאה,  יָקא  ְדַעּתִ אֹוַרְייָתא  ִהיא  ׁשֶ תֹוָרה,  ִסְתֵרי  הּוא  ׁשֶ ַעת,  ּדַ ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה 
ֹקֶדם  ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוֵבין  יְנָך  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהַאֲהָבה  ִהיא  ׁשֶ ָלֹבא,  ֶלָעִתיד  א  ְלּיָ ְלִאְתּגַ
ר ִאי־ ִמים, ֲאׁשֶ ּדֹות ְוַהּיָ ַמן ְוַהּמִ ר ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ָראָת ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ים ַהּכֹוִפים ֶאת ִיְצָרם,  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ַצּדִ יג אֹור ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת, ּכִ ר ְלַהּשִׂ ֶאְפׁשַ
נּו,  ְרׁשּוָתם. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ם ּבִ ּטּול, ְוִלּבָ ַתְכִלית ַהּבִ ּדֹות ָרעֹות ּבְ ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ ִלים ּכָ ּוְמַבּטְ
ַהּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ְלִהְתָקֵרב  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעְזֵרִני 
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְבּ ִני  ּוְתָחּנֵ ַעת.  ּדַ ּבַ ׁשֶ נּו אֹור ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת  ּבָ ם  ּגַ ּוְלָהִאיר  ַהזֶּה, ְלַהְכִניס 
ָהָרע,  ִיְצִרי  ֶאת  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ּוְלַהְכִניַע  ִלּכֹף  ְוֹכחֹו  ְזכּותֹו  ּבִ ן  ּכֵ ַגם  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני 
ר  ֵ י ִבְרׁשּוִתי ָתִמיד, ַוֲאַקּשׁ ּדֹות ָרעֹות, ְוִיְהֶיה ִלּבִ ֲאוֹות ְוָכל ַהּמִ ל ַהּתַ י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ק ּוְלַבּטֵ ּוְלַסּלֵ
נּו, ָאנּו  ָרׁש ּבָ ׁשְ דֹוׁש ַהּמֻ ַעת ַהּקָ ַהּדַ ּבְ דֹוׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ַעת ַהּקָ ב ֶאל ַהּדַ ּלֵ ּבַ ִמים ׁשֶ ּדֹות ְוַהּיָ ל ַהּמִ ּכָ
נּו,  ְתנֹוֵצץ ּבָ ּמִ ַעת ׁשֶ ִפי ְמַעט ִהְתנֹוְצצּות ַהּדַ ר ּכְ בֹוֶדָך, ַעד ֲאׁשֶ ֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּמְ יֹוְדִעים ׁשֶ
ֲאוֹות  ִלים ְלַגְמֵרי ָכל ַהּתַ ּטְ ָך, ָהיּו ִמְתּבַ ְלּתֶ ְתָך ְורֹוְממּוְתָך ְוִיחּוְדָך ְוַאְחּדּוְתָך ּוֶמְמׁשַ ֻדּלָ ִמּגְ
ן  ְלָעֶדיָך. ּכֵ ר ָלנּו ְלָהִרים ֶאת ָיֵדינּו ְוֶאת ַרְגֵלינּו ּבִ ם, ְוֹלא ָהָיה ֶאְפׁשַ ּלָ ּדֹות ָרעֹות ּכֻ ְוָכל ַהּמִ
ְרׁשּוִתי ַעד  י ּבִ דֹוׁש ַהזֶּה, ְוִיְהֶיה ִלּבִ ַעת ַהּקָ ב ּוִמּדֹוָתיו ֶאל ַהּדַ ר ֶאת ַהּלֵ ֵ ה ְלַקּשׁ ְזּכֶ ּנִ ַעְזֵרנּו ׁשֶ ּתַ
ּדֹות ָרעֹות, ְוִיְהֶיה ִנְכַלל  ֲאוֹות ְוָכל ַהּמִ י ָכל ַהּתַ ּנִ ל ִמּמֶ ק ּוְלַבּטֵ ר ּוְלַסּלֵ ּבֵ ַרֲחֶמיָך ְלׁשַ ה ְבּ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ַעת, ַעד  ּדַ ּבַ י ּוִמּדֹוַתי ֵמאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ל ִלּבִ דֹוׁש, ִויַקּבֵ ַעת ַהּקָ ַהּדַ ב ּוִמּדֹוָתיו ַהּטֹוִבים ּבְ ַהּלֵ
הּוא אֹור  נּוז ׁשֶ ַהּגָ ְוִלְטֹעם ַטַעם אֹור  ּוְלָהִבין  יג  ְלַהּשִׂ ּדֹות,  ּוַבּמִ ִמים  ּוַבּיָ ַמן  זְּ ּבַ ה ַגם  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִני ְוַתַעְזֵרִני ַלֲעלֹות  ים. ּוְתַזּכֵ ּיִ יג ִסְתֵרי תֹוָרה ֲאִמּתִ ה ְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ַעת, ְוֶאְזּכֶ ּדַ ּבַ ָהַאֲהָבה ׁשֶ
דֹול יֹוֵתר  ִהְתָקְרבּות ּגָ לֹום, ּבְ ָ ה ְוֶאל ַהּשׁ דֹוׁשָ ַעם, ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ְוֶאל ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ָכל ּפַ ּבְ

בֹוִהים יֹוֵתר: יג ִסְתֵרי תֹוָרה ַהּגְ ה ָתִמיד ְלַהּשִׂ ְויֹוֵתר, ְוֶאְזּכֶ

ָאְמָנם  ְוִאם  נּוִזים,  ַהּגְ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ נּוָזה  ַהּגְ ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ
יִקים  ּדִ נּוָזה ְוַהּצַ ִהיא ַהּתֹוָרה ַהּגְ נּוז ַהזֶּה, ׁשֶ אֹור ַהּגָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ יו ְלִהׁשְ ַדאי ַעְכׁשָ ֵאין ָהעֹוָלם ּכְ
ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּוְתעֹוֵרר  ין,  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ נּוִזים.  ַהּגְ
ַרֲחֶמיָך  ּלּו ָלנּו ּבְ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ דֹוִלים, ׁשֶ טֹובֹוֶתיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַהּגְ ים ָעֵלינּו, ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ נּוָזה,  ַהּגְ ְוַהּתֹוָרה  נּוִזים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ים,  ָהַרּבִ
י ֵהם  ּכִ נּוָזה,  ַהּגְ ְוַהּתֹוָרה  נּוִזים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ י ִאם ַעל־ְיֵדי  ּכִ ְוִתְקָוה,  יו ׁשּום ְסִמיָכה  ַעְכׁשָ
יָחא. חּוָסה ָעֵלינּו  עּוְקָבא ִדְמׁשִ ּבְ ַהזֶּה,  ר  לּות ַהּמַ ַהּגָ ֹעֶמק  ּבְ יו  ם ְמִגיִנים ָעֵלינּו ַעְכׁשָ ְלַבּדָ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ַרֲחֶמיָך, ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו ִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצֵרנּו ָלסּור ֵמָרע ְלַגְמֵרי ּכִ ְבּ
נּוז  ַהּגָ ֵמאֹור  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ ְוִלְטֹעם  ֵלָהנֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָתִמיד,  ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב  ְוַלֲעׂשֹות 
ּוְכִתיב,  ְמָחה.  ׂשִ ֵלב  ֵרי  ּוְלִיׁשְ יק  ּדִ ַלּצַ ָזרּוַע  אֹור  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִקים,  ַלַצּדִ ְוָזרּוַע  ְוָצפּון 
ָרֵאל ְלעֹוָלם,  ָך ִיׂשְ לֹום ַעל ַעּמְ יְך ׁשָ י ְפִרי ַמְעְלֵליֶהם ֹיאֵכלּו. ְוַתְמׁשִ י טֹוב ּכִ יק ּכִ ִאְמרּו ַצּדִ
ל  כּו ְוִיְתָקְרבּו ּכָ ׁשְ לֹום, ִיּמָ ָ ר ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהּשׁ ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ַעד ֲאׁשֶ ל ּכָ ּוְתַבּטֵ
ַתְכִלית  ה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ָ ֻדּשׁ ֱאֶמת, ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ִמן ַהּקְ ָהְרחֹוִקים ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאְתָך ּבֶ



ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ם ּתִ רלהּתֹוָרה לד י ְוַאּתֶ

ם  ּלָ ּכֻ ְוִלְכלּוִכים,  ְוִטּנּוִפים  תֹוֵעבֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְוַהְמֻלְכָלִכים  ִעים  ּקָ ַהְמׁשֻ ֲאִפּלּו  ָהִרחּוק 
ים ָהעֹוְסִקים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֵהם, ַעל־ְיֵדי ֹכַח ַהּצַ קֹום ׁשֶ ֱאֶמת ְוָיׁשּובּו ֵאֶליָך ִמּמָ ִיְתעֹוְררּו ּבֶ
ָרֵאל  ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ֵאי עֹוָלם, ְוַלֲעׂשֹות ׁשָ ל ּבָ ִמיד ְלַגּלֹות ֱאָלהּוְתָך ּוְלַפְרֵסם ֲאָדנּוְתָך ַעל ּכָ ּתָ
ה ָעִתיד ְלַגּלֹות  ַאּתָ ְפָלא ׁשֶ לֹום ַהּנִ ָ עֹוָלם ַהזֶּה, ַהּשׁ ה ּבָ ם ַעּתָ יְך ּגַ ַמִים. ְוַתְמׁשִ ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ
ץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא  ִדי ִיְרּבָ ֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ּגְ תּוב, ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּכְ
ָעה ֶאת  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י ּכִ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ם. ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיׁשְ ו ְוַנַער ָקֹטן ֹנֵהג ּבָ ַיְחּדָ
לֹום ָלָרחֹוק  לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ תּוב, ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ ּכָ ים. ּוְתַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ְיֹהָוה ּכַ
לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו  רֹוב ָאַמר ְיֹהָוה ּוְרָפאִתיו. ׁשָ ְוַלּקָ

לֹום. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ָ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ִיּתֵ

ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ם ּתִ ּתֹוָרה לד י ְוַאּתֶ

יק ִלְפֹעל א.  ּדִ ַיד ַהּצַ ָלה ּבְ ְמׁשָ ַהּמֶ ָלל ׁשֶ ַהּכְ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְרצֹונֹו,  ּכִ ֻעּלֹות  ּפְ
ל  מֹוׁשֵ 'ִמי  ְוכּו',  ל"  מֹוׁשֵ יק  "ַצּדִ ִלְבָרָכה: 
ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ר  ְוִעּקַ ט"ז(.  ָקָטן  )מֹוֵעד  יק'  ַצּדִ י  ּבִ
ָרֵאל ַלֲעבֹוַדת  הּוא ְלָהִאיר ּוְלעֹוֵרר ֵלב ִיׂשְ
ר  ֵ ְתַקּשׁ ּיִ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ן  ַעל־ּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ֲעבֹוַדת  ּבַ ֶהם  ִעּמָ ר  ּוְלַדּבֵ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ
ְוֶהָאָרה  ּכַֹח  ל  ְיַקּבֵ ּוֵמֶהם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִהְתעֹוְררּות 

ֱאֶמת: ֶאל ה' ּבֶ

יט" ב.  ּלִ ַ ַהּשׁ הּוא  "ְויֹוֵסף  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזהּו 
מֹות  ִנׁשְ ָלִלּיּות  ּכְ ׁשֶֹרׁש  ְוהּוא  ו(,  מב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ּנּו, ְוהּוא  ִלים ִמּמֶ ָרֵאל, ְוֵהם ֲעָנָפיו ַהְמַקּבְ ִיׂשְ
ׁשֹוֵמר  הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ְמָלאפּום,  ִחיַנת  ּבְ
ַלְיסֹוד,  ָבה  ֶמְרּכָ ּוְבִרית  ָראּוי,  ּכָ ִריתֹו  ּבְ
הּוא  ׁשֶ ְמָלאפּום,  ִנּקּוד  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ֲהָוָיה  ר  ֲאׁשֶ
ל  ׁשֶ יו  ּפִ י  ּכִ ְלהֹורֹות  ּפּו"ם,  ָמֵל"א  אֹוִתּיֹות 
ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֵמֱאֹלקּות  ָמֵלא  הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵהם  אי  ַוּדַ ּבְ ְוִדּבּוָריו  ַרְך,  ִיְתּבָ
ַפע  ֶ ַהּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ ָיכֹול  ן  ְוַעל־ּכֵ ּוְבִמּלּוָאם. 
ֶאְתֶכם  "ִויָבֵרְך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ְלִפי  ַהְינּו  יא(,  א,  ָבִרים  )ּדְ ָלֶכם"  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ י  ּדַ ֵאין  י  ּכִ ַפע,  ֶ ַהּשׁ ן  ּכֵ ּבּור  ַהּדִ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְלַבד, 
ֶפה  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין  בֹות,  ַמֲחׁשָ יֹוֵדַע 
ַפע,  ֶ ַהּשׁ ִלי  ּכְ הּוא  ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ָמֵלא 
ְיכֹוִלין  ֲאַזי  ּוְבִמּלּוָאם,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵהם  ְוִאם 
ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ַפע.  ׁשֶ ֹרב  ֶהם  ּבָ ל  ְלַקּבֵ
ָלָאָדם  ָחֵסר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְיָקא,  ּדַ ה  ּפֶ ִדּבּור  ּבְ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

ַפע: ֶ יְך ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי־זֶה ַיְמׁשִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ּבֹו ג.  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל 
ִחיַנת  מּוֵאל ב' כג, ג(, ּבְ ל" )ׁשְ יק מֹוׁשֵ ִחיַנת: "ַצּדִ ּבְ
ם  ּלָ ּכֻ ְך  "ְוַעּמֵ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּפּום',  'ְמֹלא 
ֶאָחד  ָכל  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ כא(,  ס,  ְעָיה  )ְיׁשַ יִקים"  ַצּדִ
ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָיָקר  ָבר  ּדָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
א  ְוַאּבָ ֵיי  ַאּבָ ּדְ ה  ַמֲעׂשֶ ּכַ ֲחֵברֹו,  ּבַ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה 
ָמִצית  ָלא  לֹו  יבּו  ֵהׁשִ ׁשֶ כ"א(,  ֲעִנית  )ּתַ ָנא  ֻאּמָ
ִחיָנה  ָנא. ְוַהּבְ א ֻאּמָ ַאּבָ עּוְבָדא ּדְ ד ּכְ ְלֶמְעּבַ
יַע  ּפִ ׁש ּבֹו יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו, הּוא ַמׁשְ ּיֵ ַהזֹּאת ׁשֶ
ּוֵמִאיר ּוְמעֹוֵרר ֶאת ֵלב ֲחֵברֹו, ְוָצִריְך ֲחֵברֹו 
ּנּו,  ִמּמֶ ַהזֹּאת  ּוְבִחיָנה  ִהְתעֹוְררּות  ל  ְלַקּבֵ
ְרּגּום  )ּתַ ין"  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ִלין  "ּוְמַקּבְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָלה  ְמׁשָ ן ּתֹוָרה ָהָיה ַהּמֶ ּקֶֹדם ַמּתַ ְעָיה ו, ג(. ׁשֶ ְיׁשַ

ה'  "ָאֹנִכי  ִחיַנת:  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיד  ּבְ
ים  ִהּלִ )ּתְ ִמְצָרִים"  ֵמֶאֶרץ  ַעְלָך  ַהּמַ ֱאֹלֶקיָך 



ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ם ּתִ ּתֹוָרה לד י ְוַאּתֶ רלו

ן  ַמּתַ ְוַאַחר  ָאֹנִכי,  ַהּכֹל  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ יא(,  פא, 

ִחיַנת  יָך ַוֲאַמְלֵאהּו", זֶה ּבְ ּתֹוָרה "ַהְרֶחב ּפִ
ַתן  ּנָ יט ׁשֶ ּלִ ַ ִחיַנת יֹוֵסף הּוא ַהּשׁ ְמָלאפּום, ּבְ
ִפי  ָרֵאל ְלָכל ֶאָחד ּכְ ל ִיׂשְ ָלה ְלַיד ּכָ ְמׁשָ ַהּמֶ

ִחיָנתֹו: ּבְ

ִעם ד.  ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּוְמָלאפּום 
ִהיא  ה  ֻקּדָ ַהּנְ י  ּכִ ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ַהְינּו  ָואו 
ּוִביָנה  ּוַמְעָין,  יּוד  ִחיַנת  ּבְ ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ
מֹו  ּכְ ְוהּוא  ְעָין,  ֵמַהּמַ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ַחל  ַהּנַ הּוא 
ְכָלִלּיּות  ּבִ ֵיׁש  ְמָלאפּום  ּוְבִחיַנת  ָואו. 
י  ּכִ יּוד,  הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ּוִבְפָרִטּיּות, 
ָרֵאל  ְוִיׂשְ יִקים ִנְקָרִאים ַחְכֵמי ָהֵעָדה,  ּדִ ַהּצַ
אֹוַרְיָתא  ְמֵכי  ּתָ ֵהם  ׁשֶ ָואו,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם 
ֶאָחד  ל  ּכָ ְוֵאֶצל  ָהַעּמּוִדים.  ָוֵוי  ְוִנְקָרִאים 
ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש  ַעְצמֹו  ְפֵני  ּבִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ַהּפֶ ם  ַעל־ׁשֵ יּוד  ָואו,  יּוד 
ם  ים מט, ד(, ָואו ַעל ׁשֵ ִהּלִ ר ָחְכמֹות" )ּתְ י ְיַדּבֵ "ּפִ
"ל(, ְוֵלב  ּנַ א ּכַ יָנה ִלּבָ ִחיַנת ּבִ י ְתבּונֹות" )ּבְ "ְוָהגּות ִלּבִ
ה  ָ ּשׁ ן ׁשִ י 'ָאְרּכָ ֵהם ָואו, ּכִ ִחיַנת לּוחֹות ׁשֶ ּבְ
"לּוַח  ִחיַנת:  ּבְ י"ד(,  ְתָרא  ָבא־ּבַ )ּבָ ה'  ָ ּשׁ ׁשִ ן  ְוָרְחּבָ

ֵלי ג, ג(: ָך" )ִמׁשְ ִלּבֶ

זֶהּו ה.  ָרעֹות  ֲאָהבֹות  ּבְ ע  ּקָ ְמׁשֻ ב  ַהּלֵ ּוְכׁשֶ
ֶצר  ַהּיֵ י  ּכִ בּוָרה,  ּוׁשְ ְנפּוָלה  ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ
ִלים.  ּכֵ ִביַרת  ִמּשְׁ ִכין  ִנְמׁשָ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָהָרע 
ַער  ׁשַ ֻקּדֹות  ַהּנְ ֵהיַכל  )ּבְ ים"  "ֵעץ־ַחּיִ ּבְ ּומּוָבא 
ָנְפלּו  ֶחֶסד  ֵלי  ּכְ ִביַרת  ׁשְ י  ּכִ ִלים(,  ַהּכֵ ִביַרת  ׁשְ

ְואֹור  א,  ִלּבָ יָנה  ּבִ ַהְינּו  ְבִריָאה,  ּדִ ְלִביָנה 
ִהיא  ׁשֶ ֲאִצילּות,  ּדַ יסֹוד  ּבִ ָאר  ִנׁשְ ַהֶחֶסד 
ֲאָהבֹות  יק ְיסֹוד עֹוָלם. ִנְמָצא ׁשֶ ִחיַנת ַצּדִ ּבְ
ן  ַעל־ּכֵ ֶחֶסד.  ֵלי  ּכְ ִביַרת  ִמּשְׁ ִאים  ּבָ ָרעֹות 
ה  י ֶחְרּפָ ר לֹו ָעְרָלה ּכִ ם אּוְנְקלֹוס: "ֲאׁשֶ ְרּגֵ ּתִ
ית לד, יד(, 'ֲחסּוָדא ִהיא ָלָנא',  ֵראׁשִ ִהיא ָלנּו" )ּבְ
ב ַהְינּו ֲאָהבֹות  ה ַהְינּו ָעְרַלת ַהּלֵ י ַהֶחְרּפָ ּכִ
ְרֶאה  ֵלי ֶחֶסד. ְוַכּנִ ִביַרת ּכְ ה ִמּשְׁ ָרעֹות, ַנֲעׂשֶ

ַאֲהָבה  ה  ַכּסֶ ּתְ ִעים  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ חּוׁש  ּבְ
ֶנֶגד  ַע  ּפֹוׁשֵ ֶאָחד  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ יב(,  י,  ֵלי  )ִמׁשְ

ה  ְמַכּסָ ַאֲהָבתֹו  י  ּכִ ְמָחְרֵפהּו,  ֵאינֹו  ֲחֵברֹו 
ִרית  ּבְ ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ִעים,  ׁשָ ַהּפְ ַעל 
ִביַרת  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  יֵניֶהם,  ּבֵ ָהַאֲהָבה 
"ל  ִביָרה ַהּנַ ּשְׁ ּמִ ֵלי ֶחֶסד, ֲאַזי ְמָחְרֵפהּו, ׁשֶ ּכְ
ִחיַנת ָעְרַלת  ה ַהזֹּאת ּבְ ה. ְוֶחְרּפָ ָאה ַהֶחְרּפָ ּבָ
ים סט,  ִהּלִ י" )ּתְ ְבָרה ִלּבִ ה ׁשָ ִחיַנת: "ֶחְרּפָ ב ּבְ ַהּלֵ
ּקּון ָלזֶה  ְבֵרי לּוחֹות. ְוַהּתִ ִחיַנת ׁשִ כא(, ִהיא ּבְ

ה  ִחיַנת ָואו ְלַהּיּוד, ַהְינּו ְנֻקּדָ ב ּבְ ר ַהּלֵ ֵ ְלַקּשׁ
ִחיַנת  ֲאִצילּות ּבְ יסֹוד ּדַ י ּבִ יק, ּכִ ִחיַנת ַצּדִ ּבְ
ם  ָ ּשׁ ָאר אֹור ַהֶחֶסד, ׁשֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם ִנׁשְ ַצּדִ
ה. ּוְצִריִכין ְלָהִאיר  דֹוׁשָ ׁשֹוָרה ָהַאֲהָבה ַהּקְ
ִלין  ּטְ ב, ַוֲאַזי ִנְתּבַ ִחיַנת ַהּלֵ או ּבְ ה ְלַהּוָ ֻקּדָ ַהּנְ
ִחיַנת ֲחָרפֹות ּוִבְזיֹונֹות,  ָהֲאָהבֹות ָרעֹות, ּבְ
ִנְמָצא  ַאֲהָבה.  ה  ַכּסֶ ּתְ ִעים  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ
ינֹו ְלֵבין  ּבֵ ה  ר ַהְרּבֵ ל ֶאָחד ְלַדּבֵ ִריְך ּכָ ּצָ ׁשֶ
ה,  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ ִאיר  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ קֹונֹו 
או,  ְלַהּוָ "ל,  ּנַ ּכַ ָחְכמֹות  ר  ְיַדּבֵ י  ּפִ ִחיַנת  ּבְ
ים  ִהּלִ י ְתבּונֹות" )ּתְ ִחיַנת: "ְוָהגּות ִלּבִ ִהוא ּבְ ׁשֶ
ה  ֻקּדָ ר ַעְצמֹו ְלַהּנְ ֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה ְמַקּשׁ מט, ד(, ׁשֶ

ה  ר ַהֶחְרּפָ ּבֵ ֵעת, ַהזֹּאת ּוְמׁשַ ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ ַהּשׁ
ב: ר ֶאת ַהּלֵ ּבֵ ֹוָרה ַעל ִלּבֹו, ַהְמׁשַ ַהּשׁ

ֲחֵברֹו ו.  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ְוַגם 
ִהְתעֹוְררּות  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ
ּנּו,  ֲחֵברֹו יֹוֵתר ִמּמֶ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ֻקּדָ ִלּבֹו ֵמַהּנְ ּבְ
י ֲחֵברֹו,  יק ְלַגּבֵ ִחיַנת ַצּדִ ה ִהיא ּבְ ֻקּדָ י ַהּנְ ּכִ

ְקָרא ָואו: ּוֵמִאיר ְלֵלב ֲחֵברֹו ַהּנִ

ֲעָנִפים ז.  ֵהם  "ל  ַהּנַ ֻקּדֹות  ַהּנְ ְוָכל 
ִחיַנת  ּבְ ָלִלית  ַהּכְ ה  ְנֻקּדָ הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ְלַהּצַ
מֹות  ִנׁשְ ָלִלּיּות  ּכְ ל  ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ הּוא  ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ
ה  ִחּלָ ִמּתְ ַהּכֹל  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ
ר  ָהִעּקָ ל  ּכָ ֹקֶדם  י  ּכִ ַהזֶּה,  יק  ּדִ ֵמַהּצַ ל  ְלַקּבֵ
ֶהם  ר ִעּמָ יִקים ּוְלַדּבֵ ּדִ רּות ְלַהּצַ הּוא ִהְתַקּשְׁ



ה ְלתֹוָרה לד ִפָלּ רלזּתְ

ֶאת  ִויעֹוְררּו  ָיִאירּו  ְוֵהם  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ
ָלִלית.  ַהּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָתם  ְנֻקּדָ ַעל־ְיֵדי  ִלּבֹו 
ֲחֵברֹו  ִעם  ם  ּגַ ר  ְלַדּבֵ ְצִריִכין  ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ין. ְוֵכן  ין ִמן ּדֵ ל ּדֵ "ל, ְלַקּבֵ ּנַ ַמִים ּכַ ִיְרַאת ׁשָ ּבְ
ר  ַדּבֵ ּיְ ּה ּוֵבּה, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ל ֶאָחד ִמּנֵ ל ּכָ ְיַקּבֵ
"ל.  ּנַ ּכַ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ַעְצמֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ֵאּלּו  ִחינֹות  ּבְ ֹלׁש  ׁשָ ְוַעל־ְיֵדי 
ַהֲחָרפֹות, ַהְינּו ָהֲאָהבֹות ָרעֹות ַהְינּו ָעְרַלת 
ה ַאֲהָבה",  ַכּסֶ ִעים ּתְ ׁשָ ל ּפְ ב. ְוזֶהּו "ַעל ּכָ ַהּלֵ
ם  ָ ּשׁ ִלין ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּטְ ֲאוֹות ָרעֹות ִנְתּבַ י ַהּתַ ּכִ
ּכֵֹהן.  ְקֵראת  ַהּנִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהַאֲהָבה  ׁשֹוָרה 
)ְנָדִרים  אֹוֲהִבי  ְלַאְבָרָהם  ה  ֻהּנָ ּכְ ָנה  ִנּתְ י  ּכִ
לֹום,  ׁשָ ִרית  ּבְ ְמקֹום  ּבִ ׁשֹוָרה  ְוִהיא  ל"ב(, 

ּכֲֹהִנים.  ַמְמֶלֶכת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְקָרִאים  ן  ַעל־ּכֵ
ה ְלִפיְנָחס ֶנֱאַמר לֹו: "ִהְנִני  ֻהּנָ ָנה ּכְ ּתְ ּנִ ּוְכׁשֶ
י  ּכִ ר כה, יב(,  ְדּבָ ּמִ )ּבַ לֹום"  ׁשָ ִריִתי  ּבְ ֹנֵתן לֹו ֶאת 
ַאְבָרָהם,  ִחיַנת  ּבְ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ ה  ֻהּנָ ַהּכְ
יק  ַצּדִ ַהְינּו  לֹום,  ׁשָ ִרית  ּבְ ְמקֹום  ּבִ ׁשֹוָרה 
ָאר  ִנׁשְ ַהֶחֶסד  אֹור  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ עֹוָלם  ְיסֹוד 

ֲאִצילּות: יסֹוד ּדַ ּבִ

ֵמֲחֵברֹו ח.  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ִלין  ְמַקּבְ ְוִלְפָעִמים 
ְוָאז  ין,  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ִעּמֹו  ִרין  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ַלֲעבֹוַדת  ְוִהְתעֹוְררּות  אֹור  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין 
ַעל־ְיֵדי  ַהזֹּאת,  ה  ֻקּדָ ֵמַהּנְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ִדּבּוִרים ֵאּלּו: ת ּבְ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ׁשּות ׁשֶ ִהְתַלּבְ

ה ְלתֹוָרה לד ִפָלּ ּתְ

ִתי ַהֲאִזיָנה ְלִאְמֵרי ִפי. ִנְדבֹות  ִפּלָ ַמע ּתְ י ְתבּונֹות. ֱאֹלִהים ׁשְ ר ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלּבִ י ְיַדּבֵ )לד( ּפִ

ֲחנּונֹוָתי.  ּתַ קֹול  ּבְ יָבה  ְוַהְקׁשִ ִתי  ִפּלָ ּתְ ְיֹהָוה  ַהֲאִזיָנה  ֵדִני.  ַלּמְ ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ ְיֹהָוה  ָנא  ְרֵצה  י  ּפִ
י ְלָדָבר ָרע  ט ִלּבִ ָך. ַאל ּתַ ִביר ָקְדׁשֶ ִאי ָיַדי ֶאל ּדְ ָנׂשְ ִעי ֵאֶליָך ּבְ ּוְ ׁשַ ֲחנּוַני ּבְ ַמע ְיֹהָוה קֹול ּתַ ׁשְ
ׁש ָיסּור  יֶהם. ֵלָבב ִעּקֵ ַמְנַעּמֵ ים ּפֲֹעֵלי ָאֶון ּוַבל ֶאְלַחם ּבְ ע ֶאת ִאיׁשִ ֶרׁשַ ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִלילֹות ּבְ
ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון  ַצע. ֵלב ָטהֹור ּבְ י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ּבָ י ָרע ֹלא ֵאָדע. ַהט ִלּבִ ּנִ ִמּמֶ
י ְלִאְמֵרי  ר ֶאת ִלּבִ ֵ ה ְלַקּשׁ ֶאְזּכֶ א, ׁשֶ ּלָ ל עֹוָלם, ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ י. ָעְזֵרִני ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִקְרּבִ ׁש ּבִ ַחּדֵ
ְפֵתי ִמְרָמה, ְוֹלא  ר ְלָפֶניָך ׂשִ ּלֹא ֲאַדּבֵ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ י, ְוַתּצִ ִפי ֵכן ִלּבִ ִפי, ְוִיְהֶיה ּכְ
ֶפה  ִתי ְלָפֶניָך ּבְ ׁשָ ִתי ּוַבּקָ ִתי ּוְתִחּנָ יִחי ּוְתִפּלָ ּפְֹך ׂשִ ה ִלׁשְ י ֵמִאְמֵרי ִפי, ְוֶאְזּכֶ ִיְהֶיה ָחַלק ִלּבִ
י ָתִמיד  ׁשֹוַתי, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ְתִחּנֹוַתי ּוַבּקָ י ְלִאְמֵרי ִפי ּבִ ר ִלּבִ ֵ ְתַקּשׁ ּיִ ֵלם, ַעד ׁשֶ ָמֵלא ּוְבֵלב ׁשָ
ר ִעם  ל ֲאׁשֶ ָכל ֵלב, ְוֵאת ּכָ יָחִתי ְלָפֶניָך ָתִמיד ּבְ ל ׂשִ ִני ְלָפֵרׁש ּכָ יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ְותֹוׁשִ
ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ְמֹאד  ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ָתִמיד  ְלָפֶניָך  יָחה  ָאׂשִ ְלָבִבי 
ִהיא  ׁשֶ י  ּבִ ת  ֶרׁשֶ ׁשְ ַהּמֻ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְוָתִאיר  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ַעד  ְלֵבין קֹוִני,  יִני  ּבֵ יָחה  ּוְבׂשִ
ה ַהזֹּאת  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ יִקים. ְוַהּנְ ם ַצּדִ ּלָ ָרֵאל( ּכֻ ְך )ִיׂשְ תּוב, ְוַעּמֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ל, ּכְ יק מֹוׁשֵ ִחיַנת ַצּדִ ּבְ
ה  ֻקּדָ י ַלּנְ ר ִלּבִ ֵ ה ְלַקּשׁ ׁשֹות. ְוֶאְזּכֶ ְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ִאיר ְוִתְמׁשֹל ַעל־ְיֵדי ִאְמֵרי ִפי ּבִ ּתָ
י,  ְלִלּבִ י  ִמּפִ ַהזֹּאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ִאיר  ּתָ ׁשֶ ַעד  ְוָחָזק,  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ַהזֹּאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ל  ּטֵ י, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּבַ ת ּבִ ֶרׁשֶ ׁשְ ַרְך, ַהּמֻ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ דֹוׁשָ ה אֹור ָהַאֲהָבה ַהּקְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ַעד ׁשֶ
ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות  ל ַהּתַ ֵהם ּכָ ִביַרת ֵלב, ׁשֶ ת ֵלב, ָעְרַלת ֵלב, ׁשְ י ֶחְרּפַ ּבִ ְוִיּפֹל ִמּלִ
ר  ּבַ י ִנׁשְ ל ִלּבִ ר ּכָ י, ַעד ֲאׁשֶ ֹוִרין ַעל ִלּבִ בֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִבְלּבּוִלים ַהּשׁ ּוַמֲחׁשָ
י ְלַגְמֵרי  ּנִ ְטלּו ִמּמֶ ם ִיְתּבַ לּו. ְוֻכּלָ ַחת ְוִנְתַקְלֵקל ְמֹאד ְמֹאד ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהֶחְרּפֹות ַהּלָ ְוִנׁשְ
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י, ַעל־ְיֵדי ִדְבֵרי  י ְלִלּבִ ה ְוָתִאיר ִמּפִ ּלֶ ְתּגַ ּתִ ִני ׁשֶ ַזּכֵ ּתְ י, ׁשֶ ּבִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ ַעל־ְיֵדי אֹור ַהּנְ
ֵלם  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלאֹוְמָרם  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַלֲעבֹוָדֶתָך,  ֵאֶליָך  ְוִהְתעֹוְררּות  ׁשֹות  ּוַבּקָ ְתִחּנֹות 

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: א ּבֶ ֵמעּוְמָקא ְדִלּבָ

ֶעְלּבֹון  ּבְ רֹוֶאה  ֶאְביֹוִנים,  ֶאְנַקת  ׁשֹוֵמַע  ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
י  ּתִ ִתי ּוָבׁשְ ה ָיַדְעּתָ ֶחְרּפָ ִמיָתָתם, ַאּתָ ִעים ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ ל ְרׁשָ ְתׁשּוָבָתן ׁשֶ ֲעלּוִבים, ֶהָחֵפץ ּבִ
ה ָלנּוד ָוַאִין ְוַלְמַנֲחִמים ְוֹלא  ה ַוֲאַקּוֶ י ָוָאנּוׁשָ ְבָרה ִלּבִ ה ׁשָ ל צֹוְרָרי. ֶחְרּפָ ָך ּכָ ִתי ֶנְגּדְ ּוְכִלּמָ
ר  ה, ָמֵלא ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ה ּוְכִלּמָ ָמָצאִתי. ֲהֵריִני ְלָפֶניָך ָמֵלא ּבּוׁשָ
ִני ָלׁשּוב  ֶטיָך טֹוִבים. ַזּכֵ ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ק, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ ּוָמה ֶאְצַטּדָ
ֹאֶפן  ֵלם, ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבֶ ִני ְלָפֵרׁש ׂשִ ֱאֶמת, ַזּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ן ֶאת  ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ י, ּבְ י ְלִלּבִ י ִמּפִ י ְוָתִאיר ּבִ ׁש ּבִ ּיֵ ה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ֻקּדָ אּוַכל ְלעֹוֵרר ַהּנְ ׁשֶ
ְוָכל  ֵלב  ָהָעְרַלת  ְוָכל  ֵלב  ַהֶחְרּפֹות  ל  ּכָ י  ִמִלּבִ ל  ּוְלַבּטֵ ְלָהִסיר  ה  ְוֶאְזּכֶ ְמֹאד.  גּום  ַהּפָ י  ִלּבִ
ר. ָעֹקב  עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ י ָמֵלא ַעְקִמיִמּיּות ַרע ְמֹאד ּבְ י ִלּבִ י, ּכִ ִלּבִ ּבְ ָהַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ
ְבִרי  ׁשִ ְרָפא ֶאת  ָליֹות,  ּכְ ּובֹוֵחן  ֵלב  ְיֹהָוה חֹוֵקר  ה  ְוַאּתָ ֵיָדֶעּנּו,  ִמי  ְוָאֻנׁש הּוא  ִמּכֹל  ב  ַהּלֵ
ה ָיַדְעּתָ  י ַאּתָ ל עֹוָלם, ּכִ ים ְמֹאד, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֻרּבִ י ַהּמְ ַוֲחֹבׁש ֶאת ַמְכאֹוֵבי ַנְפׁשִ
י ָמֵלא ִהְרהּוִרים ְוַתֲאוֹות  ל ִלּבִ ּכָ י, ַעד ׁשֶ ִלּבִ ֱאָחז ְוִנְתָעֵרב ּבְ ּנֶ ֹרַע ְלָבִבי ְוָהַעְקִמיִמּיּות ָהָרע ׁשֶ
ָעה  ֹקט ׁשָ ה ִלי ָלנּוַח ְוִלׁשְ ׁשֶ ּקָ ר, ַעד ׁשֶ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ּוִבְלּבּוִלים ַהְרּבֵ
ִרין ֶאת  ּבְ ּוְמׁשַ ּוְמָחְרִפין  ַאֲחַרי,  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֲאוֹות  ַהּתַ ָעה רֹוְדִפין  ְוׁשָ ֵעת  ְבָכל  י  ּכִ ַאַחת, 
ֵלט ֵמֶהם, ַוֲאִפּלּו  ֶרְך ּוְנִתיב ְוֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֵאיְך ְלִהּמָ ר ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ְלָבִבי, ַעד ֲאׁשֶ
ֲחִליׁשּות  ֵמֹעֶצם  ָמם  ְמַקּיְ ֵאיִני  טֹובֹות,  ֵעצֹות  ִהְתנֹוְצצּות  ֵאיזֶה  ֲעַדִין  ִלי  ְתנֹוֵצץ  ּמִ ֶ ּשׁ ַמה 

ֶפׁש: ב ְוַהּנֶ ַעת ּוִפזּּור ַהּלֵ ַהּדַ

ְוֹרַע  ִתי  ָיַדְעּתָ ֶחְרּפָ ה  ָיַדְעּתָ ְמִרירּוִתי ֶהָעצּום, ַאּתָ ה  ל עֹוָלם, ַמר ִלי ְמֹאד, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ִאם  אֹות אֹוִתי, ּכִ ּיּוַכל ְלַרּפְ ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ָכל ּפְ ִחינֹוֶתיָה, ּבְ ָכל ּבְ ְלָבִבי ּבְ
ם ְלַבד, ַאף־ ֶחֶסד ִחּנָ ים ְלַבד, ּבְ ּיִ ֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ה ְלַבד ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּבַ ַאּתָ

י ְמָחְרִפים  , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ר ֲאִפּלּו ְדָבִרים ֵאּלּו ּבֶ ֵאיִני זֹוֶכה ְלַדּבֵ י ׁשֶ ַעל־ּפִ
ל ַהּיֹום  ָפה ָיִניעּו ֹראׁש. ּכָ ל רֹוַאי ַיְלִעיגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבׂשָ ָכל ִמיֵני ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות, ּכָ אֹוִתי ּבְ
ם. ּוְבָכל ֵעת ָוֶרַגע  ֵני אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ף ִמּפְ ְתִני. ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ּסָ ַני ּכִ ת ּפָ י ּוֹבׁשֶ ִתי ֶנְגּדִ ִלּמָ ּכְ
ִרים ֶאת  ּבְ ָחְרִפים אֹוִתי ּוְמׁשַ ּמְ ל ִמיֵני ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות. ְוֹלא ַדי ׁשֶ י ּכָ י ְוִלּבִ ַדְעּתִ ב ּבְ ְמֻעְרּבָ
ְך  תֹוְך ּכַ ם ּבְ ים, ַאף ּגַ ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְמֻגּנִ ָכל ִמיֵני ּתַ ְלָבִבי ּבְ
ְך  ּכַ תֹוְך  ּבְ ַוֲחִנינֹוֶתיָך,  ְלַרֲחֶמיָך  ִאְמָרִתי  ּוְלַצְפֵצף  ֵאֶליָך,  ְמַעט  ֵעיַני  א  ִלּשָׂ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ
ִנְמֶאֶסת  ִתי  ְתִפּלָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר  ֲאׁשֶ ָהרּוַח,  ְוַגּסּות  דֹוִלים  ּגְ ּוִבְלּבּוִלים  ְפִנּיֹות  ּבִ י  ִלּבִ ָמֵלא 
ה ּוָמה ֶאְפַעל,  ה ָמה ֶאֱעׂשֶ ַבּה ֵלב. ְוַעּתָ ל ּגְ תּוב, ּתֹוֲעַבת ְיֹהָוה ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָך ַחס ְוׁשָ ֵמִאּתְ
י־ֵכן ֲאִני  י ַרּבּו ַמְכאֹוַבי ְוָצרֹות ְלָבִבי. ַאְך, ַאף־ַעל־ּפִ יָטה ְבָעְנִיי ּכִ ְלֵהיָכן ָאנּוס ְלֶעְזָרה. ַהּבִ
ה יֹוֵדַע ְצפּון ְלָבִבי ְוֶעֶצם ׁשֶֹרׁש  י ַאּתָ נּוִזים, ּכִ ים ְוַלֲחָסֶדיָך ַהּגְ ה ּוְמַיֵחל ְלַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמַקּוֶ
י  ּכִ ּוְטהֹוָרה,  ה  ּוְקדֹוׁשָ טֹוָבה  ה  ְנֻקּדָ ׁשֶֹרׁש  י  ּבִ ֵיׁש  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוָבה,  ִתי  ְנֻקּדָ
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ָלִלּיּות  הּוא ׁשֶֹרׁש ּכְ י ׁשֶ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ ת ּבְ ֶרׁשֶ ָמִתי ֻמׁשְ ָרֵאל ְוִנׁשְ ית ִיׂשְ ֲאִני ִמזֶַּרע ּבֵ
ִתי ַהּטֹוָבה, ֲאִני צֹוֵעק  ְפִניִמּיּות ׁשֶֹרׁש ְנֻקּדָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבִ ן ּבֶ ָרֵאל. ַעל־ּכֵ ֵני ִיׂשְ ַמת ּבְ ִנׁשְ
ם, ְוַתַעְזֵרִני  ַנת ִחּנָ ִני ֵמאֹוַצר ַמּתְ חֹוס ָעַלי ּוְתַרֵחם ָעַלי ּוְתָחּנֵ ּתָ ֵלם, ׁשֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵאֶליָך ּבֶ
ֱאֶמת  ה ְלַהּטֹות ְלָבִבי ֵאֶליָך ּבֶ י. ְוֶאְזּכֶ ת ִלּבִ י ְוֶחְרּפַ ִביַרת ִלּבִ י ּוׁשְ י ָעְרַלת ִלּבִ ּנִ ְלָהִסיר ִמּמֶ
ב ְוֹרַע  ּלֵ ּבַ ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ל ַהּתַ י ּכָ ּבִ ל ִמּלִ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ַלֲאִמּתֹו, ּוְלׁשַ
ה ְמֵהָרה  ֵלם, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֱאֶמת ְלָפֶניָך ּבֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ב. ְוַתֲחִזיֵרִני ּבִ ַהּלֵ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֵלם, ּכִ ְלֵלב ָטהֹור, ְלֵלב טֹוב, ְלֵלב ָקדֹוׁש, ְלֵלב ׁשָ

ְרצֹוְנָך  ָראָת עֹוָלְמָך ּבִ ר ּבָ ּכֹל, ֲאׁשֶ ל ּבַ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, מֹוׁשֵ ּוְבֵכן ּבָ
ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכּו ִלְמׁשֹל  לּו ִיׂשְ ַקּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָך, ּכְ ָרֵאל ַעּמֶ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ַהּטֹוב, ּבִ
לֹוָתיו.  ַמְמׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכִתיב,  ֱאֹלִהים.  ִיְרַאת  ל  מֹוׁשֵ יק  ַצּדִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְבָיכֹול,  ּכִ ָך  ּבְ
ְכִריָעה  ּבִ ִקיָדה  ּבְ ַח,  ּטֵ ּתַ ֶאׁשְ ְלָפֶניָך  ן  ֶאְתַחּנֵ ְלָפֶניָך  ׁש,  ֲאַבּקֵ אֹוְתָך  ֶאְדֹרׁש  אֹוְתָך  ן  ַעל־ּכֵ
ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ְוִזיַע,  ֶרֶתת  ּבְ ִיְרָאה  ּבְ ֵאיָמה  ּבְ ָחִיל,  ְכִניַעת  ּבִ ֹראׁש  ְכִפיַפת  ּבִ ֲחָוָיה  ּתַ ִהׁשְ ּבְ
ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּגֹוֵאל  ּוְקדֹוׁשֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ צּור  ּוְמֹמָרט.  ְך  ָ ְמֻמּשׁ ה,  ְוִנְדּכֶ ֶנֱאַנח  ה  ְוִנְדּכֶ
ֵהם  ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַלּצַ ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ נּו ַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְלִהְתָקֵרב  ְוַזּכֵ ֶמָך,  ְלַמַען ׁשְ
דֹוׁש  יֶהם ַהּקָ ֹמַע ִמּפִ ה, ְוִלׁשְ ה ֶאל ּפֶ ם ּפֶ ר ִעּמָ ִני ְלַדּבֵ ָרֵאל. ּוְתַזּכֵ מֹות ִיׂשְ ָלִלּיּות ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש ּכְ
י  ר ֶאת ִלּבִ ֵ ה ְלַקּשׁ ב, ְוֶאְזּכֶ ִבין ַעל ַהּלֵ ְתַיּשְׁ י ְדָבִרים ַהּמִ רּו ַעל ִלּבִ ים, ִויַדּבְ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ
יֶהם  ִמּפִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָתם  ְנֻקּדָ ְוָתִאיר  ְוִתְמׁשֹל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָתם  ִלְנֻקּדָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפיֶהם  ְלִדְבֵרי 
ָהַעְקִמיִמּיּות  ְוָכל  ֵלב  ָהָעְרַלת  ְוָכל  ֵלב  ַהֶחְרּפֹות  ל  ּכָ י  ּבִ ִמּלִ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  י,  ְלִלּבִ
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ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ָך,  ָקְדׁשֶ ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ִני  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֻקּדֹות  ַהּנְ ל  ִמּכָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִהְתעֹוְררּות  ֶהָאָרה טֹוָבה  ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד 
דֹול  ּגָ לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ֲחֵברֹו.  ּבַ ֵאין  ֶ ּשׁ ָרֵאל ַמה  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ָך  נּו ַעּמְ ּלָ ּכֻ ַמִים, ַעד ׁשֶ ִיְרַאת ׁשָ ר ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ָך, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיַדּבֵ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ין ּכָ ּבֵ
ֵמֲחֵברֹו  ל  ְיַקּבֵ ֶאָחד  ְוָכל  ְוֵרעּות,  ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ ָבזֶה  זֶה  ִנְכָלִלים  ִנְהֶיה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ִמזֶּה  זֶה  ל  ּוְנַקּבֵ ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵתר  ֲחֵברֹו  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻקּדָ ִמּנְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות 
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ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  ַזְרִעי  זֶַרע  ְוֶאת  ַזְרִעי  ְוֶאת  ים, אֹוִתי  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ
ה ָתִמיד  ַמִים, ְוִנְזּכֶ נּו ְלִיְרַאת ׁשָ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ּוְנעֹוֵרר ִלּבֵ ר ּבֵ ה ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַדּבֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
דֹוִלים,  ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ּגְ ִרים ּבֹו, ּבְ ַדּבְ ּמְ ָלׁשֹון ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יָחֵתנּו ְלָפֶניָך ּבְ ְלָפֵרׁש ׂשִ
דֹול  ּגָ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ְנכֹונֹות,  ַוֲאַמְתָלאֹות  ּוְבַטֲענֹות  ה,  ַהְרּבֵ ּוִפּיּוִסים  ִרּצּוִיים  ּוְבִדְבֵרי 
נּו,  ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ נּו ֶאל ַהּנְ ר ִלּבֵ ֵ ה ְלַקּשׁ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ּוְבִדְבֵרי ֵחן ְוַתֲחנּוִנים, ַעד ׁשֶ ּבֶ
ָכל יֹום ָויֹום  ה ְלָפֶניָך ּוְלַהְרּבֹות ְמֹאד ּבְ יר ַהְרּבֵ ה ְלַהְעּתִ ל. ְוִנְזּכֶ יק מֹוׁשֵ ִחיַנת ַצּדִ ִהיא ּבְ ׁשֶ
ׁשֹות ּוִוּדּוִים  ה ְתִחּנֹות ּוַבּקָ ה ְוַכּמָ ּמָ ָכל יֹום ָויֹום ּכַ ה לֹוַמר ְלָפֶניָך ּבְ ה, ְוִנְזּכֶ יָחה זּו ְתִפּלָ ׂשִ ּבְ
ן  ִנּתֵ ְוַאל  ְוַתֲעצּומֹות.  ֹעז  ָכל  ּבְ ְוַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ץ  ְוִנְתַאּמֵ ְוִנְתַחזֵּק  ְוַהְפָצרֹות,  ּוְתִפּלֹות 
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ים ָעֵלינּו,  ּיִ עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ּנְ ֲעֵננּו, ַעד ׁשֶ ּתַ נּו, ִנְקָרא ֵאֶליָך ַעד ׁשֶ ָחּנֵ ּתְ ִמי ָלְך, ַעד ׁשֶ ּדֳ
ּוְתַרֲחֵמנּו,  ֵאֵלינּו  ֶניָך  ּפָ יב  ׁשִ ּתָ ׁשֶ יָחֵתינּו,  ְוׂשִ ּוְתִחּנֹוֵתינּו  ֵתינּו  ְתִפּלָ ּבִ אֹוְתָך  ַח  ְלַנּצֵ ה  ְוִנְזּכֶ
ה  ֹלׁשָ ל ַהׁשְ ִאירּו ָבנּו ּכָ ּיָ נּו ׁשֶ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש. ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת ּבְ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵבנּו ּבִ ּוְתׁשִ
י. ְוֶהָאַרת  יק ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ ֵהם ֶהָאַרת ַהּנְ לּו ׁשֶ דֹוׁשֹות ַהּלָ ְנֻקּדֹות ַהּקְ
ֲחֵברֹו  ּבַ ָיִאיר  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַלֲחֵברֹו.  ֵמֶאָחד  ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ
ל  ּכָ ל  ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ ַהּנְ ְוֶהָאַרת  ֲחֵברֹו,  ּבַ ֵאין  ֶ ּשׁ ׁש ּבֹו ַמה  ּיֵ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ ַהּנְ ֶהָאַרת 
ִאיר  ּתָ ׁש ּבֹו, ׁשֶ ּיֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ יּה ּוֵביּה ֵמַהּנְ ל ִמּנֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיַקּבֵ ּכָ ַעְצמֹו, ׁשֶ ֶאָחד ּבְ
ה  יָחה ּוְתִחּנָ ה ְוׂשִ ְתִפּלָ ב, ּבִ ִהְתעֹוְררּות ַהּלֵ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּבְ ר ּבֵ ַדּבֵ ּיְ יו ְלִלּבֹו, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִמּפִ
נּו,  ִלּבֵ יק ְיסֹוד עֹוָלם ּבְ ִאיר ֶהָאַרת ַצּדִ ּיָ ה ׁשֶ ֵלם, ְוַעל־ְיֵדי ָכל זֶה ִנְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ה ּבֶ ׁשָ ּוַבּקָ
ְנֻקּדֹות  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ְלאֹור  ַעד,  ְלעֹוְלֵמי  ְוָחָזק  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ֶבֱאֶמת  ְלָבֵבנּו  ר  ֵ ְתַקּשׁ ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ
ל ַעל־ְיֵדי־ ּטֵ ְתּבַ ּיִ דֹוׁש ׁשֹוָרה, ַעד ׁשֶ ם אֹור ָהַאֲהָבה ְוַהֶחֶסד ַהּקָ ר ׁשָ לּו, ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות ַהּלָ ַהּקְ

ֲאוֹות  ל ַהּתַ ֵהם ּכָ ִביַרת ֵלב, ׁשֶ ְקָרִאין ָעְרַלת ֵלב, ׁשְ ב ַהּנִ ֹוִרין ַעל ַהּלֵ ל ַהֶחְרּפֹות ַהּשׁ זֶה ּכָ
ל ִמיֵני  ב, ּוִמּכָ ּלֵ ּבַ ל ָהַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ֱאֶמת ִמּכָ י ּבֶ ֵהר ִלּבִ ּטָ ּיִ ה ׁשֶ ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ְוֶאְזּכֶ
ֲאוֹות ָרעֹות ְוָכל ַהִהְרהּוִרים  ל ַהּתַ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ב. ְוַתַעְזֵרִני ְלׁשַ ל ֹרַע ַהּלֵ ב, ּוִמּכָ ּלֵ ּבַ ִפירֹות ׁשֶ ּכְ
ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַוֲעִכירּות  ֹסֶלת  ּפְ ְוָכל ִמיֵני  ְלּבּוִלים  ּבִ ְוָכל ִמיֵני  בֹות ָרעֹות  ְוָכל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ָרִעים 
ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ּבֶ רּות ֵלב,  ְלַיׁשְ ה ְלֵלב ָטהֹור, ְלֵלב ָקדֹוׁש, ְלֵלב טֹוב,  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד 
ָך  ק ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּדַ ֶאְזּכֶ ִמיד, ַעד ׁשֶ ר ִעם ְיֹהָוה ּתָ י ָיׁשָ ים. ְוִיְהֶיה ִלּבִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְוִכְרצֹון ַהּצַ
ל  תּוב, ְוַעל ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵעינּו ּכְ ׁשָ ל ּפְ ה ַעל ּכָ ַכּסֶ דֹוָלה ּתְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ּוְבַאֲהָבְתָך ַהּגְ ֵלל ּבִ ּוְלִהּכָ
ֵעינּו,  ל ֲחָטֵאינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ר ָלנּו ַעל ּכָ ה ַאֲהָבה. ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֵ ַכּסֶ ִעים ּתְ ׁשָ ּפְ
ין  ּבֵ ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ ְלעֹוָלם,  עֹוד  ֶנֱחָטא  ּלֹא  ׁשֶ ְבֶעְזֵרנּו  ִתְהֶיה  ה  ּוֵמַעּתָ ֵתנּו,  ֶחְרּפָ ֶאת  ְוֶתֱאֹסף 
ְרצֹוְנָך  ה ִלְהיֹות ּכִ עֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ִמיֵני ּפְ יֵלנּו ִמּכָ ָרצֹון, ְוַתּצִ ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ּבְ
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ִפי,  י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ן ּכָ ים, ְוַתֲעֹזר ִלי ְלַתּקֵ ִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ י ּבְ ׁש ֶאת ּפִ ִני ְלַקּדֵ ּוְתַזּכֵ
ֵהם  י ׁשֶ ּלִ ַפע ׁשֶ ֶ ֵלי ַהּשׁ ֶתָך. ְוִיְהיּו ּכְ ֵלא ִפי ְתִהּלָ ת ְיֹהָוה ְוִיּמָ ְרּכַ י ָמֵלא ּבִ ְהֶיה ּפִ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ים  ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ִמיד ׁשֶ יְך ּתָ ה ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ דֹול, ַעד ׁשֶ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ִאְמֵרי ִפי ּבִ
ְוִנְגַזר־ ְרצֹוֵננּו  ֵני  ִמּפְ ְרצֹוְנָך  ל  ּוְתַבּטֵ ָתִמיד  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע  ְוִתׁשְ ִפי.  ִאְמֵרי  ַעל־ְיֵדי  לֹום  ְוׁשָ
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַעְלָך  ַהּמַ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ָאֹנִכי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ּוְתַקּיֵם  ְוָיקּום,  ֹאֶמר 
ן  ה ְלַתּקֵ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ִרית ּבֶ ת ַהּבְ ַ ה ְמֵהָרה ִלְקֻדּשׁ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ יָך ַוֲאַמְלֵאהּו. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ּפִ
ל  ּכָ ּוְזכּות  יֹון,  ּסָ ּנִ ּבְ ָעַמד  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ּוְזכּות  ה.  ֵהּנָ ַעד  ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ָגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ּכָ
ֶמָך, ָיֵגנּו  ר ְוָכפּו ֶאת ִיְצָרם ְלַמַען ׁשְ ִנְסיֹונֹות ַרּבֹות ֵאין ִמְסּפָ ָעְמדּו ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ן ִלּכֹף  ם ּכֵ ה ּגַ ֶאְזּכֶ ה, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ֲעֹזר ִלי ֵמַעּתָ ָעֵלינּו. ּוִבְזכּוָתם ְוֹכָחם ּתַ
עֹוָלם, ְוֹלא ֵאבֹוׁש ְוֹלא  ּבָ ִרית ׁשֶ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ ַרֲחֶמיָך ִמּכָ יֵלִני ּבְ ֶאת ִיְצִרי ְוַתֲאָוִתי. ְוַתּצִ
ִרית  ִני ְמֵהָרה ְלִתּקּון ַהּבְ ה ְוַעד עֹוָלם, ּוְתַזּכֵ ָלל ֵמַעּתָ ׁשּום ִמְכׁשֹול ְוִהְרהּור ָרע ּכְ ל ּבְ ׁשֵ ֶאּכָ
עֹור.  ׁשֹון ּוְבִרית ַהּמָ ִרית ַהּלָ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ן ּבִ ה ְלַתּקֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות ּכִ ֱאֶמת ּוִבׁשְ ּבֶ



ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה  ַזְרָקא רמאּתֹוָרה לה י ַאׁשְ

דֹוָלה ּוְלַקּיֵם  ַהְתָמָדה ּגְ ד ּבְ ה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ה, ְוֶאְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ָך ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת ּדִ נּו ֵמִאּתְ ּוְתָחּנֵ
נּו  ַרֲחִמים, ָחּנֵ ֲאלֹוֵתינּו ְבּ א ִמׁשְ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּוַמּלֵ ְבֵרי תֹוָרֶתָך ְבַאֲהָבה. חּוס ְוָחּנֵ ל ּדִ ֶאת ּכָ
ה  רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים, ּבָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ ַוֲעֵננּו ּוׁשְ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ

ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה  ַזְרָקא ּתֹוָרה לה י ַאׁשְ

ָבר א.  ַהּדָ יב  ְלָהׁשִ ִהיא  ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ ע,  ּדַ
ּקּוִנים  )ּתִ ַזְרָקא  ִחיַנת  ּבְ ם,  ָ ִמּשׁ ל  ּטַ ּנִ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ
ָבר  ַהּדָ ּוְלַהֲחִזיר  יב  ְלָהׁשִ ַהְינּו  ּדְ מ"ג:(,  כ"א 

ָבִרים הּוא ָחְכָמה,  ל ַהּדְ ְרׁשֹו. ְוׁשֶֹרׁש ּכָ ְלׁשָ
ים קד,  ִהּלִ יָת" )ּתְ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ תּוב: "ּכֻ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֹמר ֶאת ָחְכָמתֹו  ל ֶאָחד ִלׁשְ כד(. ָלֵכן ָצִריְך ּכָ

ם  ׁשֵ ים ּבְ ְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות ַהְמֻכּנִ ְכלֹו ִמּשִׂ ְוׂשִ
ֵאיָנּה  ת ִהיא ֶרֶמז ְלָחְכָמה ׁשֶ ְרֹעה. ּבַ ת ּפַ ּבַ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחְכָמה, 
מֹו  ּכְ ּטּול  ּבִ ְלׁשֹון  ּוַפְרֹעה  )ְמָנחֹות ק"י(,  ִלְבָרָכה 
ד(,  ה,  מֹות  )ׁשְ ָהָעם"  ֶאת  ְפִריעּו  "ּתַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ָחְכמֹות  ַהְינּו  לּון',  ַבּטְ 'ּתְ אּוְנְקלֹוס:  ם  ְוִתְרּגֵ
ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהָחְכמֹות.  ָאר  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵטלֹות  ּבְ
ָחְכַמת  ֵאיָנּה ַרק  ֵלמּות  ׁשְ ִלְקנֹות  ַהָחְכָמה 
ָחְכמֹות  ַרק  ֵהם  ַהָחְכמֹות  ָאר  ּוׁשְ ֱאֹלקּות, 

ָלל: ֵטלֹות ְוֵאיָנם ָחְכמֹות ּכְ ּבְ

ְמֹאד ב.  ֹמר  ִלׁשְ ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ
ַיְכִניס  ּלֹא  ׁשֶ ְבּתֹו,  ּוַמֲחׁשַ ְכלֹו  ׂשִ ֶאת 
ְוׁשּום  ִחיצֹוָנה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ
ל  ּוִמּכָ ָזָרה,  ָבה  ַמֲחׁשָ אֹו  ִחיצֹוָנה  ָחְכָמה 
ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ י  ּכִ ָרִעים.  ִהְרהּוִרים  ן  ּכֵ ׁשֶ
ם  ּלָ ּכֻ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוָהֲעוֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ְוָכל 
ָבה  ֲחׁשָ ַגם ַהּמַ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּפְ ִאים ּכִ ֵאיָנם ּבָ
ּלֹא  ׁשֶ ָראּוי  ּכָ ְמָרּה  ְלׁשָ ִנְזָהר  ֵאינֹו  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ
ְזָהר  ּנִ ּוְכׁשֶ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ בּול  ִמּגְ חּוץ  ֵצא  ּתֵ
ַהָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהיֵטב  ְוׁשֹוֵמר 
ַעל  ּוְתׁשּוָבתֹו  ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ זֶהּו  ּמַֹח,  ּבַ ׁשֶ
ְוִאיׁש  ְרּכֹו  ּדַ ע   ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ָהֲעוֹונֹות  

נה,ז(,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ִויַרֲחֵמהּו"  ְיֹהָוה  ֶאל  ְוָיׁשֹב  ֹבָתיו,  ַמְחׁשְ ָאֶון 

י  ְרּתֵ ִמּתַ ִהיא  ׁשֶ ה ֹזאת  ָפָרׁשָ ּבְ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ ּוַמֲאִריְך 

בֹות  ֲחׁשָ ל ַהּמַ ר ְלָגֵרׁש ּכָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ א(, ׁשֶ ִדְתיּוְבָתּ

ֶכל הּוא  י ַהּשֵׂ ְכלֹו. ּכִ ְעּתֹו ְוׂשִ ַהִחיצֹוִנּיֹות ִמּדַ
ָמתֹו,  ִנׁשְ ַהְינּו  ְכלֹו  ׂשִ ׁש  ַקּדֵ ּמְ ּוְכׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ
ְכלֹו,  ְלׂשִ ַהּכֹל  יב  ּוֵמׁשִ יּהַ  ַמְגּבִ ַעל־ְיֵדי־זֶה 

ׁשּוָבה: ר ַהּתְ ְוזֶה ִעּקַ

ָרֵאל ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ֱאלֹוּהַ ג.  ׂשְ ְוָכל ֶאָחד ִמּיִ
ם־זֶה  ִחיַנת ָחְכָמה, ְוַעל־ׁשֵ הּוא ּבְ ַעל ׁשֶ ִמּמַ
"ֹקֶדׁש  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ית,  ֵראׁשִ ִנְקָרִאים 
ֲאָבל  ג(,  ב,  )ִיְרְמָיה  ְוכּו'  ית"  ֵראׁשִ ַלה'  ָרֵאל  ִיׂשְ
ל  ּכָ ֵאֶצל  ְמֻצְמָצם  ֶכל  ַהּשֵׂ הֹוָלָדה  ַעת  ׁשְ ּבִ
ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְתִחיִלין  ּמַ ּוְכׁשֶ ְוֶאָחד,  ֶאָחד 
ֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ
ֶרב  "ַוּתֵ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָגדֹול  הֹוֵלְך  ְכלֹו  ׂשִ
ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  י(,  )ְמָלִכים־א ה,  ֹלֹמה"  ׁשְ ָחְכַמת 
בֹות  ַמֲחׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ ְכלֹו  ׂשִ תֹוְך  ּבְ ַמְכִניס 
ֲאַזי  ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ֵהם  ִחיצֹוִנּיֹות, 
קֹום  ִפיַסת ַהּמָ ִפי ּתְ ְכלֹו ּכְ ת ׂשִ ַ ִנְתַמֵעט ְקֻדּשׁ
ֶכל ַהִחיצֹון  ל ַהָחְכָמה ַהִחּצֹוִנית, ְוַעל ַהּשֵׂ ׁשֶ
ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִרים  ּוִמְתַחּבְ ִטים  ִמְתַלּקְ ַהזֶּה 

ֲאוֹות: ָרעֹות ּוְמֻגּנֹות ְוַהּתַ

ּוֹמחֹו ד.  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ֹמר  ִלׁשְ ר  ָהִעּקָ ן  ַעל־ּכֵ
ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות,  ְוָחְכמֹות  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ
ל ַהּיֵֶצר ָהָרע ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ְנָינֹו ׁשֶ ל ּבִ הּוא ּכָ
רּוְך  הּוא ּכָ ְדמֹוִני, ׁשֶ ִחיַנת ָנָחׁש ַהּקַ הּוא ּבְ ׁשֶ
ָרְך  ּכְ ִנְקָרא  ם־זֶה  ְוַעל־ׁשֵ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַאַחר 
דֹוֵלי ַהּדֹור  ִמיד ַאַחר ּגְ רּוְך ּתָ הּוא ּכָ דֹול, ׁשֶ ּגָ



ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה  ַזְרָקא ּתֹוָרה לה י ַאׁשְ רמב

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ים, ּכְ ָאר ָהֲאָנׁשִ יֹוֵתר ִמּשְׁ ּבְ
יל  ִהְגּדִ י  "ּכִ סּוק:  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
ְלִמיֵדי  ַהּתַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ נ"ב(.  ה  )ֻסּכָ ַלֲעׂשֹות" 
דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ָלֶהם  ֵיׁש  ְוַהּלֹוְמִדים  ֲחָכִמים 
רּוְך ַאֲחֵריֶהם ְלַהֲחִטיָאם  ּכָ ן  יֹוֵתר, ַעל־ּכֵ ּבְ
ַעְצמֹו  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ר  ְוָהִעּקָ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 

"ל: ּנַ בֹות ָרעֹות ּכַ ֲחׁשָ ְמֹאד ִמּמַ

ְכִלּיֹות ה.  ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ֶאת ַעְצמֹו ִמּשִׂ ּוְכׁשֶ
ׁש  ְלַחּדֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ זֹו  ַאף  זֹו  ֹלא  ִחיצֹוִנּיֹות, 
ָמתֹו.  ִנׁשְ ׁש  ְמַחּדֵ ּוָבזֶה  ֵעת,  ָכל  ּבְ ֶכל  ַהּשֵׂ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ הּוא  ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ
ּוְכמֹו  ח(,  לב,  )ִאּיֹוב  ִביֵנם"  ּתְ י  ּדַ ׁשַ ַמת  "ִנׁשְ
ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
ְוִהיא  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ּוְמַחּיָ ָזָנה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ י(, 

"ַהָחְכָמה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶכל,  ַהּשֵׂ ַעְצָמּה  ּבְ
ַחּיֶה" )ֹקֶהֶלת ז, יב(: ּתְ

ָמה, ו.  ׁשָ ַהּנְ ִחּדּוׁש  ַהְינּו  ֶכל  ַהּשֵׂ ְוִחּדּוׁש 
דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָנה  ׁשֵ ַעל־ְיֵדי  הּוא 
ָקִרים"  ים ַלּבְ סּוק: "ֲחָדׁשִ )ח"א י"ט וח"ב רי"ג:(, ַעל ּפָ

ָכל  א ְוכּו' ּבְ ָמָתא ִאיִהי ַחְדּתָ )ֵאיָכה ג, כג(, 'ְוִנׁשְ

ִעים,  ַהּמִֹחין ִמְתַיּגְ ׁשֶ י ּכְ יֹוָמא ְויֹוָמא' ְוכּו'. ּכִ
ְרֶאה  ּנִ ים ּכַ ׁשִ ָנה ֵהם ִמְתַחּדְ ֵ ָאז ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ
ַהְינּו  ַהּמִֹחין  ָנה  ֵ ַהּשׁ ַעת  ּוִבׁשְ חּוׁש.  ּבְ
ְבִחיַנת:  ּבִ ָהֱאמּוָנה  תֹוְך  ּבְ ָאה  ּבָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ
ה ֱאמּוָנֶתָך" )ֵאיָכה ג, כג(  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ "ֲחָדׁשִ
ּלֹו.  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ה  ִנְתַרּבֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ
י  ֵעף ּכַֹח", ּכִ ָאנּו ְמָבְרִכין: "ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ְוזֶהּו ׁשֶ

קּו: ו ִנְתַחזְּ ה ֲעֵיִפים ְוַעְכׁשָ ִחּלָ ָהיּו ִמּתְ

ָנה ז.  ׁשֵ ֵיׁש  ָנה.  ׁשֵ ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ְוֵיׁש 
ֵיׁש  ם  ּגַ ַלּמִֹחין,  ַנְיָחא  ִהיא  ׁשֶ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ
ָנה  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ִלּמּוד  ִחיַנת  ּבְ
ַרְך, ְוהּוא ִלּמּוד  ֵבקּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ י ּדְ ְלַגּבֵ
ַמֲאַמר  דֹוׁש ֵחֶלק ג רמ"ד:(, ּכְ ֵטי אֹוַרְיָתא )ֹזַהר־ַהּקָ ׁשָ ּפְ
ים  ּכִ ַמֲחׁשַ "ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

כ"ד(,  )ַסְנֶהְדִרין  ְבִלי  ּבַ ְלמּוד  ּתַ זֶה  יַבִני"   הֹוׁשִ
בּוק  ַהּדָ ְוָאָדם  "ל.  ּנַ ּכַ ֱאמּוָנה  ְבִחיַנת  ּבִ
ַהּמִֹחין  ִעין  ְוִנְתַיּגְ ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִמיד  ּתָ
ִיְלַמד  ֲאַזי  ֵבקּות,  ַהּדְ ֶדל  ּגֹ ֵמֲחַמת  ּלֹו  ׁשֶ

ֵטי אֹוַרְיָתא: ׁשָ ּפְ

ַהְינּו ח.  ַהּמִֹחין  ִלין  ְמַקּבְ ֱאמּוָנה  ְוַעל־ְיֵדי 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים  ַהּפָ ֵמאֹור  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ
ה  ּמָ ֵלי טז, טו(. ְוֵיׁש ּכַ ים" )ִמׁשְ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ "ּבְ
ִלין  ְמַקּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ִנים,  ַהּפָ אֹור  ּבְ ִחינֹות  ּבְ
י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ֵמאֹור  ֶכל  ַהּשֵׂ
ִלין ֵמאֹור  ְוֵיׁש ְמַקּבְ ִנים ַלּתֹוָרה.  ּפָ ְבִעים  ׁשִ
ִנים,  יר לֹו ּפָ יק ַמְסּבִ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ יִקים, ּכְ ּדִ ֵני ַהּצַ ּפְ
ה ֵמאֹור  ָמה ֲחָדׁשָ ֶכל ָחָדׁש ּוְנׁשָ ל ׂשֵ ָאז ְמַקּבֵ
ֵמאֹור  ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ִעּקַ י  ּכִ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ָניו  ּפָ
ִאיר  ּתָ תּוב: "ָחְכַמת ָאָדם  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים  ַהּפָ

ָניו" )ֹקֶהֶלת ח, א(: ּפָ

א ט.  ַמּשָׂ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ָנה  ׁשֵ ֵיׁש  ְוַגם 
ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ עֹוֵסק  ּוְכׁשֶ ֱאמּוָנה.  ּבֶ ן  ּוַמּתָ
ָאה  ּבָ ָמתֹו  ִנׁשְ ַהְינּו  ַהּמִֹחין  ֲאַזי  ֱאמּוָנה,  ּבֶ
ִקין  ְוִנְתַחזְּ ם  ׁשָ ין  ׁשִ ְוִנְתַחּדְ ָהֱאמּוָנה,  ְלתֹוְך 
ֵמאֹור  ָחָדׁש  ֶכל  ׂשֵ יְך  ּוַמְמׁשִ ֵמֲעֵיֻפָתם, 
ָהֱאמּוָנה,  הּוא  ָבר  ַהּדָ ר  ְוִעּקַ ִנים.  ַהּפָ
ְוָאז  ְמֹאד.  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ
אֹוָתם  ׁש  ְמַחּדֵ ִעים,  ִנְתַיּגְ ּלֹו  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ׁשֶ ּכְ
ָנה,  ִחיַנת ׁשֵ תֹוְך ָהֱאמּוָנה ַעל־ְיֵדי ֵאיזֶה ּבְ ּבְ
יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָנה  ׁשֵ ַעל־ְיֵדי  ֵהן 
חּוׁש,  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ין  ׁשִ ִנְתַחּדְ ַהּמִֹחין  ָאז  ׁשֶ
ֹקֶדם  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ר  ָהִעּקָ ֲאָבל 
זֶּהּו  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ֶאל  ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ ָנה  ֵ ַהּשׁ
ּקֹוִרין  ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ִחיַנת ְקִריַאת־ׁשְ ּבְ
ֵדי  ָנה, ּכְ ַכּוָ ָנה. ּוְצִריִכין ִלְקרֹוָתּה ּבְ ֵ ֹקֶדם ַהּשׁ
ּוְלַהְכִניָסּה ְלתֹוְך ָהֱאמּוָנה  ָמתֹו  ִנׁשְ ר  ֵ ְלַקּשׁ
ָמתֹו  ם ִנׁשְ ׁש ׁשָ ְתַחּדֵ ָנה. ַוֲאַזי ּתִ ֵ ַעת ַהּשׁ ׁשְ ּבִ
ה ֱאמּוָנֶתָך"  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ְבִחיַנת: "ֲחָדׁשִ ּבִ



ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה  ַזְרָקא רמגּתֹוָרה לה י ַאׁשְ

ֶכל  ׂשֵ ל  ְלַקּבֵ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִיְזּכֶ "ל,  ּנַ ּכַ
ִנים. ְוֵכן ִמי  ה ֵמאֹור ַהּפָ ָמה ֲחָדׁשָ ָחָדׁש ּוְנׁשָ
ַע ַעל־ ֵבקּות, ּוֹמחֹו ִנְתַיּגֵ ִחיַנת ּדְ ּיֵׁש לֹו ּבְ ׁשֶ
ֵטי אֹוַרְיָתא,  ְפׁשָ ְיֵדי־זֶה, ֲאַזי ָצִריְך ַלֲעֹסק ּבִ
ָהֱאמּוָנה,  ְלתֹוְך  ֵנס  ִלּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָצִריְך  ְוָאז 
ל  ְלּבֵ ְלִהְתּבַ ַמְתִחיל  ּמֹחֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהְינּו  ּדְ
ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ עֹוד  בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 
ָצִריְך  ֲאַזי  ּוֹמִחין,  ַעת  ּדַ ְבִחיַנת  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ
ר ֶאת  ֵ ַעת ְוַהּמִֹחין ְלַגְמֵרי, ּוְלַקּשׁ ק ַהּדַ ְלַסּלֵ
ְוַלֲעֹסק  יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ָהֱאמּוָנה  ֶאל  ַעְצמֹו 
ּוֶבֱאמּוָנה  ְתִמימּות  ּבִ אֹוַרְיָתא  ֵטי  ְפׁשָ ּבִ
ַהּמִֹחין  ִקּיּום  ֵעת  ּבְ ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֵלָמה.  ׁשְ
ָאז  ם  ּגַ הּוא,  ׁשֶ א  ְרּגָ ּדַ ֵאיזֶה  ּבְ אֹו  ְדֵבקּות  ּבִ
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ְוַהּמִֹחין  ַעת  ַהּדַ ִקּיּום  ר  ִעּקַ
"ל  ּנַ ֶכל ְלַבד )ּכַ י ֵאין ִלְסֹמְך ַעל ַהּשֵׂ ֱאמּוָנה, ּכִ
ְצִריִכין  ַעת  ַהּדַ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  כ"ד(.  ִסיָמן  ּבְ

ֵאיזֶה  ַעל־ְיֵדי  ְלַבד  ָהֱאמּוָנה  ֶאל  ֵנס  ִלּכָ
א־ ּשָׂ ַהּמַ ִלְפָעִמים  ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ ָנה  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ

"ל,  ּנַ ׁש ַהּמַֹח ּכַ ָנה ְלַחּדֵ ִחיַנת ׁשֵ ן הּוא ּבְ ּוַמּתָ
ה  עֹוׂשֶ ר הּוא ָהֱאמּוָנה. ּוְכׁשֶ ן ָהִעּקָ ם ּכֵ ם ּגַ ְוׁשָ
ָמתֹו  ִנׁשְ ָאה  ּבָ ֲאַזי  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ
ׁש  ְוִנְתַחּדֵ ָהֱאמּוָנה,  תֹוְך  ּבְ ְכלֹו  ׂשִ ִהיא  ׁשֶ

"ל: ּנַ ם ּכַ ׁשָ

ן י.  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ ַלֲעֹסק  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ִדיֵני  ּבְ ִקי  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ֱאמּוָנה  ּבֶ
ל  ּכָ י  ּכִ ֶהם,  ּבָ ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ָממֹונֹות, 
ִנְמָצא  ן.  א־ּוַמּתָ ְלַמּשָׂ ְך  ּיָ ׁשַ ָממֹונֹות  יֵני  ּדִ
ִדיֵני  ּבְ עֹוֵסק  הּוא  ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ָממֹונֹות:

ֱאמּוָנה, יא.  ּבֶ ן  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ עֹוֵסק  ּוְכׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
לֹום  ְוׁשָ ם ַחס  ְפּגֹ ּיִ ׁשֶ רּו ַהִחיצֹוִנים ַעד  ּבְ ִיְתּגַ
ַלֲעֹסק  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ֱאמּוָנתֹו.  ּבֶ
ַרב  מֹו  ּכְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְך  ל־ּכָ ּכָ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ

ים  ִהּלִ ְלָבבֹו" )ּתְ ַסְפָרא, ְלַקּיֵם: "ְודֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ
ּנֶה  ִלּבֹו ֹלא ְיׁשַ ְגַמר ּבְ ּנִ ֶ ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ טו, ב(, ׁשֶ

)ַמּכֹות כ"ד(.  ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּכְ
ַהְינּו  ַמְלּבּוׁש(,  א  יַמְטִרּיָ )ּגִ ַמל  ַחׁשְ יְך  ַיְמׁשִ ּוָבזֶה 
א,  ִלּבָ יָנה  ּבִ י  ּכִ יָנה,  ַהּבִ ֵמעֹוָלם  ַמְלּבּוׁש 
ֵלי ב, ג(, ְוָאז  יָנה ִתְקָרא" )ִמׁשְ ְוִנְקֵראת: "ִאם ַלּבִ
ה  עֹוׂשֶ ב  ַהּלֵ ׁשֶ ָנָהא,  ּבְ ַעל  ְמַסְכָכא  א  ִאּמָ
ָהֱאמּוָנה,  ְסִביב  ַמְלּבּוׁש  ַהְינּו  ַמל  ַחׁשְ
ֹמר  ה ַהִחיצֹוִנים. ּוָבזֶה ִיׁשְ ּנָ ּלֹא ִייְנקּו ִמּמֶ ׁשֶ
ׁש  ְלַחּדֵ יּוַכל  ְוָאז  ֶוֱאמּוָנתֹו,  ָמתֹו  ְוִנׁשְ ֹמחֹו 
א־ ּשָׂ ּמַ ּבַ תֹוְך ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ְכלֹו ּבְ ְוׂשִ ָמתֹו  ִנׁשְ

"ל: ּנַ ן ּכַ ּוַמּתָ

ן יב.  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ עֹוֵסק  ָאָדם  ּוְכׁשֶ
ן  ָקְרּבַ ַהְקָרַבת  ִחיַנת  ּבְ זֶהּו  ֱאמּוָנה,  ּבֶ
ּלֹו,  ׁשֶ ֹמִחין  י  ּכִ ֹטֶרת.  ַהּקְ ְוַהְקָטַרת  ִמיד  ַהּתָ
ר  ֵ ּלֹו הּוא ְמַקּשׁ יָנה ְוַדַעת ׁשֶ ַהְינּו ָחְכָמה ּבִ ּדְ
ֵהם  ׁשֶ אֹוַרְיָתא,  ֵטי  ׁשָ ּפְ ָהֱאמּוָנה  ֶאל  ָאז 
ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ָהֱאמּוָנה  ְוָאז  ְיִציָרה.  ִחיַנת  ּבְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכָ ְלַהֲעלֹות 
ַסְמָמֵני  ר  ַאַחד־ָעׂשָ סֹוד  ּבְ ִלּפֹות,  ּקְ ּבַ ׁשֶ
ִלּפֹות  ל ַהּקְ ֹטֶרת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה נֹוְפִלים ּכָ ַהּקְ
ָהֱאמּוָנה  ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ ְוָהֲאָרצֹות  ְוָהַעּכּו"ם 
ְעָיה  )ְיׁשַ ֶנֱאָמָנה"  ִקְרָיה  ַלִים  "ְירּוׁשָ ְקֵראת  ַהּנִ
ֲעָמֵלק,  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ִריַתת  ּכְ ְבִחיַנת  ּבִ כא(,  א' 

ְצַטּוּו  ּנִ ׁשֶ ִמְצוֹות  ֹלׁש  ִמׁשָ ַאַחת  ִהיא  ׁשֶ
ַעל־ כ(  )ַסְנֶהְדִרין  ָלָאֶרץ  ְכִניָסָתן  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֵמֶהם.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ַהֲעָלַאת  ְיֵדי 
ִהיא  ׁשֶ ָקם,  זֶה  נֹוֵפל  זֶּה  ׁשֶ ּכְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה, 
ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶמֶלְך  ְלַהֲעִמיד  ְצָוה  ַהּמִ
זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמְלכּות.  ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה 
ַלִים,  ׁש ִוירּוׁשָ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְצָוה ִלְבנֹות ּבֵ ְלַהּמִ
ה  ׁש ְוִנְתַעּלֶ "ל, ְוָאז ִנְתַחּדֵ ּנַ ַהְינּו ָהֱאמּוָנה ּכַ
ַמֲאַמר  ׁש ּכְ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְבִחיַנת ּבִ ֹמחֹו ּבִ
ָעה  ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִמי ׁשֶ
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ָרכֹות ל"ג(,  ָיָמיו' )ּבְ ׁש ּבְ ְקּדָ ית־ַהּמִ ִאּלּו ִנְבֶנה ּבֵ ּכְ
ִחיַנת ִחּדּוׁש  הּוא ּבְ ִנים ׁשֶ ְבִחיַנת אֹור ַהּפָ ּבִ

ִסיָמן ר"פ(: ן ּבְ ָמה )ְוַעּיֵ ׁשָ ַהּמִֹחין ְוַהּנְ

ְרצּועֹות יג.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  "ל  ַהּנַ ַמ"ל  ְוַחׁשְ
ַהְינּו  ַמְלכּות,  יֵפי  ַמּקִ ֵהם  ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ל  ׁשֶ
ֹלׁש ֵמאֹות  יַמְטִרּיָא ש"ע )ׁשְ ֱאמּוָנה, ּוְרצּוָעה ּגִ
ַמל  ַעל־ְיֵדי ַהַחׁשְ ְבִעים( )ִעם ַהּכֹוֵלל(, ִלְרֹמז ׁשֶ ְוׁשִ

ְלָבבֹו"  ִחיַנת: "ְודֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ הּוא ּבְ ַהזֶּה ׁשֶ
ָמה, ַהְינּו  ׁשָ ֶמֶרת ָהֱאמּוָנה ְוַהּנְ ים טו, ב(, ִנׁשְ ִהּלִ )ּתְ

ִנים  ַהּפָ ֵמאֹור  ֶלת  ּוְמַקּבֶ תֹוָכּה,  ּבְ ׁשֶ ַהּמִֹחין 
ל  ׁשֶ ְנהֹוִרין  ְבִעים(  ְוׁשִ ֵמאֹות  ֹלׁש  )ׁשְ ש"ע  הּוא  ׁשֶ
ּקּון ֶוֱאֶמת,  ִכים ִמּתִ ְמׁשָ ִנים ָהֶעְליֹוִנים ַהּנִ ַהּפָ
ׁשֹוְמִרים  ין  ִפּלִ ּתְ ל  ׁשֶ ְרצּועֹות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

"ל: ּנַ ָהֱאמּוָנה ּכַ

ְוֵאינֹו יד.  אֹוְרָין,  ר  ּבַ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ַעל־ְיֵדי  ים  ֲחָדׁשִ ֹמִחין  ַעְצמֹו  ּבְ ל  ְמַקּבֵ
ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ

ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח  ר  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק 
דֹול  ּגָ ּקּון  ּתִ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ם  ּגַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
ֱאמּוָנה,  ן ּבֶ א־ּוַמּתָ ה ַמּשָׂ הּוא עֹוׂשֶ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
הּוא  ה טֹוָבה ַלֲחֵברֹו ׁשֶ י ַעל־ְיֵדי־זֶה עֹוׂשֶ ּכִ
ין  ׁשִ ִנְתַחּדְ ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ ּמִֹחין  ׁשֶ ְרׁשֹו,  ָ ִמּשׁ
ֱאמּוָנה,  הּוא ּבֶ ּלֹו, ׁשֶ ן ׁשֶ א־ּוַמּתָ ּשָׂ תֹוְך ַהּמַ ּבְ
ְוִלְדֵבקּות  ְלִלּמּוד  ים  ֲחָדׁשִ ֹמִחין  לֹו  ְוִיְהֶיה 

ַרְך: ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

י טו.  ּכִ ָנה.  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ִקיעֹות  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ִחיַנת  ּבְ דּוַע,  ּיָ ּכַ ָנה  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש 
ֵהם  ּוְתִקיעֹות  "ל.  ַהּנַ ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ
ׁשּות  ִהְתַחּדְ ִהיא  ׁשֶ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ֶכל  ַהּשֵׂ ַהְינּו  ּדְ ַהּמִֹחין, 
מּות  ִנים. ּוִמזֶּה הּוא ִהְתַאּדְ ֶאָחד ֵמאֹור ַהּפָ
ִנים  ִמּפָ אֹורֹות  ְתעֹוְררּו  ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוֵקַע  ֵני  ּפְ
ָאָדם  ל  ּכָ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֶעְליֹוִנים, 
ָמה  ֶכל ָחָדׁש ּוְנׁשָ יְך ׂשֵ ִחיָנתֹו ְלַהְמׁשִ ְלִפי ּבְ

ִנים: ה ֵמאֹור ַהּפָ ֲחָדׁשָ
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ָחָזק  קֹול  ּבְ דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ֹאַמר,  ֲאָמַרי  ִעיר  ּבָ ָעִרים  ׁשְ ִפְתֵחי  ּבְ ֶאְקָרא  הֹוִמּיֹות  ֹראׁש  ּבְ )לה( 

ַיד ַהּיֹוֵצר ֹחֶמר, ׁשֹוֵמר  מֹו ּבְ קֹול ַמר, ָאִרים קֹוִלי ְוֶאְקָרא ָלֵאל ָעַלי ּגֹוֵמר, ִהְנִני ְבָיְדָך ּכְ ּבְ
י  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ה ֵאת ׁשֶ ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות ֲאַבְקׁשָ ּשְׁ יל ׁשֹוֵמר, ֲאׁשֹוְטָטה ּבַ ְיָלה ַמה ִמּלֵ ַמה ִמּלַ
ֶסָלה.  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר  ַוַיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ְיֹהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ְואֹוַמר,  ְוֶאְתַמְרֵמר  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ְוֶאְזַעק 
ן.  ְיֹהָוה ֶאְתַחּנָ ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל  ִיְסְמֵכִני. ֵאֶליָך  ְיֹהָוה  י  ּכִ ָנה ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיׁשָ י  ַכְבּתִ ֲאִני ׁשָ
ַער  ְדקֹו, ַהּפֹוֵתַח ׁשַ ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ ִליחֹות, ַהּצֹוֶפה ָלָרׁשָ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַקל  ִחיׁש  ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָאׁשּוב  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ִבְתׁשּוָבה.  ְלדֹוְפֵקי 
ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ַעי  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ל  ּכָ ַעל  ְמֵהָרה 
יֵבנּו  ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך. ֲהׁשִ ָעה. ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי ְוִהּנָ ָ ְטֹרף ָעַלי ֶאת ַהּשׁ ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוַאל ּתִ
יָת,  ּלִ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ ֹזאת הֹוָדְעּתָ ּוִמּלְ ית ּכָ י ֵמֵראׁשִ ֶקֶדם. ּכִ ׁש ָיֵמינּו ּכְ ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ
י ְתׁשּוָבה  ה, ּכִ ׁשּוָבה ְתִחּלָ דּוָמה, ִהְקַדְמּתָ ֶאת ַהּתְ ָחְכָמְתָך ַהּקְ ָראָת ָהעֹוָלם ּבְ ּבָ י ֹקֶדם ׁשֶ ּכִ
י ּוְבֵחְטא  ָעֹון חֹוָלְלּתִ ר ָוָדם ֲאַנְחנּו ּוֵמֹחֶמר ֹקַרְצנּו, ֵהן ּבְ י ָבׂשָ , ּכִ י ָיַדְעּתָ ָקְדָמה ָלעֹוָלם. ּכִ
ְלַמּכֹוֵתינּו  ָעָלה  ּתְ ְמּתָ  ִהְקּדַ ן  ַעל־ּכֵ ֲאַנְחנּו,  ָעָפר  י  ּכִ ִיְצֵרנּו  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ י.  ִאּמִ ֶיֱחַמְתִני 
ָחַתת ָהעֹוָלם ַחס  ַהׁשְ ּבְ ה ָחֵפץ  ְוֵאין ַאּתָ ִקּיּום ָהעֹוָלם,  ּבְ ה ָחֵפץ  י ַאּתָ ּכִ ּוְצִרי ְלַמְכאֹוֵבנּו, 
ָכל  ׁשּוָבֵתנּו ְלָפֶניָך ּבְ ל ּתְ ַקּבֵ ּתְ ָבה ְלָפֶניָך, ׁשֶ ַמֲחׁשָ ה ָעְלָתה ֹזאת ּבְ ִחּלָ ן ִמּתְ לֹום. ַעל־ּכֵ ְוׁשָ
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ְך, ְיֵון  ל ּכַ סּו ָבנּו ּכָ י ְכָבר ִנְתָאֲחזּו ְוִנְתּפְ ר, ּכִ ַדּבֵ ֹבא ֵאֶליָך, ֲאָבל ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ ּנָ ֵעת ׁשֶ
ה  ׁש ּכֵֹחנּו ּוָמָטה ָיֵדינּו ְמֹאד ְוָקׁשֶ ר ּתָ ִמּיּות ֲעִכיַרת ַהֹחֶמר, ַעד ֲאׁשֶ ְמצּוַלת ַהֲחָטִאים ְוַגׁשְ
ה  ַאּתָ ים, ׁשֶ י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְקָוה ּכִ ֱאֶמת, ְוֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ַעְצֵמנּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ָלנּו ּבְ
ֶאְנקֹוֵתינּו  ְלָפֶניָך  ְוֵיָרֶאה  ְוַיֲעֶלה  ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַתֲחִזיֵרנּו  יֵבנּו  ְתׁשִ ְבַעְצְמָך 
ָכל  ים ְוזֹוֲעִקים ּבְ ים ּוְמַחּכִ ִחים ּוְמַצּפִ ָאנּו ִמְתַאּנְ ֶ ְוַאְנחֹוֵתינּו ּוְתִפּלֹוֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו, ַמה ּשׁ
ִאּלּו ִנְתעֹוַרְרנּו  ּמּוָטל ָעֵלינּו, ּכְ ֶ ל ַמה ּשׁ ינּו ּכָ ִאּלּו ָעׂשִ יֵבנּו ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת, ּכְ ׁשִ ּתְ ֵעת ֵאֶליָך ׁשֶ
ֵאין  י  ּכִ ֵעינּו.  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ֲחָטֵאינּו  ל  ּכָ ַעל  ָקל,  ׁשְ ַהּמִ ׁשּוַבת  ּתְ ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ינּו  ְוָעׂשִ
ה עֹוד  ה, ְלַבל ֶאֱעׂשֶ ֵצל ֵמַעּתָ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּנָ ֶ ה ּשׁ ֵצל ִמּמַ ֲעׂשֹות, ְוֵאיְך ְלִהּנָ ָאנּו יֹוְדִעין ַמה ּלַ
ה, ְוֵאין ִלי  ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ם עֹוד ַמה ּשׁ ה, ְלַבל ֶאְפּגֹ יִתי ַעד ֵהּנָ ָעׂשִ ֶ ַמה ּשׁ
ֲעֹסק  ַעְצְמָך ּתַ ה ּבְ ַאּתָ דֹוִלים, ׁשֶ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ׁשּום ְסִמיָכה ְוִתְקָוה ּכִ
ְזכּוָתם  ל ֶחְפִצי ָבם. ּבִ יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ יֵקי ֱאֶמת ְקדֹוׁשִ ְזכּות ַצּדִ ִתּקּוֵננּו, ּבִ ּבְ
י,  ְלּתִ ּלֹא ָאׁשּוב עֹוד ְלִאּוַ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ה ֱאֹלָהי. ְוָעְזֵרִני ּבְ י ַאּתָ יֵבִני ֵאֶליָך ְוָאׁשּוָבה ּכִ ְוֹכָחם ֲהׁשִ
ַעת  ַהּדַ ְלּבּוֵלי  ּבִ ְוָכל  בֹות,  ַהְמֻעְרּבָ ְוֵדעֹוַתי  ַהְמֻגּנֹות  בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ָהָרע  י  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ְוֶאֱעֹזב 
ַלֲעֹזב  ה  ֶאְזּכֶ ם  ּלָ ּכֻ ַהזִָּרים,  ּוְפֻעּלֹוַתי  ָהָרִעים  י  ַמֲעׂשַ ל  ּכָ ִלי  אּו  ּבָ ַעל־ָיָדם  ר  ֲאׁשֶ ים  ֻרּבִ ַהּמְ

ה ְוַעד עֹוָלם: ק ֵמָעַלי ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ ּוְלַסּלֵ

ְכִלי  ְוׂשִ ְוָחְכָמִתי  י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ ֹמִחי  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ ָחְכָמִתי,  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ֵמַעּתָ ָעְזֵרִני 
ָבה  י ׁשּום ַמֲחׁשָ ַדְעּתִ יַח ִלְכֹנס ּבְ ים, ְוֹלא ַאּנִ ְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיִ בֹות ָרעֹות ְוׂשִ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ִמּכָ
ילֹוסֹוְפָיא, ְוֵהן  ל ֲחִקירֹות ַהּפִ ָלל, ֵהן ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶ ִחיצֹוָנה ְוׁשּום ָחְכָמה ִחיצֹוָנה ּכְ
ַלֲחֹקר  ֵמֲעבֹוָדֶתָך,  ל  ְלַבְלּבֵ ַהּמַֹח  ַעל  ָהעֹוִלים  ִחיצֹוִנּיֹות  ְוָחְכמֹות  ֲחִקירֹות  ִעְנָיֵני  ָאר  ׁשְ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ַאַחר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהְרֵהר  אֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּוְדָרֶכיָך  ַהְנָהגֹוֶתיָך  ִעְנָיֵני  ּבְ
עֹוָלם  הּוִגים ּבָ ל ִעְנָיֵני ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוֵלָצנּות ַהּנְ ָאר ּכָ ים, ְוֵכן ׁשְ ּיִ ֵרי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ּוְכׁשֵ
ֵאּלּו  ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  ְנבֹוִנים,  ֵניֶהם  ּפְ ְוֶנֶגד  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֲחָכִמים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ּוִבְפָרט 
ל ִמיֵני  ָאר ּכָ י ִבְדַבר ְיֹהָוה ָמָאסּו ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהם. ְוֵכן ִמּשְׁ ָלל, ּכִ ַהָחְכמֹות ֵאיָנם ָחְכמֹות ּכְ
בֹות  ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ית, ּוִמּכָ ֵאיָנם ְצִריִכים ַלֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ ְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶ ָחְכמֹות ְוׂשִ
ְמֵרִני  ְוִתׁשְ יֵלִני  ּצִ ּתַ ם  ּלָ ִמּכֻ ַעת,  ַהּדַ ְוִעְרּבּוב  ּוִבְלּבּוִלים  ִהְרהּוִרים  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ִחיצֹוִנּיֹות 
ֹמר ֶאת ֹמִחי ְוָחְכָמִתי  ֲעִדי ְוִתׁשְ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ְוָתֵגן ּבַ י ָתִמיד ּבְ ֵטִני, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ּוְתַפּלְ
ָבה  י ׁשּום ַמֲחׁשָ ְבּתִ י ּוֹמִחי ּוַמֲחׁשַ ַדְעּתִ לֹום ּבְ יַח ִלְכֹנס ַחס ְוׁשָ ּלֹא ַאְתִחיל ְלָהּנִ י, ׁשֶ ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ
ׁש ֶאת ֹמִחי  ה ְלַקּדֵ ָלל, ְוֶאְזּכֶ ָבה ָזָרה ְוִחיצֹוָנה ּכְ בֹות ָרעֹות, ְוֹלא ׁשּום ַמֲחׁשָ ֲחׁשָ ֵמֵאּלּו ַהּמַ

דֹוָלה: ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ָתִמיד ּבִ ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ

י ָהָרִעים ְוָכל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות  ל ַמֲעׂשַ ּכָ י ְלָפֶניָך ִנְגָלה ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ּכִ
אּו ֵאַלי ַרק ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַבד, ַעל־ ם ּבָ ּלָ י ְלָפֶניָך, ּכֻ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ִעים ׁשֶ ׁשָ ְוַהּפְ
ָרּה, ִלְבִלי  י ְלתֹוְפָסּה ּוְלקֹוׁשְ ְבּתִ י, ֶלֱאֹחז ֶאת ַמֲחׁשַ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ י ְלַקּדֵ ּלֹא ִנְזַהְרּתִ ְיֵדי ׁשֶ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  ַמְרּתִ ׁשָ ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִהְרהּור  ְוׁשּום  ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ּה  ּבָ ִלְכֹנס  יַח  ְלַהּנִ
ִחיצֹוִנּיֹות  ְוָחְכמֹות  ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ְלַפזֵּר  י  ְחּתִ ִהּנַ ׁשֶ ַעד  ּמַֹח,  ּבַ ׁשֶ
ְכִלי,  ת ׂשִ ַ מֹו־ֵכן ִנְתַמֵעט ְקֻדּשׁ ּמַֹח, ּכְ ָבה ָזָרה ּבַ י ַמֲחׁשָ ִהְכַנְסּתִ ֶ טּות ָוֶהֶבל. ְוָכל ַמה ּשׁ ל ׁשְ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה לה ִפָלּ ּתְ רמו

ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ָבֶהם  י  ְסּתִ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ֲאוֹות ָרעֹות  ַהּתַ ְוָכל  ּדֹות ָרעֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִנְבֶנה  זֶה  ְוַעל 
ים ּוְרָמִחים,  ל ִמיֵני ִחּצִ ר ָעְברּו ּבֹו ּכָ ִאיׁש ֲאׁשֶ יו, ּכְ עֹוָלם ַעְכׁשָ ר ֲאִני הֹוֵלְך ּבָ ַהזֶּה, ַעד ֲאׁשֶ
ֹוְנִאים הֹוְלִכים ַאֲחָריו, ְוסֹוְבִבים ְואֹוְרִבים  ל ָהאֹוְרִבים ְוַהּשׂ גּופֹו, ַוֲעַדִין ּכָ חּוִבים ּבְ ַוֲעַדִין ּתְ
יד  ֲעִדי ְוֹלא ֵאֵצא ִהְכּבִ ַדר ּבַ ָלה ּוָמנֹוס. ּגָ ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ְלַבל ִיְבַרח ְלֵאיזֶה ָמקֹום ַהּצָ אֹותֹו ּבְ
ר  זֶה, ַעד ֲאׁשֶ יִתי ִלְפׁשַֹע ְמֹאד ּבָ ר ִהְרּבֵ ּמַֹח, ֲאׁשֶ ּבַ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ָגם ַהּמַ י. ְוָכל זֶה ַעל־ְיֵדי ּפְ ּתִ ְנָחׁשְ
ְלּבּוִלים  ִמּבִ י  ְוַדְעּתִ ֹמִחי  ל  ּכָ א  ִנְתַמּלֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  י  ְעּתִ ּדַ זֵּר  ִנְתּפַ
יִני.  ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ֵצִני, ּכְ ה ְמֹאד. ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחּלְ בֹות ִחיצֹוִנּיֹות ַהְרּבֵ ים ְוָזִרים ּוַמֲחׁשָ ָרִעים ּוְמֻגּנִ
ל  ר ִלי ְלָפֵרׁש ּכָ ִאי־ֶאְפׁשַ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ ְנְצֵרִני. ּכִ ֵצִני ְיֹהָוה ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ ַחּלְ
ָך, ַוֲאִני  ָך ְוִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ ָגַמי ֶנְגּדְ אּוַכל ְלַכּנֹות ּבֹו ּפְ עֹוָלם ׁשֶ י ֵאין ׁשּום ָלׁשֹון ּבָ יָחִתי, ּכִ ׂשִ
ׁש  אִתי ְלַבּקֵ ָכל זֶה, ֲאָבל ַעל זֶה ּבָ ב ּבְ ַעְצִמי ַהַחּיָ ִעְמֵקי ְמֻצּלֹות ָים, ַוֲאִני ּבְ תֹוֶעה ּבְ ּדֹוֶמה ּכְ
ב  ַרֲחֶמיָך ְלַבל ֶאְהֶיה ַחּיָ ִני ְבּ ָחּנֵ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ן ִמּלְ ֹאל ּוְלִהְתַחּנֵ ְוִלׁשְ

ב: אי ְוֹלא ַחּיָ ה אֹוִתי ַזּכַ ֲעׂשֶ ים ּתַ עֹוד, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

ל ֹמִחי  ּכָ י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ י ָתִמיד, ּכִ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ה ְלַקּדֵ ַרֲחֶמיָך, ַוֲעֹזר ִלי ֵמַעּתָ ַרֵחם ָעַלי ּבְ
בֹות  י ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוַמֲחׁשָ ְבּתִ ה ְמֹאד, ְועֹוִלים ַעל ַמֲחׁשַ ָמֵלא ִעְרּבּוִבים ּוִבְלּבּוִלים ַהְרּבֵ
ֵמֶהם  ֵצל  ְלִהּנָ ִתְקָוה  ִלי  ֵיׁש  ֲעַדִין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ים  ִחיצֹוִנּיִ ְכִלּיֹות  ְוׂשִ ָזרֹות 
אִתי ְלָפֵרׁש  ן ּבָ ה ְוַעד עֹוָלם, ַעל־ּכֵ בּוִלי ֵמַעּתָ ָקם ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּגְ ם ּוְלַסּלְ דֹול, ְלָגְרׁשָ ֹכֲחָך ַהּגָ ּבְ
ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוָמֵלא  י ַאּתָ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּכִ ּפַ ֹטַח ּכַ יָחִתי ְוִלׁשְ ׂשִ
ָעה ּוְבָכל ֶרַגע, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ֶוְהֵיה  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ים ַוֲחָסִדים ֲעצּוִמים ּבְ ּיִ ַרֲחִמים ֲאִמּתִ
ה ֶלֱאֹחז ְוִלְתּפֹס  י ְוָחְכָמִתי ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ְמֵרִני ְלַקּדֵ י ָתִמיד, ְוָעְזֵרִני ְוׁשָ ִעּמִ
ְוׁשּום  ִחיצֹוָנה  ָחְכָמה  ׁשּום  י  ְבּתִ ְבַמֲחׁשַ ִלְכֹנס  יַח  ַאּנִ ְוֹלא  י,  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְוַדְעּתִ ֹמִחי  ֶאת 
י  ְעּתִ ּדַ יַח  ּוְלַהּסִ בּוִלי  ּגְ ּוֵמַעל  ֵמָעַלי  ם  ּוְלָגְרׁשָ ֶהם  ּבָ ִלְגֹער  ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל,  ּכְ ִחיצֹוָנה  ָבה  ַמֲחׁשָ
ָלם  ּוְלַבּטְ ָרם  ּבְ ּוְלׁשַ ָקם  ְלַסּלְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָקֶנה,  ַחּיַת  ַער  ּגְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַגְמֵרי,  ֵמֶהם 

ה: ָ ְקֻדּשׁ ה ִלְקֵנה־ָחְכָמה ְקֵנה־ִביָנה ּדִ ה ְוַעד עֹוָלם, ְוֶאְזּכֶ מּור ֵמַעּתָ ִבּטּול ּגָ י ּבְ ּנִ ִמּמֶ

י  ַנְפׁשִ יב  ְוָתׁשִ ם,  ָ ִמּשׁ י  ֶנְחַצְבּתִ ר  ֲאׁשֶ קֹור  ַלּמָ ְמֵהָרה  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני 
ֲחָלה,  ַהּנַ ְוֶאל  נּוָחה  ַהּמְ ֶאל  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָאֳהָלּה  ם  ׁשָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום,  ֶאל  ָמִתי  ְוִנׁשְ ְורּוִחי 
מֹו  ּכְ ֶנְחַצְבנּו,  ם  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ ה,  ָ ִדְקֻדּשׁ ָאה  ִעּלָ ָחְכָמה  הּוא  ׁשֶ ן,  ּמָ ִמּתַ ִאְתְנִטיַלת  ּדְ ַלֲאַתר 
ָלל,  ּכְ ְוֵעֶסק  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ְכִלי  ׂשִ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ּלֹא ֶאׁשְ ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ יָת.  ָעׂשִ ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ִהְתּבֹוְננּות ֲעבֹוַדת־ י ִאם ּבְ ָלל, ּכִ ָבה ִחיצֹוָנה ּכְ ֹלא ְבׁשּום ָחְכָמה ִחיצֹוָנה ְוֹלא ְבׁשּום ַמֲחׁשָ

הֹוֵלְך  ְכִלי  ׂשִ ְוִיְהֶיה  ֵלָמה.  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָוַדַעת  ּוִביָנה  ָחְכָמה  ּוְלהֹוִסיף  ָתִמיד,  ְכִלי  ׂשִ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ְוָגֵדל, 
ְלֹמִחין  ַקְטנּות  ּדְ ִמּמִֹחין  ְוַלֲעלֹות  ָלֵצאת  ָתִמיד  ה  ְוֶאְזּכֶ ָוֵעת.  ֵעת  ּוְבָכל  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יג  ְלַהּשִׂ ה  ְוֶאְזּכֶ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַגְדלּות  ּדְ
ה ִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ה ְוָטֳהָרה ְיֵתָרה, ַעד ׁשֶ ָ בֹוּהַ יֹוֵתר ּוִבְקֻדּשׁ ַמְדֵרָגה ּגָ ֱאֶמת ּבְ ַגת ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ַהּשָׂ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ



ה ְלתֹוָרה לה ִפָלּ רמזּתְ

ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ָתִמיד  ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ָתִמיד,  ָמִתי  ְוִנׁשְ ְכִלי  ְוׂשִ ֹמִחי  ׁש ֶאת  ְלַחּדֵ ְוָעְזֵרִני 
י ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים  , ּכִ ה ָיַדְעּתָ י ַאּתָ ׁש ֶאת ֹמִחי ָתִמיד. ּכִ אּוַכל ְלַחּדֵ ֹאֶפן ׁשֶ ָנה, ּבְ ֵ ִעְנָין ַהּשׁ ּבְ
נּו ַחס  ְעּתֵ ל ּדַ ְלּבֵ ּלֹא ִיְתּבַ ֵדי ׁשֶ ְכֵלנּו ּכְ ׁש ֶאת ֹמֵחנּו ְוׂשִ ֵדי ְלַחּדֵ ָנה ְמֹאד, ּכְ ֵ ֹמר ֶאת ַהּשׁ ִלׁשְ
ָקר  ַמן ַהּיָ ְפִסיִדין ַהזְּ ּמַ לֹום, ׁשֶ ָנה ַחס ְוׁשָ ל ִרּבּוי ׁשֵ ה ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ַהֶהְפֵסד ׁשֶ לֹום, ְוַגם ַאּתָ ְוׁשָ
לֹום, ֵאין ָלּה  ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה ַחס ְוׁשָ ָנה אֹו ּבְ ׁשֵ ַמן ּבְ ֱאַבד ֵמַהזְּ ּנֶ ָעה ׁשֶ ָ ר ַהּשׁ ל הֹון, ֲאׁשֶ ִמּכָ
ַלל ֵאיְך  ַער ְוֹלא ֵאַדע ּכְ ַמן, ַוֲאִני ּבַ מֹו ֲאֵבַדת ַהזְּ עֹוָלם ּכְ עֹוָלם, ְוֵאין ׁשּום ֲאֵבָדה ּבָ מּוָרה ּבָ ּתְ

ָלל: ָנה ּכְ ֵ ִעְנָין ַהְנָהגֹות ַהּשׁ זֶה, ּבְ ְלִהְתַנֵהג ּבָ

רּוִחי  ַאְפִקיד  ָיְדָך  ּבְ ְלַבד,  ָעֶליָך  ַעְצִמי  מֹוֵסר  ַוֲאִני  ְלָפֶניָך,  יָחִתי  ׂשִ ְמָפֵרׁש  ֲאִני  ן  ַעל־ּכֵ
ְוַתְדִריֵכִני  ָתִמיד  י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  ּובֹוִאי,  ֵצאִתי  ֹמר  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֱאֶמת,  ֵאל  ְיֹהָוה  אֹוִתי  ִדיָתה  ּפָ
ֵעת  ּבְ ּוִבְזַמּנֹו  מֹוֲעדֹו  ּבְ ִליׁשֹן  ָנה.  ֵ ַהּשׁ ִעְנָין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵעת  ָכל  ּבְ ֵדִני  ּוְתַלּמְ ָך  ֲאִמּתְ ּבַ
דֹוָלה,  ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ׁשֵ ָנה ּוְתַקּדְ ׁשֵ ה ְלַמֵעט ּבְ ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ַהֶהְכַרח ְלַבד ּכִ
ָנה ָלֵתת ַנְייָחא  ה ַעל־ְיֵדי ְמַעט ׁשֵ ֶאְזּכֶ י ַעד ׁשֶ ְבּתִ ְלּבּוִלים ִמּמִֹחי ּוַמֲחׁשַ ל ִמיֵני ּבִ ּוְתָגֵרׁש ּכָ
ָנה  ׁשֵ ְמַעט  ַעל־ְיֵדי  ֵמֲעֵיפּוָתם,  קּו  ְוִיְתַחזְּ י  ּלִ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַהּמִֹחין  ׁשּו  ְוִיְתַחּדְ י,  ּלִ ׁשֶ ְלַהּמִֹחין 
ח  דֹוָלה, ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַתַעְזֵרִני ְוִתְפּתַ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִני ִליׁשֹן ּבִ עּוט. ּוְתַזּכֵ ַתְכִלית ַהּמִ ּבְ
ֵנס  ּכָ ּתִ ָמִתי, ׁשֶ יחּו ֶאת ִנׁשְ ּנִ ּיַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ה ְלַמְלָאֶכיָך ַהּקְ ֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ּוְתַצּוֶ ָמִתי ׁשַ ְלִנׁשְ
ה  דֹוׁשָ ְכִלי ְלתֹוְך ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ָמִתי ְוׂשִ ֵנס ִנׁשְ ָנִתי, ְוַתֲעֶלה ְוִתּכָ ַעת ׁשְ ׁשְ ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ְלׁשַ
נּו  ם ּבָ ָנה. ִויֻקּיַ ַעת ׁשֵ ׁשְ תֹוְך ָהֱאמּוָנה ּבִ ָמִתי ּבְ ְכִלי ְוִנׁשְ ׁש ֶאת ׂשִ ה ְלַחּדֵ ָנִתי, ְוֶאְזּכֶ ַעת ׁשְ ׁשְ ּבִ
ָמה  ֶכל ָחָדׁש ּוְנׁשָ ִמיד ׂשֵ ל ּתָ ה ְלַקּבֵ ה ֱאמּוָנֶתָך. ְוֶאְזּכֶ ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ תּוב, ֲחָדׁשִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ִני  ּוְתַזּכֵ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָנה  ֵ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  ִנים  ַהּפָ ֵמאֹור  ה  ֲחָדׁשָ
ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ֶנֶפׁש  ּוִבְמִסיַרת  ְונֹוָרָאה  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ׁשֶ
ל  ֵלָמה ַעל ּכָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָנה, ְוָלׁשּוב ּבִ ֵ ַעי ֹקֶדם ַהּשׁ ל ַחּטֹאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ְלִהְתַוּדֹות ַעל ּכָ
ה  י, ְוֶאְזּכֶ ְלּתִ ּלֹא ָאׁשּוב עֹוד ְלִאּוַ ֱאֶמת ׁשֶ ל ָעַלי ּבֶ ה ְלַקּבֵ אֹותֹו ַהּיֹום, ְוֶאְזּכֶ י ּבְ ְמּתִ ּגַ ּפָ ֶ ַמה ּשׁ
ה ְתַרֵחם  ֵלם. ְוַאּתָ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ין ּבֶ ית־ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ָנה ָתִמיד ַאְרּבַ ֵ ל ָעַלי ֹקֶדם ַהּשׁ ְלַקּבֵ
י ְורּוִחי  ָך, ּוְתַטֵהר ֶאת ַנְפׁשִ י ֶנְגּדֶ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ִלי ַעל־ּכָ ָעַלי ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ּוְתַכּפֵ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֲעֵרי  ׁשַ ָהַרֲחִמים,  ֲעֵרי  ׁשַ ָמִתי  ְלִנׁשְ ַח  ִלְפּתֹ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ּוְתַצּוֶ ָמִתי,  ְוִנׁשְ
ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ַעד  ָנה,  ׁשֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ְלתֹוְך  ָמִתי  ִנׁשְ ְוִתְכנֹוס 
ָכל  ל ּבְ יְך ָעַלי ּוְלַקּבֵ ְכִלי ְלַהְמׁשִ ָמִתי ְוׂשִ ׁש ֶאת ִנׁשְ ה ְלַחּדֵ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ְלאֹור ַהּפָ

ה: דֹוׁשָ ֶרְך ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֶניָך ּדֶ ה ֵמאֹור ּפָ ָמה ֲחָדׁשָ ֶכל ָחָדׁש ּוְנׁשָ ַעם ׂשֵ ּפַ

ר  יֵקי־ֱאֶמת ֲאׁשֶ ְזכּות ַצּדִ ִני ְלָכל זֶה ּבִ ְוַזּכֵ ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי ּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ַטֲהֵרִני  ּתְ ְוֹכָחם  ְזכּוָתם  ּבִ ָסגּור,  ַער  ׁשַ ׁשּום  ֵאין  ִלְפֵניֶהם 
ֲעֶלה  ּתַ ה, ַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָעִרים ׁשֶ ה ְוָכל ַהּשְׁ דֹוׁשָ ל ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ָעִרים ׁשֶ ל ַהּשְׁ ח ִלי ּכָ ְוִתְפּתַ
ָך  ֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ֲעֵרי־ֶצֶדק ָאבֹוא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ָהִאיָרה ּפָ ְתחּו ִלי ׁשַ ִנים. ּפִ ָמִתי ְלאֹור ַהּפָ ִנׁשְ
ָמה  ל ְנׁשָ יְך ּוְלַקּבֵ ִני ְלַהְמׁשִ יָך. ְוַזּכֵ ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ ָך. ּפָ יֵעִני ְבַחְסּדְ הֹוׁשִ
ְבִעים  יג ּוְלָהִבין ַהּשִׁ ה ְלַהּשִׂ ה, ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ֶכל ָחָדׁש ִמּשִׁ ה ְוׂשֵ ֲחָדׁשָ
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ֵני  ָכל־ֵעת אֹור ּפְ ִמיד ּבְ ִני ִלְראֹות ּתָ ְמאֹור ּתֹוָרֶתָך. ּוְתַזּכֵ ל ַהּתֹוָרה, ְוָתִאיר ֵעיַני ּבִ ִנים ׁשֶ ּפָ
ַרֲחִמים ְוֶחֶסד  ים ָעַלי ּבְ דֹוׁשִ ֵניֶהם ַהּקְ ִמיד, ְוָיִאירּו ּפְ ֵניֶהם ּתָ ל ּפְ ים ְלַקּבֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ֶכל  ה ְוׂשֵ ָמה ֲחָדׁשָ ל ְנׁשָ ה ְלַקּבֵ ֶאְזּכֶ ִנים ָיפֹות, ַעד ׁשֶ ֵסֶבר ּפָ דֹוָלה ּבְ דֹול ּוְבַאֲהָבה ְוֶחְמָלה ּגְ ּגָ

יִקים: ּדִ ֵני ַהּצַ ָחָדׁש ֵמאֹור ּפְ

ה ִלְהיֹות  ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ נּו אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ים, ְוַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ
ק  ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ּובֹו ִתְדּבָ ֵלמּות, ְוִנְזּכֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ּבְ ָך ָתִמיד ּבֶ בּוִקים ּבְ ּדְ
ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה.  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהֶעְליֹוָנה  ֲעָלה  ַהּמַ ַתְכִלית  ּבְ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ה ַלֲעֹסק ָאז  ֵבקּות ִנְזּכֶ ֶדל ַהּדְ ַע ַהּמַֹח ֵמֲחַמת ּגֹ ְתַיּגֵ ּיִ ְכֵלנּו, ּוְבֵעת ׁשֶ ָלֵתת ַנְייָחא ְלֹמֵחנּו ְוׂשִ
ה  ִמיד ְוִלְלֹמד ַהְרּבֵ תֹוָרְתָך ּתָ ה ַלֲהגֹות ּבְ ֵלָמה. ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ֵטי אֹוַרְייָתא ּבֶ ְפׁשָ ּבִ
יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ מֹוֵתינּו,  ְוִנׁשְ ְכֵלנּו  ְוׂשִ ֹמֵחנּו  ׁשּו  ְוִיְתַחּדְ ַיְחְזרּו  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּופֹוְסִקים,  ס  ׁשַ
ֵטי אֹוַרְייָתא  ׁשָ ה, ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ּפְ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ה ֵמאֹור ַהּפָ ָמה ֲחָדׁשָ ֶכל ָחָדׁש ּוְנׁשָ ל ׂשֵ ּוְלַקּבֵ

ֵלָמה: ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ

ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ַלֲעֹסק  נּו  ּוְתַזּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ִלְלֹמד  ה  ְוִנְזּכֶ ָרב,  הֹון  ִביל  ׁשְ ּבִ ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם  ּבּוֵרנּו  ּדִ ּנֶה  ְנׁשַ ְוֹלא  ַנֲעֹבר  ְוֹלא  דֹוָלה,  ּגְ
ר  ֵ ה ְלַקּשׁ יֵני ָממֹונֹות, ְוִנְזּכֶ ל ּדִ ֵהם ּכָ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ִכים ְונֹוְגִעים ְלַמּשָׂ ּיָ ַ יִנים ַהּשׁ ל ַהּדִ ּוְלַקּיֵם ּכָ
ִדיֵני  ְהֶיה ְקׁשּוָרה ּבְ נּו ּתִ ְבּתֵ ן, ּוַמֲחׁשַ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ה ּבִ דֹוׁשָ נּו ֶאל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ
קֹולֹות  ּוִמׁשְ ִמּדֹות  ֲעֹון  ּבַ ל  ׁשֵ ִנּכָ ּלֹא  ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ ן.  ּוַמּתָ א  ָ ּשׁ ַהּמַ תֹוְך  ּבְ ין  ׁשִ ַהְמֻלּבָ ַהּתֹוָרה 
ָרצֹון, ְוֹלא ַאְטֶעה ֶאת ֲחֵבַרי ׁשּום אֹוָנַאת  ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ְלעֹוָלם, ּבֵ
ּוֶבֱאמּוָנה  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ַלֲעׂשֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ְלעֹוָלם.  ָבִרים  ּדְ ְואֹוָנַאת  ָממֹון 
ְלָבבֹו  ן ְוֹדֵבר ֱאֶמת ּבִ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ה ְלַקּיֵם ּבִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ֵלָמה ּבֶ ׁשְ
ִפי ַמה  ח ּכְ ּקָ ה ְלַקּיֵם ַהּמִ ְלָבֵבנּו, ַרק ִנְזּכֶ ְגַמר ּבִ ּנִ ִפי ַמה ׁשֶ ּנֶה ְלעֹוָלם ִמּכְ ַרב ַסְפָרא ְוֹלא ְנׁשַ ּכְ
ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן  ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ְלָבֵבנּו ְלמֹוְכרֹו אֹו ִלְקנֹותֹו. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּבִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ
יָנה,  ַהּבִ ֵמעֹוָלם  דֹוׁש  ַהּקָ ַמל  ַהַחׁשְ אֹור  ַרֲחֶמיָך  ּבְ יְך  ְוַתְמׁשִ לֹוֶמָך,  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ְוִתְפֹרס 
ִמיד  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ה  ְוִנְזּכֶ ָזר.  ּה  ּבָ ע  ִיּגַ ּלֹא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ
ֶכל  ל ׂשֵ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה, ְלַקּבֵ ן ּבֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ּיַת ַהּמַ ה ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ נּו ֲאַנְחנּו ַעּמְ ְהֶיה ֻכּלָ ּנִ ה אֹוָתנּו ׁשֶ ִנים, ּוְתַזּכֶ ה ֵמאֹור ַהּפָ ָמה ֲחָדׁשָ ָחָדׁש ּוְנׁשָ
ִיְהֶיה  ִרים,  ׁשֵ ַהּכְ ַהּסֹוֲחִרים  ל  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ּיַת  ֲעׂשִ ׁשֶ ַעד  ָבזֶה,  זֶה  ִנְכָלִלים 
ל ִעְסֵקי  ֵטִלים ִמּכָ ים, ַהּבְ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ יִקים ּוְכׁשֵ ּדִ ים ּוְלַהּצַ ּיִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִמּתִ טֹוָבה ְלַהּתַ
ל  ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ְכָלם ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ׁש ׂשִ ְתַחּדֵ ּיִ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ָתִמיד, ׁשֶ ן ְועֹוְסִקים ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ
נּו  ּלָ ּכֻ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵלָמה, ַעד  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ִרים ָהעֹוְסִקים  ׁשֵ ַהּכְ ַהּסֹוֲחִרים 

ִנים: ה ֵמאֹור ַהּפָ ָמה ֲחָדׁשָ ֶכל ָחָדׁש ּוְנׁשָ ָכל ֵעת ׂשֵ ל ּבְ יְך ּוְלַקּבֵ ְלַהְמׁשִ

ֲחָטֵאינּו  ּבַ ִלּפֹות  ַהּקְ ין  ּבֵ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוֵצי  ל  ּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו 
ְלתֹוְך  ּוְלַהְכִניָסם  ַלֲחֹזר  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ה  ְוִנְזּכֶ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ ַוֲעֹונֹוֵתינּו 
ַעל  ּוְתַרֵחם  ֵלָמה.  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּיַת  ֲעׂשִ ַעל־ְיֵדי  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 
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ְוָהֲעּכּום,  ִלּפֹות  ַהּקְ ין  ּבֵ ּוְמֻפזִָּרים  פֹוִצים  ַהּנְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכָ ַעל  ִחים,  ּדָ ַהּנִ ל  ּכָ
ם  ׁשֵ ה, ּוְתַטֲהֵרם ּוְתַקּדְ דֹוׁשָ תֹוְך ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ה, ּבְ ָ ֻדּשׁ תֹוְך ַהּקְ ֵצם ְוַתְכִניֵסם ּבְ ְוַתֲחֹזר ּוְתַקּבְ
נּו  ּוְתַזּכֵ ֶניָך.  ּפָ אֹור  ּבְ ְוֵלאֹור  ְלָפֶניָך,  ְוֵלָראֹות  ַלֲעלֹות  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות  נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ל  ּכָ ָראּוי ִעם  ּכָ ין  ִפּלִ ּתְ ַרֲחֶמיָך ְלַקּיֵם ִמְצַות  ּבְ
יַח  ּלֹא ַאּסִ דֹוָלה ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ֲעצּוָמה. ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ְמָחה ּגְ ּה, ּוְבֵלב טֹוב ּוְבׂשִ לּוִים ּבָ ַהּתְ
ין  ִפּלִ ת ִמְצַות ּתְ ַ ֶניָך ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ִאיר ָעַלי אֹור ּפָ ּיָ ה ׁשֶ ין ְלעֹוָלם, ְוֶאְזּכֶ ִפּלִ י ִמן ַהּתְ ְעּתִ ֶאת ּדַ
ָעֶליָך  ִנְקָרא  ְיֹהָוה  ם  ׁשֵ י  ּכִ ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ ל  ּכָ ְוָראּו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ל  דֹוׁשֹות ׁשֶ דֹוׁש ַעל־ְיֵדי ָהְרצּועֹות ַהּקְ ַמל ַהּקָ ְך ָעַלי אֹור ַהַחׁשְ ּיְֻמׁשַ ה ׁשֶ . ְוֶאְזּכֶ ּךָ ְוָיְראּו ִמּמֶ
ק  ּבֵ ר ּוְלִהְתּדַ ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ִמיד, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּתָ ֵלָמה ּבֶ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ין, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ִפּלִ ַהּתְ
ת  ַ ִמיד ְקֻדּשׁ יְך ָעַלי ּתָ ִני ְלַהְמׁשִ י ּוִבְזרֹוִעי, ּוְתַזּכֵ ֹראׁשִ ין ּבְ ִפּלִ יַרת ַהּתְ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ְקׁשִ ָך ּבֶ ּבְ

ִנים: ה ֵמאֹור ַהּפָ ָמה ֲחָדׁשָ ֶכל ָחָדׁש ּוְנׁשָ ִמיד ׂשֵ ל ּתָ ים, ּוְלַקּבֵ דֹוׁשִ ין ַהּקְ ִפּלִ אֹור ַהּתְ

ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ְוִיְהֶיה  ר,  ְוָכׁשֵ ָהגּון  ִמּתֹוֵקַע  ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ּבְ ׁשֹוָפר  קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ
ַהּתֹוֵקַע  ֵני  ּפְ ִאיר אֹור  ּיָ ׁשֶ ַעד  ֶעְליֹוִנים,  ִנים  ִמּפָ ְלעֹוֵרר אֹורֹות  ִקיעֹות  ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ֹכַח  ָלנּו 
מֹוֵתינּו  ְוִנׁשְ ְכֵלנּו  ׂשִ ׁש  ּוְלַחּדֵ ִקיעֹות  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָנה  ֵ ַהּשׁ ְלִהְתעֹוְררּות  ה  ְוִנְזּכֶ ֶניָך.  ּפָ אֹור  ּבְ
ם  ִויֻקּיַ ִנים,  ַהּפָ ֵמאֹור  ה  ֲחָדׁשָ ָמה  ּוְנׁשָ ה  ֲחָדׁשָ ְוָחְכָמה  ֶכל  ׂשֵ ָעֵלינּו  ל  ּוְלַקּבֵ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ָאז, 
ֶניָך ָעֵלינּו ָאדֹון  ֶניָך ְיַהֵלכּון. אֹור ּפָ אֹור ּפָ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ְיֹהָוה ּבְ תּוב, ַאׁשְ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ֶפׁש  ת ַהּנֶ ֻאּלַ ּגְ ֵלָמה,  ה ׁשְ א, ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְגֻאּלָ ְוִנּשָׂ ִית ָנכֹון  א, ְוַהֲעֵלנּו ְמֵהָרה ֶאל ַהּבַ ְנׂשָ
ית־ ּבֵ ָך  ַעּמְ ֵלַטת  ּפְ ַעל  ַוֲחֹמל  חּוס  יו.  ַעְכׁשָ דֹול  ּגָ ָגלּות  ּבְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ מֹון,  ְוַהּמָ ְוַהּגּוף 

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְוָתִביא ָלנּו ֶאת  ַגׁשְ ְכָלל ּוִבְפָרט ּבְ ת עֹוָלם ּבִ ָרֵאל ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְגֻאּלַ ִיׂשְ
ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה,  ַלִים, ִעיר ַהּצֶ ִוד ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנּו. ְוִתְבֶנה ָחְרבֹות ְירּוׁשָ ן ּדָ יַח ִצְדֵקנּו, ּבֶ ְמׁשִ
ם ַנְקִריב  נּו ְוׁשָ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית־ָקְדׁשֵ ֶניָך, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ִלְבנֹות ּבֵ ּפָ ְוָתִאיר ָעֵלינּו ְבאֹור 
ִהְלָכתֹו,  מֹוֲעדֹו ּוִבְמקֹומֹו ּכְ ִמיד ּבְ ן ַהּתָ ה ְלַהְקִריב ָקְרּבַ נֹות חֹובֹוֵתינּו, ְוִנְזּכֶ ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ
ּוְלָבֵער  ְלַכּלֹות  ֲעָמֵלק,  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ְלַהְכִרית  ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּה.  ְזַמּנָ ּבִ ְקֹטֶרת  ּוְלַהְקִטיר 
ה  ּנָ ֹוׁשַ ל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסְֹבִבים ֶאת ַהּשׁ ל ּכָ ֶרם, ְלַהְכִרית ְוַלֲעֹקר ּוְלַבּטֵ ַהּקֹוִצים ִמן ַהּכֶ
קּו ְוִיְתָאֲחזּו  ּבְ ם ִיְתּדַ ִלּפֹות ְוָהֲעּכּום, ְוֻכּלָ ין ַהּקְ ה ִמּבֵ ָ ֻדּשׁ ל ִניצֹוֵצי ַהּקְ ָהֶעְליֹוָנה, ּוְלַהֲעלֹות ּכָ
אֹור  ׁש ּבְ ׁשּובּו ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַחּדֵ ּיָ ְררּו ְוַיֲעלּו ַמְעָלה ַמְעָלה, ַעד ׁשֶ ה, ְוִיְתּבָ דֹוׁשָ ֱאמּוָנה ַהּקְ ּבַ
ן ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָחד  ְוִתּתֶ ֵלם,  ׁשָ א  ּסֵ ְוַהּכִ ֵלם  ׁשָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוִיְהֶיה  ִוד ְמֵהָרה ָתִכין,  ּדָ א  ְוִכּסֵ ִנים,  ַהּפָ
ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ה ַמְלכּוְתָך ַעל  ּלֶ ְוִתְתּגַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ִוד ֶמֶלְך  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ְלָבֶבָך, הּוא ָמׁשִ ּכִ ְורֹוֶעה ֶאָחד 
ְיצּוֵרי  ל  ּכָ ַעל  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ּוַמְלכּוְתָך  ֱאמּוָנְתָך  ְוִתְתרֹוֵמם  א  ְוִתְתַנּשֵׂ ל  ּדֵ ְוִתְתּגַ עֹוָלם, 
ָך  ְלַבּדֶ ְמֵהָרה  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ ְוִתְמֹלְך  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶלֱאמּוָנְתָך  ּתֹוְקקּו  ְוִיׁשְ ִיְכְספּו  ם  ְוֻכּלָ עֹוָלם, 
תֹוָרֶתָך,  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ ָכבֹוד  ּבְ ְמֹלְך  ּתִ ּוְלעֹוְלֵמי ַעד  ָך ִהיא  ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ יָך,  ַמֲעׂשֶ ל  ַעל־ּכָ
ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה  ל ָהָאֶרץ ּבַ ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר, ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל־ּכָ

מֹו ֶאָחד: ֶאָחד ּוׁשְ



ְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ּתֹוָרה לו י ּבִ רנ

ְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ּתֹוָרה לו י ּבִ

ָלּה א.  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֹקֶדם  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶנֶפׁש  ל  ּכָ
ין  ְמַנּסִ ֲאַזי  ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ ּלּות  ִהְתּגַ
ְבִעים  ל ַהּשִׁ לּות ׁשֶ ּגָ ֶפׁש ּבְ ּוְמָצְרִפין ֶאת ַהּנֶ
ה  ֻאּמָ ל  ּכָ י  ּכִ ַתֲאוֹוֵתיֶהן.  ּבְ ַהְינּו  ֻאּמֹות, 
ה ָרָעה  ְבִעים ֻאּמֹות, ֵיׁש ָלּה ִמּדָ ה ֵמַהּשִׁ ְוֻאּמָ
ּה, ּוֵמֲחַמת  ֲחֶבְרּתָ ֵאין ּבַ ֶ ְפֵני ַעְצָמּה ַמה ּשׁ ּבִ
ְבִעים  ֵמַהּשִׁ ְמֻרָחִקים  ֵהם  ָהֵאּלּו  ּדֹות  ַהּמִ
ִרי,  ַלּפְ ָקְדָמה  ה  ִלּפָ ְוַהּקְ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ
ר  ּבֵ ְלׁשַ ָצִריְך  ִרי  ַהּפְ ֶלֱאֹכל  רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי 
ַעת  ּלּות ַהּדַ ה. ָלֵכן ֹקֶדם ִהְתּגַ ִלּפָ ִמּקֶֹדם ַהּקְ
ַעת  ר ַהּדַ ִהיא ִעּקַ ּלּות ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ִהיא ִהְתּגַ ׁשֶ
ֶפׁש ָלבֹוא  ית, ֻמְכַרַחת ַהּנֶ ְוַהָחְכָמה ָהֲאִמּתִ
ְוַתֲאוֹוֵתיֶהם  ִמּדֹוֵתיֶהם  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָגלּות,  ּבְ
ָרם ְוָלבֹוא  ּבְ ֵדי ְלׁשַ ְבִעים ֻאּמֹות, ּכְ ל ַהּשִׁ ׁשֶ
ַוֲעבֹוָדה;  תֹוָרה  ּבְ ּלּות  ְלִהְתּגַ ְך  ַאַחר־ּכָ
הּוא  ֲאַזי  "ל,  ַהּנַ לּות  ּגָ ּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ָאה  ּבָ ּוְכׁשֶ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ָצִריְך ִלְצֹעק קֹולֹות ַהְרּבֵ
ַהּיֹוֶלֶדת  מֹו  ּכְ קֹולֹות,  ְבִעים  ׁשִ ּבְ לּוִלים  ַהּכְ
ֵאב  ּכְ ְמִרירּות  ֵמֲחַמת  ּצֹוֶעֶקת  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ
ְבִעים  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ְבִעים קֹולֹות,  ׁשִ ֶחְבֵלי ֵלָדה 
ָצָרה"  יֹום  ּבְ ה'  "ַיַעְנָך  ְזמֹור:  ּמִ ּבַ ׁשֶ בֹות  ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֶה  ֹלא  ּבְ ׁשֶ רמ"ט(,  ג  ֵחֶלק  דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ִהיא  ּלּות ּבְ ְוִהְתּגַ ָלּה ֵליֵלד. 
ְבִעים  ה ָלזֶה ַעל־ְיֵדי ׁשִ ְזּכֶ ּיִ ִחיַנת ֵלָדה, ׁשֶ ּבְ
ָעָליו  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ַעד  ְצַעק  ּיִ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ קֹולֹות 
ל  ר ּכָ ּבֵ ר ּוְלׁשַ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ַרְך, ְוִיְזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֲאוֹות: ַהּתַ

ין ב.  ַנּסִ ּמְ ׁשֶ רּוף  ְוַהּצֵ יֹון  ּסָ ַהּנִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְוַדע, 
ַתֲאַות  א ּבְ ין אֹותֹו ֶאּלָ ֶאת ָהָאָדם, ֵאין ְמַנּסִ
ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ לּוָלה  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ִנאּוף, 
ֻאּמֹות  ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ׁשֶ ָרעֹות  ּדֹות  ְוַהּמִ
ַהזֹּאת,  ֲאָוה  ַהּתַ ר  ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ּוְלׁשֹונֹות. 
ְוַעל־ ֲאוֹות.  ַהּתַ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ יּוַכל  ַקל  ּבְ ֲאַזי 

ַהזֶּה,  לּות  ַהּגָ ל  ׁשֶ יֹון  ִנּסָ ּבְ א  ּבָ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ
ָצִריְך  הּוא  ֲאַזי  ִחיָנתֹו,  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ
ם  ֵ ְבִעים קֹולֹות ְלַהּשׁ ְלָהִרים קֹולֹו ְוִלְצֹעק ׁשִ
קֹולֹות  ְצַעק  ּיִ ׁשֶ ֵמֶהם,  חֹות  ּפָ ְוֹלא  ַרְך,  ִיְתּבָ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָעָליו  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ
ֲאָוה ַהזֹּאת ִעם  ר ַהּתַ ּבֵ ר ּוְלׁשַ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְוִיְזּכֶ
ּכֹוֶלֶלת  ָלִלי ׁשֶ ּקּון ַהּכְ הּוא ּתִ ֲאוֹות, ׁשֶ ל ַהּתַ ּכָ

"ל: ּנַ ם ּכַ ּלָ ּכֻ

ָלִלי ג.  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ּקּונֹו  ּתִ ְלִפי  ֶאָחד  ְוָכל 
ָקרֹוב  הּוא  ן  ּכֵ ִנאּוף,  ֲאַות  ִמּתַ ְוִרחּוקֹו 
לֹום.  ּלּות ַהּתֹוָרה, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ ְלִהְתּגַ
ְדָמה  ּקָ ה ׁשֶ ִלּפָ ר ַהּקְ ּבֵ יֹון ִויׁשַ ּסָ ּנִ ֲעֹמד ּבַ ּיַ ּוְכׁשֶ
ֲאָוה ַהזֹּאת,  ר ַהּתַ ּבֵ ר הּוא ְלׁשַ ָהִעּקָ ִרי, ׁשֶ ַלּפְ
ִחין לֹו  ִנְפּתָ ְוָאז  ַהּמִֹחין,  ה ְלהֹוִליד  ִיְזּכֶ ֲאַזי 
ְוָכל  ֵלּה.  ין  ְמַגּלִ ְמִרין  ִמּטַ ּדְ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 
ר  ּבֵ ּוְמׁשַ זֶה  יֹון  ִנּסָ ּבְ עֹוֵמד  ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ ֶאָחד 
דֹול  ּגָ ּלּות  ְלִהְתּגַ זֹוֶכה  ן  ּכֵ ַהזֹּאת,  ֲאָוה  ַהּתַ
זֹוֶכה  ְך  ּכָ ּקּונֹו  ּתִ ּוְכִפי  ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ

ל ּתֹוָרה: ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ְלַהּשִׁ

ָלָאָדם ד.  א  ּבָ ׁשֶ ְזנּות  ִהְרהּוֵרי  ל  ׁשֶ ְוִתּקּון 
ם  ַמע ְוכּו' ֶאָחד, ּוָברּוְך ׁשֵ ּיֹאַמר: ׁשְ הּוא, ׁשֶ
ֲאַות ִנאּוף  י ּתַ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ּכְ
חֹול  ִמים, ַהְינּו ִמּטְ ָאה ֵמֲעִכיַרת ַהּדָ ּבָ ִהיא 
א  יׁשָ ּבִ ְפָחה  ׁשִ ִהיא  ׁשֶ ִליִלית,  ִהיא  ׁשֶ
ָעה.  ָהְרׁשָ ִהיא ַמְלכּות  ׁשֶ ְדֵעֶרב ַרב,  א  ִאּמָ
ִחיַנת  ַמִים ּבְ ה ִהיא ַמְלכּות ׁשָ ּנָ ְוַהֶהֶפְך ִמּמֶ
ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה'  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ ִביָרה,  ּגְ
ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַעל  ָהעֹוֶמֶדת  ֹלֹמה,  ׁשְ ל  ׁשֶ ַים 
)ֹזַהר ח"א  ָי"ּה  ְבֵטי  ׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ָקר,  ּבָ
ים  ּתֵ ׁשְ ַמִים ּבִ ַלת ֹעל ַמְלכּות ׁשָ רמ"א(, ּוְבַקּבָ

ְקִריַאת־ ּדִ סּוִקים  ּפְ ֵני  ׁשְ ּדִ בֹות  ּתֵ ֵרה  ֶעׂשְ
ָבִטים,  ׁשְ ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ֶנֶגד  הּוא  ׁשֶ ַמע,  ׁשְ
אֹוִתּיֹות,  ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ַאְרּבָ ֵניֶהם  ּוִבׁשְ



ְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים רנאּתֹוָרה לו י ּבִ

מֹות  ׁשְ ּבִ ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ַאְרּבָ ֶנֶגד 
ֶלָעִתיד  י  ּכִ נּוז",  ַהּגָ "אֹור  ֵסֶפר  ּבְ )ּומּוָבא  ָבִטים  ַהּשְׁ
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  בֹוד  ּכְ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ֹנאַמר:  ָלבֹוא 

ֵיׁש  ְוֵכן  י"ם.  ה  יַמְטִרּיָ ּגִ ֵניֶהם,  ׁשְ ּבִ אֹוִתּיֹות  נּו"ן  ָהִיינּו  ּדְ

ים  דֹוׁשִ ָבִטים ַהּקְ מֹות ַהּשְׁ ׁשְ ל י"ם אֹוִתּיֹות ּבִ ִמְנָין ַאֵחר ׁשֶ

ָמתֹו  ִנׁשְ ּכֹוֵלל  ָאז  ֹלֹמה(,  ׁשְ ל  ׁשֶ ָים  ְוזֶהּו  ּמּוָבא,  ּכַ

ָמתֹו  ְבֵטי ָי"ּה, ּוַמְפִריׁש ִנׁשְ ר ׁשִ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ּבִ
זֹוָנה,  ה  ָ ֵמִאּשׁ ִאים  ַהּבָ ַרב,  ֵעֶרב  ַמת  ׁשְ ִמּנִ
ָאה  ה ּבָ ּנָ ּמֶ ּמִ "ל, ׁשֶ א ַהּנַ יׁשָ ְפָחה ּבִ ִהיא ׁשִ ׁשֶ
ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ּכֹוֵלל  ׁשֶ ַהזֹּאת  ֲאָוה  ַהּתַ
ן סֹוְגִרין ָהֵעיַנִים  ְבִעים ָלׁשֹון. ְוַעל־ּכֵ ל ַהּשִׁ ׁשֶ
ַמִים, ְלהֹורֹות  ַלת ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ַעת ַקּבָ ׁשְ ּבִ
א  עּוֵליְמּתָ ְבִחיַנת:  ּבִ הּוא  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
דֹוׁש ֵחֶלק ב צ"ה(,  ֵלית ָלּה ֵעיִנין )ֹזַהר־ַהּקָ א ּדְ יְרּתָ ּפִ ׁשַ
ּדֹות ָרעֹות  ּכֹוֶלֶלת ַהּמִ ֲאָוה ׁשֶ ֵאין ָלּה ַהּתַ ׁשֶ

ְבִעים ְלׁשֹונֹות: ל ַהּשִׁ ׁשֶ

ִהְרהּור ה.  ָלָאָדם  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ זֶה  ְוָכל 
ֲאִמיַרת  ּבַ לֹו  י  ּדַ ֲאַזי  ָעְלָמא,  ּבְ ַאְקַראי  ּבְ
ָרִגיל  הּוא  ִאם  ֲאָבל  "ל.  ַהּנַ סּוִקים  ּפְ ֵני  ׁשְ
ָלִלית  ַהּכְ ֲאָוה  ּתַ ל  ׁשֶ ִהְרהּור  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ם  ּגַ ָצִריְך  ֲאַזי  ה,  ּנָ ִמּמֶ ֵרד  ְלִהּפָ ָיכֹול  ְוֵאינֹו 
ֹעל  ַלת  ַקּבָ ַעת  ׁשְ ּבִ ָמעֹות  ּדְ ְלהֹוִריד  ן  ּכֵ
ָמעֹות ֵהם ִמּמֹוְתרֹות  י ַהּדְ ַמִים. ּכִ ַמְלכּות ׁשָ
חֹוָרה ִהיא ְטחֹול  חֹוָרה, ּוָמָרה ׁשְ ָרה ׁשְ ַהּמָ
"ל.  ה זֹוָנה ַהּנַ ָ ָעה ִאּשׁ ִחיַנת ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ
ָמעֹות ֲאַזי ִנְדִחין ְויֹוְצִאין ַלחּוץ  ּמֹוִריד ּדְ ּוְכׁשֶ
ִאים  ל ִנאּוף ַהּבָ ֲאוֹות ׁשֶ ַהּמֹוָתרֹות, ַהְינּו ַהּתַ
ּוִמּמֹוָתרֹות,  ְטחֹול  ל  ׁשֶ ִמים  ַהּדָ ֵמֲעִכיַרת 
ְוָצִריְך  ַמִים.  ׁשָ ַמְלכּות  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ ְוּכֹוֵלל 
ְויֹוִריד  ה  ְבּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַעְצמֹו  ֶאת  עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ
ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  ַמע  ׁשְ ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ ָמעֹות  ּדְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכְ

ַבר ו.  ּדְ ֵאיזֶה  ה  ְמַגּלֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ּוְכׁשֶ
מֹות  ין, ְנׁשָ ָמִתין ַחְדּתִ ּתֹוָרה, ֲאַזי מֹוִריד ִנׁשְ

ַהּתֹוָרה  ֹוְמֵעי  ִמּשׁ ֶאָחד  ְלָכל  ֲחָדׁשֹות, 
תֹוָרתֹו, ְלָכל  ִרים ּבְ ָ י ְמֹקָרָביו ַהְמֻקּשׁ ֵמַאְנׁשֵ

ִחיָנתֹו ּוְתִפיָסתֹו: ִפי ּבְ ֶאָחד ּכְ

ר ְלׁשּום ז.  ִאי ֶאְפׁשָ דֹול, ׁשֶ ָלל ּגָ ְוֶזה הּוא ּכְ
יק,  ּדִ ל ַהּצַ ִדּבּורֹו ׁשֶ יג ְוִלְתּפֹס ּבְ ָאָדם ְלַהּשִׂ
ֹקֶדׁש  ִרית  ּבְ אֹות  ה  ִחּלָ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ֹלא  ִאם 
ם  ִנְפּגָ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ָראּוי.  ּכָ
ָלל  יג ּכְ ֵאינֹו ּתֹוֵפס ּוַמּשִׂ ְעּתֹו ּוֹמחֹו, ַעד ׁשֶ ּדַ
ֶהם ִאם ֵיֵלְך  ל ּבָ ׁשֵ יק, ְויּוַכל ְלִהּכָ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ּדִ
ל  ׁשֶ יֹות  ׁשְ ְוַהּקֻ ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ ַעְקִמיִמּיּות  ַאֲחֵרי 
ִרים  י ְיׁשָ ַדְעּתֹו ָעָליו, "ּכִ ּנֹוְפִלים ּבְ טּות ׁשֶ ׁשְ
לּו  ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים ֵיְלכּו ָבם ּוֹפׁשְ ְרֵכי ה' ַצּדִ ּדַ
ה  יק ַנֲעׂשֶ ּדִ ל ַהּצַ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַע יד, י(, ׁשֶ ָבם" )הֹוׁשֵ
ּלֹו  ׁשֶ ִלי  ַהּכְ ִפי  ּכְ ִפיָסתֹו,  ּתְ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְלָכל 
ִרית  ּבְ ן אֹות  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ַהּמִֹחין.  הּוא  ׁשֶ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּלֹו  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ֲאַזי  ָראּוי,  ּכָ ֹקֶדׁש 
י ִסּלּוָקא  דֹוׁש )ֵחֶלק ב ק"י(, ּכִ זַֹּהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ּכַ
ֵהא  יּוד  ֵהם  ׁשֶ א,  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ַעד  ִדיסֹוָדא 
ּבּורֹו  ּדִ ְלָהִבין  ָיכֹול  ְוָאז  ַהּמִֹחין,  ֵהם  ׁשֶ
ה  ֲחָדׁשָ ָמה  ְנׁשָ לֹו  ה  ְוַנֲעׂשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ַחס  ַאֵחר  ּוְלָאָדם  ַהּתֹוָרה,  ּלּות  ֵמִהְתּגַ
ִעים  "ּוֹפׁשְ ִחיַנת:  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ ְלִהּפּוְך  לֹום  ְוׁשָ
ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ִפי  ּכְ י  ּכִ י(,  יד,  ַע  )הֹוׁשֵ ָבם"  לּו  ׁשְ ִיּכָ

ָגתֹו ַוֲהָבָנתֹו: ְך ִהיא ַהּשָׂ ל ֶאָחד, ּכָ ּכָ

ֶעְליֹון ח.  י  "ִמּפִ י  ּכִ דֹול,  ּגָ ָלל  ּכְ הּוא  ְוֶזה 
י  ּכִ לח(,  ג,  )ֵאיָכה  ְוַהּטֹוב"  ָהָרעֹות  ֵתֵצא  ֹלא 
ִלי  ַהּכְ ִחיַנת  ּבְ ִפי  ּכְ ַאְך  ׁשּוט,  ּפָ אֹור  ִאם 
ָהאֹור  ִנְצַטּיֵר  ְך  ּכָ ָהאֹור,  ֶאת  ל  ַהְמַקּבֵ
ִמְלַמְעָלה  א  ַהּבָ ׁשּוט  ַהּפָ אֹור  י  ּכִ תֹוכֹו.  ּבְ
ִפי  ּכְ ַאְך  ּוְסִתים,  ְקִמץ  ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ִלים  ֵמַהְמַקּבְ ִלי  ַהּכְ ִחיַנת  ּבְ
ִלי,  ַהּכְ ִחיַנת  ּבְ ְלִפי  ָהאֹור  ְצַטּיֵר  ּנִ ׁשֶ ֵציֵרי 
ְבִחיַנת  ּבִ ל  ְמַקּבֵ ָאז  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ הּוא  ִאם 
ְלֶהֶפְך,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוִאם  ָמֵלא,  ְמאֹורֹות 



ה ְלתֹוָרה לו ִפָלּ ּתְ רנב

ָואו,  ָחֵסר  ְמֹאֹרת  ְבִחיַנת  ּבִ ל  ְמַקּבֵ ֲאַזי 
ע"  ָרׁשָ ֵבית  ּבְ ה'  "ְמֵאַרת  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְלָבָלק  ְלָעם  ּבִ ָיַעץ  זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ לג(.  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ

ְלַקְלֵקל  ֵדי  ּכְ ֶעְרָוה,  ְדַבר  ּבִ יָלם  ְלַהְכׁשִ
ּפֹוֵגם  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֵליֶהם,  ּכְ

ַחס  ׁש  ַמּמָ ע  ּגָ ְמׁשֻ ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ַהּמִֹחין, 
רּוס  ַהּסֵ ָהרֹוְפִאים  ַחְכֵמי  י  ְוַעל־ּפִ לֹום.  ְוׁשָ
ִסּלּוָקא  הּוא  ְוזֶה  ע,  ּגָ ִלְמׁשֻ ְרפּוָאה  הּוא 
ִמי יּוד  ִחיַנת ׁשְ א, ּבְ א ְוִאּמָ יסֹוָדא ַעד ַאּבָ ּדִ

ִחיַנת ַהּמִֹחין: ֵהא ֵמִעיד ֲעֵליֶהם, ּבְ

ה ְלתֹוָרה לו ִפָלּ ּתְ

ְהֶייָנה ָאְזֶניָך  ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ י. ְיֹהָוה ׁשִ ּצֹר ַחּיָ ַחד אֹוֵיב ּתִ יִחי ִמּפַ ַמע ֱאֹלִהים קֹוִלי ְבׂשִ )לו( ׁשְ

אֹול  ֶטן ׁשְ ָקְרִאי ָלְך. ִמּבֶ י ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ּבְ ה ּלִ ֲחנּוָני. ְיֹהָוה ְקָראִתיָך חּוׁשָ בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ַקּשׁ
י ַליֹהָוה ֵאִלי  ְוָעִתי. ָאַמְרּתִ ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ ָמְעּתָ ַאל ּתַ ַמְעּתָ קֹוִלי קֹוִלי ׁשָ י ׁשָ ְעּתִ ּוַ ׁשִ
מֹו  ּיֹוֵלָדה ֶאְפֶעה, ּכְ ּכַ ל עֹוָלם, ִציִרים ֲאָחזּוִני,  ֲחנּוָני. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּתַ ְיֹהָוה קֹול  ה ַהֲאִזיָנה  ָאּתָ
ל  ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ י ַאּתָ ֶניָך ְיֹהָוה , ּכִ ן ָהִיינּו ִמּפָ ֲחָבֶליָה ּכֵ ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ ָהָרה ּתַ
ר  לּות ַהּמַ ר ָעֵלינּו ְמֹאד ֹעל ַהּגָ ּבֵ עּוֵרינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה ִהְתּגַ י ִמּנְ ר ְמָצָאְתנּו, ּכִ ָלָאה ֲאׁשֶ ַהּתְ
יֹוֵתר  ֲאָוה ָהָרָעה ּבְ ֲאוֹוֵתיֶהם ּוִמּדֹוֵתיֶהן ָהָרעֹות, ּוִבְפָרט ּתַ ֵהם ּתַ ְבִעין ֻאּמֹות ׁשֶ ל ַהּשִׁ ל ּכָ ׁשֶ
ֲאָוה  ַהּתַ ֹזאת  ר  ֲאׁשֶ ל,  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ ִהיא  ׁשֶ ין  ֻאּמִ ְבִעין  ַהּשִׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּכֹוֵלל  ָהַרע  הּוא  ׁשֶ
ר ָעַבר  ל ֲאׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ ָטה ָעֵלינּו ְמֹאד. ְוַאּתָ ּשְׁ ָרה ְוִהְתּפַ ָרה ְמֹאד ִהְתַגּבְ ָהָרָעה ְוַהּמָ
י  ָצַעְקּתִ ְפָעִמים  ה  ְוַכּמָ ְיִריעֹות,  ֲהמֹון  ִיְכלּו  מֹו  ּכְ ָרה  ֲאַסּפְ י  ָאַמְרּתִ ִאם  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ָעֵלינּו 
ֵהן  ֵלָמה.  ׁשְ ְיׁשּוָעה  ִלי  ֵאין  ַוֲעַדִין  ְוַתֲחנּוִנים,  ּוְתִפּלֹות  ַוֲאָנחֹות  ִמיֵני קֹולֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ֵאֶליָך 
ָראּוי ִלי ִלְצֹעק,  ָלל ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֶאֶלף ּוְרָבָבה ּכָ י ִלְצֹעק ּכְ ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ י ׁשֶ ֱאֶמת ָיַדְעּתִ
ָלל ִלְזֹעק קֹול ָהָראּוי ִלי,  ר ִלי ּכְ ִאי־ֶאְפׁשַ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ַאְך ָמה ֶאֱעׂשֶ
ים ְמֹאד: ֻרּבִ י ַהּמְ יִקים ִלי ִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ַעל ָצרֹות ַנְפׁשִ עֹוָלם ֵאיָנם ַמְסּפִ ּבָ י ָכל ַהּקֹולֹות ׁשֶ ּכִ

ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  אִתי  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ה  ְוַעּתָ
יֵלִני  ְוַתּצִ ְותֹוִציֵאִני  ִנְפְלאֹוֶתיָך,  ֹגֶדל  ּכְ י  ִעּמִ ה  ְוַתֲעׂשֶ ָך,  ַחְסּדֶ ֹגֶדל  ּכְ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  ֹחס  ּתָ ׁשֶ
ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ ל  ּוְתַבּטֵ ּוְתָגֵרׁש  ּוְתַרֵחק  ין,  ֻאּמִ ְבִעין  ׁשִ ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ר  ַהּמַ לּות  ַהּגָ ִמן  ְוַתֲעֵלִני 
י  ּנִ ל ִמּמֶ ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ ְרֵחק ּוְתָגֵרׁש ּוְתׁשַ ֲאַות ִנאּוף ּתַ ֲאוֹוֵתיֶהם ּוִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות, ּוִבְפָרט ּתַ ּתַ
ַמע ַצֲעָקִתי ְוַתְחֹמל  ְוָעִתי ַהְמֻקְלֶקֶלת, ְוִתׁשְ יב ׁשַ גּום, ְוַתְקׁשִ מּור, ְוַתֲאִזין קֹוִלי ַהּפָ ִבּטּול ּגָ ּבְ
ֶאְזַעק ְוֶאְצַעק  י ׁשֶ ִלּבִ ן ּבְ ְברֹון ָמְתַנִים, ְוִתּתֵ ׁשִ ה ְמֹאד ּבְ ר ֲאִני ֶנֱאַנח ְוִנְדּכֶ ַעל ַאְנָחִתי, ֲאׁשֶ
יֵעִני  ֲעֵנִני ְוַתְחֹמל ָעַלי ְותֹוׁשִ ּתַ ִמי ָלְך ַעד ׁשֶ ן ּדֳ דֹול ְוֹלא ָיָסף, ְוֹלא ֶאּתֵ קֹול ּגָ ֵאֶליָך ָתִמיד ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְלָחָמה, ּבְ ה, ְוֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלּמִ ָ ְקֻדּשׁ יָנה ָוַדַעת ּדִ י ָחְכָמה ּבִ ִלּבִ ן ּבְ יֵלִני, ְוִתּתֵ ְוַתּצִ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות, ְוֶאְזּכֶ ל ַהּתַ ֲאַות ִנאּוף ִעם־ּכָ ל ֵמָעַלי ְלַגְמֵרי ּתַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְלׁשַ
ל  ִמּכָ ָכּה  ּוְלַזּכְ ּה  ׁשָ ּוְלַקּדְ ְלַטֲהָרּה  ֻאּמֹות,  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ לּות  ִמּגָ י  ַנְפׁשִ ט ֶאת  ּוְלַמּלֵ ְלהֹוִציא 

ל: ּגָ ׁשְ ִהיא ַתֲאַות ַהּמִ ָלִלית ׁשֶ ֲאָוה ַהּכְ ֲאוֹוֵתיֶהן ּוִמּדֹוֵתיֶהן ָהָרעֹות, ּוִבְפָרט ִמּתַ ּתַ

ְמָעִתי,  ּדִ ָאְזְנָך ְלקֹול ַצֲעָקִתי, ְלקֹול ַאְנָחִתי, ְלקֹול  ה  גּום, ַהּטֵ ַמע קֹוִלי ַהּפָ ְיֹהָוה, ׁשְ ָאּנָא 
ַמע קֹול ַצֲעָקֵתנּו, ְוַיֲעֶלה  ָכל ִמיֵני קֹולֹות ֲאִני צֹוֵעק ֵאֶליָך, ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה ׁשְ ֲחנּוָני, ּבְ ְלקֹול ּתַ



ה ְלתֹוָרה לו ִפָלּ רנגּתְ

ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ְוַהְמֻקְלָקל  גּום  ְוַהּפָ ר  ַהּמַ קֹוִלי  ְוֵיָרֶאה 
ָדה. קֹוִלי ֶאל  מֹו ַהּיֹוֶלֶדת ֹקֶדם ַהּלֵ ְבִעין ָקִלין ְרצּוִפים ּכְ ִאּלּו ֲאִני צֹוֵעק ְלָפֶניָך ׁשִ ִמיד, ּכְ ּתָ
ְוַהֲאִזין  ֱאֹלִהים  ֶאל  ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי  ֱאֹלִהים  ֶאל  ן. קֹוִלי  ֶאְתַחּנָ ְיֹהָוה  ֶאל  ֶאְזָעק קֹוִלי  ְיֹהָוה 
יָעה  ל הֹוׁשִ ל ַהּצֵ י, ַהּצֵ ּפָ י ֶאת ּכַ ְחּתִ ּטַ ֶלב ְיִחיָדִתי. ֵאֶליָך ׁשִ ד ּכֶ י ִמּיַ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ֵאָלי. ַהּצִ
ָהַרֲחָמן, ְרֵאה  ָאִבי ָאב  ֵטִני  ַמּלְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ָעְזֵרִני  ֶלְך,  ַהּמֶ יָעה ֲאדֹוִני  יָעה, הֹוׁשִ הֹוׁשִ
ר ֲאִני  מֹוִני, ֲאׁשֶ מֹוִני ָעלּוב ּכָ ף ּכָ ל ִנְרּדָ ֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים, ֲעֹזר ְוַהּצֵ ִדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים, ְרֵאה ּבְ
י  ט ַנְפׁשִ יל ֶאת ַעְצִמי ְלַמּלֵ ָלל ֵאיְך ְלַהּצִ י־ֵכן ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ י ְבַעְצִמי, ְוַאף־ַעל־ּפִ ּנִ ף ִמּמֶ ִנְרּדָ

ַחת: י ׁשָ ִמּנִ

ָך  י ָעְרֵבִני. ֲעֹרב ַעְבּדְ ָקה ּלִ רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ל עֹוָלם, ּדַ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵהם  ְבִעין ֻאּמֹות ׁשֶ ל ׁשִ ר ׁשֶ לּות ַהּמַ י ִמּגָ ָצה ַנְפׁשִ קּוִני זִֵדים. קּוָמה ְיֹהָוה ַחּלְ ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ
י  ֶהם. ּכִ ּלָ ָלִלית ׁשֶ ֲאָוה ַהּכְ ִהיא ּתַ ֲאָוה ַהזֹּאת ׁשֶ ִמּדֹוֵתיֶהם ְוַתֲאוֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות, ּוִבְפָרט ִמּתַ
ֲאוֹוֵתיֶהן ּוִמּדֹוֵתיֶהן ָהָרעֹות,  ל ּתַ לּות ַהזֶּה ׁשֶ ּגָ ָנְתָך ָהְיָתה ְלטֹוָבֵתינּו, ְוִהְכַנְסּתָ אֹוָתנּו ּבַ ַכּוָ
ַהזֶּה  ְוֵצרּוף  יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהזֶּה,  לּות  ַהּגָ ַעל־ְיֵדי  נּו  ַנְפׁשֵ ּוְלָצֵרף  ְלַנּסֹות  ֵדי  ּכְ
ל  ל ּכָ רּוף ׁשֶ יֹון ְוַהּצֵ ּסָ ר ַהּנִ ִהיא ִעּקָ ָלִלית ׁשֶ ֲאָוה ַהּכְ ּתַ ֲאוֹוֵתיֶהן ּוִמּדֹוֵתיֶהן, ּוִבְפָרט ּבַ ל ּתַ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ ּלּות  ִהְתּגַ ְלׁשּום  ִלְזּכֹות  ר  ְוִאי־ֶאְפׁשָ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ָאָדם 
ָמה  אֹוַמר  ָמה  ֲאָבל  ִנאּוף,  ֲאַות  ּתַ ִהיא  ׁשֶ ַהזֹּאת  ָלִלית  ַהּכְ ַתֲאָוה  ּבְ ְוִנְצָטְרִפין  ין  ְתַנּסִ ּנִ ׁשֶ
י, ְוִהּנֵה ָבאִתי  ל ַיֲעָבר־ּפִ ְמָצא ַזּמִֹתי ּבַ ִני ַבל ּתִ ַקְדּתָ ַלְיָלה ְצַרְפּתָ י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ י ּבָ ר, ּכִ ֲאַדּבֵ
ִרי ַאַחר־ ִרי ְוֶלֱאֹכל ַהּפְ ה ַהּקֹוֶדֶמת ַלּפְ ִלּפָ ר ַהּקְ ּבֵ ּלֹא ָזִכיִתי ְלׁשַ לּות, ְוֹלא ַדי ׁשֶ ֹעֶמק ַהּגָ ּבְ

י  לּו ְבָיגֹון ַחּיַ ר ּכָ י ַעל־ְיֵדי־זֶה ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ַגְמּתִ ם ּפָ ּלּות ַהּתֹוָרה, ַאף ּגַ ְך ִלְזּכֹות ְלִהְתּגַ ּכָ
ׁשּו: ֲעֹוִני ֹכִחי ַוֲעָצַמי ָעׁשֵ ל ּבַ ׁשַ נֹוַתי ַבֲאָנָחה ּכָ ּוׁשְ

יו, ְוֵאין ׁשּום  ם ַעְכׁשָ י גֹוֲאִלי ַחי ְוַאֲחרֹון ַעל ָעָפר ָיקּום. ַוֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִתְקָוה ּגַ ֲאָבל ֲאִני ָיַדְעּתִ
י ֲאַצְפֵצף  ִקְרּבִ ל עֹוד רּוִחי ּבְ י ֶאְצַעק ֵאֶליָך, ּכָ י ּבִ ל עֹוד ַנְפׁשִ ן ּכָ ָלל. ַעל־ּכֵ עֹוָלם ּכְ ְיאּוׁש ּבָ

ה ַוֲאַיֵחל ִלְתׁשּוָעֶתָך: ה ַוֲאַקּוֶ י ֲאַצּפֶ ִקְרּבִ ָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ ְלַרֲחֶמיָך, ּכָ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים  דֹול ַהּגִ ים, ָהֵאל ַהּגָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַיֲעֹקב, ֵואֹלֵהי ָכל ַהּצַ
ּבֹוֵרי־ֹכַח,  ּגִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִקים  ּדִ ַהּצַ ְזכּות  ּבִ ֲאבֹוֵתינּו,  ִבְזכּות  ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ַהּכֹל.  ְוקֹוֵנה  טֹוִבים 
ְזכּוָתם  ּלּות ַהּתֹוָרה. ּבִ ר ְוָכפּו ֶאת ִיְצָרם ְוָזכּו ְלִהְתּגַ ִנְסיֹונֹות ַרּבֹות ֵאין ִמְסּפָ ר ָעְמדּו ּבְ ֲאׁשֶ
ִהיא ַתֲאַות  י ׁשֶ ּנִ ָלִלית ִמּמֶ ֲאָוה ַהּכְ ל ּתַ ר ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ יֵעִני, ׁשֶ ְוֹכָחם ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
י  ּנִ ֲאָוה זּו ִמּמֶ ל ּתַ ר ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ֵעת, ּבְ ִנאּוף, ְוִתְהֶיה ְבֶעְזִרי ָתִמיד ּבְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ּגָ ְוִלְפִריׁשּות  ִרית  ַהּבְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ְוֶאְזּכֶ ּטּול,  ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ְלַגְמֵרי 
נּו  ה ַרּבֵ ת ּוְפִריׁשּות ֹמׁשֶ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתְמׁשִ דֹוָלה ּכִ ּוְבָטֳהָרה ּגְ
ה ּפֹה ֲעֹמד  תּוב, ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִריׁשּות ּבִ זָָּכה ְלַתְכִלית ַהּפְ לֹום ׁשֶ ָ ָעָליו ַהּשׁ
יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ְזכּותֹו ּוִבְזכּות ּכָ נּו ּבִ דֹוָלה ְוַהּנֹוָרָאה, ּוְתַזּכֵ תֹו ַהּגְ ָ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ִדי. ְוַתְמׁשִ ִעּמָ
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נּו ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו  ּלָ ה ּכֻ נּו ְלַגְמֵרי ַתֲאַות ִנאּוף, ְוִנְזּכֶ ל ֵמִאּתָ ר ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ּבֵ ים ְלׁשַ ּיִ ָהֲאִמּתִ
לֹום: ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ת ּוְפִריׁשּות ֹמׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ּבִ ים ּוְטהֹוִרים ּבֶ ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ

ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים, ְוָתֵגן  ן ָלנּו ֹכַח ּוְגבּוָרה ּבְ נּו, ְוִתּתֶ יֵענּו ּוְתַזּכֵ ְוַתֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
לֹום,  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹכַח ּוְזכּות ֹמׁשֶ דֹול, ּבְ ֹכֲחָך ַהּגָ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ נּו ָתִמיד, ׁשֶ ֲעֵדנּו ְוִתְהֶיה ִעּמָ ּבַ
ְלָעם  ת ּבִ ל ְקִלּפַ ר ְוַלֲעֹקר ּוְלַכּלֹות ּוְלַבּטֵ ּבֵ ים, ְלָגֵרׁש ּוְלׁשַ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ּוְבֹכַח ּוְזכּות ּכָ
יְך  ְוַתְמׁשִ יֹוֵתר.  ּבְ ה  ִזּמָ ּבְ טּוף  ָהָיה ׁשָ ֲאַות ִנאּוף, ׁשֶ רּות ּתַ ּבְ ִהיא ִהְתּגַ ע ִמן ָהעֹוָלם ׁשֶ ָהָרׁשָ
נּו ְמֵהָרה ָלֵצאת  ים, ּוְתַזּכֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ת ּכָ ַ נּו ּוְקֻדּשׁ ה ַרּבֵ ת ֹמׁשֶ ַ ָעֵלינּו ָתִמיד ְקֻדּשׁ
ְוַתַעְזֵרנּו  ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ ֲאֵרי  ׁשַ ְוָכל  ִנאּוף  ַתֲאַות  הּוא  ׁשֶ ֻאּמֹות  ְבִעין  ַהּשִׁ ל  ׁשֶ לּות  ִמּגָ
נּו  ּוְתַזּכֵ ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש  בּוֵלנּו  ּגְ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ם  ּלָ ּכֻ ל  ּוְלַבּטֵ ּוְלָגֵרׁש  ר  ּבֵ ְלׁשַ יֵענּו  ְותֹוׁשִ
תֹוְך ָהַעִין  ַרֲחֶמיָך, ּבְ נּו ִנְכֶלֶלת ּבְ ּה, ְוִתְהֶיה ַנְפׁשֵ ְרׁשָ נּו ְלׁשָ ֲחֹזר ַנְפׁשֵ ּתַ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ע אֹוִתּיֹות  ִעים ָוֵתׁשַ תֹוְך ָהַאְרּבָ ְבֵטי־ָיּה, ּבְ ר ׁשִ ֵנים־ָעׂשָ תֹוְך ׁשְ ית־ַיֲעֹקב, ּבְ ל ּבֵ ְנָפׁשֹות ׁשֶ
ַעל־ ה  ְוֶאְזּכֶ מֹוֵתינּו,  ְוִנׁשְ ְורּוֵחנּו  נּו  ַנְפׁשֵ ׁשֶֹרׁש  ם הּוא  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ל  ׁשֶ
ִני ָלֹבא ְמֵהָרה ְלִהְתַגּלּות  ּוְתַזּכֵ ה.  דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִנים ׁשֶ ּפָ תֹוְך ָהַעִין  ֵלל ּבְ ְיֵדי־זֶה ְלִהּכָ
ֵעיַני  ְוָתִאיר  ֵלָמה,  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ דֹול  ּגָ
ִנים  ִכין ֵמַעִין ּפָ ְמׁשָ ים ַהּנִ ים, ִחּדּוׁשִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ִמיד ִחּדּוׁשִ ּתֹוָרה ּתָ ׁש ּבַ ִני ְלַחּדֵ תֹוָרֶתָך, ּוְתַזּכֵ ּבְ
ׁש ָלֶהם ּכַֹח  ּיֵ ים ׁשֶ ים טֹוִבים, ִחּדּוׁשִ ִביִאין ִליֵדי ַמֲעׂשִ ים ַהּמְ ה, ִחּדּוׁשִ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ׁשֶ
ֶאל  ּוְלָקְרבֹו  ָהָרעֹות  ּוִמּדֹוֵתיֶהן  ֲאוֹוֵתיֶהן  ִמּתַ ֻאּמֹות  ַעִין  ל  ׁשֶ לּות  ִמּגָ ָהָאָדם  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ֹוְמִעין ֶאת  ַהּשׁ ְלָכל  ֲחָדׁשֹות  מֹות  ְנׁשָ ַעל־ָיָדם  ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ין  ִחּדּוׁשִ ָהֲעבֹוָדה,  ְוֶאל  ַהּתֹוָרה 
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יל  ְלַהּצִ ה  ְוֶאְזּכֶ ַאֲהָבה,  ּבְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ֹעל  ִמיד  ּתָ ָעַלי  ל  ְלַקּבֵ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרִני 
ַמְלכּות  ֹעל  ַלת  ַקּבָ ל  ׁשֶ ֵאּלּו  סּוִקים  ּפְ ֵני  ׁשְ ֲאִמיַרת  ַעל־ְיֵדי  ָרִעים  ֵמִהְרהּוִרים  י  ַנְפׁשִ ֶאת 
ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ רּוְך  ּבָ ֶאָחד.  ְיֹהָוה  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ
דֹוָלה ַוֲעצּוָמה  ּגְ ָנה  ַכּוָ סּוִקים ּבְ ַעם ֵאּלּו ַהּפְ ָכל ּפַ ִמיד לֹוַמר ּבְ ִני ִלְהיֹות ָרִגיל ּתָ ּוְתַזּכֵ ָוֶעד. 
דֹוָלה  ּגְ ַוֲחֵפָצה  ּוְתׁשּוָקה  ַאֲהָבה  ּבְ ְלָבִבי  ּוְתעֹוֵרר ֶאת  ּוִבְמִסיַרת־ֶנֶפׁש,  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ
סּוִקים ָהֵאּלּו.  ֵני ּפְ ׁשְ ַמִים ּבִ ַלת ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ַעת ַקּבָ ׁשְ ָמעֹות ּבִ ה ְלהֹוִריד ּדְ ֶאְזּכֶ ֵאֶליָך, ַעד ׁשֶ
ל  ר ְוַלֲעֹקר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה, ּוְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ָ ְקֻדּשׁ יְך ָעַלי ַמְלכּות ּדִ ל ּוְלַהְמׁשִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַקּבֵ ְוֶאְזּכֶ
ה זֹוָנה. ְוִתְבַרח  ָ א ִאּשׁ יׁשָ ְפָחה ּבִ ִהיא ׁשִ ֲאַות ִנאּוף, ׁשֶ ִהיא ּתַ ָעה ִמן ָהעֹוָלם ׁשֶ ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ֹכֲחָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ ּבֹוַרַחת.  ָאֹנִכי  י  ִבְרּתִ ּגְ ַרי  ׂשָ ֵני  ִמּפְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ְגִבְרּתָ ֵני  ִמּפְ ְפָחה  ַהּשִׁ
ּה  ִבְרּתָ ְפָחה ִלְפֵני ּגְ ַנע ְוִתּפֹל ַהּשִׁ ה זֹוָנה, ְוִתּכָ ָ ה ִיְרַאת ְיֹהָוה ַעל ָהִאּשׁ ָ יר ּוְלַהְמִליְך ִאּשׁ ְלַהְגּבִ
ל ַהִהְרהּוִרים  ּכָ ר ַעל  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ י ַתֲאַות ִנאּוף  ּנִ ִמּמֶ ל  ְלַבּטֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֶניָה,  ִמּפָ ְוִתְבַרח 
ה ַעל־ְיֵדי  ה ְוַעד עֹוָלם. ְוֶאְזּכֶ מּור ֵמַעּתָ ִבּטּול ּגָ ָלם ֵמָעַלי ּבְ ָרם ּוְלַבּטְ ּבְ ם ּוְלׁשַ ָרִעים, ְלָגְרׁשָ
י ִנְכֶלֶלת ַעל־ְיֵדי־ ְהֶיה ַנְפׁשִ ּתִ בֹות, ׁשֶ ר ּתֵ ֵנים־ָעׂשָ ֶהם ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ סּוִקים ֵאּלּו ׁשֶ ֵני ּפְ ֲאִמיַרת ׁשְ
ע(  ִעים ָוֵתׁשַ ה, ְוַעל־ְיֵדי ַהמ"ט )ָהַאְרּבָ ָ ְקֻדּשׁ ָלִלּיּות ַמְלכּות ּדִ ֵהם ּכְ ְבֵטי ָיּה ׁשֶ ר ׁשִ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ זֶה ּבִ
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ע( אֹוִתּיֹות  ִעים ָוֵתׁשַ תֹוְך מ"ט )ַאְרּבָ ה ִלְהיֹות ִנְכָלל ּבְ סּוִקים ֵאּלּו, ֶאְזּכֶ ֵני ּפְ ׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ אֹוִתּיֹות ׁשֶ
ְבֵטי ָיּה: ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ֵהם ׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ִמיד  ֹמר ֶאת ֵעיַני ּתָ ָגם ָהַעְייִנין, ְוֹלא ָאתּור ַאַחר ְלָבִבי ְוַאַחר ֵעיַני, ְוִתׁשְ ן ּפְ ְוַתַעְזֵרִני ְלַתּקֵ
לֹום, ַהֲעֵבר  ִביא ִליֵדי ִהְרהּור ַחס ְוׁשָ ָבר ַהּמֵ ׁשּום ּדָ ל ּבְ ּכֵ ָגם ָהְראּות, ְוֹלא ֶאְסּתַ ל ִמיֵני ּפְ ִמּכָ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך: ל ֵעיַני ְוַאּבִ ִני. ּגַ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא ּבִ ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ

נּו ַעל־ְיֵדי  ק ּבָ ְדּבַ ּנִ עֹון ׁשֶ ּגָ טּות ְוׁשִ ָהרּוַח ׁשְ יֵענּו, ְוִתְגַער ּבְ ַרֲחֶמיָך ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ נּו ּבְ ּוְתַזּכֵ
ה  י ַאּתָ ּכִ ה ְוַעד עֹוָלם.  ים ֵמַעּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ קֹו ֵמִאּתָ ּוְתָגְרׁשֹו ּוְתַסּלְ ינּו ָהָרִעים,  ַמֲעׂשֵ
ַעל־ ַרק  ִכין  ִנְמׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ִנאּוף,  ל  ׁשֶ ָהָרָעה  ֲאָוה  ּתַ ּוִבְפָרט  ָהָרעֹות  ֲאוֹוֵתינּו  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ָיַדְעּתָ 

ִאיׁש  ּכְ ָאנּו דֹוִמים  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבְ נּו  ּבָ ֱאַחז  ּנֶ ׁשֶ עֹון  ּגָ ְוַהּשִׁ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ְיֵדי 
נּו  ַעת, חּוס ְוָחּנֵ א ְיֹהָוה, חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ ים. ָאּנָ ֻרּבִ ׁש ַעל־ְיֵדי ֲחָטֵאינּו ַהּמְ ע ַמּמָ ּגָ ׁשֹוָלל ְוִכְמׁשֻ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ נּו.  ֵמִאּתָ עֹון  ּגָ ְוַהּשִׁ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ְוַלֲעֹקר  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלָגֵרׁש  נּו  ְוַזּכֵ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַעת ְוִיְרַאת ְיֹהָוה, ּבְ ים, ְלרּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה, רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, רּוַח ּדַ ָהַרּבִ
ֱאֶמת  י ּבֶ ְעּתִ ָלם ּדַ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּכִ ִרית ּבֶ ְלִתּקּון ַהּבְ
ַרֲחִמים,  ֲאלֹוַתי ּבְ א ִמׁשְ א ְיֹהָוה,  חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ּוַמּלֵ דֹוָלה. ָאּנָ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ּבִ

ָפֶניָך: י ִמּלְ ּתִ ַקׁשְ ּבִ ֶ יַע ְמֵהָרה ְלָכל ַמה ּשׁ ִני ְלַהּגִ ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ

דֹוִלים  ים ַהּגְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ י ַצּדִ ים, ִמּפִ ּיִ י־תֹוָרה ֲאִמּתִ ֹמַע ִחּדּוׁשֵ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ְוָעְזֵרִני ּבְ
ה.  דֹוׁשָ ְבֵרי תֹוָרָתם ַהּקְ ֹוְמִעים ּדִ מֹות ֲחָדׁשֹות ְלָכל ַהּשׁ יְך ְנׁשָ ׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַהְמׁשִ ּיֵ ַמֲעָלה, ׁשֶ ּבְ
י  ָכל ֵעת, ַעל־ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ ה ּבְ ה ְקדֹוׁשָ ָמה ֲחָדׁשָ ְנׁשָ ל  ּוְלַקּבֵ יְך ָעַלי  ַרֲחֶמיָך ְלַהְמׁשִ ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ
דֹוִלים  ּגְ ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַצּדִ ל  ׁשֶ ים  ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּבִ ְוִלְלֹמד  יֶהם,  ִמּפִ ֹמַע  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ תֹוָרה 
ֶאת  ְלַצּיֵר  ה  ְוֶאְזּכֶ ים.  ַחּיִ ַסם  תֹוָרָתם  י  ֵמִחּדּוׁשֵ ֶאְצִלי  ה  ַנֲעׂשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ְונֹוָרִאים, 
י  ַדאי ָלזֶה, ּכִ ֵאיִני ּכְ י ׁשֶ ָרָכה ְוטֹוָבה, ַאף־ַעל־ּפִ ְבִחיַנת ּבְ א ִמְלַמְעָלה, ּבִ ׁשּוט ַהּבָ ָהאֹור ַהּפָ
י ְמֹאד,  ּלִ ֵלי ַהּמִֹחין ׁשֶ י ֶאת ּכְ י ְוִקְלַקְלּתִ ַגְמּתִ ּפָ ְלקּוִלים ׁשֶ ָגִמים ְוַהּקִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֹעֶצם ַהּפְ ַאּתָ
ַעת, ּוֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי ְלַצּיֵר ֶאת ָהאֹור ִלְבָרָכה. ַאף־ ָגם ַהּדַ הּוא ּפְ ִרית ׁשֶ ָגם ַהּבְ ַעל־ְיֵדי ּפְ

ה  ָען ְוִליׁשּוָעְתָך ֲאִני ְמַצּפֶ ים ֲאִני ּבֹוֵטַח ְוַעל ֲחָסֶדיָך ֲאִני ִנׁשְ י־ֵכן, ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעל־ּפִ
ֵלא  דֹוִלים ְוַהּנֹוָרִאים, ְוִתּמָ ֲחָסֶדיָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּגְ י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּתַ ה, ׁשֶ ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ֲאִני ְמַקּוֶ
א  ַעְצְמָך ָהאֹור ַהּבָ דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ּוְתַצּיֵר ּבְ ים ְוִנְפָלאֹות ּגְ י ִנּסִ ה ִעּמִ ָעַלי ַרֲחִמים, ְוַתֲעׂשֶ
ִמְלַמְעָלה  דֹוׁש  ַהּקָ ָהאֹור  ָעֵלינּו  ְך  ְוֻיְמׁשַ ָוטֹוב,  ים  ְוַחּיִ לֹום  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ִמְלַמְעָלה 
ם ִמְקָרא  ה. ִויֻקּיַ יֶבּנָ י ּוֵבֵרְך ְוֹלא ֲאׁשִ תּוב, ִהּנֵה ָבֵרְך ָלָקְחּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה, ּכְ
ָלָלה  ְלָעם ַוַיֲהֹפְך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאת ַהּקְ ֹמַע ֶאל ּבִ תּוב, ְוֹלא ָאָבה ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ִלׁשְ ּכָ ׁשֶ
ִאם  י  ּכִ ָען  ּוִמׁשְ ּוִמְבָטח  ּוָמנֹוס  ְקָוה  ּתִ ׁשּום  ִלי  ֵאין  י  ּכִ ֱאֹלֶהיָך.  ְיֹהָוה  ֲאֵהְבָך  י  ּכִ ִלְבָרָכה 
י  ָעְנּתִ ִנׁשְ ֹכָחם  ּבְ ִמיד,  ּתָ ֲעֵליֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַעל  ְלַבד,  ָעֶליָך 
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ י ַמה ּשׁ ה ִעּמִ ִלְצֹעק ֵאֶליָך ָתִמיד ּוְלַצּפֹות ְלַרֲחֶמיָך ְוִליׁשּוָעֶתָך. ֲעׂשֵ
ה  דֹוָלה, ְוֶאְזּכֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ה ְוַעד עֹוָלם ּבִ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ י ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ִלׁשְ ַחּיַ ּבְ

ה: דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ה ְלׁשִ ֶאְזּכֶ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ְלִהְתַקּדֵ



ְרׁשּו ה' ְוֻעזֹּו ּתֹוָרה לז י ּדִ רנו

ֲעֵנִני  גֹוֲאִלי  ֲעֵנִני  ֲעֵנִני,  בֹוְרִאי  ֲעֵנִני  ֲעֵנִני,  ָאִבי  ֲעֵנִני  ֲעֵנִני,  ֱאֹלַהי  ֲעֵנִני  ֲעֵנִני,  ְיֹהָוה  ֲעֵנִני 
ׁשֹוֵמַע  ִלְפֵני  ַצֲעָקֵתנּו  ִמיעּו  ַהׁשְ ְצָעָקה  ִמיֵעי  ַמׁשְ ֲעֵנִני,  י  ּוְקדֹוׁשִ יֹוְצִרי  ֵואֹלָהי  י  ַמְלּכִ ְוכּו'. 
ִמיֵעי ֲאָנָחה  ְדָמעֹות, ַמׁשְ ה ּבִ ְצָעָקה, ַמְכִניֵסי ִדְמָעה ַהְכִניסּו ִדְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ
ְפלּוִתי  ּלּוִתי, ּוְרֵאה ׁשִ ל ֲחֹמל ַעל ּדַ ִמיעּו ַאְנחֹוֵתינּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ֲאָנחֹות. ַהחֹוֵמל ַעל ּדַ ַהׁשְ
נּו  ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ בּוִתי ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּבָ ב ֶאת ׁשְ לּוִתי, ְוֵהִטיָבה ַאֲחִריִתי, ְוָהׁשֵ ְוֹאֶרְך ּגָ
נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר  ָך. ֱאֹלִהים ְיָחּנֵ יֵעִני ְבַחְסּדֶ ָך הֹוׁשִ ֶניָך, ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ אֹור ּפָ ַיַחד ּבְ
ֲעֵניָנא,  י  ַלֲעִנּיֵ ְדָעֵני  ַרֲחָמָנא  יָך.  ֻחּקֶ ֶאת  ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַעְבּדֶ ּבְ ָהֵאר  ֶניָך  ּפָ ֶסָלה.  נּו  ִאּתָ ָניו  ּפָ
יֵכי רּוָחא ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא  א ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ְלַמּכִ ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ
ַרֲחָמָנא  ֲעָלן  ְרַחם  ַרֲחָמָנא  ִזיב,  ׁשְ ַרֲחָמָנא  ֹרק  ּפְ ַרֲחָמָנא  חּוס  ַרֲחָמָנא  ֲעֵניָנא,  ַרֲחָמָנא 
ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ א  ּתָ ַהׁשְ ֲעָלן,  ְרַחם 

צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ְרׁשּו ה' ְוֻעזֹּו ּתֹוָרה לז י ּדִ

מֹוְדִעין א.  ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ִריָאה ִהיא ּבְ ר ַהּבְ ִעּקַ
ְעָיה מג, ז(:  )ְיׁשַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוׁש ח"ב מב(,  ַהּקָ )ֹזַהר  ֵלּה 
ָראִתיו" ְוגֹו': ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ "ּכֹל ַהּנִ

ֹחֶמר ב.  ִחיַנת  ּבְ ֶפׁש הּוא  ַהּנֶ י  ְלַגּבֵ ְוַהּגּוף 
ִמיָתה  ִחיַנת  ּבְ ְך,  ָוֹחׁשֶ ְוִסְכלּות  ּוְבֵהָמה 
ֶנֶגד  ּכְ ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ִחיַנת  ּבְ ְכָחה,  ְוׁשִ
מֹו  ּכְ ָאָדם  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ָחְכמֹות 
יד(,  י"ט  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ָאָדם"  ַהּתֹוָרה  "ֹזאת  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
רֹון  ְוִזּכָ ְוָחְכָמה  אֹור  ִחיַנת  ּבְ צּוָרה  ִחיַנת  ּבְ
ַהֹחֶמר,  ְלַהְכִניַע  ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך  ים.  ְוַחּיִ
ל  ׁשֶ ִסְכלּות  ִחיַנת  ּבְ ִמיָתה  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו 
ַהְינּו ְלַהְפִריׁש ֶאת  ֲאוֹות, ּדְ ֵהם ַהּתַ ַהּגּוף ׁשֶ

ֲאוֹות: ל ַהּתַ ַעְצמֹו ִמּכָ

ַעל־ג.  ׁשֶ ֲעִנית,  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ְוֶזה 
ל  ׁשֶ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ ין  ַמֲחִליׁשִ ְיֵדי־זֶה 
ְוִנְכָנע  ֲאוֹות,  ַהּתַ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ַהּגּוף, 
ִסְכלּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהֹחֶמר  ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ
ה  ְוִנְתַעּלֶ ר  ּבֵ ְוִנְתּגַ ְוכּו',  ְך  ְוֹחׁשֶ ְכָחה  ְוׁשִ
ל  "ל, ּוְמַבּטֵ ּנַ רֹון ְוכּו' ּכַ ּכָ ֶכל ְוַהּצּוָרה ְוַהזִּ ַהּשֵׂ
עֹוָלם.  ּבָ ֲחָסִדים  יְך  ּוַמְמׁשִ ְך,  ְוַהֹחׁשֶ ין  ַהּדִ
ְצָדָקה.  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ֲעִנית  ַהּתַ ּקּון  ּתִ ר  ְוִעּקַ

ֶנֶגד  ּכְ ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַהָחְכמֹות  ַמְכִניַע  ם  ּגַ
ם זֹוֶכה ְלַפְרָנָסה: ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה. ּגַ

חּוץ ד.  ִחינֹות ְצָדָקה; ְצָדָקה ּבְ י ּבְ ּתֵ ְוֵיׁש ׁשְ
ּוְצָדָקה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ּוְצָדָקה  ָלָאֶרץ 
דֹוָלה  ּגְ ִהיא  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ
י  ּתֵ ְדַקת חּוץ־ָלָאֶרץ. ְוֵכן ֵיׁש ׁשְ ּוְלַמְעָלה ִמּצִ
ַהּתֹוָרה  ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ִחינֹות  ּבְ
ְלתֹוָרה  ֵחְטא,  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמֶהֶבל  ַהּיֹוֵצאת 
י  ת קי"ט(. ּכִ ּבָ ֵאין ּבֹו ֵחְטא )ׁשַ ַהּיֹוֵצאת ֵמֶהֶבל ׁשֶ
א  ק ְוֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵם ֶאּלָ ין ִנְמּתָ ֵאין ַהּדִ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא,  ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ ה ׁשֶ ַעל ֶהֶבל ּפֶ
עֹוָלם ְלָהֵגן.  ּלּו ָהָאבֹות ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּגַ ׁשֶ
ְכֹלל  ּתִ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְצָדָקה  ְוַעל־ְיֵדי 
הּוא  ׁשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ ֲאִויָרא  ּבַ ַעְצְמָך 
ֵחְטא,  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהֶבל  ִחיַנת  ּבְ
ְך  ְוַהֹחׁשֶ ין  ַהּדִ ּטּול  ּבִ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־ ָהעֹוָלם,  ִמן  ְכלּות  ְוַהּסִ ְכָחה  ְוַהּשִׁ

ְוזֹוִכין  ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַהָחְכמֹות  ַמְכִניִעין  זֶה 
רֹון  ְוזֹוִכין ְלִזּכָ ה,  דֹוׁשָ ְלָחְכמֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ

"ל: ּנַ ִחיַנת אֹור ְוכּו' ּכַ ּבְ

ׂש ה.  ׁש ּוְלַחּפֵ ל ֶאָחד ְלַבּקֵ ן ָצִריְך ּכָ ְוַעל־ּכֵ



ְרׁשּו ה' ְוֻעזֹּו רנזּתֹוָרה לז י ּדִ

ַמִים,  ר ְוָהגּון ִויֵרא ׁשָ ׁשֵ ד ּכָ ְמֹאד ַאַחר ְמַלּמֵ
זֶה,  ַעל  ְמֹאד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ּוְלַבּקֵ
ה  ּפֶ ֶהֶבל  ֶאת  ד  ַהְמַלּמֵ ְיַקְלֵקל  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ן,  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ַהּתִ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ י  )ּכִ ָהעֹוָלם.  ִמְתַקּיֵם  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ
ד  ְלַלּמֵ ְנָעִרים  ִחּנּוְך  ל  ׁשֶ ֲחָברֹות  ְמצּוִיים  ו  ַעְכׁשָ ים  ָהַרּבִ

ִסְכלּות  ֵהם  ׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ים  ַטּנִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

"ִלּקּוֵטי  ּבְ ּמּוָבא  )ּכַ ָהַעּכּו"ם  ְלׁשֹונֹות  ְוֵכן  "ל,  ּנַ ּכַ ְך  ָוֹחׁשֶ

ֶהֶבל  ִאים  ְמַטּמְ ֵהם  ׁשֶ ז(,  ֲהָלָכה  ַסח  ּפֶ ִהְלכֹות  ֲהָלכֹות" 

ְרֶאה  ְוַכּנִ ן,  ית־ַרּבָ ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יֶהם  ּפִ

יקֹוְרִסים ְוכֹוְפִרים ְוכּו'.  ְך ְלֶאּפִ ִלים ַאַחר־ּכָ ּדְ ְתּגַ ּנִ חּוׁש ׁשֶ ּבְ

ְוֶאת  ַעְצמֹו  ֶאת  ַרֵחק  ּמְ ׁשֶ ִמי  ֵרי  "ַאׁשְ ם:  ׁשָ ַתב  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ

ּלֹוְמִדים  ָניו ְלֶחֶדר ׁשֶ ן ֶאת ּבָ ּלֹא ִלּתֵ ָניו ֵמֶהם". ְוַהִחּיּוב ׁשֶ ּבָ

"ל,  ָרִכים ָהָרִעים ַהּנַ ּדְ ִנים ָהֵאּלּו ַההֹוְלִכים ּבַ ּבֹו ֶאָחד ִמּבָ

ָמקֹום ַאֵחר,  ְולֹוְמִדים ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוְלׁשֹונֹות ֲאִפּלּו ּבְ

ָלל ְוכּו'(: ֶהם ּכְ ר ִעּמָ י ָאסּור ְלִהְתַחּבֵ ּכִ

ְלמּודֹו ו.  ּתַ ַכח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָזֵקן  ּבְ ִלזֵָּהר  ּוְצִריִכין 
ְוַעל־ צ"ו(.  )ַסְנֶהְדִרין  דֹו  ְלַכּבְ ָאְנסֹו,   ֵמֲחַמת 
ּנּו  ִמּמֶ ִלין  ְמַבּטְ לֹו  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ְיֵדי 
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ֶפׁש,  ַהּנֶ ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ְכָחה,  ַהּשִׁ
יִנים  ַהּדִ ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ "ל.  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ִזְכרֹון 
ַוֲחָסִדים  אֹור  ְך  ְוִנְמׁשָ ְוכּו',  כּות  ְוַהַחׁשְ
ׁשֶֹרׁש  י  ּכִ עֹוָלם.  ּבָ ַהּתֹוָרה  ְוָחְכַמת  ים  ְוַחּיִ
מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ הּוא  ַהּתֹוָרה 
ז(,  מג,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָראִתיו"  ּבְ "ִלְכבֹוִדי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
בֹוד  ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ֵאין ּכָ

ֶרק ו(: א ּתֹוָרה' )ָאבֹות ּפֶ ֶאּלָ

ְתַמֵעט ז.  ּנִ ׁשֶ ְרָנָסה  ַהּפַ ֶחְסרֹון  ר  ְוִעּקַ
ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ זֶה  ֵאין  לּו,  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ
ׁשֹוֵחט  ֵיׁש  י  ּכִ ֲהגּוִנים.  ֵאיָנם  ׁשֶ ֹוֲחִטים  ַהּשׁ
ְוהּוא  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ּוְמַפְרֵנס  ֲאִכיל  ּמַ ׁשֶ ָהגּון 
ּבֹו,  ֶלת  ַהְמֻגְלּגֶ ַחי  ּבַ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ַמֲעֶלה 
הּוא  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ִדּבּור  ּבְ ַהְינּו  ר,  ְמַדּבֵ ּבַ
ֹוֵחט  ָנה. ְוָצִריְך ַהּשׁ ַכּוָ ִחיָטה ּבְ ְמָבֵרְך ַעל ַהּשְׁ

ם,  ּדָ ּבַ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלַהֲעלֹות  ָראּוי  ּכָ ּה  ּבָ ן  ְלַכּוֵ
ִכיָנה  ֶפׁש ְועֹוָלה ְלַהּשְׁ ָאה ַהּנֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּבָ
ִכיָנה  ַהּשְׁ ַוֲאַזי  נּוְקִבין,  ַמִין  ְבִחיַנת  ּבִ
ָלּה,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ נּוְקִבין  ִין  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ֶגת  ּוֶ ִמְזּדַ
ְרָנָסה  ּפַ ֶלת  ְמַקּבֶ ִהיא  ּוּוג  ַהזִּ ְוַעל־ְיֵדי 
ַמֲאֶכֶלת  ף  ַהַחּלָ ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ ָרֵאל.  ְלִיׂשְ
ית  ֵראׁשִ ֲאֶכֶלת" )ּבְ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ תּוב: "ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֲאִכיל  ּמַ ׁשֶ ֶהָהגּון  ֹוֵחט  ַהּשׁ ם  ַעל־ׁשֵ י(,  כב, 

ָהגּון,  ֵאינֹו  ֹוֵחט  ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָרֵאל.  ְלִיׂשְ
ֶבת  ַמֲחׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ָרָכה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו 
ֲאַזי  ָרָכה,  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ׁשָ ְוֵאינֹו  ּגּול,  ּפִ
ֹחט ֶאת ַהַחי, הּוא  ף ִלׁשְ עֹוֵמד ִעם ַהַחּלָ ׁשֶ ּכְ
ְלֶנֶפׁש  ַצַער  ְוֵיׁש  ְנָפׁשֹות,  רֹוֵצַח  ּכְ עֹוֵמד 
ּלֹו  ׁשֶ ף  ַהַחּלָ י  ּכִ ַמר,  קֹול  ּבְ ְוצֹוֶעֶקת  ַהַחי 
ְעָיה לד,  ר ְוֵאינֹו ֶחֶרב ַלה' )ְיׁשַ ְדּבָ הּוא ֶחֶרב ַהּמִ
י ֵאינֹו  ּבּור, ּכִ ִחיַנת ּדִ ִכיָנה ּבְ ִחיַנת ַהּשְׁ ו(, ּבְ

ה הּוא  ַרּבָ ֶלת, ַאּדְ ֶפׁש ַהְמֻגְלּגֶ ַמֲעֶלה ֶאת ַהּנֶ
ְבִחיַנת  ּבִ ׁשֶ ֲעָלָתּה  ִמּמַ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  מֹוִריד 
ַרְגָלּה. אֹוי  ְוֵאין ָלּה ָמנֹוַח ְלַכף  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ַחי 
ָהַרג ֶאת  ֶפׁש ׁשֶ ֹוֵחט, ַהזֶּה אֹוי ְלַהּנֶ לֹו ְלַהּשׁ
ְוֵאין  אֹוְיֶביָה,  ַכף  ּבְ אֹוָתּה  ּוָמַסר  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֶטֶרף  יְך  ְלַהְמׁשִ נּוְקִבין  ַמִין  ִכיָנה  ְלַהּשְׁ
סו([.  ְעָיה  )ְיׁשַ ִאיׁש  ה  ַמּכֵ ֹור  ַהּשׁ ׁשֹוֵחט  ]ְוזֶה  ְלֵביָתּה 
ֵני  ִמּפְ ַלְחֵמנּו  ָנִביא  נּו  ַנְפׁשֵ "ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
יִגיָעה ְוִטְרָחה  ּבִ ר" )ֵאיָכה ה, ט(, ׁשֶ ְדּבָ ֶחֶרב ַהּמִ
יְך ְמַעט  לֹום ְלַהְמׁשִ דֹוָלה ְצִריִכים ַחס ְוׁשָ ּגְ
ְקָרא ֶחֶרב  ַהּנִ ּלֹו  ׁשֶ ף  ֵני ַהַחּלָ ִמּפְ ְרָנָסה,  ַהּפַ
ׁשֹוְלִטים  ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות  ַלּקְ ֶפׁש  ַהּנֶ ַסר ֶאת  ּמָ )ׁשֶ ר  ְדּבָ ַהּמִ

דּוַע(: ּיָ ר ּכַ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ִנְכַנַעת ח.  ָהֵאּלּו  ֹוֲחִטים  ַהּשׁ ְוַעל־ְיֵדי 
ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ ְוַהֹחֶמר,  ַהּגּוף  י  ְלַגּבֵ ֶפׁש  ַהּנֶ
"ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֹחֶמר  ִחיַנת  ּבְ ַהּגּוף  ֲאוֹות  ּתַ
ַמֲעִלין  ֲהגּוִנים  ׁשֹוֲחִטים  ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל 
ִחיַנת  ּבְ ְוַהֹחֶמר  ַהּגּוף  ְוִנְכָנע  ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת 



ה ְלתֹוָרה לז ִפָלּ ּתְ רנח

ִחיַנת ָחְכמֹות  "ל, ּבְ ּנַ ֵהָמה ְוִסְכלּות ְוכּו' ּכַ ּבְ
ְוכּו'  ְוַהּצּוָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְתַעּלֶ ִחיצֹוִנּיֹות, 
ְוַעל־ְיֵדי־ ַהּתֹוָרה,  ָחְכַמת  ִחיַנת  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ
רּוׁש:  דֹול. ְוזֶה ּפֵ ַפע ּגָ ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ְך ּפַ זֶה ִנְמׁשָ
ים קיא, ה(, ֶטֶרף ְלׁשֹון  ִהּלִ "ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו" )ּתְ
ְטֵרָפה.  ּוְלׁשֹון  ח(  ל,  ֵלי  )ִמׁשְ ָלֶחם  ַהְטִריֵפִני 
ַעְצָמם  ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ז  ְלַרּמֵ

ְרָנָסה: ֵרָפה, ַעל־ְיֵדי־זֶה ֵיׁש ָלֶהם ּפַ ִמּטְ

ָהָאֶרץ' ט.  ַעם  ְבֵני  ּבִ 'ִהזֲָּהרּו  רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזהּו 
)ַסְנֶהְדִרין  ּתֹוָרה  ֵצא  ּתֵ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ָדם(,  ְלַכּבְ רּוׁש  )ּפֵ

דּו ְנָפׁשֹות  ת ֹנַגּה ִנְלּכְ ְקִלּפַ ּבִ י ָידּוַע ׁשֶ צ"ו(. ּכִ
ם  ׁשָ ע  ּקַ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ רֹוָצה  ה  ִלּפָ ְוַהּקְ דֹות,  ִנְכּבָ
ִזּוּוגֹו  ת  ִטּפַ תֹוְך  ּבְ אֹוָתּה  ְונֹוֶתֶנת  ֶפׁש,  ַהּנֶ
ֶפׁש  ַהּנֶ ְתַטּנֵף  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעם־ָהָאֶרץ,  ל  ׁשֶ
ַעם־ָהָאֶרץ  ֵני  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא  יֹוֵתר,  ּבְ ַהִהיא 

ִרים  ּפֳ ּצִ ּכַ ֵהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ְיָקרֹות,  ְנָפׁשֹות  ֵהם 
ֲהַדר  יֹוְדִעים  ָאנּו  ּוֵמַאִין  ח.  ּפָ ּבַ ָהֲאחּוזֹות 
ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרָתם  ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ם,  ְפַאְרּתָ ּתִ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָידּוַע  ּבְ ּתֹוָרה,  ֵני  ּבְ ֵהם  ׁשֶ רֹוִאים 
ִלזֵָּהר  ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ְיָקָרה.  ֶנֶפׁש  ָלֶהם 
ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ בֹוד  ַהּכָ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָדם,  ְלַכּבְ
מּוָתּה,  ֵמִהְתַעּלְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  יֹוֵתר  ּבְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ הּוא  ַהּכֹל  ׁשֶֹרׁש  י  ּכִ
ְעָיה  )ְיׁשַ ָראִתיו"  ּבְ "ְוִלְכבֹוִדי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ּתֹוֶקֶקת  ִמׁשְ ַהּתֹוָרה,  ִהיא  ׁשֶ ֶפׁש  ְוַהּנֶ ז(,  מג, 

ְוַעל־ בֹוד,  ַהּכָ ִהיא  ׁשֶ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ
ֶפׁש  ה ַהּנֶ ֵצא ּתֹוָרה, ְוִתְתַעּלֶ ְיֵדי־זֶה ֵמֶהם ּתֵ
ִנְדֶחת  ְוִתְהֶיה  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְוַהֶחֶסד  ְוַהּצּוָרה 
לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְוַהֹחֶמר  ַהּגּוף  ֲאַות  ּתַ

ן ְיִהי ָרצֹון: יִנים ָאֵמן ּכֵ ל ַהּדִ ּכָ
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ַער  ּתְ ְיִחיָדִתי, ַאל  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ֵמֶחֶרב  יָלה  ַהּצִ ִתי,  ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ )לז( 

יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש  ְוַהּצִ י  ְמָרה ַנְפׁשִ ה ֱאָילּוִתי. ׁשָ ה ִתְקָוִתי ְוַאּתָ י ַאּתָ ָך ָחִסיִתי. ּכִ י ּבְ י ּכִ ַנְפׁשִ
ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ֵעיֶניָך  ּבְ י  ַנְפׁשִ ָנא  יַקר  ּתִ ׁשּוָעִתי.  ּתְ ְיֹהָוה  ְלֶעְזָרִתי  ה  חּוׁשָ ָבְך,  ָחִסיִתי  י  ּכִ
י ָהֻאְמָלָלה  ָך ַעל ַנְפׁשִ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֵיגֹוְללּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ֶיֱהמּו ְוִיְכְמרּו ַרֲחֵמי ִלּבְ
זּו,  ּכָ ָמָרה  ֶנֶפׁש  ַעל  ְמֹאד,  ְוָהֲעֵיָפה  ֵמָאה  ְוַהּצְ ָהְרֵעָבה  י  ַנְפׁשִ ַעל  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָהֲעלּוָבה 
ִרים ָהֲאחּוזֹות  ִצּפֳ תֹות ּוְמצּודֹות ּכַ ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְרׁשָ ַכְבֵלי ֹעִני ּוַבְרזֶל ּבַ כּוָדה ּבְ ֶנֶפׁש ַהּלְ
יָטה  ֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים, ַהּבִ ח, ֶנֶפׁש ָהֲעׁשּוָקה ְמֹאד. ָמֵלא ַרֲחִמים ָמֵלא ַרֲחִמים, רֹוֶאה ּבְ ּפָ ּבַ
ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין  ד עֹוׁשְ ִקים, ַהּצֹוֲעִקים ּובֹוִכים ְוֶנֱאָנִקים ְוֶנֱאָנִחים ּוִמּיַ ְמַעת ָהֲעׁשֻ ָנא ּוְרֵאה ּדִ
ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ י, ַאל ּתַ ְוִדְמָעָתם ַעל ֶלֱחָים. ַרֲחָמן ֲאִמּתִ ה ֶבֶכה  ִיְבּכּו ַהְרּבֵ כֹו  ָלֶהם ְמַנֵחם. ּבָ
ל עֹוָלם,  ְמָעָתם. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֲעִלים ֵעיֶניָך ִמּדִ ֲעָקָתם, ְוַאל ּתַ ֱאֹטם ָאְזְנָך ִמּצַ ְוָעָתם, ְוַאל ּתֶ ַ ִמּשׁ
י ָרַדף אֹוֵיב  ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה, ּכִ י ּכְ י ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ּתִ ַרׂשְ א, ּפֵ י ֶאּשָׂ ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ
ה  ְוַאּתָ ִנְבֲהָלה ְמֹאד  י  ְוַנְפׁשִ ֵמֵתי עֹוָלם,  ּכְ ים  ּכִ ַמֲחׁשַ ּבְ יַבִני  ִתי הֹוׁשִ ַחּיָ ָלָאֶרץ  א  ּכָ ּדִ י  ַנְפׁשִ
ן ֲאַצְפֵצף  סּוס ָעגּור ּכֵ ָך. ּכְ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י הֹוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ְיֹהָוה ַעד ָמָתי. ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַחּלְ
ֻקִני זִֵדים.  ָך ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ י ָעְרֵבִני. ֲעֹרב ַעְבּדְ ָקה ּלִ רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ּיֹוָנה ּדַ ה ּכַ ֶאְהּגֶ
ֲאוֹות ַהּגּוף ּוִמּדֹוָתיו  ל ּתַ י ִמּכָ ָטה ַנְפׁשִ א ְיֹהָוה ַמּלְ ּקּוֶדיָך. ָאּנָ ְמָרה ּפִ ק ָאָדם ְוֶאׁשְ ֵדִני ֵמֹעׁשֶ ּפְ
ְוֵתן  י ָהֻאְמָלָלה,  ַנְפׁשִ ים, ֶאת  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יָעה  ְוהֹוׁשִ ֲעֹזר  ָהָרִעים. 
ר  ּבֵ ר ַעל ַהּגּוף ְוִתְתּגַ ּבֵ ּתּוַכל ְלִהְתּגַ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ָלּה ּכַֹח ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ
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ל ֶאת ַהּגּוף ְוַהֹחֶמר  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ֶאְזּכֶ י ַעל ּגּוִפי, צּוָרִתי ַעל חֹוְמִרי, ַעד ׁשֶ ַנְפׁשִ
מּות  ְך ָעַלי ֶצֶלם ֱאֹלִהים, ֶצֶלם ּדְ ְוֻיְמׁשַ ה,  דֹוׁשָ י ְוצּוָרִתי ַהּקְ ה ֶהָאַרת ַנְפׁשִ ּלֶ ְלַגְמֵרי, ְוִתְתּגַ
ל  ּוְלַבּטֵ ְלַהְכִניַע  ה  ְוֶאְזּכֶ ָוַדַעת,  יָנה  ּבִ ְלָחְכָמה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵׂ ְלאֹור  ִני  ּוְתַזּכֵ ְבִניתֹו.  ּתַ
ְך  ֵמֹחׁשֶ ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה  ְותֹוִציֵאִני  ְוַהֹחֶמר.  ַהּגּוף  ל  ׁשֶ ּוְכִסילּות  ִסְכלּות  ִמיֵני  ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ
ל  ם, ְלֶהָאַרת ַהָחְכָמה ׁשֶ ָ ל ָחְמִרּיּות ַהּגּוף ֶהָעכּור ְוַהְמֻגּשׁ ַכת ׁשֶ ִסילּות ְוֶחׁשְ דֹול, ִמּכְ ְלאֹור ּגָ
תֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך יֹוָמם  ה ִלְלֹמד ְוַלֲהגֹות ּבְ תֹוָרֶתָך, ְוֶאְזּכֶ ה. ְוֵתן ֶחְלִקי ּבְ דֹוׁשָ ֶפׁש ַהּקְ ַהּנֶ
ּוְלַקּיֵם  ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ֹמַע  ִלׁשְ יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין  יָנה  ּבִ י  ִלּבִ ּבְ ְוֵתן  ָוָלְיָלה, 
ִני  ְוַתְפִריׁשֵ ִמְצֹוֶתיָך.  ּבְ י  ִלּבִ ק  ְוַדּבֵ תֹוָרֶתָך  ּבְ ֵעיַני  ְוָהֵאר  ַאֲהָבה,  ּבְ ְבֵרי תֹוָרֶתָך  ּדִ ל  ּכָ ֶאת 
ָך  ל ַעּמְ ֲעִדי ּוְבַעד ַזְרִעי ָתִמיד ּוְבַעד ּכָ ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ְוָתֵגן ּבַ יֵלִני ִמן ַהּתֹוִעים ּבְ ְוַתְבּדִ
ים ַעִין ְוֹלא ִנְלַמד  ָלל, ְוֹלא ָנׂשִ ׁשּום ָחְכָמה ִחיצֹוָנה ּכְ ּלֹא ַנֲעֹסק ְלעֹוָלם ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ּבֵ
ִסְפֵרי ֲחִקירֹות  ָרֵאל, ֵהן ּבְ ל ִיׂשְ ִסְפֵרי ֲחִקירֹות ׁשֶ ָלל, ֵהן ּבְ ְפֵרי ַהֲחִקירֹות ּכְ ׁשּום ֵסֶפר ִמּסִ ּבְ
נּו ׁשּום ֲחִקיָרה ֵמֲחִקירֹוֵתיֶהם ְוֹלא  ְבּתֵ נּו ּוַמֲחׁשַ ַדְעּתֵ ֵנס ּבְ ּלֹא ִיּכָ ל ָהֲעּכּום. ְוַתֲעֹזר ָלנּו ׁשֶ ׁשֶ
ְנָפׁשֹות  ם  ּתָ ִרׁשְ ּבְ ִדים  ַהּצָ רֹות,  ְוַהּמָ ַהזָּרֹות  ְוֵדעֹוֵתיֶהם  ָברֹוֵתיֶהם  ִמּסְ ְוֵדָעה  ְסָבָרה  ׁשּום 
טּות ְוֶהֶבל  ִסילּות ְוִסְכלּות ּוׁשְ ל ָחְכמֹוֵתיֶהם ַהִחיצֹוִנּיֹות ֵהם ַרק ּכְ ֱאֶמת ּכָ ר ּבֶ ְיָקרֹות, ֲאׁשֶ
ֲאוֹוֵתיֶהם ּוִמּדֹוֵתיֶהם  ַכת ָחְמִרּיּות ַהּגּוף ּוִמּתַ ִסילּות ְוֶחׁשְ ִכים ַרק ִמּכְ ֱאֶמת, ְוִנְמׁשָ מּור ּבֶ ּגָ
ְוַהְמֹזָהם  ם  ָ ְוַהְמֻגּשׁ ֶהָעב  ְוָחְמָרם  ּגּוָפם  ֲאוֹות  ּתַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ֶקף  ּתֹ ֵמֲחַמת  ר  ֲאׁשֶ ָהָרעֹות, 
ַחת  ר ְוִנְתַקְלֵקל ְוִנׁשְ ם ִנְתַעּכֵ ָ אּוס, ִמּשׁ ּנּוף ְוַהּמִ ַתְכִלית ַהזֲֻּהָמה ְוַהּטִ ץ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ּקָ ְוַהְמׁשֻ
אּו ִליֵדי  ּבָ ָבָרא ִלְסָבָרא, ַעד ׁשֶ ָעה ְלֵדָעה ּוִמּסְ ְתעּו ְוָנבֹוכּו ִמּדֵ ּנִ ם ֶהָעֵרל, ַעד ׁשֶ ם ְוִלּבָ ְעּתָ ּדַ

טּות ָחְכמֹוֵתיֶהם ַהִחיצֹוִנּיֹות: ָטעּות ּוׁשְ

ֹראׁש ָהָהר  ֶרן ּבְ ּתֹ ַאְרנּו ּכַ ר ִנׁשְ ֵלָטֵתנּו, ֲאׁשֶ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ּפְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ט אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרֵענּו  יָעה ּוַמּלֵ ל, ְוהֹוׁשִ ל ַהּצֵ ֲעֵדינּו. ַהּצֵ ֲעֹמד ּבַ ּיַ ֵאין עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּבְ
ֶהם,  ּבָ ְוֵעֶסק  ֵחֶלק  ׁשּום  ָלנּו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ּגֹוָרֵלנּו.  ה  ְבֵאּלֶ ְוֹלא  ֶחְלֵקנּו  ה  ְבֵאּלֶ ֹלא  י  ּכִ ֵמֶהם,  ֶקת  ְמֻסּלֶ נּו  ְוִלּבֵ ְכֵלנּו  ְוׂשִ ָיֵדינּו  ְוִתְהֶיה 
ַלֲעֹמד  ָזִכינּו  ַוֲאַנְחנּו  ַמֲאִמיִנים,  ֵני  ּבְ ַמֲאִמיִנים  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ִמזֶַּרע  ֲאַנְחנּו  י  ּכִ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָעְזֵרנּו  יֶתָך.  ּבֵ ֶנֱאַמן  ְנִביֶאָך  ה  ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ל  ּוְלַקּבֵ ַעל ַהר ִסיַני 
יַבת ָנֶפׁש ֵעדּות ְיֹהָוה ֶנֱאָמָנה  ִמיָמה ְמׁשִ ה ָתִמיד, ּתֹוַרת ְיֹהָוה ּתְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ֶחְלֵקנּו ּבְ
ֹמר אֹוָתנּו  ֶניָך ֹצאן ַמְרִעיֶתָך, ּוׁשְ ִתי. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ַעל ּבָ יַמת ּפֶ ַמְחּכִ
ּלֹא  ׁשֶ ּוְבנֹוֵתינּו,  ֵנינּו  ּבָ ְוֶנֶפׁש  נּו  ַנְפׁשֵ ט  ּוַמּלֵ ל  ְוַהּצֵ יָחא,  ְמׁשִ ִעְקבֹות  ּבְ ַהזֹּאת,  ָצָרה  ֵעת  ּבְ
ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹכַח  ָלנּו  ְוֵתן  ָלל.  ּכְ ִחיצֹוָנה  ָחְכָמה  ׁשּום  ּבְ ְלעֹוָלם  ַנֲעֹסק 
ֵתבּו.  יִקים ַאל ִיּכָ ים ְוִעם ַצּדִ ֶפר ַחּיִ חּו ִמּסֵ יקֹוְרִסים ְוַהּכֹוְפִרים ִמן ָהעֹוָלם. ִיּמָ ל ַהֶאּפִ ְוַלֲעֹקר ּכָ
ָמם ְוִזְכָרם ִמן  ח ׁשְ ל ָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות, ִיְהֶיה ִנּמַ ִפילֹוסֹוְפָיא ַוֲחִקירֹות ׁשֶ ְוָכל ָהעֹוְסִקים ּבְ
ָבָניו  ִיְהיּו  ְועֹוָנה,  ֵער  ּוְבַדְרֵכיֶהם  ֲחִקירֹוֵתיֶהם  ּבַ ַיֲעֹסק  ר  ֲאׁשֶ ָלִאיׁש  ְיֹהָוה  ַיְכֵרת  ָהעֹוָלם, 
ָמם. ִיזֵָּכר ֲעֹון ֲאֹבָתיו  ח ׁשְ דֹור ַאֵחר ִיּמַ ּתֹו ַאְלָמָנה. ְיִהי ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית ּבְ ְיתֹוִמים ְוִאׁשְ
לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ִזְכָרם.  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ִמיד  ּתָ ְיֹהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו  ח.  ּמָ ִאּמֹו ַאל־ּתִ את  ְוַחּטַ ֶאל־ְיֹהָוה 
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ָמם. ּוְתַרֵחם  ׁשְ ְסָברֹוֵתיֶהם ְוֵדעֹוֵתיֶהם ִמן ָהעֹוָלם, ְוֹלא ַיֲעלּו עֹוד ַעל ֵלב ְוֹלא ִיזְָּכרּו עֹוד ּבִ
עֹוָלם,  ה ּבָ דֹוׁשָ ה ְוָתִאיר ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ַהּקְ א ּוְתרֹוֵמם ּוְתַגּלֶ ָרֵאל. ְוַתֲעֶלה ּוְתַנּשֵׂ ָך ִיׂשְ ַעל ַעּמְ
ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה.  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוֶבֱאמּוָנה,  ֱאֶמת  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְלתֹוָרְתָך  נּו  ּלָ ּכֻ ְוָנׁשּוב 
ֱאֶמת  יר אֹוְתָך ּבֶ ה ְלַהּכִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּכִ ה ּבֶ דֹוׁשָ ִמיד ֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ּתֹוֵקק ּתָ ְלִהׁשְ
ל ָהעֹוָלמֹות  ָראָת ּכָ ִביל זֶה ּבָ ׁשְ י ּבִ ָכל ֵעת, ּכִ דֹול ּבְ ְמָך ַהּגָ ד ֶאת ׁשִ עֹוָלם ַהזֶּה, ּוְלַכּבֵ ם ּבָ ּגַ
יו  ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ תּוב, ּכֹל ַהּנִ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹוְדִעין ֵליּה. ּכְ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ם, ּבְ ּלָ ּכֻ
ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ בֹוד ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ה ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ּכְ יָעה, ַוֲעׂשֵ יִתיו. ֲעֹזר ְוַרֵחם ְוהֹוׁשִ ַאף ֲעׂשִ
ל  לּו ּכָ ּטְ ילֹוסֹוְפָיא, ַעל ָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות, ְוִיְתּבַ ה ַעל ָחְכַמת ַהּפִ דֹוׁשָ ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ּתֹוָרה  ִמיָמה,  ְוַהּתְ הֹוָרה  ְוַהּטְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִמּתֹוָרְתָך  ֶאָחד  אֹות  ֶנֶגד  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַהָחְכמֹות 
ָכל  ּבְ ֶבֱאֶמת  ּוְלִיְרָאְתָך  ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְלתֹוָרְתָך  ם  ֻכּלָ ְוָיׁשּובּו  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ

ֵלב ָוֶנֶפׁש:

י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ֶוְהֵיה ְבֶעְזִרי ָתִמיד, ְוַחזֵּק  ָאּנָא ְיֹהָוה, ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוָסה ַעל ַנְפׁשִ
ה ְוַהּטֹוָבה ַעל  דֹוׁשָ י ַהּקְ ר ַנְפׁשִ ּבֵ ְתּגַ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ י ְבָכל ִמיֵני ֹעז ְוַתֲעצּומֹות, ּבְ ץ ֶאת ַנְפׁשִ ְוַאּמֵ
ל ִמיֵני ַתֲאוֹות ַהּגּוף  י ִמּכָ יט ֶאת ַנְפׁשִ ה ְלַהְפׁשִ ֶאְזּכֶ ַהּגּוף ְוַתֲאוֹוָתיו ּוִמּדֹוָתיו ָהָרִעים, ַעד ׁשֶ
ה ְלהֹוִציא  ְוֶאְזּכֶ ֹות,  ּוְקֻדּשׁ ָכל ִמיֵני ָטֳהרֹות  ּבְ ְוגּוִפי  י  ַנְפׁשִ ׁש ֶאת  ַוֲאַקּדֵ ַוֲאַטֵהר  ּוִמּדֹוָתיו, 
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ֵהָמה ִלְבִחיַנת ָאָדם, ִמּגּוף ְלֶנֶפׁש, ֵמֹחֶמר  ִחיַנת ּבְ ים ּתֹוִציֵאִני ְוַתֲעֵלִני ִמּבְ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
בֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְלָחְכמֹות ַהּתֹוָרה  ְכלּות ְלָחְכָמה, ֵמָחְכמֹות ּוַמֲחׁשָ ְך ְלאֹור, ִמּסִ ְלצּוָרה, ֵמֹחׁשֶ
ִמיד ֵהיֵטב  ה ִלְזּכֹור ּתָ רֹון, ְוֶאְזּכֶ ּכָ ָך ּכַֹח ַהזִּ יַע ָעַלי ֵמִאּתְ ּפִ רֹון. ְוַתׁשְ ְכָחה ְלִזּכָ ה, ִמּשִׁ דֹוׁשָ ַהּקְ
י  ַמְעּתִ ׁשָ ֶ ים, ֵהן ַמה ּשׁ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ֲאִני לֹוֵמד ּבִ ֶ ְבֵרי תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדֶתָך, ֵהן ַמה ּשׁ ל ּדִ ֶאת ּכָ
ים ַהּנֹוְגִעים ְלִיְרַאת  דֹוׁשִ ָבִרים ַהּקְ ל ַהּדְ י ַרּבֹוַתי ַוֲחֵבַרי ּכָ ֹמַע ִמּפִ ֲאִני ָעִתיד ִלׁשְ ֶ אֹו ַמה ּשׁ
ה ְוַעד  ה ֵמַעּתָ ָ ְקֻדּשׁ רֹון ּדִ ּכָ ֹכַח ַהזִּ ִמיד ֵהיֵטב ּבְ ה ִלְזּכֹר ּתָ ם ֶאְזּכֶ ּלָ ְיֹהָוה ְוַלֲעבֹוָדתֹו ְותֹוָרתֹו, ּכֻ
ַאֲחִריִתי  ֵהיֵטב ֶאת  ֵהיֵטב  ִמיד  ּתָ ִלְזּכֹר  ה  ְוֶאְזּכֶ ָנִתי.  ׁשְ ִמּמִ ָבר  ּדָ ׁשּום  ח  ּכַ ֶאׁשְ ְוֹלא  עֹוָלם, 
סֹוִפי ְוַאֲחִריִתי  ְהֶיה ּבְ ֵפָלה, ּוַמה ּיִ י ֵהיֵטב ַעל ָמה ֲאִתיָנא ְלַהאי ַעְלָמא ׁשְ ְוסֹוִפי, ְוָלׂשּום ִלּבִ
ָכל יֹום ָויֹום,  ה ִלְזּכֹר ֹזאת ֵהיֵטב ּבְ י, ְוֶאְזּכֶ ל ְיֵמי ַחּיַ ח ֹזאת ּכָ ּכַ י, ְוֹלא ֶאׁשְ ר ָיֹבא ִקּצִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶבת,  ָלה, ּוְכרּוַח נֹוׁשָ ָעָנן ּכָ ֲחלֹום ָיעּוף, ּוְכֵצל עֹוֵבר, ּכְ נֹוֵתינּו ֵהם ֶהֶבל, ּכַ י ָכל ָיֵמינּו ּוׁשְ ּכִ
ְלָחָמה. ּוַמה  ּמִ ַלַחת ּבַ ׁשּום ֹאֶפן, ְוֵאין ִמׁשְ יָתה ּבְ ֵלט ִמן ַהּמִ ר ְלִהּמָ ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח. ְוִאי ֶאְפׁשַ
ח  ּכַ ׁשְ י. ְזכֹור ַאל ּתִ ְזּכֹר ְוָתׁשּוַח ָעַלי ַנְפׁשִ ה, ָזכֹור ּתִ ֻקּדָ ה ְליֹום ּפְ ֲעׂשֶ ְחׁשֹב ַעל ְיֹהָוה ּוַמה ּנַ ּנַ
א  ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ י ֵאין ׁשִ עּוֶריָך ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּכִ ר ִהְקַצְפּתָ ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ִמּנְ ֵאת ֲאׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִמיד, ּבְ ל ֹזאת ּתָ יֵעִני ִלְזּכֹר ֶאת ּכָ ֶגד ֵעיָניו. ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ְכבֹודֹו ְוֵאין ֶנְעַלם ִמּנֶ
י, אֹוְרָחא ְרִחיָקא ַוֲאִפּלּו  ַחת, ּוְלָהִכין ֵצָדה ְלַדְרּכִ י ׁשָ י ִמּנִ ט ַנְפׁשִ ה ְלַמּלֵ ְלַרֵחם ָעַלי ֵמַעּתָ
בֹות ָזרֹות,  ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ּכַֹח ֶאת ּכָ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יָלא ֵלית ָלן. ְוָעְזֵרִני ּבְ ין ַקּלִ ַזְוּדִ
ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְוַעְקִמיִמּיּות  ָרִעים  ִהְרהּוִרים  ִמיֵני  ְוָכל  ִחיצֹוִנּיֹות,  ְוָחְכמֹות  ִחיצֹוִנּיֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ
ֵמֲעבֹוָדְתָך  ִלים  ַהְמַבְלּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ְוָכל  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּוְבַדְעּתִ י  ִלּבִ ּבְ קּו  ְדּבְ ּנִ ׁשֶ
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ְכָחם ְלַגְמֵרי  י ְלַגְמֵרי ּוְלׁשָ י ְוִלּבִ ְעּתִ ים ְלַהֲעִביָרם ִמּדַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ם ֶאְזּכֶ ּלָ ית. ּכֻ ָהֲאִמּתִ
י  ֵביִתי ּוְבֶלְכּתִ י ּבְ ְבּתִ ׁשִ ָכל ֵעת, ּבְ ה ִלְזּכֹר אֹוְתָך ָתִמיד ּבְ ה ֶאְזּכֶ ה ְוַעד עֹוָלם, ּוֵמַעּתָ ֵמַעּתָ
ֱאֶמת,  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ּוְלתֹוָרְתָך  ָתִמיד  ֵאֶליָך  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ק  ּוְלַדּבֵ ּוְבקּוִמי,  ְכִבי  ׁשָ ּבְ ֶרְך  ַבּדֶ
י  ק ִלּבִ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ה ׁשֶ ֵלָמה. ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּבִ ּבְ
יץ ְוָחָזק  רּות ַאּמִ דֹול ּוְבִהְתַקּשְׁ ְדֵבקּות ּגָ ֱאֶמת, ּבִ י ֵאֶליָך ּוְלתֹוָרְתָך ּוְלִמְצֹוֶתיָך ּבֶ ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ
ְבֵרי תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוֹלא  ל ּדִ ה ִלְזּכֹר ֵהיֵטב ֶאת ּכָ ֶאְזּכֶ ְמֹאד, ַעד ׁשֶ
ַעְלָמא ֵדין  ִמיד ּבְ ה ְלזֹוְכָרם ּתָ ְבֵרי תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְלעֹוָלם, ַרק ֶאְזּכֶ ָבר ִמּדִ ח ׁשּום ּדָ ּכַ ֶאׁשְ

ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי:

ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ָכל  ֵואֹלֵהי  ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָכל  ֵואֹלֵהי  ַיֲעֹקב, 
ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֲעלּומֹות־ֵלב,  ּתַ ל  ּכָ ַהּיֹוֵדַע  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָאִבינּו  דֹוׁש,  ַהּקָ
ָכל־ֵעת  ִני ּבְ ָך ָתִמיד, ּוְתַזּכֵ ֲאִמּתְ ל, ְותֹוֵרִני ְוַתְדִריֵכִני ּבַ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ּדֵ ִני ֵמִאּתְ ּוְתָחּנֵ
ִאם  ְלִהְתַעּנֹות  ִאם  ְנָדָבה,  ַתֲעִנּיֹות  ִעְנָיֵני  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ֱאֶמת  ּבֶ ָלַדַעת 
י  ִלּבִ י  ּכִ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ּוְלִהְתַנֵהג  ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ֵליַדע  ִני  ּוְתַזּכֵ ַלְחּדֹל. 
ּגּוִפי  מֹוֵסר  ַוֲהֵריִני  ְלַבד,  ָעֶליָך  ַעְצִמי  ִליְך  ַמׁשְ ִהְנִני  ן  ַעל־ּכֵ זֶה.  ִעְנָין  ּבְ ְוָאָנה  ָאָנה  הֹוֵלְך 
ה, ְוַתַעְזֵרִני  ְרֶצה ְוִכְרצֹוְנָך ֶאֱעׂשֶ ּתִ ֶ י ַמה ּשׁ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּתַ ָמִתי ֵאֶליָך ְלַבד, ׁשֶ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ְוַנְפׁשִ
יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְמֵהָרה,  ֵלָמה  ׁשְ ְלֵעָצה  ה ָתִמיד  ֶאְזּכֶ זֶה, ַרק  ִעְנָין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ י  ְעּתִ ּדַ ל  ֲאַבְלּבֵ ּלֹא  ׁשֶ
ִעְנָין  ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ָך ּכִ ִלי ֵעָצה טֹוָבה ֵמִאּתְ
ּוְלַהְכִניַע  ֵמָרע  ָלסּור  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ְוֵאיְך  ֲעִנּיֹות  ַהּתַ
ְרצֹוְנָך  ֱאֶמת ּכִ תֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד ּבֶ ֶפׁש ְוַהּצּוָרה, ְוַלֲעֹסק ּבְ י ַהּנֶ ַהּגּוף ְוַהֹחֶמר ְלַגּבֵ
י  ֶרְך זּו ֵאֵלְך ּכִ י. הֹוִדיֵעִני ּדֶ י ְבָך ָבָטְחּתִ ָך ּכִ ִמיֵעִני ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ה ְוַעד עֹוָלם. ַהׁשְ ַהּטֹוב ֵמַעּתָ

י: אִתי ַנְפׁשִ ֵאֶליָך ָנׂשָ

ים  ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ַעְזֵרִני ִלּתֵ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ן ְצָדָקה  דֹוִלים ְוָהֲעצּוִמים, ְוַתַעְזֵרִני ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ה, ְוַתְחֹמל ָעַלי ּבְ ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ
ֶאֶרץ  ִרים ּבְ ים ֲהגּוִנים ַהּדָ ׁש ַלֲעִנּיִ ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ִסּיּוַע ׁשֶ ַע ּבְ ָרֵאל, ִלְתֹמְך ּוְלַסּיֵ ה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ַהְרּבֵ
ָהֲאִויר  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ ֲאִויר  ּבָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְדֶאֶרץ  ֲאִויָרא  ּבַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְוֶאְזּכֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֵמָעֵלינּו  ִדיִנים  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְוִנְזּכֶ ֵחְטא,  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ְוַהֶהֶבל 
ְוָכל  ְכלּות  ְוַהּסִ ְך  ְוַהֹחׁשֶ ין  ַהּדִ ל  ּוְלַבּטֵ ה ָתִמיד ִלְדחֹות  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל 
ה  דֹוׁשָ ֶפׁש ַהּקְ ַהּנֶ א  ּוְלַנּשֵׂ ּוְלַהֲעלֹות  יר  ְוַתַעְזֵרנּו ְלַהְגּבִ ִמיֵני ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ִמן ָהעֹוָלם. 
יְך ָעֵלינּו ֲחָסִדים טֹוִבים  ה, ְוַתְמׁשִ דֹוׁשָ ה, ְוָתִאיר ָעֵלינּו אֹור ַהָחְכָמה ַהּקְ דֹוׁשָ ְוַהּתֹוָרה ַהּקְ
ים ֵחן  ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ַחּיִ ָך ׁשֶ יַע ָעֵלינּו ֵמִאּתְ ּפִ ה. ְוַתׁשְ ָ ְקֻדּשׁ רֹון ּדִ ה ְלִזּכָ ָך ָתִמיד, ְוִנְזּכֶ ֵמִאּתְ
ִרית ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם  ר ָלנּו ֶאת ּבְ ְזּכָ ים ּתִ לֹום ְוָכל טֹוב. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוׁשָ
ִריִתי ִיְצָחק  ִריִתי ַיֲעֹקב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ תּוב, ְוָזַכְרּתִ ּכָ ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּוְתַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר: ְוַאף ֶאת ּבְ
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ֹאֶפן  ּבְ נּו  ַנְפׁשֵ ט  ֵ ּוְלַקּשׁ ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְוִנְזּכֶ ְלָפֶניָך,  נּו  ַנְפׁשֵ ּוְלַהֲעלֹות  ל  ְלַגּדֵ ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו 
ִכיָנה ְלָפֶניָך ִעם  ֵאר ַהּשְׁ ִכיָנה ְבְבִחיַנת ַמנ )ַמִיין נּוְקִבין(, ְוִתְתּפָ נּו ַלֲעלֹות ְלַהּשְׁ ּתּוַכל ַנְפׁשֵ ׁשֶ
ִריְך־הּוא  א ּבְ ה ִיחּוד קּוְדׁשָ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ה ׁשֶ ְך. ְוִנְזּכֶ ָרא ָקֲאִתיָנא ְלַגּבָ ה ּבְ ּמֶ ַנְפׁשֹוֵתינּו, ֲחִזי ּבַ

ה ַלְיֹהָוה: ֶ ֲעלּו ְלטֹוָבה ְלָפֶניָך ְלֵריַח ִניחֹוַח ִאּשׁ ּיַ יּה, ַעל־ְיֵדי ַנְפׁשֹוֵתינּו ׁשֶ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ

ִמן  ָבר  ּדָ אֹוְכִלין  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלֵתנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ נּו  ּוְתַזּכֵ
ׁש  ַהְמֻלּבָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלַהֲעלֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֲאִכיָלֵתנּו,  ַעת  ׁשְ ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ׁש  ְלִהְתַקּדֵ ַעְזֵרנּו  ּתַ ַהַחי, 
ַעל  ְמָבְרִכין  ָאנּו  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ַעל־ְיֵדי  ר,  ִלְמַדּבֵ ֵמַחי  ֶפׁש  ַהּנֶ ְלַהֲעלֹות  ָאנּו אֹוְכִלים,  ׁשֶ ַחי  ּבַ

ֱאֶמת: דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְלׁשִ ָנה ּגְ ַכּוָ ָרכֹות ּבְ ל ַהּבְ ה לֹוַמר ּכָ ֲאִכיָלֵתנּו, ְוִנְזּכֶ

ָבר  ינּו ׁשּום ּדָ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְוֹלא ָיֹבא ְלתֹוְך ּפִ ים ִמּמַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ְוִתׁשְ
אֹוָתנּו  יל  ְוַתּצִ ּוְבֹאֶנס.  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֲאִפּלּו  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ּבִ ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְוֹלא  ָלנּו,  ָהָאסּור 
ְנֵבלֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יל אֹוָתנּו  ְוַתְבּדִ ְוַתְפִריׁש אֹוָתנּו  ֲהגּוִנים,  ֵאיָנם  ׁשֶ ֹוֲחִטים  ִמּשׁ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ִרים ְוִתְהֶיה  ִמיד ׁשֹוֲחִטים ֲהגּוִנים ּוְכׁשֵ ַרֲחֶמיָך ּתָ ָנן. ְוַתְזִמין ָלנּו ּבְ אֹוַרְייָתא ּוְדַרּבָ ּוְטֵרפֹות ּדְ
ְנֵבלֹות  ָרֵאל ַעל־ָיָדם ְלעֹוָלם ּבִ ָך ִיׂשְ לּו ַעּמְ ׁשְ ּלֹא ִיּכָ ֹמר אֹוָתם ְואֹוָתנּו ׁשֶ ִמיד, ְוִתׁשְ ֶהם ּתָ ִעּמָ
ֹאֶפן  ִחיָטה, ּבְ ִבְרַכת ַהּשְׁ נּו ָתִמיד ֵהיֵטב ּבְ ַכּוְ ּיְ ֹוֲחִטים ׁשֶ לֹום, ְוַתֲעֹזר ְלַהּשׁ ּוְטֵרפֹות ַחס ְוׁשָ
ָפׁשֹות ָהֲעׁשּוקֹות  ל ַהּנְ ֲעלּו ּכָ ּיַ ר, ַעד ׁשֶ ָהַחי, ֵמַחי ִלְמַדּבֵ ׁש ּבְ ֶפׁש ַהְמֻלּבָ ְזּכּו ְלַהֲעלֹות ַהּנֶ ּיִ ׁשֶ
ִריְך הּוא  א ּבְ ה ִיחּוד קּוְדׁשָ ִכיָנה, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשָ ַחּיֹות ְועֹופֹות ּוְבֵהמֹות ֶאל ַהּשְׁ ִלים ּבְ ְלּגָ ַהְמּגֻ
ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים  ְך ַעל־ְיֵדי־זֶה ָעֵלינּו ׁשֶ ִיְהֶיה ִנְמׁשָ ה ׁשֶ יּה ַעל־ָיָדם, ְוִנְזּכֶ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ
ָלל. ָאִבינּו  א ּכְ ִלי ׁשּום ְיִגיָעה ְוִטְרָחא ְוִטְרּדָ ָכבֹוד ּבְ ה ְלַפְרָנָסה טֹוָבה ּבְ לֹום, ְוִנְזּכֶ ים ְוׁשָ ְוַחּיִ
ֹמר  נּו ֹכַח ִלׁשְ ֵאין ּבָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ִבים טֹובֹות, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ַאּתָ ַמִים, ּגֹוֵמל ַלַחּיָ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ֲעֵדנּו  ֲעֹמד ּבַ ּיַ ה ְמֹאד, ְוֵאין ִמי ׁשֶ יו ַהְרּבֵ ים ַעְכׁשָ צּוּיִ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ַהּמְ ֹוֲחִטים ׁשֶ ַעְצֵמנּו ִמּשׁ
ֵאיָנם ֲהגּוִנים ַהּגֹוְרִמים ַמה  ֹוֲחִטים ׁשֶ ַגם ַהּשׁ יל אֹוָתנּו ִמּפְ ִתּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו, ְוַיּצִ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ

ּגֹוְרִמים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ׁשֶ

ִכיַנת ֻעזֶָּך, ּוְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם  ֶמָך, ּוְלַמַען ׁשְ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֹוֲחִטים  ֵטנּו ִמּשׁ יֵלנּו ּוַמּלְ יֵענּו ְוַהּצִ ים. ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּוְלַמַען ּכָ
ִמְכׁשֹול  ׁשּום  ינּו  ּפִ ְלתֹוְך  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד  ְמֵרנּו  ְוׁשָ ֲהגּוִנים.  ֵאיָנם  ׁשֶ ֹוֲחִטים  ִמּשׁ ָרִעים, 
ֹמר  ה ָיכֹול ִלׁשְ ה ּוְבָיְדָך ַהּכֹל, ְוַאּתָ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ה ֹכל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ י ַאּתָ ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ּכִ
ֵאיָנם ֲהגּוִנים. חּוס ַוֲחֹמל  ֹוֲחִטים ׁשֶ ֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוִמּשׁ לּו ִמּנְ ּדֹורֹות ַהּלָ יו ּבַ אֹוָתנּו ַגם ַעְכׁשָ
מֹו  ּכְ ֲאסּורֹות,  ַמֲאָכלֹות  ִמן  יֵלנּו  ְוַהְבּדִ ֶתָך,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשֵ ְוַקּדְ ְלַמֲעֵננּו,  ְוֹלא  ְלַמַעְנָך  ָעֵלינּו 
י ֹקֶדׁש  תּוב, ְוַאְנׁשֵ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ים ִלְהיֹות ִלי. ְוִנְזּכֶ יל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ תּוב, ָוַאְבּדִ ּכָ ׁשֶ
ם  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ ּוְכִתיב,  ֹאתֹו.  ִלכּון  ׁשְ ּתַ ֶלב  ַלּכֶ ֹתאֵכלּו  ֹלא  ְטֵרָפה  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ר  ּוָבׂשָ ִלי  ְהיּון  ּתִ
ְלעֹוָלם  ִיְזּכֹר  ִליֵרָאיו  ָנַתן  ֶטֶרף  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ָאִני.  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ים  ְקדֹוׁשִ ִוְהִייֶתם 

ִריתֹו: ּבְ

עֹוְסִקים  ִיְהיּו  ׁשֶ ְלָבֵנינּו  ַוֲהגּוִנים  טֹוִבים  ִדים  ְמַלּמְ ָלנּו  ְוַתְזִמין  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרנּו 
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ל  ּכָ ְוִיְהיּו  ֱאֶמת.  ּבֶ ַהּמֹוִעיל  ַתְכִלית  ּבְ ֵנינּו  ּבָ ִעם  ה  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ם  ְמַלאְכּתָ ּבִ
ַהֶהֶבל  ֶאת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְיַקְלְקלּו  ּלֹא  ׁשֶ יִקים,  ְוַצּדִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ֵדי־ִתינֹוקֹות  ַהְמַלּמְ
ְוֵיָרֶאה  ְוַיֲעֶלה  ֵחְטא,  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ה  ֶהֶבל־ּפֶ הּוא  ׁשֶ ן,  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ נֹוקֹות  ַהּתִ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ְזּכֹר  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ן.  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ַהּתִ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהֶהֶבל  ְלָפֶניָך  ַמע  ָ ְוִיּשׁ ְוֵיָרֶצה 
יִנים  ל ַהּדִ ָרֵאל, ּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ִרית ֲאבֹוֵתינּו, ְוַתְמּתִ ֶאת ּבְ
הּוא ֹקֶדם  ין ׁשֶ ְפָרט, ּבֵ ְכָלל אֹו ּבִ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ְגְזרּו ַעל ַעּמְ ּנִ ֵאיָנם טֹובֹות ׁשֶ זֵרֹות ׁשֶ ְוָכל ַהּגְ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא  ה ׁשֶ ְזכּות ֶהֶבל ּפֶ ל ּבִ יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ם ּתַ ּלָ ין, ּכֻ ַזר־ּדִ הּוא ְלַאַחר ּגְ ין ׁשֶ ין ּבֵ ַזר־ּדִ ּגְ
ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ּוְתַזּכֵ ן.  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ַהּתִ ל  ׁשֶ
ר  ל ֲאׁשֶ ן ֵאת ּכָ ה ְלַתּקֵ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְוִנְזּכֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת ּבְ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ָלׁשּוב ּבִ ּוְתַזּכֵ
ה  ֶפׁש. ְוִנְזּכֶ י ַהּנֶ ל ַהּגּוף ְלַגְמֵרי ְלַגּבֵ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ֶפׁש ַעל ַהּגּוף, ַעד ׁשֶ יר ַהּנֶ ה ְלַהְגּבִ ַחְתנּו, ְוִנְזּכֶ ׁשִ
ַהֶהֶבל  ָרֵאל, ּבְ ֲאִויָרא ְדֶאֶרץ־ִיׂשְ ְהֶיה ִנְכָלִלים ּבַ ּנִ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ִלּתֵ
ֶהֶבל  ינּו  ּפִ ֶהֶבל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ נּו  ֻכּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֵחְטא,  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ן.  ית־ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ יֶהם ׁשֶ ָרֵאל, ּוְכמֹו ֶהֶבל ּפִ מֹו ֲאִויָרא ְדֶאֶרץ־ִיׂשְ ֵאין ּבֹו ֵחְטא ּכְ ׁשֶ
ֶהֶבל  ן  ּכֵ ם  ּגַ יֶהם  ּפִ ֶהֶבל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ַעְצָמן  ִויַטֲהרּו  ׁשּו  ַקּדְ ּיְ ׁשֶ ֹוֲחִטים  ְלַהּשׁ ְוַתֲעֹזר 
ם  ְרׁשָ ָהַחי, ְלַהֲעלֹוָתם ְלׁשָ לֹות ּבְ ְלּגָ ָפׁשֹות ַהְמּגֻ ּיּוְכלּו ְלַהֲעלֹות ַהּנְ ֹאֶפן ׁשֶ ֵאין ּבֹו ֵחְטא, ּבְ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ י ַאּתָ ִחיָטה, ּכִ ת ַהּשְׁ ְרּכַ ל ּבִ יֶהם ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ֶהֶבל ּפִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
ְלַמַעְנָך  ה  ַוֲעׂשֵ ְוָעֵלינּו,  ֲעֵליֶהם  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים, חּוָסה ָנא  ַחּיִ ַבֲעֵלי  ּבְ לֹות  ְלּגָ ַהְמּגֻ ְנָפׁשֹות  ַעל 

ה: ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ן ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְרׁשָ לֹות ְלׁשָ ְלּגָ ָפׁשֹות ַהְמּגֻ ל ַהּנְ ה ְלַהֲעלֹות ּכָ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו, ׁשֶ ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ

ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֶאְביֹוִנים,  ֶאְנַקת  ׁשֹוֵמַע  ים  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֲחָמן 
ט  ֲעלּומֹות, ְוָעְזֵרִני ְלַמּלֵ ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך יֹוֵדַע ּתַ ֲאׁשֶ ח, ּכַ ּפָ ִרים ָהֲאחּוזֹות ּבַ ּפָ ּצִ ָהֲעׁשּוקֹות ּכַ
ָהֶעְליֹון,  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ י  ַנְפׁשִ ְפֶאֶרת  ּתִ ַוֲהַדר  ְיַקר  ֶדל  ּגֹ ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ ַחת,  ׁשָ י  ִמּנִ י  ַנְפׁשִ
י ָהֲעלּוָבה ְמֹאד  י ַנְפׁשִ ְפּתִ י ְוִטּנַ ְכַלְכּתִ ּלִ ְכלּוִכים ׁשֶ ֶפת ְוַהּלִ ּנֹ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ִרּבּוי ַהּטִ ְוַגם ַאּתָ
את  ְדּכֵ י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ַהְיֵגָעה ְמֹאד, ַהּנִ ַעל ַנְפׁשִ ְמֹאד, ּוְלָפֶניָך ִנְגָלה ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ
ְענּו. ְוָאנּו צֹוֲעִקים ֵאֶליָך  ּלָ יֶהם ָאְמרּו ּבִ צּו ָעֵלינּו ּפִ ִפיִרים. ּפָ י ַהּכְ ּנֵ ין ׁשִ ְוַהְמֹטֶרֶפת ְמֹאד ּבֵ
נּו. ֲאָבל  ים ַעל ַנְפׁשֵ ַעְצֵמנּו ָהִיינּו ַאְכָזִרּיִ י ֲאַנְחנּו ּבְ יֵענּו, ּכִ ּיּוַכל ְלהֹוׁשִ זֶה ְזַמן ַרב, ְוֵאין ִמי ׁשֶ
ה ֶאת  ְוַתּטֶ ֲהֹפְך ֶאת ְלָבֵבנּו ְלטֹוָבה  ּתַ ֹתֶקף ֶחְמָלְתָך, ׁשֶ נּו ּבְ ַנְפׁשֵ יל ֶאת  ה ָיכֹול ְלַהּצִ ַאּתָ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוֵעָצה,  ּוְגבּוָרה  ְוֹכַח  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָוַדַעת  ֶכל  ן ָלנּו ׂשֵ ְוִתּתֶ ֱאֶמת,  ְלָבֵבנּו ֵאֶליָך ּבֶ
ְלַהֲעלֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ְלַגְמֵרי,  ְוַתֲאוֹוָתיו  ַהּגּוף  ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ִמיד  ּתָ ַהּגּוף  ַעל  ֶפׁש  ַהּנֶ יר  ְלַהְגּבִ

ֵלָמה: ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ֶבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ָ ְקֻדּשׁ י ָתִמיד ּבִ א ַנְפׁשִ ּוְלַנּשֵׂ

ה יֹוֵדַע ֶאת  י ַאּתָ נּו, ּכִ ְעּתָ ּבָ ּפַ ִהׁשְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ בֹוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֲחֹמל ַעל ּכְ
ה  ֵמַעּתָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעְזֵרנּו  נּו.  ּבָ ְעֶלֶמת  ַהּנֶ ָקָרה  ַהּיְ ת־ַהּתֹוָרה  ַ ְקֻדּשׁ ֹיִפי  ֹעֶצם 
נּו,  ּבָ ְעֶלֶמת  ַהּנֶ ַהּתֹוָרה  ּוְלַגּלֹות  ְלהֹוִציא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת.  ּבֶ ַעְצֵמנּו  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר 
ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְוֹלא  ֵלם  ִנּכָ ְוֹלא  ֵנבֹוׁש  ְוֹלא  ּוִבְזיֹונֹות,  ֵמֶחְרּפֹות  יֵלנּו  ְוַהּצִ דֹוָלה.  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְמָך ְוִלְכבֹוְדָך  דֹוָלה ְלׁשִ ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּבִ ל ֶאת ַהּכָ ה ְלַקּבֵ ְוִנְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ נּו ְלָכבֹוד  ְוַזּכֵ ָוֶעד. 



ְרֹעה בֹות ּפַ ּתֹוָרה לח י ַמְרּכְ רסד

ֱאֶמת  ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ְלַבד ּבֶ ָלל ַרק ְלׁשִ ִביֵלנּו ּכְ ׁשְ בֹוד ּבִ ׁש ִעם ַהּכָ ּמֵ ּתַ דֹול ְלַבד, ְוֹלא ִנׁשְ ַהּגָ
בֹוד  ַהּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ְלַהֲחִזיר  ה  ְוִנְזּכֶ ָלל,  ּכְ ִחיצֹוָנה  ָבה  ּוַמֲחׁשָ ה  ִנּיָ ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ּוִבְתִמימּות, 
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלהֹוִציא  ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ נּו ּבְ ָחּנֵ ּתְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּדִ ְרׁשֹו. ְוַתַעְזֵרנּו ַעל־ְיֵדי ַהּכָ ְלׁשָ
נּו  דֹוָלה. ְוִתְהֶיה ִעּמָ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ נּו, ּבִ ַנְפׁשֵ ְעָלִמים ּבְ ה ַהּנֶ י תֹוָרה ַהְרּבֵ ּוְלַגּלֹות ִחּדּוׁשֵ
ֵעת  ּבְ ָיֵדינּו  ְוִעם  יֵפנּו  ַהּטִ ֵעת  ּבְ ינּו  ּפִ ִעם  ְוִתְהֶיה  ְרצֹוְנָך,  ּכִ ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֹנאַמר  ְוֹלא  ָתִמיד, 

ֵדנּו: ַמְעּבָ

א  ֵמָאה ְוָהֲעֵיָפה ְמֹאד. ּוַמּלֵ ה, ָהְרֵעָבה ְוַהּצְ ּלָ ה ְוַהּדַ י ָהֲעִנּיָ ל עֹוָלם, חּוָסה ַעל ַנְפׁשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
א  ְוִתְתַנּשֵׂ ה  ְוִתְתַעּלֶ עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ּגּוִפי  ַעל  י  ַנְפׁשִ ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוַתי  ִמׁשְ
ָחְכָמה  ּבְ ֵלָמה,  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  י  ַנְפׁשִ
ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ ּוִבְתׁשּוָבה  ּוְבַאֲהָבה  ִיְרָאה  ּבְ ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָוַדַעת  ּוִביָנה 
ְצּתָ  י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי. ּכִ י ְיֹהָוה ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי ּכִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ׁשּוִבי ַנְפׁשִ ֵלם ּכִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ּבֶ
י  ים. ּכִ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ְיֹהָוה ּבְ ִחי. ֶאְתַהּלֵ ְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ י ִמּמָ ַנְפׁשִ
ֵלי ֶצֶדק  ַמְעּגְ י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ּבְ ַחת, ַנְפׁשִ ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול ֹלא ִתּתֵ י ִלׁשְ ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ
ְצִמית  ּתַ ָך  ּוְבַחְסּדְ י.  ַנְפׁשִ ָרה  ִמּצָ ּתֹוִציא  ִצְדָקְתָך  ּבְ ִני  ַחּיֵ ּתְ ְיֹהָוה  ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  מֹו.  ׁשְ ְלַמַען 
יׁשּוָעתֹו.  ּבִ יׂש  ׂשִ ּתָ יֹהָוה  ּבַ ִגיל  ּתָ י  ְוַנְפׁשִ ָך.  ַעְבּדֶ ֲאִני  י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ל צֹוְרֵרי  ּכָ ְוַהֲאַבְדּתָ  אֹוְיָבי 

י ִתְגֹמל ָעָלי: יִקים ּכִ ירּו ַצּדִ י ַיְכּתִ ֶמָך ּבִ י ְלהֹודֹות ֶאת ׁשְ ר ַנְפׁשִ ְסּגֵ הֹוִציָאה ִמּמַ

ְרֹעה בֹות ּפַ ּתֹוָרה לח י ַמְרּכְ

ַעְצמֹו א.  ֶאת  ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ בּוק  ּדָ הּוא  ִאם  ֵעת  ָכל  ּבְ
י  "ִחּדּוׁשֵ ן  )ַעּיֵ ין  ִפּלִ ּתְ הּוא  ֵבקּות  ּדְ ל  ׁשֶ יָמן  ְוַהּסִ

ָרכֹות ו(: "א" ּבְ דֹות ַמַהְרׁשָ ַאּגָ

ין ב.  ִפּלִ ּתְ ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
י  ּכִ ְוִתּקּונֹו,  ּבּור  ַהּדִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ
ִחיַנת ָים  ה, ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות ּפֶ ּבּור הּוא ּבְ ַהּדִ
ָפַתי  תּוב: "ֲאֹדָני ׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֲאֹדָני, ּכְ ּבְ
ּבּור  ַהּדִ ּפֹוְגִמין  ּוְכׁשֶ יז(,  נא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ח"  ְפּתָ ּתִ
רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ּפִ רּוַח  הּוא  ׁשֶ
רּוַח  יו  ּפִ ֵמרּוַח  ה  ַנֲעׂשֶ ָגם  ַהּפְ ַעל־ְיֵדי  ֲאַזי 
ל  ּכָ אֹוִתּיֹות,  ַבע  ְוׁשֶ ִרים  ָהֶעׂשְ י  ּכִ ְסָעָרה. 
יַמְטִרּיָא ר"ע )ָמאַתִים  ָרה, ּגִ לּול ֵמֲעׂשָ ֶאָחד ּכָ
ִחיַנת  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִחיַנת  ִמּבְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְבִעים(,  ְוׁשִ

ְסָעָרה  אֹוִתּיֹות:  ְבִעים  ְוׁשִ ָמאַתִים  ֲאֹדָני, 
ְורּוַח  אֹוִתּיֹות(.  ְור"ע  ֲאֹדָני,  א  יַמְטִרּיָ ּגִ הּוא  )ס"ה 

ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהְמַקְטֵרג  הּוא  ַהזֶּה  ְסָעָרה 
ְוהּוא:  ְסיֹונֹות,  ְוַהּנִ ְטרּוִגים  ַהּקִ ל  ּכָ ִאים  ּבָ
דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָבִרים ּכְ ַאַחר ַהּדְ
ּקּוֵני ֹזַהר  ַבר ָנׁש )ּתִ )ח"א קי"ט:(, ְוהּוא ְמָסֵער ּגּוֵפּה ּדְ

ּדֹוְבִרים  ינּות ְוָהָרעֹות ׁשֶ ְלׁשִ ּקּון י"ח(. ְוָכל ַהּמַ ּתִ

י הּוא  ּכִ א ֵמרּוַח ְסָעָרה ַהזֶּה,  ַעל ָהָאָדם ּבָ
ה ֵקץ ְוסֹוף ְלָכל  עֹוׂשֶ ר ׁשֶ ׂשָ ל ּבָ ִחיַנת ֵקץ ּכָ ּבְ

ר: ׂשָ ּבָ

ָאָדם ג.  ל  ּכָ ֶאת  ִנים  ּדָ ֵהם  ׁשֶ ָאָדם  ּוְבֵני 
ֵני  ִמיד ַעל חֹובֹות ּבְ ְלַכף חֹוָבה ְוחֹוְקִרים ּתָ
ִחיַנת  ְטָרא ַאֲחָרא, ִמּבְ ֶקף ַהּסִ ָאָדם, ֵהם ִמּתֹ
ִמיד  ּתָ חֹוֵקר  הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ 
ּוְלעֹוֵרר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  יֹון  ְוִכּלָ ֵקץ  ַלֲעׂשֹות 
ְך  ִנְמׁשָ ּכָֹחם  ר  ְוִעּקַ ּוְלַקְטֵרג.  ין  ּוְלַהְלׁשִ ין  ּדִ
ּוִבּטּוָלם  ַהְכָנָעָתם  ר  ְוִעּקַ ּבּור,  ַהּדִ ַגם  ִמּפְ

ּבּור: ּקּון ַהּדִ הּוא ַעל־ְיֵדי ּתִ



ְרֹעה בֹות ּפַ רסהּתֹוָרה לח י ַמְרּכְ

ָיא ד.  ְלַאְכּפַ ִלְראֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך 
ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ַחת  ּתַ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ּדְ ִסְטָרא 
ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ נֹוֵטל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ְלתֹוכֹו  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ
ְרׁשֹו  ְלׁשָ ּבּור  ַהּדִ ֶאת  ְוַיֲעֶלה  ּבּור,  ַהּדִ
ין  ִפּלִ ֵנהּו, ְוָאז זֹוֶכה ָלבֹוא ִלְבִחיַנת ּתְ ִויַתּקְ

ֵבקּות: ֵהם ּדְ ׁשֶ

ְרׁשֹו, ה.  ְלׁשָ ּבּור  ַהּדִ ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ְוָצִריְך 
ַיד  ּבְ ִעין ׁשֶ הּוא ָחֵמׁש ֶאְצּבָ רֹוַע ׁשֶ הּוא ַהזְּ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ בּורֹות  ּגְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֵהם  ׁשֶ ֹמאל,  ׂשְ
בּורֹות  ִמּגְ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ה,  ַהּפֶ מֹוָצאֹות  ה  ָ ֲחִמּשׁ
"ּוְגבּוָרְתָך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּור,  ַהּדִ ה  ַנֲעׂשֶ
ּבּור  ים קמה, יא(. ְוַהְתָחַלת ֲעִלּיַת ַהּדִ ִהּלִ רּו" )ּתְ ְיַדּבֵ
ָהֱאֶמת  ְבַחר  ֵמַהּמֻ ַהְינּו  ֵמֹראׁשֹו,  ִהיא 
ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ ֹראׁש,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ּבּור  ּדִ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאֶמת  ִמיֵני 
ֲעָדִרים,  ה  ַנֲעׂשֶ ָהֱאֶמת  צ"ו(,  )ַסְנֶהְדִרין  ִלְבָרָכה 
ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאֶמת"  ָבְרָך  ּדְ "ֹראׁש  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ַהְינּו  קס(,  קיט, 

ַלֲאִמּתֹו  דֹול  ּגָ ֱאֶמת  ּבֶ יָחתֹו  ׂשִ ל  ּכָ ִויָפֵרׁש 
ָהרּוַח  ִליַטת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ּוְגבּוָרה.  ּוְבֹכַח 
י  ּכִ ר,  ֹיׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ר  ְלַדּבֵ יֹכֶלת  ּבִ ֵאין  ְסָעָרה 
ֶאת  ם  ְלַעּקֵ ְוָצִריְך  אֹותֹו,  ל  ְמַבְלּבֵ ָהרּוַח 
ּבּור  ּדִ ׁשּום  ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ֶרְך  ַהּדֶ
ֲאַזי  נֹו  ַתּקְ ּמְ ּוְכׁשֶ ְלּבּול,  ַהּבִ ֵמֲחַמת  ֱאֶמת  ּבֶ

ְלּבּול: ֵאין לֹו ּבִ

ַהּתֹוָרה ו.  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ּבּור  ַהּדִ ְוִתּקּון 
ר  ּצַ ֵעת ׁשֶ ֲעִנּיּות ּוְבַדֲחקּות ּבְ ם ּבַ ּלֹוְמִדין ּגַ ׁשֶ
ְוִיּסּוִרים  ְוָצרֹות  כֹות  ֲחׁשֵ ִמיֵני  ּוְבָכל  לֹו, 
ָהָאָדם,  ַעל  ָהעֹוְבִרים  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא 
ּתֹוָרה, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר ָאז ַלֲעֹסק ּבַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ּוְכׁשֶ
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶחֶסד,  ל  ׁשֶ חּוט  ָעָליו  ְך  ִנְמׁשָ
ַעל  י"ב(  )ֲחִגיָגה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ִליַטת  הּוא ְזַמן ׁשְ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּבַ

נֹוְפִלים  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ַהּנַ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ 
ּבּור,  ַהּדִ ַעל  ֹוְלִטים  ַהּשׁ ַהְמַקְטְרִגים  ל  ּכָ
ין ְוָכל ִסְטָרא  ֲעֵלי ַהּדִ ים ֵהם ְוָכל ּבַ ְרׁשִ ְוִנְתּגָ
ּבּור  ַהּדִ ן  ְמַתּקֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְמָסֳאָבא,  ּדִ
יר  ׁשִ ּבּור יֹוֵצא ּבְ ְרׁשֹו, ַוֲאַזי ַהּדִ ּוַמֲעֵלהּו ְלׁשָ
זֹּוֶכה  רּוְך־הּוא, ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ל ְלַהּקָ ַבח ְוַהּלֵ ָוׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ל ּוְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲחִמימּות  ּבַ ֵהיֵטב  יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ

ְלֵבין ז.  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 
ָאָדם  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ בּורֹות,  ַהּגְ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ קֹונֹו 
ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ָצִריְך 
"ל,  ּנַ ּכַ ַלֲאִמּתֹו  דֹול  ּגָ ֱאֶמת  ּבֶ קֹונֹו  ְלֵבין 
ֶאת  עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ ַעד  יָחתֹו,  ׂשִ ל  ּכָ ִויָפֵרׁש 
ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ֱאֶמת  ּבֶ ִלּבֹו 
ְבֵרי  ּדִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲחִמימּות  ּבַ ר  ְלַדּבֵ ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ
ׁשּוָבה, ַעד  ִהְתעֹוְררּות ַהּתְ ִלּבֹו ּבְ ּבְ ֱאֶמת ׁשֶ
ַרְך,  ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִחיתּוָתיו ּוְגֻדּלַ ְרֶאה ּפְ ּיִ ׁשֶ
י ַעד  ַרְך. ּכִ ָפָניו ִיְתּבָ ׁש ְמֹאד ִמּלְ ּיֵ ְתּבַ ּיִ ַעד ׁשֶ
ְוֹלא  ֵתָפיו  ּכְ ַאַחר  ַחּטֹאָתיו  ִליְך  ִהׁשְ ו  ַעְכׁשָ
ֲאַזי  אֹוָתם,  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ּכְ ו  ְוַעְכׁשָ ֶהם,  ּבָ ן  ִעּיֵ
ָעיו ֶנֶגד  ׁשָ ֶדל ּפְ דֹוָלה ַעל ּגֹ ה ּגְ ִנְכָנס ּבֹו ּבּוׁשָ
ָעְלִמין.  ָכל  ּדְ א  ְרׁשָ ְוׁשָ ָרא  ִעּקָ יט  ּלִ ְוׁשַ ַרב 
ַעל  ֹפַעל  ּבְ ֵאיָנּה  ה  ַהּבּוׁשָ ֲעַדִין  ה  ּוִבְתִחּלָ
ְכלֹו ְוַדְעּתֹו  י ַחּטֹאָתיו ְמַטְמְטִמין ׂשִ ָניו, ּכִ ּפָ
ן ֹקֶדם  ִקְרּבֹו, ַעל־ּכֵ ּבְ טּות ׁשֶ ַעל־ְיֵדי רּוַח ׁשְ
ל־ ַעת ּכָ ֵלָמה, ֵאין לֹו ּדַ זֹּוֶכה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ׁשֶ

ׁש ְלִפי ֹעֶצם  ּיֵ ָראּוי לֹו ְלִהְתּבַ ׁש ּכָ ּיֵ ְתּבַ ּיִ ְך ׁשֶ ּכָ
ע  ׁשַ ּפָ ַרְך ׁשֶ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ָעיו ּוְלִפי ּגְ ׁשָ ּפְ
ׁשּוָבה  ּתְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ֲאָבל  ֶנְגּדֹו,  ּכְ
ְכלֹו  ׁשּות ְוִנּתֹוֵסף ּבֹו, ׂשִ ּפְ ּנּו ַהּטִ ּוֵמִסיר ִמּמֶ
ה  ה ַהּבּוׁשָ ּלֶ ְוִנְתּגַ יֹוֵתר  ׁש ּבְ ּיֵ ֲאַזי הּוא ִמְתּבַ
אֹור  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ַהּבּוׁשָ ְוֹזאת  ָניו.  ּפָ ַעל 
ַהּבֹוֵרא  ֵבקּות  ּדְ ַעל  ִסיָמן  ֵהם  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ



ְרֹעה בֹות ּפַ ּתֹוָרה לח י ַמְרּכְ רסו

ִנים,  ַהּפָ עֹור  ֵקרּון  ִחיַנת  ּבְ ְוִהיא  ַרְך,  ִיְתּבָ
ל  ּכָ לֹו  מֹוֲחִלין  ַהזֹּאת  ה  ַהּבּוׁשָ ְוַעל־ְיֵדי 

ים: ֵעץ ַהַחּיִ ק ַעְצמֹו ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו ּוְמַדּבֵ

ּוָבֶזה ָאנּו ְיכֹוִלין ְלָהִבין ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ח. 
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּבּוׁשָ ַהְינּו  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת 
ְלַאַחר  כ(,  )ְנָדִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ָניו  ּפָ ַעל  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ַהֵחְטא,  ּקּון  ּתִ
ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ה,  ּובּוׁשָ ִיְרָאה  ָעֵלינּו  ְונֹוֵפל 
ְוזֶהּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ַעת  ּדַ ָעֵלינּו 
ַהְינּו  ֵלי ב, ה(,  )ִמׁשְ ִיְרַאת ה"  ִבין  ּתָ רּוׁש: "ָאז  ּפֵ
ּיֵׁש לֹו ִיְרַאת ה', ְוַדַעת ֱאֹלִקים  ִבין ׁשֶ זֶה ּתָ ּבָ
ת  ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ם ְלָך ּדַ ֵצא ּגַ ּמָ ּיִ ׁשֶ ְמָצא, ַהְינּו ּכְ ּתִ
ְוזֶה  ְוִיְרָאה.  ה  ּבּוׁשָ ַהְינּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 
ה'  ם  ׁשֵ י  ּכִ ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ ל  ּכָ "ְוָראּו  ִחיַנת:  ּבְ
ָרכֹות  )ּבְ ין'  ִפּלִ ּתְ 'ֵאּלּו  י(  ָבִרים כח,  )ּדְ ָעֶליָך"  ִנְקָרא 
ן  ם ּכֵ ְך ֲעֵליֶהם ּגַ ְמׁשָ ּנִ , ַהְינּו ׁשֶ ּךָ ו(, ְוָיְראּו ִמּמֶ

ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה,  ּובּוׁשָ ִיְרָאה 
מֹו  ּכְ ָוִנין  ַהּגְ ָלִלּיּות  ּכְ הּוא  ָרכֹות י"א(, ׁשֶ )ּבְ ֵאר  ּפְ
ְעָיה  ָאר" )ְיׁשַ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ תּוב: "ִיׂשְ ּכָ ׁשֶ
ְוזֶהּו  יִאין,  ַסּגִ ָוִנין  ִמּגְ לּוִלין  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ג(,  מ"ט 

ה  ַנֲעׂשֶ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ רֹוִאין  ָאנּו  ׁשֶ
ָוִנין: ה ּגְ ּמָ ּכַ

ן ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ט.  ַעל־ּכֵ
לֹו  מֹוֲחִלין  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ ֲעֵבָרה  'ָהעֹוֵבר 
ָאָדם  ּבְ ַמְכִניס  ָהֲעֵבָרה  י  ּכִ י"ב(,  ָרכֹות  )ּבְ ד'  ִמּיָ
ה ַמֲחִזיר ַהּמִֹחין  טּות, ְוַעל־ְיֵדי ּבּוׁשָ רּוַח ׁשְ
ֵלי ב, ה(,  ִבין ִיְרַאת ה'" )ִמׁשְ תּוב: "ָאז ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ׁשּוָבה,  ר ַהּתְ ִהיא ִעּקַ "ל, ׁשֶ ּנַ ה ּכַ ִחיַנת ּבּוׁשָ ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ין  ִפּלִ ַהּתְ ְלאֹור  זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ָידּוַע  ׁש ּבֹו ַעזּּות ּבְ ּיֵ ִנים. 'ּוִמי ׁשֶ ֵקרּון עֹור ַהּפָ
ּלֹא ָעְמדּו ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני' )ְנָדִרים  ׁשֶ
ז(,  ֲעִנית  )ּתַ ִאיׁש'  ת  ֵאׁשֶ ּבְ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ 'ּוְבָידּוַע  כ(, 

א  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ זֲֻהַמת  ּבְ בּוק  ּדָ הּוא  ׁשֶ
ה  ל ֶהֶבל )ִמְדָרׁש ַרּבָ אֹוָמתֹו ׁשֶ ָעַמד ַעל ּתְ ַקִין ׁשֶ

ָרֵאל  אֹוָמה ְיֵתָרה נֹוְלָדה ִעם ֶהֶבל(. ְוִיׂשְ ה כ"ב ּתְ ָרׁשָ ית, ּפָ ֵראׁשִ ּבְ

ַהְינּו  זֲֻהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ַהר  ַעל  ָעְמדּו  ׁשֶ
ֹלא  ָעְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ְוגֹוִיים  ָחׁש,  ַהּנָ זֲֻהַמת 
ַרְגֵלי  'ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו',  ְוזֶהּו:  ְסָקה זֲֻהָמָתן.  ּפָ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְגַלִים  ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ
ק  ִנְדּבָ ְוַגם  יד(,  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵתֵלְך"  ֹחְנָך  ּגְ "ַעל 
ָאָדם  י  ּכִ ְלֵגיִהּנֹם.  ְויֹוֵרד  מֹוָתא  ּדְ ִאיָלָנא  ּבְ
ִחיַנת ֵעץ  ין, ּבְ ִפּלִ ְבִחיַנת ּתְ ַגם ּבִ ָהִראׁשֹון ּפָ
ְעָיה  תּוב: "ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו" )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ַהַחּיִ
מֹוָתא,  ּדְ ִאיָלָנא  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְוָדַבק  טז(,  לח, 

ית  ֵראׁשִ ן ֵעֶדן" )ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה "ַוְיָגֶרׁש אֹותֹו ִמּגַ
ב  ָ ּשׁ ם' )ָאבֹות פ"ה(, ּוְכׁשֶ ִנים ְלֵגיִהּנֹ י ַעז ּפָ ג, כד(, 'ּכִ

ְתנֹות עֹור"  ַעׂש ָלֶהם ּכָ ִתיב: "ַוּיַ ְתׁשּוָבה ּכְ ּבִ
עֹור  ֵקרּון  ִחיַנת  ּבְ ק"ה(,  ּקּוִנים  )ּתִ ין  ִפּלִ ּתְ א  ּדָ
ִחיַנת  ּבְ ה  ַהּבּוׁשָ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא  ִנים.  ַהּפָ
ל ֲעוֹונֹוָתיו,  ין, מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ ִפּלִ אֹור ַהּתְ
ֵאינֹו  ים, ּוִמי ׁשֶ ֵעץ ַהַחּיִ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּוְמַדּבֵ
ִרים,  ּוְכׁשֵ ִויֵרִאים  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ִמּצַ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ְויֹוֵרד ְלֵגיִהּנֹם.  ֵיׁש ּבֹו ַעזּּות ּדְ
ׁש ַעל ֲעוֹונֹוָתיו,  ּיֵ ׁשּוָבה ּוִמְתּבַ ה ּתְ עֹוׂשֶ ּוְכׁשֶ
טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ּוְמָגֵרׁש  "ל,  ּנַ ּכַ לֹו  מֹוֲחִלין 
ין  ִפּלִ ַהּתְ אֹור  ִלְבִחיַנת  ְוזֹוֶכה  ְרּבֹו  ִמּקִ
ְוֵכן  ין  ִפּלִ ּתְ ְבִחיַנת  ]'ּבִ "ל:  ּנַ ּכַ ים  ַהַחּיִ ֵעץ  ִחיַנת  ּבְ
ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֶאָחד  ֵסֶפר ׁשְ ְפִנים(, ּוָמָצאִתי ּבְ ן ּבִ ַקִין' )ַעּיֵ ּבְ

רּוְך־הּוא ְלַקִין:  דֹוׁש־ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ֵהִביא ַמֲאַמר ַרַז"ל ׁשֶ

ם ְלַקִין אֹות,  ׂשֶ ַוּיָ ְוזֶהּו:   . ין ָאּתְ ִפּלִ ָלא ָמַנח ּתְ א ּדְ ַקְרַקְפּתָ

ֶתר  ִחיַנת ּכֶ ִנים ְלַכף ְזכּות הּוא ּבְ ּדָ ה ׁשֶ ּמַ ן ִסיָמן ו' ׁשֶ ין )ַעּיֵ ִפּלִ ַהְינּו ַהּתְ

ַהְינּו  ּדְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ם  ּגַ ין(.  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ

ְדִאיָתא  ּקּון ְלָלׁשֹון ָהָרע, ּכְ ִהיא ּתִ אֹות ו', ַהְינּו ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ָחׁש, ּוְבַמֲעַמד  ְך ִמזֲֻּהַמת ַהּנָ י ָלׁשֹון ָהָרע ִנְמׁשַ ֲעָרִכין ט"ו(, ּכִ )ּבְ

ַמֲאַמר ַרַז"ל.[ ְסָקה זֲֻהָמָתן ּכְ ַהר ִסיַני ּפָ

ְמקֹוֵמנּו י.  א: 'ֶאֶרז ָנַפל ּבִ ּנָ ר ַהּתַ ּפֵ ּסִ ְוֶזהּו ׁשֶ
ֻחּדֹו'  ַעל  ְקָרנֹות  ֵרה  ׁש־ֶעׂשְ ׁשֵ ָעָליו  ְוָעְברּו 
י ִנְקָרא  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ י ָידּוַע ׁשֶ כֹורֹות נ"ז(. ּכִ )ּבְ
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י ה' ֲאָרִזים ְוַעּיֵן  ת קי"ח. ְוָנַטעּתִ ּבָ ן ׁשַ ָבנֹון, ]ַעּיֵ ּלְ ֶאֶרז ּבַ
ַלאו ָהִכי  ּבְ ה ִמיֵדי ּדְ נּו ַז"ל ֹלא ָקׁשֶ "א. ּוְלִדְבֵרי ַרּבֵ ַמַהְרׁשָ

ם[ ְועֹוֵבד ֶאת  ן ׁשָ י ַעּיֵ ּנִ ָהֱאֶמת ְמׁשַ ָבָריו ְצִריִכים ִעּיּון ּדְ ּדְ

הּוא  ּוְכׁשֶ דֹול,  ּגָ ֶכל  ּוְבׂשֵ דֹול  ּגָ ְדֵבקּות  ּבִ ה' 
ה, ַאף־ ּנָ ִמּמֶ חּוָתה  ּפְ ַמְדֵרָגה  ְלֵאיזֶה  נֹוֵפל 

ו  ַעְכׁשָ הּוא  ׁשֶ ְדֵרָגה  ַהּמַ זֹּאת  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ
ָאר  ׁשְ ְלֵעֶרְך  דֹוָלה  ּגְ ַמְדֵרָגה  ִהיא  ם  ּגַ ּה  ּבָ
ַפל  ּנָ ׁשֶ ְמקֹוֵמנּו',  ּבִ 'ָנַפל  ְוזֶהּו:  יִקים,  ּדִ ַהּצַ
ְמקֹומֹו  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאֹלקּותֹו  ַגת  ְלַהּשָׂ
ם  ּגַ ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ָגֵתנּו,  ַהּשָׂ ְלִפי  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
דֹוָלה, ֲאָבל ְלִפי ֶעְרּכֹו ִהיא לֹו ְנִפיָלה.  ן ּגְ ּכֵ
הּוא  יק ַהּדֹור, ׁשֶ ּדִ ַבח ַהּצַ ׁשֶ א ּבְ ּנָ ר ַהּתַ ְוִסּפֵ
ִאּלּו ָחָטא ֵאיזֶה  ְדֵרָגה ַהזֹּאת, ּכְ ּמַ ׁש ּבַ ּיֵ ִמְתּבַ
ׁשּוָבה  ה ּתְ ב לֹו ְנִפיָלה ְועֹוׂשֶ י ֶנֱחׁשָ ֵחְטא, ּכִ
ה  ִאּלּו ָחָטא, ּוָבא ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלבּוׁשָ ַעל זֶה ּכְ
ין,  ִפּלִ ַהּתְ אֹור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ
יֹוֵתר,  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ְוַהּמִֹחין  ֶכל  ַהּשֵׂ ִדין  ְוִנְתַחּדְ
ַגת  ַהּשָׂ ה ּבְ ָרה ִויִדיָעה ֲחָדׁשָ ְוִנּתֹוֵסף ּבֹו ַהּכָ
ְכלֹו  ׂשִ ִחּדּוׁש  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאֹלקּותֹו 
ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ
ֵהם  ם ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֵרה( ַעל־ׁשֵ ׁש־ֶעׂשְ י"ו )ׁשֵ
ם  ׁשֵ ַעל  ֵרה(  ׁש־ֶעׂשְ )ׁשֵ י"ו  ְוִנְקָרִאין  ַהּלּוחֹות, 
ָואו  ן  ְוָרְחּבָ ָואו  ן  ָאְרּכָ ׁשֶ רֹות,  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ
מֹו  ּכְ ּלּות  ִהְתּגַ ְלׁשֹון  ְוָעְברּו  י"ד(,  ְתָרא  ָבא־ּבַ )ּבָ

כג(,  יב,  מֹות  )ׁשְ ְוגֹו'  ף"  ִלְנּגֹ ה'  "ְוָעַבר  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ׁש־ )ׁשֵ 'י"ו  'ְוִאְתְגֵליה'.  אּוְנְקלֹוס:  ם  ְוִתְרּגֵ
ֵרה( ְקָרנֹות ַעל ֻחּדֹו', ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ִחּדּוד  ֶעׂשְ

ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ְכלֹו,  ׂשִ ְוִחּדּוׁש 
ֵקרּון  ה  ּלֶ ִנְתּגַ "ל,  ּנַ ּכַ ֵרה  ׁש־ֶעׂשְ ׁשֵ ְקֵראת  ַהּנִ
ין,  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּבּוׁשָ ַהְינּו  ִנים,  ַהּפָ עֹור 
ּבֹו  ּתֹוֵסף  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  יֹוֵתר  ּבְ ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ
ַרְך, ְוֵכן  ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְגֻדּלַ ה ּבִ ָרה ֲחָדׁשָ ַהּכָ
ּתֹוָרה  ּבַ ֶכל  ַהּשֵׂ ִחּדּוׁש  ַעל־ְיֵדי  ָאָדם,  ל  ּכָ
יֹוֵתר ַעל  ׁש ּבְ ּיֵ "ל ּוִמְתּבַ ּנַ ָרה ּכַ ִנּתֹוֵסף ּבֹו ַהּכָ
ְוזֹוֶכה ְלאֹור  ׁשּוָבה,  ר ַהּתְ זֶּה ִעּקַ ׁשֶ ֲחָטָאיו, 

"ל: ּנַ ים ְוכּו' ּכַ ִחיַנת ֵעץ ַהַחּיִ ין, ּבְ ִפּלִ ַהּתְ

ת יא.  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך 
"ת,  ׁשֶ ּבֹ ָיֵר"א  ית"   ֵראׁשִ )"ּבְ ה  ּבּוׁשָ ִחיַנת  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ
אֹור  ִחיַנת  ּבְ ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ "ת(,  ּבָ ׁשַ ָיֵר"א  ִחיַנת  ּבְ

ְדִאיָתא  ּכִ ַהֹחל,  ְיֵמי  ׁש  ְלַקּדֵ ין,  ִפּלִ ַהּתְ
ת"  'ָזְכֵרהּו  ּבָ ַ א: "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ְמִכיְלּתָ ּבִ
ׁש  ַקּדֵ ּמְ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּוְלִפי  ת'.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמֶאָחד 
ָחׁש ֵקץ  ן ִנְדֶחה זֲֻהַמת ַהּנָ ּכֵ ְיֵמי ַהֹחל,  ֶאת 
"ל,  ּנַ ִחיַנת רּוַח ְסָעָרה ּכַ הּוא ּבְ ר ׁשֶ ׂשָ ל ּבָ ּכָ
"ל,  ּנַ ּכַ ְרׁשֹו  ְלׁשָ ּבּור  ַהּדִ עֹוֶלה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ים  ֹלׁשִ )ּשְׁ ְמל"ט  ַהֹחל  ְיֵמי  ׁש  ַקּדֵ ּתְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ְקָללֹות  ע(  ָוֵתׁשַ ים  ֹלׁשִ )ׁשְ ל"ט  ְמָלאכֹות,  ע(  ָוֵתׁשַ

יֵמי  ּבִ ְלָך  ְוִיְדֶמה  ָחׁש,  ַהּנָ זֲֻהַמת  ַרם  ּגָ ׁשֶ
י: ו יֹום ָקְדׁשִ ִאּלּו ַעְכׁשָ ַהחֹול ּכְ
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ִני. ָאִבי ָאב  ִביׁשֵ י ְבֵעְדֹוֶתיָך ְיֹהָוה ַאל־ּתְ ַבְקּתִ ְמָכה ְיִמיֶנָך. ּדָ י ּתָ י ַאֲחֶריָך ּבִ ְבָקה ַנְפׁשִ )לח( ּדָ

ק ַעְצִמי ֵאֶליָך ָתִמיד  ה ְלַדּבֵ ֶאְזּכֶ דֹוִלים, ׁשֶ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָהַרֲחָמן, ָעְזֵרִני ּבְ
דֹוָלה.  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶבת,  ֶ ּוְמֻיּשׁ ְנכֹוָנה  ּוְבֵדָעה  ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ֵעת,  ָכל  ּבְ
ה ְלַקּיֵם  ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָכל ֵעת, ִאם ֲאִני ָדבּוק ּבְ ׁש ַעְצִמי ּבְ ּפֵ ה ְלַפׁשְ ְוֶאְזּכֶ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֱאֶמת, ּבְ ק ּבֶ ִמְצַות ּובֹו ִתְדּבָ

נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ָכל  ּבְ ָראּוי,  ּכָ ין  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
ִמּסֹוֵפר  ים  ּוְקדֹוׁשִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ין  ִפּלִ ּתְ יֹום  ָכל  ּבְ ְלָהִניַח  ה  ְוֶאְזּכֶ ּה,  ּבָ לּוִים  ַהּתְ ִמְצֹות  ְוַתְרַי"ג 
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ן  ְלַכּוֵ ָראּוי  ּכָ ְונֹוָרָאה  ֲעצּוָמה  ָנה  ּוְבַכּוָ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִבין  ִנְכּתָ ְוִיְהיּו  י,  ֲאִמּתִ יק  ְוַצּדִ ָהגּון 
ים ְוָהְרצּועֹות ּוְתִפיָרָתן  ּתִ ּיֹות ְוִתּקּון ַהּבָ ְרׁשִ ין ְוִתּקּוָנן. ּוְכִתיַבת ַהּפַ ִפּלִ ִתיַבת ַהּתְ ַעת ּכְ ׁשְ ּבִ
ִפי ִדיֵני ַהּתֹוָרה  ה ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב ְוָנאֹות ּכְ ין, ַהּכֹל ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ִפּלִ ּקּוֵני ַהּתְ ִגיִדין ְוָכל ּתִ ּבְ
ַתְכִלית  יֹוֵתר ּבְ ָרֵטי ִדיֵניֶהם, ְוָנִאים ּבְ ָכל ּפְ ִמיד ּבְ ִרים ּתָ ׁשֵ י ּכְ ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ה. ְוִיְהיּו ַהּתְ דֹוׁשָ ַהּקְ
נּו־ ַרּבֵ ּדְ ין  ּוְתִפּלִ י  ַרׁשִ ּדְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ה  ְוֶאְזּכֶ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַתְכִלית  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ְוַהּיֹוִפי,  ַהּנֹוי 

ה  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ֹרַע, ּבְ ְמקֹוָמם ָהָראּוי ַעל ָהֹראׁש ְוַעל ַהזְּ ה ְלָהִניָחם ּבִ ָכל יֹום ָויֹום. ְוֶאְזּכֶ ם ּבְ ּתָ
דֹול  ּגָ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ְונֹוָרָאה,  דֹוָלה ֲעצּוָמה  ּגְ ָנה  ּוְבַכּוָ ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה 
דֹוָלה ַוֲעצּוָמה, ַעל־ְיֵדי ֲהָנַחת  ּגְ ה  ָ ְך ָעַלי ְקֻדּשׁ ְהֶיה ִנְמׁשָ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ין  ִפּלִ ַהּתְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעַלי  ְך  ִנְמׁשָ ְוִיְהֶיה  ְמֹאד.  ְמֹאד  ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ין  ִפּלִ ּתְ
ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ֶבֱאֶמת  ֵאֶליָך  דֹול  ּגָ ִלְדֵבקּות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהֶעְליֹון 
ֲאִני  ֵעת ׁשֶ ֵטָלה, ּבָ יָחה ּבְ ר ׁשּום ׂשִ ין ְלעֹוָלם, ְוֹלא ֲאַדּבֵ ִפּלִ י ִמן ַהּתְ ְעּתִ ין. ְוֹלא ָאִסיַח ּדַ ִפּלִ ּתְ
ֵנזֶר  ּבְ ר  ְלִהְתַעּטֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ָאה.  ִעּלָ ַזְיָנא  ֲחִגיַרת  ּבַ ָאה,  ִעּלָ א  ַמְלּכָ ּדְ ִכְתֵרי  ּבְ ין,  ְתִפּלִ ּבִ ר  ֻמְכּתָ
ְמָחה  ֵלב טֹוב ּוְבׂשִ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּבְ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּגְ ים, ּבְ דֹוׁשִ ין ַהּקְ ִפּלִ ְפֶאֶרת ַהּתְ ֲעֶטֶרת ּתִ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ֵלמּות ָהָראּוי ּכִ ׁשְ ין ּבִ ִפּלִ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ּתְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ה ְוֶחְדָוה ּגְ ַרּבָ
ָאִבינּו  ַהּנֹוָרִאים.  ין  ִפּלִ ַהּתְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ִמיד  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד 
יָת אֹוָתנּו  ּכִ זִּ ם ׁשֶ ין, ּוְכׁשֵ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ נּו ִבְקֻדּשׁ ים, ֲחֹמל ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו ְוָחּנֵ ּלִ ַמִים חֹוֵמל ּדַ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ַרֲחֶמיָך ְלַקּיֵם  נּו ּבְ ּוְתַזּכֵ נּו  ָחּנֵ ן ּתְ דֹוָלה ַהזֹּאת, ּכֵ ָך ִמְצָוה ַהּגְ ה ַעְבּדֶ ְוָנַתּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ
ִיְגְרמּו  ְוַאל  ָתִמיד  ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ְוִנְזּכֶ ין.  ִפּלִ ּתְ ל  ׁשֶ ֹזאת  ִמְצָוה  דֹול  ּגָ ֵלמּות  ּוִבׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ
ים  ה ֱאלֹוּהַ ְסִליחֹות. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ַאּתָ יֵנינּו ְלֵביְנָך, ּכִ לֹום ּבֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ְלַהְפִסיק ַחס ְוׁשָ
ַעל  ֱאֶמת  ּבֶ ָתִמיד  ָך  ִמּמְ ֵיׁש  ְלִהְתּבַ ה  ְוִנְזּכֶ ֶבֱאֶמת,  ֵאֶליָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  נּו  ַזּכֵ ּתְ
ֲעֹונֹוֵתינּו  ל  ּכָ ַעל  ָלנּו  ְמֹחל  ּתִ דֹול  ַהּגָ ָך  ּוְבַחְסּדְ ַרְך.  ְתּבָ ּתִ ָך  ֶנְגּדְ ְוַחּטֹאֵתינּו  ֵעינּו  ׁשָ ּפְ ֹעֶצם 
ְענּו ְלָפֶניָך ִמּיֹום ֱהיֹוֵתינּו ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום  ׁשַ ּפָ ָעִוינּו ְוׁשֶ ָחָטאנּו ְוׁשֶ ֵעינּו ׁשֶ ַוֲחָטֵאינּו ּוְפׁשָ
יְך ָעֵלינּו  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ דֹול, ַעד ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ׁשִ ַגְמנּו ּבְ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ַרֲחֶמיָך ּכָ ן ּבְ ַהזֶּה. ּוְתַתּקֵ
ְדֵבקּות ִנְפָלא ְוָעצּום,  ָך ָתִמיד ּבִ ק ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּדַ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ין ּבֶ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ָתִמיד ְקֻדּשׁ
מֹו  ּכְ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֶבֱאֶמת  ֵאֶליָך  דֹוָלה  ּגְ ְוַאֲהָבה  ה  ְוֶחְמּדָ ַוֲחֵפָצה  ָקה  ְוֶחׁשְ ְתׁשּוָקה  ּבִ
ֵאִרי ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי  ָלה ׁשְ י. ּכָ י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפׁשִ תּוב, ּכָ ּכָ ׁשֶ
י  ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ְיֹהָוה ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ י ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ַאְלּתִ ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. ַאַחת ׁשָ

ֵהיָכלֹו: ר ּבְ ֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ ַלֲחזֹות ּבְ

יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ּבּור ָרע ַעל ׁשּום  י ׁשּום ּדִ י ְלעֹוָלם, ְוֹלא ֵיֵצא ִמּפִ ּבּור ּפִ ם ֶאת ּדִ ּבּוִרים ָרִעים ְוֹלא ֶאְפּגֹ ִמּדִ
ְלָבִבי  ֶאת  ה  ְוַתּטֶ ַעְזֵרִני  ּתַ ַרק  ֵני־ָאָדם,  ּבְ חֹובֹות  ַאַחר  ֶאְחֹקר  ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ ִלְמֹצא  ר  ֶאְפׁשַ ׁשֶ ָוטֹוב  ְזכּות  ל  ּכָ ִמיד ַאַחר  ּתָ ַלֲחֹקר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְזכּות  ֵאיזֶה  ִלְמֹצא  ַלְחּתֹר  זֶה,  ַאַחר  ְוִלְטֹרַח  ַע  ְלִהְתַיּגֵ ה  ְוֶאְזּכֶ רּוִעים,  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ַהּגָ ּבְ ֲאִפּלּו 
ִלְמֹצא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְבָיִדי  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ָתִמיד  י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  חּוִתים.  ּפְ ּבַ ׁשֶ חּות  ְבַהּפָ ֲאִפּלּו 



ה ְלתֹוָרה לח ִפָלּ רסטּתְ

ַרֲחֶמיָך  יֵלִני ְבּ ִמיד. ְוַתּצִ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות ּתָ ה ָלדּון ֶאת ּכָ ִמיד ַצד ְזכּות ָוטֹוב, ְוֶאְזּכֶ ָבֶהם ּתָ
קּול  ָ יֹוֵתר, ַהּשׁ הּוא ָעֹון ְלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ֶהָחמּור ּבְ דֹול ְוֶהָחמּור ְמֹאד, ׁשֶ ים ֵמָעֹון ַהּגָ ָהַרּבִ
ִמים,  ִפיכּות ּדָ ֵהם, ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ דֹוִלים ׁשֶ ֹלׁש ָהֲעֵברֹות ַהּגְ ֶנֶגד ׁשָ ּכְ
י  ּפִ ִעם  ֶוְהֵיה  ְלַמַעְנָך,  ָעַלי  ַרֵחם  א,  ּלָ ּכֹ ַעְלָמא  ּדְ ָמָרא  ם.  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ קּול  ׁשָ ָהָרע  ְלׁשֹון  ְוָעֹון 
ּבּור ְלׁשֹון ָהָרע ַוֲאַבק  י ׁשּום ּדִ ּלֹא ֵיֵצא ִמּפִ ְתֵחי ִפי ׁשֶ ֹמר ּפִ ֶאׁשְ ִני ׁשֶ ּבּוִרי. ְוַזּכֵ ֵעת ּדִ ָתִמיד ּבְ
ל ִמיֵני ִדּבּוִרים  יֵלִני ִמּכָ ֵאינֹו ָהגּון, ְוַתּצִ ּבּור ׁשֶ עֹוָלם, ְוֹלא ּדִ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ְלׁשֹון ָהָרע ַעל ׁשּום ִיׂשְ
ָקִרים,  ּוִמּשְׁ ּוֵמֲחִניפּות  יָצנּות  ּוִמּלֵ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּוִמּדְ ּוֵמְרִכילּות  ָהָרע  ׁשֹון  ִמּלָ ָרִעים, 
ְוִיְרַאת  ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ ְולֹוַמר  ַגּלֹות  ּוִמּלְ ה,  ּפֶ ּבּול  ּוִמּנִ ְלַגּלֹות,  ְצִריִכים  ֵאין  ׁשֶ ַגּלֹות סֹוד  ּוִמּלְ
ֵאיָנם טֹוִבים,  ל ִמיֵני ִדּבּוִרים ׁשֶ ֵאין ָראּוי ְלָאְמָרם ּוְלַגּלֹוָתם, ּוִמּכָ ָמקֹום ּוִבְזַמן ׁשֶ ַמִים ּבְ ׁשָ
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ הּוא רּוַח ּפִ דֹוׁש ׁשֶ ּבּור ַהּקָ ה ַהּפֹוְגִמין ֶאת ַהּדִ ל ִמיֵני ֶהֶבל־ּפֶ ּוִמּכָ
י  ּכִ ָחִקים,  ׁשְ ׁשֹוֵכן  ְלָפֶניָך  ר  ַסּפֵ ּנְ ּוַמה  ָמרֹום,  ב  יֹוׁשֵ ְלָפֶניָך  ּנֹאַמר  ַמה  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ֶרְך ֵאיְך ְלַהְרִחיק ַעְצֵמנּו ֵמֶהם  גּוִמים ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ׁשּום ּדֶ ִדּבּוִרים ּפְ ֵמֹרב ְרִגילּוֵתנּו ּבְ
ְוַתְדִריֵכִני  ַרֲחֶמיָך  ְבּ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי,  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ה.  ֵמַעּתָ
ּבּור  ּדִ ׁשּום  ּבְ ל  ׁשֵ ֶאּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ְבּ ַעְצִמי  ֹמר  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָרה,  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ְותֹוֵרִני 
ִמיד, ְוֹלא ֶאְחֹקר  ִני ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל ּתָ ְרצֹוֶנָך. ּוְתַזּכֵ ּלֹא ּכִ ָבר ׁשֶ ֵאינֹו טֹוב, ְוֹלא אֹוַמר ּדָ ׁשֶ
ָכל ּכַֹח  ִמיד ּבְ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ א ֶאְזּכֶ לֹום, ַרק ַאְדַרּבָ ֵני ָאָדם ַחס ְוׁשָ ְלעֹוָלם ַאַחר חֹובֹות ּבְ
דֹוׁש, ֲאִפּלּו  ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ ֵני ִיׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ ָוֹעז ּוְגבּוָרה ִלְמֹצא ָתִמיד ְזכּות ָוטֹוב ּבְ
ם  ּלָ ַהחֹוְלִקים ְוָהרֹוְדִפים אֹוִתי, ּכֻ ים, ֲאִפּלּו ּבְ ּלִ ּקַ ּבַ ל ׁשֶ ַהּקַ חּוִתים, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ַהּפָ ּבְ
ׂש ְוִלְמֹצא  ָך ֵאיְך ְלַחּפֵ ֶכל ָוַדַעת ֵמִאּתְ ן ִלי ׂשֵ ִמיד, ְוִתּתֶ ַרֲחֶמיָך ַלדּוָנם ְלַכף ְזכּות ּתָ ה ּבְ ֶאְזּכֶ

ִמיד: ֶהם ְזכּות ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ּתָ ּבָ

ִנים  ּפָ ַעזֵּי  ֵהם  ׁשֶ ָהָרִעים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ר,  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתּצִ
ִמיד ִלְמֹצא ֹחב  ים ּתָ ׁשִ ֵני ָאָדם, ּוְמַבּקְ ִמיד ַאַחר חֹובֹות ּבְ ים ּתָ ׂשִ ּדֹור, ַהחֹוְקִרים ּוְמַחּפְ ּבַ ׁשֶ
ַמע  ׁשְ ַרֲחֶמיָך ֵמֶהם ּוֵמֲהמֹוָנם, ְוַאל ּתִ יֵלנּו ּבְ ל עֹוָלם, ַהּצִ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּוְפַגם ּבְ
ְפֵני ִדְבֵריֶהם ָהָרִעים, ְוַאל  ְרּגֹוד ּבִ ָלל, ְוִתְסּתֹם ַהּפַ ְבֵריֶהם ְוַאל ַיֲעֶלה ִקְטרּוָגם ְלָפֶניָך ּכְ ּדִ
ָכל  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבָבם ָהָרע, ְוֵהם עֹוְמִדים ָעֵלינּו ּבְ י ַאּתָ ָלל. ּכִ ָאְזְנָך ּכְ ְנסּו ִדְבֵריֶהם ּבְ ִיּכָ
כּו ּוָבאּו  לֹום ֵמֲעבֹוָדְתָך ֶבֱאֶמת, ּוֵמֶהם ִנְמׁשְ ֵעת ּוְמַקְטְרִגים ָעֵלינּו ְורֹוִצים ְלַרֲחֵקנּו ַחס ְוׁשָ
ר ַעל־ָיָדם ִנְתַרַחְקנּו ֵמֲעבֹוָדְתָך ֶבֱאֶמת.  ְלּבּוִלים, ֲאׁשֶ ְסיֹונֹות ְוַהּבִ ְטרּוִגים ְוַהּנִ ל ַהּקִ ָעֵלינּו ּכָ
ה, ְוָכל  ָעַבר ָעֵלינּו ַעד ֵהּנָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְיֹהָוה ָמה  ים ָקמּו ָעֵלינּו ְמֹאד.  ַרּבִ י  ּכִ ָעה,  ּוְבָכל ׁשָ ָכל יֹום  ּבְ עֹוֵבר ָעֵלינּו ְבָכל ֵעת  ֶ ּשׁ ַמה 
י ְיֹהָוה  יפּו ָעַלי ָיַחד. ְוָהֱאֶמת ָיַדְעּתִ ל ַהּיֹום ִהּקִ ִים ּכָ ים ָקִמים ָעָלי. ַסּבּוִני ַכּמַ ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ
ַעל־ְיֵדי  ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ י  ַנְפׁשִ ּבְ ַסּבֹוִתי  ְוָאֹנִכי  ֶהָעֹון  ֲאדֹוִני  ֲאִני  ִבי  י  ּכִ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי 
ָגִמים  ר ַעל־ְיֵדי ַהּפְ עֹור, ֲאׁשֶ ׁשֹון ּוִבְבִרית ַהּמָ ְבִרית ַהּלָ י ּבִ י ֶאת ַעְצִמי ּוָפַגְמּתִ ַמְרּתִ ּלֹא ׁשָ ׁשֶ
לֹום,  ְוׁשָ ָעֵלינּו ַחס  ּוְלַקְטֵרג  ין  ּוְלַהְלׁשִ ר  ְלַדּבֵ ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ָלֶהם  ְך  ִנְמׁשַ ה  ָהֵאּלֶ
ה  ה ְלֵהִטיב, ְורֹוֶצה ַאּתָ ה ַמְרּבֶ ה ָחֵפץ ֶחֶסד ְוַאּתָ ַאּתָ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ׁשֶ ַבר ִהְבַטְחּתָ ֲאָבל ּכְ



ה ְלתֹוָרה לח ִפָלּ ּתְ רע

ְנָאה  ַתְכִלית ַהּשִׂ ה ׂשֹוֵנא ּוְמָמֵאס ּבְ ִמיָתָתם, ְוַאּתָ ה ָחֵפץ ּבְ ִעים ְוֵאין ַאּתָ ל ְרׁשָ ְתׁשּוָבָתן ׁשֶ ּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַקְטֵרג  ין  ּוְלַהְלׁשִ ין  ּדִ ְלעֹוֵרר  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֶאת  אּוס  ְוַהּמִ
ַוֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ֵעיֶהם  וְפׁשָ ֲחָטֵאיֶהם  ַעל־ְיֵדי  ָפֶניָך  ִמּלְ ְנזּוִפים  ֵהם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְפָרט  ּבִ ָך,  ַעּמֶ
ָרֵאל ַחס  ַקְטְרגּו ַעל ִיׂשְ ּיְ י־ֵכן ֵאין ְרצֹוְנָך ׁשֶ ָחְטאּו ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת, ַאף־ַעל־ּפִ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
ד ְזכּות  ָרֵאל ְועֹוֵסק ְלַלּמֵ ַרֵחם ָאז ַעל ִיׂשְ ּמְ ב ֶאת ִמי ׁשֶ ה ּבֹוֵחר ּוְמָקֵרב ּוְמַחּבֵ לֹום. ְוַאּתָ ְוׁשָ
ה  מֹו ֹמׁשֶ ִביָלם, ּכְ ׁשְ יר ֲעבּוָרם ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך ּבִ ֵעת ַהִהיא, ּומֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְלַהְעּתִ ֲעֵליֶהם ּבָ
ָעׂשּו  ֵעת ׁשֶ ִמיד ֲאִפּלּו ּבְ ל ֲעֵליֶהם ּתָ ּלֵ ָרֵאל ְוִהְתּפַ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ִיׂשְ ּמָ לֹום ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ
ִביל  ׁשְ ה ּבִ ָכל ִמיֵני ִחּבָ ְבּתָ אֹותֹו ּבְ תֹו ָתִמיד, ְוִחּבַ ִפּלָ ַמְעּתָ ּתְ ַרֲחֶמיָך ׁשָ ה ּבְ ָעׂשּו, ְוַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ
ֲעֵדנּו.  ֲעֹמד ּבַ ּיַ ָאָדם ָאִין, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ר ּבָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ ְוָיׁשָ ה ּבַ זֶה. ְוִהּנֵה ַעּתָ
, ַעל  ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ים ְמֹאד, ּכַ ים ָקִמים ָעֵלינּו, ַרּבִ י ִאם עֹוד ַרּבִ ָכל זֶה, ּכִ ְוֹלא ַדי ָלנּו ּבְ
ְפלּוֵתנּו  ׁשִ ּוְרֵאה  ּלּוֵתנּו  ּדַ ַעל  ֲחֹמל  ל  ּדַ ַעל  ַהחֹוֵמל  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  ֵען  ָ ְלִהּשׁ ָלנּו  ִמי 
ַני  ּפָ ת  ּוֹבׁשֶ י  ֶנְגּדִ ִתי  ִלּמָ ּכְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ָוֶקֶלס,  ַלַעג  ָהִיינּו  י  ּכִ ּוְרֵאה  ַמִים  ָ ִמּשׁ ט  ַהּבֵ ּוִבְזיֹוֵננּו, 
ַמְכאֹוֵבינּו  ַרּבּו  י  ּכִ ָעְנֵיינּו  ּבְ יָטה  ַהּבִ ם.  ּוִמְתַנּקֵ אֹוֵיב  ֵני  ִמּפְ ף  ּוְמַגּדֵ ְמָחֵרף  ִמּקֹול  ְתִני.  ּסָ ּכִ
ֲאַנְחנּו  ָך  ַעּמְ י  ּכִ ָעֵלינּו  ֲחרֹוְנָך  ּפְֹך  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ְבֵיינּו  ׁשִ ֶאֶרץ  ּבְ ָעֵלינּו  חּוָסה  ְלָבֵבנּו,  ְוָצרֹות 
יֵלִני  ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ַהּצִ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ָעְננּו. ַמּצִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ִריֶתָך, ָעְזֵרנּו ּכִ ֵני ּבְ ּבְ
יל,  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  ָחָזק  ּגֹוֵאל  ָנא  יֵלִני  ַהּצִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  יֵלִני  ַהּצִ ּוֵמרֹוְדָפי,  אֹוְיַבי  ִמּיַד  ָנא 
ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ּוְמַקְטְרִגים  יִנים  ּוַמְלׁשִ ל ִמיֵני ׂשֹוְנִאים  ּוְפֵדנּו ִמּכָ ֵטנּו  ּוַמּלְ יֵלנּו  ַהּצִ
ֶהם  ר ָאנּו חֹוִסים ּבָ ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ חּוָסה ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו ּוְלַמַען ּכָ
ּוִמּיַד  יֶהם  ִמּפִ ֵמֶחֶרב  יֵלנּו  ְוַהּצִ יֵענּו  הֹוׁשִ ל,  ַהּצֵ ל  ַהּצֵ ַרֵחם  ַרֵחם  ֲעלּומֹות,  ּתַ יֹוֵדַע  ִמיד.  ּתָ
יֵענּו  יֵקי־ֱאֶמת, ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ָך ּבִ יַע ָעֵלינּו ֹכַח ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ ּפִ ָחָזק ֶאְביֹון. ְוַתׁשְ
ה ַלֲעֹקר  ִדים ַהחֹוְלִקים ַעל ָהֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ְתַנּגְ ל ַהּמִ יל ֲעֵדי ָאֶרץ ּכָ ּפִ ה ְלַהְכִניַע ּוְלַהׁשְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ִאים  ַהּבָ ָהְרחֹוִקים  ַעל  יִנים  ְלׁשִ ְוַהּמַ ַהְמַקְטְרִגים  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ
ָדִאים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ְלִפי  ֵאין ָאנּו ּכְ י ׁשֶ ֶמָך. ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת, ַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ּבֶ
נּו ַמה  ה ִעּמָ ה ַאּתָ ים ְמֹאד, ֲעׂשֵ ים ְיֹהָוה, ַרֲחֶמיָך ַרּבִ י־ֵכן ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ינּו, ַאף־ַעל־ּפִ ַמֲעׂשֵ
ן ְוׁשֹוֵפט,  ם אֹוָתם ְלַדּיָ ה, ֲאָבל ִמי ׂשָ ֲעׂשֶ נּו ּוִמי ֹיאַמר ְלָך ַמה ּתַ ה ִעּמָ ְרֶצה ְוִכְרצֹוְנָך ֲעׂשֵ ּתִ ׁשֶ
ִפים  ְרּדָ ָדם ִלְרֹמס ַעל ַהּנִ ׁש ֹזאת ִמּיָ ּקֵ לֹום, ּוְלַקְטֵרג ָעֵלינּו ָחִליָלה, ִמי ּבִ ָלדּון אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ
י  ָלה ָנא ְבַיד ְיֹהָוה ּכִ רּו. ֶאּפְ יָת ָרָדפּו ְוֶאל ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסּפֵ ר ִהּכִ ה ֲאׁשֶ י ַאּתָ ָחִליָלה, ּכִ

ים ַרֲחָמיו ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָֹלה: ַרּבִ

ַמע ַצֲעָקִתי ְוַנֲאָקִתי  יו, ׁשְ ְחּתָ ּיֹות ּוִמּתַ ְחּתִ אֹול־ּתַ ל עֹוָלם, ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה ֵמִעְמֵקי ַהּשְׁ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַמִים, ָהִקיצּו ְלַצֲעִרי ּוְרִדיָפִתי,  ֵבָדה ְמֹאד, ָהֲעמּוָקה ְמֹאד. ִאי ׁשָ ָרה ְמֹאד, ַהּכְ ְוַאְנָחִתי ַהּמָ
ִהי  ֲאִני ְבַעְצִמי רֹוֵדף ֶאת ַעְצִמי ְביֹוֵתר, ְוַגם ֲאֵחִרים רֹוְדִפים אֹוִתי ְמֹאד ְמֹאד, ַוּתְ ֶ ַמה ּשׁ
ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך, ֲאָהּה ְיֹהָוה, ֲאָהּה  ִנים ְוָאחֹור, ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי ְוִהּנָ ְלָחָמה ָעַלי ּפָ ַהּמִ
ָרה,  תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ י ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ֲעָמִקים, ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ַהְסּתָ י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ְיֹהָוה, ׁשִ
ּוַמר ִלי  ּוַמר ִלי ְמֹאד ַצר  ַמִים, ַצר  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ רֹות, ַצר ִלי ְמֹאד ָאִבי  ּוְרָבבֹות ַהְסּתָ ֵמֲאָלִפים 
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ְעֵלם ָאְזְנָך  ָמְעּתָ ַאל ּתַ יָחִתי ְוַצֲעִרי, קֹוִלי ׁשָ עֹוָלם ְלָפֵרׁש ּבֹו ׂשִ ְמֹאד, ְוֵאין ִלי ׁשּום ָלׁשֹון ּבָ
ר,  ׂשָ ל ּבָ ְטָרא ַאֲחָרא, ִסְטָרא ְדֵקץ ּכָ ָיא ַהּסִ ה ְלַאְכּפַ ֶאְזּכֶ ִני ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ְוָעִתי. ָחּנֵ ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ
ל  ְטָרא ַאֲחָרא ּכָ יֶהם, ְלהֹוִציא ֵמַהּסִ ְלָעם ִמּפִ ה ְלהֹוִציא ּבִ ה. ְוֶאְזּכֶ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ּבּור ׁשֶ ַחת ַהּדִ ּתַ
ּבֹו  י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ַגם  ְפּ ַעל־ְיֵדי  ֵמֶהם  ְנקּו  ּיָ ׁשֶ גּוִמים  ּפְ ּבּוִרים  ַהּדִ ְוָכל  ָרִעים  ּבּוִרים  ַהּדִ
ה ְלהֹוִציא  ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ם ֶאְזּכֶ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון, ְוֻכּלָ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ ּבְ
ָעה  ר ָהִרׁשְ ה, ַעד ֲאׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ם ׁשֶ ְרׁשָ ם ְלׁשָ ּלָ יָבם ּכֻ ְטָרא ַאֲחָרא, ּוְלָהׁשִ ּבּוִרים ִמן ַהּסִ ל ַהּדִ ּכָ
יֶהם ָחָצץ  א ּפִ ֶקר. ּוְתַמּלֵ י ָכל ּדֹוְבֵרי ׁשָ ֵכר ּפִ י ִיּסָ יָה, ּכִ ץ ּפִ ְקּפָ ְכֶלה ְועֹוָלָתּה ּתִ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכֶ ּלָ ּכֻ
ַעל  ָרעֹות  ְודֹוְבִרים  יִנים  ּוַמְלׁשִ ַהְמַקְטְרִגים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּוְלׁשֹוָנם  יֶהם  ּפִ ֶאת  ְוַתֲעֹקר  ם  ּוְתַעּקֵ
ם  ְרּכָ ׁשּובּו ִמּדַ ּיָ ם ׁשֶ ִלּבָ ן ּבְ ֱאֶמת, ְוִתּתֵ ְמָך ּבֶ ִרים ַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ׁשִ ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ
תּוב, ַיֲעֹזב  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ עֹוָלם, ִויֻקּיַ ה ָהֱאֶמת ּבָ ּלֶ ֱאֶמת ֶאל ָהֱאֶמת ְוִיְתּגַ ם ּבֶ ָהָרָעה, ְוַיּטּו ִלּבָ
ה ִלְסֹלַח: י ַיְרּבֶ בֹוָתיו ְוָיׁשֹב ֶאל ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ּכִ ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ָרׁשָ

ה ָתִמיד יֹוָמם  דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ַרֲחֶמיָך ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ְוַתַעְזֵרנּו ַלֲעֹסק ּבְ נּו ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
י.  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ְוֵעֶסק  ִלּמּוד  ִלי  ּבְ ילֹוַתי  ִמּלֵ ַלְיָלה  ׁשּום  ְוֹלא אֹוַבד  ָוַלְיָלה, 
ּוְתִחּנֹות  ְתִפּלֹות  ּבִ ְוַלֲעֹסק  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ה תֹוָרְתָך  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ֵמֵעיַני,  ָנה  ׁשֵ ד  ְלַנּדֵ ְוַתַעְזֵרִני 
ּלֹא ִיְהֶיה ֹכַח  ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ּוְבָכל יֹום ָויֹום, ְוִתְהֶיה ְבֶעְזִרי ָתִמיד, ׁשֶ ה ּבְ ׁשֹות ַהְרּבֵ ּוַבּקָ
ר  ּצַ ׁשֶ ּכְ ֵעת  ּבָ ַוֲאִפּלּו  ָהֲעבֹוָדה,  ּוִמן  ַהּתֹוָרה  ִמן  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵלנּו  ְלַבּטְ עֹוָלם  ּבָ ּטּול  ּבִ ְלׁשּום 
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ן  ה ַגם־ּכֵ ִנְזּכֶ ָחִליָלה,  ּוְבַדֲחקּות  ֲעִנּיּות  ּבַ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  לֹום,  ְוׁשָ ָלָאָדם ַחס 
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ְבֵרי תֹוָרה ְלעֹוָלם. ְוַאּתָ ֵטִלים ִמּדִ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ָתִמיד, ְוֹלא ִנְהֶיה ּבְ ַלֲעֹסק ּבְ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֶחֶסד  ל  ׁשֶ חּוט  ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ַוֲעָמֵלנּו,  ְוֹדֲחֵקנּו  ְבָעְנֵינּו  ְוִתְרֶאה  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ
ֶקר ִיְזַרח  ַאְבָרָהם, ּוְכאֹור ּבֹ ֶקר ּדְ ְך ָעֵלינּו אֹור ַהֶחֶסד ִמּבֹ דֹוִלים, ְוֻיְמׁשַ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ָהַרּבִ
י  יֹרה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ ָעֵלינּו אֹור ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ְוַהֶחְמָלה ְוַהֲחִניָנה. יֹוָמם ְיַצּוֶ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יְך ָעֵלינּו ּבְ ְמׁשִ ּתַ ַאְבָרָהם ׁשֶ ֶקר ּדְ י, ְוַעל־ְיֵדי אֹור ַהֶחֶסד ּבֹ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ ּתְ
ַחת  ּתַ ְסָעָרה,  ָהרּוַח  הּוא  ׁשֶ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ְדֵקץ  ִסְטָרא  ָיא  ּוְלַאְכּפָ ְלַהְכִניַע  נּו  ְתַזּכֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָהעֹוָלם  ִמן  לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ְדָברֹו.  ה  עֹוׂשָ ְסָעָרה  רּוַח  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלִדּבּור  ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָרִעים  ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ בּוֵלנּו  ּגְ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו 
ם  ֵ ל ְלַהּשׁ ן ְוַהּלֵ ַבח ְוַרּנֵ יר ָוׁשֶ ׁשִ ינּו ּבְ ה ִמּפִ ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ּבִ ּיֵֵצא ַהּדִ ה ׁשֶ ּבּור, ְוִנְזּכֶ ָגם־ַהּדִ ן ּפְ ּוְלַתּקֵ
ִיְהיּו  ּבּוֵרנּו  ּדִ ל  ּכָ ַרק  ָלל,  ּכְ גּום  ּפָ ּבּור  ּדִ ׁשּום  ינּו  ִמּפִ ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ נּו  ּוְתַזּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ
ְוהֹוָדאֹות  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ים,  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ַרק 
ֵלם  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ִמיד, ּבֶ ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַמִים ַוֲעבֹוַדת ַהּשׁ דֹוׁש, ּוְבִיְרַאת ׁשָ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ
ת  ִהּלַ ָך. ּתְ ְפַאְרּתֶ ל ַהּיֹום ּתִ ֶתָך ּכָ ִהּלָ ֵלא ִפי ּתְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ִיּמָ דֹוָלה ּכִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ִמיד  ָכל ֵעת ּתָ ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֲאָבְרָכה ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ְיֹהָוה ְיַדּבֶ
ים  ִפי ּוְבתֹוְך ַרּבִ ׁשּוָעֶתָך. אֹוֶדה ְיֹהָוה ְמֹאד ּבְ ל ַהּיֹום ּתְ ר ִצְדָקֶתָך ּכָ י ְיַסּפֵ ִפי. ּפִ תֹו ּבְ ִהּלָ ּתְ

ֹוְפֵטי ַנְפׁשֹו: יַע ִמּשׁ י ַיֲעֹמד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוׁשִ ּנּו. ּכִ ַאַהְלּלֶ

ַוֲחִנינֹוֶתיָך  ָהֲעצּומֹות  ְוטֹובֹוֶתיָך  דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרִני  ּתַ ּוְבֵכן 
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ה  ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ִני ְותֹוׁשִ דֹוָלה ָעֵלינּו ָתִמיד, ּוְתַזּכֵ ּיֹות, ְוֶחְמָלְתָך ַהֲחָזָקה ְוַאֲהָבְתָך ַהּגְ ָהֲאִמּתִ
ה  ָ ֶנֶגד ֲחִמּשׁ ֵהם ּכְ ֹמאל, ׁשֶ ְזרֹוַע ׂשְ ּבִ עֹות ׁשֶ ה ֶאְצּבָ ָ הּוא ֲחִמּשׁ ְרׁשֹו ׁשֶ ּבּור ְלׁשָ ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּדִ
ֵלם,  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ָכל יֹום ּבֶ יָחִתי ְלָפֶניָך ָתִמיד ּבְ ַרֲחֶמיָך ְלָפֵרׁש ׂשִ ִני ּבְ ה. ּוְתַזּכֵ מֹוָצאֹות ַהּפֶ
ְמֹאד  ב  ַהּלֵ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ּוִבְתִמימּות  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  יָחה  ָאׂשִ ְלָבִבי  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֵאת 
יִני ְלֵבין קֹוִני  ר ּבֵ י ֵאֶליָך, ּוְלַדּבֵ ה ְלעֹוֵרר ִלּבִ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ֲחִמימּות ּגָ ר ּבַ ה ְלַדּבֵ ְמֹאד. ְוֶאְזּכֶ
ְבֵרי  ב ּדִ ּלֵ ּבַ ֲחִמימּות ׁשֶ ר ּבַ ה ְלַדּבֵ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ בּורֹות, ּוְלִהְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ְלֶהֶבת ַהּגְ ׁשַ ּבְ
ַוֲחָטַאי  ֲעֹונֹוַתי  ֵאב  ּכְ ר,  ְוַהּמַ ֶהָעצּום  ּוְכֵאִבי  ְפלּוִתי  ְוׁשִ ִחיתּוִתי  ּפְ ְוִלְראֹות  ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֱאֶמת 
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ַעי  ּוְפׁשָ
ֶניָך ְמֹאד  ֵיׁש ִמּפָ ה ְלִהְתּבַ ָך, ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ֵמִאּתְ ה ּגְ ְך ָעַלי ּבּוׁשָ ְהֶיה ִנְמׁשַ ּיִ ים ׁשֶ ָהַרּבִ
ָעְלִמין, ַרב  ְדָכל  א  ְרׁשָ ְוׁשָ ָרא  ִעּקָ יט  ּלִ ְוׁשַ ַרב  ֶנֶגד  ּכְ ַוֲעֹונֹוַתי,  ַעי  ׁשָ ּפְ ְוֹעֶצם  ִרּבּוי  ַעל  ְמֹאד 
ל ָעְלִמין  ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ יּה. ְמַמּלֵ א ִמּנֵ א ְוֵלית ְלֵעּלָ ּלָ א ִמן ּכֹ א ּוְלֵעּלָ ּלָ יט ַעל ּכֹ ּלִ ְוׁשַ
ם  ּלָ ה ּכֻ רּוֵאי ַמּטָ רּוֵאי ַמְעָלה ְוָכל ּבְ ל ּבְ ר ּכָ יּה, ֲאׁשֶ נּוי ִמּנֵ ל ָעְלִמין ְוֵלית ֲאַתר ּפָ ּוְבתֹוְך ּכָ
ַאֲהָבה  ּבְ ְרצֹונֹו  ים  עֹוׂשִ ם  ְוֻכּלָ ַרְך,  ִיְתּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ֵמֵאיַמת  ְוִיְפֲחדּון  ִיְרֲעדּון 
ים  ֶמָך, ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ֶניָך ִמי ֹלא ִיְרַעד ִמּשְׁ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבַפַחד ָגדֹול ִמי ֹלא ִייָרא ִמּפָ ּבְ
ֲאִפּלּו  ָיֹכל  ֵאיִני  ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכַ ל  ּכָ י  ִלּבִ ְמֵטם  ִנּטַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַרְך,  ְתּבָ ּתִ ָך  ֶנְגּדְ ִלְפׁשַֹע  יִתי  ִהְרּבֵ
רּו ֲעֹונֹוַתי  ה ְיֻכּפְ ּמֶ ה ּבַ ם ַהְכִלים ֹלא ֵאָדע, ְוַעּתָ ם ּבֹוׁש ֹלא ֵאבֹוׁש ּגַ ָראּוי, ּגַ ָך ּכָ ׁש ִמּמְ ּיֵ ְלִהְתּבַ

ה ַוֲאַפּיֵס אֹוְתָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי: ה ֲאַרּצֶ ים, ּוַבּמֶ ֻרּבִ ַהּמְ

ֶניָך ְמֹאד  ׁש ִמּפָ ּיֵ ה ְלִהְתּבַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ל, ּבְ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ּדֵ ִני ֵמִאּתְ חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ְוָחּנֵ
י  ּפֵ ִרׁשְ דֹול ּבְ ִהְתעֹוְררּות ּגָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבְ ל ׂשִ ר ּוְלָפֵרׁש ּכָ ה ְלַדּבֵ ָך, ְוֶאְזּכֶ ַעי ֶנְגּדֶ ׁשָ ֶדל ּפְ ַעל ּגֹ
תּוב, ַחם  ּכָ מֹו ׁשֶ ַגֲחֵלי ֵאׁש, ּכְ ָבַרי ִיְהיּו ּכְ ב, ְוָכל ּדְ ּלֵ ּבַ ְלֶהֶבת ֵאׁש לֹוֵהט, ֵמֹעֶמק ָהֱאֶמת ׁשֶ ׁשַ
ֱאֶמת ַלֲעבֹוָדְתָך  ּבֶ י  ִלּבִ ה ְלעֹוֵרר  ְוֶאְזּכֶ ְלׁשֹוִני.  ּבִ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש  ּבַ י  ִקְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ
ת  ִני ִלְנֻקּדַ ב. ּוְתַזּכֵ ּלֵ ּבַ ְבֵרי ֱאֶמת ׁשֶ ב ּדִ ּלֵ ּבַ ֲחִמימּות ׁשֶ ִמיד ּבַ ר ּתָ ּוְלִיְרָאְתָך ּוְלתֹוָרֶתָך, ּוְלַדּבֵ
ה  ַאּתָ ׁשֶ ת ָהֱאֶמת  ְנֻקּדַ ַתְכִלית  ּבְ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ּבֶ ָבַרי  ּדְ ְהיּו ָכל  ּיִ ׁשֶ ִמְבַחר ֹראׁש ָהֱאֶמת, 
ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ִצְדֶקָך.  ט  ּפַ ִמׁשְ ל  ּכָ ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ָבְרָך  ּדְ ֹראׁש  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  ָחֵפץ 
ֶאְתעֹוֵרר  ׁשֶ ַעד  ב,  ַהּלֵ ֲחִמימּות  ּבַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בּורֹות  ַהּגְ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ִדּבּוֵרי  ּבְ
ְמֵהָרה  ה  ְוֶאְזּכֶ ֶניָך.  ִמּפָ ֵעת  ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְוִיְרָאה  ה  ּבּוׁשָ ָעַלי  ְך  ְוֻיְמׁשַ ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ֱאֶמת  ּבֶ
ְמֹחל  ים ּתִ ים, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֻרּבִ ַעי ַהּמְ ל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ֵלָמה ַעל ּכָ ׁשּוָבה ׁשְ ַלֲעׂשֹות ּתְ
ָראּוי  ׁשּוָבה ּכָ ׁשּום ֹאֶפן ַלֲעׂשֹות ּתְ ר ִלי ּבְ ִאי ֶאְפׁשַ י ׁשֶ ם, ַאף־ַעל־ּפִ ּלָ ר ִלי ַעל ּכֻ ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֵ
ן ֵחְטא ֶאָחד ּוְפַגם ֶאָחד ֵמֲעֹונֹוַתי  יקּו ִלי ְלַתּקֵ י ָכל ָיַמי ֹלא ַיְסּפִ ל ֲעֹונֹוַתי ָהֲעצּוִמים, ּכִ ַעל ּכָ
ַלֲעׂשֹות  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ים,  ֻרּבִ ַהּמְ
ַרֲחִמים  ּבְ ְלָפֶניָך  ׁשּוָבִתי  ּתְ ל  ַקּבֵ ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ּכִֹחי.  ִפי  ּכְ ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ
י  ק ּבִ ִנְדּבַ טּות ׁשֶ ל ָהרּוַח ׁשְ י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ֲעִביר ְוָתִסיר ּוְתָגֵרׁש ּוְתַבּטֵ ּתַ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ּוְבָרצֹון, ַעד ׁשֶ
י  ִקְרּבִ ּבְ טּות ׁשֶ ָהרּוַח ׁשְ ים ָעַלי, ְוִתְגעֹור ּבְ ּיִ י ָהָרִעים, ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ִני ְלרּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת ּדִ מּור. ּוְתַזּכֵ ִבּטּול ּגָ י ּבְ ּנִ לֹו ִמּמֶ ּוְתָגְרׁשֹו ּוְתַרֲחקֹו ּוְתַבּטְ



ה ְלתֹוָרה לח ִפָלּ רעגּתְ

ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ אֹוְתָך  ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד 
ים,  ֻרּבִ ְך ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ ל ּכַ ְכִלי ּכָ י ְוׂשִ ְמֵטם ִלּבִ יו ִנּטַ י ַעְכׁשָ ַני, ּכִ ֹפַעל ַעל ּפָ ה ּבְ ַהּבּוׁשָ
ר  ֲאׁשֶ ׁש, ּכַ ּיֵ ָראּוי ִלי ְלִהְתּבַ ֱאֶמת ּכָ ֶניָך ּבֶ ׁש ִמּפָ ּיֵ ֶכל ֲאִפּלּו ְלִהְתּבַ ַעת ְוׂשֵ ֵאין ִלי ׁשּום ּדַ ַעד ׁשֶ
ַמֲעָלַלי. חּוס  ֹרַע  ּכְ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַאל  ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ֲאבֹוַתי.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ
ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְלְתׁשּוָבה  ְמֵהָרה  ִני  ְוַזּכֵ ָעַלי.  ַוֲחֹמל  ְוַרֵחם 
ַתְכִלית  דֹוָלה ּבְ ה ּגְ בּוׁשָ ֱאֶמת ּבְ ֶניָך ּבֶ ׁש ִמּפָ ּיֵ ה ְלִהְתּבַ ַני, ְוֶאְזּכֶ ֹפַעל ַעל ּפָ ה ּבְ ָ ה ִדְקֻדּשׁ ַהּבּוׁשָ
ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִרּבֹון ּכָ ׁש ִמּפָ ּיֵ ר ָראּוי ִלי ְלִהְתּבַ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ַהּבּוׁשָ
ְבּתָ ֵמָרחֹוק  ְוָחׁשַ ָעה  ּוְבָכל ׁשָ ָכל ֵעת  ּבְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ִני טֹובֹות  ַמְלּתַ ּגְ ר  מֹות, ֲאׁשֶ ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֲאדֹון 
ּוְפָגִמים  ִעים  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ַוֲחָטִאים  ַרּבֹות  ָרעֹות  ָהָרָעה  יָך  ַמְלּתִ ּגְ ַוֲאִני  ַאֲחִריִתי,  ְלֵהִטיב 
ּוָמה  ָמרֹום,  ב  יֹוׁשֵ ְלָפֶניָך  ָמה אֹוַמר  ׁש.  ַמּמָ יֹום  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ְונֹוָרִאים  ֲעצּוִמים  ים  ַרּבִ
עֹוָלִמים  צּור  יֹוֵדַע,  ה  ַאּתָ ְגלֹות  ְוַהּנִ רֹות  ְסּתָ ַהּנִ ָכל  ֲהֹלא  ָחִקים,  ׁשְ ׁשֹוֵכן  ְלָפֶניָך  ר  ֲאַסּפֵ
ְך  ִנְמׁשַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ַזּכֵ ֵמִני,  ְוַקּיְ ַהֲחֵייִני  ֶניָך  ּפָ אֹור  ּבְ יֵעִני,  ְוהֹוׁשִ יֵלִני  ַהּצִ ִני,  ְוָחּנֵ ֵדִני  ּפְ ָעְזֵרִני 
ה  דֹוׁשָ ְכִלי ְבַהּתֹוָרה ַהּקְ ד ׂשִ ה ְלַחּדֵ ם ָהֶעְליֹון, ְוֶאְזּכֶ ְרׁשָ ים ִמׁשָ דֹוׁשִ ין ַהּקְ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ָעַלי ְקֻדּשׁ
ה  ָרה ֲחָדׁשָ ים ּוְלַהּכָ ין ְלֹמִחין ֲחָדׁשִ ִפּלִ ָכל יֹום ָויֹום ַעל־ְיֵדי ֲהָנַחת ּתְ ה ָתִמיד ּבְ ִמיד, ְוֶאְזּכֶ ּתָ
יְך  ְמָך ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוַתְמׁשִ ה ׁשִ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ַגת ֱאָלהּוְתָך ִויִדיַעת רֹוְממּוְתָך ִיְתּבָ ַהּשָׂ ּבְ
ה  י ֶאֱחָטא ֵמַעּתָ ה ְלִבְלּתִ ַני זּו ַהּבּוׁשָ ֶניָך ָתִמיד, ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ דֹוָלה ִמּפָ ה ּגְ ָעַלי ּבּוׁשָ
ה  דֹוָלה ַעל־ְיֵדי אֹור ַהּבּוׁשָ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֶניָך, ְוִיְהיּו ָפַני ְמִאירֹות ּבִ אֹור ּפָ ְוַעד עֹוָלם. ְוָתִאיר ָעַלי ּבְ
ל רֹוַאי  ַני ּכָ ֲהלּו ִמּפָ ּיֵבֹוׁשּו ְוִיּבָ דֹוִלים, ַעד ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ יְך ָעַלי ּבְ ְמׁשִ ּתַ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ָעַלי  יְך  ְמׁשִ ּתַ ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ת אֹור  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ַני,  ִמּפָ דֹוָלה  ּגְ ְוִיְרָאה  ה  ּבּוׁשָ ֲעֵליֶהם  ּפֹל  ּיִ ׁשֶ
דֹוָלה, ַעל־ ה ּגְ ה ְוִיְרָאה ּובּוׁשָ ָ ה ִדְקֻדּשׁ ָרה ֲחָדׁשָ דֹוָלה ְוַהּכָ ַרֲחֶמיָך, ְוִיּתֹוֵסף ָלֶהם ְיִדיָעה ּגְ ּבְ

תּוב, ְוָראּו  ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ דֹוָלה. ִויֻקּיַ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ יְך ָעַלי ּבְ ְמׁשִ ּתַ ִנים ׁשֶ ת אֹור ַהּפָ ַ ְיֵדי ְקֻדּשׁ
: ּךָ ם ְיֹהָוה ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּכָ

ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום  יֵעִני ּוְתַמְלֵטִני ׁשֶ ִנים, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ים ֵמַעזֵּי ּפָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ְוַתּצִ
ל ַעזּּות ַהּגּוף ְוַתֲאוֹוָתיו  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ִני ְמֵהָרה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ָלל, ּוְתַזּכֵ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ַעזּּות ּדְ
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַגם  ְפּ ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַתּצִ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ָעַלי  ּוְתַרֵחם  ָהָרִעים.  ּוִמּדֹוָתיו 
ה  ֶאְזּכֶ ם  ֻכּלָ ּבְ ים,  ָאר חּוׁשִ ּוִבׁשְ ָהֹאזֶן  ִמיַעת  ּוִבׁשְ ָהַעִין  ְרִאּיַת  ּבִ ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ
ָראּוי  ּכָ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות 

: ָחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ְרֵאִלי, ֲאׁשֶ ְלִאיׁש ִיׂשְ
ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

יָצה  ה ּדִ ִגיָלה ִרּנָ ה, ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ תֹות ּבִ ּבָ ל ׁשַ ַרֲחֶמיָך ְלַקּבֵ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ
ֹמר ֶאת  ים ִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ דֹול. ְוַתַעְזֵרִני ּבְ לֹום ּגָ לֹום ְוֵרעּות ְוׁשָ ְוֶחְדָוה ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוׁשָ
ע( ָאבֹות ְמָלאכֹות  ים ָוֵתׁשַ לֹוׁשִ ל ִמְכׁשֹול ַהלט )ַהּשְׁ ת ֹקֶדׁש ִמּכָ ּבָ ׁשַ יֵלִני ּבְ ִהְלָכתֹו, ְוַתּצִ ת ּכְ ּבָ ַ ַהּשׁ
י ֲעׂשּוָיה, ְוֹלא  ל ְמַלאְכּתִ ִאּלּו ּכָ ֵעיַני ּכְ ָנן, ְוִיְהֶיה ָאז ּבְ ַרּבָ בּוִתים ּדְ ל ַהּשְׁ ּוִמּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ּוִמּכָ
ׁש  ה ְלַקּדֵ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ן, ְוֹלא ְבׁשּום ֶחְפֵצי ֹחל ּכְ א ּוַמּתָ ַאַהְרֵהר ָאז ַאַחר ׁשּום ְמָלאָכה ְוֵעֶסק ּוַמּשָׂ
ל  ִדּבּוִרי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ה ְיֵתָרה ַוֲעצּוָמה, ְוֹלא ִיְהֶיה ִדּבּוִרי ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ת ֹקֶדׁש ּבִ ּבָ ׁשַ ּבּוַרי ּבְ ֶאת ּדִ
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ָכל  ת ּבְ ּבָ ַ ׁש ֶאת ַהּשׁ ִני ְלַקּדֵ ת ֹקֶדׁש. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ּבָ ׁשַ ֵטל ּבְ ּבּור ּבָ י ׁשּום ּדִ ֹחל, ְוֹלא ֵיֵצא ִמּפִ
ה ּוְכסּות ָנִקי, ּוְבִדיָרה  ּתֶ ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ָכל ִמיֵני ָכבֹוד ָוֹעז ּוְפֵאר, ּבְ דֹו ּבְ ֹות, ּוְלַכּבְ ִמיֵני ְקֻדּשׁ
ן  ַבח ְוַרּנֵ יר ָוׁשֶ י ְוֵאָבַרי, ּוְבׁשִ ִלּבִ ִמּיּות, ּוְבִדיָרה ָנָאה ְוֵכִלים ָנִאים ּבְ ַגׁשְ ָנָאה ְוֵכִלים ָנִאים ּבְ
ְוָעצּום  ִנְפָלא  ּוִבְדֵבקּות  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ּבְ דֹוָלה,  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוִזְמָרה 
ת ְיֵמי  ׁשֶ ל ׁשֵ ת ֹקֶדׁש ַעל ּכָ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ יְך ַהּקְ ה ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ דֹוׁש. ַעד ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ
ה  ת ֹקֶדׁש. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ ים ּבִ ה ִיְהיּו ְטהֹוִרים ּוְקדֹוׁשִ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ל ׁשֵ ּכָ ַהֹחל, ַעד ׁשֶ
ל  ּכָ ל ְיֵמי ַהֹחל, ַעד ׁשֶ ע( ְמָלאכֹות ׁשֶ ים ָוֵתׁשַ לֹוׁשִ ל ַהלט )ַהּשְׁ ָחׁש ִמּכָ ל זֲֻהַמת ַהּנָ ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ִכים ּבִ ּכְ י, ִיְהיּו ִמְזּדַ ּלִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ע( ְמָלאכֹות ְוָכל ָהֲעָסִקים ְוַהּמַ ים ָוֵתׁשַ לֹוׁשִ ַהלט )ַהּשְׁ
ִמיד ּוְלָהִכין ָמָנה ָיָפה  ת ּתָ ּבָ ַ ֶאְזּכֹר ֶאת ַהּשׁ ִני ׁשֶ ת ֹקֶדׁש. ּוְתַזּכֵ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ דֹוָלה ּבִ ּוְבָטֳהָרה ּגְ
ת.  ּבָ ׁשַ ׁשֹו, ָזְכֵרהּו ֵמֶאָחד ּבְ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ תּוב, ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ת ֵמֶאָחד ּבְ ּבָ ְלׁשַ
י ְוָקָראָת  יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ תּוב, ִאם ּתָ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ְוֶאְזּכֶ
ָבר, ָאז  ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיֹהָוה ְמֻכּבָ ּבָ ַ ַלּשׁ
י ְיֹהָוה  י ּפִ יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך ּכִ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ג ַעל ְיֹהָוה ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ ּתִ
ֲאלֹוֵתינּו  א ִמׁשְ ָרֵאל ּוְקדֹוׁשֹו. קּוָמה ְבֶעְזָרֵתנּו ּוַמּלֵ ים, צּור ִיׂשְ ּלִ ר. ָמֵלא ַרֲחִמים חֹוֵמל ּדַ ִדּבֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ָתִמיד  ְך  ּבְ בּוִקים  ּדְ ִלְהיֹות  נּו  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים,  ּבְ
יֹהָוה  ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ תּוב, ְוַאּתֶ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ דֹוָלה ּכִ ּוְבָטֳהָרה ּגְ

ֶכם ַהּיֹום. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ּלְ ים ּכֻ ֱאֹלֵהיֶכם ַחּיִ
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ְרָעבֹון, א.  ֵאיזֶה  יׁש  ַמְרּגִ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵיַדע  ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ָעָליו  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ׂשֹוְנִאים,  לֹו 
ה  ַמּטָ ִמּלְ ָרׁש  ה ָאָדם  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ יָון  'ּכֵ ִלְבָרָכה: 
ֵכן ָצִריְך  ַמְעָלה' )ַסְנֶהְדִרין ק"ג(. ּבְ ה ָרׁש ִמּלְ ַנֲעׂשֶ
ה  ְתַאּוֶ ַהּמִ ּלֹו  ׁשֶ ֲהִמּיּות  ַהּבַ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ד  ּדֵ ְלׂשַ
ֲהִמּיּות,  ר ָהְרָעבֹון הּוא ְלַהּבַ י ִעּקַ ֶלֱאֹכל, ּכִ
ָאְמרּו  ׁשֶ ]ְוזֶה  ֹוְנִאים:  ֵמַהּשׂ ֵצל  ִיּנָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְמִציָעא  ָבא  )ּבָ לֹום  ׁשָ בּוֵלְך  ּגְ ם  ַהּשָׂ סּוק  ַעל־ּפָ ז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

נ"ט( ְוֵכיָון כּו'.[

ת ב.  ִחיַנת: "ֶחְרּפַ ם ָרָעב הּוא ַמֲחֹלֶקת ּבְ ּגַ
ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַהְינּו  ל(,  לו,  )ְיֶחְזֵקאל  ָרָעב" 
ין  ּוְמַבזִּ ָחְרִפין  ּמְ ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת,  א  ּבָ ֲאִכיָלה 
ִחיַנת  אֹותֹו, ְוֵכן ְלֵהֶפְך. ְוָהָרָעב ַהזֶּה הּוא ּבְ
ָלנּו"  ִהיא  ה  "ֶחְרּפָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעְרָלה, 

ִבין  ֹלׁש ְקִלּפֹות ַהְמַסּבְ ית לד, יד(. ְוַהְינּו ׁשָ ֵראׁשִ )ּבְ

ָהָעְרָלה  ֶאת  ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ּוְכׁשֶ לֹום.  ׁשָ ִרית  ַהּבְ
ֲאַות ֲאִכיָלה, ֲאַזי  ִחיַנת ּתַ ה ּבְ ִחיַנת ֶחְרּפָ ּבְ
לֹום  ְלׁשָ זֹּוִכין  ׁשֶ לֹום,  ׁשָ ִרית  ַהּבְ ה  ּלֶ ִנְתּגַ
לֹום  ׁשָ ְלַמְעָלה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש  ְוָאז  ה,  ְלַמּטָ
דֹול  ה ׂשַֹבע ּגָ ה ְוִנְתַרּבֶ ּלֶ ְמרֹוָמיו, ַוֲאַזי ִנְתּגַ ּבִ
בּוֵלְך  ּגְ ם  "ַהּשָׂ יד(:  קמז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  )ּכְ עֹוָלם  ּבָ

ים קמז, יד((: ִהּלִ יֵעְך" )ּתְ ּבִ ים ַיׂשְ לֹום ֵחֶלב ִחּטִ ׁשָ

ר ֶנֶפׁש ג.  ּבֵ ה, ּוְתׁשַ ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ִזּוּוְגָך ּבִ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ֵהִמּיּות,  ַהּבְ ֶנֶפׁש  ַהְינּו  ָך,  ּלְ ׁשֶ ה  ְתַאּוָ ַהּמִ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ד,  ׁשֵ ָפֲאָך  ּכְ ִאּלּו  ּכְ ְלָך  ְוִיְדֶמה 
ִנים  ַהּבָ ִמיַתת  י  ּכִ ָמא,  ַקּיָ ֵני  ּבְ ְלָך  ִיְהֶיה 
ֵהִמּיּות: ַהּבְ ֶנֶפׁש  ֵמֲחַמת  ִהיא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ֵליל ד.  ּבְ ִזּוּוְגָך  ר  ִעּקַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ם  ּגַ
ִמים: ים ְוַקּיָ ִנים ַחּיִ ְהיּו ְלָך ּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ
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ה ְלתֹוָרה לט ִפָלּ ּתְ

ַרֵחם  ּתְ ָפֶניָך ׁשֶ ּלֹו. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ לֹום, ֶמֶלְך ׁשֶ ָ ְמרֹוָמיו, ֲאדֹון ַהּשׁ לֹום ּבִ ה ׁשָ )לט( ֹעשיֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  ְוָתׂשִ עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ׁשָ יְך  ְוַתְמׁשִ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו 
ה ָרעֹות  ּמָ ּכַ א,  ּלָ ּכֹ ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא  ָיַדְעּתָ  ה  י ַאּתָ ּכִ ל ִמיֵני ַמֲחֹלקֹות ִמן ָהעֹוָלם.  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ
ָטה  ּשְׁ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ּוִבְפָרט  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ֲחֹלקֹות  ַהּמַ ָלנּו  ְרמּו  ּגָ ְוָצרֹות 
ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ְוַהּתַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ין  ּבֵ יָחא,  ִדְמׁשִ עּוְקָבא  ּבְ יו  ַעְכׁשָ
ֵמָעֵלינּו,  ַעְסָך  ּכַ ְך  ּכֵ ּוְתׁשַ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֲחָכִמים.  ְלִמיֵדי  ּתַ ין  ּבֵ גֹוְרָיא  ַקּטֵ ה  ְוַנֲעׂשֶ
ל ֶאָחד  ֵלב ּכָ ן ּבְ ָרֵאל ְלעֹוָלם, ְוִתּתֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ים ְוׁשָ יְך ַרֲחִמים ְוַחּיִ ְוַתְמׁשִ
ֱאֶמת  ּבֶ ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ֶנֶפׁש.  ַאֲהַבת  ֱאֶמת  ּבֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוּיֱֶאֹהב  ֲחֵברֹו,  ַעל  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ְוֶאָחד 
ָלל  ּכְ ִהיא  ֹזאת  ִמְצָוה  ר  ֲאׁשֶ ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ֵלב,  ָכל  ּבְ מֹוָך  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ִמְצַות 
ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמן ָהעֹוָלם,  חֹון ּדְ ְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור ְוִנּצָ ל ִמיֵני ׂשִ ל ּכָ ּתֹוָרה. ּוְתַבּטֵ דֹול ּבַ ּגָ
דֹול ְוַאֲהָבה ְוַאְחָוה  לֹום ּגָ ְוֹלא ַיֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי ְוֹלא ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים, ַרק ִיְהֶיה ׁשָ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָרֵאל ּתָ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ין ּכָ ְוֵרעּות ּבֵ

ה  ְוִנְזּכֶ ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ נּו  ֵמִאּתָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ֲאַות ִטְבֵענּו,  ִפי ַהֶהְכַרח ְלִקּיּום ָהָאָדם ְלַבד, ּוְנַמֵעט ּתַ ִצְמצּום ַרק ּכְ ְהֶיה ֲאִכיָלֵתנּו ּבְ ּתִ ׁשֶ
ת  ּנּו ֶחְרּפַ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוָתִסיר ִמּמֶ ְמָך ְלַבד ּבֶ דֹוָלה ְלׁשִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ה ֶלֱאֹכל ּבִ ְוִנְזּכֶ
ֲאוֹות  ל ּתַ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ד ּוְלׁשַ ּדֵ ה ְלׁשַ נּו ְלעֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ִקְרּבֵ יׁש ׁשּום ַרֲעבֹון ּבְ ָרָעב, ְוֹלא ַנְרּגִ
ֶהם  ּמֵ ֲאוֹות ַהּגּוף, ׁשֶ ֵהם ּתַ נּו ּכל ִמיֵני ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות ׁשֶ ל ּגּוֵפנּו, ְוָתִסיר ֵמִאּתָ ֵהִמיֹות ׁשֶ ַהּבְ

ֹות: ָכל ִמיֵני ְקֻדּשׁ נּו ּבְ ׁשֵ ל ַהֶחְרּפֹות, ּוְתַקּדְ ִכין ּכָ ִנְמׁשָ

נּו  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלַגְמֵרי  ל  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרנּו 
ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָראּוי  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ְלִהְתַקּדֵ
ר  ֻמּתָ ּבַ ַעְצֵמנּו  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  יֵענּו  ְותֹוׁשִ ָתִמיד,  נּו  ִעּמָ ְוִתְהֶיה  ַאֲהָבה,  ּבְ ַחְרּתָ  ּבָ
ה  ְתַאּוָ ר ֶנֶפׁש ַהּמִ ּבֵ ה ְלׁשַ דֹוָלה ְונֹוָרָאה, ְוִנְזּכֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ת ּבִ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ ָלנּו, ְוִיְהֶיה ִזּוּוֵגנּו ַרק ִמּשׁ
ֲאוֹות ַהּגּוף  ִלי ׁשּום ּתַ דֹוָלה ּבְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֵהִמּיּות, ְוִיְהֶיה ִזּוּוֵגנּו ּבִ הּוא ַתֲאַות ַהּבְ נּו ׁשֶ ִקְרּבֵ ּבְ ׁשֶ
ה  ָ ה ִלְקֻדּשׁ ָ ֻדּשׁ ַעם ִמּקְ ָכל ּפַ ה ַלֲעלֹות ּבְ ד. ְוִנְזּכֶ ִאּלּו ּכֹוֶפה ׁשֵ ֵעיֵנינּו ּכְ ָלל, ְוִיְהֶיה דֹוֶמה ּבְ ּכְ
ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ָהֶעְליֹוָנה  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֶעְליֹוָנה, 
ה  ם ִנְזּכֶ ּלָ ֲאוֹות, ּכֻ ל ַהּתַ ֲאַות ֲאִכיָלה, ֵהן ּכָ ל, ֵהן ּתַ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ֵהִמּיֹות, ֵהן ּתַ ֲאוֹות ַהּבְ ל ּתַ ּכָ
ל  קֹור ּכָ ה ְוָטֳהָרה ִמּמְ ָ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ בּוֵלנּו. ְוַתְמׁשִ ָלם ְלַגְמֵרי ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּגְ ָרם ּוְלַבּטְ ּבְ ְלׁשַ
ה ָלסּור  ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ָתִמיד, ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ה ְלִהְתַקּדֵ ֹות, ְוִנְזּכֶ ֻדּשׁ ַהּקְ

ִמיד: ֵמָרע ְלַגְמֵרי ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ

נּו ְלָעְבְדָך  ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ְוַטֵהר ִלּבֵ ָ ְקֻדּשׁ נּו ִבּ ׁשֵ ֶמָך, ְוַקּדְ נּו, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ַנת  ְצִריֵכנּו ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ָך, ְוַאל ּתַ ֶרַוח ֵמִאּתְ ְרָנָסֵתינּו ּבְ ֱאֶמת, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתְזִמין ָלנּו ַפּ ּבֶ
טֹוָבה  ַפע  ׁשֶ ָלנּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ַהּטֹוב,  אֹוָצְרָך  ָלנּו  ח  ְוִתְפּתַ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ
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ִרי ִבְטֵננּו,  ה ָיֵדינּו ְוֶאת ּפְ ל ַמֲעׂשֵ לֹום ַעד עֹוָלם, ּוְתָבֵרְך ֶאת ּכָ ים ְוׁשָ ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ּוְבִיְרָאְתָך  ּוְבתֹוָרְתָך  ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ִמים  ְוַקּיָ ים  ַחּיִ ּוְבנֹוֵתינּו  ָבֵנינּו  ְוִיְהיּו 
לֹוִני ְוכּו'(,  ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ָרֵאל, )ּוִבְפָרט ַעל ֶצֱאָצֵאי ּפְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ טֹוִבים. ּוְתַרֵחם ַעל ֶצֱאָצֵאנּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַמֲאִריִכים  ֲחָלֵצינּו  יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ְוִיְהיּו  ים,  ַוֲאֻרּכִ ים טֹוִבים  ַחּיִ ֲעֵליֶהם  יְך  ְוַתְמׁשִ
ַרֲחֶמיָך  יֵלם ּבְ ב ָהָאֶרץ. ְוַתּצִ ֵעׂשֶ טֹוִבים, ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתם ְוִיְרּבּו ֹפארֹוָתם, ְוִיְהיּו ֶצֱאָצֵאיֶהם ּכְ
ה  ּוְלֻחּפָ ְלתֹוָרה  ּוְבנֹוֵתיֶהם  ֵניֶהם  ּבְ ל  ְלַגּדֵ ִיְזּכּו  ם  ּלָ ּכֻ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִנים  ּבָ ּדּול  ּגִ ַער  ִמּצַ
ִנים  ם ַיֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ ּלָ ֵלד ָלֶהם, ּכֻ ָבר, ֵהן ָהֲעִתיִדים ְלִהּוָ ים טֹוִבים, ֵהן ַהּנֹוָלִדים ּכְ ּוְלַמֲעׂשִ
ַמִים  ָ ם ּוְככֹוְכֵבי ַהּשׁ חֹול ַהּיָ ְוִיְתַרּבּו ֶצֱאָצֵאיֶהם ּכְ ָאֶרץ.  ּבָ ֵאִרית  ִאירּו ׁשְ ַיׁשְ ם  ְוֻכּלָ טֹוִבים, 

ל ַהּדֹורֹות: ָלֹרב, ָלַעד ּוְלדֹורֹות ַעד סֹוף ּכָ

ה ָיַדְעּתָ  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבָבם, ַאּתָ י ַאּתָ יָטה ְבָעְנָים ּוְרֵאה ַמְכאֹוָבם, ּכִ ל עֹוָלם, ַהּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָלֶהם  ן  ִיּתֵ י  ּדַ ׁשַ ֵאל  א,  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ָמָרא  ה.  ֵהּנָ ַעד  ְבלּו  ּסָ ׁשֶ ֻרּבֹות  ַהּמְ ְוָצרֹוֵתיֶהם  ַצֲעָרם 
ח  ּמַ ְוׂשַ ֲאבֹוֵתיֶהם  ְזכּות  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ י.  ּדַ ְלָצרֹוֵתיֶהם  ֹיאַמר  י  ּדַ ְלעֹוָלמֹו  ָהאֹוֵמר  ַרֲחִמים, 
ְוַיֲאִריכּו  ּוְבנֹוֵתיֶהם,  ֵניֶהם  ּבְ ל  ּכָ ל  ְלַגּדֵ ְוִיְזּכּו  ֶצֱאָצֵאיֶהם,  ְרּבּו  ּיִ ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ ְוָעְזֵרם  ְלָבֵביֶהם 
ֵני  ר ּבְ נּו ּוָבֶהם, ְוָהָיה ִמְסּפַ ם ּבָ לּו ְוִיְצְמחּו ּכֹל ּדֹורֹוֵתיֶהם. ִויֻקּיַ נֹוֵתיֶהם, ִיְרּבּו ְוִיְגּדְ ְיֵמיֶהם ּוׁשְ
י  ר ֵיָאֵמר ָלֶהם ֹלא ַעּמִ ְמקֹום ֲאׁשֶ ֵפר )ֵמֹרב( ְוָהָיה ּבִ ד ְוֹלא ִיּסָ ר ֹלא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ

ֵני ֵאל ָחי: ם ֵיָאֵמר ָלֶהם ּבְ ַאּתֶ

ֵמֵעינּו  ּבְ ִביָעה  ׂשְ ַלח  ְוִתׁשְ עֹוָלם,  ּבָ דֹול  ּגָ ׂשַֹבע  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָך,  ֵמִאּתְ ָרָכה  ּבְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ
ם  ְבּתֶ ִויׁשַ ָלׂשַֹבע  ַלְחְמֶכם  ם  ַוֲאַכְלּתֶ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ַע  ּבֹ ְוִלׂשְ ְמַעט  ֶלֱאֹכל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
י ֶאְתֶכם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי  ְעּתִ תּוב, ְוהֹוׁשַ ּכָ ַאְרֶצֶכם. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ָלֶבַטח ּבְ
ֶדה  ִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהּשָׂ יִתי ֶאת ּפְ ן ֲעֵליֶכם ָרָעב, ְוִהְרּבֵ יִתי אֹותֹו ְוֹלא ֶאּתֵ ָגן ְוִהְרּבֵ ֶאל ַהּדָ
ֶמָך,  ַמִים, ֲחֹמל ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ ּגֹוִים. ָאִבינּו ׁשֶ ת ָרָעב ּבַ ר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרּפַ ְלַמַען ֲאׁשֶ
נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ָלֹבא  ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו,  דֹוָלה  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו 
ֵהִמּיֹות,  ֲאוֹות ַהּבְ ל ְוַתֲאַות ָהֲאִכיָלה ְוָכל ּתַ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ר ְלַגְמֵרי ּתַ ּבֵ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך, ׁשֶ ִמּלְ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ֱאֶמת ּכִ דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְוִיְהֶיה ִזּוּוֵגנּו ַוֲאִכיָלֵתנּו ְוָכל ַהְנָהגֹוֵתינּו ּבִ
ִנים טֹוִבים, ְיַבּלּו  ם ַיֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ ּלָ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו, ּכֻ ְוַתֲאִריְך ְיֵמי ּבָ
תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת  נֹוֵתיֶהם ּבְ ל ְיֵמיֶהם ּוׁשְ ִעיִמים, ְוַיַעְסקּו ָתִמיד ּכָ ּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ּטֹוב ּוׁשְ ְיֵמיֶהם ּבַ
ל ִמיֵני  ל ּכָ ים ִיְהיּו. ּוְתַבּטֵ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, עֹוד ְינּובּון ּבְ ֱאֶמת ּכִ ְיֹהָוה ּבֶ
ָעֵלינּו  ַפע טֹוָבה  ְוׁשֶ ּוְבָרָכה  ָוׂשֹוַבע  לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ַרֲחִמים  יְך  ְוַתְמׁשִ ָהעֹוָלם,  ִמן  ַמֲחֹלֶקת 
תּוב, ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך  ּכָ ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ה ְוַעד עֹוָלם.  ָרֵאל ֵמַעּתָ ִיׂשְ ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוַעל ּכָ
רֹות  ּתְ ְוַעׁשְ ַגר ֲאָלֶפיָך  ְוִיְצָהֶרָך ׁשְ ָך  ָגְנָך ְוִתירׁשְ ּדְ ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך  ָך ּוֵבַרְך ּפְ ְוִהְרּבֶ
ַרְך  ָעָרִיְך ּבֵ ִריֵחי ׁשְ י ִחזַּק ּבְ ע ַלֲאבֹוֶתיָך ָלֶתת ָלְך. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ֹצאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
בֹוַע  ם ָאכֹול ְוׂשָ יֵעְך. ְוֶנֱאַמר, ַוֲאַכְלּתֶ ּבִ ים ַיׂשְ לֹום ֵחֶלב ִחּטִ בּוֵלְך ׁשָ ם ּגְ ְך. ַהּשָׂ ִקְרּבֵ ַנִיְך ּבְ ּבָ
ְלעֹוָלם.  י  ַעּמִ ֵיֹבׁשּו  ְוֹלא  ְלַהְפִליא  ֶכם  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֱאֹלֵהיֶכם  ְיֹהָוה  ם  ׁשֵ ֶאת  ם  ְלּתֶ ְוִהּלַ
י ְלעֹוָלם. ְיֹהָוה  ָרֵאל ָאִני ַוֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵאין עֹוד ְוֹלא ֵיֹבׁשּו ַעּמִ ֶקֶרב ִיׂשְ י ּבְ ם ּכִ ִויַדְעּתֶ

לֹום: ָ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ



ה ַמְסֵעי רעזּתֹוָרה מ י ֵאּלֶ

ה ַמְסֵעי ּתֹוָרה מ י ֵאּלֶ

ל ָאָדם ֵהם א.  ְלטּוִלים ׁשֶ ִסיעֹות ְוַהּטִ ל ַהּנְ ּכָ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ִקְלקּול  ִביל  ׁשְ ּבִ
ֱאמּוָנה  ּבֶ י ִאם ָהָיה ַמֲאִמין  ּכִ ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
רּוְך־הּוא ְלַהְזִמין  דֹוׁש־ּבָ כֹול ַהּקָ ּיָ ֵלָמה ׁשֶ ׁשְ
ְנִסיָעה.  ׁשּום  נֹוֵסַע  ָהָיה  ֹלא  ָצְרּכֹו,  ל  ּכָ לֹו 
ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ רּוׁש  ַהּפֵ אן  ּכָ ִפּלֹות  ּתְ ִלּקּוֵטי  ן  )ְוַעּיֵ

ּוְנִסיָעה  ה  ֻעּלָ ּפְ ׁשּום  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ֹלא  ָראּוי  ּכָ חֹון  ּוִבּטָ

ן  ְמַתּקֵ ְלטּול  ַהּטִ ְוַעל־ְיֵדי  ְרָנָסה.(  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ָלל  ּכְ

ְבָיכֹול  ַרם ְלַמְעָלה ּכִ ּגָ ְלטּול ׁשֶ ִלְפָעִמים ַהּטִ
ְוַעל־ ַאֵחר(.  ָמקֹום  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ּקּון  ַהּתִ הּוא  ָהֹעֶנׁש  )ׁשֶ

ָהֱאמּוָנה,  ַגם  ּפְ ַעל  ִסיעֹות  ַהּנְ ִרים  ְמַכּפְ ן  ּכֵ
יק ַעל־ְיֵדי־זֶה ַהֲחרֹון ַאף ִמן  ן ּוַמְמּתִ ּוְמַתּקֵ

עֹוָלם: ְך ַרֲחָמנּות ּבָ ָהעֹוָלם, ְוִנְמׁשָ

ִחיַנת ב.  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
ׂשַֹבע  ְוֵאין  ָטר,  ַהּמָ ִנְמָנע  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 
ְוָכל  ַלֲחֵברֹו,  עֹוזֵר  ִאיׁש  ְוֵאין  לֹום  ׁשָ ְוֵאין 
קֹום ְלָמקֹום  ְלֵטל ִמּמָ ֶאָחד ָצִריְך ִלְנֹסַע ְוִלּטַ

ְרָנָסתֹו: ִביל ּפַ ׁשְ ּבִ

ֲעִציַרת ג.  א  ּבָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
ֵאין ֶקַמח ֵאין ּתֹוָרה. ְוַעל־ְיֵדי  ִמים, ּוְכׁשֶ ׁשָ ּגְ
ִלְדָרִכים,  ּוְנִסיעֹות  לּות  ּגָ א  ּבָ ּתֹוָרה  ּטּול  ּבִ
ְעָיה  ַעת" )ְיׁשַ ִלי ּדָ י ִמּבְ ָלה ַעּמִ ֱאַמר: "ּגָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ חֹון  ּטָ ַהּבִ ַער  ׁשַ ָבבֹות  ַהּלְ חֹוַבת  ן  ]ַעּיֵ יג(  ה, 

ּום  ִמּשׁ ְרָנָסה,  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהַלְך  ׁשֶ ְרּכֹו,  ִמּדַ ָחַזר  ׁשֶ רּוׁש,  ַהּפָ

ַטַעם זֶה.[:

ה ְלתֹוָרה מ ִפָלּ ּתְ

ָתִמיד  י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )מ( 

ְוַתְדִריֵכִני  ְותֹוֵרִני  ּוְבבֹוִאי.  ֵצאִתי  ּבְ ּוְבקּוִמי  ְכִבי  ׁשָ ּבְ ֶרְך  ַבּדֶ י  ּוְבֶלְכּתִ ֵביִתי  ּבְ י  ְבּתִ ׁשִ ּבְ
ע ְוִאם  ָרִכים, ִאם ֶאּסַ ִסיעֹות ַלּדְ ִעְנָיֵני ַהּנְ ָכל ֵעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֵדִני ָתִמיד ּבְ ָך ּוְתַלּמְ ֲאִמּתֶ ּבַ
י,  ַדְרּכִ ב ּבְ ה ֶאְתַעּכֵ ע, ּוְלֵהיָכן ּוְלֵאיזֶה ָמקֹום ָוִעיר ִלְנֹסַע, ְוַכּמָ ע ּוָמַתי ִלּסַ ל, ְוֵאיְך ִלּסַ ֶאְחּדָ
ַרֲחֶמיָך  ֵדִני ּבְ דֹול ְוָקָטן ָארֹוְך ְוָקָצר, ַהּכֹל ּתֹוִדיֵעִני ּוְתַלּמְ ִסיעֹות ְלֵאיזֶה ֶדֶרְך ּגָ ָרֵטי ַהּנְ ְוָכל ּפְ
ה  ֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ ָכל ֵעת. ֲאדֹון ּכֹל, ּגְ ִמיד ּבְ ר ּתָ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ים, ְותֹוִליֵכִני ּבְ ּיִ ָהֲאִמּתִ
בֹוָתם ְוסֹוָדם, ֵיעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך  ֵני־ָאָדם ְויֹוֵדַע ּוֵמִבין ַמְחׁשְ ְרֵכי ּבְ ל ּדַ ֻקחֹות ַעל ּכָ ר ֵעיֶניָך ּפְ ֲאׁשֶ
ָרִכים,  ַלּדְ ְנִסיעֹות  ִעְנָיֵני  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵעת  ָכל  ּבְ ָתִמיד  ֵדִני  ְוַלּמְ ִני  ְוַזּכֵ ָעַלי,  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
י  תּוב, ַעל ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְרצֹוְנָך ּכְ יָך ּכִ ל ְנִסיָעָתם ַעל ּפִ ר ְוָהיּו ּכָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהִייָת ִעם ִיׂשְ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ
י, ַוֲאִני מֹוֵסר ַעְצִמי ָעֶליָך  ַרֵחם ָעַלי ְוִתְהֶיה ָתִמיד ִעּמִ ן ּתְ עּו, ּכֵ י ְיֹהָוה ִיּסָ ְיֹהָוה ַיֲחנּו ְוַעל ּפִ
ֹמר ֵצאִתי  ע, ְוִתׁשְ יָך ֶאּסַ ֵביִתי ְוַעל ּפִ יָך ֶאֱחֶנה ּבְ ִמיד, ַעל ּפִ נּועֹוַתי ּתָ ל ּתְ ֱאֶמת ִעם ּכָ ְלַבד ּבֶ
ֲאִני ֻמְכָרח  ָכל ֵעת ׁשֶ ִמיד ּבְ ה ְוַעד עֹוָלם, ּוְתַרֵחם ָעַלי ּתָ לֹום ֵמַעּתָ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ּוֹבִאי ְלַחּיִ
לֹום ְוַתְדִריֵכִני  י ָתִמיד, ְותֹוִליֵכִני ְלׁשָ ְהֶיה ִעּמִ ּתִ י ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ׁשֶ ִלְנֹסע ְלֵאיזֶה ֶדֶרְך ַעל ּפִ
ְואֹוֵרב  אֹוֵיב  ל  ּכָ ף  ִמּכַ יֵלִני  ְוַתּצִ לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ֶחְפִצי  ִלְמחֹוז  יֵעִני  ְוַתּגִ לֹום  ְלׁשָ
ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוַאי ְוִתְגְמֵלִני ֲחָסִדים טֹוִבים  ֵנִני ְלֵחן וְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ֶרְך, ְוִתּתְ ּדֶ ּבַ
ְמֵרִני  ְוִתׁשְ וְבתֹוָרִתי,  ּוְבָממֹוִני  י  ּוְבַנְפׁשִ גּוִפי  ּבְ לֹום  ׁשָ ְלֵביִתי,  לֹום  ְלׁשָ יֵבִני  ּוְתׁשִ ִמיד,  ּתָ
ל  ּוִמּכָ ָרעֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ָרִעים  ִהְרהּוִרים  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ְוָעֹון,  ֵחְטא  ִמְכׁשֹול  ל  ִמּכָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
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ַנת  ּכָ ַרֲחֶמיָך ִמּסַ ְמֵרִני ּבְ יֵלִני ְוִתׁשְ ֶרְך. ְוַתּצִ ּדֶ ֵעת ִהּלּוִכי ּבַ ִמיד, ּוִבְפָרט ּבְ לּות ָרִעים ּתָ ּכְ ִהְסּתַ
גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון: ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ּבְ ַגׁשְ ָרִכים ְלעֹוָלם, ּבְ ּדְ

ה  י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ֲאִמּתֶ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי. ַהְדִריֵכִני ּבַ ָך ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ
ַיְדֵרְך  ֶרְך,  ּדָ ּבַ ִאים  ַחּטָ יֹוֶרה  ן  ַעל־ּכֵ ְיֹהָוה  ר  ְוָיׁשָ ַהּיֹום. טֹוב  ל  ּכָ יִתי  ִקּוִ ִעי אֹוְתָך  ִיׁשְ ֱאֹלֵהי 
ל ָאְרחֹות ְיֹהָוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלנֹוְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדֹוָתיו.  ְרּכֹו. ּכָ ד ֲעָנִוים ּדַ ט ִויַלּמֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ֲעָנִוים ּבַ
ִני  ַחּיֵ י  ַנְפׁשִ ֶלָעָפר  ְבָקה  ּדָ ֶמָך.  ׁשְ ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך  ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ַאֲהּלֵ ָך  ְרּכֶ ּדַ ְיֹהָוה  הֹוֵרִני 
ִנְפְלאֹוֶתיָך.  יָחה ּבְ ּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאׂשִ ֶרְך ּפִ יָך. ּדֶ ֵדִני ֻחּקֶ ֲעֵנִני ַלּמְ י ַוּתַ ְרּתִ ָרַכי ִסּפַ ְדָבֶרָך. ּדְ ּכִ
ֶרְך ֱאמּוָנה  ּדֶ ִני.  ָחּנֵ י ְותֹוָרְתָך  ּנִ ִמּמֶ ֶקר ָהֵסר  ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְדָבֶרָך.  ּכִ ֵמִני  ַקּיְ י ִמּתּוָגה  ַנְפׁשִ ְלָפה  ּדָ
י  ּכִ ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ  ֶרְך  ּדֶ ִני.  ִביׁשֵ ּתְ ְיֹהָוה ַאל  ְבֵעְדֹוֶתיָך  י  ַבְקּתִ ּדָ יִתי.  ּוִ ׁשִ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י  ָבָחְרּתִ
ה  ְמֶרּנָ ְוֶאׁשְ ּתֹוָרֵתָך  ָרה  ְוֶאּצְ ה ֵעֶקב. ֲהִביֵנִני  ֶרּנָ ְוֶאּצֳ יָך  ֻחּקֶ ֶרְך  ּדֶ ְיֹהָוה  י. הֹוֵרִני  ִלּבִ ַתְרִחיב 
ַצע.  י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ּבָ י. ַהט ִלּבִ י בֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ ְבָכל ֵלב. ַהְדִריֵכִני ּבִ
ַהֲעֵבר  ְלִיְרָאֶתָך.  ר  ֲאׁשֶ ִאְמָרֶתָך  ָך  ְלַעְבּדְ ָהֵקם  ִני.  ַחּיֵ ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 

ִני: ִצְדָקְתָך ַחּיֵ י ְלִפּקּוֶדיָך ּבְ ַאְבּתִ ֶטיָך טֹוִבים. ִהּנֵה ּתָ ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ֶחְרּפָ

ה  י ַאּתָ ֲעֵרי ָמֶות, ּכִ ַ ֹוְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמּשׁ ֹרב ַרֲחֶמיָך, ָחְנֵנִני ְיֹהָוה ְרֵאה ָעְנִיי ִמּשׂ חּוָסה ָעַלי ּכְ
ַפח  ָטְמנּו  ְך  ֲאַהּלֵ זּו  ֹאַרח  ּבְ ְנִתיָבִתי  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ י,  ַנְפׁשִ ּוִפזּּור  י  ִלּבִ ְמִרירּות  ֶאת  ָיַדְעּתָ 
י. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי,  י ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפׁשִ ּנִ יר ָאַבד ָמנֹוס ִמּמֶ ט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמּכִ ִלי. ַהּבֵ
ֵצִני  ֵלט, ַחּלְ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּמָ ֶ ה ּשׁ ֵטִני ִמּמַ ֵצל, ַמּלְ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּנָ ֶ ה ּשׁ יֵלִני ִמּמַ ִני ְוַהּצִ חּוס ְוָחּנֵ
יֵלִני ִמּיַד  י ָתִמיד, ְוַהּצִ יֵעִני ֶוְהֵיה ִעּמִ ְנְצֵרִני. ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ְיֹהָוה ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ
ֶאְהֶיה ֻמְכָרח ִלְנֹסע  ָכל ֵעת ׁשֶ ִני ּבְ ֶרְך. ּוְתַזּכֵ י ַבּדֶ ֵביִתי ּוְבֶלְכּתִ י ּבְ ְבּתִ ׁשִ אֹוְיַבי ּוֵמרֹוְדַפי, ּבְ
דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוְנִסיָעִתי  ִהּלּוִכי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  י  ּפִ ַעל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְוֵליֵלְך 
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ִני  ּוְתַזּכֵ ָרע.  ָבר  ּדָ ִמּכֹל  ָמר  ִנׁשְ ְוֶאְהֶיה  ּוְטהֹורֹות,  בֹות ְקדֹוׁשֹות  ּוְבַמֲחׁשָ
ָגם  ר ַעל ּפְ ֶרְך ְיַכּפֵ ּדֶ י ּבַ ּלִ ְלטּול ׁשֶ לּות ְוַהּטִ ָגם ָהֱאמּוָנה, ְוַהּגָ ן ֶאת ּפְ ַעל־ְיֵדי ְנִסיעֹוַתי ְלַתּקֵ
א ְיֹהָוה,  לֹום. ָאּנָ י ִטְלטּול ְלַמְעָלה ַחס ְוׁשָ ַרְמּתִ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ּגָ י ְלָפֶניָך ֲאׁשֶ ַגְמּתִ ּפָ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ
יַע ָעַלי  ּפִ ִני ְוַתׁשְ ֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני. ָעְזֵרִני ְוָחּנֵ ל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה ׁשֶ ֵעיֶניָך ֲהלֹוא ֶלֱאמּוָנה, ּכָ
ָלל,  י ּכְ ַדְעּתִ ִפיָרה ּוִבְלּבּול ּבְ ה ְוַעד עֹוָלם, ְוֹלא ָיבֹוא ָעַלי ׁשּום ּכְ ה ֵמַעּתָ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ
ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ֵלם.  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ה  ֵמַעּתָ ְוַתַעְזֵרִני 
י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ַעל  ִלְסֹלַח,  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ַחּנּון  ְסִליחֹות  ֱאלֹוּהַ  ְוִתְסַלח  ר  ּוְתַכּפֵ ְמֹחל  ּתִ
י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ה,  ָהֵאּלֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ י  ַחּיַ ּבְ ן  ְלַתּקֵ ִני  ּוְתַזּכֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ
ה  ִגְלּגּול ַאֵחר, ַהּכֹל ֶאְזּכֶ ין ּבְ ִגְלּגּול זֶה ּבֵ ין ּבְ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּבֵ ה ִמּנְ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ּבֶ
ֵלמּות  ּוִבׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶלֱאמּוָנה  ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ֵלמּות  ִבׁשְ ן  ְלַתּקֵ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ּכִ

ח ְוֵאין  ִנים, ֹצאן ִנּדָ ה ֵמאֹות ׁשָ ּמָ דֹול זֶה ּכַ ָגלּות ּגָ ִעים ְוָנִדים ּבְ ֶניָך ַהּנָ ּוְתַרֵחם ָעֶליָך ְוַעל ּבָ
קֹומֹו,  ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּה ּכֵ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ לּות, ּכְ ּגָ ֶהם ּבַ ְבָיכֹול ִעּמָ ִכיָנה ּכִ ץ. ְוַהּשְׁ ְמַקּבֵ
א, ְרֵאה  ּלָ ִלים. ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ ָרֵאל ָנִעים ְוָנִדים ְמֹטָרִפים ּוְמֻבְלּבָ ָך ִיׂשְ ים ַעּמְ ּוְבצֹוק ָהִעּתִ
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זּוֵרינּו  ּפְ ְוָקֵרב  ָהָאֶרץ,  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ֵחינּו  ִנּדָ ץ  ַקּבֵ ִטְלטּוָלם,  ַעל  ַוֲחֹמל  ַוֲעָמָלם,  ָעְנָים 
ִני ֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע  ה, ְוַזּכֵ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ּנֵס ִמּיַ ין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתינּו ּכַ ִמּבֵ
ָמּה  ה ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ִני ַלֲעֹסק ּבְ י ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ַחּיַ ָרֵאל ּבְ ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ָגִמים  ל ַהּפְ י ֵאת ּכָ ַחּיַ ן ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה ּוְלַתּקֵ ׁשּוָבה ׁשְ ִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה. ְוַתַעְזֵרִני ַלֲעׂשֹות ּתְ ּתָ
ְבֵרי תֹוָרה  ֵטל ִמּדִ ר ָהִייִתי ּבָ ּטּול ּתֹוָרה, ֲאׁשֶ ל ּבִ דֹול ׁשֶ ָך ַעל־ְיֵדי ֵחְטא ְוָעֹון ַהּגָ י ֶנְגּדְ ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ
תֹוָרְתָך  ה ַלֲעֹסק ּבְ ִני ֵמַעּתָ ְוַזּכֵ ה,  ָגִמים ָהֵאּלֶ ל ַהּפְ ן ּכָ ה. ַרֵחם ָעַלי ְלַתּקֵ ִנים ַהְרּבֵ ְוׁשָ ָיִמים 
י  נּוָמה ּכִ י ּתְ ָנה ְלֵעיָני ּוְלַעְפַעּפַ ן ׁשֵ ֵלם, ְוֹלא ֶאּתֵ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ִמיד ּבֶ ָמּה ּתָ ּוַבֲעבֹוָדְתָך ִלׁשְ
יֵלִני  ים, ַהּצִ ח יֹוְקׁשִ יֵלִני ִמּפַ ִביל ִקּיּום ַהּגּוף. ַהּצִ ׁשְ דֹול ּבִ עּוט ְוַהֶהְכַרח ַהּגָ ַתְכִלית ַהּמִ ִאם ּבְ
ה  יֵעִני ַהְרּבֵ ָבר ִהְתַחְלּתָ ְלהֹוׁשִ י ּכְ י, ּכִ ָעְנּתִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ד ָיקּוׁש ָעְזֵרִני ּכִ ד ּוְכִצּפֹור ִמּיַ ְצִבי ִמּיָ ּכִ
ה,  ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ים ְקדֹוׁשִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ה ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ַהּצַ ְוֵאין ָנֶאה ְלָך ְלָעְזֵבִני. ֲעׂשֵ

י ּוְבֹכָחם ָחִסיִתי: ָעְנּתִ ְזכּוָתם ְלַבד ִנׁשְ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ה ְוֹלא ֶאֱעֹסק  ֻעּלָ ה ׁשּום ּפְ ָך ָתִמיד, ְוֹלא ֶאֱעׂשֶ חֹון ּבְ ֱאמּוָנה ּוְבִבּטָ ֵלם ּבֶ ֶאְהֶיה ׁשָ ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ
ָך  ּבְ ּוְלַהֲאִמין  ה ֵליַדע  ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ּכְ ְרָנָסה  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ע ׁשּום ְנִסיָעה  ׁשּום ֵעֶסק ְוֹלא ֶאּסַ ּבְ
ֵביִתי  ֵלמּות ּבְ ׁשְ ְרָנָסִתי ּבִ ֵלִני. ְוַתְזִמין ִלי ּפַ ַכְלּכְ ה ּתְ ַאּתָ חֹון ָחָזק ׁשֶ ֵלָמה ּוְבִבּטָ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ָלל, ְוָכל ְנִסיָעִתי  ה ְועּוְבָדא ְוֵעֶסק ּכְ ּיָ ָלל, ּוְבִלי ׁשּום ֲעׂשִ עֹוָלם ּכְ ִלי ׁשּום ְנִסיָעה ְוִטְלטּול ּבָ ּבְ
ֱאֶמת, ְוִכְרצֹוְנָך  ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ְלַבד ּבֶ י ִאם ְלׁשִ ְלֵאיזֶה ֶדֶרְך ְוָכל ֲעָסַקי ּוְפֻעּלַֹתי ֹלא ִיְהיּו ּכִ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהּכֹל  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ַעְצִמי  ּתֹוֶעֶלת  ׁשּום  ַוֲעָסַקי  ְנִסיָעִתי  ּבִ ן  ֲאַכּוֵ ְוֹלא  ה,  ֶאֱעׂשֶ
ָך, ּוִבְלָעֶדיָך ֹלא ָאִרים ֶאת ָיַדי ְוֶאת ַרְגַלי ַלֲעׂשֹות ׁשּום ֵעֶסק ְוׁשּום ְנִסיָעה  ּלְ ָך ְוַהּגּוף ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
ָך  ְרָנָסִתי ֵמִאּתְ ּפַ ְוַתְזִמין ִלי  ֶאֶרץ ִמיׁשֹור.  ּבְ ְנֵחִני  ּתַ ה ֱאלֹוָהי רּוֲחָך טֹוָבה  י ַאּתָ ּכִ עֹוָלם,  ּבָ
ַוֲעבֹוָדְתָך  תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעֹסק  אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלּה,  ֶאְצָטֵרְך  ׁשֶ ֹקֶדם  דֹוָלה  ּגְ ַהְרָחָבה  ּבְ ְלַבד 
ח ָלנּו  ָלל. ְוִתְפּתַ ְרָנָסה ּכְ ת ַהּפַ לֹום ַעל־ְיֵדי ִטְרּדַ ְלּבּול ַחס ְוׁשָ ָתִמיד, ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ּבִ
עֹוָלם  ָוזֹול ּבָ יַע ׂשַֹבע  ּפִ ְוַתׁשְ ְוָלׂשַֹבע,  ים  ּוְלַחּיִ ִעּתֹו ִלְבָרָכה  ּבְ ָטר  ן ַהּמָ ְוִתּתֵ אֹוָצְרָך ַהּטֹוב, 
ם ִמְקָרא  עֹוָלם, ִויֻקּיַ לֹום ּבָ יְך ׁשָ ָרֵאל זֶה ָלזֶה ְוֹלא ְלַעם ַאֵחר. ְוַתְמׁשִ ָך ִיׂשְ ְוֹלא ִיְצָטְרכּו ַעּמְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֶעְזֵרנּו ָתִמיד, ּבְ יֵעְך. ְוִתְהֶיה ּבְ ּבִ ים ַיׂשְ לֹום ֵחֶלב ִחּטִ בּוֵלְך ׁשָ ם ּגְ תּוב, ַהּשָׂ ּכָ ׁשֶ
ֱאֶמת  ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ ל ָיֵמינּו ּבַ ְצִחי, ַלֲעֹסק ּכָ ּטֹוב ַהּנִ י ּבַ ּטֹוב ָהֲאִמּתִ ְלַבּלֹות ָיֵמינּו ּבַ
ֶאת  ָתִמיד  ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ֹמאל.  ּוׂשְ ָיִמין  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ִמּדִ ָנסּור  ְוֹלא  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ
ְרַחק  ּתִ ַאל  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ַעְזֵבִני  ּתַ ַאל  ה.  ֶאֱעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוֶאת  ּה  ּבָ ֵאֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ

ׁשּוָעִתי: ה ְלֶעְזָרִתי ְיֹהָוה ּתְ י. חּוׁשָ ּנִ ִמּמֶ

ּתֹוָרה מא י ִרּקּוִדין

ַיִין א.  ֹוֶתה  ּשׁ ׁשֶ גֹון  ּכְ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ִרּקּוִדין 
ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ה  ֲחֻתּנָ ּבַ אֹו  ְויֹום־טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ה,  ִמּדָ ָאֵרי ְסֻעּדֹות ִמְצָוה, ְוׁשֹוֶתה ּבְ ׁשְ אֹו ּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְמַחת  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ַמִים  ָ ַלּשׁ ָנתֹו  ְוַכּוָ

נּו  ּבָ ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ
ְמָחה  ְלׂשִ ְוִנְתעֹוֵרר  ְוכּו',  ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ
ְלתֹוְך  ְמָחה  ַהּשִׂ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְמָחה,  ׂשִ ֵמֲחַמת  ד  ַרּקֵ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָהַרְגִלין, 



ּתֹוָרה מא י ִרּקּוִדין רפ

ֱאָחִזין  ַהּנֶ ַהִחיצֹוִנים  ְמָגֵרׁש  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
יִנים, ְוזֹוֶכה  ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְמַבּטֵ ַרְגִלין ּוַמְמּתִ ּבָ
ַהזֹּאת  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ָרכֹות.  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ
ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה'".  ֶ ל ָהִרּקּוִדין הּוא: "ִאּשׁ ׁשֶ
ִהְתַלֲהבּות ַהּיֵֶצר, הּוא  ד ּבְ ַרּקֵ ּמְ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ָתה  ָ ּשׁ ִין ׁשֶ ְקָרא י, יא(, ְוַהּיַ ִחיַנת: "ֵאׁש ָזָרה" )ַוּיִ ּבְ
ֲאִחיַזת  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ר,  ּכֵ ַהְמׁשַ ַיִין  ִחיַנת  ּבְ הּוא 

לֹום: ַהִחיצֹוִנים ַחס ְוׁשָ

יִקין ב.  ַמְמּתִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִרּקּוִדין  ׁשֶ ְוִנְמָצא 
יק,  ּדִ ַהּצַ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ֶנֶפׁש  ְדיֹון  ּפִ מֹו  ּכְ יִנים  ַהּדִ
ַעּמּוִדים,  ְקָרא  ַהּנִ מֹון  ַהּמָ ַעל  ָיָדיו  יַח  ּנִ ּמַ ׁשֶ
ַרְגֵליֶהם  ר ּבְ תּוב ְוֶאת ַהְיקּום ֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהְינּו ַרְגִלין ]ּכְ
ין,  ּדִ ִחיַנת  ּבְ כּו'[,  ָממֹונֹו  זֶה  ַז"ל  ֲחָכֵמינּו  ְוָדְרׁשּו 

ֱאֹלִקים,  ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ א  יַמְטִרּיָ ּגִ ָעֵקב  י  ּכִ
יָנה,  ּבִ יִנים,  ַהּדִ ׁשֶֹרׁש  ְלתֹוָכן  יְך  ּוַמְמׁשִ
ֹלׁש  יָנה. ְוׁשָ ּבִ ם מ"ב ּבַ הּוא ׁשֵ יָקם ׁשֶ ְלַהְמּתִ
ָיד  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ מ"ב,  יַמְטִרּיָא  ּגִ י"ד  ָעִמים  ּפְ
ם  ם. ְוׁשֵ דֹוָלה ְוָיד ַהֲחזָָּקה ְוָיד ָהָרָמה ְלׁשָ ַהּגְ
ם ֵיׁש ּבֹו  מֹות, ְוָכל ׁשֵ ְבָעה ׁשֵ מ"ב ֵיׁש ּבֹו ׁשִ
ִוין  ַהּוָ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ן  ִויַכּוֵ אֹוִתּיֹות,  ׁש  ׁשֵ
ָהַעּמּוִדים  ָוֵוי  ִנְקָרא:  ְוָאז  "ל,  ַהּנַ ָלַעּמּוִדים 
ַעל־ְיֵדי ֲחׁשּוָקה  מֹות כז, י(, ׁשֶ ֶסף )ׁשְ ֵקיֶהם ּכָ ַוֲחׁשֻ
ה  ַנֲעׂשֶ ָהַעּמּוִדים  ִעם  ִוין  ַהּוָ רּות  ְוִהְתַחּבְ
ן טֹוב  ְוַעל־ּכֵ יִנים.  ַהּדִ ִקין  ְוִנְמּתָ ֶחֶסד  ֶסף  ּכֶ
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ן  ִלּתֵ ַעְצמֹו  יל ֶאת  ְלַהְרּגִ ָלָאָדם 
יק  ֵדי ְלַהְמּתִ יִקים ִויֵרִאים, ּכְ ְדיֹון ְלַצּדִ ַעל ּפִ
ֲאִפּלּו  ַהְינּו  יִנים.  ַהּדִ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ל  ּוְלַבּטֵ
י־ ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָצָרה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ּכְ

יק  ְלַהְמּתִ ֵדי  ּכְ ְדיֹון,  ּפִ ָכל ֵעת ַעל  ּבְ ן  ִיּתֵ ֵכן 
ַחס  ָצָרה  ִליֵדי  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ֵמָעָליו 

לֹום: ְוׁשָ

ְלִמיֵדי־ג.  ּתַ ל  ׁשֶ רֹוָנם  ּגְ ִמּלּוי  ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
יק  ּוַמְמּתִ ְדיֹון  ּפִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַיִין,  ֲחָכִמים 
הּוא  א  ִלּבָ יָנה  ּבִ ּבַ ׁשֶ בּורֹות  ַהּגְ ׁשֶֹרׁש  י  ]ּכִ יִנים.  ַהּדִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ְוַהּתַ ַח  ּמֵ ׂשַ ַהּמְ ַיִין  ִחיַנת  ּבְ

ַיִין  רֹוָנם  ּגְ א  ַמּלֵ ּמְ ּוְכׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ַרְגִלין  ִחיַנת  ּבְ עֹוָלם  ַעּמּוֵדי 

יִנין. ְוזֶה  ל ַהּדִ ִקין ּכָ יָנה ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְמּתָ ִחיַנת ּבִ הּוא ּבְ ׁשֶ

ן  ם־ּכֵ ַח הּוא ּגַ ְזּבֵ י ַהּמִ ַח, ּכִ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ן ִנּסּוְך ַיִין ַעל־ּגַ ם־ּכֵ ּגַ

ִין  יִנים. ְוַעל־ְיֵדי ִנּסּוְך ַהּיַ ִחיַנת ּדִ ִנים( ּבְ ן ּפְ ִחיַנת ַרְגִלין )ַעּיֵ ּבְ

ן ְלָך  ְך" ְוכּו', ְוזֶהּו: "ִיּתֵ יִנין. ְוזֶהּו: "ָהרֹוֶצה ְלַנּסֵ ִקין ַהּדִ ִנְמּתָ

ְוָכל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאיָמַתי  יִנין,  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ ִחיַנת  ּבְ ְלָבֶבָך",  ּכִ

ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ּתַ ל  ׁשֶ רֹוָנם  ּגְ ִמּלּוי  ַהְינּו  א,  ְיַמּלֵ ֲעָצְתָך 

ֵעָצה".  ּנּו  ִמּמֶ "ְוֶנֱהִנין  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעצֹות,  ְקָרִאים  ַהּנִ

ל ִמְנחֹוֶתיָך  תּוב ִמּקֶֹדם ִיְזּכֹר ּכָ ּכָ ֲעִתיק: ְוזֶהּו ׁשֶ )ָאַמר ַהּמַ

ן ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב סֹוף  ָסִכים ַעּיֵ ן ַהּנְ ם־ּכֵ ְכָלָלם ֵהם ּגַ ּבִ ׁשֶ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ָקִלים( ְוִנּסּוְך ָצִריְך ִלְהיֹות ַיִין ַחי, ּכְ ׁשְ ֶרק ד' ּדִ ּפֶ

י ִצּיֹון  , ּכִ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ יק ִנְקָרא ַחי ְוזֶהּו ּוִמּצִ ּדִ "ם, ְוַהּצַ ָהַרְמּבַ

ע  ְגבּורֹות ֶיׁשַ תּוב: "ּבִ ּכָ דּוַע, ְוזֶה ׁשֶ ּיָ ְקָרא ַחי ּכַ הּוא ְיסֹוד ַהּנִ

ים  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרּבִ ּתַ ְוזֶהּו  יִנים".  ִקין ַהּדִ ְמּתָ ּנִ ׁשֶ ְיִמינֹו 

ְדיֹון אֹו ַעל־ ּפִ ּנֹוְתִנים ָלֶהם  י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּכִ עֹוָלם,  לֹום ּבָ ׁשָ

יָנה  ּבִ ּבַ יִנים ׁשֶ יִנים ׁשֶֹרׁש ַהּדִ יְך ְלַהּדִ ׁשִ ְיֵדי ִמּלּוי ְגרֹוָנם ַמּמְ

יָנה ְוֵהם ש"ע ְנהֹוִרין  ּבִ ּבַ ל מ"ב ׁשֶ ם ׁשֶ הּוא ׁשֵ יָקן, ׁשֶ ְלַהְמּתִ

ֶרק יג יד(.[ ְוזֶה  ים ּפֶ לֹום )ֵעץ ַחּיִ ׁשָ א ּבַ יַמְטִרּיָ א ּגִ ְרּתָ ְוִעם ח' ִחּוַ

לֹום  ׁשָ ים  ַמְרּבִ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  'ּתַ רּוׁש:  ּפֵ
ם  ׁשֵ ְך  ִנְמׁשָ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ס"ד(  ָרכֹות  )ּבְ עֹוָלם',  ּבָ
ִאיִרין,  ֵהם ש"ע ְנהֹוִרין ַהּמְ מ"ב אֹוִתּיֹות, ׁשֶ
ִחיַנת  לֹו"ם, ּבְ ׁשָ א ּבְ יַמְטִרּיָ א ּגִ ְרּתָ ְוִעם ח' ִחּוַ
ים" פ' י"ג וי"ד(. ְוַתְלִמיד־ָחָכם ִנְקָרא  יָנה )"ֵעץ ַחּיִ ּבִ
עֹוָלם  ַעּמּוֵדי  ִחיַנת  ּבְ ַרְגִלין,  ָוהֹוד,  ֶנַצח 
ֵעָצה  ּנּו  ִמּמֶ 'ְוֶנֱהִנין  מֹו:  ּכְ ֵעצֹות  ִחיַנת  ּבְ
ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ א  יַמְטִרּיָ ּגִ )ֵעצֹות  פ"ו(  ה',)ָאבֹות  ּיָ ְותּוׁשִ
ים כ,  ִהּלִ ְלָבֶבָך" )ּתְ ן ְלָך ּכִ ִעם ָהאֹוִתּיֹות(. ְוזֶהּו: "ִיּתֵ

א" ַעל־ ר "ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ ֲאׁשֶ ה( ֵאיָמַתי, ּכַ

ַיִין,  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ּתַ ל  ׁשֶ רֹוָנם  ּגְ ִמּלּוי  ְיֵדי 
"ל,  ּנַ ּכַ ַח  ּמֵ ַהְמׂשַ ַיִין  ִחיַנת  ּבְ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ
ִכְלָבֶב"ָך  ִחיַנת  ּבְ ֵמִבין,  ב  ַהּלֵ ְבִחיַנת  ּבִ
יב  ָבה ְוַהּכֹוֵלל 'ְוָחׁשִ ַיִי"ן ִעם ַהּתֵ א ּבְ יַמְטִרּיָ ּגִ
ִמְנחֹוֶתיָך  ל  ּכָ ְקָרִאים  ַהּנִ ע"א(  )יֹוָמא  ְנָסִכים'  ּכִ

ֶרק ה(: ָקִלים ּפֶ ָנה ׁשְ ׁשְ ְלׁשֹון ַהּמִ )ּכִ



ה ְלתֹוָרה מא ִפָלּ רפאּתְ

ה ְלתֹוָרה מא ִפָלּ ּתְ

ִלְהיֹות  ִני  ּוְתַזּכֵ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )מא( 

ָך  ּבְ ַמח  ְוֶאׂשְ ְוָאִגיל  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִמיד  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ָתִמיד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ נּו,  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ ַעל  ָתִמיד,  ּוִביׁשּוָעְתָך 
דֹול  ְמָך ַהּגָ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ְורֹוַמְמּתָ
ֹמַח  דֹול ַהזֶּה ָתִמיד, ְוִלׂשְ ַרֲחֶמיָך ִלְזּכֹר ַהּטֹוָבה ְוַהֶחֶסד ַהּגָ ה ּבְ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת. ְוֶאְזּכֶ ְוַהּקָ
י ֵאין  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּכִ ּבָ ׁשַ ָעה, ּוְביֹוֵתר ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד ּבְ זֶה ְמֹאד ּתָ ּבָ
ָכל ֵעת, ָמה ַרב טּוְבָך  ּבְ י  ִעּמִ ה גֹוֵמל  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּטֹובֹות  ַהֲחָסִדים  ְלִרּבּוי  ָוֵעֶרְך  יעּור  ׁשִ
ים  יֹו ְוָכל ֲאַגּמִ ִמים ּדְ ל ַהּיַ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ִאּלּו ּכָ ל ּתַ יב ַליֹהָוה ּכָ י, ָמה ָאׁשִ יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
י  ִמּנִ ַאַחת  ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  יקּו  ַיְסּפִ ֹלא  ִסים,  ְמַקּלְ ּוְלׁשֹונֹות  ַלְבָלִרים  ָאָדם  ּוְבֵני  ֻקְלמֹוִסין 
ים  דֹולֹות ְוַהּנֹוָראֹות, ִנּסִ לֹות ְוַהְיׁשּועֹות ַהּגְ ֶאֶלף ּוְרָבבֹות ִרּבּוי ַהּטֹובֹות ְוַהֲחָסִדים ְוַהַהּצָ
ר  ֲאׁשֶ ָבאֹות,  ַהּצְ נּו ֲאדֹון  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ִהְפִליא  ר  ֲאׁשֶ ָלאֹות,  ּפְ ְלֵאי  ּפִ ְלֵאי  ּפִ ְוִנְפָלאֹות,  ים  ַרּבִ
ִנְפְלאֹוֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ ָלאֹות  ַהּתְ ל  ִמּכָ נּו  ַנְפׁשֵ יל  ִהּצִ
אי חֹוָבה  ַוּדַ ן ּבְ ר. ַעל־ּכֵ ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ בֹוֶתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲעֹרְך ֵאֶליָך ַאּגִ ּוַמְחׁשְ
ִמיד,  ּתָ ֵעת  ָכל  ּבְ ָעַלי  ׁשֹות  ְתַחּדְ ְוַהּמִ ִמיִדּיֹות  ַהּתְ ַוֲחָסֶדיָך  טֹובֹוֶתיָך  ִלְזּכֹר  ֵעת  ָכל  ּבְ ָעַלי 
ה  ְמָחה ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ ׂשִ ֶאְהֶיה ּבְ ִני ׁשֶ ְוַזּכֵ יׁשּוָעְתָך ָתִמיד. ָנא ָאב ָהַרֲחָמן, ָעְזֵרִני  ֹמַח ּבִ ְוִלׂשְ
י  ְתַלֵהב ִלּבִ ּיִ ה ׁשֶ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ דֹוָלה, ּבִ ְמָחה ּגְ ְלעֹוֵרר ַעְצִמי ָתִמיד ְלׂשִ
דֹול, ּוִבְתׁשּוָקה  ב ּוְבִהְתעֹוְררּות ּגָ ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ה ּבְ ָ ְמָחה ִדְקֻדּשׁ ְמֹאד ְמֹאד ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ּגְ ה  ְוֶחְמּדָ ַוֲחֵפָצה  ָקה  ְוֶחׁשְ
ְמָחה  ׂשִ ה ְלָהִרים ֶאת ַרְגַלי ּבְ ֶאְזּכֶ ב ְלתֹוְך ַרְגַלי, ַעד ׁשֶ ְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּיְֻמׁשַ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ּגְ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְוָיִמים  ּבָ ׁשַ דֹוָלה, ּוִבְפָרט ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ה ְלִרּקּוִדין ּדִ דֹוָלה, ְוֶאְזּכֶ ּגְ
ִין  ַרֲחֶמיָך ִמּיַ יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ִמיד, ְוִתׁשְ ְכרּות ּתָ יֵלִני ִמּשִׁ ָרֵאל. ְוַתּצִ ים ְלִיׂשְ ֶהם ִנּסִ יָת ּבָ ָעׂשִ ׁשֶ
לֹום, ְוֹלא ִיְהֶיה  ְטָרא ַאֲחָרא ַחס ְוׁשָ ִכין ֵמַהּסִ ְמׁשָ ב ְוִרּקּוִדין ַהּנִ ר ּוֵמִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּכֵ ַהְמׁשַ
ים. ּוְבָכל  ַח ֱאֹלִהים ַוֲאָנׁשִ ּמֵ ִני ְלַיִין ַהְמׂשַ ָלל, ּוְתַזּכֵ ֲאָוה ּכְ ִלי ׁשּום ִהְתַלֲהבּות ַהּיֵֶצר ְלׁשּום ּתַ
ִני  ַזּכֵ ָרָכה, ּתְ ל ּבְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּוְבכֹוס ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָכר ּבְ ּתֹות ַיִין ְוׁשֵ ְהֶיה ַהֶהְכַרח ִלׁשְ ּיִ ֵעת ׁשֶ
ל  ְמָחה ׁשֶ דֹוָלה ְוָלבֹוא ְלׂשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ְעּתִ ֵדי ְלַהְרִחיב ּדַ דֹול ַרק ּכְ ִצְמצּום ּגָ ִתי ּבְ ִתּיָ ְהֶיה ׁשְ ּתִ ׁשֶ
י  ְתַלֵהב ִלּבִ ּיִ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ב ּדִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְלִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ָ ְקֻדּשׁ ית ּדִ ּיִ ְמָחה ֲאִמּתִ ִמְצָוה, ְלׂשִ
ַרֲחֶמיָך  יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוִתׁשְ ֱאֶמת ּכִ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ דֹוָלה ְלׁשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֹכַח  ִלי  ִיְהֶיה  ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ָעַלי  ְוַרֵחם  ְלעֹוָלם. חּוס  ְכרּות  ׁשִ ִליֵדי  ָאבֹוא  ְוֹלא  ה,  ְמֻרּבָ ה  ִתּיָ ִמּשְׁ
ח ֶאת ְלָבִבי ָתִמיד  ּמַ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש. ּוְתׂשַ ּמַ תּוב, ְוַיִין ְיׂשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַח, ּכְ ּמֵ ְלעֹוֵרר ׁשֶֹרׁש ַיִין ַהְמׂשַ
ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ָהִרּקּוִדין  ְוַעל־ְיֵדי  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלִרּקּוִדין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֱאָחִזין  יִנים ַהּנֶ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְלַבּטֵ ַרֲחֶמיָך ְלַהְמּתִ ה ּבְ ַח, ֶאְזּכֶ ּמֵ ה ַעל־ְיֵדי ַיִין ַהְמׂשַ ָ ְקֻדּשׁ ב ּדִ ַהּלֵ
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ יָקם,  ּוְלַהְמּתִ ָרם  ּבְ ּוְלׁשַ ָלם  ְלַבּטְ ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ּוְבַרְגִלין,  ֲעֵקִבים  ּבַ
ׁשֶֹרׁש  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ְוַעד עֹוָלם.  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו 



ה ְלתֹוָרה מא ִפָלּ ּתְ רפב

כֹור  ָרֵאל. ְוֶנֱאַמר, ַאף ָאִני ּבְ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ תּוב, ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ָרָכה, ִויֻקּיַ כֹוָרה ְוַהּבְ ַהּבְ
לֹום ְוָכל  ים ְוׁשָ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ יְך ָעֵלינּו ׁשֶ ֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ. ְוַתְמׁשִ ֶאּתְ

ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם: ל ּכָ עֹוָלם, ּוְתַבּטֵ לֹום ּבָ יְך ׁשָ ִמיד, ְוַתְמׁשִ טֹוב ּתָ

ׁשֶֹרׁש  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּוְתעֹוֵרר  ים,  ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ְלַצּדִ ְדיֹון  ּפִ ִמיד ָמעֹות ַעל  ּתָ ן  ִלּתֵ ִני  ּוְתַזּכֵ
ַרֲחֶמיָך  דֹוָלה, ְוַיד ַהֲחָזָקה, ְוַיד ָהָרָמה. ְוִיְתעֹוֵרר ּבְ ֵהם, ַיד ַהּגְ יָנה ׁשֶ ּבִ ּבַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַדִים ַהּקְ ַהּיָ
ֵבנּו ַטֲהֵרנּו  ּגְ ָך ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ יר ְצרּוָרה. ַקּבֵ ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ֻדּלַ ֹכַח ּגְ א ּבְ הּוא, ָאּנָ ל מב ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ
ְמֵלם.  ִמיד ּגָ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ ְמֵרם. ּבָ ָבַבת ׁשָ י ִיחּוְדָך ּכְ ּבֹור ּדֹוְרׁשֵ נֹוָרא. ָנא ּגִ
ְוָעֵתנּו  ׁשַ ֶתָך.  ָ ְקֻדּשׁ זֹוְכֵרי  ֵנה  ּפְ ָך  ְלַעּמְ ֶאה  ּגֵ ָיִחיד  ֲעָדֶתָך.  ַנֵהל  ּטּוְבָך  ֹרב  ּבְ ָקדֹוׁש  ֲחִסין 
ה  ָ ּשׁ ל ׁשִ ל ֶאָחד ׁשֶ ּכָ מֹות ׁשֶ ְבָעה ׁשֵ ל ַהּשִׁ ֲעלּומֹות. ּוִבְזכּות ּכָ ַמע ַצֲעָקֵתינּו יֹוֵדַע ּתַ ל ּוׁשְ ַקּבֵ
קּו  ֻיְמּתְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  מב,  ל  ׁשֶ ם  ׁשֵ הּוא  ׁשֶ ֵתבֹות  י  ָראׁשֵ ּבְ זּו  ה  ְתִפּלָ ּבִ ַהְמֹצָרִפים  אֹוִתּיֹות 
ִנים, ּוְתעֹוֵרר שע ְנהֹוִרין  ַרֲחֶמיָך, ַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים ֵמאֹור ַהּפָ ן. ּוְתעֹוֵרר ּבְ ְרׁשָ ׁשָ יִנים ּבְ ַהּדִ
ל  ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ לֹום, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ָ ּשׁ ר ּבַ ֵהם ִמְסּפָ א ׁשֶ ְרּתָ ִנים ָהֶעְליֹוִנים וֵחית ִחּוַ ל ַהּפָ ׁשֶ
ר  ֵ ר ּוְתַקּשׁ יְך ּוְתַחּבֵ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוַתְמׁשִ ָרֵאל ּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ַהּדִ
סֹוד ָוֵוי ָהַעּמּוִדים  רּו ַיַחד ּבְ רּו ְוִיְתַקּשְׁ מֹות ֵאּלּו ִעם ָהַעּמּוִדים, ְוִיְתַחּבְ ְבָעה ׁשֵ ל ַהּשִׁ ִוין ׁשֶ ַהּוָ
הֹור  ֶסף ַהּטָ הּוא סֹוד ַהּכֶ ְך ָעֵלינּו ַהֶחֶסד ָהֶעְליֹון ׁשֶ ֶסף, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ִנְמׁשָ ֵקיֶהם ּכֶ ַוֲחׁשֻ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ל זֶַרע ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ַזְרֵענּו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ לּו ּכָ ּטְ דֹוׁש, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּבַ ְוַהּקָ
לֹוִנית ְוכּו'(, ֵאל ָנא ְרָפא ָנא לֹו,  ן ּפְ ָך )ּוִבְפָרט  ִלְפלֹוִני ּבֶ ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעּמֶ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ְלעֹוָלם, ְוִתׁשְ
ָקרֹוב,  יֵבם ְלֵאיָתֵניֶהם ּבְ ֲחלּוֵאיֶהם ּוְלָכל ַמְכאֹוֵביֶהם, ּוְתׁשִ א ְלָכל ּתַ ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרּפֵ
י ֵאל  ּכִ ַהּגּוף,  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ַמִים, ְרפּוַאת  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ַלח ָלֶהם ְמֵהָרה ְרפּוָאה  ְוִתׁשְ
ְתָך ָהֶעְליֹוָנה,  ָ ְקֻדּשׁ נּו ּבִ ׁשֵ ה. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּוְתַקּדְ ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ
יק  ְדיֹון ְלַהְמּתִ ן ַלֲעׂשֹות ּפִ ם ּכֵ ְהֶיה ְלֵאל ָיֵדינּו ּגַ ּיִ ָך ׁשֶ ן ָלנּו ֹכַח ֵמִאּתְ ַרֲחֶמיָך ְוִתּתֶ נּו ְבּ ּוְתַזּכֵ
ִריִכים ֶחֶסד ַעל־ְיֵדי  יְך ֶחֶסד ְלָכל ַהּצְ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות, ּוְלַהְמׁשִ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ יִנים ִמּכָ ּדִ
ה  דֹוָלה, ְוֶאְזּכֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ַח ּבִ ּמֵ ִתּיַת ַיִין ַהְמׂשַ ְדיֹון ְלתֹוְך ָיַדי, אֹו ַעל־ְיֵדי ׁשְ ֶסף ַהּפִ ל ּכֶ ֲאַקּבֵ ׁשֶ
ֵלָמה ּוְבִהְתַלֲהבּות  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ַמִים ָוָאֶרץ ּבֶ ְלָהִרים ָיַדי ְוַרְגַלי ַליֹהָוה ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ׁשָ
ְך  ְמׁשָ ִמיָרה ָהֶעְליֹוָנה ַהּנִ יְך ָעַלי ַהּשְׁ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתְמׁשִ דֹוָלה ּכִ ְמָחה ּגְ ׂשִ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ב ּדִ ַהּלֵ
ֹמר ֵצאִתי  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְוִתׁשְ ַגׁשְ י ּוְבָגַדי ּבְ ַמל ָהֶעְליֹון, ּוְתַטֵהר אֹוִתי ְוֶאת ְלבּוׁשַ ֵמַחׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם: לֹום ֵמַעּתָ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ּובֹוִאי ְלַחּיִ

ַח,  ּמֵ ַהְמׂשַ ַיִין  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ רֹוָנם  ּגְ ְלַמּלֹאת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָיַדי  ְוַתְרִחיב ֶאת  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ִלי  ְוַתֲעֹזר  ָיִדי,  ַעל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ בֹואּו  ּיָ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ
ַני ּוְבנֹוַתי  י ְוֶנֶפׁש ּבָ ְדיֹון ַנְפׁשִ ה ַעל ּפִ ים ָמעֹות ַהְרּבֵ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ן ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַצּדִ ִלּתֵ
ִקין  ְהיּו ִנְמּתָ ּיִ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָך ִיׂשְ ָלִלּיּות ַעּמְ תֹוְך ְנָפׁשֹות ּכְ ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלַצי ּבְ
ַרֲחֶמיָך ַהֶחֶסד ָהֶעְליֹון  ין. ּוְתעֹוֵרר ּבְ ת ַהּדִ ת ַהֶחֶסד ַעל ִמּדַ ר ִמּדַ ּבֵ ן ְוִיְתּגַ ְרׁשָ ׁשָ יִנים ּבְ ל ַהּדִ ּכָ
ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  ִמיד  ּתָ ֲחָסִדים טֹוִבים  ָעֵלינּו  ִכין  ִנְמׁשָ ִיְהיּו  ם  ָ ּוִמּשׁ ָעֵלינּו, 
ָעה  ּוְבָכל ׁשָ ָכל ֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוְלָבֵרְך ֶאת  ִיְהֶיה ְבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו  לֹום, ְוטֹוב  ְוׁשָ



ר ָלֶהם ּצַ ְרא ּבַ רפגּתֹוָרה מב י ַוּיַ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיֹהָוה  תּוב, ְוָכל ּבָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ עֹוָלם ִויֻקּיַ לֹום ּבָ ָ ה ַהּשׁ לֹוְמָך ַהּטֹוב. ְוִיְתַרּבֶ ׁשְ ּבִ
לֹום  לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ ָנִיְך. ׁשָ לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ
לֹום  ׁשָ א  ּנָ ָרה  ֲאַדּבְ ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוָתִיְך.  ּבְ ְלָוה  ׁשַ ֵחיֵלְך  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל 
ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו  ה טֹוב ָלְך. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ית ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקׁשָ ְך. ְלַמַען ּבֵ ּבָ

לֹום: ָ ַבּשׁ

ר ָלֶהם ּצַ ְרא ּבַ ּתֹוָרה מב י ַוּיַ

י קֹול א.  יִנים, ּכִ ִקין ַהּדִ ַעל־ְיֵדי ְנִגיָנה ִנְמּתָ
ּקֹול,  ׁש ּבַ ּיֵ ת ׁשֶ ֶקׁשֶ ָוִנין ּדְ ָלת ּגְ ִגיָנה הּוא ּתְ ַהּנְ
ְוֵהם  ֹלׁשה ָאבֹות  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ְורּוַח,  ּוַמִים  ֵאׁש 
א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ין  ְנִהיִרין ְלבּוׁשִ ּדִ ָוִנין  ּגְ ה  ֹלׁשָ ׁשְ
ט"ז(,  ַוֲחִגיָגה  רט"ו  ג  ֵחֶלק  דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ִהיא  ׁשֶ
ִהיא  ּוְכׁשֶ ָהָאבֹות.  ֵהם  ת  ֶקׁשֶ ּדְ ָוִנין  ּגְ ּוְתָלת 
ְנִהיִרין, ֲאַזי ִנְתַקּיֵם:  ין ּדִ ְלבּוׁשִ ת ּבִ ׁשֶ ִמְתַלּבֶ
ית ט, טז(,  ֵראׁשִ )ּבְ ִרית עֹוָלם"  ּבְ ִלְזּכֹר  "ּוְרִאיִתיָה 
ּוִמי  י(.  ז,  ר  )ֶאְסּתֵ ָכָכה"  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ "ַוֲחַמת  ְוָאז: 
ִכיָנה,  ַהּשְׁ ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ אֹוִתּיֹות  ן  ַנּגֵ ּמְ ׁשֶ
ים  ִהּלִ )ּתְ ח"  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ "ֲאֹדָני  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ת  ם ֲאֹדָני ְוִנְקָרא ֶקׁשֶ ּבּור הּוא ׁשֵ ַהּדִ נא, יז(, ׁשֶ

י  ַחְרּבִ 'ּבְ "י:  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ׁשָ ּקָ ּבַ ְלׁשֹון 
קֹול  ְוַעל־ְיֵדי  כב(,  מח,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ י'  ּתִ ּוְבַקׁשְ
ָאז  דֹול,  ּגָ ְוַזּכּות  ְבִהירּות  ּבִ ִהיא  ׁשֶ ִגיָנה  ַהּנְ
ין  ְלבּוׁשִ ִכיָנה ַהְינּו ָהאֹוִתּיֹות, ּבִ יׁש ַהּשְׁ ַמְלּבִ
רֹוֶאה  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ ְנִהיִרין,  ּדִ
ְוזֶה  ָכָכה".  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ "ַוֲחַמת  ֲאַזי:  אֹוָתּה, 
ים קו,  ִהּלִ ָתם" )ּתְ ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ׁשָ "י: "ּבְ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ׁשֶ
ין  בּוׁשִ ַהּלְ "ל, ׁשֶ ּנַ ְזכּות ָהָאבֹות ַהְינּו ּכַ מד(, ּבִ

ֲאַזי:  ּוְבִהירּות  ַזּכּות  ּבְ ֵהם  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ
יִנים: ִקין ַהּדִ ֹרב ֲחָסָדיו", ְוִנְמּתָ ֶחם ּכְ ּנָ "ַוּיִ

ֲאִמין ב.  ּמַ ׁשֶ ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
ׁשּוט, ְוֵיׁש  יֶהם ֵאינֹו ּפָ ְבֵריֶהם ּוַמֲעׂשֵ ל ּדִ ּכָ ׁשֶ

ת  ׁשֶ ַהּקֶ יׁש  ַמְלּבִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרִזין,  ֶהם  ּבָ
יִנים.  ִקין ַהּדִ "ל, ְוִנְמּתָ ּנַ ְנִהיִרין ּכַ ין ּדִ ְלבּוׁשִ ּבִ
ָאַמר  מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ִחיַנת ֶקׁשֶ יק הּוא ּבְ ּדִ י ַהּצַ ּכִ
ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ְלַרּבִ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ּוַבזַֹּהר  ֻתּבֹות ע"ז  )ּכְ ָיֶמיָך ְוכּו'  ּבְ ת  ֵלִוי ֲהִנְרָאה ֶקׁשֶ
יו  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ֵמִאיר  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ "ל(,  ַהּנַ דֹוׁש  ַהּקָ

ַקְדרּות  י  ְלבּוׁשֵ יט  ּוַמְפׁשִ ִכיָנה,  ְלַהּשְׁ
ְגָוִנין  ין ּדִ ְלבּוׁשִ ָטּה ּבִ ה ְלַקּשְׁ ּנָ ׁשּוִטים ִמּמֶ ַהּפְ
ָרז  ּתֹוָרה  אֹור  ּדְ אֹוַרְיָתא,  ּדְ ָרִזין  ּדְ ְנִהיִרין 
ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה:  ִאְתְקֵרי, 
ְבֵריּה  ּדִ רּוְגָזא  ּה  ִמּנֵ ְוָסִליק  עֹוָלם,  ִרית  ּבְ
יִנים:  ִקין ַהּדִ ָכָכה" ְוִנְמּתָ ֶלְך ׁשָ "ַוֲחַמת ַהּמֶ

ָנֶאה ג.  ְלבּוׁש  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְוַגם 
"ל: ּקּוִנים ַהּנַ ין ַהּתִ יק ַנֲעׂשִ ּדִ ְלַהּצַ

ֹראׁש ד.  ּבְ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ְוַגם 
ָבִרים  ִקיָעה ׁשְ י ּתְ יִנים, ּכִ ִקין ַהּדִ ָנה ִנְמּתָ ָ ַהּשׁ
ַהְינּו  "ת  ֶקׁשֶ ְוִסיָמָנְך  ָהָאבֹות,  ֵהם  רּוָעה  ּתְ
חּוד "ה'  מֹות ַהּיִ ה ׁשְ ֹלׁשָ ִקיָעה ְוכּו'. ְוֵהם ׁשְ ּתְ
ֵרה( אֹוִתּיֹות  ע־ֶעׂשְ ֵהם י"ד )ַאְרּבַ ֱאֹלֵקינּו ה'", ׁשֶ
י,  ּדַ ׁשַ ּדְ י"ד  ִחיַנת  ּבְ "ל,  ַהּנַ ָוִנין  ַהּגְ ִחיַנת  ּבְ
י"ן  ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ָהִאיָלן,  ַעְנֵפי  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ְוָהָאבֹות 
ָצֶריָך"  י ּבְ ּדַ רּוׁש: "ְוָהָיה ׁשַ י. ְוזֶהּו ּפֵ ּדַ ם ׁשַ ֵ ִמּשׁ
זֶה  ן ּבָ דֹוׁש" ֵחֶלק ג ר"ל רל"א( )ְוַעּיֵ "זַֹּהר־ַהּקָ ל זֶה ּבַ ן ּכָ )ִאּיֹוב כב, כה( )ְוַעּיֵ

ְלְטִלין ֲהָלָכה ה(: "ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות" ִהְלכֹות ֶחְזַקת ִמּטַ ּבְ



ה ְלתֹוָרה מב ִפָלּ ּתְ רפד

ה ְלתֹוָרה מב ִפָלּ ּתְ

ָנה  ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֶאְזּכֶ ִתי. ָעְזֵרִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי, ׁשֶ ִפּלָ יָבה ּתְ ִתי ַהְקׁשִ ְמָעה ֱאֹלִהים ִרּנָ )מב( ׁשִ

ְוַתַעְזֵרִני  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ב  ַהּלֵ ְוִהְתעֹוְררּות  ה  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ּגְ
ִגיָנה ִיְהֶיה  ה, ְוקֹול ַהּנְ ִפּלָ ן אֹוִתּיֹות ַהּתְ ה ְלַנּגֵ ן, ְוֶאְזּכֶ יָלה ְוַרּנֵ קֹול ּגִ ִתי ְלָפֶניָך ּבְ ִפּלָ ר ּתְ ְלַסּדֵ
ין  ְלבּוׁשִ ֻעזֶָּך ּבִ ִכיַנת  יׁש ֶאת ׁשְ ה ְלַהְלּבִ ֶאְזּכֶ דֹול, ַעד ׁשֶ ּגָ ַזּכּות ּוִבְבִהירּות  ּבְ ְוַזְך ָוַצח  ָיֶפה 
ָרֵאל ְוִתְרֶאה ְבָצרֹוֵתינּו ְוָעְנֵיינּו ַוֲעָמֵלנּו  ָך ִיׂשְ ֵלא ַרֲחִמים ַעל ַעּמְ ְנִהיִרין, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִתּמָ ּדִ
תּוב, ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ נּו, ִויֻקּיַ יב ֲחָמְתָך ֵמִאּתָ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ְוָתׁשִ ְוֹדֲחֵקנּו ּבְ
ִרית ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב, ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ִבְזכּוָתם, ְוַתֲאִזין  ִרית עֹוָלם. ְוִתְזּכֹר ּבְ ּבְ
ר ָלֶהם  ּצַ ְרא ּבַ תּוב, ַוּיַ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ְוָעֵתנּו ְוֵיָרֶאה ְלָפֶניָך ִרּנּוֵננּו, ִויֻקּיַ יב ׁשַ ֵתנּו ְוַתְקׁשִ ִפּלָ ּתְ
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְוַתְמּתִ ָתם.  ִרּנָ ֶאת  ְמעֹו  ׁשָ ּבְ
לֹום ְוָכל טֹוב, ְוִתְגְמֵלנּו  ים ְוׁשָ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ יְך ָעֵלינּו ׁשֶ עֹוָלם, ְוַתְמׁשִ ּבָ ׁשֶ
ה,  דֹוׁשָ יַע ָעֵלינּו ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ּפִ ים ְוַתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ִמיד. ּוְבֵכן ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ּתָ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ֲחָכִמים ְוַצּדִ ה ְלַהֲאִמין ּבַ ֵלמּות, ְוֶאְזּכֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ נּו ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבְ ּוְתַזּכֵ
ְלַאְנָהָרא  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוֶאְזּכֶ ָרִזין,  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  א  ֶאּלָ ׁשּוט  ּפָ ֵאינֹו  יֶהם  ּוַמֲעׂשֵ ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ
ין  ְלבּוׁשִ ּבִ אֹוָתּה  יׁש  ּוְלַהְלּבִ ִטין,  ַפׁשְ ּדְ ַקְדָרנּוָתא  ּדְ ין  ְלבּוׁשִ ּה  ִמּנָ יט  ּוְלַהְפׁשִ ְלַמְטרֹוִניָתא 
יִנים ֵמָעֵלינּו  ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְלַבּטֵ ה ְלַהְמּתִ אֹוַרְייָתא, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ִאּנּון ָרִזין ּדְ ְנִהיִרין ּדְ ּדִ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָרֵאל ֵמַעּתָ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּוֵמַעל ּכָ

ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ַוֲהגּוִנים,  טֹוִבים  ים  ֲעִנּיִ יׁש  ּוְלַהְלּבִ ְלַכּסֹות  ים,  ֲעֻרּמִ יׁש  ְלַהְלּבִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני 
ֹמַע  ַרֲחֶמיָך ִלׁשְ נּו ּבְ ים. ְוַזּכֵ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ים ָנִאים ְלַצּדִ ה ַלֲעׂשֹות ְלבּוׁשִ ֶאְזּכֶ ִני ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ּוְתַזּכֵ
קֹול  ְלָפֶניָך  ְוַיֲעֶלה  ים,  ֵמַרּבִ ֱאֹלִהים  ִויֵרא  ר  ְוָכׁשֵ ָהגּון  ִמּתֹוֵקַע  ָנה  ַהׁשָ ֹראׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  קֹול 
יט  רּוָעה, ִויעֹוְררּו ֶאת ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוַתּבִ ָבִרים ְוַהּתְ ִקיָעה ְוַהּשְׁ ַהּתְ
ֶניָך  יב ֵאֵלינּו ְוָתִאיר ּפָ יק ּוְתַבֵטל ֲחָמְתָך ֵמָעֵלינּו ְוָתׁשִ ְך ְוַתְמּתִ ּכֵ ׁשַ ְזכּוָתם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ ּבִ
ָעְזֵרִני  ָפֶניָך,  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ָלבֹוא  ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  נּו.  ּבָ
א ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָנא.  א ָאּנָ יָעה ּנָ א ְיֹהָוה הֹוׁשִ י, ָאּנָ ָעְנּתִ י ָעֶליָך ְלַבד ִנׁשְ ִני, ּכִ ִני ָחּנֵ ָעְזֵרִני ָחּנֵ
ל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה ְוַתֲאוֹוָתיו  ג ְוִלְקּפֹץ ַעל ּכָ ִני ְלַדּלֵ ָך ֵמַהּיֹום, ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ַהְצִליָחה ָנא ְלַעְבּדְ
ֲעבֹוָדְתָך  ק ּבַ ּבֵ יץ ְוָחָזק, ּוְלִהְתּדַ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ר ֵאֶליָך ּבֶ ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוֶאְזּכֶ
נּו  ים ְוַדְעּתֵ ה ְמֻרּבִ י ְצָרֵכינּו ֵהּמָ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ּכִ ֶמָך ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ָתִמיד יֹוָמם ָוָלְיָלה. ֲעׂשֵ
יקּו  ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ֹלא ַיְסּפִ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ּבַ דֹול ְוָקָטן ׁשֶ ָבר ּגָ ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש, ְוָכל ּדָ
יקּו ָכל  ַיְסּפִ ְוֹלא  זֶה,  ׁש ַעל  ּיֵ ׁשֶ ְוָהִעּכּוִבים  ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ּוְלָפֵרׁש ֶאת ֹעֶצם  ָיֵמינּו ְלָבֵאר 
ִניעֹות ְוִלְזּכֹות  ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ נּו ְלׁשַ ַזּכֵ ּתְ יר ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך ַעל זֶה ׁשֶ ן ּוְלַהְעּתִ ׁש ּוְלַחּנֵ ָיֵמינּו ְלַבּקֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ ָרחֹוק  ֲאִני  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  י  ּכִ ַהּפַֹעל.  ֶאל  ִמּכַֹח  ְלהֹוִציאֹו 
ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ְלַרֲחֶמיָך  לּויֹות  ּתְ ְוֵעיַני  י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ ְלַבד  ָעֶליָך  ַאְך  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ
קּוִני זִֵדים. ָעְזֵרִני  ָך ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ י ָעְרֵבִני. ֲעֹרב ַעְבּדְ ָקה ּלִ רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ָוֶרַגע, ּדַ



ע ל ָרׁשָ ּבּוִרים ׁשֶ רפהּתֹוָרה מג י ְלִהְתַרֵחק ִמּדִ

ָחִסיִתי,  ּוָבֶהם  י  ָעְנּתִ ִנׁשְ ְלַבד  ְזכּוָתם  ּבִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוִבְזכּות  ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו  ּבִ
ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ָחּנֵ ּתְ ן  ּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ ֲאִני ָרחֹוק  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ
ה ָלסּור ֵמָרע  ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ יַע ְמֵהָרה ְלָכל ַהּדְ ִני ְלַהּגִ ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרִני  ָהֶעְליֹוָנה, 
ה  תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ָכל יֹום ָויֹום ַלֲעֹסק ּבְ ה ּבְ ה ָתִמיד ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות ַהְרּבֵ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ְלַגְמֵרי ּבֶ
ן  ּוְלַכּוֵ ָלַדַעת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ י.  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ִמיד  ּתָ ֲחָסִדים  ּוִבְגִמילּות 
ַאַחר  יֹוֵתר  ּבְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ִתְהֶיה  י  ְוַנְפׁשִ ָמִתי,  ִנׁשְ ְלׁשֶֹרׁש  ָכה  ּיָ ַ ַהּשׁ ְצָוה  ַהּמִ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ַלֲעֹסק 
ֹאֶפן  ָכל ֵעת, ּבְ ִמְצָוה זּו ָתִמיד ּבְ ה ְלַהְרּבֹות ּבְ י ָהֶעְליֹון, ְוֶאְזּכֶ ְרׁשִ ָכה ְלׁשָ ּיָ ַ ְצָוה ַהּשׁ אֹוָתּה ַהּמִ
ְך ֲחָמְתָך  ּכֵ ֵלא ַרֲחִמים ָעַלי ָתִמיד ּוְתׁשַ י. ְוִתּמָ ַחְתּתִ ר ׁשִ ל ֲאׁשֶ י ֵאת ּכָ ַחּיַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ַעְסָך  ֵענּו ְוָהֵפר ּכַ ִמְפָעַלי. ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ִדיֵנִני ּכְ ֲחָטַאי ְוַאל ּתְ י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ י, ְוַאל ּתַ ֵמִאּתִ
ַאל  ָך.  ַחְסּדֶ ְלַמַען  ּוְפֵדנּו  נּו  ּלָ ֶעְזָרָתה  ָלנּו. קּוָמה  ן  ּתֶ ּתִ ֲעָך  ְוֶיׁשְ ָך  ַחְסּדֶ ְיֹהָוה  ַהְרֵאנּו  נּו.  ִעּמָ
יר ֻעזֶָּך  יֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני. ַוֲאִני ָאׁשִ ה ֵאַלי ָאְזֶנָך ּבְ יֹום ַצר ִלי ַהּטֵ י ּבְ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ּתַ
יָרה ָלְך  יר ָחָדׁש ָאׁשִ יֹום ַצר ִלי. ֱאֹלִהים ׁשִ ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ַוֲאַרּנֵ
ָרה  י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ עֹוִדי. ֻעזִּ ָרה ֵלאֹלַהי ּבְ י ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַליֹהָוה ּבְ ְך. ָאׁשִ ָרה ּלָ ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזּמְ ּבְ

י: י ֱאֹלֵהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאֹלִהים ִמׂשְ ּכִ

ע ל ָרׁשָ ּבּוִרים ׁשֶ ּתֹוָרה מג י ְלִהְתַרֵחק ִמּדִ

ַעת  ּדַ ר  ּבַ הּוא  ׁשֶ ע  ָרׁשָ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ׁשֶ ע  ּדַ
ִלזֵָּהר  ְוָצִריְך  ֹוֵמַע.  ַהּשׁ ּבְ ִנאּוף  מֹוִליִדים 
ים  ּבּוִרים ַאְרִסּיִ ּדִ י ֵהם  ּבּוָריו, ּכִ ּדִ ֹמַע  ׁשְ ִמּלִ
ֲהָבִלים  יו  ִמּפִ ּומֹוִציא  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִנאּוף,  ל  ׁשֶ
ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ִנאּוף,  ל  ׁשֶ ים  ַאְרִסּיִ ַוֲאִויִרים 
גּופֹו ֵאּלּו  ימֹות ַמְכִניס ּבְ ם ְנׁשִ ּבּוָריו ְונֹוׁשֵ ּדִ
ַעת  ּדַ הּוא  ׁשֶ ִבְלָעם  ּבְ ּוְלִפיָכְך  ָהֲאִויִרים. 
מֹו  ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ּדַ ְגַמת  ּדֻ ָהָיה  ׁשֶ ה,  ְקִלּפָ ּדִ
ֻאּמֹות  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ְלָעם'  ּבִ ּוַמּנֹו  ה  ֹמׁשֶ ּכְ ָקם  ָהעֹוָלם 

ִנאּוף  ל  ׁשֶ ים  ַאְרִסּיִ ֲאִויִרים  הֹוִליד  ע"ב(,  כ"א 

ה  ר לא, טז(: "ֵהן ֵהּנָ ְדּבָ ּמִ )ּבַ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְדָין, ּכְ ּבְ
ְדַבר'  'ּבִ ְלָעם".  ּבִ ְדַבר  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ָהיּו 
ּלּות  ִהְתּגַ הּוא  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַעל־ְיֵדי  ְיָקא,  ּדַ
ִמְדָין  ְלֶחֶמת  ִמּמִ אּו  ּבָ ּוְכׁשֶ ּלֹו.  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ
ר ַעל  ן ה' ְוגֹו' ְלַכּפֵ ְקֵרב ֶאת ָקְרּבַ ִתיב: "ַוּנַ ּכְ
ֲחָכֵמינּו  ְוָדְרׁשּו  ם(,  )ׁשָ ה'"  ִלְפֵני  ַנְפׁשֹוֵתינּו 
ָיָצאנּו  ֲעֵבָרה  ִמיֵדי  'ִאם  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ת ס"ד(: ּבָ ִמיֵדי ִהְרהּור ֹלא ָיָצאנּו' )ׁשַ

ה ְלתֹוָרה מג ִפָלּ ּתְ

ַרֲחֶמיָך  ְמֵרנּו ּבְ ְהֶיה ְבֶעְזֵרנּו ְוִתׁשְ ּתִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )מג( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ְלָאְזַני  ַמע  ִנׁשְ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ אֹוִתי  ֹמר  ְוִתׁשְ ִעים,  ְרׁשָ ִעם  ר  ִהְתַחּבֵ ִמּלְ ְוַתְרִחיֵקנּו  ים,  ָהַרּבִ
ל  ׁשֶ ים  ַאְרִסּיִ ֲאִויִרים  ֵהם  ּבּוֵריֶהם  ּדִ ר  ֲאׁשֶ ֵדָעה,  ֵני  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ְלעֹוָלם 
ּבּוִרים ֵאּלּו,  א ְיֹהָוה, ַרֵחם ָעַלי ְוַהְרִחיֵקִני ִמּדִ ְבֵריֶהם. ָאּנָ ֹוֵמַע ּדִ ַהּשׁ ִנאּוף ּומֹוִליִדים ִנאּוף ּבְ
י  ּכִ ְוַגם  ָמר ֵמֶהם,  ִנׁשְ ִלְהיֹות  ִלי ְבַעְצִמי  ר  ְוִאי ֶאְפׁשַ ָאֹנִכי,  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ה  י ַאּתָ ּכִ



ה ִפּלָ ּתְ ִים ּבַ ּפַ ּתֹוָרה מד י ְמִחיַאת ּכַ רפו

ע ְלִהְתַרֵחק  יק ּוִמי הּוא ָהָרׁשָ ּדִ ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלַהְבִחין ְוֵליַדע ִמי הּוא ַהּצַ
ים ְוַתְרִחיֵקִני  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרִני ּבְ ׁשְ ה ּתִ ַאּתָ ִליְך ֶאת ְיָהִבי, ׁשֶ ן ָעֶליָך ֲאִני ַמׁשְ ּנּו. ַעל־ּכֵ ִמּמֶ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעם. ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשּום ּפַ ְבֵריֶהם ּבְ ַמע ּדִ ֶהם ְלעֹוָלם ְוֹלא ֶאׁשְ ר ִעּמָ ִעים, ְוֹלא ֲאַדּבֵ ִמן ָהְרׁשָ
יֵרִני  ְוַתְסּתִ לֹוֶמָך  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעַלי  ְוִתְפֹרס  דֹול  ַהּגָ ֹכֲחָך  ּבְ ֲעִדי  ּבַ ֵגן  ּתָ ם,  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ַהֶהְכַרח 
י  ּלֹא ִיְכֹנס ּבִ יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ְבֵריֶהם, ְוִתׁשְ ֵצל ֵמֶאֶרס ּדִ ה ְלִהּנָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָנֶפיָך, ּבְ ֵצל ּכְ ּבְ

ְתָך ָהֶעְליֹוָנה: ָ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ׁשֵ ְבֵריֶהם, ּוְתַקּדְ ַגם ּדִ יקּו ִלי ְפּ יֶהם, ְוֹלא ַיזִּ ַאְרֵסיֶהם ְוִחּצֵ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

נּו ָתִמיד.  ֱאֶמת, ְוַתְחֹמל ָעֵלינּו ְוִתְהֶיה ִעּמָ ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ ים ִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ
ע  ְלָעם ָהָרׁשָ ת ּבִ ל ְקִלּפַ ר ּוְתַבּטֵ ר ּוְתַעּקֵ ּבֵ יֵענּו ְוַתַעְזֵרנּו ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ דֹול ּתֹוׁשִ ָך ַהּגָ ּוְבַחְסּדְ
ת ּוְפִריׁשּות  ַ ָרֵאל ְקֻדּשׁ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ יְך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ֲאַות ִנאּוף, ְוַתְמׁשִ ַגם ּתַ הּוא ְפּ ִמן ָהעֹוָלם ׁשֶ
ְזכּוָתם  ֱאֶמת, ּבִ ִרית ּבֶ ים ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ת ּכָ ַ לֹום, ּוְקֻדּשׁ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ה  יֵלנּו ֵמַעּתָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ֱאֶמת. ְוִתׁשְ ִרית ּבֶ ן ִלְהיֹות ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ם ּכֵ ה ּגַ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ נּו ְותֹוׁשִ ַחּיֵ ּתְ
ַעת,  ְלּבּוִלים ְוִעְרּבּוב ַהּדַ ל ִמיֵני ּבִ ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִמּכָ ִרית ּוִמּכָ ַגם ַהּבְ ל ִמיֵני ְפּ ִמּכָ

ֱאֶמת: ֵלמּות ּבֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ַעת ּבְ ת ַהּדַ ַ ִרית ְוִלְקֻדּשׁ ת ַהּבְ ַ נּו ִלְקֻדּשׁ ּוְתַזּכֵ

ִמיד, ְוֹלא  ה ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל ּתָ דֹות, ְוִנְזּכֶ ּפֵ ַעס ּוִמן ַהּקְ יֵלנּו ָתִמיד ִמן ַהּכַ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתּצִ
ֱאֶמת.  ּבֶ ּוְתָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדְתָך  ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ְוׁשּום ִקְנטּור  ָדא  ּוְקּפֵ ַעס  ּכַ נּו ׁשּום  ִיְהֶיה ְבִלּבֵ
ֱאֶמת  ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ּוְלַהּשׁ דֹוׁשָ ים ְוֶאל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֱאֶמת ַלּצַ ר ּבֶ ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ְוִנְזּכֶ
יץ ְוָחָזק ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְטהֹור  רּות ַאּמִ ִהְתַקׁשְ ֵלָמה, ּבְ ּוִבְתִמימּות ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ
ֲאַות  ַגם זֲֻהַמת ּתַ ל ִמיֵני ֻטְמאֹות ְוזֲֻהמֹות, ּוִבְפָרט ִמּפְ נּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשֵ ָרע ַקּדְ ֵעיַנִים ֵמְראֹות ּבְ
אֹון  י ָמִים, ַהֲעֵליִני ִמּבֹור ׁשָ ֲעַמּקֵ ֹוְנַאי ּוִמּמַ ְצָלה ִמּשׂ ָעה ִאּנָ יט ְוַאל ֶאְטּבָ יֵלִני ִמּטִ ִנאּוף. ַהּצִ
בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ָרִעים  ֵמִהְרהּוִרים  ֵדִני  ּפְ ֵטִני  ַמּלְ יֵלִני  ַהּצִ ַעת,  ַהּדַ ַגם  ִמּפְ יֵלִני  ַהּצִ ֵון,  ַהּיָ יט  ִמּטִ
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ִלי  ֵאין  י  ּכִ י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרִני  ָרעֹות, 
ל  ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ תּוב, ְוָזַרְקּתִ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ְוַקּיֵם ּבִ
ה ְלֶעְזָרִתי ְיֹהָוה  י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל ּתִ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. ַאל ּתַ ּגִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ׁשּוָעִתי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ּתְ

ה ִפּלָ ּתְ ִים ּבַ ּפַ ּתֹוָרה מד י ְמִחיַאת ּכַ

ַעת א.  ׁשְ ּבִ ף  ּכַ ֶאל  ף  ּכַ ין  ּכִ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה 
ָיַדִים  ְרִקין ּדְ מֹוָנה ּפִ ִרים ּוׁשְ י ֶעׂשְ ה, ּכִ ִפּלָ ַהּתְ
ה  ַמֲעׂשֵ מֹוֶנה ַאְתָון ּדְ ִרים ּוׁשְ ִחיַנת ֶעׂשְ ֵהם ּבְ
ְוִנְקָרִאין:  ֶהם,  ּבָ ִנְבָרא  ַהּכֹל  ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ
יד ְלַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת  יו ִהּגִ "ּכַֹח ַמֲעׂשָ
ֶאל  ף  ּכַ ָאנּו מֹוֲחִאין  ּוְכׁשֶ ו(,  ים קיא,  ִהּלִ )ּתְ ּגֹוִים" 

מֹוֶנה ַאְתָון  ִרים ּוׁשְ זֶה ִנְתעֹוְרִרין ָהֶעׂשְ ף, ּבָ ּכַ
ְלַטֵהר  ָיֵדינּו  ּבְ ַח  ּכֹ ֵיׁש  זֶה  ַעל־ְיֵדי  "ל,  ַהּנַ
ֵמא.  ַהּטָ ֲאִויר  ּוְלָגֵרׁש  ים,  ָהַעּמִ ֶאֶרץ  ֲאִויר 
דֹוׁש־ ַהּקָ ֶלת  ֶמְמׁשֶ ַחת  ּתַ ַאְרָצם  חֹוזֵר  י  ּכִ

ְרֶצה,  ּיִ ָידֹו ָלֵתת ְלָכל ִמי ׁשֶ ּבְ רּוְך־הּוא ׁשֶ ּבָ
ִאיׁש  ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֲאִויר  ְוִנְטָהר 



ה ִפּלָ ּתְ ִים ּבַ ּפַ רפזּתֹוָרה מה י ְמִחיַאת ּכַ

מֹו  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ ָהֲאִויר  ְוׁשֹוֵאב  ְרֵאִלי,  ׂשְ ַהּיִ
ה  ִפּלָ ָרֵאל, ִנְמָצא ַעל־ְיֵדי־זֶה ַהּתְ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ

ָרֵאל: ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֲאִויָרא ּדְ ִהיא ּבַ

תֹו, ב.  ִלְתִפּלָ ָמקֹום  ַע  ִלְקּבֹ ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ
ָמקֹום  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ
לֹו  ה  ָקׁשֶ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ יק,  ַצּדִ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ
ֲאִויָרא  ל ּבַ י ֵאינֹו ֻמְרּגָ ם ּכִ ל ׁשָ ּלֵ ְמֹאד ְלִהְתּפַ

ן ְלֵהֶפְך: ּכֵ ל ָמקֹום, ְוָכל ׁשֶ ׁשֶ

ִמיִדין ג.  ּתְ ֶנֶגד  ּכְ ִפּלֹות  "ּתְ רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזה 
ִלְראֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהְינּו  כ"ו(,  ָרכֹות  )ּבְ נּום"  ּקְ ּתִ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֲאִויָרא ּדְ תֹו ּבַ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
ה,  ְתִפּלָ ּבִ ׁשֶ ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּקּון  ּתִ ַהְינּו  ּדְ
ּקּוָנם ַעל־ ּתִ ֶנֶגד, ׁשֶ ִפּלֹות ּכְ ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ּה:  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי 
ָבִרים יא, יג(: ּה" )ּדְ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ּבָ "ּתָ

ה" ד.  ֲאַדּמֶ ִביִאים  ַהּנְ "ּוְבַיד  רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזה 
ַעל־ְיֵדי  ף  ּכַ ְמִחיַאת  ַעל־ְיֵדי  יא(,  י"ב  ַע  )הֹוׁשֵ

ַאְדַמת ֹקֶדׁש.  ִרים ּבְ ּבּוִרים ִנְדּבָ ַדִים, ַהּדִ ַהּיָ
ן  ְוַעּיֵ ז,  מֹות  ׁשְ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ּבּור  ּדִ ְלׁשֹון  ְנִביִאים 
ֶהֶרג  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ם  ּגַ זֶה(.  ּבָ ג בט"ז  ִסיָמן ק"ב ס"ק  ים  ֹאַרח־ַחּיִ

ְבִחיַנת:  ּבִ מ"ו(  ִסיָמן  ן  ְלַקּמָ ן  )ְוַעּיֵ ֵמָהעֹוָלם,  ַוֲאַבּדֹון 
ָאֶרץ ְוכּו' ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר  לֹום ּבָ י ׁשָ "ְוָנַתּתִ
ַהְמָחַאת  ְוַעל־ְיֵדי  ו(.  כו,  ְקָרא  )ַוּיִ ַאְרְצֶכם"  ּבְ
ֶאֶרץ־ ּדְ ֲאִויָרא  ּבַ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִים  ּפַ ּכַ
ָרֵאל,  ֲאִויָרא ְדֶאֶרץ־ִיׂשְ ר ּבַ ָרֵאל, ְוהּוא ּדָ ִיׂשְ

בֹות ֲעבֹוָדה  ל ַמְחׁשְ ּטֵ ְוֵיׁש לֹו ֱאֹלִקים ְוִנְתּבַ
ָהֱאמּוָנה  ֶנֶגד  ּכְ ְקָרִאים  ַהּנִ ּוְכִפירֹות  ָזָרה 
ם  ְרּגֵ ִחיַנת ָיָדיו ֱאמּוָנה,  ּתִ ה, ּבְ ִפּלָ ִהיא ּתְ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ְוִתּקּוָנם  ְצלֹו.  ּבִ ִריׁשֹן  ּפְ אּוְנְקלֹוס  
ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל־ְיֵדי  ִמיִדין,  ּתְ

"ל: ּנַ ף ּכַ ְמִחיַאת ּכַ

ים ה.  ָבׂשִ ּכְ ֵהם  ִמיִדים  ּתְ ַאֵחר:   רּוׁש  ּפֵ
כו(,  כז,  ֵלי  )ִמׁשְ ָך"  ִלְלבּוׁשֶ ים  "ּוְכָבׂשִ ִחיַנת  ּבְ
ֵהם  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 
ה  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ )ֲחִגיָגה י"ג(,  ַרֲחָמָנא  ּדְ י  ְבׁשֵ ּכַ

ה סֹודֹות ַהּתֹוָרה: ּלֶ ִנְתּגַ

ַהְינּו ו.  ֶנֶגד,  ּכְ ה  ִפּלָ ּתְ ַאֵחר:   רּוׁש  ּפֵ
ְוִנְקָרִאים  ֶנֶגד,  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
ְוִתּקּונֹו  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ִלין  ְמַבְלּבְ ֵהם  ׁשֶ ַמּבּול 
ְוַעל־ְיֵדי־ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְצָדָקה  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ ֲאִויָרא  ּבַ ִנְכָלל  הּוא  זֶה 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ָעֶליָה  ׁשֶ
)ְזָבִחים  ָרֵאל'  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ַמּבּול  ָיְרָדה  ּלֹא  'ׁשֶ
ֶאֶרץ־ ּקּוָנם  ּתִ נּום,  ּקְ ּתִ ִמיִדין  'ּתְ ְוזֶהּו:  קי"ג(, 

ֹמחֹו,  ְך  ּכֵ ִנְזּדַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוַגם  ָרֵאל'.  ִיׂשְ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ י 'ֲאִויָרא ּדְ ְבּתֹו, ּכִ ַהְינּו ַמֲחׁשַ
"ּוְרִאיִתיָה"  ְוזֶהּו:  קנ"ח(.  ְתָרא  ָבא־ּבַ )ּבָ ים'  ַמְחּכִ
ִנְתעֹוֵרר  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַהְינּו 
מֹוֶנה־ ׁשְ ִחיַנת  ּבְ עֹוָלם,  ִרית  ּבְ ן  ּקֵ ְוִנְתּתַ
יק ַח"י  ִחיַנת ַצּדִ ְצלֹוָתא, ּבְ ְרָכָאן ּדִ ֵרה ּבִ ֶעׂשְ

ָעְלִמין:

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה מו(. ה ְלתֹוָרה מד  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ה ִפּלָ ּתְ ִים ּבַ ּפַ ּתֹוָרה מה י ְמִחיַאת ּכַ

ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ִים  ּפַ ּכַ ְמִחיַאת  ַעל־ְיֵדי 
ה  ִנְתַהּוֶ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָהֵרָאה  ְנֵפי  ּכַ ִנְתעֹוְרִרים 
ָחֵמׁש  ף  ּכַ ִחיַאת  ַהּמְ ְוַעל־ְיֵדי  ּבּור,  ַהּדִ
ְוֵכן  ֹמאל,  ׂשְ ּבִ ׁשֶ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ָיִמין  עֹות  ֶאְצּבְ

א  יַמְטִרּיָ ּגִ ִמ"י,  ִחיַנת  ּבְ ה  ִנְתַהּוֶ ְלֵהֶפְך, 
י  ּכִ יֹוֵבל.  ִחיַנת  ּבְ יָנה  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ ים  ֲחִמּשִׁ
ִרים  ֶעׂשְ א  יַמְטִרּיָ ּגִ ָחֵמׁש  ָעִמים  ּפְ ָחֵמׁש 
ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ּוׁשְ ְוָחֵמׁש, 



י ָתִמיד י ְבַכּפִ ּתֹוָרה מו י ַנְפׁשִ רפח

ים  ֲחִמּשִׁ ִחיַנת  ּבְ ים,  ֲחִמּשִׁ א  יַמְטִרּיָ ּגִ
ּתֹוָרה,  ּבַ ר  ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָעִמים  ּפְ
ְצַרִים.  ִמּמִ ָיָצאנּו  יֹוֵבל  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי  לּות,  ּגָ ּבַ ּבּור  ַהּדִ ָהָיה  ם  ְוׁשָ

ה  ּפֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ִנְתַהּוָ ִמי(  א  יַמְטִרּיָ )ּגִ אּוָלה  ַהּגְ
יא(,  ד,  מֹות  )ׁשְ ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ִחיַנת:  ּבְ ְוִדּבּור, 
ְנֵפי  ִמּכַ ְלתֹוכֹו  ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ְמַקּבֵ ה  ְוַהּפֶ

ָהֵרָאה:

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה מו(. ה ְלתֹוָרה מה  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

י ָתִמיד י ְבַכּפִ ּתֹוָרה מו י ַנְפׁשִ

ִחיַנת א.  ּבְ זֶה  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ִים  ּפַ ּכַ ְמִחיַאת 
ָרכֹות  )ּבְ ְלָדרֹום  ָצפֹון  ין  ּבֵ ה  ּטָ ַהּמִ ְנִתיַנת  ִזּוּוג 
ן ְלֵעיל ִסיָמן ט',  י ָיַדִים )ְוַעּיֵ ּתֵ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ ה(, ׁשֶ

ָראּוי זֹוֶכה ְלִזּוּוגֹו ּוְלַפְרָנָסה(: ה ּכָ ִפּלָ ַעל־ְיֵדי ּתְ ׁשֶ

י ב.  ּכִ יִנים,  ַהּדִ ִקין  ִנְמּתָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ם  ּגַ
ַהֲחָזָקה,  ָיד  ֹמאל  ְוַהּשְׂ דֹוָלה,  ַהּגְ ָיד  ִמין  ַהּיָ
זֶה  ַיַחד  ִרים  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ָאה  ַהּכָ ַעת  ּוִבׁשְ
ָיַדִים  ֹלׁש  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  ָרָמה,  ָיד  ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָיד  י  ּכִ ֲהָויֹות.  ֹלׁש  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ
ע  ְוַאְרּבַ ִמּלּוי  ּבְ אֹוִתּיֹות  ר  ֶעׂשֶ הוי"ה, 
ָרִקין  ּפְ ֵרה  ע־ֶעׂשְ ֶנֶגד ַאְרּבַ ׁשּוט,  ּפָ אֹוִתּיֹות 
ֵהם  ׁשֶ ַדִים  ַהּיָ ֹלׁש  ׁשָ ְוַעל־ְיֵדי  ֶאָחד,  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֱאֹלִקים  ֹלׁש  ַהׁשָ ִקין  ִנְמּתָ ֲהָויֹות,  ֹלׁש  ׁשָ
ּבּוִרים ַהּיֹוְצִאים  ִחיַנת ַהּדִ יִנים, ּבְ ֵהם ַהּדִ ׁשֶ
ָעִמים  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ א  יַמְטִרּיָ ּגִ ֵהם  ׁשֶ רֹון,  ֵמַהּגָ

ֱאֹלִקים:

ְוזֹוִכין ג.  ְכָחה  ִמּשִׁ ִנּצֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ם  ּגַ
ִחיַנת  ּבְ יִנים  ַהּדִ ֶאת  יק  ַמְמּתִ י  ּכִ רֹון,  ְלִזּכָ

ף,  ף ֶאל ּכַ ה ּכַ ּכֶ ּמַ ׁשֶ "ל, ּכְ ּנַ יו ּכַ ַכּפָ ֱאֹלִקים ּבְ
ים ק,יט קט(,  ִהּלִ )ּתְ ָתִמיד"  י  ְבַכּפִ י  "ַנְפׁשִ ִחיַנת:  ּבְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ה ְוִדּבּור, ּכְ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ י, ּבְ ַנְפׁשִ
ְוַעל־ רֹו",  ְבַדּבְ ָיְצָאה  י  "ַנְפׁשִ ו(:  ה'  יִרים  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ

י־ ָראׁשֵ י"  ָכְחּתִ ׁשָ ֹלא  "ְותֹוָרְתָך  ְיֵדי־זֶה: 
ֲהָויֹות  ֹלׁש  ׁשָ א  יַמְטִרּיָ ּגִ של"ו,  בֹות  ּתֵ
יִנים  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ ַהְינּו  ֱאֹלִקים,  ֹלׁש  ְוׁשָ
ְכָחה,  ַהּשִׁ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַקְטנּות,  ּדְ ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ
ְוִדּבּור  רֹון  ִזּכָ ִחיַנת  ּבְ ַגְדלּות  ּדְ ְלֹמִחין  ּוָבא 
ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ן  ְוַעל־ּכֵ ַהּמִֹחין.  ּלּות  ִהְתּגַ
ַגְדלּות: ַקְטנּות אֹו ּדְ ֹמִחין ּדְ יֹוֵדַע ִאם הּוא ּבְ

י ד.  ּכִ ֲחֹלֶקת,  ַהּמַ ל  ְמַבּטֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ם  ּגַ
ְך  ִחיַנת ֹחׁשֶ ִחיַנת ֹקַרח ּבְ ִכים ִמּבְ ם ִנְמׁשָ ּלָ ּכֻ
ַאֲהֹרן  ַעל  ָמאָלא,  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ ֹקַרח(  ּכְ א  יַמְטִרּיָ )ּגִ

ִחיַנת ָיִמין. ְוַעל־ְיֵדי ְמִחיַאת  ִחיַנת אֹור ּבְ ּבְ
ְוזֶה  ים ַאְחדּות.  ְוַנֲעׂשִ זֶה  ּבָ זֶה  ִנְכָלִלים  ף  ּכַ
ים מז, ב(,  ִהּלִ )ּתְ ָכף"  ְקעּו  ּתִ ים  ָהַעּמִ ל  "ּכָ רּוׁש:  ּפֵ

ם(: "י ׁשָ ֵפרּוׁש ַרׁשִ רּות' )ּכְ 'ְלׁשֹון ִהְתַחּבְ

ה ְלתֹוָרה מד־מה־מו ִפָלּ ּתְ

ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  )מד( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָתִמיד,  יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ַיֲעֹקב, 
ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַוֲעצּוָמה,  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ָוֶנֶפׁש,  ֵלב  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך 
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַתּצִ ּוְנכֹוָנה.  ה  ַזּכָ ָבה  ּוְבַמֲחׁשָ ּוְבַאֲהָבה  ּוְבִיְרָאה  ֵלָמה,  ׁשְ
ֹקֶדׁש,  ַאְדַמת  ַעל  ָתִמיד  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ נּו  ּוְתַזּכֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ
ָרֵאל. ּוְתעֹוֵרר ֶאת  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ל ּבִ ּלֵ ָאנּו עֹוְמִדים ָעָליו ְלִהְתּפַ קֹום ׁשֶ ׁש ַהּמָ ה ְלַקּדֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה מד־מה־מו ִפָלּ רפטּתְ

ר ִיְתעֹוְררּו ָיַדי  דֹול ְונֹוָרא ַעד ֲאׁשֶ ִהְתעֹוְררּות ּגָ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ה, ְוֶאְזּכֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְלָבִבי ּבִ
ַעת  ׁשְ דֹול ּבִ ִהְתַלֲהבּות ּגָ ף ּבְ ף ֶאל ּכַ ה ְלָהִרים ָיַדי ַליֹהָוה ּוְלַהּכֹות ּכַ ה, ְוֶאְזּכֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ
ַהְמָחַאת  ְוַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת.  ּבֶ ְלַבד  ְמָך  ְלׁשִ ִנְפָלא  ּוְבִהְתעֹוְררּות  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ָיַדִים  ְרִקין ּדְ ֵהם כ"ח ּפִ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְתעֹוְררּו ֹכַח ָיָדיו ׁשֶ ּיִ ה ׁשֶ ף ֶאְזּכֶ ף ֶאל ּכַ ּכַ
ֶאת  ְך  ּוְלַזּכֵ ְלַטֵהר  ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ ַאְתָון  כ"ח  ֵהם  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים 
ֲאִויר  הּוא  ׁשֶ ים  ַמְחּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְדֶאֶרץ  ֲאִויָרא  ְבִחיַנת  ּבִ ּבֹו  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֲאִויר 
ָאנּו עֹוְמִדים ָעָליו  קֹום ׁשֶ יְך ֶאל ַהּמָ ל חּוץ ָלָאֶרץ, ּוְלַהְמׁשִ ֵמא ׁשֶ דֹוׁש, ְלָגֵרׁש ֲאִויר ַהּטָ ַהּקָ
ָראָת עֹוָלְמָך  ָך, ּוְבֹכֲחָך ּבָ ּלְ י ַהּכֹל ׁשֶ ָרֵאל, ּכִ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ דֹוׁש ׁשֶ ל ְלָפֶניָך, ֲאִויר ַהּקָ ּלֵ ְלִהְתּפַ
מֹו  ית, ּכְ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ֵהם כ"ח ַאְתָון ּדְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָיַדִים ַהּקְ יְרִקין ּדְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּבכ"ח ּפִ ּבִ
ַנֲעׂשּו  ַמִים  ׁשָ ְיֹהָוה  ְדַבר  ּבִ ּוְכִתיב,  ָמִים.  ׁשָ ָחה  ִטּפְ ִויִמיִני  ֶאֶרץ  ָיְסָדה  ָיִדי  ַאף  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ד  ָרֵאל ִמּיַ ׁש ֶאֶרץ ִיׂשְ ָך ִלְכּבֹ ָרֵאל ַעּמְ ל ְצָבָאם ּוִבְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ָנַתּתָ ֹכַח ְלִיׂשְ יו ּכָ ּוְברּוַח ּפִ
ם  יְך ְלׁשָ ים ּוְלַהְמׁשִ ל ָהַעּמִ ֵמא ׁשֶ ם ֲאִויר ַהּטָ ָ ְבָעה ַעָמִמין, ּוְלַטֵהר ֶאת ָהָאֶרץ ְלָגֵרׁש ִמּשׁ ַהּשִׁ
יד ְלַעּמֹו  יו ִהּגִ תּוב, ּכַֹח ַמֲעׂשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ׁש ָהָאֶרץ ּבִ דֹוׁש, ְלַקּדֵ ֲאִויר ַהּקָ
ן ָלנּו ֹכַח ּוְגבּוָרה  ֵצנּו ְוִתּתֶ נּו ּוְתַאּמְ נּו ּוְתָחּנֵ ַזּכֵ ים ּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ּבְ ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים. ּכֵ
קֹום ַההּוא ַעל־ ל ְלָפֶניָך, ְלַטֵהר ֶאת ַהּמָ ּלֵ ם ְלִהְתּפַ ֲעֹמד ׁשָ ּנַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָך, ׁשֶ ֵמִאּתְ

ל ֶאֶרץ  דֹוׁש ׁשֶ ם ֲאִויר ַהּקָ יְך ְלׁשָ יָך, ּוְלַהְמׁשִ ִים, ְלעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכַֹח ַמֲעׂשֶ ּפַ ְיֵדי ְמָחַאת ּכַ
ֵתנּו  ִפּלָ ְך ֶאת ּתְ ה ְלַזּכֵ ל חּוץ ָלָאֶרץ. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ֵמא ׁשֶ ם ֲאִויר ַהּטָ ָ ָרֵאל, ּוְלָגֵרׁש ִמּשׁ ִיׂשְ
יֵלנּו  ּצִ ם ּתַ ּלָ ִפירֹות, ִמּכֻ ל ִהְרהּוֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוּכְ בֹות ָזרֹות, ּוִמּכָ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ּוְלַטֲהָרה ִמּכָ
ה ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל, ְוִנְזּכֶ ן ְצָדָקה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ נּו ִלּתֵ דֹוִלים. ּוְתַזּכֵ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ְדֶאֶרץ  ֲאִויָרא  ּבַ ִנְכָלִלים  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ִרים  ַהּדָ ֲהגּוִנים  ים  ֲעִנּיִ ְיֵדי 
ְלּבּוִלים  בֹות ָזרֹות ְוַהּבִ ֲחׁשָ ֵהם ַהּמַ נּו ׁשֶ ּבּול ֵמִאּתָ ה ְלָגֵרׁש ֵמי ַהּמַ ָרֵאל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ִיׂשְ
ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ית, ּוִבְפָרט ּבִ ּיִ ִלים אֹוָתנּו ָתִמיד ּומֹוְנִעים אֹוָתנּו ֵמֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ ַהְמַבְלּבְ
י  ּכִ ל.  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ָעֵלינּו  ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  בֹוִהים  ַהּגְ ֶהָהִרים  ל  ּכָ ַוְיֻכּסּו  ָהָאֶרץ  ַעל  ְמֹאד  ִים  ַהּמַ ְברּו  ּגָ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ
ינּו ִלְפׁשַֹע ְמֹאד. ִרּבֹונֹו  י ִהְרּבִ ה ּכִ ֵאּלֶ בֹות ָזרֹות ַרּבֹות ּכָ ְלּבּוִלים ּוַמֲחׁשָ ה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ּבִ ָקׁשֶ
ה,  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְפָרט ּבִ ה ָיַדְעּתָ ִמי ָוִמי עֹוְמִדים ָעֵלינּו ּבִ א, ַאּתָ ּלָ ל עֹוָלם, ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ ׁשֶ
י ָבאּו  יֵעִני ֱאֹלִהים ּכִ ה יֹוֵדַע ֶאת ְלָבֵבנּו, ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵיינּו ְוֹדֲחֵקנּו ַוֲעָמֵלנּו ְוַלֲחֵצנּו, הֹוׁשִ ַאּתָ

ָטָפְתִני: ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ ַמֲעַמּקֵ אִתי ּבְ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ י ּבִ ַמִים ַעד ָנֶפׁש, ָטַבְעּתִ

ֵאר  ְאַטר ָעַלי ּבְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל ּתֶ ּבֶֹלת ַמִים ְוַאל ּתִ ְטֵפִני ׁשִ ׁשְ ל עֹוָלם, ַאל ּתִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
א ְיֹהָוה, חּוס ְוַרֵחם  י ָמִים. ָאּנָ ֲעַמּקֵ ֹוְנַאי ּוִמּמַ ְצָלה ִמּשׂ ָעה ִאּנָ יט ְוַאל ֶאְטּבָ יֵלִני ִמּטִ יָה. ַהּצִ ּפִ
ל  ִני ָנא, ֲאָהּה ְיֹהָוה, ַהּצֵ ֵדִני ָנא ָחּנֵ ֵטִני ָנא ּפְ א ַמּלְ יֵלִני ּנָ ֹרב ַרֲחֶמיָך, ַהּצִ ָעַלי, חּוָסה ָעַלי ּכְ
ָהָאֶרץ  ְברּו ְמֹאד ַעל  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ּוִבְלּבּוִלים  י ִבְתהֹומֹות  ּכִ י.  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ל,  ַהּצֵ
ם  ׁשֵ י, ּכְ ָעְנּתִ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ִנׁשְ ֵצל, ּכִ ִמים ָהֵאֶלה, ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ְלִהּנָ ּיָ ּבַ
ָזַעם,  יֹום  ּבְ ָמּה  ֻגׁשְ תּוב, )ֶאֶרץ( ֹלא  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּול  ַהּמַ י  ִמּמֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאִויר ֶאֶרץ  ְלּתָ ֶאת  ִהּצַ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה מד־מה־מו ִפָלּ ּתְ רצ

ָרֵאל,  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ל ָעָליו ָקדֹוׁש ּבִ ּלֵ ֶאְתּפַ קֹום ׁשֶ ִיְהֶיה ַהּמָ ִני ׁשֶ ַזּכֵ ים ּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ּבְ ּכֵ
ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ ַהזֵּדֹוִנים,  ַמִים  ּבּול,  ַהּמַ ֵמי  ם  ָ ִמּשׁ ּוְתַסֵלק  ְוַתֲעִביר 
ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ְלׁשּום  ְוֹלא  ְלּבּול  ּבִ ְלׁשּום  ֹכַח  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ִלים  ַהְמַבְלּבְ
ה  ַזּכָ ִתי  ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ִתי ַחס  ִפּלָ ּתְ ל ֶאת  ּוְכִפירֹות ְלַבְלּבֵ
ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְכבֹוֶדָך,  א  ִכּסֵ ִלְפֵני  ּוְלָרצֹון  ְלַרֲחִמים  ְוַתֲעֶלה  ה,  ּוְנִקּיָ ַצָחה  ּוְנכֹוָנה 
ָכל  ִפּלֹוֵתינּו ּבְ א ִעם ּתְ ֵאר ְוִתְתַנּשֵׂ גֹות ֶעְליֹונֹות סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוִתְתּפָ יג ַהּשָׂ ה ְלַהּשִׂ ִפּלָ ַהּתְ
נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ֵתנּו.  ׁשָ ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹוֵתינּו  ִפּלֹוֵתינּו  ִמּתְ דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ְלָך  ְוִיְהֶיה  ָהעֹוָלמֹות, 
ׁשֹוֵמַע  ֱאֹלָהִיְך.  ַכף  ּבְ ְמלּוָכה  ּוְצִניף  ְיֹהָוה  ַיד  ּבְ ְפֶאֶרת  ּתִ ֲעֶטֶרת  ְוָהִיית  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 
ֵתנּו ְוֶאְנקֹוֵתינּו ְוַאְנחֹוֵתינּו ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים, ְוַאל  ִפּלָ ַמע ּתְ ר ָיבֹואּו. ׁשְ ׂשָ ל ּבָ ה ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ ּתְ
ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל  ְוָעֵתנּו ְוַצֲעָקֵתנּו. ַאל ּתַ ַ ֲעֵלם ָאְזְנָך ִמּשׁ נּו ְוַאל ּתַ ֶניָך ֵמִאּתָ יר ּפָ ְסּתִ ּתַ

ׁשּוָעִתי: ה ְלֶעְזָרִתי ְיֹהָוה ּתְ י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ּתִ

ִים  ּפַ ה ַעל־ְיֵדי ְמָחַאת ּכַ ִנְזּכֶ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )מה( ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ֵלִמים  ְנֵפי ֵרָאה. ְלהֹוִציא ִדּבּוִרים ׁשְ ֵהם ּכַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָנַפִים ַהּקְ ה ְלעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכְ ְתִפּלָ ּבִ
ְיִמין  עֹות ַיד  ה ֶאְצּבָ ָ ַאת ֲחִמּשׁ ִתי, ְוַעל־ְיֵדי ַהּכָ ׁשָ ּוַבּקָ ִתי  ּוְתִחּנָ ִתי  ְתִפּלָ ּבִ ים ְלָפֶניָך  ּוְקדֹוׁשִ
ַיד ְיִמין,  ּבְ ה ׁשֶ ָ ֲחִמּשׁ ֹמאל ּבַ ַיד ׂשְ ּבְ עֹות ׁשֶ ה ֶאְצּבָ ָ ֹמאל, ַוֲחִמּשׁ ַיד ׂשְ ּבְ עֹות ׁשֶ ה ֶאְצּבָ ָ ֲחִמּשׁ ּבַ
ָהאֹורֹות  ִנְכָלִלים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ָבזֶה,  זֶה  ָהאֹורֹות  ַאת  ַהּכָ ְלַמְעָלה  ְלעֹוֵרר  ה  ִנְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֵלָמה  ה ׁשְ ה ִלְגֻאּלָ דֹול, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ הּוא יֹוֵבל ַהּגָ ֲעֵרי ִביָנה ׁשֶ ים ׁשַ ַיַחד, ְוִיְתעֹוְררּו ֲחִמּשִׁ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ַלֲעׂשֹות ּוְלָהִכין  לּות. ְוִנְזּכֶ ה ֵמַהּגָ ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ּדִ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּוְלהֹוִציא ַהּדִ ַגׁשְ ּבְ
ן ְלָפֶניָך ָתִמיד  ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ תֹוכֹו, ּבְ ּבּוִרים ּבְ ל ַהּדִ ה ָקדֹוׁש ְלַקּבֵ ן ּפֶ ּוְלַתּקֵ
דֹוָלה. ְוַיֲעלּו ֲאָמֵרינּו ְלָרצֹון  ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֵלִמים ּבִ ים ּוׁשְ ֶפה ָמֵלא ּוְבִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּבְ

ַרֲחִמים: ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ָכל ִמׁשְ בֹוֶדָך, ּוְתַמּלֵ א ּכְ ִלְפֵני ִכּסֵ

ה  ֹלׁשָ ה ְלעֹוֵרר ׁשְ ְוִנְזּכֶ עֹוָלם,  ּבָ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ יק ּכָ ִים ְלַהְמּתִ ּפַ נּו ַעל־ְיֵדי ְמָחַאת ּכַ )מו( ּוְתַזּכֵ

ה  ֹלׁשָ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ָהָרָמה,  ְוַיד  ַהֲחָזָקה,  ְוַיד  דֹוָלה,  ַהּגְ ַיד  ֵהם,  ׁשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַדִים  ַהּיָ
ַהּיֹוְצִאים  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יקוק.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹוֶתיָך  ׁשְ
ֹלׁש  ַהׁשָ ֶאל  יקוק  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ֵ ַהּשׁ ה  ֹלׁשָ ׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ רֹון,  ּגָ ּבַ ׁשֶ ֱאֹלִהים  ֹלׁש  ִמׁשָ
ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהּדִ ָכל  לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ קּו  ֻיְמּתְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  יָקם  ְלַהְמּתִ ֱאֹלִהים 
ק  נּו, ְוַתֲעִביר ּוְתַסּלֵ ַקְטנּות ֵמִאּתָ ה ִלְדחֹות ֹמִחין ּדְ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ָרֵאל ֵמַעּתָ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּכָ
ְבֵרי  ל ּדִ ה, ִלְזּכֹר ֶאת ּכָ ָ ְקֻדּשׁ רֹון ּדִ ַגְדלּות ּוְלִזּכָ ים ּדְ נּו ְלֹמִחין ְקדֹוׁשִ נּו, ּוְתַזּכֵ ְכָחה ֵמִאּתָ ַהּשִׁ

ָנִתי ְלעֹוָלם: ׁשְ ָבר ִמּמִ ח ּדָ ּכַ ה ָתִמיד ְוֹלא ֶאׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ

לֹום  יְך ׁשָ ִמין, ְוַתְמׁשִ ּיָ ֹמאל ּבַ ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ְוִיְהֶיה ִנְכָלל ׂשְ ל ּכָ ה ְלַבּטֵ ְוִנְזּכֶ
י  ְוָנַתּתִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ּוְתַקּיֵם  ָהעֹוָלם,  ִמן  ַוֲאַבּדֹון  ְוֶהֶרג  ֶחֶרב  ל  ּוְתַבּטֵ עֹוָלם,  ּבָ דֹול  ּגָ
ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ַאְרְצֶכם.  ּבְ ַתֲעֹבר  ֹלא  ְוֶחֶרב  ָאֶרץ,  ּבָ לֹום  ׁשָ
דֹוָלה ּוִבְמִסיַרת  ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּגְ דֹול, ּבְ ֵלב ָוֶנֶפׁש וְבִהְתעֹוְררּות ּגָ דֹוָלה ּבְ ָנה ּגְ ַכּוָ ְלָפֶניָך ּבְ
ָכל  בֹות ַזּכֹות ּוְנכֹונֹות, ְוִתְגעֹור ּבְ ה ַוֲעצּוָמה, ּוְבַמֲחׁשָ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ֶנֶפׁש ֵמַאֲהָבה, ּוְבׂשִ



בֹוַע ם ָאכֹול ְושיָ רצאּתֹוָרה מז י ַוֲאַכְלּתֶ

לֹום. ָמֵלא  ֵתנּו ַחס ְוׁשָ ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ִליָטה ְלַבְלּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ׁשְ בֹות ָזרֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ַהּמַ
ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוְביֹוֵתר  ָתִמיד,  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ַרֲחִמים, 
ִאם  י  ּכִ ְסִמיָכה  ׁשּום  יו  ַעְכׁשָ ָלנּו  ְוֵאין  ה,  ּפֶ ּבַ א  ֶאּלָ ּכֵֹחנּו  ֵאין  י  ּכִ ׁשֹוֵתינּו,  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹוֵתינּו 
ב  ַהּלֵ ּוְבִהְתַלֲהבּות  דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ְלָפֶניָך  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָעְזֵרנּו  ְוַתֲחנּוִנים.  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל 
א  ִנּשָׂ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ף  ּכַ ְלַהְמָחַאת  ה  ְוִנְזּכֶ ַליֹהָוה  ָיַדי  ְתעֹוְררּו  ּיִ ׁשֶ ַעד 
י  ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ַנְפׁשִ י ּכְ י ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ּתִ ַרׂשְ ָמִים. ּפֵ ָ ּשׁ ִים ֶאל ֵאל ּבַ ּפָ ְלָבֵבנּו ֶאל ּכַ
ֵתנּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ֱאֹלֵהי  ַע ָמקֹום ִלְתִפּלָ נּו ִלְקּבֹ י. ְוַזּכֵ ָכְחּתִ י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך ֹלא ׁשָ ְבַכּפִ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ל ּבִ ּלֵ ָאנּו עֹוְמִדים ָעָליו ְלִהְתּפַ קֹום ׁשֶ ׁש ַהּמָ ְזכּותֹו ְלַקּדֵ ה ּבִ ִנְזּכֶ ֶעְזֵרנּו, ׁשֶ ַאְבָרָהם ּבְ
ֲעֹרֶבת ִסיג ּוְפֹסֶלת  ִלי ׁשּום ּתַ הֹור ּבְ ֶסף ַהּטָ ּכֶ ְכֵלנּו ַצח ָוַזְך ּכַ ָרֵאל, ְוִיְהֶיה ֹמֵחנּו ְוׂשִ ֶאֶרץ ִיׂשְ
ל ּוְלַחזֵּק  י ְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ ָלל, ּכִ ַעת ּכְ בֹות ָזרֹות ּוִבְלּבּול ַהּדַ ּוְבִלי ׁשּום ַמֲחׁשָ
ה  ִנְזּכֶ דֹול, ׁשֶ ֹכֲחָך ַהּגָ ֵצנּו ּבְ ֵקנּו ְוַאּמְ ְרּתָ ֵלאֹמר. ַחזְּ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַֹח ֲאֹדָני ּכַ ה ִיְגּדַ ַלּכֹל. ְוַעּתָ
ָלבֹוא  ה  ְוִנְזּכֶ ְלָגֳאֵלנּו,  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ָעה,  ָהְרׁשָ ֱאדֹום  ַמְלכּות  ַעל  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ְלִהְתַחזֵּק 
יַח ִצְדֵקנּו ְוִיְגָאֵלנּו  ַגע, ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ִלי ּפֶ לֹום ּבְ ׁשָ ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ּבְ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ר ֶאת ָהֹאֶהל ִלְהיֹות ֶאָחד, ּבִ ת עֹוָלם ְלַחּבֵ ֻאּלַ ּגְ

בֹוַע ם ָאכֹול ְושיָ ּתֹוָרה מז י ַוֲאַכְלּתֶ

ֲאִכיָלה א.  ַתֲאַות  ּבְ ע  ּקָ ְמׁשֻ הּוא  ׁשֶ ִמי 
ּוְבָידּוַע  ֵמֱאֶמת,  ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ָידּוַע  ּבְ
ַעל  ִסיָמן  זֶה  ם  ּגַ ָעָליו.  ׁשֹוִרין  יִנים  ּדִ ׁשֶ
ּובּוׁשֹות,  ְזיֹונֹות  ּבִ ִליֵדי  ָיבֹוא  ם  ּגַ ּלּות.  ּדַ
ים  ִהּלִ ת ִלְבֵני ָאָדם" )ּתְ ֻרם זֻּלֻ תּוב: "ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ט(,  יב, 

ְכרּום'  ּכִ ָניו  ּפָ ּנֶה  ּתַ ִנׁשְ ִרּיֹות  ַלּבְ ְצָרְך  ַהּנִ 'ׁשֶ
ָוִנין: ה ּגְ ָרכֹות ו(, ְלַכּמָ )ּבְ

דֹוׁש־ב.  ֲאַות ֲאִכיָלה, ַהּקָ ר ּתַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ּוִמי ׁשֶ
ה ַעל ָידֹו מֹוְפִתים: רּוְך־הּוא עֹוׂשֶ ּבָ

ּקּון ג.  ּקּון ֶוֱאֶמת )ּתִ ִנים הּוא ּתִ ְוֶהָאַרת ַהּפָ
ִחיַנת  ּבְ ָהַרֲחִמים(  ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ִמׁשְ ִביִעי  ׁשְ

ְלַיֲעֹקב"  ֱאֶמת  ן  ּתֵ "ּתִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַיֲעֹקב, 
ְקָרִאים  ַהּנִ ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ כ(,  ז,  )ִמיָכה 

)ְיֶחְזֵקאל  ֵאְרָך ֲחבֹוׁש"  תּוב: "ּפְ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאר,  ּפְ
ָלִלּיּות  ּכְ ְפֶאֶרת  ּתִ הּוא  ַיֲעֹקב  י  ּכִ יז(.  כד, 

ם  ָ ים, ּוִמּשׁ ִחיַנת ַחּיִ ִחיַנת ֱאֶמת ּבְ ָוִנין, ּבְ ַהּגְ

טֹובֹות,  עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ְוָכל  ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ
ִחיַנת:  ּבְ ק"ד(,  ת  ּבָ )ׁשַ ָקֵאי  ָטא  ֻקׁשְ ִחיַנת  ּבְ
ָעָליו  ַרְגֵליֶהם"  'זֶה ָממֹונֹו ׁשֶ ר ּבְ "ַהְיקּום ֲאׁשֶ
ַחס  ין  ְתִפּלִ ּבִ ּפֹוְגִמין  ּוְכׁשֶ קי"ט(.  ָסִחים  )ּפְ ָקֵאי' 
לּוִיים  ּתְ יו  ְוַחּיָ ּוִבְזיֹונֹות  ֲעִנּיּות  א  ּבָ לֹום,  ְוׁשָ
ּפֹוֵגם  ׁשֶ ָרכֹות כ"ד(. ְוֵכן ּכְ ֶגד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן )ּבְ ִמּנֶ
ּלּות ּובּוׁשֹות,  לֹום ּדַ א ָעָליו ַחס ְוׁשָ ֱאֶמת ּבָ ּבָ
ֶרַוח: ְרָנָסתֹו ּבְ ת ָהֱאֶמת ּפַ ִמּדַ ֲאָבל ָהאֹוֵחז ּבְ

ָרחֹוק ד.  ֲאִכיָלה  ּבַ ע  ּקָ ַהְמׁשֻ ן  ְוַעל־ּכֵ
ִחיַנת  ִמּבְ ִנים  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֵמֱאֶמת, 
י ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה  ְרּתִ ִחיַנת: "ְוִהְסּתַ ֱאֶמת, ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִקין  ְמַדְקּדְ ְוִאם  יז(.  ָבִרים לא,  )ּדְ ֶלֱאֹכל" 
ם,  י ִאם ְלׂשַֹבע ַנְפׁשָ ה, ּכִ ִלְבִלי ֶלֱאֹכל ַהְרּבֵ
ו,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ָניו"  ּפָ ה'  א  "ִיּשָׂ ְבִחיַנת:  ּבִ ֵהם  ֲאַזי 
ִנים  א ָלֶהם ּפָ רּוְך־הּוא נֹוׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ כו(, ׁשֶ

ּוְלֵהֶפְך,  ָהֱאֶמת.  ת  ּדַ ִמּמִ ְוִנזֹּוִנים  כ(,  ָרכֹות  )ּבְ

ֲאָוה,  ֵמַהּתַ ָיָצא  ָבר  ּכְ ׁשֶ יק  ַצּדִ ִאיׁש  ֲאִפּלּו 
ֲאִכיָלה,  ְלַתֲאַות  ְוָנַפל  ְדֵרָגתֹו,  ִמּמַ ְוָנַפל 



בֹוַע ם ָאכֹול ְושיָ ּתֹוָרה מז י ַוֲאַכְלּתֶ רצב

ָעָליו  ין  ּדִ ְוֵיׁש  יו,  ִמּפִ ֶקר  ׁשֶ ָצא  ּיָ ׁשֶ ִסיָמן 
ְלַמְעָלה ְוהּוא ִסיָמן ֲעִנּיּות:

ל ה.  ׁשֶ ַפע  ֶ ִמּשׁ ִנזֹּון  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוִהּנֵה 
דּוַע.  ּיָ ּכַ קנ"ו:(  ב'  ֵחֶלק  דֹוׁש  ֹזַהר־ַהּקָ ן  )ַעּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ַפע ִמן  ֶ ֶלת ַהּשׁ ַעְצָמּה ְמַקּבֶ ָרֵאל ּבְ ְוֶאֶרץ־ִיׂשְ
ַמִים  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ַיֲעֹקב  ת  ִמּדַ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת, 
ִחיַנת  ּבְ ָוִנין,  ַהּגְ ָלִלּיּות  ּכְ הּוא  ׁשֶ ּוַמִים,  ֵאׁש 
ן  ְוַעל־ּכֵ מ"ד(.  )ְמָנחֹות  ים  ַחּיִ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ
ן  ְוַעל־ּכֵ ים.  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִנְקָרא 
ּה"  ּבָ ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֵעיֵני  ִמיד  "ּתָ ּה:  ּבָ ִתיב  ּכְ
ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד  י "ּדֵֹבר ׁשְ ָבִרים יא, יב(, ּכִ )ּדְ

הּוא  ׁשֶ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַאְך  ז(,  קא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֵעיָני" 
ּה",  ּבָ ה'  ֵעיֵני  ִמיד  "ּתָ ן  ַעל־ּכֵ ֱאֶמת  ת  ִמּדַ
ּה  ּבָ ּתֹאַכל  ֻנת  ְבִמְסּכֵ ֹלא  ר  "ֲאׁשֶ ְבָחּה  ְוׁשִ
ּלֹא ֵמֲחַמת ֲעִנּיּות ּתֹאַכל  ָבִרים ח, ט(, ׁשֶ ֶלֶחם" )ּדְ
ּבּור ּוִבּטּול  א ֵמֲחַמת ׁשִ ּה ֶלֶחם ְלַבד, ֶאּלָ ּבָ
ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ
ֲאַות ֲאִכיָלה, ְוֵאינֹו  ט ִמּתַ ֱאֶמת, ְוהּוא ֻמְפׁשָ
ֱאֶמת  ּבֶ ּפֹוְגִמין  ]ּוְכׁשֶ ֶלֱאֹכל:  ֶלֶחם  ּבְ ַרק  ּבֹוֵחר 
ְוִהְצַטְרכּות  ִאים ַלֲעִנּיּות  ּבָ ָוִנין, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהּגְ ְכָלִלּיּות  ּבִ

ָוִנין,  ַהְגּ ָלִלּיּות  ּכְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ִהיא  ׁשֶ ה,  ּבּוׁשָ ִחיַנת  ּבְ ִרּיֹות  ַלּבְ

ְוכּו'  ְצָרְך"  ּנִ ׁשֶ יָון  "ּכֵ  : ו:(  )ברכות  ז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֲאַמר  ּמַ ּכַ

י ֶאֶרץ־ ו ֹרב ַאְנׁשֵ ַעְכׁשָ ֶ ֲעִתיק ִמזֶּה מּוָבן ַמה ּשׁ )ָאַמר ַהּמַ

ם  ִנְפּגַ ו  ַעְכׁשָ י  ּכִ ִרּיֹות,  ַלּבְ ִנְצָרִכים  ְבִחיַנת  ּבִ ָרֵאל ֵהם  ִיׂשְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוזֶה  ָרֵאל(  ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ

ִרּיֹות  ַלּבְ ְצַרְך  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעל  זֶה  רּוׁש  ּפֵ ַז"ל 

ן ִסיָמן ס"ו.( ֵלמּות.[ )ַעּיֵ ׁשְ תֹו ֵאיָנּה ּבִ ִפּלָ ּתְ

בֹוא ו.  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָרה  ל  ּכָ ַעל  ן  ְוַעל־ּכֵ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָרה  ַהּצָ י  ּכִ ֲעִנית,  ּתַ ּגֹוְזִרין 
יִנים. ְוַעל־ ִחיַנת ּדִ ִנים ּבְ ַרת ּפָ ִחיַנת ַהְסּתָ ּבְ

ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ֲעִנית  ּתַ ּגֹוְזִרין  ן  ּכֵ
ִנים,  ּפָ יאּות  ְנׂשִ ִחיַנת  ּבְ א  ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
יִנים, ְוַעל־ְיֵדי־ ַקת ּוִבּטּול ַהּדִ ִחיַנת ַהְמּתָ ּבְ

רֹות: ל ַהּצָ ִלין ּכָ ּטְ זֶה ִנְתּבַ

א ז.  ַהּבָ ֱאֶמת  ַפע  ׁשֶ אֹוְכִלים  ָאנּו  ּוְכׁשֶ
ָאנּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶרְך  ּדֶ
רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ִהּלּולֹו  ִרים  ְמַדּבְ
דֹוׁש־ ְלַהּקָ ִפים  ּתָ ׁשֻ ּכְ ים  ַנֲעׂשִ ַהּכַֹח  זֶה  ּבְ
ִחיַנת  ים, ּבְ ַמִים ֲחָדׁשִ רּוְך־הּוא ִלְבֹרא ׁשָ ּבָ
ֶאֶרץ־ ִחיַנת  ּבְ ה  ֲחָדׁשָ ְוֶאֶרץ  ַיֲעֹקב.  ֵני  ּפְ
ְלִצּיֹון  "ְוֵלאֹמר  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
י  ִעּמִ א  ֶאּלָ י  ַעּמִ ְקֵרי  ּתִ ַאל  ה"   ָאּתָ י  ַעּמִ
ים  ּנִ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ִנְמָצא  פּות.  ּתָ ׁשֻ ּבְ ה(  ח"א  דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ

ַעל־ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ זָּלֹות  ְוַהּמַ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ַהְנָהַגת 
ה  ְתִפּלָ ּבִ ים  ּיִ ַוֲאִמּתִ ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ְיֵדי 
בֹוַע"  ְוׂשָ ָאכֹול  ם  "ַוֲאַכְלּתֶ ִחיַנת:  ּבְ ְותֹוָרה, 
ֶפׁש,  ַהּנֶ ַע  ּבֹ ִלׂשְ ַרק  אֹוְכִלים  ׁשֶ כו(,  ב,  )יֹוֵאל 

ֲאַזי  ה'",  ם  ׁשֵ ֶאת  ם  ְלּתֶ "ְוִהּלַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ ִפים  ּתָ ׁשֻ ְהיּו  ּתִ
ה  ָעׂשָ ר  "ֲאׁשֶ ְוזֶהּו:  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ִלְבֹרא 
ּתּוְכלּו ַלֲעׂשֹות  ְוָאז "ְלַהְפִליא", ׁשֶ ֶכם",  ִעּמָ
ם  ַאּתֶ י ֵמַאַחר ׁשֶ ִנְפָלאֹות, "ְוֹלא ֵיבֹוׁשּו", ּכִ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָוִנים  ַהּגְ ָלִלּיּות  ּכְ ֱאֶמת  ְבִחיַנת  ּבִ
ָלִלּיּות  הּוא ּכְ ׁש, ׁשֶ ּיֵ ֵאיְנֶכם ְצִריִכים ְלִהְתּבַ
ִנְצָרִכים  ִחיַנת  ּבְ פּוִלים,  ַהּנְ ּדֹות  ּמִ ּבַ ָוִנין  ַהּגְ
ָוִנים  ּגְ ה  ְלַכּמָ ָניו  ּפָ ּנֶה  ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִרּיֹות,  ַלּבְ
י ָאזֵל  ָרכֹות י((, ּכִ יִנים ֵאׁש ּוַמִים )ּבְ ֵני ּדִ ׁשְ ִנּדֹון ּבִ הּוא ּכְ )ׁשֶ

ָרא  ִחּוָ ְוָאֵתי  ֵאׁש  ּתֹוֶלֶדת  הּוא  ׁשֶ ָקא  ֻסּמָ
ן  ְוַעל־ּכֵ ם(  ׁשָ "א  )ַמַהְרׁשָ ַמִים(  ּתֹוֶלֶדת  הּוא  ׁשֶ

י ְלעֹוָלם": "ְוֹלא ֵיבֹוׁשּו ַעּמִ



ה ְלתֹוָרה מז ִפָלּ רצגּתְ

ה ְלתֹוָרה מז ִפָלּ ּתְ

רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעֹקב  ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוׁשֵ יֹוְצֵרנּו  ּגֹוֲאֵלנּו  ּבֹוְרֵאנּו  יֵרנּו  ַאּדִ נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  )מז( 

ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֵדי ִחּיּוִני ְבִצְמצּום ּוְבִדְקּדּוק  ָעט ֶלֱאֹכל ְמַעט ּכְ ּמֻ ק ּבַ ּפֵ נּו ְלַגְמֵרי, ְוִנְסּתַ ֲאַות ֲאִכיָלה ֵמִאּתָ ּתַ
ַעְצֵמנּו  ְלַהֲחיֹות  ְוַתַעְזֵרנּו  נּו.  ְרּבֵ ִמּקִ ָהְרָעבֹון  ל  ּוְתַבּטֵ ּוְתָגֵרׁש  ְוָתִסיר  ּנּו,  ִמּמֶ ַע  ּבֹ ְוִלׂשְ דֹול  ּגָ
ֵביָצה, ּוְמַעט  זִַּית ְוַעד ּכַ ֲאִכיָלִתי ִמּכַ ק ּבַ ה ְלַדְקּדֵ ֲאִכיָלה ֻמֶעֶטת, ְוֶאְזּכֶ נּו ּבַ יַע ַנְפׁשֵ ּבִ ּוְלַהׂשְ
יְך ְמזֹונֹוַתי  ַאְמׁשִ ִני ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת ּכִ דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֲאִכיָלִתי ִיְהֶיה ּבִ
ם  ָ ּשׁ ים, ׁשֶ ה ֶאֶרץ ַהַחּיִ דֹוׁשָ הּוא ֶאֶרץ ַהּקְ ָרֵאל, ׁשֶ עֹות טֹובֹות ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּפָ ּוַפְרָנָסִתי ְוָכל ַהׁשְ

ָרכֹות: עֹות ְוָכל ַהּבְ ּפָ ל ַהַהׁשְ ׁשֶֹרׁש ּכָ

ל ַיֲעֹקב ָאִבינּו  תֹו ׁשֶ ִמּדָ ה ִלְהיֹות ִנְכָלל ּבְ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ּוְבֵכן ּתַ
ֶקר  ַבר ׁשֶ ִמיד ְוֹלא ֵיֵצא ׁשּום ּדְ ְבֵרי ֱאֶמת ּתָ ר ּדִ ה ְלַדּבֵ תֹו ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ּדָ ּמִ לֹום ׁשֶ ָ ָעָליו ַהּשׁ
ּלֹא ֶאְהֶיה  יֵלִני, ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ָרצֹון. ְוִתׁשְ ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ י ְלעֹוָלם, ּבֵ ִמּפִ
ַתְכִלית  ּבְ ֶקר  ׁשֶ ְבֵרי  ִמּדִ ַעְצִמי  ְלַהְרִחיק  ה  ְוֶאְזּכֶ ָטעּות,  ּבְ ֲאִפּלּו  ֶקר  ׁשֶ ַבר  ּדְ ׁשּום  ּבְ ל  ִנְכׁשָ
ים, ִלְהיֹות ִאיׁש ֱאֶמת  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ְרָחק. ּוְתַזּכֵ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ תּוב, ִמּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהִרחּוק, ּכְ
ז  ְרּכַ ה ְוֹלא ָאסּור ִמּמֶ ְלָבִבי ְוֹלא ַאּטֶ ר ֱאֶמת ּבִ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּוְלַדּבֵ ָכל ָהִעְנָיִנים, ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּבְ
ִלי  ן  ּתֶ ְלֵהִטיב,  ה  ּוַמְרּבֶ ֶחֶסד  ים, ַרב  ּלִ ּדַ ַרֲחִמים חֹוֵנן  ָמֵלא  ֹמאל.  ּוׂשְ ָיִמין  ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד  ּתֵ תּוב, ּתִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ת ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד, ִמּדַ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ּבְ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ּבַ ר ִנׁשְ ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ
ים  ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ם, ׁשֶ ָ ָרָכה ִמּשׁ ַפע ְוַהּבְ ֶ יְך ַהּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ים. ְוִנְזּכֶ ֶאֶרץ ַהַחּיִ ּבְ
ָלנּו  ְוַתְזִמין  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ָך,  ֵמִאּתְ טֹוב  ְוָכל  טֹוָבה  ּוַפְרָנָסה  לֹום  ְוׁשָ
ְצִריֵכנּו ֹלא  ר ּוְבַנַחת ּוְבָכבֹוד, ְוַאל ּתַ ֶהּתֵ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ּבְ ּנִ ָך ֹקֶדם ׁשֶ ֶרַוח ֵמִאּתְ ְרָנָסֵתנּו ּבְ ּפַ
ר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ֱאֹלִהים  ׂשָ ַנת ּבָ ִליֵדי ַמּתְ
נּו,  ְרּבֵ ֲאַות ֲאִכיָלה ִמּקִ ר ּתַ ּבֵ נּו ְמֵהָרה ְלׁשַ ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ֲאלֹוֵתינּו ּבְ א ִמׁשְ ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם ַמּלֵ ַחּיִ
ׁש  ּיֵ ה ֲאָלִפים ְמִניעֹות ְוִעּכּוִבים ׁשֶ ֲעלּומֹות ְלָבִבי, ְוַכּמָ ה יֹוֵדַע ּתַ י ְלָפֶניָך ִנְגָלה ַהּכֹל ְוַאּתָ ּכִ
י  ה ִעּמִ ָלל. ֲעׂשֵ י ַעל זֶה ּכְ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ ר ֵאיִני יֹוֵדַע ָלׁשִ ה ְצָדִדים, ַעד ֲאׁשֶ ּמָ ִלי ַעל זֶה ִמּכַ
ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ׁשֵ ם ְוַקּדְ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ִני ּבְ ִני ָחּנֵ ִמְפָעִלי, ָחּנֵ ְגְמֵלִני ּכְ ַמִים, ְוַאל ּתִ ָ ּשׁ ּבַ ָך ָאִבי ׁשֶ ַחְסּדְ ּכְ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּוְמַעט  ֱאֶמת ּכִ ֲאַות ֲאִכיָלה ּבֶ ר ּתַ ּבֵ ִני ְמֵהָרה ְלׁשַ ִנְדַבת ֶחֶסד, ְוַזּכֵ ָהֶעְליֹוָנה ּבְ
ִלי ׁשּום  ּבְ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַבד  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִיְהֶיה  ֲאִכיָלִתי 
ְמָך  ַח ְלׁשִ ּבֵ ל ּוְלׁשַ דֹוָלה ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֹכַח ֲאִכיָלִתי ּבִ ה ּבְ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ֲאַות ַהּגּוף ּכְ ּתַ
בֹוד ַמְלכּותֹו,  ם ּכְ ִמיד, ּוְלָפֵאר ְליֹוְצִרי ַעל ׁשֵ ְבֵרי ֱאֶמת ּתָ ר ּדִ ִמיד ּוְלַדּבֵ דֹוׁש ּתָ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ
י  ים ַאְנׁשֵ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְכָלל ַהּצַ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבּוִרי ֶבֱאֶמת ּבִ ה ַעל־ְיֵדי ּדִ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ים מֹוְפִתים  ים, ְועֹוׂשִ ּיִ ִדּבּוֵריֶהם ָהֲאִמּתִ ה ּבְ ים ְוֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ַמִים ֲחָדׁשִ מֹוֵפת, ַהּבֹוְרִאים ׁשָ
ים  ּיִ דֹול ַלֲעׂשֹות מֹוְפִתים ֲאִמּתִ ֹכֲחָך ַהּגָ ן ּבְ ם ּכֵ ה ּגַ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ְוֶאְזּכֶ ָ ּשׁ ים ּבַ ּיִ דֹוִלים ֲאִמּתִ ּגְ
ֵאי  ּבָ ְלָכל  ָך  ְוִתְפַאְרּתְ ְוָגְדְלָך  ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ַוֲאָדנּוְתָך  ֱאָלהּוְתָך  ּוְלַפְרֵסם  ְלַגּלֹות  עֹוָלם,  ּבָ
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ירּו ֹעֶצם ַאֲהָבְתָך ֶאת  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוַיּכִ ה ְלַבד ַמְנִהיג עֹוָלְמָך ּבִ י ַאּתָ ם ּכִ עֹוָלם, ְוֵיְדעּו ֻכּלָ
מֹוְפִתים  ְוַלֲעׂשֹות  ָתם  ְתִפּלָ ּבִ ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ ּכַֹח  ָלֶהם  ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ
ַרֲחֶמיָך,  ְרֶצה ּבְ ּתִ ֶ י ַמה ּשׁ ה ִעּמִ י ֲעׂשֵ י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ל עֹוָלם, ׁשִ עֹוָלם. ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוִלים ּבָ ּגְ
ה ְוַעד  ִמיד ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ ֶטיָך ְוִלְהיֹות ּכִ ּפָ ֹמר ִמׁשְ יָך ְוִלׁשְ ֻחּקֶ ִני ֵליֵלְך ּבְ ַזּכֵ ּתְ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

עֹוָלם:

ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלֶאֶרץ  ים,  ַהַחּיִ ְלֶאֶרץ  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְוָלבֹוא  ֵליֵלְך  ִני  ְוַזּכֵ
חּוס  ּה.  ִצּלָ ּבְ ּוְלִהְסּתֹוֵפף  דֹוׁש  ַהּקָ ֵמֲאִויָרא  ֹאב  ְוִלׁשְ ִרְגבֹוֶתיָה  ק  ֵ ּוְלַנּשׁ ֲעָפָרּה  ּבַ ְלִהְתּגֹוֵלל 
ל  ּה ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ר ּבָ ָרֵאל, ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ לֹום ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִני ָלבֹוא ְמֵהָרה ְלׁשָ ִני ְוַרֵחם ָעַלי ְוַזּכֵ ְוָחּנֵ
ֻנת ּתֹאַכל  ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ים, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ֹות, ֶאֶרץ ַהַחּיִ ָרה ְקֻדּשׁ ֲעׂשָ ה ּבַ דֹוׁשָ ָהֲאָרצֹות, ֶאֶרץ ַהּקְ
ְיֹהָוה  ֵעיֵני  ִמיד  ּתָ אֹוָתּה  ּדֹוֵרׁש  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ה.  ּבָ ּכֹל  ֶתְחַסר  ֹלא  ֶלֶחם  ּה  ּבָ

ָנה: ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהּשׁ ּה ֵמֵראׁשִ ֱאֹלֶהיָך ּבָ

ר  ּבֵ ָפֶניָך, ְלׁשַ י ִמּלְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ִני ָלבֹוא ְמֵהָרה ְלָכל ַמה ּשׁ יֵעִני ְוַזּכֵ ִני ְוַרֵחם ָעַלי ְוהֹוׁשִ חּוס ְוָחּנֵ
ָרֵאל.  לֹום ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֱאֶמת ְוָלבֹוא ְלׁשָ ת ֱאֶמת ּבֶ ֲאַות ֲאִכיָלה ְלַגְמֵרי ְוִלְזּכֹות ְלִמּדַ ּתַ
ִמיד ִלי ְוִלְבֵני ֵביִתי, ּוְלָכל ֶחְבָרֵתנּו,  יְך ּתָ ַרֲחֶמיָך ִמן ָהֲעִנּיּות ּוִמן ַהֹחֶסר, ְוַתְמׁשִ יֵלִני ּבְ ְוַתּצִ
לֹום ְוָכל  ים ְוׁשָ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּוְלָכל ַעּמְ
תּוב,  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ִויֻקּיַ נּו ּבְ ֵאר ּבָ ְתּפָ ּתִ ה ׁשֶ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ טֹוב ֵמַעּתָ
ל ִמיֵני ֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות,  ים, ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יל אֹוָתנּו ּבְ ָאר. ְוַתּצִ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ
יק  ִמיד, ְוַתְמּתִ ָרֵאל ּתָ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ נּו, ְוִתּמָ ֶניָך ֵמִאּתָ יר ּפָ ְסּתִ ְוַאל ּתַ
ֶניָך  ּפָ יב  ְוָתׁשִ ְוָרעֹות,  ָצרֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵטנּו  ּוְתַמּלְ יֵלנּו  ְוַתּצִ ֵמָעֵלינּו,  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ּוְתַבֵטל 
ָהֵאר  ֶניָך  ּפָ לֹום.  ׁשָ ְלָך  ם  ְוָיׂשֵ ֵאֶליָך  ָניו  ּפָ ְיֹהָוה  א  ִיּשָׂ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ֵאֵלינּו, 
נּו  ְיָחּנֵ ֱאֹלִהים  ָך.  ְבַחְסּדֶ יֵעִני  הֹוׁשִ ָך  ַעְבּדֶ ַעל  ָפֶניָך  ָהִאיָרה  יָך.  ֻחּקֶ ֶאת  ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַעְבּדֶ ּבְ
ם  ְלּתֶ בֹוַע ְוִהּלַ ם ָאכֹול ְוׂשָ תּוב, ַוֲאַכְלּתֶ ּכָ נּו ֶסָלה. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ָניו ִאּתָ ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ּפָ
י  ם ּכִ י ְלעֹוָלם. ִויַדְעּתֶ ֶכם ְלַהְפִליא ְוֹלא ֵיֹבׁשּו ַעּמִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאׁשֶ ֶאת ׁשֵ
ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  י ְלעֹוָלם.  ַעּמִ ֵיֹבׁשּו  ְוֹלא  ְוֵאין עֹוד  ֱאֹלֵהיֶכם  ְיֹהָוה  ַוֲאִני  ָאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֶקֶרב 

ָעה. ָאֵמן ְוָאֵמן: ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו ָהֵאר ּפָ ְצָבאֹות ֲהׁשִ
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יָנה, א.  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ֶצר,  ַוּיִ ִחיַנת  ּבְ זֶה  ֵציֵרי 
"ִאם  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלד  ַהּוָ נֹוָצר  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה,  ִחיַנת ֻסּכָ ֵלי ב, ג(. ְוִהיא ּבְ ְקָרא" )ִמׁשְ יָנה ּתִ ַלּבִ
ים  ִהּלִ )ּתְ י"  ִאּמִ ֶבֶטן  ּבְ ִני  ֻסּכֵ "ּתְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֹכַח  ִלין, ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ קלט, יג(, ְוִהיא ּבְ

ה,  ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתְ ל ּכֹחֹו ּבְ הּוא ַמְכִניס ּכָ ׁשֶ
ם לה, י(,  )ׁשָ ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרָנה"  ל  ְבִחיַנת: "ּכָ ּבִ

"ּוַבֲעָצמֹות  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֻסּכָ ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  יא(.  י,  )ִאּיֹוב  ְכֵכִני"  ֹשׂ ּתְ ְוִגיִדים 
ית  ְבֵראׁשִ א ּדִ ֻעְבּדָ מֹוֶנה ַאְתָון ּדְ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ
ָרה  ַוֲעׂשָ ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ מ"ד(  ִסיָמן  "ל  ּנַ )ּכַ

ִלין  ְמַקּבְ ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַמֲאָמרֹות 
ּבּוִרים  ַהּדִ ְוֵאּלּו  ֵאּלּו.  ַאְתָון  ִמכ"ח  ּכַֹח 
ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ַעְצָמן  ֵהם  ֹכַח,  ּבְ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ
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ָבַרי  ם ּדְ ִחיַנת: "ָוָאׂשִ רּוְך־הּוא, ּבְ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
"ל ֵהם  ֲאָמרֹות ַהּנַ ְעָיה נא, טז(. ְוַהּמַ ִפיָך" ְוגֹו' )ְיׁשַ ּבְ
י עֹוָלם  תּוב: "ָאַמְרּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֶחֶסד, ּכְ ּבְ
ִהיא  ה, ׁשֶ ִחיַנת ֻסּכָ ים פט, ג( ּבְ ִהּלִ ֶנה" )ּתְ ֶחֶסד ִיּבָ
ָיִדי  "ּוְבֵצל  ְוזֶהּו:  ָיִמין,  ַיד  ִחּבּוק  ִחיַנת  ּבְ
ִפיָך"  ּבְ ָבַרי  ּדְ ים  "ָוָאׂשִ ַעל־ְיֵדי  יִתיָך",  ּסִ ּכִ

"ל: ּנַ ּכַ

ּבּוִרים ב.  ּדִ ֵאיָנם  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֲאָבל 
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ּגֹוְרִמים  ים,  ְקדֹוׁשִ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעּכּו"ם,  ת  ֻסּכַ נֹוְצִרים  ת  ֻסּכַ
ֶקר"  ְוא ִויִמיָנם ְיִמין ׁשָ ר ׁשָ ּבֶ יֶהם ּדִ ר ּפִ "ֲאׁשֶ
ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ִחּבּוק  הּוא  ׁשֶ ים קמד, ח(,  ִהּלִ )ּתְ

ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ֶקר,  ׁשֶ ְיִמין  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ
ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְוִנְתַרֲחִקים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות,  לּות  ּגָ
ם ָהֱאֶמת  ָרֵאל. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתַעּלֵ ֶאֶרץ־ִיׂשְ
ִריב  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ָהֱאֶמת  י,  ְוָהַרּבִ
ִעם  ִריב  ִהיא  ִכיָנה  ַהּשְׁ ַוֲאַזי  ּוַמֲחֹלֶקת, 
ּקּון  ָגלּוָתא )ּתִ ָנָהא ּבְ ִריְך הּוא ַעל ּבְ א ּבְ ֻקְדׁשָ
ְלַחן ֲאִביֶהם ּוֵמַאְרָצם  לּו ֵמַעל ׁשֻ ּגָ כ"א מ"ד(, ׁשֶ

ָיָצאּו:

ְוַהְינּו ג.  ה ְלָבִנים,  ה ִהיא ְסֻגּלָ ן ֻסּכָ ַעל־ּכֵ
ָרֵאל   "ל, ְוֵכן ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּנַ ֹכַח ּכַ ה ּבְ ִפּלָ ן ּתְ ם ּכֵ ּגַ
ִחיָנה  ּבְ ֵהם  ם  ְוֻכּלָ ְלָבִנים,  ה  ְסֻגּלָ ם  ּתָ ֹלׁשְ ׁשָ
זֶה. ְוזֹוִכין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ ַאַחת ּוְתלּוִיים זֶה ּבָ
ַעל־ְיֵדי  ְוֵכן  ֹכַח,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ
הּוא  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ה,  ֻסּכָ ִמְצַות 
ה  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוכּו',  יו  ַמֲעׂשָ ּכַֹח  ַעל־ְיֵדי 

"ל ִסיָמן מ"ד(: ּנַ ֹכַח )ּכַ ּבְ

יִלים ֵמִריב ּוַמֲחֹלֶקת, ד.  ם ַמּצִ ּתָ ֹלׁשְ ְוֵכן ׁשְ
ְלׁשֹונֹות"  ֵמִריב  ה  ֻסּכָ ּבְ ֵנם  ְצּפְ "ּתִ ִחיַנת:  ּבְ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  רּו  ּבְ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ כא(,  לא,  ים  ִהּלִ )ּתְ

"ָאז  ִיְתַקּיֵם:  ָאז  י  ּכִ ָהַעּכּו"ם,  ְלׁשֹונֹות 
)ְצַפְנָיה  ְוגֹו'  ְברּוָרה"  ָפה  ׂשָ ים  ַעּמִ ֶאל  ֶאְהּפְֹך 
ֶכם ֶאָחד,  ָפה ַאַחת ְלָעְבדֹו ׁשְ ג, ט(, ְוִיְהֶיה ׂשָ

ה ָהֱאֶמת  ּלֶ ר ְוִיְתּגַ ּבֵ ֶקר ְוִיְתּגַ ֶ ְוָאז ִנְדֶחה ַהּשׁ
ָהֱאֶמת  י  ֵמָהַרּבִ ֵליַדע  ם  ּלָ ּכֻ ְוִיְזּכּו  עֹוָלם,  ּבָ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ּלֶ ְוִיְתּגַ ְרֵסם  ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ
ֻאּמֹות  ַוֲאִפּלּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַיְחְזרּו  ַהּכֹל 
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו  ֶכם ֶאָחד ּבִ ָהעֹוָלם, ְלָעְבדֹו ׁשְ

ָאֵמן:
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ְלֻסּכֹות

קֹול  ּבְ יָבה  ְוַהְקׁשִ ִתי  ִפּלָ ּתְ ְיֹהָוה  ַהֲאִזיָנה  ָיבֹואּו.  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ָעֶדיָך  ה  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  )מח( 

צּור  ָך.  ָקְדׁשֶ ִביר  ּדְ ֶאל  ָיַדי  ִאי  ָנׂשְ ּבְ ֵאֶליָך  ִעי  ּוְ ׁשַ ּבְ ֲחנּוַני  ּתַ קֹול  ְיֹהָוה  ַמע  ׁשְ ֲחנּונֹוָתי.  ּתַ
ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו  ַהּכֹל,  יֹוֵצר  עֹוָלִמים, 
ְיֹהָוה  ּתֹאַמְרָנה  ַעְצמֹוַתי  ל  ּכָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּכֵֹחנּו  ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָתִמיד 
ָאר  ׁשְ ְוָכל  ר  ּוָבׂשָ ְוִגיִדים  ֲעָצמֹות  ּבַ נּו  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּכֹחֹות  ל  ּכָ ְלַהְכִניס  ה  ְוִנְזּכֶ ָכמֹוָך.  ִמי 
ה  ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ תֹוְך ּדִ ַרֲחֶמיָך ְלַהְכִניָסם ּבְ ה ּבְ ם ֶאְזּכֶ ּלָ י, ּכֻ גּוִפי ְוַנְפׁשִ ּבְ ַהּכֹחֹות ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַעד ׁשֶ דֹול ּבֶ ֹכַח ּגָ ה ּבְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ְלהֹוִציא ּכָ
ה  ִלְתִפּלָ ִני  ְוַזּכֵ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעַלי  ְוַרֵחם  ִני  ְוָחּנֵ חּוס  ְוֵאָבַרי.  ַעְצמֹוַתי  ָכל  ּבְ ּבּור  ַהּדִ יׁש  ְלַהְרּגִ
ה  ְוַאּתָ ָלַעד,  ם  ְוַקּיָ ֱאֶמת  ּוְדָבְרָך  ֱאֶמת  ֱאֹלִהים  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ּוְבַכּוָ ֹכַח  ּבְ
ֵאיִני  ׁשֶ ַדי  ְוֹלא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ֶאָחד  ּבּור  ִמּדִ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ֱאֶמת,  ּבָ ָחֵפץ 
ה  ִפּלָ ים ֲאִני ָרחֹוק ִמּתְ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ם ּבַ ָראּוי, ַאף ּגַ ָנה ֶבֱאֶמת ּכָ ֹכַח ּוְבַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ָיכֹול ְלִהְתּפַ



ה ְלתֹוָרה מח ִפָלּ ּתְ רצו

ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  י,  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  רֹום  ַלּמָ ֵעיַני  ּלּו  ּדַ ָהִרחּוק.  ַתְכִלית  ּבְ
ׁש ּוְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס  ֵאיזֶה ַתְחּבּוָלה ְלַבּקֵ ֵאיזֶה ֹאֶפן ּבְ ֵאיזֶה ֶדֶרְך ּבְ א, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ י ֶאּשָׂ ַנְפׁשִ
ַהּטֹוב  ְוִלְמֹצא  ׂש  ְלַחּפֵ ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן  ֵאיזֶה  ּבְ י,  ַנְפׁשִ ּבְ ֵעצֹות  ית  ָלׁשִ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  אֹוְתָך, 
דֹוִלים  ְוַהּגְ ים  ְוָהַרּבִ ָהֲעצּוִמים  ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּנִ ִמּמֶ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַהּטֹוב  ִלְמֹצא  ְוֵאיְך  י,  ּבִ בּוׁש  ַהּכָ
ֹלא  י  ּכִ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ּבּור  ַהּדִ ְפַגם  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְפָרט  ְוֵאכּות.  ְוַכּמּות  ַמהּות  ּבְ ְמֹאד 
גּוִמים ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ַעד  ּבּוִרים ּפְ ה ּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ְרּתִ ְתֵחי ִפי, ְוִדּבַ י ּפִ ַמְרּתִ ׁשָ
ְוִנּבּול  ָקִרים  ּוׁשְ ְוֵליָצנּות  ּוְרִכילּות  ָהָרע  ּוְלׁשֹון  ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ר,  ּוִמְסּפָ ְוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ֵאין 
ם  ּלָ ּכֻ י  ּלִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ֲאִפּלּו  ְוַגם  ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ גּוִמים  ּפְ ָבִרים  ּדְ ָאר  ּוׁשְ ה,  ּפֶ
ֵלם  ּבּור ׁשָ י ֲעַדִין ּדִ ר ֵמעֹוָלם ֹלא ָיָצא ִמּפִ י ְדָרָכי ֲאׁשֶ ְבּתִ ַ ר ִחּשׁ גּוִמים ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ּפְ
ים ָקִמים ָעֵלינּו,  ר ַרּבִ רּו ָעֵלינּו ְמֹאד ִריב ְלׁשֹונֹות, ֲאׁשֶ ּבְ ָגם, ּוֵמֲחַמת זֶה ִהְתּגַ ִלי ׁשּום ּפְ ּבְ
ַמִים  ּתּו ַבׁשָ יחֹו. ׁשַ בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו ָיַחד ַעל ְיֹהָוה ְוַעל ְמׁשִ ים ְמֹאד, ִיְתַיּצְ ַרּבִ
יִקים  ַצּדִ ְוַעל  ְיֹהָוה  ַעל  ָסָרה  ְודֹוְבִרים  יֶהם  ִמּפִ ָעָתק  ֵיֵצא  ָאֶרץ.  ּבָ ֲהַלְך  ּתִ ּוְלׁשֹוָנם  יֶהם  ּפִ
א,  ּלָ ּכֹ ַעְלָמא  ּדְ ָמֵריּה   . ָחְרּתָ ּבָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ְוַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ְוא  ׁשָ ר  ּבֶ ּדִ יֶהם  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ֵנָכר,  ֵני  ּבְ ד  ִמּיַ ים  ַרּבִ ִים  ִמּמַ יֵלִני  ְוַהּצִ ֵצִני  ּפְ רֹום  ִמּמָ ָיֶדיָך  ַלח  ׁשְ
י ֶאת  ְוֶהֱאַרְכּתִ ים,  ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ּבַ ל זֶה  י ּכָ ַרְמּתִ ּגָ י ָאֹנִכי  ּכִ י  ֶקר. אֹוי ְלַנְפׁשִ ִויִמיָנם ְיִמין ׁשָ
ַאף  ִוד,  ּדָ ת  ֻסּכַ ְלָהִקים  י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַדי  ְוֹלא  ַהּנֹוֶפֶלת,  ִוד  ּדָ ת  ֻסּכַ ּבְ י  ּוָפַגְמּתִ לּות  ַהּגָ
ת נֹוְצִרים ְלׁשֹונֹות ָהֲעּכּום, ַעד  י ֻסּכַ ְרּתִ יָלה יֹוֵתר ְוִהְגּבַ י ְלַהּפִ ים הֹוַסְפּתִ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ם ּבַ ּגַ
ָגלּוָתּה ַעל  דֹול, ְוִהיא ִריב ּבְ ָגלּות ּגָ ָרֵאל ֵהם ּבְ ִכיָנה ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ים ַהּשְׁ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ר ּבַ ֲאׁשֶ
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ֵבדֹות ְמֹאד, ָהֲאֻרּכֹות ְמֹאד, ּוְבָכל  ֻרּבֹות ְמֹאד ְוַהּכְ ָצרֹוֵתינּו ַהּמְ ל עֹוָלם, ְרֵאה ּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵלָמה ְלָפֶניָך,  ְתׁשּוָבה ׁשְ ֲחִזיֵרנּו ּבִ ּתַ א ְכבֹוֶדָך ׁשֶ ִנים ִלְפֵני ִכּסֵ יֹום ָויֹום ָאנּו צֹוֲעִקים ּוִמְתַחּנְ
ל, חּוס ַוֲחֹמל  יַע ְוַרֵחם ְוַהּצֵ טּוֵתנּו. ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲעֹזר ְוהֹוׁשִ עּוֵתנּו ּוׁשְ ְבנּו ִמּטָ ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ
ֹמִני,  ים ּכָ ֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ַעל ְמֹגָרׁש ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִ יֵון ְמצּולֹות ּתַ ע ּבִ חּוס ַוֲחֹמל, ַעל ֻמְטּבָ
ה. ְיִהי  ה ּוְכִלּמָ ִלי ָמֵלא ּבּוׁשָ ֹמִני ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶניָך ּכְ ל ּכָ ׁש ּוְפַתְלּתֹ ֹמִני, ַעל ֵלב ִעּקֵ גּום ּכָ ַעל ּפָ
יֵעִני  ָעְזֵרִני, הֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ֶאֱחָטא עֹוד.  ֹלא  ׁשֶ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון 
יֵלִני  ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו, ַהּצִ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ִני ַוֲהִקיֵמִני. ַמּצִ ִני ַוֲהִקיֵמִני ָחּנֵ יֵעִני, ָחּנֵ הֹוׁשִ
ַמִים ֲחֹמל ָעַלי,  ָ ּשׁ ּבַ ַמִים ַרֵחם ָעַלי, ָאִבי ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָקה ִלי ָעְרֵבִני. ָאִבי ׁשֶ ֵטִני ּוְפֵדִני, ְיֹהָוה ָעׁשְ ּוַמּלְ
ֶטיָך  ּפָ יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ֵצִני, ַוֲעׂשֵ ֵקִני ְוַאּמְ ֶעְזִרי ְוַחזְּ ַמִים ֱהֵיה ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ֲחלֹום  י ָכל ָיֵמינּו ֵהם ֶהֶבל ָוִריק, ּכַ לֹום, ּכִ ם ַחס ְוׁשָ ִחּנָ ּלֹא אֹוַבד ֶאת עֹוָלִמי ּבְ ֹמר, ׁשֶ ֶאׁשְ
ַוֲאבֹוי,  אֹוי  אֹוי,  אֹוי,  אֹוי,  ּפֹוֵרַח.  ּוְכָאָבק  ֶבת  נֹוׁשָ ּוְכרּוַח  ָלה  ּכָ ּוְכָעָנן  עֹוֵבר  ּוְכֵצל  ָיעּוף 
ם, ְוֵתן ִלי  י ֶחֶסד ִחּנָ ה ִעּמִ י ֲעׂשֵ ן ֲאִמּתִ י ַרֵחם ָעַלי, ַחְסּדָ ֲאָהּה ֲאדֹוִני, ֲאָהּה ָאִבי, ַרֲחָמן ֲאִמּתִ
ם ְוִנְדַבת  ַנת ִחּנָ ַמּתְ ָרֵאל, ּבְ ת ִיׂשְ ַ ִני ִבְקֻדּשׁ ָאֵלִני, ָחּנֵ ֲחִניָנה ְוֹלא אֹוַבד, ּגֹוֵאל ָחָזק ְלַמַעְנָך ּגְ
י ִאם ִלְצֹעק ֵאֶליָך ְוִלְזֹעק ַלֲחִנינֹוֶתיָך. ָקרֹוב  ְקָוה, ּכִ ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ ֶחֶסד. ּכִ
ִני.  ׁשֵ ְתָך ַקּדְ ָ ְקֻדּשׁ ֹות ּבִ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ְלָכל קֹוְרָאיו ֲעֵנִני, ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיֹהָוה ָעְזֵרִני, ָקדֹוׁש ַעל ּכָ



ה ְלתֹוָרה מח ִפָלּ רצזּתְ

ְנִפיָלה  ַאַחר  ְנִפיָלה  ַהּנֹוֶפֶלת  ְתָך  ֻסּכָ ָהֵקם  ֶבֱאֶמת,  ְתָך  ָ ִלְקֻדּשׁ ִני  ַזּכֵ ֱאֶמת,  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה 
ַרֲחֶמיָך  ה ְלַבד ּבְ י ִאם ַאּתָ ּיּוַכל ַלֲהִקיָמּה ּכִ ר ֵאין ִמי ׁשֶ ר, ַעד ֲאׁשֶ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ּבְ
א  ֲעִמיְקּתָ יָרא  ִמּבִ קּוָמה,  ּתְ ַאַחר  ְתקּוָמה  ְמֵהָרה  ָהִקיָמה  נּוִזים,  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ
י ֵאֶליָך  ה ְלֵהִטיב, ֲהֹפְך ֶאת ְלָבִבי ֵמַרע ְלטֹוב, ַהט ִלּבִ ְלִאְגָרא ָרָמא. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַמְרּבֶ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ֹות, ּוִבְפַרט ּבִ ָכל ִמיֵני ְקֻדּשׁ ׁש ַעְצִמי ּבְ ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ָעְזֵרִני ׁשֶ ֱאֶמת ּכִ ּבֶ
ּבּור  י ְלעֹוָלם ְוֹלא ׁשּום ּדִ ֶקר ִמּפִ ַבר ׁשֶ ּלֹא ֵיֵצא ׁשּום ּדְ עֹור. ָעְזֵרִני ׁשֶ ׁשֹון ּוְבִרית ַהּמָ ִרית ַהּלָ ּבְ
דֹוָלה  ָנה ּגְ ָכל ּכִֹחי ּוְבַכּוָ ִתי ְלָפֶניָך ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ִני ְלִהְתּפַ ְתֵחי ִפי. ְוַזּכֵ ֹמר ּפִ ה ִלׁשְ גּום, ְוֶאְזּכֶ ּפָ
ִתי ִיְהיּו ִדְבֵרי ְיֹהָוה  ְבֵרי ְתִפּלָ ל ּדִ ּכָ ִתי, ַעד ׁשֶ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ָך ּבִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוֶאְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ּבֶ
ָרה ַמֲאָמרֹות  ֵהם ֲעׂשָ ית, ׁשֶ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִתי כח ַאְתָון ּדְ ַעְצָמן, ְוִיְתעֹוְררּו ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ ּבְ
ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ְוִתְפֹרס  ָעֵלינּו  דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ יְך  ְמׁשִ ּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהעֹוָלם.  ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ
יֵלנּו  ְוַתּצִ ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן  דֹוׁש,  ָך ַהּקָ ִצּלְ ּבְ ה ְלִהְסּתֹוֵפף  ְוִנְזּכֶ יִמיֶנָך,  ּבִ ק אֹוָתנּו  ּוְתַחּבֵ לֹוֶמָך  ׁשְ
ם  ִויֻקּיַ יֵרנּו,  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל  ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְורֹוְדֵפינּו  ְוׂשֹוְנֵאינּו  ל אֹוְיֵבינּו  ִמּכָ
ַרֲחֶמיָך ּוַבֲחָסֶדיָך  ֵקִני. ְוַתַעְזֵרִני ּבְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ תּוב, ׂשְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ
נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ל  ּכָ ִעם  ָראּוי  ּכָ ּה  ְזַמּנָ ּבִ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ר ְוַתֲעֹקר  יל ּוְתַמּגֵ ּפִ דֹוָלה. ְוַתְכִניַע ְוַתׁשְ ְמָחה ּגְ ּה, ּוְבֵלב טֹוב ּוְבׂשִ לּוִים ּבָ ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ
ל  ּוְתַבּטֵ ֶקר.  ׁשָ ְיִמין  ִויִמיָנם  ְוא  ׁשָ ר  ּבֶ ּדִ יֶהם  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ֲעּכּום,  ת  ֻסּכַ נֹוְצִרים  ת  ֻסּכַ ל  ּוְתַבּטֵ
ם ִמְקָרא  ִוד ַהּנֹוֶפֶלת, ִויֻקּיַ ת ּדָ עֹוָלם, ְוָתִקים ֶאת ֻסּכַ יר ָהֱאֶמת ּבָ ֶקר ִמן ָהעֹוָלם, ְוַתְגּבִ ֶ ַהּשׁ
ְתָך  ֻסּכָ ין אֹוָתנּו ּבְ יר ְוַתְצּפִ ֶקר. ְוַתְסּתִ יָעה ְלׁשֹון ׁשָ ּכֹון ָלַעד ְוַעד ַאְרּגִ ַפת ֱאֶמת ּתִ תּוב, ׂשְ ּכָ ׁשֶ
ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח  יֵלִני ֵמִריב ְלׁשֹונֹות ׁשֶ דֹוׁש, ְוַתּצִ ָך ַהּקָ ִצּלְ ה ּוְתסֹוֵכְך ָעֵלינּו ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ִני ְמֵהָרה ָלֹבא ְלֶאֶרץ  עֹוָלם, ּוְתַזּכֵ ה ָהֱאֶמת ּבָ ֶקר ִמן ָהעֹוָלם ּוְתַגּלֶ ֶ ָלל, ְוַתֲעֹקר ַהּשׁ ָעֵלינּו ּכְ

ה, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה: דֹוׁשָ ָרֵאל, ָלָאֶרץ ַהּקְ ִיׂשְ

רֹוֶצה  ׁשֶ )ּכְ ּוְלתֹוָרֶתָך  ּוְלִיְרָאְתָך  ַלֲעבֹוָדְתָך  ִמים,  ְוַקּיָ ים  ָחּיִ ְלָבִנים  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ
לֹוִנית ְוכּו'( חּוס  ן ּפְ אן ְוֹיאַמר, ּוִבְפָרט ִלְפלֹוִני ּבֶ ירֹו ּכָ ַיְזּכִ ִנים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ּדּול ּבָ ּגִ ּיֵׁש לֹו ַצַער  ל ַעל ִמי ׁשֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ

)ּוִבְפָרט  ים  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ֲחָלֵצינּו  יֹוְצֵאי  ּוְלָכל  ְוִלְבנֹוֵתינּו  ְלָבֵנינּו  ְוֵתן  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל 
ְזכּות ֲאבֹוָתם,  לֹוִנית ְוכּו'(, ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ּבִ ת ּפְ לֹוִנית ּבַ ה ּפְ ְלּדָ לֹוִנית ְוכּו'. ּוְלַהּיַ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ֶלד ּפְ ְלַהּיֶ

ַרֲחֶמיָך  ָנא  ְוִיְכְמרּו  ָנא  ֶיֱהמּו  נֹוָתם,  ּוׁשְ ְיֵמיֶהם  ְוַתֲאִריְך  ים,  ַוֲאֻרּכִ ים טֹוִבים  ַחּיִ ָלֶהם  ְוֵתן 
לֹום  ִלּבֹוָתם. ְיִהי ׁשָ ִרים ּבְ י ְלָצרֹוָתם. ֵהיִטיָבה ְיֹהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליׁשָ ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְוֹתאַמר ּדַ
ְרחֹובֹוָתם, ָלַעד ּוְלדֹורֹות  ֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְצָוָחה ּבִ ַאְרְמנֹוָתם, ֵאין ּפֶ ְלָוה ּבְ ֵחיָלם ׁשַ ּבְ
ים  ַהֲחָדׁשִ ַמִים  ָ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאֲחִריָתם,  ְמֹאד  ה  ּגֶ ִיׂשְ ִמְצָער  יָתם  ֵראׁשִ ּדֹורֹוָתם,  ּוְלדֹורֹות 
ֵמַעִין  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַיְלֵדי  ְוָכל  אֹוָתם  יל  ְוַתּצִ מֹוָתם.  ּוׁשְ ַזְרָעם  ַיֲעֹמד  ן  ּכֵ ה  ַהֲחָדׁשָ ְוָהָאֶרץ 
ַמִים ְלָכל  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ַלח ָלֶהם ְרפּוָאה ׁשְ ְוִתׁשְ ּוַמֲחָלה,  ֶנַגע  ל ִמיֵני  ּוִמּכָ ַגע ָרע  ּוִמּפֶ ָהָרע 
ּטֹוב  ִמים, ְיַבּלּו ְיֵמיֶהם ּבַ ִריִאים ְוַקּיָ ים ּבְ ָס"ה ִגיֵדיֶהם, ְוִיְזּכּו ִלְהיֹות ָחּיִ ָרַמ"ח ֵאָבֵריֶהם ּוְשׁ
ל ַהּדֹורֹות,  ה ְודֹוֵרי דֹורֹות ַעד סֹוף ּכָ ּיְֵצאּו ֵמֶהם ּדֹורֹות ַהְרּבֵ ה ׁשֶ ִעיִמים. ְוִנְזּכֶ ּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ּוׁשְ
ים טֹוִבים, ְלֹאֶרְך ָיִמים  ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵלם ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ֶמָך, ּוְתַגּדְ ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ

ים ִיְהיּו: ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ ִנים, עֹוד ְינּובּון ּבְ ְוׁשָ



ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש שיָ ֶ ּתֹוָרה מט י ַלּשׁ רצח

ל  ּכָ ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ּוְלָפֵרׁש.  ְלָבֵאר  ְקָצָרה  נּו  ְוַדְעּתֵ ים  ְמֻרּבִ ְצָרֵכינּו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ָעַלי  ַוֲחֹמל  חּוס  ְלַמֲעֵננּו.  ְוֹלא  ְלַמַעְנָך  ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ ַמְחסֹוֵרינּו, 
י, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד  ל ְיֵמי ַחּיַ ֱאֶמת ּכָ ֵלם, ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ִני ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ְוַזּכֵ
ְרצֹוְנָך  ִני ִלְהיֹות ּכִ ים, ְוַזּכֵ ּיִ ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ י ֹלא אֹוִסיף. ַרֵחם ָעַלי ּבְ ַעְלּתִ ְלִכְסָלה, ִאם ָאֶון ּפָ
ָך  ְלָעְבּדְ ֵאֶליָך  ֵאי עֹוָלם  ּבָ ְוָיׁשּובּו ָכל  עֹוָלם,  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ּוְתַגּלֶ ְוַעד עֹוָלם,  ה  ֵמַעּתָ ֱאֶמת  ּבֶ
ָפה  ים ׂשָ ל ָהַעּמִ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ּכָ תּוב, ּכִ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ִויֻקּיַ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוֶצֶדק  ְצָמח  ּתִ ֵמֶאֶרץ  ֶכם ֶאָחד. ֱאֶמת  ׁשְ ְלָעְבדֹו  ְיֹהָוה  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקֹרא  ְברּוָרה 
קּו.  לֹום ָנׁשָ ן ְיבּוָלּה. ֶחֶסד ְוֶאֶמת ִנְפָגׁשּו ֶצֶדק ְוׁשָ ן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנו ִתּתֵ ָקף. ַגם ְיֹהָוה ִיּתֵ ִנׁשְ
ֶניָה  יב ּפָ ׁשִ ּתָ ָרֵאל ׁשֶ ִכיַנת ֻעזֶָּך ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ֶאת ׁשְ ַפּיֵס ּוְתַרּצֶ דֹוִלים ּתְ ּוְבַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ
ֶניָך  ר ּפָ ְסּתֵ ָפִנים, ְוַאל ּתַ ִנים ּבְ יּה ּפָ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ִיחּוד קּוְדׁשָ ֵאֶליָך, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשָ
ר,  ׁשָ ֶרְך ַהּטֹוב ְוַהּיָ ּיֹורּו ָלנּו ֶאת ַהּדֶ ים ׁשֶ ּיִ ִנים ֲאִמּתִ יִקים ְוַרּבָ ַלח ָלנּו ַצּדִ נּו עֹוד. ְוִתׁשְ ֵמִאּתָ
ל  י ׁשֶ ְנִהיג ְוַרּבִ יל אֹוָתנּו ֵמַהּמַ ה, ְוַתּצִ ר ַנֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֵנֵלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ֶאת ַהּדֶ
ַוֲחָסֶדיָך  ִמּטּוֶבָך  ֵענּו  ּבְ ׂשַ ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ַהֲחֵיינּו  ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ָעְזֵרנּו  ִליׁשּוָעֶתָך,  ָקְרֵבנּו  ֶקר,  ׁשֶ
נּו,  ָחּנֵ ם  ִחּנָ ַנת  ֱאָמִנים, ּוֵמאֹוַצר ַמּתְ ַהּנֶ י ָדִוד  ֹמל ָעֵלינּו ֲחָסִדים טֹוִבים ַחְסּדֵ ּגְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְוִליסֹוד  ַמִים  ׁשָ ִלְנֹטַע  יִתיָך  ּסִ ּכִ ָיִדי  ּוְבֵצל  ִפיָך  ּבְ ָבַרי  ּדְ ים  ָוָאׂשִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ָלנּו  ְוַקּיֵם 
ת  ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ֵתנּו ּבְ ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ה. ָחּנֵ י ָאּתָ ָאֶרץ ְוֵלאֹמר ְלִצּיֹון ַעּמִ
ְמרֹוָמיו  לֹום ּבִ ה ׁשָ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ ה, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ל ּפֶ ּכָ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש שיָ ֶ ּתֹוָרה מט י ַלּשׁ

ֱאֹלִקי א.  ֵחֶלק  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
ב.  ּלֵ ּבַ הּוא  ָהֱאֹלקּות  ר  ְוִעּקַ ַעל,  ִמּמַ
הּוא  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ֵלב  ּבְ ׁשֶ ְוָהֱאֹלקּות 
הּוא  ַלֲהִבּיּותֹו  אֹור  י  ּכִ סֹוף,  ֵאין  ִחיַנת  ּבְ
ְכִלית  ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ַעד ֵאין סֹוף, ַהְינּו ׁשֶ
ל  ב ׁשֶ ֶדל ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ִלְתׁשּוָקתֹו. ּוְלִפי ּגֹ
הּוא ַעד ֵאין סֹוף, ֹלא ָהָיה  ְרֵאִלי ׁשֶ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ
ר לֹו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ֲעבֹוָדה, ְוֹלא ָהָיה  ֶאְפׁשָ
ֶדל  ִמּגֹ י  ּכִ טֹוָבה,  ה  ִמּדָ ׁשּום  ְלַגּלֹות  ָיכֹול 
ִהְתַלֲהבּותֹו ַעד ֵאין סֹוף ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות 
ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ָבר.  ּדָ ׁשּום 
ֵמֲחַמת  ִריָאה  ַלּבְ ָהָיה ָמקֹום  ִריָאה ֹלא  ַהּבְ
ְוָרָצה  הּוא,  רּוְך  ּבָ סֹוף  ֵאין  ַהּכֹל  ָהָיה  ׁשֶ
ַמְלכּותֹו,  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ֹזאת  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות,  ֵהם  ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ
ל  ׁש ָאדֹון ּומֹוׁשֵ ּיֵ יִגין ֱאֹלקּותֹו ְויֹוְדִעין ׁשֶ ַמּשִׂ
ָהֵאין־סֹוף  אֹורֹו  ִצְמֵצם  ן  ַעל־ּכֵ ּוַמְנִהיג. 
ָרא  ּבָ ּוְבתֹוכֹו  נּוי,  ּפָ ָחָלל  ַאר  ְוִנׁשְ ִלְצָדִדין 
ל ָאָדם  ֶהְכֵרַח ָצִריְך ּכָ ן ּבְ ָהעֹוָלמֹות. ַעל־ּכֵ
ֵאין  ַעד  הּוא  ׁשֶ ִלּבֹו  ַלֲהִבּיּות  ְלַצְמֵצם אֹור 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּיּוַכל ַלֲעֹבד ֶאת ַהּשׁ ֵדי ׁשֶ סֹוף, ּכְ
רֹוֶצה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ה.  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ
ִמּדֹות טֹובֹות,  ּבְ ֲעֹבד אֹותֹו  ּנַ ׁשֶ ֲעבֹוָדֵתנּו  ּבַ

ַרְך: ה ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ּלֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתּגַ ׁשֶ

ּלֹא ב.  ׁשֶ ִלּבֹו  ִהְתַלֲהבּות  ַצְמֵצם  ּמְ ּוְכׁשֶ
נּוי  ּפָ ָחָלל  ָאר  ִנׁשְ ֲאַזי  י,  ִמּדַ יֹוֵתר  ִיְבַער 
ים  ִהּלִ )ּתְ י"  ִקְרּבִ ּבְ ָחַלל  י  "ְוִלּבִ ִחיַנת:  ּבְ ב,  ּלֵ ּבַ



ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש שיָ ֶ רצטּתֹוָרה מט י ַלּשׁ

ַהּטֹובֹות,  ִמּדֹוָתיו  ין  ּלִ ִנְתּגַ ּוְבתֹוכֹו  כב(,  קט, 

תֹוְך  ָהָיה ּבְ ִריַאת ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ הּוא סֹוד ּבְ ׁשֶ
ִריָאה ָהָיה ַעל־ ר ַהּבְ "ל. ְוִעּקַ ּנַ נּוי ּכַ ָחָלל ַהּפָ
ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ "ּכֻ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחְכָמה,  ְיֵדי 
ר  ִעּקַ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶהּו  כד(,  ק"ד  ם  )ׁשָ יָת"  ָעׂשִ
ים  ֲעבֹוַדת ה' ִלְזּכֹות ְלִמּדֹות טֹובֹות ּוַמֲעׂשִ
ַהָחְכָמה  ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  טֹוִבים 
ר  ִעּקַ זֶּהּו  ׁשֶ ִלּבֹו,  בֹות  ַמְחׁשְ ַהְינּו  ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ
בֹות  תּוב: "ְוָכל ֵיֶצר ַמְחׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהְיָצִרין, ּכְ
ל  ר ׁשֶ ּיָ ב הּוא ַהּצַ ן ַהּלֵ ית ו' ה(, ַעל־ּכֵ ֵראׁשִ ִלּבֹו" )ּבְ
ִחיַנת:  ּבְ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ַהְינּו  ּדֹות,  ַהּמִ
ְבִחיַנת:  ָרכֹות י( ּבִ ן ּבְ ים עג, כו( )ְוַעּיֵ ִהּלִ "צּור ְלָבִבי" )ּתְ
ָרכֹות ס"א(, ְיִציָרה ְלַטב  )ּבְ ֵני יּוִדין  ׁשְ יֶצר" ּבִ "ַוּיִ
בֹות  ֵני ְיָצִרין, ַהְינּו ַמֲחׁשָ ִחיַנת ׁשְ ּוְלִביׁש, ּבְ
ָרעֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ טֹוב  ֵיֶצר  ֵהם  טֹובֹות 
ָהָאָדם  ּקּון  ּתִ ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ ָהָרע.  ֵיֶצר  ֵהם 
ִמיַרת  ׁשְ לּוי ּבִ לֹום, ַהּכֹל ּתָ ְוִקְלקּולֹו ַחס ְוׁשָ

ן ְלֵעיל ִסיָמן ל"ה(: ב )ְוַעּיֵ ּלֵ ּבַ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ַהּמַ

ב ג.  ְוחֹוׁשֵ ָרעֹות,  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ְזָהר  ּנִ ּוְכׁשֶ
ֶאת  ַלֲעֹבד  ֵאיְך  ִלּבֹו  ּבְ טֹובֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ
ְבִחיַנת  ּבִ ִלּבֹו  ה  ַנֲעׂשֶ זֶה  ּבָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ָחַלל  י  "ְוִלּבִ ּוִבְבִחיַנת  "ל,  ּנַ ּכַ ְלָבִבי"  "צּור 
ֻעּלֹות  ּפְ ַלֲעׂשֹות  ְוזֹוֶכה  "ל.  ּנַ ּכַ י"  ִקְרּבִ ּבְ
ֶהָחָלל,  תֹוְך  ּבְ ים  ּלִ ְתּגַ ַהּמִ טֹובֹות  ּוִמּדֹות 
ל ָעָליו ֹעל  הּוא ְמַקּבֵ ה ׁשֶ ּלֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתּגַ

ֵלָמה: ַמִים ׁשְ ַמְלכּות ׁשָ

ָחַלל ד.  י  ְוִלּבִ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ב  ַהּלֵ ּוְכׁשֶ
ָחְכָמה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  תּוַח ּבְ "ל, ָאז ִלּבֹו ּפָ ּנַ ּכַ
הּוא ַעל־ְיֵדי ָחְכָמה  ִריָאה ׁשֶ ן ֶאת ַהּבְ ְמַתּקֵ
בֹות טֹובֹות. ְוַעל־ְיֵדי  ְבִחיַנת ַמֲחׁשָ "ל, ּבִ ּנַ ּכַ
ֵהם  לֹום, ׁשֶ בֹות ָרעֹות ַחס ְוׁשָ ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ ׁשֶ
ְלַבְבֶכם",  "ָעְרַלת  ִחיַנת:  ּבְ ב,  ַהּלֵ ׁשּות  ִטּפְ
ָבִרים י' טז(,  כֹון' )ּדְ ׁשּות ִלּבְ ם אּוְנְקלֹוס: 'ִטּפְ ְרּגֵ ּתִ
ב, ּוָבזֶה הּוא ְמַטְמֵטם  ָאז ְמַטְמֵטם ֶאת ַהּלֵ

ַעל־ הּוא  ׁשֶ ִריָאה  ַהּבְ ל  ׁשֶ ֶהָחָלל  ִחיַנת  ּבְ
ִאּלּו  ּכְ ב  ְוֶנֱחׁשָ ּוְמַקְלְקָלּה,  ָחְכָמה,  ְיֵדי 
בֹות  ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ ּוְכׁשֶ ֶהֱחִריב ֶאת ָהעֹוָלם. 
ְוַעל־ ִריָאה,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ זֶה  טֹובֹות 
בֹות  ּנּו ַמֲחׁשָ ב ּוְמָגֵרׁש ִמּמֶ ַטֵהר ַהּלֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ
ה  ִיְזּכֶ טֹובֹות,  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוחֹוׁשֵ ָרעֹות, 
ְוַלֲעׂשֹות  ית  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ׁש  ְלַחּדֵ ּיּוַכל  ׁשֶ
ְך  ְלַנּסֵ 'ָהרֹוֶצה  ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  עֹוָלם.  ּבָ ים  ִנּסִ
ל  ׁשֶ רֹוָנם  ּגְ א  ְיַמּלֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ַעל־ּגַ ַיִין 
רֹוָנם  ּגְ י  ּכִ ע"א(,  )יֹוָמא  ַיִין'  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ּתַ
ִלין  ּוְמֻחּלָ ִבין  ֻנּקָ ּמְ ׁשֶ יִתין  ַהּשִׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא 
י  "ְוִלּבִ ִחיַנת  ּבְ ְוַהְינּו  מ"ט(,  ה  )ֻסּכָ הֹום  ַהּתְ ַעד 
א ְוָקֶנה )ֹזַהר־ א ִלּבָ הֹום ּדָ י ּתְ י" ּכִ ִקְרּבִ ָחַלל ּבְ

י  ָבר ִנּסִ ַעל ּדָ ים ׁשֶ ִחיַנת ִנּסִ דֹוׁש(, ּוְתהֹום ּבְ ַהּקָ

ל ָהִעיר )רּות א,  ֹהם ּכָ ִחיַנת ַוּתֵ ֵמִהין, ּבְ ַהּכֹל ּתְ
ָחְכָמה,  ּבְ תּוַח  ּפָ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ן  ַעל־ּכֵ יט(. 

ִחיַנת  ּבְ "ל  ּנַ ּכַ י  ִקְרּבִ ּבְ ָחַלל  י  ְוִלּבִ ְבִחיַנת  ּבִ
ה  ׁש ַמֲעׂשֵ צּור ְלָבִבי, ַעל־ְיֵדי־זֶה ָיכֹול ְלַחּדֵ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים.  ִנּסִ ְוַלֲעׂשֹות  ית  ֵראׁשִ ּבְ
ה  ַמֲעׂשֵ ִמיד  ּתָ יֹום  ָכל  ּבְ ְמַחֵדׁש  "ּוְבטּובֹו 
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ זֶה  "ּוְבטּובֹו",  ית".  ְבֵראׁשִ
י טֹוב"  יק ּכִ תּוב: "ִאְמרּו ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ טֹוב, ּכְ
י ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ְעָיה ג, ו(, ּכִ )ְיׁשַ

יִתין  ַהּשִׁ ֵאּלּו  ן  ָאּמָ ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ֲחָלִאים 
ה  ִחיַנת ַמֲעׂשֵ ְוזֶה ּבְ ם(,  ה ׁשָ )ֻסּכָ ִלין ְוכּו'  ֻחּלָ ּמְ ׁשֶ
רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ נּותֹו  ָאּמָ ְיֵדי 
ֵלב  ִחיַנת  ּבְ ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ ִחיַנת  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ
ִין  ַהּיַ ִנּסּוְך  י  ּכִ ְלֵעיל ִסיָמן מ"א,  ן  )ְוַעּיֵ "ל.  ּנַ ּכַ יק  ּדִ ַהּצַ
ּנּוי  ׁשִ הּוא  ׁשֶ ים,  ִנּסִ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ יִנים  ַהּדִ ּטּול  ּבִ ִחיַנת  ּבְ

ִנְפָתח  ִין  ַהּיַ ְוַעל־ְיֵדי  א ֱאֹלִקים(,  יַמְטִרּיָ )ּגִ ַב"ע  ַהּטֶ ּוִבּטּול 

ַחְמָרא  ִחיַנת  ּבְ ְוכּו'  ָחַלל"  י  "ְוִלּבִ ְבִחיַנת"  ּבִ ב,  ַהּלֵ ֲחַלל 

ְקִחין )יֹוָמא ט"ו((: ְוֵריָחִני ּפַ

ְלַבְבֶכם" ה.  ָכל  ּבְ "ּוְלָעְבדֹו  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה 
זֹו  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ִהיא  'ֵאיזֶה  יג(,  יא,  ָבִרים  )ּדְ



ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש שיָ ֶ ּתֹוָרה מט י ַלּשׁ ש

ב  ּלֵ לּוי ּבַ ה ּתָ ִפּלָ ר ַהּתְ י ִעּקַ ֲעִנית ב(, ּכִ ה' )ּתַ ִפּלָ ּתְ
ר  ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָעֶליָה,  ִלּבֹו  ל  ּכָ ים  ׂשִ ּיָ ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְלִדּבּוֵרי  ֵהיֵטב  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ
ַמע  ִיׁשְ ַרק  ּבּוִרים,  ֵמַהּדִ ָרחֹוק  ִלּבֹו  ִיְהֶיה 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ר,  ְמַדּבֵ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב 
ְונֹוֵפל  ַרְך,  ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו  ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ה  ּלֶ ִנְתּגַ
ִחּיּות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְך  ְוִנְמׁשָ ָעה,  ָהְרׁשָ ַמְלכּות 
ַעד  ּוְבָרָכה  דֹול  ּגָ ירּות  ַוֲעׁשִ ַפע  ְוׁשֶ דֹול  ּגָ
ָאה  ִעּלָ ִיחּוָדא  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוַנֲעׂשֶ י,  ּדַ ִלי  ּבְ
ּלּות אֹוַרְיָתא  ָאה, ְוזֹוֶכה ְלִהְתּגַ ּתָ ְוִיחּוָדא ּתַ
ִחיַנת  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ י  ּכִ ְסִתיָמָאה,  יָקא  ַעּתִ ּדְ
ה"  ִפּלָ ּתְ "ַוֲאִני  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִוד,  ּדָ ַמְלכּות 
ּלּות  ִחיַנת ִהְתּגַ ב ּבְ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ים קט, ד(, ּוְתִפּלָ ִהּלִ )ּתְ

ב(: ּלֵ ּבַ נּוי )ׁשֶ תֹוְך ֶהָחָלל ַהּפָ ַמְלכּותֹו ּבְ

ִלּבֹו ו.  ַטְמֵטם  ּמְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ִחיַנת ֵה"א,  ּבְ ְוֶזה 
)ְנָדִרים  ַדַעת'  ּבְ א  ֶאּלָ ָעִני  'ְוֵאין  ׁשּות,  ִטּפְ ּבְ
"ֶלת.  ּדָ ִחיַנת  ּבְ ּלּות  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ָאז הּוא  מ"א(, 

חֹות  ה ּפָ ָ ְבּתֹו, ְוֵלית ְקֻדּשׁ ׁש ַמֲחׁשַ ַקּדֵ ּמְ ּוְכׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ זֶה  קכ"ט(,  ב  ֵחֶלק  דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ָרה  ֵמֲעׂשָ
ית  ְוַנֲעׂשֵ ֶל"ת  ַהּדָ ְלתֹוְך  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ יּו"ד 
ב(,  ו,  ְקָרא  )ַוּיִ ָהעֹוָלה"  "ִהיא  ִחיַנת:  ּבְ ֵה"א, 
ִמי  יִרים ח, ה(,  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ "ִמי ֹזאת עֹוָלה"  ִחיַנת:  ּבְ
ָאה  ִעּלָ יָתא  ּבֵ ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ עֹוָלה,  ֹזאת  ִעם 
ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֲהָקַמת  ַעל־ְיֵדי  ָאה  ּתָ ּתַ ּוֵביָתא 
ִחיַנת  ּבְ ַלִים  ְירּוׁשָ ִחיַנת  ּבְ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ָאה,  ּתָ ּתַ יָתא  ּבֵ
ְנַין  ּבִ ַעל־ְיֵדי  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ הּוא 
ֲעִנית  )ּתַ ה  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ַלִים  ְירּוׁשָ
ְוִיחּוָדא  ָאה  ִעּלָ ִיחּוָדא  ִחיַנת  ּבְ ֵניֶהם  ּוׁשְ ה(, 

ּבֹו  ׁשֶ ִניָסן  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָאִביב  ִחיַנת  ּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ
ֶלָעִתיד  ִית  ַהּבַ ְך  ִיְתַחּנֵ ּובֹו  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ הּוַקם 
ִעם  ָאֶל"ף  "ל(  ַהּנַ ים  ּתִ ּבָ ֵני  ׁשְ )ֶנֶגד  יח(  )ְיֶחְזֵקאל מה,  ָלבֹוא 

י"ת: י"ת יּו"ד ִעם ּבֵ ּבֵ

ָלבֹוא ז.  ֶלָעִתיד  ִיְתעֹוֵרר  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ָלֶכם  ִיְהֶיה  יר  "ַהּשִׁ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יר,  ַהּשִׁ
ִחיַנת  ה ּבְ ִפּלָ י ּתְ ְעָיה ל, כט(, )ּכִ ׁש ָחג" )ְיׁשַ ֵליל ִהְתַקּדֵ ּכְ
ים  ִהּלִ )ּתְ תֹו"  ִהּלָ ּתְ ירּו  ָיׁשִ ְדָבָריו  ּבִ ֲאִמינּו  "ַוּיַ ּוְכִתיב  ֱאמּוָנה 

ַסח  ֵליל ּפֶ ירּו ּבְ ׁשִ ּיָ ַער ג(, ׁשֶ ֲעֵרי־ִצּיֹון", ׁשַ ן "ׁשַ קו, יב( )ְוַעּיֵ

ְוֵהם  ע,  ּוְמֻרּבָ ָלׁש  ְמׁשֻ פּול,  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ יר  ׁשִ
ִהיא  ׁשֶ ֵה"א,  ִחיַנת  ּבְ ְנִגיָנה,  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ
ה  ּלֶ ּיְתּגַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְוזֶהּו  יּו"ד,  ִעם  ֶל"ת  ּדָ
ַעל  ָרה  ׂשָ ִחיַנת  ּבְ יר,  ׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ ַמְלכּותֹו 
ִוד,  ּדָ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ יג(,  ָרכֹות  )ּבְ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְזִמירֹות  ְנִעים  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִוד,  ּדָ ת  ֻסּכַ ִחיַנת  ּבְ א(,  כג,  מּוֵאל־ב  )ׁשְ

ָרה,  ׂשָ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוֻסּכָ יא(,  ט,  )ֲעמֹוס  ַלֲהִקיָמּה 
ִחיַנת  ּבְ יד(,  ה  )ְמִגּלָ רּוַח־ַהּקֶֹדׁש  ּבְ ְכָתה  ּסָ ׁשֶ
ְוָיִקים  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ַמְלכּות, 
אֹור  ִחיַנת "ַהּמָ ְפלּות ְוַקְטנּות, ּבְ אֹוָתּה ִמּשִׁ
ִחיַנת "ֲעָצתֹו נֹוֶפֶלת"  ית א, טז(, ּבְ ֵראׁשִ ֹטן" )ּבְ ַהּקָ
אֹורֹות  "ַהּמְ ְבִחיַנת  ּבִ ְלַגְדלּות,  כב(,  ִרין  )ַסְנֶהּדְ

ְלֵעָצה  ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  ם(,  ׁשָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ דֹוִלים"  ַהּגְ
ֵלָמה: ֵלָמה ְוִלְתׁשּוָבה ׁשְ ׁשְ

ׁשּוב ח.  ׁשּוָבה אֹוִתּיֹות ּתָ ִחיַנת ּתְ י זֶה ּבְ ּכִ
ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ְוִעּקַ ֶל"ת ֵה"א.  ִמּדָ ה', ַלֲעׂשֹות 
ָיִבין  "ּוְלָבבֹו  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ לּוי  ּתָ
ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ַהְינּו  י(,  ו,  ְעָיה  )ְיׁשַ ב"  ָוׁשָ
בֹות ָרעֹות ְוַלֲחׁשֹב  ֲחׁשָ ר ִלְבֹרַח ִמּמַ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ים ֶאל ִלּבֹו  בֹות טֹובֹות. ָלׂשִ ָכל ֵעת ַמֲחׁשָ ּבְ
ְוַלֲחׁשֹוב  ְוסֹופֹו,  ְכִליתֹו  ּתַ ְהֶיה  ּיִ ַמה  ֵהיֵטב 
ֶאל  ָלׁשּוב  ה  ִיְזּכֶ ֵאיְך  ְוַתְחּבּולֹות  ֵעצֹות 
ה ִלְתׁשּוָבה.  ַרְך, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
יג אֹוַרְיָתא  יַע ּוְלַהּשִׂ ה ְלַהּגִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ
ִניִמּיּות  ּפְ ִסְתֵרי  ַהְינּו  ְסִתיָמָאה,  יָקא  ַעּתִ ּדְ
א  ַהּבָ עֹוָלם  ֲעׁשּוֵעי  ׁשַ ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה, 
ִחיַנת  ּבְ זֶה  ת  ּבָ ְוׁשַ ת,  ּבָ ׁשַ ֹעֶנג  ִחיַנת  ּבְ
ה'  ַעד  ְבּתָ  "ְוׁשַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוָבה,  ּתְ
ּקּון  )ּתִ ּקּוִנים  ּתִ ּבְ ְוִאיָתא  ב(.  ל,  ָבִרים  )ּדְ ֱאֹלֶקיָך" 



ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש שיָ ֶ שאּתֹוָרה מט י ַלּשׁ

ין  ד ִאיִהי ּבֵ ָלה ּכַ כ"א מ"א(, ְוִהיא ִנְקֵראת ַקּבָ

ֵהם  רֹוִעין  ּדְ ּוְתֵרין  א,  ַמְלּכָ ּדְ רֹוִעין  ּדְ ֵרין  ּתְ
ִניָסן  ּבְ י  ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ְיֵמי  ְוֵהם  ֵרי,  ְוִתׁשְ ִניָסן 
ה  ֻאּלָ ַהּגְ ְוֵאין  י"א(,  ָנה  ָ )ֹראׁש־ַהּשׁ ֵאל  ִלּגָ ֲעִתיִדין 
תּוב: "ּוָבא  ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ א ַעל־ְיֵדי ּתְ ֶאּלָ
ַהְינּו  כ(,  נט,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוגֹו'  ֵבי"  ּוְלׁשָ ּגֹוֵאל  ְלִצּיֹון 
ָחְכַמת  ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ְיִדיַעת  ר  ִעּקַ

ׁשּוָבה: ָלה ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ַעל־ְיֵדי ּתְ ּבָ ַהּקַ

ֵכֶלת ט.  ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ִציִצית, ַהְינּו ּבְ ְוֶזה ּבְ
ּמּוָבא  ּכַ ֵכֶלת  ּתְ ִציִצית הּוא ַעל־ְיֵדי  ִמְצַות  ר  ִעּקַ רּוׁש,  )ּפֵ

ג,  אֹות  ה'  ֲהָלָכה  ִציִצית  ִהְלכֹות  ֲהָלכֹות"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ

ל  ׁשֶ ְלחּוט  זָּכּו  ׁשֶ פ"ט,  ין  ְוֻחּלִ י"ז  סֹוָטה  ֶכת  ַמּסֶ ן  ְוַעּיֵ

ת  ָרׁשַ ּפָ ִסְפִרי  ן  ]ַעּיֵ ְוכּו'(  ְלִציִצית  "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ֵכֶלת,  ּתְ

ִציִצית  ִמְצַות  ַקּיֵם  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ יד  ַמּגִ ּוְרִאיֶתם אֹותֹו,  ַלח:  ׁשְ

א  ֶכְלּתָ ּתְ ָרִמי  ר"י  ָמָרא:  ּוַבּגְ ְלָים  ּדֹוֶמה  ֵכֶלת  ַהּתְ ׁשֶ ְוכּו', 

)ֹזַהר־ א'  ֹכּלָ ֵצי  ְוׁשָ א  ֹכּלָ ָאְכֵלי  'ּדְ ה.[  ַהְרּבֵ ְוֵכן 

ַמְלכּות  ּלּות  ִהְתּגַ ִהיא  ׁשֶ ע"א(,  נ"א  ח"א  דֹוׁש  ַהּקָ

ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ַנע  ִיּכָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֵבִקים  ָרֵאל ַהּדְ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוִיׂשְ ַמְלכּות ּדְ
ם,  ָ ִלים ִחּיּוָתם ִמּשׁ ה ְמַקּבְ ָ ְקֻדּשׁ ַמְלכּות ּדִ ּבְ
ִוד  'ּדָ ְבִחיַנת  ּבִ ַהִחּיּות,  ר  ִעּקַ א  ּבָ ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ
י  ּכִ כ"ה(.  ָנה  ָ ַהּשׁ )ֹראׁש  ם'  ְוַקּיָ ַחי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך 
מּוֵאל־ב יג,  ִוד" )ׁשְ ַכל ֶנֶפׁש ּדָ ִחיַנת: "ַוּתְ ֵכֶלת ּבְ ּתְ
ָכל ַהּגֹוִים"  ָלה ּבְ ִחיַנת "ּכָ ה ּבְ ּלָ לט(, ּוְבִחיַנת ּכַ

ִגיָנה,  ם ַהּנְ ָ א ְוכּו. ּוִמּשׁ ָאְכֵלי ֹכּלָ )ִיְרְמָיה ל, יא(, ּדְ

ַמְענּו"  ׁשָ ְזִמירֹות  ָהָאֶרץ  ַנף  "ִמּכְ ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְיָקא  ּדַ ַנף"  "ִמּכְ טז(,  כד,  ְעָיה  )ְיׁשַ

ְוזֶה  ֵכֶלת"(,  ּתְ ִתיל  ּפְ ָנף  "ַהּכָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ֵכֶלת  ּתְ
"ֶלת  ּדָ "ֶלת ִעם יּו"ד;  ּדָ ִהיא  ִחיַנת ֵה"א ׁשֶ ּבְ
ִחיַנת  ְנפֹות, יּו"ד זֶה ּבְ ע ּכַ ִחיַנת ַאְרּבַ זֶה ּבְ
"ל.  ַהּנַ יר  ַהּשִׁ ִחיַנת  ּבְ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ
ֵכֶלת, ִהיא  ִחיַנת ּתְ ה ַהְינּו ּבְ ּלָ ר ּכַֹח ַהּכַ ְוִעּקַ
ָמאְנָהא  אֹוְזֵפת  א  'ִאּמָ ִחיַנת  ִמּבְ ֶלת  ְמַקּבֶ
יָנה ׁשֶֹרׁש  י ִמּבִ דֹוׁש ח"א ב ע"א(, ּכִ א' )ֹזַהר־ַהּקָ ִלְבַרּתָ

ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִקים,  ִנְמּתָ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ
ה  ּנָ ִמּמֶ יִכים  ּוַמְמׁשִ ֵה"א  ֶל"ת  ִמּדָ ין  עֹוׂשִ
י.  ּדַ ִלי  ּבְ ַעד  ּוְבָרָכה  דֹול  ּגָ ירּות  ַוֲעׁשִ ַפע  ׁשֶ
זֹוִכין  ִציִצית  ִמְצַות  ּבְ ְזָהִרים  ּנִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 

"ל: ְלָכל ַהּנַ

ֶהם" י.  ּבָ ֹאֶהל  ם  ׂשָ ֶמׁש  ֶ "ַלּשׁ רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזה 
מֹו  ּכְ ֶמׁש,  ׁשֶ ִנְקָרא  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ה(,  יט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ֶמׁש" )ֹקֶהֶלת א, ה(, ּוְזִריָחתֹו  ֶ תּוב: "ְוָזַרח ַהּשׁ ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ָגתֹו  ַהּשָׂ ַהְינּו 
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַעל  מֹו ׁשֶ ּכְ
י  לּום ָנַתּתִ מֹות לב, ז(, ּכְ סּוק: "ֶלְך ֵרד" ְוגֹו' )ׁשְ ּפָ
ָרכֹות  ָרֵאל ְוכּו' )ּבְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ה ֶאּלָ ֻדּלָ ְלָך ּגְ
ְזִריָחה  ְלׁשֹון  ֹאֶהל  ֶהם",  ּבָ "ֹאֶהל  ְוזֶהּו:  לב(. 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ֶהם  ּבָ )ִאּיֹוב כט, ב(,  ֵנרֹו  ִהּלֹו  ּבְ ְלׁשֹון 
ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות  לֹום ּבְ ְכָנִסין ַחס ְוׁשָ ּנִ ּוְכׁשֶ
ָגתֹו  ֵמַהּשָׂ יק  ּדִ ַהּצַ נֹוֵפל  ֲאַזי  ָהֻאּמֹות,  ל  ׁשֶ
ּיֹוְצִאין  ּוְכׁשֶ ָגתֹו.  ַהּשָׂ ה  ּסֶ ְוִנְתּכַ ה  ְוִנְתַחּפֶ
יק  ּדִ ַהּצַ ֲאַזי  ָהֻאּמֹות,  ֵמָחְכַמת  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַעד  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְכֶסה  ְוַהּמִ ה  ֵמַהֻחּפָ יֹוֵצא 
ָחָתן  ּכְ "ְוהּוא  ו(:  יט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְבִחיַנת  ּבִ ו,  ַעְכׁשָ

תֹו": יֹוֵצא ֵמֻחּפָ

ית, יא.  ַטּלִ ְלֶהָחָתן  ׁשֹוַלַחת  ה  ּלָ ַהּכַ ֶ ּשׁ ַמה 
י ּתֹוַרת ֱאֶמת,  דֹול ַעל־ּפִ ֵיׁש ַעל זֶה ַטַעם ּגָ
י  ּוִמּלֵ ת"  ּבָ "ׁשַ ְואֹוְמִרים  ּצֹוֲעִקין  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֵכן 
ה  ַלֲחֻתּנָ ְך  ּיָ ׁשַ ַהּכֹל  ָעֶלה(,  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְבִדיחּוָתא  ּדִ
)שיחות הר"ן  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ עֹוד  ן  )ְוַעּיֵ ָהֱאֶמת.  י  ַעל־ּפִ
ין  ַכּסִ ּמְ ֶ ה, ַמה ּשׁ ין ַעל ֲחֻתּנָ עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ פו( ֵמִעְנַין ּכָ

ּקֹוִרין 'ָהאִפין',  ֶ זֹּוְרִקין ַעל ֶהָחָתן ַמה ּשׁ ֶ ה ְוכּו', ּוַמה ּשׁ ּלָ ַהּכַ

לֹו  ְונֹוְתִנין  ה  ָרׁשָ ַהּדְ לֹו  ּופֹוְסִקין  ּדֹוֵרׁש  ֶהָחָתן  ֶ ּשׁ ּוַמה 

ִכין ַעְצָמן ְוכּו',  ְדָחִנים ְמַהּפְ ַהּבַ ֶ ה, ְוֵכן ַמה ּשׁ ָרׁשָ נֹות ַלּדְ ַמּתָ

ם ַעל זֶה ְטָעִמים ִנְפָלִאים ְוֵאין  ַהּכֹל ֵמֵאת ה'. ּוְמֹבָאִרים ׁשָ

אן ָמקֹום ְלָבֲאָרם(: ּכָ

י יב.  ּכִ ֹאַרח,  ָלרּוץ  ִגּבֹור  ּכְ ִלְהיֹות  ָצִריְך 
ן  ּוְלַתּקֵ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו 
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ְלֵקל, ֲעַדִין ָצִריְך ְלַמּלֹאת ָהֲעבֹוָדה  ּקִ ֶ ַמה ּשׁ
ָהָיה ָנזּוף ִלְפֵני  ַמן ׁשֶ זְּ ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבַ ׁשֶ
ְמֹאד  ָלרּוץ  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ַהְרּבֵ ֵרז  ּוְלִהְזּדָ
ָהֲעבֹוָדה  ֶחְסרֹון  ְלַמּלֹאת  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

יֵמי ִקְלקּולֹו: ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹבד ּבִ ׁשֶ
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מֹות,  ׁשָ ל ַהּנְ ים ֲאדֹון ּכָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ י, צּור עֹוָלִמים יֹוֵצר ַהּכֹל, ִרּבֹון ּכָ )מט( צּור ְלָבִבי ּוְקדֹוׁשִ

אֹור  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְבֵעַרת  ּתַ ֹעֶצם  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ְלָבִבי,  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֲעלּומֹות,  ַהּתַ יֹוֵדַע 
ְלָבֵבנּו.  תֹוְך  ּבְ ִכיַנת ֱאָלהּוְתָך  ּוׁשְ ַעל  ִמּמַ ֲאַנְחנּו ֵחֶלק ֱאלֹוּהַ  י  ּכִ י,  ִלּבִ ּבְ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ָהֱאָלהּות 
ֵאִרי ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱאֹלִהים  ָלה ׁשְ ּנֹור ֶיֱהֶמה, ּכָ י ַכּכִ י, ִלּבִ ן הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ ַעל־ּכֵ
י  ּפֵ ְוִרׁשְ ָחי.  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ְיֹהָוה  ְלַחְצרֹות  י  ַנְפׁשִ ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ְלעֹוָלם. 
ֹלא  ּוְנָהרֹות  ְלַכּבֹוָתּה  יּוְכלּו  ֹלא  ים  ַרּבִ ַמִים  ֵאֶליָך,  ְוִנְכָסף  ַהּבֹוֵער  ְלָבִבי  ְלֶהֶבת  ׁשַ
ַלֲהִבּיּות  ן אֹור  דֹול ָהֵאין סֹוף, ַעל־ּכֵ ַהּגָ אֹוְרָך  ּבְ ר  ּוְמֻחּבָ ר  ָ י אֹור ְלָבִבי ְמֻקּשׁ ּכִ ְטפּוָה,  ִיׁשְ
ְוֶחְפִצי  ְוַגְעּגּוִעי  ֵאֶליָך,  ִלְתׁשּוָקִתי  ְכִלית  ּתַ ְוֵאין  סֹוף  ֵאין  י  ּכִ סֹוף,  ֵאין  ַעד  הּוא  ְלָבִבי 
ב ַעד  ַהּלֵ ַלֲהִבּיּות  ְלִפי ֹעֶצם אֹור  ר  ָוֵעֶרְך, ַעד ֲאׁשֶ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ֵאֶליָך  יץ  ְוַאּמִ ָחָזק  ְוכֹוְסִפי 
ת ְלָבִבי ּבֹוֵער  ַ י אֹור ְקֻדּשׁ ָלל, ּכִ ר ַלֲעׂשֹות ׁשּום ֲעבֹוָדה ּכְ ֵאין סֹוף ְוַתְכִלית ֹלא ָהָיה ֶאְפׁשַ
ָוֶעד.  ָך ָתִמיד ְלעֹוָלם  ּבְ ְוִנְכָלל  בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ּוְבָרצֹון ָחָזק,  ִנְמָרץ  ק  ֵחׁשֶ ּבְ ּוִמְתַלֵהב ֵאֶליָך 
ָהְיָתה  ְוֹלא ֹזאת  זֶה,  ּבָ ְרצֹוְנָך  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ָלנּו ַעל־ְיֵדי  יָת  ּלִ ּגִ ה  ַאּתָ ַאְך 
ר ָלנּו ִלְהיֹות  ר ָוָדם ֲאַנְחנּו, ְוִאי ֶאְפׁשַ י ָבׂשָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ י ַאּתָ ְבִריָאֵתנּו, ּכִ ה ּבִ דֹוׁשָ ָנְתָך ַהּקְ ּוָ ּכַ
ִביל  ׁשְ ּבִ ר  ים טֹוִבים, ֲאׁשֶ ּוְבַמֲעׂשִ עּוְבדֹות  ּבְ ֲעבֹוָדֵתנּו  ּבַ ה ָחֵפץ  ְוַאּתָ ָך ָתִמיד,  ּבְ בּוִקים  ּדְ
ַזְרּתָ ָעֵלינּו  ן ּגָ ּיֹות. ַעל־ּכֵ תֹוָרה ּוְבִמְצֹות ַמֲעׂשִ ָפל ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבְ ָ עֹוָלם ַהזֶּה ַהּשׁ אנּו ּבָ זֶה ּבָ
ָעֵלינּו ְלַצְמֵצם  ְוָגַזְרּתָ  ה,  ּדָ ְוִלְבִלי ִלְבֹער ֵאֶליָך יֹוֵתר ֵמַהּמִ ְיֹהָוה  ִלְבִלי ַלֲהֹרס ַלֲעלֹות ֶאל 
י.  ִקְרּבִ ּבְ י ָחַלל  ְוִלּבִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ב  ּלֵ ּבַ נּוי  ּפָ ְוַלֲעׂשֹות ָחָלל  ְלָבֵבנּו  ּבִ ׁשֶ אֹור ַהִהְתַלֲהבּות 
ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ּוְקדֹוׁשֹות,  טֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ְלָבֵבנּו  ּבִ ְלַצּיֵר  ה  ִנְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ְוַלֲעֹבד  דֹוׁשֹות  ִמּדֹוֶתיָך ַהּקְ ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ְדָרֶכיָך ַהּטֹוִבים  ּבִ ְוָלֶלֶכת  ֱאֶמת,  ּבֶ ֹעל ֲעבֹוָדְתָך 
ֵלָמה,  ׁשְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ֹעל  ָעֵלינּו  ל  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ אֹוְתָך 
ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְבִריַאת ָהָאָדם ּכְ ָנְתָך ּבִ ּוָ ּכַ ר זֶה ָהָיה  ֵאי עֹוָלם, ֲאׁשֶ ּוְלַגּלֹות ַמְלכּוְתָך ְלָכל ּבָ

עֹוָלם: ַמְלכּוְתָך ּבָ

אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב,  ּוְבֵכן ּבָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵואֹלֵהי  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאֹלֵהי  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָכל  ֵואֹלֵהי 
ְוַתְדִריֵכִני  מֹוִני, ְותֹוֵרִני  ּכָ ל  ּוְמֻבְלּבָ גּום  ּפָ ָעַלי, ַעל  ַוֲחָסֶדיָך  ְוִיְכְמרּו ָנא ַרֲחֶמיָך  ֶיֱהמּו ָנא 
ֵאיזֶה  ֵאיזֶה ֶדֶרְך ּבְ ִעְנָין זֶה, ּבְ ֱאֶמת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ה ָלַדַעת ּבֶ ֶאְזּכֶ ֵדִני, ׁשֶ ָך ּוְתַלּמְ ֲאִמּתְ ּבַ
ֲאִני  י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ה  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ ָהאֹור  ְלַצְמֵצם  ֹאֶפן 
ִגּבּור ָלרּוץ ֹאַרח ַהזֶּה  ֱאֶמת, ְוָלרּוץ ֵאֶליָך ּכְ ּתֹוֵקק ֵאֶליָך ּבֶ ָצִריְך ִלְכֹסף ֵאֶליָך ָתִמיד ּוְלִהׁשְ
ֶהֶבל  ה ּבְ ִנים ַהְרּבֵ יִתי ָיִמים ְוׁשָ ּלִ ָבר ּכִ י ּכְ ָפֶניָך, ּכִ ָהִייִתי ָנזּוף ִמּלְ ַמן ׁשֶ זְּ ָהִייִתי ָיֹכל ֵליֵלְך ּבַ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה מט ִפָלּ שגּתְ

יב  ה ְלָהׁשִ ָחִקים ֵאין ִלי ּפֶ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ב ָמרֹום, ּוַמה ֲאַסּפֵ ָוִריק. ָמה אֹוַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ
אי ֵאין  ַוּדַ ּבְ ים,  ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ּבַ ֶהם  י ּבָ ְסּתִ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ְוֹלא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש. ּוִבְמקֹומֹות ֵאּלּו 
ם  ָ ם ְמֵהָרה ְוָלרּוץ ִמּשׁ ָ אי ַהֶהְכַרח ִלְבֹרַח ִמּשׁ ֵסֶדר, ּוְבַוּדַ ַהְדָרָגה ּכְ ֶרְך ָלֵצאת ֵמֶהם ּבְ ׁשּום ּדֶ
י ֹלא אּוַכל  יט ַאֲחַרי, ּכִ י, ְוִלְבִלי ְלַהּבִ ֵלט ַעל ַנְפׁשִ דֹול, ְלַמֵהר ְלִהּמָ ְמִהירּות ּוִבְזִריזּות ּגָ ּבִ
ָעַלי  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ה  ְוַאּתָ ְכֶרַגע,  ֲאִפּלּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  עֹוד  ְלִהְתַמְהֵמּהַ 
ּוְלָהִביא  ִרים,  ְנׁשָ ְנֵפי  ּכַ ַעל  אֹוִתי  א  ְוִלּשָׂ ָך,  ֻעזְּ ְזרֹוַע  ּבִ ְמֵהָרה  ּוְלהֹוִציֵאִני  ֶאְצְלָך,  נּוִזים  ַהּגְ
י  ְותֹוַחְלּתִ ִתְקָוִתי  ָאְבָדה  ֹלא  ֲעַדִין  י  ּכִ ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ְלָקְרֵבִני  ֵאֶליָך  אֹוִתי 
י־ֵכן ֲאִני ֻמְכָרח  י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ י ֹלא ָתְמנּו ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ י ַחְסּדֵ ֵמְיֹהָוה ּכִ
ְוָידּוַע  ָגלּוי  י  ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ְלָפֶניָך  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלָבִבי  ִהְתַלֲהבּות  אֹור  ְלַצְמֵצם 
ְוֹלא  ַבַער  ַוֲאִני  ה,  ּדָ ֵמַהּמִ חּוץ  ַהִהְתַלֲהבּות  ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  אִתי  ּבָ ָגִמים  ְפּ ה  ְלַכּמָ ְלָפֶניָך, 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּגֹוֵאל  ֲאדֹוִני,  ֲאדֹוִני  ָאִבי  ָאִבי  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ְך.  ִעּמָ ָהִייִתי  ֵהמֹות  ּבְ ֵאָדע 
ָמִתי  י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ִליְך ַעְצִמי ָעֶליָך, ֲהֵריִני מֹוֵסר ּגּוִפי ְוַנְפׁשִ י צּור ְלָבִבי, ֲהֵריִני ַמׁשְ ּוְקדֹוׁשִ
א.  י ֶאּשָׂ ִדיָתה אֹוִתי ְיֹהָוה ֵאל ֱאֶמת. ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ּפָ ֵאֶליָך ְלַבד. ּבְ
ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה  ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ל ְלָבִבי ָעֶליָך ְלַבד. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ַוֲאִני מֹוֵסר ּכָ
ְלַצְמֵצם  ְוֵאיְך  ֵאֶליָך  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ׁשּוָקה  ַהּתְ ִעְנָין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵדִני  ְוַלּמְ הֹוֵרִני  ֶמָך.  ׁשְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוֵליֵלְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהִהְתַלֲהבּות,  ֶאת 
ַאֲהָבה  ּבְ ֵלָמה,  ׁשְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ֹעל  ָתִמיד  ָעַלי  ל  ּוְלַקּבֵ ַהּטֹובֹות,  ִמּדֹוֶתיָך  ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ
ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ אֹוְתָך  ְוַלֲעֹבד  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ ּוְבָרצֹון, 

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ּכִ ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ ּבְ

ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ִלי  ר  י ִאי ֶאְפׁשַ ּכִ יֹוֵדַע  ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִני,  ָחּנֵ ִני  ָחּנֵ יֵעִני,  הֹוׁשִ יֵעִני  הֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ָעְזֵרִני  זֶה,  ִעְנָין  ּבְ ְפָרט  ּבִ ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ׁשּות ֵלב  ּפְ יֵלִני ִמּטִ ַרֲחֶמיָך ִמן ַהּיֵֶצר ָהָרע, ַהּצִ יֵלִני ָנא ּבְ יֵלִני, ַהּצִ ֵטִני, ַהּצִ ָאֵלִני, ַמּלְ ֵדִני, ּגְ ּפְ
ָרעֹות,  ֵמָחְכמֹות  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵטִני  ּוַמּלְ ִני  ְוָחּנֵ ֵדִני  ּפְ ֵלב,  ֵמָעְרַלת 
ַחת,  ַ ֶות ּופֹוֶדה ִמּשׁ ִני, ּגֹוֵאל ִמּמָ ב, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, חּוס ְוָחּנֵ ּלֵ ּבַ ר ַהּיֵֶצר ָהָרע ׁשֶ ֵהם ִעּקָ ׁשֶ
ַהּפֹוְגִמים  ָרִעים  ֵמִהְרהּוִרים  י  ַנְפׁשִ ָטה  ַמּלְ ָרעֹות,  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ֵדִני  ּפְ ָים,  צּולֹות  ִמּמְ ֵדִני  ּפְ
ֵטִני  יֵלִני ַמּלְ ה ָיַדְעּתָ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ַהּצִ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְמֹאד ְמֹאד, ּכַ ֶנֶפׁש ִיׂשְ ּבְ
ר ֵהם  ב, ֲאׁשֶ ּלֵ ּבַ ר ַהּיֵֶצר ָהָרע ׁשֶ ר ֵהם ֵהם ִעּקָ ּוִבְלּבּוִלים, ֲאׁשֶ בֹות ָזרֹות  ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ִמּכָ
י  ְדּתִ י ְוִנְלּכַ ְסּתִ י ַעל ָיָדם ִנְתּפַ עֹוְכָרי, ּכִ ב, ְוַרק ֵהם ָהיּו ּבְ ֵהם ְמַטְמְטִמין ֶאת ַהּלֵ ָעְרַלת ֵלב, ׁשֶ
עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה,  י ְלָפֶניָך ִמּנְ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ַעי ָהֲעצּוִמים ׁשֶ ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ּבַ
בֹות ְקדֹוׁשֹות  ַמֲחׁשָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ י ְלַקּדֵ ּלֹא ִנְזַהְרּתִ אּו ָעַלי ַרק ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ם ּבָ ּלָ ר ּכֻ ֲאׁשֶ
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  י  ַמֲעׂשַ ֶאת  ַוֲהֵרעֹוִתי  י,  ִלּבִ ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  י  ְוָהַלְכּתִ ּוְטהֹורֹות, 
ַעד  י,  ּנִ ִמּמֶ ם  ְלָגְרׁשָ י  ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ ְוֹלא  י,  ִלּבִ ּבְ ִלְכֹנס  י  ְחּתִ ִהּנַ ר  ֲאׁשֶ ים,  ַרּבִ ּוִבְלּבּוִלים  ָרעֹות 
ָגִמים  ַהּפְ ְלָכל  אִתי  ּבָ ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֹכִחי.  ילּו  ִהְכׁשִ אִרי  ַצּוָ ַעל  ָעלּו  ְרגּו  ּתָ ִהׂשְ ר  ֲאׁשֶ
ְרֵכי  ּדַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ה,  ֵהּנָ ַעד  ָך  ִמּמְ י  ִנְתַרֲחְקּתִ ר  ֲאׁשֶ ַהִהְתַרֲחקּות  ּוְלָכל  ָך  ֶנְגּדְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ
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ה  ֵלט ֵמֶהם, ְוַעּתָ ֶרְך ֵאיְך ָלֵצאת ּוְלִהּמָ י, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ּנִ ֱאֶמת ֶנֶעְלמּו ִמּמֶ ׁשּוָבה ּבֶ ַהּתְ
ר ִייַטב ִלי ָלַעד. ֲאָהּה ְיֹהָוה,  ׁש ָמנֹוַח ֲאׁשֶ ׁשּוָעִתי ֵמַאִין ֲאַבּקֵ ֹבא ּתְ ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי ֵמַאִין ּתָ
יֵעִני  י ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש. הֹוׁשִ ּכִ יֵעִני ֱאֹלִהים  יָעה הֹוׁשִ יָעה הֹוׁשִ ל הֹוׁשִ ל ַהּצֵ ֲעֹזר ֲעֹזר ַהּצֵ
ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ דֹוָלה, ּבִ ְתָך ַהּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְתָך ָהֲעצּוָמה, ּבִ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ִני, ַקּדֵ ׁשֵ ַטֲהֵרִני ַקּדְ
ְוַהּנֹוָרָאה.  דֹוָלה  ַהּגְ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ְיכֹוָלה  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ׁשּום  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַהּנֹוָרָאה, 
ִלי  ְוַקּיֵם  ְלָבִבי,  ָעְרַלת  ל  ּכָ י,  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ׁשּות  ּפְ ַהּטִ ל  ּכָ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ֵני  ִמּפְ ֵרׁש  ּגָ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי 
ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַזְרֶעָך  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ּוָמל  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ַרֲחֶמיָך  ּבְ
בֹות ְקדֹוׁשֹות ּוְטהֹורֹות,  ִני ְלַמֲחׁשָ יָך. ַזּכֵ ָך ְלַמַען ַחּיֶ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ
ֶאת  ׁש  ַקּדֵ יֵלִני,  ַהּצִ יֵלִני  ַהּצִ ָרִעים,  ֵמִהְרהּוִרים  ָנא  יֵלִני  ַהּצִ ָרעֹות,  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ יֵלִני  ַהּצִ
ֲעלּומֹות  ּתַ יֹוֵדַע  ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ
ִני ְוַטֲהֵרִני, ָקדֹוׁש ַעל  ׁשֵ ֲחֹמל ָעַלי, ָמֵלא ַרֲחִמים ֶיֱהמּו ְוִיְכְמרּו ֵמֶעיָך ָעַלי, ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ַקּדְ
ָלּה.  ה ְלַקּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְתָך ַהּנֹוָרָאה ּבְ ָ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד ְקֻדּשׁ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ן ִלי ּבְ ֹות ּתֶ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ּכָ
ב, ִמָכל  ׁשּות ַהּלֵ ל ִמיֵני ִטּפְ ל ִמיֵני ָעְרַלת ֵלב, ִמּכָ נּוי ְוָחָלל ִמּכָ י ּפָ ְהֶיה ִלּבִ ּיִ ִני ְמֵהָרה ׁשֶ ַזּכֵ
ִכין ֵמַהּיֵֶצר ָהָרע. ְוָעְזֵרִני  ְמׁשָ בֹות ָזרֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ַהּנִ ִמיֵני ַמֲחׁשָ
בֹות  בֹות ְקדֹוׁשֹות ּוְטהֹורֹות, ַמֲחׁשָ ה ַמֲחׁשָ ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ י  ִלּבִ יְך ְלתֹוְך  ה ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ַהּיֵֶצר ַהּטֹוב  יר  ְלַהְגּבִ ֹכַח  ִלי  ן  ְוִתּתֶ ַהּיֵֶצר ַהּטֹוב,  ֵהם  ׁשֶ בֹות טֹובֹות  ּוְנכֹונֹות, ַמֲחׁשָ ַזּכֹות 
י  ק ִמִלּבִ בֹות ָרעֹות, ְלָגֵרׁש ּוְלַסּלֵ ֲחׁשָ בֹות ְקדֹוׁשֹות ַעל ַהּמַ ֲחׁשָ יר ַהּמַ ַעל ַהּיֵֶצר ָהָרע, ְלַהְגּבִ
ַלְחׁשֹב  ה  ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוְרדֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָכל  ּוִבְלּבּוִלים,  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ
ַעת  ְלּבּול ַהּדַ ִלי ׁשּום ּבִ ה ְוַצָחה ּבְ ָבה ַזּכָ ַמֲחׁשָ ֱאֶמת ּבְ ָראּוי ֵאיְך ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ ֱאֶמת ּכָ ּבֶ
ִמּדֹוֶתיָך  ּבְ ֵקִני  ּוְתַדּבְ ַהּטֹוִבים,  ְדָרֶכיָך  ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ָתִמיד.  י  ִעּמִ ִתְהֶיה  ה  ְוַאּתָ ָלל,  ּכְ
ֱאֶמת  ּבֶ ּוְבִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַמְלכּוְתָך  ֹעל  ָעַלי  ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ
ק  ּבֵ ֱאֶמת, ּוְלִהְתּדַ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ דֹוָלה, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּוֶבֱאמּוָנה ּבִ
ַהזֶּה  ָהֹאַרח  ל  ּכָ ְמֵהָרה  ָלרּוץ  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  ָך  ּבְ
ל  י ּכָ ַחּיַ ן ְמֵהָרה ּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ָפֶניָך, ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ָהִייִתי ָנזּוף ִמּלְ ַמן ׁשֶ זְּ ָהִייִתי ָיכֹול ֵליֵלְך ּבַ ׁשֶ
ים  ַעי ָהַרּבִ ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי  ַהזֶּה, ַעל־ְיֵדי ֲחָטַאי  עּוַרי ַעד ַהּיֹום  ִמּנְ י ְלָפֶניָך  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ
ית,  ּיִ ַוֲאִמּתִ ֵלָמה  ׁשְ ְיׁשּוָעה  ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעַלי  ְוַרֵחם  ִני  ְוָחּנֵ ְוָהֲעצּוִמים. חּוס 
י ָעֶליָך  ית ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ָעְזֵרִני ּכִ ְצִחּיִ ֱאֶמת, ְיׁשּוָעה ַהּנִ ֶפׁש ְוַהּגּוף ּבֶ ְיׁשּוַעת ַהּנֶ
ְזכֹור  ַעְזֵבנּו,  ּתַ ְוַאל  נּו  ׁשֵ ּטְ ּתִ ְוַעל  יֵחנּו  ּנִ ּתַ ַעל  ָעֵלינּו,  ִנְקָרא  ְמָך  ׁשִ י  ּכִ יֵעִני  הֹוׁשִ י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ
יׁשּוָעֶתָך ַטֵהר  ְקֵדִני ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ה. ָזְכֵרִני ְיֹהָוה ּבִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
א, עֹוְרִרי  ּנָ ַחר. עּוָרה  ׁשָ ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ֶבל  ַהּנֵ ֱאֶמת. עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה  ּבֶ ְלָעְבְדָך  ְלָבִבי 
אּוַלי  ְיַרֵחם,  אּוַלי  ָיחֹוס  אּוַלי  יֹון,  ִהּגָ ֵמיַטב  ּבְ ֵאל  ֵני  ּפְ ָנא  י  ַחּלִ ָנא,  ִעְמִדי  ָנא,  קּוִמי  א,  ּנָ
ָקה  רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם, אּוַלי ְיַרֵחם אּוַלי ְיַרֵחם. ּדַ
ְלׁשֹוִני ֵהן ְיֹהָוה  ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ ר ּכִ ָלל ַמה ְלַדּבֵ א, ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ּלָ ִלי ָעְרֵבִני. ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ
י ֵאֶליָך  ּפַ ֹטַח ּכַ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ָמֵלא ַרֲחִמים, ִלׁשְ ּה. ַרק ּבָ ָיַדְעּתָ ֻכּלָ
ן ִלי  ן ִלי ִתְקָוה טֹוָבה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּתֵ ְקָוה. ּתֵ ֶתָך, אּוַלי ֵיׁש ּתִ ָ א ֵעיַני ִלְמעֹון ְקֻדּשׁ ְוִלּשָׂ



ה ְלתֹוָרה מט ִפָלּ שהּתְ

א.  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ֶנֶפׁש  ַח  ּמֵ ׂשַ ַוֲאָנָחה,  ָיגֹון  י  ּנִ ִמּמֶ ָהֵסר  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ
ה ַעל־ ם, ְוֶאְזּכֶ ָ י ִמּשׁ ְחַצְבּתִ ּנֶ קֹור ׁשֶ ה ָלׁשּוב ַלּמָ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ֵלָמה ּבֶ ִני ְמֵהָרה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ַזּכֵ

ָאה: ּתָ ָאה ְוִיחּוָדא ּתַ ְיֵדי ְתׁשּוָבִתי ְלַיֵחד ִיחּוָדא ִעּלָ

ֵרי ׁשְ ְלֹחֶדׁש ִניָסן ְוֹחֶדׁש ּתִ

ָנה,  ָ ל ַהּשׁ ים ׁשֶ ֵני ָראׁשִ ֵהם ׁשְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ים ַהּקְ ֵני ַהֳחָדׁשִ ׁשְ ּבְ יֹוֵתר  ׁש ַעְצִמי ּבְ ִני ְלַקּדֵ ּוְתַזּכֵ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ֶהם  ָנה ָלׁשּוב ּבָ ְוׁשָ ָנה  ָכל ׁשָ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ׁשֶ ֵהם  ֵרי, ׁשֶ ְוִתׁשְ ֵהם ִניָסן  ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ ְיֵתָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶהם  ּבָ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ֵלָמה  ׁשְ
ִני ְלעֹוֵרר  ה. ּוְתַזּכֵ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ים ָהֵאּלּו ַעל ּכָ ֵני ַהֳחָדׁשִ ֵלָמה ָתִמיד ִמּשְׁ דֹוָלה ּוְתׁשּוָבה ׁשְ ּגְ
חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ִמיד ׁשִ ָכל יֹום ּתָ ר ְלָפֶניָך ּבְ ה ְמֵהָרה ְלַסּדֵ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ְוֶאְזּכֶ ּוְלַגּלֹות ֲעׂשָ
ְוֶחְדָוה,  ְוֹעז  ְוִזְמָרה  ְוִנּגּון  ַבח  ָוׁשֶ יר  ׁשִ ּבְ דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ן  ְוַרּנֵ יָלה  ּגִ קֹול  ּבְ ה  ַהְרּבֵ
ְתַער ֶלָעִתיד,  ּיִ יר ׁשֶ ְתַער ַעל ָיֵדינּו ַהּשִׁ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ים, ַעד ׁשֶ דֹוׁשִ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ַהּקְ ָכל ֲעׂשָ ּבְ
ׁש  ֵליל ִהְתַקּדֶ יר ִיְהֶיה ָלֶכם ּכְ תּוב, ַהּשִׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ע, ּכְ ָלׁש ְמֻרּבָ פּול ְמׁשֻ ׁשּוט ּכָ יר ּפָ הּוא ׁשִ ׁשֶ
יג  ּוְלַהּשִׂ ֵליַדע  נּו  ּוְתַזּכֵ ְך.  ּבָ ַמְעָיַני  ל  ּכָ ֹחְלִלים  ּכְ ִרים  ְוׁשָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ָחג. 
ְסִתיָמָאה  יָקא  ַדַעּתִ אֹוַרְייָתא  ְוֵליַדע  יג  ְלַהּשִׂ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלה  ּבָ ַהּקַ סֹודֹות 

ָיא ֶלָעִתיד ָלֹבא: ּלְ ַדֲעִתיָדא ְלִאְתּגַ

נֹוֶתיָה  ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ָכל ּפְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ים ְלַקּיֵם ִמְצַות ִציִצית ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
ֵהא ֲחׁשּוָבה  ּתְ דֹוָלה. ִויִהי ָרצֹון ְלָפֶניָך ׁשֶ ְמָחה ּגְ ּה, ּוְבֵלב טֹוב ּוְבׂשִ לּוִים ּבָ ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ
לּוי  י ּגָ יִצית. ּכִ ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ ם ִמְצַות ּתְ ְמנּו ּגַ ִאּלּו ִקּיַ ֶמר ָלָבן ּכְ ין ִמּצֶ ָאנּו עֹוׂשִ ִמְצַות ִציִצית ׁשֶ
ֵכֶלת  ּתְ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ִעים  ְעּגְ ּוִמְתּגַ ֲחֵפִצים  ְוָאנּו  ְרצֹוְנָך,  ַלֲעׂשֹות  ְרצֹוֵננּו  ׁשֶ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע 
ְלַקּיֵם  ֵדי  ּכְ ַרב  הֹון  ִרים  ְמַפזְּ ָהִיינּו  ְלִציִצית  ֵכֶלת  ּתְ ִלְמֹצא  זֹוִכים  ָהִיינּו  ְוִאם  יִצית,  ּצִ ּבַ ׁשֶ
ֲעֹונֹוֵתינּו,  זֹון ּבַ ם ַהִחּלָ נּו ְוִנְתַעּלֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ים ָחַרב ּבֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ֵלמּות. ַאְך ּבַ ׁשְ ְצָוה ּבִ ַהּמִ
ֵהא  ּתְ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמּלְ ְיִהי ָרצֹון  ן  ֵלמּות, ַעל־ּכֵ ׁשְ ּבִ ְלַקּיֵם ִמְצָוְתָך  זֹוִכים  ָוָהְלָאה ֵאין ָאנּו  ּוֵמָאז 
ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  יִצית,  ּצִ ּבַ ׁשֶ ֵכֶלת  ּתְ ִמְצַות  ְמנּו  ִקּיַ ִאּלּו  ּכְ ְלָפֶניָך  ָלָבן  ִציִצית  ִמְצַות  ֲחׁשּוָבה 
ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ֲחֹזר  ּיַ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ  לֹום  ְלׁשָ ַוֲהִביֵאנּו  ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ִעיְרָך  ּוְבֵנה 
ר  ר ְוַתֲעֹקר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ה ּוְתׁשַ ַכּלֶ יִצית, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ּתְ זֹון ְוִנְזּכֶ ַהִחּלָ
י  ּכִ ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו  ה  ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה  ה  ּלֵ ּכַ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ָהעֹוָלם,  ִמן  ָעה  ָהִרׁשְ ַמְלכּות 

ַיֲעֹקב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: ל ּבְ ֱאֹלִהים מׁשֵ

ל ָעֵלינּו ֶאת  ָך ָתִמיד, ּוְלַקּבֵ בּוִקים ּבְ ָרֵאל, ִלְהיֹות ּדְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ נּו אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ּוְתַזּכֵ
נּו  ם ּבָ ִמים, ִויֻקּיַ ים טֹוִבים ְוַקּיָ ים ֲאֻרּכִ יַע ָעֵלינּו ַחּיִ ּפִ יְך ְוַתׁשְ ַאֲהָבה. ְוַתְמׁשִ ֹעל ַמְלכּוְתָך ּבְ
ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְוַתְמּתִ ַהּיֹום.  ֶכם  ּלְ ּכֻ ים  ַחּיִ ֱאֹלֵהיֶכם  יֹהָוה  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 
ַפע  יְך ָעֵלינּו ׁשֶ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוַתְמׁשִ ָרֵאל ּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ּכָ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ַוֲעׁשִ לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  טֹוָבה 

י: ִלי ּדָ ָרָכה ַעד ּבְ ַוֲהִריקֹוִתי ָלֶכם ּבְ



ה ְלתֹוָרה מט ִפָלּ ּתְ שו

ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָחם  ּמְ ְלׂשַ ִרים,  ׁשֵ ַהּכְ ה  ְוַכּלָ ָחָתן  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְוָעְזֵרנּו  ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ נּו  ְוַזּכֵ
ה  דֹוָלה, ְוִנְזּכֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ה, ּבִ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ד ִלְפֵניֶהם ּבְ ר ּוְלַרּקֵ ָמחֹות ּוְלַזּמֵ ׂשְ
ַאֲהָבה ְוַאְחָוה  ת ְנעּוִרים ִעם ּדֹוָדּה ּבְ ר ֵאׁשֶ ה ָהֶעְליֹוִנים ּוְלַחּבֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַיֵחד ָחָתן ְוַכּלָ
ל  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ע  ַאְרּבַ ַיַחד  רּו  ְוִיְתַחּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ ִויחּוָדא  ָאה  ִעּלָ ִיחּוָדא  ְלַיֵחד  ה  ְוִנְזּכֶ ְוֵרעּות, 

ִעיר: ָך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאֹבא ּבְ ִקְרּבְ תּוב, ּבְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ דֹוׁש, ִויֻקּיַ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ׁשִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  ְוַתֲעֹזר  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ִני  ְוַזּכֵ
ָלל,  נּו ְלׁשּום ָחְכָמה ִחיצֹוָנה ּכְ ְבּתֵ ה ַמֲחׁשַ ל ָהֲעּכּום, ְוֹלא ַנּטֶ ָלֵצאת ֵמָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך  ָך  ּבְ ְדבּוָקה  ִתְהֶיה  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַרק 
גֹות ֶעְליֹונֹות ֲחָדׁשֹות,  ִמיד ַהּשָׂ יג ּתָ ים ְוִיְזּכּו ְלַהּשִׂ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ה אֹור ַהּצַ ל ְוִיְתַעּלֶ ּדֵ ִיְתּגַ

דֹוׁש: דֹול ְוַהּקָ ל ְוֶלֱהנֹות ֵמאֹוָרם ַהּגָ ים ְלַקּבֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ּוְתַזּכֵ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ה  ַרּבָ וְבֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ נּו  ְוַזּכֵ
ֱאֶמת  ּבֶ ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ּבְ ְוֶחְדָוה,  יָצה  ּדִ ה  ִרּנָ ִגיָלה  ּבְ ְוִזְמָרה,  ל  ַהּלֵ ַבח  ָוׁשֶ יר  ׁשִ ּבְ ַוֲעצּוָמה, 
ֲאַות ָממֹון  ל ּתַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ת ְלׁשַ ּבָ ת ׁשַ ַ ֹכַח ְקֻדּשׁ ה ּבְ דֹוָלה. ְוִנְזּכֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּוֶבֱאמּוָנה ּבִ
ְוִלְכסֹוף  ְלִהְתַאּוֹות  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ְלָממֹון  ה  ְוֶחְמּדָ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  ָלנּו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ נּו,  ֵמִאּתָ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ט ְליֹום ׁשֶ ָ ְצִחי, ִלְהיֹות ְמֻקּשׁ ִמיד ְלַתְכִלית ַהּנִ ּתָ

ּוְלַבֵער  ְלָגֵרׁש  ה  ֵמַעּתָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
בֹות ְקדֹוׁשֹות ּוְטהֹורֹות ַזּכֹות  יְך ָעֵלינּו ַמֲחׁשָ ָבֵבנו, ְוַנְמׁשִ בֹות ָרעֹות ִמּלְ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ
ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּבְ ה ּכִ ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ ֱאֶמת ּבְ ה ְלָעְבְדָך ּבֶ ּוְנכֹונֹות. ְוַנְתִחיל ֵמַעּתָ
הֹוֵרנּו  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  י.  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַלּתַ ֵלמּות  ַהּשְׁ ְלַתְכִלית  ְמֵהָרה  יַע  ּוְלַהּגִ ָלֹבא 
חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך  ָך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ֵדנּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך, ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך, ׂשִ ְדָרֶכיָך ַלּמְ
ים ֹלא  ְלֶהֶבְתָיּה. ַמִים ַרּבִ י ֵאׁש ׁשֶ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ אֹול ִקְנָאה ְרׁשָ ה ִכׁשְ ֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ י ַעזָּה ַכּמָ ּכִ
ַאֲהָבה  יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ְטפּוָה ִאם ִיּתֵ יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיׁשְ
ּוִבְפָרִטּיּות,  ְכָלִלּיּות  ּבִ ְלָגֳאֵלנּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ִלים  ּדַ חֹוֵמל  לֹו.  ָיבּוזּו  ּבֹוז 
ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה  יַח ִצְדֵקנּו, ְוִנְזּכֶ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ַגׁשְ ּבְ
ה ֱאֹלָהי. ׁשּוָבה  י ַאּתָ יֵבִני ְוָאׁשּוָבה ּכִ א. ֲהׁשִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ ֵני ְימֹות ַהּמָ ּוְבָרָכה ִלׁשְ
ֶקֶדם. ִיְהיּו  ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך. ֲהׁשִ ְיֹהָוה ַעד ָמָתי ְוִהּנָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ



י יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ שזּתֹוָרה נ י ַהּצִ

י יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ּתֹוָרה נ י ַהּצִ

ל א.  ּלֵ ְבִרית ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ ל ַהּפֹוֵגם ּבִ ּכָ
ים  ִהּלִ )ּתְ ּתֹאַמְרָנה"  ַעְצֹמַתי  ל  "ּכָ ְבִחיַנת:  ּבִ
ְמִתיקּות  ִלְטֹעם  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְינּו  י(,  לה, 

ִחיָנה ִנְקֵראת  זֹּאת ַהּבְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ּבְ
ָיכֹול  ֵאינֹו  י  ּכִ ּתֹאַמְרָנה",  ַעְצֹמַתי  ל  "ּכָ
ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְמִתיקּות  ִלְטֹעם 

ִרית: ַגם ַהּבְ ּפְ

ַמִין ב.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְבִריתֹו  ּבִ ַגם  ּפָ ׁשֶ ִמי 
ְמִריִרין ַמִין ְמָסֲאִבין זֶַרע ָטֵמא, ַוֲאַזי ֵאינֹו 
ַעְצֹמַתי  ל  "ּכָ ְבִחיַנת  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול 
ֶלֱאֹכל  ָנֵחת  א  ְלּבָ ּכַ ְוָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ּתֹאַמְרָנה" 
ָמָרה  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  תֹו,  ִפּלָ ּתְ ַהְינּו  נֹו,  ָקְרּבָ
ן  ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ יִהּנֹם. ֲאָבל ּכְ ִחיַנת ּגֵ ִחיַנת ֶחֶרב ּבְ ּבְ
ְבִחיַנת ַמִין ְמִתיִקין ַמִין  ִרית, ֲאַזי הּוא ּבִ ַהּבְ
ְמתּוִקים  ּבּוָריו  ּדִ ַוֲאַזי  ֹקֶדׁש,  זֶַרע  ַדְכָין  ּדְ
ִמיֵעם  ּוַמׁשְ יו  ִמּפִ ּיֹוְצִאים  ּוְכׁשֶ ְוטֹוִבים, 
ּבּוִרים  ַהּדִ ְמִתיקּות  ִנְכָנִסים  ֲאַזי  ְלָאְזָניו, 
ְבִחיַנת  ּבִ תֹו  ִפּלָ ּתְ ַוֲאַזי  ַעְצמֹוָתיו,  ְלתֹוְך 
ָנֵחת  ַאְרֵיה  ְוָאז  ּתֹאַמְרָנה",  ַעְצמֹוָתי  ל  "ּכָ

נֹו: ֶלֱאֹכל ָקְרּבָ

ּוְכִפי ג.  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ
ׁשֹוְמֵרי  ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ רּותֹו  ִהְתַקּשְׁ
מֹו ֵכן הּוא ָיכֹול ִלְטֹעם ְמִתיקּות  ִרית, ּכְ ַהּבְ

ה: ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ּבְ

ַעְצמֹו ד.  ֶאת  ֹמר  ִיׁשְ ְבִריתֹו  ּבִ ַגם  ּפָ ׁשֶ ִמי 
ָלִבים ּוֵמֶחֶרב: ִמּכְ

ֵהן ה.  ֵהן  ּדֹור,  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנים  ּפָ ָהַעזֵּי  ׁשֶ ְוַדע 
ַעל  ְוחֹוְלִקים  ָהעֹוְמִדים  ְוֵהן  ָלִבים,  ַהּכְ

ן  ּקֵ ּתִ ֹלא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ת  ִפּלַ ּתְ
ֵלמּות: ׁשְ ִריתֹו ּבִ ּבְ

ֲעוֹוָנם ו.  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ יָלא  ִמּמֵ ִבין  ּתָ ּוִמזֶּה 
ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ת  ִפּלַ ּתְ ַעל  ַהחֹוְלִקים  ל  ׁשֶ
ִנְקָרִאים  ֵהם  י  ּכִ תֹו,  ִפּלָ ּתְ ל  ְלַבְלּבֵ ְורֹוִצים 
ַעזֵּי  ָלִבים  "ְוַהּכְ ִחיַנת:  ּבְ ׁש,  ַמּמָ ָלִבים  ּכְ
זֶּה ָהִאיׁש  י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ ְעָיה נו, יא(, ּכִ ֶנֶפׁש" )ְיׁשַ
ִרית,  ַהּבְ ְלִתּקּון  ֲעַדִין  ָזָכה  ֹלא  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ
ַהזֹּאת  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ָעָליו  א  ּבָ זֶה  ּוֵמֲחַמת 
"ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָנֵחת  א  ְלּבָ ּכַ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ
זֶה  ֵמֲחַמת  טּוִרים  ּפְ ֵאיָנם  ַהחֹוְלִקים  ֲאָבל 
ִמן  ם  ַנְפׁשָ ֶאת  עֹוְקִרים  ֵהם  י  ּכִ ים,  ֵמֳעָנׁשִ
ה, ּוַמְכִניִסים ַעְצָמם ִלְהיֹות ִנְקָרִאים  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
חֹוְלִקים ַעל  ׁש ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ָלִבים ַמּמָ ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ
ִריתֹו  ּבְ ן  ּקֵ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ תֹו,  ִפּלָ ּתְ
ָצִריְך  הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ "ל.  ְוַכּנַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ּכֹחֹו, ַאף־ַעל־ ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו  ַע  ְלַיּגֵ
ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ י  ּפִ
ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי  ּבְ ְמִתיקּות  יׁש  ְלַהְרּגִ ָיכֹול 
ָמקֹום  ּבְ ְמֹבָאר  )ּכַ ְמֹאד  ְיָקָרה  ַעְצָמּה  ּבְ ְוַהְיִגיָעה 
ָלִבים  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ַהחֹוְלִקים  ֲאָבל  ַאֵחר(, 

"ל: ּנַ ׂשֹוא ּכַ ׁש, ְוָגדֹול ֲעוֹוָנם ִמּנְ ַמּמָ

י ז.  יק,  ֲאִכיָלתֹו ִהיא ְיַקר ָהֵעֶרְך, ּכִ ּדִ ַהּצַ
ן ָאסּור  ה, ְוַעל־ּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ֶפׁש ּדִ יַע ֶאת ַהּנֶ ּבִ ַמׂשְ
ִריְך ְלִהְתַעּנֹות,  ּצָ לֹו ְלִהְתַעּנֹות, ֲאָבל ִמי ׁשֶ

אי ְלִהְתַעּנֹות, ּוִמְצָוה ִהיא: ַוּדַ ָצִריְך ּבְ

ּקֹוִרין ח.  )ׁשֶ ֲעָצמֹות  ִביַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ַהחֹוַלַאת 
ֲאַות  ָאה ֵמֲחַמת ּתַ ֶרעֶכִניׁש( ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּבָ ּבְ

ִנאּוף:

ה ְלתֹוָרה נ ִפָלּ ּתְ

י  ְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני. ּכִ י ַאְרֵיה ּוִמּקַ יֵעִני ִמּפִ ֶלב ְיִחיָדִתי. הֹוׁשִ ד ּכֶ י ִמּיַ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ )נ( ַהּצִ

ַגם  יֵלִני ִמּפְ ל עֹוָלם, ַהּצִ ֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ יפּוִני ּכָ ָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים ִהּקִ ְסָבבּוִני ּכְ



ה ְלתֹוָרה נ ִפָלּ ּתְ שח

ָגם  ּפְ יַע ַעל  ּגִ ַהּמַ ה  ֶ ּשׁ ַהּקָ ִהיּנֹם  ּגֵ ין  ִמּדִ יֵלִני  ַהּצִ ֵון,  ַהּיָ יט  ִמּטִ ַחת  ׁשַ ֵאר  ִמּבְ יֵלִני  ַהּצִ ִרית,  ַהּבְ
ְזֹכר  ה.  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזכֹור  ָעַלי,  ַוֲחֹמל  לֹום. חּוס  ְוׁשָ ַחס  ִרית  ַהּבְ
ַער  ַהּצַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ּיֹות,  ְחּתִ ּתַ אֹול  ַהּשְׁ ִמן  ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפׁשִ ֶאת  יָעה  ְוהֹוׁשִ ל  ְוַהּצֵ ְוַרֵחם 
ְדֵרָגה  ּיֹוֵרד ַלּמַ יו, ׁשֶ ַחּיָ ן ּבְ לֹום ְוֹלא ָזָכה ְלַתּקֵ ְבִריתֹו ַחס ְוׁשָ ַגם ּבִ ּפָ ׁש ַעל ִמי ׁשֶ ּיֵ ְוָהַרֲחָמנּות ׁשֶ
ַער  נּו ֹעֶצם ַהּצַ ַדְעּתֵ ֵער ּבְ ר ָלנּו ְלׁשַ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֵאין עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך, ֲאׁשֶ אֹול ּבְ ל ׁשְ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ַהּתַ
ה ְלַבד יֹוֵדַע ֹזאת.  ָעָליו, ַרק ַאּתָ ִרים ְמֹאד ְמֹאד ְוֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ים ְוַהּמָ ׁשִ ּסּוִרים ַהּקָ ְוַהּיִ
ָרן  ה ַוּתְ ם ֵאין ַאּתָ י ׁשָ עֹוָלם, ּכִ ַעְלָמא ְדָאֵתי ֵאין מֹוִעיל ׁשּום ַרֲחָמנּות ּבָ ם ּבְ ָ ּשׁ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ְוַאּתָ
ה  ח, ְוַאּתָ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ֶ ָך הּוא ַמה ּשׁ ּלְ ר ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ָלל, ְוִעּקָ ּכְ
ל  ט ָיד ְלַקּבֵ ה ּפֹוׁשֵ ְוַאּתָ ְוֶאָחד,  ָויֹום ְלָכל ֶאָחד  ָכל יֹום  ּבְ ּוַמְזִמין ִהְרהּוֵרי ְתׁשּוָבה  ׁשֹוֵלַח 
אִתי ְלָפֶניָך  ן ּבָ ֵהר. ַעל־ּכֵ ִאים ִלּטָ ֱאֶמת ְלָכל ַהּבָ ַע ְועֹוזֵר ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ְמַסּיֵ ִבים, ְוַאּתָ ׁשָ
י ַהְיָקָרה,  ְדקֹו, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשִ ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ַהּצֹוֶפה ָלָרׁשָ
ְצָלה  ִאּנָ ָעה  ֶאְטּבָ ְוַאל  יט  ִמּטִ יֵלִני  ַהּצִ ִרית.  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ ּוְפֵדִני  ִני  ְוָחּנֵ חּוס  ָעַלי,  ַוֲחֹמל  חּוס 
ְאַטר  ּתֶ ְוַאל  ְמצּוָלה  ְבָלֵעִני  ּתִ ְוַאל  ַמִים  ּבֹוֶלת  ׁשִ ְטֵפִני  ׁשְ ּתִ ַאל  ָמִים.  י  ֲעַמּקֵ ּוִמּמַ ֹוְנַאי  ִמּשׂ
ֵרי ִפּיֹות,  ִאית ָלּה ּתְ ֶות ּדְ ל ַמְלַאְך ַהּמָ ִרירּות ַחְרּבֹו ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ִמּמְ יֵלִני ּבְ יָה. ַהּצִ ֵאר ּפִ ָעַלי ּבְ
ל  ָלִבים, ַהּטֹוְרִפים ַנְפׁשֹו ׁשֶ ְקָרִאים ּכְ ים ַהּנִ ים ְוָהַאְכָזִרּיִ ׁשִ ָלה ַהּקָ ְלֲאֵכי ַחּבָ יֵלִני ִמן ַהּמַ ַהּצִ
ם  ְחּדָ ִמּפַ יֵלִני  ַהּצִ ַהב־ַהב,  ְוצֹוְוִחין  ְלֵגיִהּנֹם  אֹותֹו  ּומֹוִליִכין  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִרית  ּבְ ּבַ ַהּפֹוֵגם 
ִיין ְמִריִרין  יֵלִני ִמּמַ ִרירּות, ַהּצִ ַתְכִלית ַהּמְ ר ּבְ יָנם ַהּמַ ה, ִמּדִ ׁשֶ יָנם ַהּקָ יֵלִני ִמּדִ ה, ַהּצִ ׁשֶ ַהּקָ
ְמֹאד,  ָהֲעׁשּוָקה  י  ַנְפׁשִ ּוְפֵדה  חּוס  ל,  ְוַהּצֵ חּוס  ְוַרֵחם,  חּוס  ַוֲחֹמל,  חּוס  ְמָסֲאִבין.  ִיין  ִמּמַ
ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ֵהן  ָלל,  ּכְ ְבִריִתי  ּבִ עֹוד  ם  ֶאְפּגֹ ּלֹא  ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני 
ָרצֹון, ְוֹלא  ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ים, ּבֵ ָאר חּוׁשִ ִמיָעה ּוִבׁשְ ה ּוִבׁשְ ְרִאּיָ ֵהן ּבִ
ָך  ן ִלי ּכַֹח ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ י, ְוִתּתֶ ִרירּות ִלּבִ ׁשְ ָאתּור ַאַחר ְלָבִבי ְוַאַחר ֵעיַני, ְוֹלא ֵאֵלְך עֹוד ּבִ

ְרׁשּוִתי: ן ִלי ֵיֶצר טֹוב, ְוִיְהֶיה ְלָבִבי ּבִ ֲאָוִתי, ְוִתּתֶ ר ֶאת ִיְצִרי ָהָרע ְוִלְכּבׁש ֶאת ּתַ ּבֵ ְלׁשַ

ת  י בּוז, ַרּבַ ַבְעּתִ י ַרב ׂשָ ִני ּכִ ִני ְיֹהָוה ָחּנֵ ִני, ָחּנֵ ל עֹוָלם, חּוס ְוַרֵחם ָעַלי, חּוס ְוָחּנֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ע  ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו. ָהׁשַ י ְמִרירּות ּתַ ַבְעּתִ ת ׂשָ ים, ַרּבַ ֲאַנּנִ ַ ַעג ַהּשׁ י ַהּלַ ּה ַנְפׁשִ ְבָעה ּלָ ׂשָ
ְבַעט.  ּתִ ָיְדָך ַאל  ֲעַמל  ּבַ ְוַאְבִליָגה ְמַעט,  י  ּנִ ע ִמּמֶ ְוֵאיֶנִני ָהׁשַ ֶטֶרם ֵאֵלְך  ּבְ ְוַאְבִליָגה  י  ּנִ ִמּמֶ
ה  ב ַהְמַצּפֶ בּוי ַהַחּיָ ָ ֵעין ַהּשׁ ֵעין ָהֶעֶבד ֶאל ֲאדֹוָניו, ּכְ ַתח, ּכְ ּפֶ ָעִני ּבַ ֲהֵרי ֲאִני עֹוֵמד ְלָפֶניָך ּכְ
ִמיד  ן ֵעיַני ּתָ ל ַהּיֹום ְלִנְדַבת ֶחֶסד, ּכֵ לֹות ּכָ ׁש ַעל ַנְפׁשֹו, ְוֵעיָניו ּכָ ם, ׁשֹוֵאל ּוְמַבּקֵ ַנת ִחּנָ ְלַמּתְ
י  ל ַהּיֹום. ַנְפׁשִ י ָיַדי ּכָ ּתִ ַרׂשְ ֱאֶמת. ּפֵ ֵלָמה ְלָפָניו ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵבִני ּבִ ִני ִויׁשִ ָחּנֵ ּיְ ֶאל ְיֹהָוה ַעד ׁשֶ
ה  ה, ָמה ֶאֱעׂשֶ ְפִנּיֹות ַהְרּבֵ ִבים ּבִ ה ְמֻעְרּבָ ָבַרי ֵאּלֶ ם ּדְ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ְוִאם ָאְמָנם ּגַ ּכְ
ַצע  ן, ַמה ּבֶ א, ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ְיֹהָוה ֶאְתַחּנָ ּלָ ַעְלָמא ּכֹ ֲאדֹוִני, ְלֵהיָכן ֶאְבַרח. ָמֵריּה ּדְ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ָך.  ֲאִמּתֶ יד  ֲהַיּגִ ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ַחת  ׁשַ ֶאל  י  ִרְדּתִ ּבְ ָדִמי  ּבְ
טּות  ָהרּוַח ׁשְ עֹוָלם. ְוִתְגעֹור ּבְ ּבָ ִרית ׁשֶ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ ה ִמּכָ יֵלִני ֵמַעּתָ ּצִ ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ָהַרּבִ
ְוָכל  עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ מּור  ּגָ ִבּטּול  ּבְ ֵמָעֵלינּו  לֹו  ּוְתַבּטְ ְוַתְרִחיֵקהּו  הּו  ּוְתָגְרׁשֵ עֹון  ּגָ ְוַהּשִׁ
ה  ִטּפָ ְוָכל  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ִרית  ַהּבְ ְפַגם  ּבִ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ּוָפׁשַ ְוָעִויִתי  ָחָטאִתי  ֶ ּשׁ ַמה 



ה ְלתֹוָרה נ ִפָלּ שטּתְ

ְמֹחל ְוִתְסַלח  ֹאֵנס ּוְבָרצֹון, ַעל ַהּכֹל ּתִ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ ָלה ּבְ י ְלַבּטָ ּנִ ָצא ִמּמֶ ּיָ ה ֶקִרי ׁשֶ ְוִטּפָ
ְוַתֲחֹזר  ָהָאֶרץ,  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ֵחינּו  ִנּדָ ץ  ּוְתַקּבֵ ִלְסֹלַח,  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ַחּנּון  ְסִליחֹות  ִלי ֱאלֹוּהַ 
י ָתִמיד  דֹול, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ְמָך ַהּגָ ׁשִ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ מֹות ׁשֶ ֵ ל ַהּשׁ א ּכָ ִנית. ּוְתַמּלֵ ה ׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ֵצם ּבִ ּוְתַקּבְ
ׁש  ה ְלִהְתַקּדֵ ה ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּכִ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ִרית ּבִ ה ְלִתּקּון ַהּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ֵעיֶניָך.  ה עֹוד ָהַרע ּבְ ֱאֶמת, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ְוֹלא ֶאֶעׂשֶ דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִלי,  ר  ּתָ ּמֻ ּבַ ַעְצִמי  ׁש  ּוְלַקּדֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ִמיד  ּתָ ְלהֹוִסיף  ה  ְוֶאְזּכֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֱאֶמת ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ דֹוָלה, ּכִ ּגְ

ֶעְזִרי ָתִמיד, ְוַתַעְזֵרִני  ְהֶיה ּבְ ּתִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ן  ה ְלַכּוֵ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוֶאְזּכֶ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש ּבֶ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּבְ ָנה ּגְ ַכּוָ ִתי ְלָפֶניָך ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ּלֹא  ִתי ׁשֶ ְתִפּלָ י ּבִ ּבּור ִמּפִ ה, ְוֹלא ֵיֵצא ׁשּום ּדִ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ָכל ּדִ ֵהיֵטב ּבְ
ִתי  ׁשָ ִתי ּוַבּקָ ִתי ּוְתִחּנָ ְתִפּלָ י ּבִ ֲאִני מֹוִציא ִמּפִ ֶ ִמיַע ְלָאְזַני ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ָנה, ְוַאׁשְ ַכּוָ ּבְ
ִני  ּוְתַזּכֵ ִמיד.  ּתָ יֹום  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ר  ְלַסּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוהֹוָדאֹות  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ִמיֵני  ּוְבָכל 
ה,  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ יׁש ְמִתיקּות ַוֲעֵרבּות ּוְנִעימּות ּדִ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ְלַמִיין ְמִתיִקין, ַעד ׁשֶ
ל  ּכָ נּו  ִויֻדּשְׁ ל ַעְצמֹוַתי,  ּכָ תֹוְך  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ּבּור ׁשֶ ְוּדִ ּבּור  ּדִ ל  ּכָ יׁש ְמִתיקּות  ְלַהְרּגִ ה  ְוֶאְזּכֶ
ל  ּכָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ַעל־ְיֵדי  ַעְצמֹוַתי 
ְוַתֲעֶלה  ִמּגֹוְזלֹו.  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ּנּו  ִמּמֶ ֵמָחָזק  ָעִני  יל  ַמּצִ ָכמֹוָך  ִמי  ְיֹהָוה  ּתֹאַמְרָנה  ַעְצמֹוַתי 
ָהֶעְליֹוָנה  ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ׁשֶ ַאְרֵיה  ְוֵיֵרד  ְכבֹוֶדָך,  א  ִכּסֵ ִלְפֵני  ּוְלָרצֹון  ְלַרֲחִמים  ְלָפֶניָך  ִתי  ִפּלָ ּתְ
יל  ּצִ ּתַ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ְכבֹוֶדָך.  א  ִכּסֵ ִלְפֵני  ּוְלַהֲעלֹוָתּה  ִתי  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ֶלֱאֹכל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
יֵלִני ֵמַעזֵּי  לֹום, ְוַתּצִ ִתי ַחס ְוׁשָ ִפּלָ ּלֹא ִיְטְרפּו ֶאת ּתְ ָלִבים ַעזֵּי ֶנֶפׁש, ׁשֶ ִתי ִמן ַהּכְ ִפּלָ ֶאת ּתְ
ִתי.  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַיֲחלֹוקּו  ְוֹלא  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ִנים  ּפָ ַעזֵּי  ִתי  ְתִפּלָ ּבִ רּו  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁשֶ ִנים,  ּפָ ּוֵמַעזּּות  ִנים  ּפָ
ֵתנּו ְורֹוִצים  ִפּלָ ּדֹור ַהחֹוְלִקים ּוְמַקְטְרִגים ַעל ּתְ ּבַ ִנים ׁשֶ ֶנֶגד ָהַעזֵּי ּפָ ן ָלנּו ֹכַח ַלֲעֹמד ּכְ ְוִתּתֶ
יָלם ַעד ָעָפר,  ּפִ ָרם ּוְלַהׁשְ ּבְ לֹום. ְוַתַעְזֵרנּו ְלַהְכִניָעם ּוְלׁשַ ֵתנּו ַחס ְוׁשָ ִפּלָ ל אֹוָתנּו ִמּתְ ְלַבְלּבֵ
י  , ּכִ ה ָיַדְעּתָ י ַאּתָ ירּו ֹכַח ַמְלכּוֶתָך. ּכִ ֱאֶמת ְוַיּכִ ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹולּו ְלָפֵנינּו ְוָיׁשּובּו ֵאֶליָך ּבֶ ּלָ ּכֻ
יִקים  ּדִ דֹול, ּוְבֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ים ּוְבֹכֲחָך ַהּגָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ִאם ּבְ ם ּכִ ֶנְגּדָ נּו ֹכַח ַלֲעֹמד ּכְ ֵאין ּבָ
ָעֵלינּו  ם  ּגַ ְלָהֵגן  ְיכֹוָלה  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ּכַֹח  ר  ֲאׁשֶ ְיֵמיֶהם,  ל  ּכָ ה  ְתִפּלָ ּבִ ָעְסקּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
דֹוָלה  ָנה ּגְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ֱאֶמת, ּוְלִהְתּפַ דֹוָלה ּבֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצֵמנּו ּבִ ְזכּוָתם ְלַקּדֵ ה ּבִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ּדֹור, ֵמִקים  ּבַ ִנים ׁשֶ ל ָהַעזֵּי ּפָ ֵתנּו ִמן ּכָ ִפּלָ יל ֶאת ּתְ ה, ּוְלַהּצִ ְמָחה ַרּבָ ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּוְבׂשִ
ַרֲחִמים  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  נּו  ְוָחּנֵ חּוס  ֶאְביֹון  ָיִרים  ּפֹות  ֵמַאׁשְ ל  ּדָ ֵמָעָפר 

ֵמנּו: ׁשְ ף ּבִ ּתָ ְמָך ְמׁשֻ י ׁשִ ְקָרא ָעֵלינּו, ּכִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְלַמַען ׁשִ

ִעְנָין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֱאֶמת  ּבֶ ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ִני  ּוְתַזּכֵ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלִהְתַעּנֹות  ב  ְמֻחּיָ ֲאִני  ׁשֶ ֲעִנּיֹות  ַהּתַ
ׁש ִלי ַעל זֶה, ַעד ֶשֵאיִני יֹוֵדַע ָלֵתת  ּיֵ ְלּבּוִלים ׁשֶ ֵפקֹות ְוַהּבִ ִניעֹות ְוָכל ַהּסְ ל ַהּמְ ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ
ר  ה ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות, ַעד ֲאׁשֶ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ֲעִנּיֹות. ְוַאּתָ ל ּתַ ִעְנָין זֶה ׁשֶ ָלל ּבְ י ּכְ ַנְפׁשִ ֵעצֹות ּבְ
ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות  ֶ ה ּשׁ יקּו ִלי ְלִהְתַעּנֹות ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמּמַ ל ָיַמי ֹלא ַיְסּפִ ּכָ



י ֲעִקיָבא ּתֹוָרה נא י ָאַמר ַרּבִ שי

נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה  ים ְמֹאד, ְוֵאין ִאּתָ ֻרּבִ ַעי ּוְפָגַמי ַהּמְ ּקּון ֵחְטא ּוְפַגם ֶאָחד ֵמֲחָטַאי ּוְפׁשָ ַעל ּתִ
ִני  ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך ֲאדֹון ּכֹל. חּוס ְוָחּנֵ ֲאׁשֶ ִעְנָין זֶה, ּכַ ָלל ּבְ נּו ּכְ ְעּתֵ ב ּדַ ֵ בֹות ְלַיּשׁ ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ
ּוְבָכל  זֶה  ִעְנָין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ֲאִמּתְ ּבַ ְוַהְדִריֵכִני  ָעַלי,  ְוַרֵחם 
ָגדֹול,  ְלאֹור  ְך  ֵמֹחׁשֶ ְלטֹוב,  ֵמַרע  ָלֵצאת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְוַהַהְנָהגֹות  ָהִעְנָיִנים 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָיַמי  ל  ּכָ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב 

ֱאֶמת: דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ַרק  ָלל,  ּכְ ַהּגּוף  ֲאַות  ּתַ ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלִתי  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְכָלל  ּבִ ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ י  ַנְפׁשִ יַע  ּבִ ְלַהׂשְ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְמַעט  ֶלֱאֹכל 
ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ַנְפׁשֹו.  ְלׂשַֹבע  אֹוֵכל  יק  ַצּדִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ם  ַנְפׁשָ ְלׂשַֹבע  ָהאֹוְכִלים 
ַרְעיֹוַני  ְלַבד  ְלָך  ְתלּויֹות  ֵעיַני  ְלַבד  ְלָך  י,  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ א,  ּלָ ּכֹ ַעְלָמא  ּדְ ָמֵרא  עֹוָלם, 
ם ְלִנְדַבת ֶחֶסד, ִלְתׁשּוַעת ְיֹהָוה ֵעיַני ְמַיֲחלֹות ְודֹוִמּיֹות. ָצפּו ַמִים ַעל  ַנת ִחּנָ צֹוִפּיֹות, ְלַמּתְ
ַמְעּתָ  י ׁשָ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ּיֹות. ִמּבֶ ְחּתִ ְמָך ְיֹהָוה ִמּבֹור ּתַ י. ָקָראִתי ׁשִ י ִנְגָזְרּתִ י ָאַמְרּתִ ֹראׁשִ
ְלַרֲחֶמיָך  ה  ַוֲאַצּפֶ ַוֲאַיֵחל  ב  ְוֵאׁשֵ ְוָעִתי.  ְלׁשַ ְלַרְוָחִתי  ָאְזְנָך  ְעֵלם  ּתַ ַאל  ָמְעּתָ  ׁשָ קֹוִלי  קֹוִלי. 
י הּוא  ּכִ ְיֹהָוה  ֶאל  ִמיד  ּתָ ֵעיַני  י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרִני  ָמִים.  ָ ִמּשׁ ְיֹהָוה  ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיׁשְ ַעד 
ל ִמיֵני ֻטְמאֹות ְוזֲֻהמֹות ְמֵהָרה  ּיֹון ִיְסָעֵדִני, ּוִמּכָ ַלח ֶעְזִרי ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ת ַרְגָלי. ִיׁשְ יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ
ים טֹוִבים  ִני, ּוְלַחּיִ ֱאֶמת ְיַזּכֵ ׁשּובֹות ּבֶ ִני, ּוְלָכל ִמיֵני ּתְ ׁשֵ ֹות ְיַקּדְ יֹוִציֵאִני, ּוְבָכל ִמיֵני ְקֻדּשׁ
ה ְמֵהָרה ְיִביֵאִני, ּוְבָכל  ה חּוׁשָ דֹוׁשָ יֵעִני, ְוָלָאֶרץ ַהּקְ ים ְמֵהָרה ַיּגִ ים ִנְצִחּיִ ים ַחּיִ ים ֲאֻרּכִ ַחּיִ
ּכִֹחי  ְכלֹות  ּכִ ִזְקָנה  ִליֵכִני ְלֵעת  ׁשְ ּתַ ֵנִני, ַאל  ִיְצּפְ ֻסּכֹו  ּבְ ּוֵמִריב ְלׁשֹונֹות  ֵנִני,  ְיַתּקְ ּקּוִנים  ַהּתִ
ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  י. ַאל ּתַ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ ַעְזֵבִני. ַאל ּתַ ַאל ּתַ
י ְלָפֶניָך  ׁשּוָעִתי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ה ְלֶעְזָרִתי ְיֹהָוה ּתְ י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַאל ּתִ

ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן:

י ֲעִקיָבא ּתֹוָרה נא י ָאַמר ַרּבִ

ִמּיּות א.  ַגׁשְ ּבְ ָלֵעיַנִים  יק  ַמזִּ ֶקר  ֶ ַהּשׁ
ּוְברּוָחִניּות:

ֲעִכיַרת ב.  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֶקר  ׁשֶ אֹוֵמר  ׁשֶ ּכְ
חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ָאה  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ִמים  ַהּדָ
ר  י ִאי ֶאְפׁשָ ַקְלְקִלין ֵעיָניו, ּכִ ּמְ ָמעֹות ׁשֶ ְוַהּדְ
ֶוֱאֶמת  ָמיו,  ּדָ ר ֶאת  ַעּכֵ ּיְ ׁשֶ ֶקר ַעד  ׁשֶ ר  ְלַדּבֵ
ִמּקֶֹדם  ְך  ַזּכֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ י ִאם  ּכִ ר  ְלַדּבֵ ר  ִאי ֶאְפׁשָ

ִמים: ֶאת ַהּדָ

ְמָאה, ג.  ַהּטֻ הּוא  ָהָרע  הּוא  ֶקר  ֶ ַהּשׁ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ֵמִסיר  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 

ם  ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ֵמָעָליו, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת ַהׁשְ
ֵלמּות: ׁשְ ַרְך ָעָליו ּבִ ִיְתּבָ

הּוא ד.  ֶקר  ֶ ְוַהּשׁ ֶאָחד  הּוא  ָהֱאֶמת 
ַעל  ָהֱאֶמת  לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ
הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהְינּו  ּדְ ֶאָחד,  ִאם  י  ּכִ ָבר  ַהּדָ
ֶסף ְלַבד, ְוַעל ָזָהב  ֶסף ּכֶ גֹון ַעל ּכֶ ְיָקא, ּכְ ּדַ
ה,  ַהְרּבֵ הּוא  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֲאָבל  ְוכּו'.  ְלַבד  ָזָהב 
עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָקִרים  ׁשְ לֹוַמר  ְיכֹוִלין  י  ּכִ
אֹו  ִדיל  ּבְ אֹו  ת  ְנֹחׁשֶ הּוא  ׁשֶ ֶסף  ּכֶ ַעל  גֹון  ּכְ
ַעל־ עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ מֹות  ׁשֵ ָאֵרי  ּוׁשְ עֹוֶפֶרת, 
אי,  ַוּדַ ּבְ ָהֱאֶמת  ה  ּלֶ ִיְתּגַ סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ן  ּכֵ



ה ְלתֹוָרה נא ִפָלּ שיאּתְ

דּות  ַהִהְתַנּגְ ל  ּכָ י  ּכִ דּות,  ַהִהְתַנּגְ ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ
עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  הּוא 
ֶאָחד  ּבְ י  ּכִ דּות,  ַהִהְתַנּגְ ל  ּכָ א  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ְוָהֱאֶמת  דּות.  ִהְתַנּגְ ְך  ּיָ ׁשַ ֹלא 
י ָהֱאֶמת הּוא  ם ְלעֹוָלם, ּכִ ֵאר ַקּיָ ָ אי ִיּשׁ ַוּדַ ּבְ
ֵהם  ׁשֶ ָקִרים  ַהּשְׁ ל  ּכָ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו 
ַיֲעֹמד  ְוהּוא  ֹיאֵבדּו,  ה  ֵהּמָ דּות,  ַהִהְתַנּגְ

י "ֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם": ְלעֹוָלם ּכִ

ְהֶיה ה.  ּיִ ׁשֶ ֶאָחד ַעד  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ְרֶצה  ּתִ ׁשֶ ּכְ
ֹקֶדם  ְבִחיַנת  ּבִ ִריָאה  ַהּבְ ַאַחר  ִנְכָלל 
ּלֹו  ּלֹו טֹוב ּכֻ ם ֶאָחד ּכֻ ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ִריָאה, ׁשֶ ַהּבְ
ֹמר  ׁשְ ּתִ ִריָאה,  ַהּבְ ֹקֶדם  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹקֶדׁש, 
ֱאֶמת,  ַרק  ר  ּוְתַדּבֵ ֶקר  ֶ ִמּשׁ ַעְצְמָך  ֶאת 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ִאיׁש  ְוִתְהֶיה 
י ָהֱאֶמת הּוא  "ל, ּכִ ּנַ ֶאָחד ּכַ ְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ּתִ

"ל: ּנַ ֶאָחד ּכַ

ה ְלתֹוָרה נא ִפָלּ ּתְ

ָתִמיד,  י  ִעּמִ ֶוְהֵיה  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִמן  יֵלִני  ְוַהּצִ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעְזֵרִני  ֱאֶמת,  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  )נא( 

ין  ּבֵ ֹאֶנס  ּבְ ין  ּבֵ ֵמִזיד  ּבְ ין  ּבֵ ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ י ְלעֹוָלם,  ִמּפִ ֶקר  ׁשֶ ַבר  ּדְ ֵיֵצא ׁשּום  ּלֹא  ׁשֶ ְמֵרִני  ְוׁשָ
ַרֲחֶמיָך  ִני ֶלֱאֶמת ּבְ ָטעּות, ַזּכֵ ֶקר ֲאִפּלּו ּבְ ַבר ׁשֶ ׁשּום ּדְ ל ּבְ ּלֹא ֶאְהֶיה ִנְכׁשָ ָרצֹון. ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ּבְ
ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ַקּדְ ְלֹקֶדׁש,  ֵמֹחל  ְלָטֳהָרה  ְמָאה  ִמּטֻ ְוַהֲעֵלִני  ָעַלי  ַוֲחֹמל  חּוס  דֹוִלים.  ַהּגְ
ֱאמּוָנה  ִמְצֹוֶתיָך  ל  ּכָ ְנְצֵרִני.  ּתִ ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיֹהָוה  ֵצִני  ַחּלְ ֱאֶמת,  ּבֶ ָהֶעְליֹוָנה 
י  ּנִ ֶקר ָהֵסר ִמּמֶ ֶרְך ׁשֶ ה. ּדֶ ׁשֹון ְרִמּיָ ֶקר ִמּלָ ַפת ׁשֶ י ִמׂשְ יָלה ַנְפׁשִ ֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני. ְיֹהָוה ַהּצִ ׁשֶ
ִני  ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני. ָחּנֵ ה ּדֹוֵבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי ֹעׂשֵ ֶקֶרב ּבֵ ב ּבְ ִני. ֹלא ֵיׁשֵ ְותֹוָרְתָך ָחּנֵ
ם ֱאֶמת  ַנת ִחּנָ ַמּתְ ֶקר, ְוֵתן ִלי ּבְ ֶ ְמָאה ּוִמן ַהּשׁ י ָהֻאְמָלָלה ִמן ָהַרע ּוִמן ַהּטֻ ַוֲעֵנִני ּוְפֵדה ַנְפׁשִ
ֵלָמה ְלָפֶניָך  ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ְוָטֳהָרה ֱאֶמת ָוטֹוב. ַהֲחִזיֵרִני ּבִ ָ ָך ְקֻדּשׁ יַע ָעַלי ֵמִאּתְ ּפִ ָוֶחֶסד, ְוַתׁשְ
ה  ֶקר ֶלֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ֶ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ִמּשׁ ה ָלֵצאת ְמֵהָרה ֵמַרע ְלטֹוב, ִמּטֻ ִני ֵמַעּתָ ֱאֶמת, ְוַזּכֵ ּבֶ
ֵעין  ֵלמּות ּבְ ׁשְ יַח ָעֵלינּו ּבִ ּגִ ֵלָמה ָעֵלינּו, ְוַתׁשְ ָחְתָך ַהּשְׁ ּגָ יְך ַהׁשְ ְלֶעֶצם ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוַתְמׁשִ
ֹקֶדם  ִריָאה ּבְ ֱאֶמת, ְוִיְתַאֲחדּו ְוֻיְכְללּו ַאַחר ַהּבְ ָך ּבֶ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ִנְזּכֶ ַהֶחְמָלה ְוַהֲחִניָנה ַעד ׁשֶ

ּלֹו ֱאֶמת: ּלֹו ֹקֶדׁש ּכֻ ּלֹו טֹוב ּכֻ ּלֹו ֶאָחד ּכֻ ֵלָמה, ְוִיְהֶיה ּכֻ ָחְתָך ַהּשְׁ ּגָ ִריָאה ַעל־ְיֵדי ַהׁשְ ַהּבְ

ָבר  לֹום ְלׁשּום ּדָ דּות ַחס ְוׁשָ י ׁשּום ַצד ִהְתַנּגְ ֵצא ּבִ ּלֹא ִיּמָ דּות, ׁשֶ ל ִמיֵני ִהְתַנּגְ יֵלִני ִמּכָ ְוַתּצִ
ָבִרים ַהּטֹוִבים  ָכל ַהּדְ ֱאֶמת ּבְ עֹוָלם, ַרק ֶאְהֶיה ִנְכָלל ּבֶ ּבָ ר ׁשֶ ׁשֵ ה ְוֹלא ְלׁשּום ָאָדם ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
ּדֹור,  ּבַ ים ׁשֶ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ׁשֵ ל ַהּכְ ׁשּוט ִעם ּכָ ית ְוַאְחּדּות ּפָ ים, ְוִיְהֶיה ִלי ַאֲהָבה ֲאִמּתִ דֹוׁשִ ְוַהּקְ
דֹוׁש, ַעד  ָרֵאל ַהּקָ ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ְכָלִלּיּות  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל ַהּטֹוב  ּכָ ְוִעם  ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ְוִעם 
ֱאֶמת  ָך ּבֶ ק ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּדַ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְוֶאְזּכֶ ְכָלָלם ֶאְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ּבִ ׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: ַאְחּדּוְתָך ָתִמיד ֵמַעּתָ ֵלל ּבְ ּוְלִהּכָ

ָבר ַהּפֹוֵגם ֶאת  ׁשּום ּדָ ל עֹוד ּבְ ּכֵ ִמיד, ְוֹלא ֶאְסּתַ ׁש ֶאת ֵעיַני ּתָ ַגם ָהְראּות, ּוְתַקּדֵ יֵלִני ִמּפְ ְוַתּצִ
ל  ים, ְוַעל ּכָ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ל ַעל ַצּדִ ּכֵ תֹוָרֶתָך, ּוְלִהְסּתַ ֵעיַני ּבְ ל ּבְ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ָהְראּות, ַרק ֶאְזּכֶ
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ִמיד ּבֶ ים ּוְטהֹוִרים ּתָ ְהיּו ֵעיַני ְקדֹוׁשִ ּיִ ין ֶאת ָהֵעיַנִים, ַעד ׁשֶ ׁשִ ָבִרים ַהְמַקּדְ ַהּדְ
ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  ֵעיַני.  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת  ְמֵהָרה  ן  ְלַתּקֵ ה  ְוֶאְזּכֶ
יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְוַגם ַעד  ֵעיַני ְלעֹוָלם,  ִיְכהּו ְמאֹור  ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ְלקּול חּוׁש ָהְראּות ַחס  ִמּקִ
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ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲהגֹות  ה  ֶאְזּכֶ ְלַמַען  ִמיד,  ּתָ ֵעיַני  ֶאת אֹור  ֹמר  ְוִתׁשְ ַעְזֵבִני,  ּתַ ַאל 
יַע ִלי ַעל־ְיֵדי־זֶה ׁשּום ֶהזֵּק וֵמחֹוׁש ְלֵעיַני, ְוִיְהיּו ֵעיַני ְמִאירֹות  ָנה ֵמֵעיַני, ְוֹלא ַיּגִ ד ׁשֵ ּוְלַנּדֵ
ֶקר ְוָהַרע  ֶ ל ַהּשׁ ֱאֶמת, ְוִתְדֶחה ְוַתֲעִביר ּוְתַבּטֵ ֵרַח. ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ּבֶ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ּכַ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ.  תּוב, ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ּכָ ְמָאה ִמן ָהעֹוָלם, ּוְתַקּיֵם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ְוַהּטֻ
י  ְוָזַרְקּתִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ּוְתַקּיֵם  ֹות.  ּוְקֻדּשׁ ָטֳהרֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ּוְתַטֲהֵרנּו 
ה  ּוְתַגּלֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם.  ּגִ ל  ּוִמּכָ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ם  ּוְטַהְרּתֶ ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים 
יָעה ְלׁשֹון  ַעד ַאְרּגִ ּכֹון ָלַעד ְוִ ַפת ֱאֶמת ּתִ ָיֵמינּו ׂשְ עֹוָלם ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ּוְתַקּיֵם ּבְ ָהֱאֶמת ּבָ
קּו.  לֹום ָנׁשָ ׁשּו ֶצֶדק ְוׁשָ ָקף. ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפּגָ ַמִים ִנׁשְ ָ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמּשׁ ֶקר. ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ׁשָ
ָך  ְרּכֶ ל ַהּיֹום. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ יִתי ּכָ ִעי אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ
ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל  ָך ֵהּמָ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ֶמָך. ׁשְ ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ַאַהּלֵ
ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא  ע ִלׁשְ ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ מֹוָך נֹוׂשֵ נֹוֶתיָך. ִמי ֵאל ּכָ ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ַהר ָקְדׁשְ
ְמֻצלֹות  ּבִ ִליְך  ְוַתׁשְ ֲעֹונֹוֵתינּו  ׁש  ִיְכּבֹ ְיַרֲחֵמנּו  ָיׁשּוב  ֶחֶסד הּוא.  ָחֵפץ  י  ּכִ ַאּפֹו  ָלַעד  ֶהֱחִזיק 
ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם.  ּבַ ר ִנׁשְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ּתֵ ל ַחּטֹאָתם. ּתִ ָים ּכָ

ֶקֶדם. ָאֵמן ְוָאֵמן: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ ֲהׁשִ

ְיָלה ּלַ ּתֹוָרה נב י ַהּנֵעֹור ּבַ

ִנְכָלל א.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְראֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ְרׁשֹו,  ׁשָ ּבְ
ּטּול  ּבִ ִליֵדי  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ּטּול,  ּבִ לֹו 
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ִהְתּבֹוְדדּות,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ
ַעל־ְיֵדי־ קֹונֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ְתּבֹוֵדד  ּמִ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ַהּכֹל  ל  ְלַבּטֵ ָיכֹול  זֶה 
ְרׁשֹו: ׁשָ ֵלל ּבְ ַרְך ּוְלִהּכָ ִיְתּבָ

ָאז ב.  ׁשֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ הּוא  ַהִהְתּבֹוְדדּות  ר  ִעּקַ
קֹום ִמחּוץ ָלִעיר,  ְהֶיה ַהּמָ ּיִ ִנים, ְוׁשֶ ם ְיׁשֵ ּלָ ּכֻ
ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ְיִחיִדי,  ֶרְך  ּדֶ ּבְ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ
ְוַעל־ ּיֹום.  ּבַ ֲאִפּלּו  ם  ׁשָ הֹוְלִכים  ָאָדם  ֵני  ּבְ

ְיִחיִדי  ֶרְך  ּדֶ ּבְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ְתּבֹוֵדד  ּמִ ׁשֶ ְיֵדי־זֶה 
ל ִעְסֵקי ָהעֹוָלם  "ל, ְמַפּנֶה ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ִמּכָ ּנַ ּכַ
ל ֶאת ַעְצמֹו  ַבּטֵ ּמְ ל ַהּכֹל ַעד ׁשֶ ַהזֶּה, ּוְמַבּטֵ
ה  ַהְרּבֵ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְלַגְמֵרי. 
ל  ְך ְמַבּטֵ ה ֹזאת, ְוַאַחר־ּכָ ל ִמּדָ ַבּטֵ ּמְ ַעד ׁשֶ
ַעְצמֹו  ֶאת  ל  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ַעד  ַאֶחֶרת,  ה  ִמּדָ
ְוׁשּום  אּות  ּגֵ ׁשּום  ּבֹו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְלַגְמֵרי, 
ָוֶאֶפס  ַאִין  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ׁשּות,  ַמּמָ
ּטּול  ּבִ ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  זֹּוֶכה  ׁשֶ ַעד  ׁש,  ַמּמָ
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ִנְכָלל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֱאֶמת.  ּבֶ
ַהּכֹל  ִעּמֹו  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְרׁשֹו,  ׁשָ ּבְ ִעּמֹו 

ַרְך: ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ּבְ
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ְמָרה  ְמָך ְיֹהָוה ָוֶאׁשְ ְיָלה ׁשִ י ַבּלַ . ָזַכְרּתִ ֲחֶרּךָ י ֲאׁשַ ְיָלה ַאף רּוִחי ְבִקְרּבִ ּלַ יִתָך ּבַ י ִאּוִ )נב( ַנְפׁשִ

ָרה  יו ְוֹלא ְמָצאִתיו. ֶאְזּכְ ּתִ ׁשְ ּקַ י ּבִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ילֹות ּבִ ּלֵ ִבי ּבַ ּכָ ּתֹוָרֶתָך. ַעל ִמׁשְ
א,  ּלָ ּכֹ ָעְלָמא  ּדְ ָמֵריּה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  רּוִחי.  ׂש  ַוְיַחּפֵ יָחה  ָאׂשִ ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי 
ִביל  ׁשְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבִ ָראָת עֹוָלְמָך ּבִ ה ּבָ ה ְוִיְהֶיה, ַאּתָ ֲאדֹון ַהּכֹל, ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ָהָיה הֹוֶ
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מֹות  יְך ְנׁשָ ֵדי ְלַהְמׁשִ ם, ּכְ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָראָת ּכָ ִביָלם ּבָ ׁשְ ר ּבִ דֹוׁש, ֲאׁשֶ ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ ִיׂשְ
ָתם  ֻעּלָ עֹוָלם, ְלַמַען יּוְכלּו ַעל־ְיֵדי ּפְ לּו ּבָ ֱאֶמת ְוִיְמׁשְ ֲעׂשּו ְרצֹוְנָך ּבֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ
ת ָהֲאִצילּות,  ִחּלַ ה ַעד ּתְ ּיָ ְכִלית ָהֲעׂשִ ם, ִמן ּתַ ּלָ ּכֻ ל ָהעֹוָלמֹות  א ּכָ ּוְלַנּשֵׂ ַהּטֹוָבה ְלַהֲעלֹות 
ׁשּוט  ַאְחּדּוְתָך ַהּפָ ם ּבְ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ּיְֻכְללּו ּכָ ם ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ְרׁשָ ם ְלׁשָ ּלָ יּהַ ּכֻ ְלַהֲעלֹות ּוְלַהְגּבִ
הּוא  ה  ְוַאּתָ ָהעֹוָלם  ָראָת  ּבָ ׁשֶ ֹקֶדם  הּוא  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ה  ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ָראָת ָהעֹוָלם: ּבָ ְלַאַחר ׁשֶ

ְבֶעְזִרי,  ְוִתְהֶיה  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ַעְצִמי  ל  ְלַבּטֵ ַהִהְתּבֹוְדדּות  ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ִמיד  ּתָ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ִני  ּוְתַזּכֵ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ַאְחּדּוְתָך  ּבְ ִנְכָלל  ְוֶאְהֶיה  ְלַגְמֵרי  ֵיׁשּוִתי  ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי, 
קֹום  ַהּמָ ִלי  ִלְבֹחר  ה  ְוֶאְזּכֶ ְלִהְתּבֹוְדדּות,  ְמֻיָחד  ּוְזַמן  ְמֻיָחד  ָמקֹום  ִלי  ְוַתְזִמין  ים  ָהַרּבִ
ּוְבֶדֶרְך  ִנים.  ְיׁשֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְיָלה  ּלַ ּבַ הּוא  ׁשֶ ְלִהְתּבֹוְדדּות,  ְבָחר  ַהּמֻ ַמן  ְוַהזְּ ְבָחר  ַהּמֻ
ָמקֹום  ּבְ ְיִחיִדי  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ְמֻיָחד  ָמקֹום  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵדד  ְוַלְיָלה  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְיִחיִדי, 
יָחִתי  ל ׂשִ ְיָלה ַוֲאָפֵרׁש ּכָ ּלַ ם ֵאֵלְך ְוֶאְתּבֹוֵדד ּבַ ם ֲאִפּלּו ַבּיֹום, ְוׁשָ ֵני ָאָדם הֹוְלִכים ׁשָ ֵאין ּבְ ׁשֶ
ַעד  ֵפרּוׁש,  ּבְ ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ְלָפֶניָך  ּוְלָפֵרׁש  ְלָבֵאר  ה  ֶאְזּכֶ ְלָבִבי  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֵאת  ְלָפֶניָך, 
ִליׁש,  ְדָמעֹות ׁשָ ה ַוֲעצּוָמה ּבִ ה ַרּבָ דֹוָלה, וִבְבִכּיָ ְתׁשּוָקה ּגְ ֱאֶמת ֵאֶליָך ּבִ ְתעֹוֵרר ְלָבִבי ּבֶ ּיִ ׁשֶ
ֵלם,  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ים, ּוְלִהְתָחֵרט ֲעֵליֶהם ּבֶ ֻרּבִ ַעי ַהּמְ ִלְבּכֹות ּוְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ
רּוִחי  ּלֹא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ְוֹלא ִיְהֶיה ּבְ ֱאֶמת ׁשֶ ֵלם ּבֶ ֵלב ׁשָ ָלה ְגמּוָרה ּבְ ל ָעַלי ַקּבָ ּוְלַקּבֵ
ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ָעַלי,  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְלעֹוֵרר  ה  ְוֶאְזּכֶ אֹוִסיף.  ֹלא  י  ַעְלּתִ ּפָ ָאֶון  ִאם  ָלל,  ּכְ ה  ְרִמּיָ
ַרֲחֶמיָך ֵמֲחָטִאים  יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ה ָתִמיד, ְוִתׁשְ ֶעְזִרי ֵמַעּתָ ם, ְוִתְהֶיה ּבְ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ָך ּבְ ֵמִאּתְ
ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַלל  ּכְ הּוא  ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ ּוִבְפָרט  ָרעֹות.  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּוִמּכָ ִעים  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות 
ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים,  דֹוִלים ּבְ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ים ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרִני ָתִמיד ּבְ יֵלִני ְוִתׁשְ ּצִ ּה ּתַ ּלָ ּכֻ
ה  ּוִמּדָ ה  ִמּדָ ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ ְלַגְמֵרי,  ַעְצִמי  ל  ְלַבּטֵ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַהִהְתּבֹוְדדּות  ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד 
ּדֹות ָרעֹות,  ל ַהּמִ ֲאוֹות ּוִמּכָ ל ַהּתַ ֶאְהֶיה ָנִקי ְלַגְמֵרי ִמּכָ ֲאָוה ְוַתֲאָוה ָרָעה, ַעד ׁשֶ ָרָעה ְוָכל ּתַ
ְלַתְכִלית  ָלֹבא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  י,  ּנִ ִמּמֶ ָהרּוַח  ְוַגּסּות  ְוַגְבהּות  אּות  ּגֵ ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ ה  ְוֶאְזּכֶ
ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־ ַאְחּדּוְתָך ּבֶ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ּטּול ּבֶ ַהּבִ
ִריָאה  ׁשּוט, ְוִיְתַאֵחד ְוֻיְכַלל ַאַחר ַהּבְ ַאְחּדּוְתָך ַהּפָ י ּבְ ל ָהעֹוָלם ִעם ַנְפׁשִ זֶה ִיְהֶיה ִנְכָלל ּכָ
ִציאּות. ְוִנְהֶיה ְדבּוִקים ַוֲאחּוִדים ּוְכלּוִלים  ִחּיּוב ַהּמְ ִציאּות ּבְ ִרי ַהּמְ ִריָאה, ֶאְפׁשָ ֹקֶדם ַהּבְ ּבְ
עֹוָלם,  ׁשּוט ּבָ ה ַאְחּדּוְתָך ַהּפָ ּלֶ ה, ְוִיְתּגַ ֶרַגע ַקּלָ ָך ֲאִפּלּו ּכְ ֵרד ִמּמְ ֱאֶמת, ְוֹלא ִנּפָ ָך ָתִמיד ּבֶ ּבְ
ָמה  ר ְנׁשָ ה ְיַצְרּתֹו ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ְוֵיַדע ּכָ
ִני, ְלַהְרּבֹות  ִני ָחּנֵ ָלה. ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, ָחּנֵ ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּבְ
ּטּול  ה ְלַתְכִלית ַהּבִ ֶאְזּכֶ ֶדֶרְך ְיִחיִדי, ַעד ׁשֶ ְיָלה ּבְ ּלַ יִני ְלֵבין קֹוִני ּבַ יָחה ּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות ּוְבׂשִ ּבְ
ֱאֶמת  נּו ֵאֶליָך ּבֶ ּלָ ם, ְוָנׁשּוב ּכֻ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ֱאֶמת ִעם ּכָ ָך ּבֶ ֶאְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ּבֶ
ר  ֹקט, ַעד ֲאׁשֶ ָפה ָלַדַעת ֶאת ְיֹהָוה יֹוָמם ֹלא ָננּוַח ַלְיָלה ֹלא ִנׁשְ ֵלם, ְוֵנְדָעה ִנְרּדְ ּוְבֵלב ׁשָ

ָכל־ֵעת: ה ִלְמֹצא אֹוְתָך ּבְ ִנְזּכֶ
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ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו חּוס  ֵלמּות ּכִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ק ּבֶ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ּובֹו ִתְדּבָ ְוִנְזּכֶ
ֱאֶמת  ל ַעְצֵמנּו ּבֶ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך, ׁשֶ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ נּו ְלָכל ַמה ּשׁ נּו ְוַזּכֵ ְוַרֵחם ָעֵלינּו, חּוס ְוָחּנֵ
ָראָת  ִביל זֶה ְלַבד ּבָ ׁשְ י ּבִ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּכִ נּו ִנְכָלִלים ּבְ ְהֶיה ֻכּלָ ּנִ ַעד ׁשֶ
ֵענּו  ִיׁשְ ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ
יֵבִני ְוָאׁשּוָבה  ָעה. ֲהׁשִ ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו ָהֵאר ּפָ נּו, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהׁשִ ַעְסָך ִעּמָ ְוָהֵפר ּכַ
ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ֶקֶדם.  ּכְ ָיֵמינּו  ׁש  ַחּדֵ ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ְיֹהָוה  יֵבנּו  ֲהׁשִ ֱאֹלָהי.  ה  ַאּתָ י  ּכִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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ים א.  ֲאָנׁשִ ְלָקֵרב  ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
יֵקי ֱאֶמת, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך ּוְלַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

זֹוִכין ְלָבִנים:

יַע ב.  ּגִ ּיַ ׁשֶ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך 
ְלַדַעת  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַעת,  ַהּדַ ֵלמּות  ִלׁשְ
ֵליַדע  ָלָאָדם  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֵליַדע  ָלָאָדם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  יג  ּוְלַהּשִׂ
ַעל־ ִאם  י  ּכִ ָלזֶה  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  יֹוֵתר. 

ֵני ָאָדם ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוַדת  עֹוֵסק ִעם ּבְ ְיֵדי ׁשֶ

ְעּתֹו  ּדַ ָלם  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ְויּוַכל  ְלָבִנים  זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ

ִלְפֹקד ֲעָקרֹות:

ֶאת ג.  ִעים  ְמַיּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזהּו 
ְלָקְרָבם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ַאַחר  ְורֹוְדִפים  ַעְצָמם 
ֵדי ְלַהְרּבֹות  י ֵאין זֶה ּכְ ַרְך, ּכִ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ
ִלים  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  בֹוָדם  ּכְ

"ל: ּנַ ם ּכַ ְעּתָ ּדַ

ה ְלתֹוָרה נג ִפָלּ ּתְ

יָנה ָוָדַעת. ִרּבֹונֹו  ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ יָנה, ָחּנֵ ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ )נג( ַאּתָ

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֶוֱאֶמת,  ֵלם  ׁשָ ְלַדַעת  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ַזּכֵ ָעה,  ּדֵ דֹול  ּגָ רּוְך  ּבָ ֵאל  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
ם  ֵ ַהּשׁ ְלַדַעת  ְוָסמּוְך  ָקרֹוב  י  ַדְעּתִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ
ל  ְבּדָ ּנִ ׁשֶ ְדָבִרים  ה'  ּבְ ִאם  י  ּכִ יֵניֶהם  ּבֵ ֶהְפֵרׁש  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַהִהְתָקְרבּות,  ַתְכִלית  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִמיד  ּתָ ק  ִליּנֹ ה  ְוֶאְזּכֶ יָגם,  ְלַהּשִׂ י  ֶלֱאנֹוׁשִ ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעת  ִמּדַ ָהָאָדם  ַעת  ּדַ
ְהֶיה ִלי ֹחֶמר ְמֻמזָּג  ּיִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ֵלמּות. ּוְתַזּכֵ ַתְכִלית ַהּשְׁ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַעת ַהּשׁ ִמּדַ
ִיְרַאת  ְוִתְהֶיה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִיְרָאְתָך  ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֶכל.  ׂשֵ ל  ְלַקּבֵ ָראּוי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶוה  ָ ַהּשׁ ֶמזֶג  ּבְ
ְתַקּיֵם  י ֶאֱחָטא, ְוִתְהֶיה ִיְרַאת ֶחְטִאי קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמִתי, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתִ ַני ְלִבְלּתִ ְיֹהָוה ַעל ּפָ

ֵלמּות: ַתְכִלית ַהּשְׁ י ּבְ ָחְכָמִתי ְוַדְעּתִ

ה ְלָהִאיר  ְלִמיִדים ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְלַהֲעִמיד ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ
ר ֵיְלכּו ָבּה  ֶרְך ֲאׁשֶ ָרה, ְלהֹוִדיָעם ֶאת ַהּדֶ ֶדֶרְך ְיׁשָ י, ְלַהְדִריָכם ּבְ ַעת ָקדֹוׁש ַוֲאִמּתִ ֶהם ּדַ ּבָ
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵמַרּבֹוֵתינּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ַיֲעׂשּו,  ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוֵאת 
ּוְלעֹוְרָרם  רֹות,  ִויׁשָ ְנכֹונֹות  ֵעצֹות  ֶהם  ּבָ ְלָהִאיר  ֵמעֹוָלם,  ֲאבֹוֵתינּו  ּבֹו  ְרכּו  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
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ֱאֶמת  ְזּכּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ַמִים, ּבְ ַעת ְוִיְרַאת ׁשָ ֶהם ּדַ ָנָתם ְלַהְכִניס ּבָ ּוְלָהִקיָצם ִמּשְׁ
ָיׁשּובּו.  ִאים ֵאֶליָך  ְוַחּטָ ָרֶכיָך  ּדְ ִעים  ָדה ֹפׁשְ ּוְבָכל ְמֹאָדם. ֲאַלּמְ ם  ַנְפׁשָ ּוְבָכל  ָכל ְלָבָבם  ּבְ
ֶבת חּוץ ַחס  ה ּוַמֲחׁשֶ ִנּיָ י ׁשּום ּפְ ַדְעּתִ ּלֹא ַיֲעֶלה ּבְ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרִני ּבְ יֵלִני ְוִתׁשְ ְוַתּצִ
ָנִתי  ּוָ ּכַ ל  ּכָ לֹום, ַרק  ְוׁשָ בֹוִדי ַחס  ּכְ ְלַהְרּבֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִהְתָקְרבּות  ִעְנָין  ּבְ לֹום  ְוׁשָ
ל  מֹוִני ִלְסּבֹל ּוְלַקּבֵ ן ּכַֹח ְלָיֵעף ּכָ ֵדי ְלַמּלֹאת ְרצֹוֶנָך. ְוִתּתֵ בֹוְדָך ּכְ ִביל ּכְ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ִתְהֶיה ּבֶ
ַלֲעבֹוַדת  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלָקֵרב  זֶה  ֵעֶסק  ִביל  ׁשְ ּבִ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְוַהְיִגיעֹות  ְרחֹות  ַהּטִ ל  ּכָ ַאֲהָבה  ּבְ
ִיְהֶיה  ָנִתי  ּוָ ּכַ ְוָכל  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ְלָקְרָבם  ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ַאֲחֵריֶהם  ִלְרּדֹף  ה  ְוֶאְזּכֶ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ י ּבְ ְעּתִ ִלים ּדַ ֵדי ְלַהׁשְ ֱאֶמת, ּכְ ְמָך ְלַבד ּבֶ ְלׁשִ
ה ַזְרֵענּו  ְמָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוַתְרּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ְלׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ִמים ּבִ ים ְוַקּיָ ִנים ָחּיִ ִני ְלהֹוִליד ּבָ ַזּכֵ ּתְ
ֲעָקרֹות  ִלְפֹקד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ָלרֹוב.  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוְככֹוְכֵבי  ם  ַהּיָ חֹול  ּכְ
ְלטֹוָבה  ְלָפְקָדם  ֲעָקרֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵאיְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵדנּו  ּוְתַלּמְ ֵתנּו,  ְתִפּלָ ּבִ
ל ָהֲעָקרֹות ִנְפָקדֹות  ְהיּו ּכָ ּיִ ְוָעֵתנּו, ׁשֶ ֵתנּו ְוַתֲאִזין ׁשַ ִפּלָ ַמע ּתְ ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ְוִתׁשְ ּבִ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ָך ּבְ ִמים, ְוִיְתַרּבּו ַעּמְ ים ְוַקּיָ ִנים ָחּיִ ַרֲחֶמיָך ּבָ ְלטֹוָבה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְויֹוִלידּו ּבְ
ְברּו ַרֲחֶמיָך ַעל ָאִבינּו ָהִראׁשֹון ֶאָחד ָהָיה  ּגָ ם ׁשֶ ֵפר. ּוְכׁשֵ ד ְוֹלא ִיּסָ ר ֹלא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ּכְ
ְפְקֵדם ְלֵעת ִזְקנּוָתם ְוָנַתּתָ  ם ְלטֹוָבה ַוּתִ ר ְזַכְרּתָ נּו, ֲאׁשֶ ָרה ִאּמֵ ּתֹו ׂשָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוִאׁשְ
ן ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך  ַמִים, ּכֵ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ם ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ּכְ ָלֶהם ֶאת ִיְצָחק ְוִהְבַטְחּתָ
זֶַרע  ָלֶהם  ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ְלַבד,  ֵאֶליָך  ּתֹולֹות  ֵעיֵניֶהם  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ֲעָקרֹות  ל  ּכָ ַעל 
ֲאלֹוָתם  א ִמׁשְ ּוַמּלֵ ּוְלִיְרָאֶתָך. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַמַעְנָך ּוָפְקֵדם ְלטֹוָבה  ָמא ַלֲעבֹוָדֶתָך  ל ַקּיָ ׁשֶ
ן ָלֶהם ֵהָריֹון ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוִיְזּכּו ְלהֹוִליד  ָתם ְוִתּתֵ ִפּלָ ַמע ּתְ ַרֲחִמים, ְוֵתָעֵתר ָלֶהם ְוִתׁשְ ּבְ
ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ ְלתֹוָרה  ָלם  ְלַגּדְ ְוִיְזּכּו  ֶהם,  ּבָ ם  ְוִאּמָ ֲאִביֶהם  ְמחּו  ְוִיׂשְ ָמא  ַקּיָ ל  ׁשֶ זֶַרע 
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ַמע קֹול  ֵתנּו, ּוׁשְ ּיֵס ִלְתִפּלָ ה ְוִהְתּפַ ה ְוִהְתַרּצֶ ּתֶ ל עֹוָלם, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוִהְתּפַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָהעֹוָלם  זֶה  ּבָ ם  ּגַ אֹוְתָך  יר  ְלַהּכִ ה  ְוִנְזּכֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְעּתֵ ּדַ ֶאת  ֵלם  ְוַהׁשְ ִגיָעֵתנּו,  ּפְ
עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ּוְגבּוָרְתָך  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ ּוְלהֹוִדיַע  ַאֲחָריו,  ֵלמּות  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ
ַמְענּו ֵמֲאבֹוֵתינּו  ר ׁשָ ְוַהּנֹוָרא, ֲאׁשֶ דֹול  ה ְיֹהָוה ַהּגָ ל ַמֲעׂשֵ ִאים ֶאת ּכָ ְלהֹוִדיַע ַלּדֹורֹות ַהּבָ
ֶאל  יֹוִדיַע  ְלָבִנים  ָאב  ידּו.  ַיּגִ ּוְגבּורֹוֶתיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ח  ּבַ ְיׁשַ ְלדֹור  ּדֹור  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַרּבֹוֵתינּו 
ל  ַעת ּכָ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך. ְלַמַען ּדַ תּוב, ְוהֹוַדְעּתָ ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּבֶ ָך. ְוִנְזּכֶ ֲאִמּתֶ

י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד: י ָהָאֶרץ ּכִ ַעּמֵ
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רֹון א.  ּכָ ַהזִּ ֶאת  ְמֹאד  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ִמיד  ּתָ ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְכָחה,  ְלׁשִ ִיּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ
ל  ּכָ ׁשֶ ׁשּוט  )ּפָ ח.  ּכַ ִיׁשְ ְוֹלא  ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ
ל  ִמּכָ זֶה,  ְלִעְנָין  ם  ּגַ ים  ָקׁשִ ְכָחה  ְלׁשִ ים  ׁשִ ַהּקָ ָבִרים  ַהּדְ

ֵפרּוׁש  ּבְ ֶהם  ּבָ ָאְמרּו  ׁשֶ ְנִטיָלה  ִריִכים  ַהּצְ ָבִרים  ּדְ ן  ּכֵ ׁשֶ

יל  ּוְלַהְגּדִ ְלָהִבין  ר לֹו  ִאי־ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְעּתֹו,  ִמּדַ ּיֹוֵצא  ׁשֶ

ה(, ְוָכְך ָראּוי  ָ ֻדּשׁ בּול ַהּקְ ּלֹא ֵיֵצא ִמּגְ ה ׁשֶ ִמּדָ ְעּתֹו ּבְ ּדַ

ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ְרֵאִלי,  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ִמְנַהג  ִלְהיֹות 
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ח  ְפּתַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ָנתֹו,  ִמּשְׁ ֲהִקיצֹו  ּבַ ֶקר  ּבֹ ּבַ
יר  ַיְזּכִ ָבר,  ּדָ ׁשּום  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ֹקֶדם  ֵעיָניו  ֶאת 
רֹון  ָאֵתי, ְוזֶהּו ִזּכָ ָעְלָמא ּדְ ֶכף ּבְ ֶאת ַעְצמֹו ּתֵ
יְך  ְלַהְמׁשִ ָצִריְך  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְכָלִלּיּות.  ּבִ
ְעּתֹו  ּדַ יל  ְגּדִ ּיַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְפָרִטּיּות,  ּבִ רֹון  ּכָ ַהזִּ
ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ָכל  ּבְ
ּבֹות ְוָהִעְנָיִנים  ל ַהּסִ ּוְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ַעל ּכָ
ָכל  ל ִעּמֹו ּבְ ַרְך ַמְזִמין לֹו ּוְמַגְלּגֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ּבּור  ָבה ּדִ ל יֹום ֵיׁש ּבֹו ַמֲחׁשָ י ּכָ יֹום ָויֹום, ּכִ
ַדע  ּתֵ ׁשֶ ְוָצִריְך  ֵמֲחֵברֹו,  ּנֶה  ְמׁשֻ ה  ּוַמֲעׂשֶ
ֵמֵאין  ֱאֹלקּותֹו  ְמַצְמֵצם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ז  ְרּכָ ַהּמֶ ת  ְנֻקּדַ ַעד  ְכִלית,  ּתַ ְוֵאין  סֹוף 
ָהָאָדם עֹוֵמד ָעָליו, ּוַמְזִמין  ִמי ׁשֶ ׁשְ עֹוָלם ַהּגַ
ְלִפי  ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ָאָדם  ְלָכל 
יׁש  ּוַמְלּבִ ָהָאָדם,  ּוְלִפי  קֹום  ַהּמָ ּוְלִפי  ַהּיֹום 
ֵכן  ֵדי ְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו. ּבְ ֶהם ְרָמִזים ּכְ לֹו ּבָ
ְעּתֹו  ּדַ יל  ְלַהְגּדִ זֶה  ל  ּכָ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָהְרָמִזים  ְלָהִבין  ְכלֹו,  ְוׂשִ
ַעם  ָכל ּפַ ֶהם, ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבְ ז לֹו ּבָ ְמַרּמֵ
ָכל ָהִעְנָיִנים ּוְבָכל  י ּבְ הּוא. ּכִ ל ָמקֹום ׁשֶ ִמּכָ
ּוְבָכל  ן,  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ּוְבָכל  ָלאכֹות  ַהּמְ
ַמְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ
ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ם  ֻכּלָ ּבְ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ָלָאָדם 
ִדְבֵרי  ּבְ לּול  ּכָ זֶה  )ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ים  ָרִטּיִ ּפְ ְרָמִזים 
ְרכֹוָתיו  ּבִ ֵמֵעין  לֹו  ן  ּתֵ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ מא.(:  )ברכות  ֲחַז"ל 

ל  ּכֵ ְעּתֹו ּוְלִהְסּתַ יל ּדַ ָרכֹות ל"ה((. ְוָצִריְך ְלַהְגּדִ )ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְרִמיזֹוָתיו  ְלָהִבין  ֵהיֵטב  זֶה  ַעל 
ַרְך: ִיְתּבָ

ְעּתֹו ב.  ּדַ ְלַצְמֵצם  ִלזֵָּהר  ָצִריְך  ַאְך 
י,  ִמּדַ יֹוֵתר  זֶה  ּבָ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ַיֲעִמיק  ּלֹא  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ בּול  ִמּגְ ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ
ַלֲחִקירֹות  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ׁשֹוֵטט  ּתְ
ּלֹו,  ׁשֶ י  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ְלִפי  ַרק  ּוִבְלּבּוִלים, 
ֹלא  ְוֵכן  זֶה,  ּבָ ְבּתֹו  ּוַמֲחׁשַ ְעּתֹו  ּדַ יל  ַיְגּדִ ן  ּכֵ

י  ּכִ רּוׁש:  )ּפֵ ְדֵרָגתֹו:  ִמּמַ ְלַמְעָלה  זֶה  ּבָ ל  ּכֵ ִיְסּתַ
ִסְטָרא  ּדְ ְרָמִזים  ֵהם  ׁשֶ ָהֱאֹמִרי,  ְרֵכי  ּדַ ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש 

ָנְפָלה  ּתֹו  ּפִ גֹון  ּכְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִלְגבּול  חּוץ  ּיֹוֵצא  ׁשֶ ַאֲחָרא 

זֶה,  ּבָ ל  ּכֵ ִיְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ִלזֵָּהר  ְוָצִריְך  ּבֹו.  ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו',  יו  ִמּפִ

ָאַמר:  י, ְוזֶה ׁשְ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ י ׂשֵ זֶה ׁשּום ַטַעם ַעל־ּפִ י ֵאין ּבָ ּכִ

זֶה", ְוֵכן  ְבּתֹו ּבָ יל ַמֲחׁשַ ּלֹו ַיְגּדִ י ׁשֶ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ "ַרק ְלִפי ׂשֵ

ֹוֵמַע אֹו  ּשׁ ׁשֶ ל ּכְ ְדֵרָגתֹו. ְלָמׁשָ זֶה ְלַמְעָלה ִמּמַ ל ּבָ ּכֵ ֹלא ִיְסּתַ

ים ְצִריִכין ְלָהִבין  ׁשּוֵטי ֲאָנׁשִ רֹוֶאה ֵאיזֶה ִעְנָין ַרע, ֲאַזי ַהּפְ

ְקָצת,  דֹול  ּגָ ְלַהּיֹוֵתר  זֶה  ֵמֵעין  אֹו  זֶה  ּבָ ְגמּו  ּפָ ֵהם  ם  ּגַ ׁשֶ

יִנים  ַהּדִ יק  ִריְך ְלַהְמּתִ ּצָ ׁשֶ ַמֲעָלה ָהֶרֶמז הּוא,  ּבְ דֹול  ּוְלַהּגָ

ֹוֵמַע אֹו רֹוֶאה, ְוַכּיֹוֵצא  ּשׁ ָבר ָהָרע ׁשֶ ל ַהּדָ ְלׁשֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ ּמֵ ׁשֶ

ָדָבר ֶאָחד ִלְגדֹוִלים  ה ּבְ ָאר ִעְנָיִנים, ָהְרָמִזים ֵהּמָ ׁשְ זֶה ּבִ ּבָ

ִזין לֹו ְלִפי  ים, ֲאָבל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַרּמְ ּוֵבינֹוִנים ּוְקַטּנִ

ַחל((: י ַהּנַ ִאּבֵ ֶעְרּכֹו ּוְבִחיָנתֹו ּוַמְדֵרָגתֹו. )ּבְ

ל ג.  ִמּכָ ָהְרָמִזים  ּוֵמִבין  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו 
י־ֵכן  ְבֵרי ֹחל, ַאף־ַעל־ּפִ ָבִרים, ֲאִפּלּו ִמּדִ ַהּדְ
ֵני ְטָעִמים  ִדְבֵרי ֹחל )ִמּשְׁ ָאסּור לֹו ַלֲעֹסק ַרק ּבְ
ְהֶיה  ּיִ ם הּוא ָצִריְך ׁשֶ א ּגַ ְפִנים(, ֶאּלָ ַהְמֹבָאִרים ּבִ

ֶהְכֵרִחּיּות.  ּבַ ַרק  ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ קּות  ּפְ ִהְסּתַ לֹו 
קּות  ּפְ ַהִהְסּתַ ת  ִמּדַ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵאּלּו  י  ּכִ
ְוָקא,  ּדַ ְגדֹולֹות  ּבִ יָתם  ּבֵ ֶאת  ּוַמְנִהיִגים 
ה  ַהְרּבֵ ּבְ ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ו  ַעְכׁשָ הּוג  ּנָ ּכַ
ֵבית  ּבְ "ְמֵאַרת ה'  ֶנֱאַמר:  ֲעֵליֶהם  ים,  ֲאָנׁשִ
ה  י ְלעֹוָלם ָחֵסר ָלֶהם ַהְרּבֵ ֵלי ג, לג(, ּכִ ע" )ִמׁשְ ָרׁשָ
ם יג,  ְחָסר" )ׁשָ ִעים ּתֶ תּוב: "ּוֶבֶטן ְרׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
קּות  ּפְ ִהְסּתַ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ּבְ ֲאָבל  לג(. 

יק  "ַצּדִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה',  ֲחָנָנם  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ
הּוא  ֶאְצָלם  ם(,  )ׁשָ ַנְפׁשֹו"  ְלׂשַבע  אֹוֵכל 
עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ָיָדם  ַעל  ע  ּפָ ְוִנׁשְ ָמֵלא  אֹור 

טֹובֹות:

ָצִריְך ד.  ּגּוֵפּה  קּות  ּפְ ַהִהְסּתַ ִמזֶּה  ַוֲאִפּלּו 
ה ִיחּוד  ְלַהְפִריׁש ִלְצָדָקה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַנֲעׂשֶ
ְפִנים: ְמֹבָאר ּבִ ָרֵאל ּכַ יק ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ין ַצּדִ ּבֵ



ץ שיזּתֹוָרה נד י ַוְיִהי ִמּקֵ

ְלָהִבין ה.  ֶכל  ׂשֵ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַעם  ְוַהֲהמֹון 
יָלא  ל זֶה ִמּמֵ ה ֶאְצָלם ּכָ "ל, ַנֲעׂשֶ ָהְרָמִזים ַהּנַ
)אֹו  ְותֹוָרה  ין  ּוְתִפּלִ ְוִציִצית  ָנה  ׁשֵ ַעל־ְיֵדי 
ן.  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ה  ּוְתִפּלָ ַמע ְלַעם ָהָאֶרץ(  ְקִריַאת־ׁשְ

ּה  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ָקא  ְלַאְדּבְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָנה  ׁשֵ
ָמה  ׁשָ ָנה ַהּנְ ֵ ַעת ַהּשׁ ׁשְ י ּבִ ָאֵתי, ּכִ ָעְלָמא ּדְ ּבְ
ַלת  ִחיַנת ַהְגּדָ ין ִהיא ּבְ ִפּלִ עֹוָלה ְלַמְעָלה. ּתְ
ִהיא  ִציִצית  "ל.  ַהּנַ ָהְרָמִזים  ְלָהִבין  ֶכל  ַהּשֵׂ
ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ְמצּום  ַהּצִ ִחיַנת  ּבְ
ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ זֶה,  ּקּון  ּתִ יִכין  ַמְמׁשִ ִציִצית 
ְלָהִבין  ְעּתֹו  ּדַ יל  ְגּדִ ּמַ ׁשֶ ּכְ בּול  ַלּגְ חּוץ  ֹמחֹו 
ין,  ִלְתִפּלִ קֹוֶדם  ִציִצית  ן  ְוַעל־ּכֵ ָהְרָמִזים. 
ּלֹא ֵיֵצא  ן ִמּקֶֹדם ַהּמִֹחין ׁשֶ י ְצִריִכין ְלַתּקֵ ּכִ
יל  ְך ְיכֹוִלין ְלַהְגּדִ בּול ְוַאַחר־ּכָ ַהּמַֹח חּוץ ַלּגְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהְרָמִזים  ְלָהִבין  ם,  ְעּתָ ּדַ
ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ּתֹוָרה  ין.  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ים  י ַהּתֹוָרה ִהיא ֵעץ ַחּיִ "ל, ּכִ קּות ַהּנַ ּפְ ִהְסּתַ
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ְוַגם  ּה.  ּבֵ א  ְלֹכּלָ ָמזֹון  ּדְ
י  ּכִ קּות,  ּפְ ִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ ְצִריִכין  ַעְצָמּה  ּבְ
רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ַמה  ָהָאָדם  ֶאת  ל  ְמַבְלּבֵ ִלְפָעִמים 
ה  ַהְרּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹוֶאה  י  ּכִ י,  ִמּדַ יֹוֵתר  ִלְלֹמד 
ֶרֶגל  ַעל  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִלְלֹמד  ְורֹוֶצה  ִלְלֹמד 
ְמֹאד,  ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ הּוא  זֶה  ּוֵמֲחַמת  ַאַחת, 
ל ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַגְמֵרי. ַעל־ ּטֵ ְוִלְפָעִמים ִנְתּבַ
ִחיַנת  ּבְ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ם  ּגַ ָצִריְך  ן  ּכֵ
ָצְרֵכי  ּבְ ָוֹחֶמר  ַקל  ַעְצמֹו  ּבְ ָיִדין  )ּוִמזֶּה  קּות,  ּפְ ִהְסּתַ
קּות,  ּפְ י עֹוָלם ָצִריְך ִהְסּתַ ַחּיֵ ּבְ י ִאם  ֶהְכֵרִחּיּות. ּכִ ַהּגּוף ּבְ

ָעה, ְוֻדְגַמת ַקל ָוֹחֶמר זֶה ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  י ׁשָ ַקל ָוֹחֶמר ְלַחּיֵ

ָרכֹות מח:(, ְוָכלּול  ת ַהּתֹוָרה )ּבְ ְרּכַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִעְנַין ּבִ

ַלּתֹוָרה'  ְסָיג  'ַוֲעׂשּו  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּבְ

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוֵכן   : א'((  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות 

)ָאבֹות  ִלְגֹמר'  ָלאָכה  ַהּמְ ָעֶליָך  'ֹלא  ִלְבָרָכה: 
ִחיַנת ַרְגֵלי  ה ִהיא ּבְ ִפּלָ "ל. ּתְ ּנַ פ"ב(, ְוַהְינּו ּכַ

ְמֹבָאר  ּכַ ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ין  ׁשִ ֻלּבָ ַהּמְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ּתֹוָרה,  זּו  ח(  סב,  )ישעיה  יִמינֹו"  ּבִ ה'  ע  ּבַ ]"ִנׁשְ ְפִנים:  ּבִ

ה ְצִריִכין  ִחּלָ י ּתְ ין )תיקונים ט:(,  ּכִ ִפּלִ "ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹּו" ֵאּלּו ּתְ

ן ִסיָמן ל"ח[. ְך ְלָהִבין ָהְרָמִזים, ְוַעּיֵ ְמצּום ְוַאַחר־ּכָ ַלֲעׂשֹות ַהּצִ

יק ו.  ַצּדִ ִיחּוד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשיָ
ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ְקָרִאים  ַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת 
יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ זֶה  ְוִיחּוד  ְפִנים.  ּבִ ְמֹבָאר  ּכַ
א  ַמּשָׂ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ָרֵאל  ּוְכֶנֶסת־ִיׂשְ
ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ל ִעְסֵקי ַהּמַ י ּכָ ֱאמּוָנה ּכִ ן, ּבֶ ּוַמּתָ
ֵמָאָדם  ְוַהֲחָפִצים  חֹורֹות  ַהּסְ ִלים  ְלּגְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
יצֹוצֹות  ִפי ַהּנִ זֶה ְלָאָדם ַאֵחר, ַהּכֹל הּוא ּכְ
ָלֵצאת  ַהֵחֶפץ  ָצִריְך  ְוִלְפָעִמים  ֶהם.  ּבָ ׁשֶ
ַיֲחֹזר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַאֵחר,  ִלְרׁשּות  ֵמְרׁשּותֹו 
אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ִפי  ּכְ ַהּכֹל  ִלְרׁשּותֹו,  
ָמה  ֶפׁש־רּוַח־ְנׁשָ ַהּנֶ ֶחְלֵקי  ּוְכִפי  ָבר,  ַהּדָ
ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ּוְזַמן.  ֵעת  ָכל  ּבְ ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ִלְדֹחק  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ָעה  ָ ַהּשׁ ֶאת  ִלְדֹחק 
ְוָקא  ּדַ ִלְקנֹות  אֹו  ִלְמּכֹר  יֹוֵתר  ּבְ ַעְצמֹו 
י: ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ,  ָחֵפץ, ּכִ ָעה ׁשֶ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ּבְ
ֶפׁש־ ַהּנֶ ֶחְלֵקי  ּוְכִפי  יצֹוצֹות  ַהּנִ רּור  ּבֵ ִפי  ּכְ
א־ ַמּשָׂ ְוַעל־ְיֵדי  ָאָדם.  ּבָ ׁשֶ ָמה  רּוַח־ְנׁשָ

יצֹוצֹות,  ַהּנִ ן  ּוְמַתּקֵ ַמֲעֶלה  ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ
ָמה  ֶפׁש־רּוַח־ְנׁשָ ּנֶ ִלים ּוֵמִאיר ֶהָאָרה ּבַ ּוַמׁשְ
הּוא  ָרֵאל )ׁשֶ ּוְכֶנֶסת־ִיׂשְ יק  ַצּדִ ְוִנְתַיֵחד  ּלֹו,  ׁשֶ
א  ְקָרִאים ַמּשָׂ ּה( ַהּנִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִיחּוד ֻקְדׁשָ

ָטן  ׂשָ א  ּבָ טז.(:  בתרא  )בבא  ִפין  ַהׁשּוּתְ ֶפֶרק  ּבְ ]ַעֵיּן  ן:  ּוַמּתָ
ם  ְלׁשֵ ּוְפִניָנה  ָטן  ְדׂשָ ַרׁש  ּדָ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְרֵעיה  ְלּכַ ֵקי  ְוַנׁשְ

מֹו  ּכְ ָהָרע,  ִבְלׁשֹון  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ נּו,  ּוְ ִנַתּכַ ַמִים  ׁשָ

הּוא  ָטן ׁשֶ ּשָׂ ֲעבּור ַהְרִעיָמּה", ְוֵכן ּבַ מּוֵאל־א א( "ּבַ תּוב: )ׁשְ ּכָ ׁשֶ

הּוא ִעְנָין  ׁש ָרצֹון ַהּבֹוֵרא, ׁשֶ ם ְמֻלּבָ ם ׁשָ ר, ּגַ ׂשָ ל ּבָ ץ ּכָ ַהּקֵ

ֵקיה  ַנׁשְ ְלַכְך:  ָבִרים,  ַהּדְ ָכל  ּבְ ין  ׁשִ ְמֻלּבָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַרְגֵלי  ׁשֶ

ז לֹו ִעְנָין זֶה[. ְרֵעיה, ְלַרּמֵ ַאּכַ

ָצִריְך ז.  "ל,  ַהּנַ רֹון  ּכָ ַהזִּ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ
ַעִין,  ְלַרע  ִיּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ
א  ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ב,  ַהּלֵ ִמיַתת  ִהיא  ׁשֶ
ִקְרּבֹו,  ּבְ ֵמת  ְוִלּבֹו  רֹון,  ּכָ ַהזִּ ם  ְוִנְפּגָ ְכָחה  ׁשִ



ץ ּתֹוָרה נד י ַוְיִהי ִמּקֵ שיח

ִריִכין  ּצְ ְצִחי. ׁשֶ ְכִליתֹו ַהּנִ ְוֵאינֹו זֹוֵכר ֶאת ּתַ
ּה  ְבּתֵ ָקא ַמֲחׁשַ ָכל יֹום ּוְלַאְדּבְ ִלְזּכֹר ֹזאת ּבְ
ים  ָאֵתי. ְוַעל־ְיֵדי ַרע ַעִין ֵאינֹו ֵמׂשִ ַעְלָמא ּדְ ּבְ

ִלּבֹו ְלָכל זֶה:

ֵעינֹו ח.  ַרע ַעִין; ֵיׁש ׁשֶ ִחינֹות ּבְ ה ּבְ ּמָ ְוֵיׁש ּכַ
ה  ּמָ ל ֲחֵברֹו, ְוֵכן ֵיׁש ּכַ אּות ׁשֶ ִהְתַנּשְׂ ָצָרה ּבְ
ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ִמזֶּה  זֶה, ְוָצִריְך ִלׁשְ ִחינֹות ּבָ ּבְ
ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ַעִין ָרָעה ַעל ֲחֵברֹו  ְמֹאד ׁשֶ
ם  ֵ ה ְלַהּשׁ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ְוֵכן ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ָלל,  ּכְ
ּוִמי  ֲחֵברֹו,  ל  ׁשֶ ַעִין  ֵמַרע  ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ
ֶנֶגד  ּיּוַכל ַלֲעֹמד ּכְ ַעְצמֹו ׁשֶ יׁש ּבְ ֵאינֹו ַמְרּגִ ׁשֶ
ּנּו,  ִמּמֶ ִלְבֹרַח  ָצִריְך  ְלַהְכִניעֹו,  ַעִין  ָהַרע 
)ַעל  נֹו:  ְלַתּקְ ָצִריְך  נֹו  ְלַתּקְ כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 
ֵעינֹו  ְלַהְכִניַע  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

ֹנא  ַדאי ִלׂשְ ָאַמר לֹו ֵאיְנָך ּכְ ְדָבִרים, ׁשֶ ו ּבִ ל ֵעׂשָ ָהָרָעה ׁשֶ

יַע ֵעינֹו  ּבִ ַתן לֹו ְלַהׂשְ ּנָ ְנָחה ׁשֶ ָרכֹות ְוכּו', ּוַבּמִ אֹוִתי ַעל ַהּבְ

ָהָרָעה(.

ִמּכַֹח ט.  ָהַעִין  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך  ם  ּגַ
ַעִין  טֹוב  הּוא  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ה,  ַהְמַדּמֶ
ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמזֶּה.  ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ה  ְרִאּיָ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ חּוׁש,  ּבְ רֹוִאין 
רֹוֶאה  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַעְצמֹו  ִלְטעֹות  ָיכֹול  ָיָפה, 
ן  ֵמָרחֹוק ְוִנְדֶמה לֹו ֵהֶפְך ִמן ָהֱאֶמת ְוכּו'. ּכֵ
גֹון  ּכְ ִחינֹות,  ּבְ ה  ַכּמָ ּבְ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵעיֵני  ּבְ הּוא 
ֲחֵברֹו נֹוֶטה ִמן ָהֱאֶמת  ִלְפָעִמים ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ
טּות זֶה,  ַח ָהָיה, ָמה ָרָאה ִלׁשְ ּקֵ ּפִ )ּוְכַמֲאַמר ֲחַז"ל ְוֹקַרח ׁשֶ

דֹוִלים(. אֹו  ּגְ ה  ְוַהְרּבֵ ְנָבט  ל  ׁשֶ ָטעּות  ְוֵכן  ִהְטָעתֹו.  ֵעינֹו 

ֹהֶגן ְוכּו', ּוֵמֲחַמת זֶה  ּלֹא ּכְ ֶנְגּדֹו ׁשֶ ה ּכְ עֹוׂשֶ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־ ְלִהְתעֹוֵרר  ְויּוַכל  ָעָליו  ִלּבֹו  ּבְ ֵיׁש 

ֲחֵברֹו  ַעל  חֹוֵלק  ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה  ַמֲחֹלֶקת.  זֶה 
עּות  ִמּטָ א  ּבָ ַהּכֹל  ּוֶבֱאֶמת  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ
ֲחֵברֹו  ַעל  לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ל  ׁשֶ
ה  ּמָ ּכַ זֶה  ּבָ ֵיׁש  ְוֵכן  ּוְבדּוִיים.  ָקִרים  ׁשְ ְבֵרי  ּדִ
ֶכל נֹוִטים ֵמָהֱאֶמת  ֵעיֵני ַהּשֵׂ ֶ ִחינֹות ַמה ּשׁ ּבְ

ּכַֹח  י  ּכִ ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ל  ׁשֶ ָטעּות  ַעל־ְיֵדי 
הּוא  ׁשֶ ְלִמי  ֲאִפּלּו  ְלַהְטעֹות  ָיכֹול  ה  ַהְמַדּמֶ
ִמיָרה ְיֵתָרה  ן ְצִריִכין ָלזֶה ׁשְ טֹוב ַעִין. ַעל־ּכֵ

ה: ל ַהְמַדּמֶ עּות ׁשֶ ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד ִמּטָ ִלׁשְ

ֹוְמִרין ֶאת ַעְצמֹו י.  ּשׁ ְוֶזה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
י  ּכִ לֹו,  ַקּבְ ּוִמּלְ ָאְמרֹו  ִמּלְ ׁשֹון ָהָרע  ִמּלָ ְמֹאד 
ה ּוְפַגם  ר ַהְמַדּמֶ ּבֵ ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע ִמְתּגַ
ִתּקּון ָהֵעיַנִים  לּוי ּבְ הּוא ּתָ "ל, ׁשֶ רֹון ַהּנַ ּכָ ַהזִּ
י  ֲהִמּיּות, ּכִ ה הּוא ּכַֹח ַהּבַ "ל. ְוֹכַח ַהְמַדּמֶ ּנַ ּכַ
ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ָלּה  ֵיׁש  ֵהָמה  ּבְ ם  ּגַ
ם  ֵ ַהּשׁ ֵמַאֲהַבת  נֹוֵפל  ַוֲאַזי  ַעת,  ַהּדַ ּנּו  ִמּמֶ
ל  ּכָ ֵהם  ׁשֶ ֲהִמּיּות,  ַהּבַ ְלַאֲהַבת  ַרְך  ִיְתּבָ
ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ה, ׁשֶ ִאים ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶ ֲאוֹות ַהּבָ ַהּתַ

"ל: ּנַ יֹוֵתר ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע ּכַ ּבְ

ַעל־ְיֵדי ַרע ַעִין ְוֵכן ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע, יא. 
ן ָזָכר: יַח ַאֲחָריו ּבֵ ֵאינֹו ַמּנִ

ְוָקא יב.  ּדַ ְמַחזֵּר  הּוא  ה  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח 
ַעם  ִמּטַ ֲהָלכֹות  ׁשֹוֶנה  י  ַעל־ּפִ רֹות  ִלׁשְ
ים  ׁשִ ְמַחּדְ ִאם  ן  ְוַעל־ּכֵ ְפִנים,  ּבִ ַהְמֹבָאר 
ַלייְך(,  ּגְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ ָנֶאה  ִחּדּוׁש  הּוא  ּתֹוָרה  ּבַ
ֵאּלּו  ַאְך  ָתא.  ְלִמּלְ ָתא  ִמּלְ ה  ְמַדּמֶ הּוא  י  ּכִ
ַעל־ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ים ְלַפְרָנָסה, ׁשֶ ים ָקׁשִ ַהִחּדּוׁשִ
ל  ּכָ ִאים  ּבָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ְיֵדי 
ְמֹבָאר  ּכַ ָלעֹוָלם  ָרכֹות  ְוַהּבְ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ
ִאים  ַהּבָ ים  ַהִחּדּוׁשִ ַעל־ְיֵדי  ן  ּכֵ ְפִנים,  ּבִ
לֹום:  א ָרָעב ָלעֹוָלם ַחס ְוׁשָ ה ּבָ ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶ
ֲחלֹום  יֹוֵרה ֵדָעה ִהְלכֹות ְנָדִרים )שלד ס' לה(: ִנּדּוהּו ּבַ ן ּבְ ]ַעּיֵ

ִחיַנת  ּבְ ִנּדּוי הּוא  ַגם  י  ּכִ ֲהָלכֹות.  ׁשֹוֵני  ירּוהּו  ּתִ ּיַ ׁשֶ ָצִריְך 

ַעל  )ז.(  סֹוָטה  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכַ ִמיָתה 

ם  ְמָתא ׁשָ סּוק: "ְיִחי ְראּוֵבן - ְוֹזאת ִליהּוָדה". ְוָאְמרּו: ׁשַ ּפָ

נֹות  ָ ִחיַנת: "ְוַעל ִהּשׁ ֲחלֹום, הּוא ּבְ דּוהּו ּבַ ּנָ ִמיָתה. ְוֵכיָון ׁשֶ

ר  ּבֵ ְוִהְתּגַ ׁשּוט,  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ּכְ לב(,  מא,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַהֲחלֹום" 

ָנתֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֹוֵני  ּקָ ִחינֹות, ָלֵכן ּתַ ָכל ַהּבְ ה ּבְ ַדּמֶ ָעָליו ַהּמְ
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ם(  )ׁשָ ָנכֹון"  י  "ּכִ ַהֲחלֹום"  נֹות  ָ ִהּשׁ "ְוַעל  ְבִחיַנת:  ּבִ ֲהָלכֹות, 

א ְוכּו'[. ְפִנים, ּוִמיֵניה ּוֵבּה ַאּבָ בּוָאר ּבִ ֵפרּוׁש ַהּמְ ְוכּו', ּכְ

ַעל־יג.  הּוא  ה  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  רּות  ּבְ ִהְתּגַ
ָרָעה,  ְנֵכָאה רּוַח  הּוא רּוַח  ׁשֶ ַעְצבּות,  ְיֵדי 
"ל.  ְכָחה ַהּנַ רּות ַהּשִׁ ּבְ א ִהְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּבָ
ְמָחה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ׂשִ ן ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְוַעל־ּכֵ
ָעְלָמא  ה ְוזֹוִכין ִלְזּכֹר ּבְ ר ַהְכָנַעת ַהְמַדּמֶ ִעּקַ

ָאֵתי: ּדְ

ן יד.  ַנּגֵ ִמּמְ זֶֶמר  ִלי  ּכְ ִנּגּון ַעל  קֹול  ִמיַעת  ׁשְ
דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ ִהיא  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ר  ׁשֵ ּכָ
ה ְוִלְזּכֹות  ְמָחה, ּוְלַהְכִניַע ַהְמַדּמֶ ִלְזּכֹות ְלׂשִ
יג  ם ַעל־ְיֵדי־זֶה ָיכֹול ְלַהּשִׂ ּגַ "ל.  ַהּנַ רֹון  ּכָ ַלזִּ
ּפְֹך  ִלׁשְ ְוָיכֹול  ְורּוַח־ַהּקֶֹדׁש,  ְנבּוָאה  רּוַח 
ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ה',  ֵני  ּפְ ֹנַכח  ִים  ּמַ ּכַ יחֹו  ׂשִ
ְמָחה  ְוׂשִ ִנּגּון  ]ַעל־ְיֵדי  ִמיד:  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 
ְצִחי  ַהּנִ ְכִליתֹו  ִמּתַ ְלָבבֹו  ִעם  ָלׂשּוַח  ִנְתעֹוְרִרין  ה  ָ ֻדּשׁ ִדּקְ

ֵהם  ׁשֶ טֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ְוִלְמֹצא  ׂש  ּוְלַחּפֵ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם 

ִקְרּבֹו, ּוְלָבְררֹו ִמּתֹוְך ָהרּוַח ָרָעה  ּבְ ִחיַנת רּוַח טֹוָבה ׁשֶ ּבְ

ם ׁשֶֹרׁש  ָ ּשׁ ּמִ ה ׁשֶ ַדּמֶ רּוַח, ְנֵכָאה ַעְצבּות רּוַח ּוְלַהְכִניַע ַהּמְ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב  ְוזֹוִכין  ֵהִמּיֹות,  ַהּבְ ְוַאֲהבֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ

ָהרּוַח  ְלַהְכִניַע  הּוא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ

דּוַע[. ּיָ ָרָעה ּוְלָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה ּכַ

ָאז טו.  ׁשֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ִהְתּבֹוְדדּות  ַעל־ְיֵדי 
ּה, ְוֵכן ַעל־ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות זֹוֶכה  ר ְזַמּנָ ִעּקַ
ְכִליתֹו  ָכל ֵעת ַעל ּתַ ְוַלֲחׁשֹב ּבְ "ל,  ְלָכל ַהּנַ
ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָהַאֲחרֹון  ְוסֹופֹו 
ל  ּכֵ ֱאֶמת. ְוזֹוֶכה ְלִהְסּתַ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ִעּמֹו,  ב  ְמַסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל 
ְרָמִזים  לֹו  ִלְרֹמז  ֵדי  ּכְ הּוא  ַהּכֹל  ׁשֶ ּוְלָהִבין 
ר  ִעּקַ זֶּהּו  ׁשֶ ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ֵעת  ְבָכל 
זֶה  ּבְ ִקּיּומֹו  ר  ְוִעּקַ י.  ָהֲאִמּתִ ַעת  ַהּדַ ּוב  ּשׁ ַהּיִ
ַמה  ְוָכל  ֶהְבלֹו,  י  ַחּיֵ ְיֵמי  ר  ִמְסּפַ ָהעֹוָלם 
ַלּכֹל,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  יֹום  ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ

ִביל זֶה ְלַבד: ׁשְ הּוא ּבִ

יִכין ַעל טז.  ה ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ
ֶמן  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ַעְצמֹו 
ִלְזּכֹר  ַהְינּו  ּדְ רֹון,  ִזּכָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּטֹוב, 

ְכָלל ּוִבְפָרט: ָאֵתי ּבִ ָעְלָמא ּדְ ִמיד ּבְ ּתָ

הּוא טֹוב ַעִין זֹוֶכה ָלֱאֶמת, ְוַעל־יז.  ִמי ׁשֶ
ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ י  ֲאִמּתִ ִלְדֵבקּות  זֹוֶכה  ְיֵדי־זֶה 

ַרְך: ִיְתּבָ
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ְיֹהָוה  ְמָך  ׁשִ ְיָלה  ַבּלַ י  ָזַכְרּתִ ׂש רּוִחי.  ַוְיַחּפֵ יָחה  ָאׂשִ ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי  ָרה  ֶאְזּכְ )נד( 

ֶדם ָהִגיִתי  י ָיִמים ִמּקֶ ְלֶאָך. ָזַכְרּתִ ֶדם ּפִ ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ ְמָרה ּתֹוָרֶתָך. ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה ּכִ ָוֶאׁשְ
ְזּכֹור  י. ָזכֹור ּתִ י ֶאת ְיֹהָוה ָזָכְרּתִ ף ָעַלי ַנְפׁשִ ִהְתַעּטֵ ה ָיֶדיָך ֲאׂשֹוֵחַח, ּבְ ַמֲעׂשֵ ֳעֶלָך ּבְ ְבָכל ּפָ
ׁש ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוֵאין ׁשּום  ּיֵ ח ׁשֶ ּכַ ׁשְ י, ְזכֹור ַאל ּתִ י, ָוַאַען ָואֹוַמר ְלַנְפׁשִ ְוָתׁשּוַח ָעַלי ַנְפׁשִ
ּוְכָעָנן  ּפֹוֵרַח  ּוְכָאָבק  ֵצל עֹוֵבר  ּכְ ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ַהזֶּה עֹוֵבר  ָהעֹוָלם  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  זֶה  ּבָ ְקִביעּות 
ל ָהָאָדם הּוא  יָרה ׁשֶ ִביעּות ּדִ ר ַהּקְ ְוִעּקָ ים  ר ַהַחּיִ ְוִעּקָ ֶבת ְוַכֲחלֹום ָיעּוף,  ֶלה ּוְכרּוַח נֹוׁשָ ּכָ
ַעְלָמא  ָכל יֹום ּבְ ִמיד ּבְ ְזּכֹר ּתָ ּתִ רֹון ֵהיֵטב, ׁשֶ ּכָ ֹמר ֶאת ַהזִּ ַעְלָמא ְדָאֵתי. חּוָסה ָעֶליָך ּוׁשְ ַרק ּבְ
ְדָאֵתי  ַעְלָמא  רֹון  ִזּכָ ָיזּוז  ְוַאל  ְדָאֵתי  ַעְלָמא  ּבְ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ק  ְוַהְדּבֵ ח,  ּכַ ׁשְ ּתִ ְוֹלא  ְדָאֵתי 
ָך  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּוְזכֹור ְוֵתן ְלִלּבְ ָך ּבֶ ְעּתְ ב ּדַ ֵ ל ַעל ַעְצְמָך ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְוַיּשׁ ּכֵ ֵמַרְעיֹוֶנָך. ִהְסּתַ
ַנת  ֶהֶרף ַעִין. ַצר ִלי ָעֶליָך ָאִחי, ָהִקיָצה ָאִחי ִמּשְׁ ָך ּכְ ֵעת ָיֹבא ִקּצֶ ַאֲחִריֶתָך, ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ַמה ּתַ

חּורֹוֶתיָך: יֵמי ּבְ ָך ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִ ַתּיּוֶתָך, ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשְ ּפְ
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ים,  ּיִ ִתי ִלְפֵני ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ִחּנָ יל ּתְ אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ְלַהּפִ ּוְבֵכן ּבָ
ִמיד  ֶאְזּכֹר ּתָ רֹון ַהזֶּה ֵהיֵטב, ׁשֶ ּכָ ַהזִּ ֹמר ֶאת  ִני ִלׁשְ ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ א ֵעיַני ַלֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים,  ְוִלּשָׂ
ָויֹום  ּוְבָכל יֹום  ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ּבִ ַעְלָמא ְדָאֵתי  ּבְ י ַרק  ְבּתִ ָקא ַמֲחׁשַ ּוְלַאְדּבָ ַעְלָמא ְדָאֵתי,  ּבְ
הּוא  א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ד ּבָ ה ִלְזּכֹר ִמּיָ ח ֶאת ֵעיַני, ֶאְזּכֶ ֶאְפּתַ ׁשֶ ד ּכְ ֶכף ּוִמּיָ ָנִתי, ּתֵ ָהִקיִצי ִמּשְׁ ּבְ
ם ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוָהעֹוָלם ַהזֶּה הּוא ֶהֶבל ָוִריק, ֲהֵבל ֲהָבִלים ֵאין  ּיָ עֹוָלם ָהעֹוֵמד ְוַהּקַ
ֲעֹמל  ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ף, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל. ְוֵאין ׁשּום ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ׁש, ֶהֶבל ִנּדָ ּבֹו ַמּמָ
יג ָהעֹוָלם  ִמיד ְלַהּשִׂ י ִאם ִלְרּדֹף ּתָ עֹוָלם ּכִ ְכִלית ָוטֹוב ּבָ ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ְוֵאין ׁשּום ּתַ ּבְ
ֹזאת  ְלַקּיֵם  ה  ֶאְזּכֶ ְך  ְוַאַחר־ּכַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ רֹון  ּכָ ַהזִּ ֹכַח  ּבְ ֵהיֵטב  ֹזאת  ֶאְזּכֹר  ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ א.  ַהּבָ
ל ָהְרָמִזים  עֹוָלם, ֵאת ּכָ ּבָ ָעה ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ְלָהִבין ּבְ ֶאְזּכֶ ְפָרִטּיּות, ׁשֶ ּבִ
ה ְמַצְמֵצם  דֹול ַאּתָ ָך ַהּגָ ַחְסּדְ י ּבְ ֱאֶמת. ּכִ ָכל ֵעת ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ז ִלי ּבְ ה ְמַרּמֵ ַאּתָ ׁשֶ
ל  ז ׁשֶ ְרּכָ ת ַהּמֶ ת ָהֲאִצילּות ַעד סֹוף ְנֻקּדַ הּוא ְתִחּלַ ִריָאה ׁשֶ ת ַהּבְ ית ְנֻקּדַ ֱאָלהּוְתָך ֵמֵראׁשִ
ז ְרָמִזים ְלָכל  ה ְמַצְמֵצם ּוְמַרּמֵ ְכִלית. ְוַאּתָ ִמי ַהזֶּה, ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ּתַ ׁשְ ה ַהּגַ ּיָ עֹוָלם ָהֲעׂשִ
ָעה ּוְלִפי ָהָאָדם. ָעְזֵרִני  ָ קֹום ּוְלִפי ַהּשׁ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ֵעת ְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְלִפי ַהּמָ ָאָדם ּבְ
ה  ה, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ֱאֶמת ֶאת ָהְרָמִזים ָהֵאּלֶ ה ְלָהִבין ֵהיֵטב ּבֶ ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ְעּתִ ח ֶאת ּדַ ִני ְוִתְפּתַ ְוַזּכֵ
ָך  ַחְסּדְ ֵדִני ּבְ ה ְוַעד עֹוָלם. ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ְרצֹוְנָך ָתִמיד ֵמַעּתָ ֱאֶמת ִלְהיֹות ּכִ ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ
ִעְנָין  י ּבְ ְעּתִ יל ֶאת ּדַ ֱאֶמת ֵאיְך ְלַהְגּדִ ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ּבֶ ֶאְזּכֶ דֹול ּוִבְגבּוָרְתָך ַהּנֹוָרָאה, ׁשֶ ַהּגָ
ּלֹא ֶאְדֹרׁש  ה, ׁשֶ ּדָ ּלֹא ֵיֵצא חּוץ ֵמַהּמִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ְעּתִ ה, ְוֵאיְך ְלַצְמֵצם ֶאת ּדַ ָהְרָמִזים ָהֵאּלֶ
יל  ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַהְגּדִ ִתי ֶאְזּכֶ הּוְרׁשֵ ֶ ה ּשׁ ּמֶ י, ַרק ּבַ ּנִ ה ִמּמֶ ְמֻכּסֶ י ְוֹלא ֶאְחֹקר ּבַ ּנִ ְפָלא ִמּמֶ ּמֻ ּבַ
ל  ּכָ ֵאת  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ְלָהִבין  ַמְדֵרָגִתי,  ִפי  ּכְ ה  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת 
ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַרֲחֶמיָך, ַעל־ְיֵדי  ּבְ ז ִלי ָתִמיד  ה ְמַרּמֵ ַאּתָ ׁשֶ ָהְרָמִזים 
ָנְתָך ׁשּום  ּוָ ם ֵאין ּכַ ֻכּלָ ר ּבְ ָכל ֵעת, ֲאׁשֶ ה ַמְזִמין ִלי ּבְ ַאּתָ ּיֹות ׁשֶ ּבּוִרים ְוָהֲעׂשִ בֹות ְוַהּדִ ֲחׁשָ ַהּמַ

ֱאֶמת: ז ִלי ַעל־ָיָדם ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ י ִאם ְלַרּמֵ ָבר ּכִ ּדָ

ּמּוָעט ֵמָהעֹוָלם  ק ּבַ ּפֵ ה ִלְהיֹות ִמְסּתַ ֶאְזּכֶ קּות, ׁשֶ ּפְ ת ַהִהְסּתַ ים ְלִמּדַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ
ְמצּום  ַהּצִ ַתְכִלית  ּבְ ְלַבד  ְכָרח  ּמֻ ֶ ּשׁ ַמה  ִאם  י  ּכִ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ֶאׁשְ ְוֹלא  ַהזֶּה, 
ַלת  ִני ְלַהְגּדָ ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ְמָך ּוְלִזְכְרָך ְלַבד. ַוֲאִפּלּו ּכְ דֹוָלה ְלׁשִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ קּות, ּבִ ּפְ ְוַהִהְסּתַ
ַאף־ ֶהם,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהְרָמִזים  ֶאת  ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ ְלָהִבין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ַעת  ַהּדַ

ק  ּפֵ ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ַרק ְלִהְסּתַ לֹום ּבְ ָלל ְלַהְרּבֹות ַחס ְוׁשָ י־ֵכן ֹלא ֶאְהֶיה נֹוֶטה ּכְ ַעל־ּפִ
ְלַבד  ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ְלַבד,  ֶהְכֵרִחיּות  ּבְ דֹול  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ ְמֹאד  מּוָעט  ּבְ
ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ּבַ ָיַמי  ל  ּכָ ַלֲעֹסק  ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַרק  ִיְהֶיה  ִעְסִקי  ר  ְוִעּקָ ֱאֶמת,  ּבֶ
ְלַהְפִריׁש  ה  ֶאְזּכֶ ִלי  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ְוַהֶהְכֵרִחּיּות  קּות  ּפְ ַהִהְסּתַ ִמזֶּה  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  טֹוִבים. 
ָבָריו  ּדְ ל  ְיַכְלּכֵ ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש  טֹוב  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ִלְצָדָקה,  ּנּו  ִמּמֶ
ה  י ֶאְזּכֶ ּלִ ָדָקה ׁשֶ ה, ְוַעל־ְיֵדי ַהּצְ ים ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ט. ְוֶאְזּכֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבְ

ָרֵאל: ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ יּה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ְלַיֵחד קּוְדׁשָ

ַמִים  ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ . ֹעֶטה אֹור ּכַ ּתָ ַדְלּתָ ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ל עֹוָלם ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ּגָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה נד ִפָלּ שכאּתְ

יל  ֶכל ְלַהְגּדִ י ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי. ְוֵאין ִלי ׁשּום ׂשֵ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ְיִריָעה. ַאּתָ ּכַ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ַזּכֵ ּתְ י ֵואֹלָהי, ׁשֶ י ֵאֶליָך ַמְלּכִ ּפַ ּכַ אִתי ִלְפֹרׂש  ן ּבָ ָכל זֶה. ַעל־ּכֵ י ּבְ ְעּתִ ּדַ
ָכל  ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ ְצֹות ׁשֶ יָלא ַעל־ְיֵדי ָהֲעָסִקים ְוַהּמִ ה ִמּמֵ ּקּוִנים ָהֵאּלֶ ל ַהּתִ ים ֶאְצֵלנּו ּכָ ַנֲעׂשִ
ִליׁשֹן  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָנה,  ֵ ַהּשׁ ֹקֶדם  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ִני  ּוְתַזּכֵ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  יֹום. 
ָמִתי  ֲעֶלה ִנׁשְ ּתַ ָנה ׁשֶ ֵ ה ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ ֶאְזּכֶ ֱעַרב ִלי, ַעד ׁשֶ ָנִתי ּתֶ דֹוָלה, ּוׁשְ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ִמיד: ַעְלָמא ְדָאֵתי ּתָ בּוָקה ּבְ י ּדְ ְבּתִ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעד ׁשֶ ק ּבְ ּבֵ ְוִתְתּדַ

ַתְכִלית  ה ּבְ ַמע ּוְתִפּלָ ין ּוְקִריַאת ׁשְ ָכל יֹום ִמְצַות ִציִצית ּוְתִפּלִ ִני ְלַקּיֵם ּבְ ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ
דֹוָלה  ָנה ּגְ ה ּוְבָטֳהָרה ּוְבַכּוָ ָ ְקֻדּשׁ דֹוָלה ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ּבִ ְמָחה ּגְ ֵלב טֹוב ּוְבׂשִ ֵלמּות, ּבְ ַהּשְׁ
ִני  ּוְתַזּכֵ ֶהם.  לּוִים ּבָ ְוַתְרֹי"ג ִמְצֹות ַהּתְ נֹוֵתיֶהם  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֵקיֶהם  ָרֵטיֶהם  ּפְ ל  ּכָ ַוֲעצּוָמה, ִעם 
ִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני ּבְ ְך ּתַ ה, ְוַאַחר ּכַ ְמָחה ַרּבָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ָכל יֹום ָויֹום ּבִ ּתֹוָרה ּבְ ַלֲעֹסק ּבַ
ִלים  ּוְלַהׁשְ ים  ְקדֹוׁשִ רּוִרים  ּבֵ ְלָבֵרר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ַלֲעֹסק 
ִלְקנֹות  ן  ּוְלַכּוֵ ֵליַדע  ה  ְוֶאְזּכֶ ְוֶאְמּכֹר.  ֶאְקֶנה  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ַעל־ְיֵדי  ָמִתי  ְוִנׁשְ ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ
ֵמְרׁשּוִתי  ָבר  ַהּדָ ּיֵֵצא  ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ּוִבְזַמּנֹו,  מֹוֲעדֹו  ּבְ ִעּתֹו  ּבְ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְוִלְמּכֹר 
ָבר, ּוְכִפי ֶחְלֵקי ֶנֶפׁש  אֹותֹו ַהּדָ ׁש ּבְ ּיֵ דֹוׁשֹות ׁשֶ ּצֹוצֹות ַהּקְ ִפי ַהּנִ ִלְרׁשּות ַאַחר אֹו ְלֵהֶפְך, ּכְ
ן, ַעד  א ּוַמּתָ ּשָׂ י ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ּלִ ָמה ׁשֶ ְלמּו ֶחְלֵקי ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ּיֻׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ י, ּבְ ּלִ ָמה ׁשֶ רּוַח ּוְנׁשָ
י ְוַעל־ְיֵדי  ּלִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ יּה ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ַלֲעׂשֹות ִיחּוד קּוְדׁשָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
חּוִדים ָהֶעְליֹוִנים,  ּקּוִנים ְוַהּיִ ל ַהּתִ יָלא ּכָ ין ֶאְצֵלנּו ִמּמֵ ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ה ׁשֶ י. ְוִנְזּכֶ ּלִ ָכל ָהֲעָסִקים ׁשֶ
ְכָלִלּיּות  ּבִ ָתִמיד  ְדָאֵתי  ַעְלָמא  ּבְ א  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ָקא  ְלַאְדּבָ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ רֹון  ְלִזּכָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ְכִליִתי  ח ֶאת ּתַ ּכַ ּלֹא ֶאׁשְ ב, ׁשֶ ִהיא ִמיַתת ַהּלֵ ְכָחה ׁשֶ יֵלִני ִמּשִׁ ְמֵרִני ְוַתּצִ ּוִבְפָרִטּיּות. ְוִתׁשְ

ְכרֹון ַעְלָמא ְדָאֵתי: י ְלעֹוָלם ִמזִּ ְעּתִ יַח ּדַ ְוסֹוִפי, ְוֹלא ַאּסִ

ָעְנֵיינּו ְוֹדֲחֵקנו ַוֲעָמֵלנּו,  ְרֶאה ּבְ ּתִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֵעין ֶחְמָלֶתָך,  ּבְ ָעֵלינּו  יַח  ּגִ ְוַתׁשְ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ָעֵלינּו  ְוָתִציץ  ֲעָמֵלנּו.  ּבַ יט  ְוַתּבִ ָעְנֵיינּו  ּבְ ְוָתׁשּור 
ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ַעִין ָרָעה ַעל  יֵלנּו ָתִמיד ֵמַרע ַעִין, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ַהּטֹוִבים ְוַתּצִ ְמֵרנּו ּבְ ְוִתׁשְ
ְלִמיָדיו  ה ִלְהיֹות ִמּתַ ַעִין טֹוָבה, ְוִנְזּכֶ ל ֶאָחד ּבְ ִמיד ַעל ּכָ ל ּתָ ּכֵ עֹוָלם, ַרק ִנְסּתַ ּבָ ׁשּום ָאָדם ׁשֶ
ֵהם ַעִין טֹוָבה ְוֶנֶפׁש  ה ִמּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ֹלׁשָ ֶהם ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ לֹום, ׁשֶ ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ׁשֶ
ֹלׁש  ֵיׁש ָלֶהם ׁשָ ע ׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ יֵלנּו ִמּתַ ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ָפָלה ְורּוַח ְנמּוָכה.  ׁשְ
ּבֹוְרֵאנּו  יֵרנּו  ַאּדִ נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ְרָחָבה.  ְוֶנֶפׁש  בֹוּהַ  ּגָ ְורּוַח  ָרָעה  ַעִין  ֵהם,  ׁשֶ ָרעֹות  ִמּדֹות 
ִטיב ַלּכֹל, טֹוב  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל ַהּמֶ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו ְקדֹוׁשֵ
ִמּדֹוֶתיָך ַהּטֹוִבים ִלְהיֹות טֹוב ַעִין  ק ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּדַ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ֱאֶמת, ַזּכֵ ַעִין ּבֶ
ּום  נּו ׁשּום ַעִין ָרָעה ִמּשׁ ֹלט ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ים ֵמַעִין ָרָעה ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ִמיד. ְוַתּצִ ֱאֶמת ּתָ ּבֶ
יּוַכל  ְוֹלא  ִליָטה,  ׁשְ ְוׁשּום  ּכַֹח  ׁשּום  ַעִין  ְלָהַרע  ִיְהֶיה  ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִנְבָרא  ּום  ּוִמּשׁ ָאָדם 

רּוָחִנּיּות: ִמּיּות ְוֹלא ּבְ ַגׁשְ לֹום ֹלא ּבְ ַלל ַחס ְוׁשָ יק ָלנּו ּכְ ְלַהזִּ

ה  ַאּתָ ַעִין.  טֹוב  ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  טֹוב  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָרָעה  ֵעינֹו  ׁשֶ ְמֹאד,  ָעֵלינּו  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעִין  ָהַרע  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ֹעֶצם  ֶאת  יֹוֵדַע  ְלַבד 
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ה ַתְחּבּולֹות ְלַהְרִחיֵקנּו ַחס  ַכּמָ יֹוֵתר ּבְ ר ָעֵלינּו ּבְ ּבֵ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִמְתּגַ ִיׂשְ
ה ָיַדְעּתָ ֶאת  ֱאֶמת, ְורֹוֵדף אֹוָתנּו ְמֹאד. ָמֵלא ַרֲחִמים ָמֵלא טֹוב, ַאּתָ לֹום ֵמֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ְוׁשָ
ֹוְנִאים  ל ָהאֹוְיִבים ְוַהּשׂ ר ָעַבר ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ָהַרע ַעִין ׁשֶ ל ֲאׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ ְלָבֵבנּו, ַאּתָ
ֶדל  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ְוַגם  ּוְלתֹוָרֶתָך.  ַלֲעבֹוָדְתָך  ֱאֶמת  ּבֶ ְלִהְתָקֵרב  ִאים  ַהּבָ ַאַחר  ָהרֹוְדִפים 
ֵניֶהם  ִמּפְ ָאָנה  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָנא  ה הֹוִדיֵענּו  ְוַעּתָ ָהָרָעה.  ֵעיָנם  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ֲחִליׁשּוֵתנּו 
י ַרּבּו  יָטה ְבָעְנֵיינּו ּכִ ֵני ֵעיָנם ָהָרָעה, ַהּבִ ֵמן ִמּפְ א ּוְלִהּטָ קֹום ְלִהְתַחּבֵ ִנְבַרח, ְוַאּיֵה ֵאפֹוא ַהּמָ
י ֹלא  ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו, ּכִ ָמע ּפְ ה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ ַמְכאֹוֵבינּו ְוָצרֹות ְלָבֵבנּו. ַהּטֵ
ֱאֶמת,  י ָיַדְענּו ּבֶ ים. ּכִ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ
ים ְוָהֲעצּוִמים, ֹלא  ֻרּבִ ֵעינּו ַהּמְ י לּוֵלא ֲחָטֵאינּו ּוְפׁשָ ָכל זֶה, ּכִ ִבים ּבְ י ֲאַנְחנּו ְבַעְצֵמנּו ַהַחּיָ ּכִ
ה ְמֹאד,  ְלנּו ַהְרּבֵ י ִהְסּכַ ה ָאִבינּו, ּכִ ֲעׂשֶ ָלל. ֲאָבל ַמה ּנַ ֵניֶהם ּכְ ָהִיינּו ְצִריִכים ְלִהְתָיֵרא ִמּפְ
נּו ַוֲאַנְחנּו ָמִרינּו ֵעצֹוֶתיָך,  ְלּתָ ָעִמים ַרּבֹות ִהּצַ ְצֹוֶתיָך, ּפְ ְענּו ְוַסְרנּו ִמּמִ ָחָטאנּו ֶהֱעִוינּו ְוִהְרׁשַ
ֵעת  ָכל  ּבְ ּוְמַיֲחִלים  ים  ּוְמַחּכִ ּתֹוְקִקים  ּוִמׁשְ ֲחֵפִצים  ָאנּו  ֹזאת  ּוְבָכל  ֲעֹוֵננּו,  ַיד  ּבְ מּוֵגנּו  ַוּתְ
ה ְוָקרֹוב ְלָכל  י ַחּנּון ְוַרחּום ַאּתָ ְתׁשּוָבה ּכִ ה רֹוֶצה ּבִ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
י ֵאין ָלנּו ׁשּום ּכַֹח ַלֲעֹמד ֶנֶגד  ַרֲחֶמיָך ִמן ָהַרע ַעִין, ּכִ יֵלנּו ָנא ּבְ ה ַהּצִ ֱאֶמת, ְוַעּתָ קֹוְרֶאיָך ּבֶ
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ם. ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּלָ י ֶנֶגד ּכֻ ֹוְנֵאינּו, ַאף ּכִ ֶאָחד ִמּשׂ
ֵעיִני,  רֹום אּוַלי ִיְרֶאה ְיֹהָוה ּבְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ּדַ לּויֹות ְלָך ְלַבד ֵעיַני צֹוִפּיֹות,  ְלָך ְלַבד ֵעיַני ּתְ
נּו  ּבָ ל  ִיְמׁשָ ְוַאל  ַמְרִעיֶתָך,  א ֹצאן  ּנָ יָעה  ְוהֹוׁשִ ָנא  ַרֵחם  ָנא  ט  ַהּבֶ ְיַרֵחם.  ָיחּוס אּוַלי  אּוַלי 
ָך  בּול ָקְדׁשְ ַמִים ּוְרֵאה ִמזְּ ָ ט ִמּשׁ י ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס, ַהּבֵ ַמִים ּוְרֵאה ּכִ ָ ט ִמּשׁ ָלל, ַהּבֵ ָהַרע ַעִין ּכְ
קּו. ָמֵלא ַרֲחִמים, טֹוב  ָך ַאּיֵה ִקְנָאְתָך ּוְגבּוֹרֶתָך ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ֵאַלי ִהְתַאּפָ ְוִתְפַאְרּתֶ
י ֹלא ָכלּו  ּכִ ִמיד, ַהּטֹוב  ֱאֶמת ּתָ ְוַלּטֹוִבים, טֹוב ּבֶ ַלּכֹל, טֹוב ּוֵמִטיב, טֹוב ּוֵמִטיב ָלָרִעים 
ַעִין  ֵמַרע  יֵלנּו  ְוַהּצִ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֲחָסֶדיָך.  ַתּמּו  ֹלא  י  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך 
נּו ׁשּום ַעִין ָרָעה  ֹלט ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ָלל, ֵהן ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ַעִין ָרָעה ּכְ ִחינֹות, ֵהן ׁשֶ ל ַהּבְ ִמּכָ
ְדַרֲחֵמי,  ָחָדא  ֵעיָנא  ּבְ ַהּטֹוב,  ֵעיְנָך  ּבְ ָעַלי  יט  ְוַתּבִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִנְבָרא  ּום  ּוִמּשׁ ָאָדם  ּום  ִמּשׁ
ת  ְגֻדּלַ ּבִ ַלל  ּכְ ִיְהֶיה ֵעיִני ָרָעה  ּלֹא  יֵלִני ׁשֶ ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ יַע ָעַלי טּוב ַעִין,  ּפִ ְוַתׁשְ יְך  ְוַתְמׁשִ
ל  ּכֵ ּלֹא ֶאְסּתַ ְמֵרִני ָתִמיד ׁשֶ ַגם ָהְראּות, ְוִתׁשְ יֵלִני ִמּפְ ּלֹו. ְוַתּצִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ת ּכָ ֲחֵבַרי ּוִבְגֻדּלַ
ָהֵעיַנִים.  ֶאת  ַהּפֹוֵגם  ָבר  ּדָ ְבׁשּום  ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִהְרהּוִרים  ִליֵדי  ִביא  ַהּמֵ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ
יֵלִני ַאל  י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ יֵלִני ֵמַעִין נֹוֶאֶפת, ׁשָ ִני. ַהּצִ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא ּבִ ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
ׁשֹוֵגג  ֵעיַני, ּבְ י ּבְ י ְלָפֶניָך ּוָפַגְמּתִ ְעּתִ ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ֶ י ָחִסיִתי ָבְך. ְוָכל ַמה ּשׁ ֵאבֹוׁש ּכִ
ְמֹחל  ּתִ ַהּכֹל  ַעל  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ְוַעד  עּוַרי  ִמּנְ יִתי  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע  ּוְבָרצֹון,  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד 
ָכל  ּבְ ַעִין  טֹוב  ִלְהיֹות  ה  ֵמַעּתָ ִני  ּוְתַזּכֵ ִלְסֹלַח.  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ַחּנּון  ְסִליחֹות,  ֱאלֹוּהַ  ִלי  ר  ּוְתַכּפֵ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ דֹוָלה ּכִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִחינֹות ּבִ ַהּבְ

יק ָלנּו ֵעיָנם ָהָרָעה  עֹוָלם, ְוֹלא ַיזִּ ּבָ ּום ַרע ַעִין ׁשֶ נּו ׁשּום ַעִין ָהָרע ִמּשׁ ֹלט ּבָ ּלֹא ִיׁשְ יֵלִני ׁשֶ ְוַתּצִ
ים טֹוִבים  ֹמר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחּיִ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון. ְוִתׁשְ רּוָחִנּיּות, ּבְ ִמּיּות ֵהן ּבְ ַגׁשְ ָלל, ֵהן ּבְ ּכְ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ה ְוַעד עֹוָלם, ּכִ לֹום ֵמַעּתָ ּוְלׁשָ
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א ֵעיַני  ָאֶרץ. ָצִרי ִיְלֹטׁש ֵעיָניו ִלי. ֶאּשָׂ יתּו ִלְנטֹות ּבָ ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיׁשִ י ֲאׁשּוֵרנּו ַעּתָ ּכִ
י ֵאֶליָך ֱאֹלִהים ְיֹהָוה  ַמִים ָוָאֶרץ. ּכִ ה ׁשָ ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה ֹעׂשֵ
ת ַרְגָלי. ֵאֶליָך  י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ִמיד ֶאל ְיֹהָוה ּכִ י. ֵעיַני ּתָ ַער ַנְפׁשִ ָכה ָחִסיִתי ַאל ּתְ ֵעיָני ּבְ
ְפָחה ֶאל  ֵעיֵני ׁשִ ָמִים. ִהּנֵה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ּכְ ָ ּשׁ ִבי ּבַ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹוׁשְ ָנׂשָ

ַבְענּו בּוז: י ַרב ׂשָ נּו ּכִ נּו ְיֹהָוה ָחּנֵ נּו. ָחּנֵ ָחּנֵ ּיְ ן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעד ׁשֶ ּה ּכֵ ִביְרּתָ ַיד ּגְ

י ְצָרֵכינּו  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבֵבנּו, ּכִ י ַאּתָ ל עֹוָלם, ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּכִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ְבָצָרה  ּכִ ֲעֵננּו  ְיֹהָוה  ֲעֵננּו  ָעְננּו,  ִנׁשְ י ָעֶליָך  ּכִ ָעְזֵרנּו  נּו ְקָצָרה ְלָפֵרׁש,  ְוַדְעּתֵ ים ְמֹאד  ְמֻרּבִ
ל  ּכָ ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוָעֵתנּו.  ְלׁשַ ָקרֹוב  ָנא  ֱהֵיה  ּנּו  ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ַאל  ֲאָנְחנּו,  דֹוָלה  ּגְ
יָטה  ַהּבִ ָלנּו  ָהָיה  ֶמה  ְיֹהָוה  ְזֹכר  ַלֲחֵצנּו,  ְוֶאת  ֲעָמֵלנּו  ְוֶאת  ָעְנֵיינּו  ֶאת  ּוְרֵאה  ָלאֹוֵתינּו,  ּתְ
ָאֶון.  ּפֲֹעֵלי  ּוֹמְקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ְמֵרִני  ׁשָ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ֵתנּו.  ֶחְרּפָ ֶאת  ּוְרֵאה 
יפּו  ֶנֶפׁש ַיּקִ ּדּוִני אֹוְיַבי ּבְ ִעים זּו ׁשַ ֵני ְרׁשָ יֵרִני, ִמּפְ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ֵצל ּכְ ת ָעִין ּבְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ׁשָ
י ִאם ֵאֶליָך ְלַבד, ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל  ית ָמנֹוס ּכִ ָעָלי. ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב ֵאין ִלי ׁשּום ּבֵ
ָרה ְוֹלא  ָך. ֵעיִני ִנּגְ יד ֲאִמּתֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן. ַמה ּבֶ ְיֹהָוה ֶאְתַחּנָ
יֵענּו  הֹוׁשִ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  יֵענּו  הֹוׁשִ ָמִים.  ָ ִמּשׁ ְיֹהָוה  ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיׁשְ ַעד  ֲהֻפגֹות,  ֵמֵאין  ִתְדֶמה 
יֵלִני  ַע. ַהּצִ ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ תּוב, ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמּמֶ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ְוַקּיֵם ּבָ ּבְ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלב,  ִביַרת  ׁשְ ב,  ַהּלֵ ִמיַתת  ִהיא  ׁשֶ ְכָחה  ׁשִ ִליֵדי  ִביא  ַהּמֵ ַעִין  ֵמַרע  ְמֵרִני  ְוׁשָ
ם  ּיָ ְוַהּקַ ְצִחי  ַהּנִ ח ֶאת עֹוָלִמי  ּכַ ֶאׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָעְזֵרִני  ְכִלי אֹוֵבד.  ּכִ ָהִייִתי  ב  ִמּלֵ ֵמת  ּכְ י  ְחּתִ ּכַ ִנׁשְ
לֹוֶתיָך. ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך  ֹרב ַהּצָ ֹרב טֹובֹוֶתיָך, ּכְ ֹרב ְיׁשּוָעֶתָך, ּכְ ֹרב ַרֲחֶמיָך, ּכְ ָלַעד, חּוָסה ָעַלי ּכְ
ִיְרָאְתָך  ּבְ ְלָבִבי  ֶאת  ְוַחזֵּק  ץ  ַאּמֵ ֹמִני.  ּכָ ֵעָצה  ֲחַסר  ָעה,  ּדֵ ֲחַסר  ַעל  ֹמִני,  ּכָ ף  ִנְרּדָ ַעל  ָעַלי, 
ְכִלית  ַהּתַ ֶאת  ָתִמיד  י  ּוְבַדְעּתִ י  ִלּבִ ּבְ ֵהיֵטב  ְוֶאְזּכֹר  י  ִלּבִ ֶאל  ים  ָאׂשִ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ַוֲעבֹוָדֶתָך, 
ֶדל  ה יֹוֵדַע ֶאת ּגֹ י ַאּתָ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּכִ י ּוְלָבִבי ָתִמיד ּבְ ְבּתִ ק ַמֲחׁשַ ה ְלַדּבֵ ָהַאֲחרֹון, ְוֶאְזּכֶ
עֹוָלם ַהזֶּה, ְוהּוא ֲאֵבָדה  ט ַעְצמֹו ּבָ ֵ ּלֹא ִקּשׁ ַעְלָמא ְדָאֵתי ַעל ִמי ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ה ׁשֶ ַער ְוַהּבּוׁשָ ַהּצַ
ֶעֶרב  ּלֹא ָטַרח ּבְ י ִמי ׁשֶ ָלל, ּכִ ּבֹון מֹוִעיל ּכְ ה ְוֶחׁשְ ם ֵאין ַמֲעׂשֵ י ׁשָ ֵאיָנה חֹוזֶֶרת ְלעֹוָלם, ּכִ ׁשֶ
ם  נֹות. ְוֵאין מֹוִעיל ׁשָ ת ֹלא יּוַכל ִלְתֹקן ְוֶחְסרֹון ֹלא יּוַכל ְלִהּמָ ת. ְמֻעּוָ ּבָ ׁשַ ת ַמה ּיֹאַכל ּבְ ּבָ ׁשַ
עֹוָלם ַהזֶּה ֶאת ָהעֹוָלם  ה ּבָ ה ִלְזּכֹר ַעּתָ ֶאְזּכֶ ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ ה ּבְ ִני ַעּתָ עֹוָלם. ַזּכֵ ׁשּום ַרֲחָמנּות ּבָ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ א ָתִמיד, ּבְ י ִזְכרֹון ָהעֹוָלם ַהּבָ ְעּתִ יזּו ֵמֵעיַני ְוֹלא ָאסּור ִמּדַ א ָתִמיד, ְוַאל ַיּלִ ַהּבָ
ׁשֹוֵגג  י ּבְ ַחְתּתִ ר ׁשִ ל ֲאׁשֶ י ֵאת ּכָ ַחּיַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ֵלָמה ֵאֶליָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָלׁשּוב ּבִ
ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח  ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֵגן ָעֵלינּו ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ּיָ נּו ׁשֶ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון. ּוְתַזּכֵ ּוְבֵמִזיד ּבְ
לּו ֶאת  רּו ִויַבּטְ ּבְ ֲחמּו ְלָפֵנינּו ְוַיְכִניעּו ִויׁשַ עֹוָלם, ְוֵהם ִיּלָ ּבָ ל ִמיֵני ַרע ַעִין ׁשֶ יל אֹוָתנּו ִמּכָ ְלַהּצִ
אּות ַעל־ְיֵדי  ל ִהְתַנּשְׂ לּו ֶאת ָהַרע ַעִין ׁשֶ יקּו ִויַבּטְ ַמְעָלה, ְוַיְמּתִ ּלְ ְרׁשֹו ׁשֶ ׁשָ ל ִמין ַרע ַעִין ּבְ ּכָ
יכּו ָעֵלינּו אֹורֹו  ן ָדִוד ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי, ְוַיְמׁשִ יַח ּבֶ הּוא ַמְלכּות ָמׁשִ ְלכּות ׁשֶ ׁשֶֹרׁש ַהּמַ

יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו: ל ָצרֹוֵתינּו יֹוׁשִ ָיֵמינּו, ּוִמּכָ ְמֵהָרה ּבְ ֹבא ּבִ ּיָ יַח ׁשֶ ל ָמׁשִ ׁשֶ

ּוֵמֲאַבק  ׁשֹון ָהָרע  ִמּלָ יֵלִני  ּצִ ּתַ ׁשֶ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ְיִהי ָרצֹון  ּוְבֵכן 
דֹוִלים ֵהן ַעל ְקַטִנים,  עֹוָלם, ֵהן ַעל ּגְ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ר ִיׂשְ ה ַעל ׁשּום ּבַ ּבָ ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֹלא אֹוִציא ּדִ



ה ְלתֹוָרה נד ִפָלּ ּתְ שכד

ם  ּלֹא ֶאְפּגֹ ְמֵרִני ׁשֶ יֵלִני ְוִתׁשְ עֹוָלם. ְוַתּצִ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ּבּור ַרע ַעל ׁשּום ִיׂשְ י ׁשּום ּדִ ְוֹלא ֵיֵצא ִמּפִ
פּולֹות, ֵמַאֲהבֹות ָרעֹות.  יֵלִני ֵמַאֲהבֹות ַהּנְ ה ְוַתּצִ ָ ִני ְלַאֲהָבה ִדְקֻדּשׁ ָלל. ּוְתַזּכֵ י ּכְ ְעּתִ ֶאת ּדַ
ֵהִמּיּות,  הּוא ֹכַח ַהּבְ ה ׁשֶ ר ֶאת ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ּבֵ ן ִלי ֹכַח ְלׁשַ ִני ְוִתּתֶ יֵעִני ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
עּוִתים  ַהּטָ ִמן  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ י,  ֵמִאּתִ ֵהִמּיֹות  ַהּבְ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ ְמֵהָרה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ּכַֹח  ל  ׁשֶ עּות  ַהּטָ ַעל־ְיֵדי  ְלעֹוָלם  ָהֱאֶמת  ִמן  ֶאְטֶעה  ּלֹא  ׁשֶ ה,  ַהְמַדּמֶ ֹכַח  ַעל־ְיֵדי  ִאים  ַהּבָ
ְמָחה  ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְמָחה ִדְקֻדּשׁ ים ְלׂשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ְבּ לֹום. ְוַזּכֵ ה ַחס ְוׁשָ ַהְמַדּמֶ
ּוְלָבֵרר ֶאת ָהרּוַח טֹוָבה ִמן ָהרּוַח ְנֵכָאה, ִמן ָהרּוַח ָרָעה,  ט  ָיִדי ְלַלּקֵ ּבְ ַח  ּכֹ ן  ְוִתּתֵ ָתִמיד. 
ְך ּוְלָבֵרר ֶאת ַהּכַֹח  ה ְלַזּכֵ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ ָ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ִדְקֻדּשׁ ִני ַלֲעׂשָ ֵמַעְצבּות רּוַח. ּוְתַזּכֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ּבֹו  ׁשֶ ַהּטֹוב  ּוְלַהֲעלֹות  ּוְלָבֵרר  ה  ְמַדּמֶ ּבַ ׁשֶ ָהַרע  ּוְלַבֵטל  ְלַהְכִניַע  ה,  ַהְמַדּמֶ
טּות, ַעְצבּות רּוַח, רּוַח  י ָהרּוַח ָרָעה, רּוַח ׁשְ ּנִ ל ִמּמֶ ר ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ְוֶאְזּכֶ
ֶאֶרץ  ּבְ ְנֵחִני  ּתַ ֱאֹלָהי רּוֲחָך טֹוָבה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ה,  ָ ִדְקֻדּשׁ ִני ְמֵהָרה ְלרּוַח טֹוָבה  ּוְתַזּכֵ ְנֵכָאה. 
ָפֶניָך ְורּוַח  ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ י. ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ִמיׁשֹור. ֵלב ָטהֹור ּבְ
ְסְמֵכִני. ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות  ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ּתִ ׂשֹון ִיׁשְ יָבה ִלי ׂשְ י. ָהׁשִ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָקְדׁשְ
ר  ׂשָ ּבָ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות ְלָכל  ִיְפֹקד  ן ִלי רּוַח טֹוָבה.  ּתֶ ְחּתֹוִנים,  ּוַבּתַ ֶעְליֹוִנים  ּבָ יט  ּלִ ׁשַ
ַעת  ה. רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ ָ ֻדּשׁ יַע ָעַלי רּוַח טֹוָבה, רּוַח ַהּקְ ּפִ ְלַהׁשְ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַהּצִ ְמָחה ְוֶחְדָוה, ְוׁשָ ה ְוָטֳהָרה, רּוַח ׂשִ ָ ְוִיְרַאת ְיֹהָוה, רּוַח ְקֻדּשׁ
ַמע  ֶאׁשְ ְוֹלא  יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֲהגּוִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  ר  ִהְתַחּבֵ ּוִמּלְ ִהְתָקֵרב  ִמּלְ
ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח  ְלָבֵרר  ֲעַדִין  ָזכּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ֵמַהּתַ ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ ׁשּום 
ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב,  ִמן  יֹוֵתר  ְוָהַרע  ָוַרע,  טֹוב  ַהְמֹעָרב  ה  ַהְמַדּמֶ ִמּכַֹח  ִכין  ִנְמׁשָ תֹוָרָתם  י  ִחּדּוׁשֵ
ּגֹוְרִמים  ֶ לֹום, ְוגֹוְרִמים ַמה ּשׁ ה ַחס ְוׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ַפע ּדִ ֶ ְרָנָסה ְוַהּשׁ יֶהם ִנְפָסד ַהּפַ ַעל־ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ
ר  ּוְלִהְתַחּבֵ ְלִהְתָקֵרב  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ֵמֶהם,  ְמֵרִני  ׁשָ ֵמֶהם,  יֵלִני  ַהּצִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
ה, ִמן ָהרּוַח טֹוָבה, רּוַח  ָ ֻדּשׁ ִכין ִמן ַהּקְ י תֹוָרָתם ִנְמׁשָ ל ִחּדּוׁשֵ ר ּכָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ
ל,  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָך  ֵמִאּתְ ִני  ְוָחּנֵ ָלל.  ּכְ ֹסֶלת  ּפְ ֲעֹרֶבת ׁשּום  ּתַ ִלי  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  ְנבּוָאה, רּוַח 
ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ִחּדּוׁשִ ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ ן  ם־ּכֵ ּגַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוָעְזֵרִני  ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִני  ׁשֵ ְוַקּדְ
לֹום, ּוְבִלי  ִלי ׁשּום ֲאִחיַזת ָהַרע ַחס ְוׁשָ ם טֹוב ּבְ ְהיּו ֻכּלָ ּיִ ה, ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִכין ִמן ַהּקְ ְמׁשָ ַהּנִ
ה  ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ׁש ַעְצִמי ּבֶ ה ְלַטֵהר ּוְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ִני ְמֵהָרה ׁשֶ ִני ּוְפֵדִני ְוַזּכֵ ָלל. ָחּנֵ ֹסֶלת ּכְ ׁשּום ּפְ
ר  ּבֵ ְלׁשַ ּוְגבּוָרה  ְוֵעָצה  ֹכַח  ִלי  ן  ְוִתּתֶ י,  ֵמִאּתִ ּוְלָגְרׁשֹו  לֹו  ּוְלַבּטְ ה  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח  ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ
יֵלִני ֵמֵחְטא  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ֵהִמּיֹות.  ַהּבְ ֲאוֹות  ּתַ ּיֹות,  ֻדּמִ ַהּמְ ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ י ֶאת  ּנִ ִמּמֶ ל  ּוְלַבּטֵ
ֹאֶפן  ִרית, ּבְ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ ּבּור, ּוִמּכָ ָגם ַהּדִ ל ִמיֵני ּפְ ְלׁשֹון ָהָרע ּוֵמֲאַבק ְלׁשֹון ָהָרע, ּוִמּכָ
ְרצֹוְנָך  ה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ּיִ י תֹוָרה ֲאִמּתִ ה ְלִחּדּוׁשֵ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ה ְוָטֳהָרה ּבֶ ָ ה ִלְקֻדּשׁ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִני  ַזּכֵ ְוַלֲעָנה,  ֹראׁש  ּכְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ָרה  ַהּמָ ה,  ַהְמֻדּמֶ ִמּטֹוב  יֵלִני  ַהּצִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ַהּטֹוב. 
ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְמָחה ָתִמיד,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ִני  ְוַזּכֵ ְצִחי.  ַהּנִ ִמּטּוְבָך  ֵעִני  ּבְ ׂשַ י,  ָהֲאִמּתִ ְלטּוְבָך 
ְמָך  ה ְלָהִרים קֹול ִזְמָרה ְוִנּגּון ְלׁשִ ית ְיֹהָוה. ְוֶאְזּכֶ י ַעל ּבֵ ל ְיֵמי ַחּיַ ן ּכָ יׁשּוָעֶתָך, ּוְנִגינֹוַתי ֲאַנּגֵ ּבִ
ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה.  ל ָהֲעׂשָ ִמיד ּכָ ה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּכִ ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
ַעל  ן  ַנּגֵ ַהּיֹוֵדַע  ָוטֹוב,  ר  ׁשֵ ּכָ ן  ַנּגֵ ִמּמְ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוִזְמָרה  ִנּגּון  קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ִני  ּוְתַזּכֵ



ה ְלתֹוָרה נד ִפָלּ שכהּתְ

ן,  ַנּגֵ ִוד, ְיֵפה קֹול ּוֵמִטיב  ל ּדָ ּנֹור ׁשֶ ִכים ִמּכִ ְמׁשָ ה ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ִנּגּוִנים ּדִ יר,  ֵלי ׁשִ ּנֹור ְוַעל ּכְ ַהּכִ
ַהּקֶֹדׁש, רּוַח  יר ָהרּוַח טֹוָבה, רּוַח ְנבּוָאה, רּוַח  ְכֵלי ׁשִ ּבִ ן  ֵרר ַעל־ְיֵדי ַהְמַנּגֵ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ֱאֶמת,  ה ְלרּוַח טֹוָבה ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ְמָחה ְוֶחְדָוה, ֵמַעְצבּות רּוַח, ֵמרּוַח ְנֵכָאה, ֵמרּוַח ָרָעה, ַעד ׁשֶ ׂשִ
א  ֱאֶמת, ַהּבָ ר ּבֶ ּבָ ֵלָמה ּוְבֵלב ִנׁשְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ְמָחה ָתִמיד. ְוִנְזּכֶ ׂשִ ְוִלְהיֹות ּבְ
ִתי  ְתִחּנָ ּבִ ְיֹהָוה  ֵני  ּפְ נֹוַכח  ִים  ּמַ ּכַ י  ִלּבִ ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִנּגּון  ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך 
ְמָחה: דֹוָלה ִמּתֹוְך ׂשִ ה ּגְ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש ּוִבְבִכּיָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבְ ל ׂשִ ה ְלָפֵרׁש ּכָ ִתי, ְוֶאְזּכֶ ׁשָ ּוַבּקָ

ׁש, ְוֹלא ַיֲעֹבר ָעַלי ֲחצֹות ַלְיָלה  ֲחצֹות ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ּבַ ה ָלקּום ּבְ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
י ְלעֹוָלם,  ל ְיֵמי ַחּיַ ׁש ּכָ ֲחצֹות ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ּבַ ה ְלִהְתעֹוֵרר ְוָלקּום ּבְ ָנה ְלעֹוָלם, ַרק ֶאְזּכֶ ׁשֵ ּבְ
ֱאֶמת, עּוָרה ְכבֹוִדי  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּבֶ ֲאִרי ַלֲעֹסק ּבְ ר ּכָ ּבֵ ה ָאז ְלִהְתּגַ ֹחק ְוֹלא ַיֲעֹבר, ְוֶאְזּכֶ

ַחר: ָ ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ּשׁ עּוָרה ַהּנֵ

ל  י ְרצֹוֶנָך ּכָ ֵמי ִמְצֹוֶתיָך ְועֹוׂשֵ ִמים, ְוִיְהיּו עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְמַקּיְ ים ְוַקּיָ נּו ְלָבִנים ְזָכִרים ָחּיִ ְוַזּכֵ
ָאר ִזְכֵרנּו ְלדֹוֵרי דֹורֹות ַעד  ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם, ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ִנׁשְ
נֹוֵתיֶהם  ָמה, ְוַתֲאִריְך ְיֵמיֶהם ּוׁשְ ל ֵחְטא ְוָעֹון ְוַאׁשְ יֵלם ִמּכָ ְמֵרם ְוַתּצִ ל ַהּדֹורֹות, ְוִתׁשְ סֹוף ּכָ

ְמָך ַעד עֹוָלם: ילּו ׁשִ ְוַיְגּדִ

ב  ַהּלֵ יַתת  ּוִמּמִ ה  ַהְמַדּמֶ ִמּכַֹח  יֵלנּו  ְוַהּצִ ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
נּו  ְבּתֵ ק ַמֲחׁשַ ה ָתִמיד ְלַדּבֵ ְזּכֶ ּנִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ רֹון ּדִ נּו ְלִזּכָ ִחינֹות, ְוַזּכֵ ָכל ַהּבְ ְכָחה ּוֵמַרע ַעִין ּבְ ּוִמּשִׁ
ד ֶאת עֹוָלֵמנּו  ְכָלל ּוִבְפָרט, ְוֹלא ְנַאּבֵ ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ּבִ ַעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ּבְ
א ָהֶבל. ְוִנְזּכֹר ֶאת ּבֹוְרֵאנּו  ּבָ ל ׁשֶ ה ִיְהיּו ּכָ י ַהְרּבֵ ְך ּכִ ם. ְוִנְזּכֹור ֶאת ְיֵמי ַהֹחׁשֶ ִחּנָ לֹום ּבְ ַחס ְוׁשָ
בּו ֶהָעִבים  ְוׁשָ ְוַהּכֹוָכִבים  ֵרַח  ְוַהּיָ ְוָהאֹור  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְך  ר ֹלא ֶתְחׁשַ חּורֹוֵתינּו, ַעד ֲאׁשֶ ּבְ יֵמי  ּבִ
ָנֵתנּו. ְוֹלא  ׁשְ ָבר ִמּמִ ח ּדָ ּכַ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ְוֹלא ִנׁשְ ל ּדִ ה ִלְזּכֹר ֶאת ּכָ ם. ְוִנְזּכֶ ׁשֶ ַאַחר ַהּגָ
ים. ְוִנְזּכֹר  ּיִ י ֲחָכֶמיָך ָהֲאִמּתִ ְמעּו ָאְזֵנינּו ִמּפִ ר ׁשָ ר ָראּו ֵעיֵנינּו ַוֲאׁשֶ ָבִרים ֲאׁשֶ ח ֶאת ַהּדְ ּכַ ִנׁשְ
ִמיד.  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ ֱאֶמת, ְוִלְהיֹות ּכִ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ר ִנְזּכֶ ַעְלָמא ְדָאֵתי ָתִמיד, ַעד ֲאׁשֶ ּבְ
ִריִתי  י ֶאת ּבְ תּוב, ְוָזַכְרּתִ ּכָ ִרית ֲאבֹוֵתינּו, ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ּוְזָכר ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ּבְ
ְוֶנֱאַמר,  ֶאְזּכֹר.  ְוָהָאֶרץ  ֶאְזּכֹר,  ַאְבָרָהם  ִריִתי  ּבְ ֶאת  ְוַאף  ִיְצָחק  ִריִתי  ּבְ ֶאת  ְוַאף  ַיֲעקֹוב 
ַהּגֹוִים ִלְהיֹות  ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני  ִרית ִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ּבְ י ָלֶהם  ְוָזַכְרּתִ
ְך ַאֲחַרי  לּולֹוָתִיְך ֶלְכּתֵ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה. ְוֶנֱאַמר, ָזַכְרּתִ
ִרי  ּבְ י ּדַ י ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים ּכִ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה. ְוֶנֱאַמר, ֲהֵבן ַיּקִ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  ְיֹהָוה.  ְנֻאם  ֲאַרֲחֶמּנּו  ַרֵחם  לֹו  ֵמַעי  ָהמּו  ן  ַעל־ּכֵ עֹוד  ֶרנּו  ֶאְזּכְ ָזכֹור  ּבֹו 
ְלַמַען  ה  ַאּתָ ִלי  ְזָכר  ָך  ַחְסּדְ ּכְ ְזּכֹר  ּתִ ַאל  ַעי  ּוְפׁשָ ְנעּוַרי  ַחּטֹאת  ה.  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך 

טּוְבָך ְיֹהָוה:

ֵמי  ֵמי ׁשְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּשְׁ ְפֻקּדַ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך ּוָפְקֵדנּו ּבִ ִזּכָ ל עֹוָלם, ָזְכֵרנּו ּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יַע  ֲעֹזר ְוָתֵגן ְותֹוׁשִ ְזכּוָתם ּתַ ְדמֹוִנים, ּבִ יִקים ַהּקַ ּדִ ֶקֶדם, ּוְזָכר ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאֲהַבת ַהּצַ
ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה.  ּצֹאן ֲאׁשֶ פֹוִצים ַעל ֶהָהִרים ּכַ ָרֵאל ַהּנְ ָך ִיׂשְ ֶאת ָהַאֲחרֹוִנים, ְוִתְזּכֹר ֶאת ַעּמְ



אּול אֹוֵמר א ׁשָ ּתֹוָרה נה י ַמה ַאּבָ שכו

ְמַחת ּגֹוֶיָך  ׂשִ ֹמַח ּבְ ִחיֶריָך ִלׂשְ טֹוַבת ּבְ יׁשּוָעֶתָך ִלְראֹות ּבְ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ּבִ
ֵאֶליָך  ְיֹהָוה  יֵבנּו  ֲהׁשִ ָיִמים.  ְלֹאֶרְך  ַעְזֵבנּו  ּתַ ֵחנּו  ּכָ ׁשְ ּתִ ָלֶנַצח  ה  ָלּמָ ַנֲחָלֶתָך.  ִעם  ל  ְלִהְתַהּלֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֶקֶדם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ׁש ָיֵמינּו ּכְ ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ

אּול אֹוֵמר א ׁשָ ּתֹוָרה נה י ַמה ַאּבָ

ִאי א.  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ן  ְלּתָ ַמּפַ ּבְ ִלְראֹות 
ֶאֶרץ־ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ַעד  ִליִמיִני  ב  "ׁשֵ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
א(,  קי,  ים  ִהּלִ ְלַרְגֶליָך")ּתְ ֲהֹדם  אֹוְיֶביָך  ית  ָאׁשִ
ַמֲאַמר  ּכְ ָיִמין,  ִנְקֵראת  ָרֵאל  ְוֶאֶרץ־ִיׂשְ
"י  ֵפרּוׁש ַרׁשִ ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, )הּוָבא ּבְ

סּוק: "ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין"(: ַלח ַעל־ּפָ ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

ָרֵאל ב.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ׁשֶ לּות  ּגָ ּבַ ו  ַעְכׁשָ ַוֲאִפּלּו 
ַחת ַיד ַהִסְטָרא־ַאֲחָרא, ְוֵאין ְיֹכֶלת  ִהיא ּתַ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּלֹות,  ְלִהְתּגַ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָתּה ַעל־ְיֵדי  ָ ְקֻדּשׁ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ְלַגּלֹות  ְיכֹוִלין 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאבֹות,  ְזכּות  ִהְתנֹוְצצּות 
ְוָהָאֶרץ  ְוגֹו'  ַיֲעֹקב  ִריִתי  ּבְ ֶאת  י  "ְוָזַכְרּתִ
ִהְתנֹוְצצּות  ְוַעל־ְיֵדי  מב(.  כו,  ְקָרא  )ַוּיִ ֶאְזּכֹר" 
ָרֵאל,  ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ה ְקֻדּשׁ ּלֶ ְזכּות ָאבֹות ִנְתּגַ
ל  ׁשֶ ן  ְלּתָ ַמּפַ ּבְ ִלְראֹות  זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ע,  ֵמָהָרׁשָ ִנּצֹול  ָהָאָדם  ׁשֶ י  ּדַ ְוֹלא  ִעים,  ְרׁשָ
ָרָצה  ע  ָהָרׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ע  ָרׁשָ ּבָ רֹוֶאה  ם  ּגַ א  ֶאּלָ

ִלְראֹות ּבֹו:

ַעל ג.  ַעִין  ַרע  יִכים  ַמְמׁשִ ִעים  ָהְרׁשָ י  ּכִ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ׂשֹוְנֵאיֶהם, 
ׂשֹוְנָאיו',  רֹוֶאה ּבְ א ׁשֶ ִלְבָרָכה: 'ְוֹלא עֹוד ֶאּלָ
ָרכֹות ז(,  )ּבְ ְגּדֹו"  ִמּנֶ ֶטיָך  ּפָ ֱאַמר: "ָמרֹום ִמׁשְ ּנֶ ׁשֶ
ַעל  ד  ְמַלּמֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְזכּות  ִלּמּוד  ְוַעל־ְיֵדי 
ם ַמה  ע. ּגַ ל ָהָרׁשָ ע, ִנּצֹול ֵמָהֹרַע ַעִין ׁשֶ ָהָרׁשָ
ם(, ּומּוָרם  ָאְמרּו ׁשָ מֹו ׁשֶ )ּכְ ין  ּדִ ִעים זֹוִכין ּבַ ָהְרׁשָ ֶ ּשׁ
ַהּכֹל הּוא  ֵמֶהם,  ַרְך  ִיְתּבָ ָטיו  ּפָ ִמׁשְ ק  ּוְמֻסּלָ
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ם ַהּקָ י ּגַ יק, ּכִ ּדִ ְלטֹוַבת ַהּצַ
יל  ְלַהּצִ ִביל  ׁשְ ּבִ ע  ָהָרׁשָ ַעל  ְזכּות  ד  ְמַלּמֵ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ יק ֵמֵעינֹו ָהָרָעה, ּכִ ּדִ ֶאת ַהּצַ
ק  ַסּלֵ ּמְ ּוְכׁשֶ ט,  ּפָ ִמׁשְ ת  ִמּדַ ַיד  ּבְ אֹוֵחז 
ה ַיד  ּלֶ ע, ִנְתּגַ ֹלט ַעל ָהָרׁשָ ּלֹא ִיׁשְ טֹו ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ
מֹו  ּכְ יק,  ּדִ ַהּצַ ה  ּסֶ ִנְתּכַ ּבֹו  ׁשֶ ֵצל  ה  ְוַנֲעׂשֶ ה' 
טז(,  נא,  ְעָיה  )ְיׁשַ יִתיָך"  ּסִ ּכִ ָיִדי  "ּוְבֵצל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ר ַהזֶּה  לּות ַהּמַ ּגָ ֵעיֵניֶהם ּבַ ִעים, ׁשֶ ַוֲאַזי ָהְרׁשָ
ִנְכהּו  ל  ַהּצֵ ַעל־ְיֵדי  ק,  ֻמּצָ ְרִאי  ּכִ ְלטּוׁשֹות 
יק,  ְלַהזִּ ָיכֹול  ַאְרָסם  ֵאין  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם,  ְמאֹור 
ַמן ַהזֶּה  זְּ אֹור ֵעיֵניֶהם ּבַ ּמְ יִקים ׁשֶ ּדִ ֲאָבל ַהּצַ
ְעָיה  ם" )ְיׁשַ ּלָ ְמׁשֻ ר ּכִ תּוב: "ִמי ִעּוֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ָקָטן, ּכְ
ל ִנְתַחזֵּק ְמאֹור ֵעיֵניֶהם,  מב, יט(, ַעל־ְיֵדי ַהּצֵ

ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָהְראּות  י  ֲחלּוׁשֵ ֶדֶרְך  ּכְ
ְלֵצל  ּוְצִריִכין  דֹול,  ּגָ אֹור  ּבְ ֵהיֵטב  ִלְראֹות 
ל ִנְתַחזֵּק  ּיּוְכלּו ִלְראֹות. ְוַעל־ְיֵדי ַהּצֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִלְראֹות  ְוָיכֹול  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ְמאֹור 
ל  ׁשֶ ִצְדָקתֹו  יג  ּוַמּשִׂ ְורֹוֶאה  ְלֵמָרחֹוק, 
דֹוׁש־ ַהּקָ ׁשֶ ֶדק  ַהּצֶ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
ט  ּפָ ִמׁשְ ּבַ ע  ָהָרׁשָ ֶאת  יק  ַמְצּדִ רּוְך־הּוא  ּבָ
י  "ּכִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ִצְדָקתֹו  זֶהּו 

מֹות כג, ז(: ע" )ׁשְ יק ָרׁשָ ֹלא ַאְצּדִ

ִנְתַחזֵּק ד.  ה',  ִצְדַקת  רֹוֶאה  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 
ֵמַעְקִמיִמּיּותֹו  ִלּבֹו  ט  ֵ ּשׁ ְוִנְתּפַ ֱאמּוָנתֹו 
ר  י ִעּקַ ל. ּכִ ּלֵ ָהָיה לֹו ִמּקֶֹדם, ְוָיכֹול ְלִהְתּפַ ׁשֶ
ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ
רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְרׁשּות  ּבִ הּוא  ַהּכֹל  ׁשֶ
דֹוׁש־ ַהּקָ 'ְוֵאין  ַבע,  ַהּטֶ ּנֹות  ְלׁשַ ֲאִפּלּו 

ָסִחים  )ּפְ ה'  ִרּיָ ּבְ ל  ּכָ ַכר  ׂשְ ַח  ְמַקּפֵ רּוְך־הּוא  ּבָ
ַעל  ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַחזֵּק  ְוָאז  קי"ח(, 

ָרה זֶה  ה, ּפָ ָרה ֲאֻדּמָ ִחיַנת ּפָ ְצָרָכיו. ְוזֶהּו ּבְ
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ָמה  ּלְ "ּוְנׁשַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ
ִמיָמה  ּתְ ה  ַע יד, ג(, "ֲאֻדּמָ )הֹוׁשֵ ָפֵתינּו"  ׂשְ ָפִרים 
ר יט, ב(,  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל"  ְוכּו', ֲאׁשֶ
ִצְדַקת  יג  ּוַמּשִׂ רֹוֶאה  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ע  ֵמָהָרׁשָ קֹו  ּוְמַסּלְ ין  ַהּדִ ּכַֹח  ֲחִליׁש  ּמַ ׁשֶ ה', 
ִנְתַחזֵּק  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ְלטֹוַבת 
ְפִנים  ּבִ ְמֹבָאר  ּכַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוָיכֹול  ֱאמּוָנתֹו 

ל זֶה: ּכָ

ֱאַמר ה.  ַהּנֶ ָוֵאֶפר  ָעָפר  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 
ָעָפר  ִלְבִחיַנת  ְצִריָכה  ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ ָרה,  ּפָ ּבַ
ְלַהְכִניַע  ָצִריְך  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ָוֵאֶפר, 
ַחת ַהּטֹוב,  ָלל ּתַ ּכְ ּבַ ָרט ְוָהָרע ׁשֶ ּפְ ּבַ ָהָרע ׁשֶ
ֵאֶפר  ִיְהיּו  י  ּכִ ִעים  ְרׁשָ "ְוַעּסֹוֶתם  ְבִחיַנת:  ּבִ
ָהָרע  כא(.  ג,  )ַמְלָאִכי  ַרְגֵליֶכם"  ּפֹות  ּכַ ַחת  ּתַ
ל  ם ְיַבּטֵ ָ ֻגּשׁ ָרט, ַהְינּו ּגּופֹו ְוָחְמרֹו ַהּמְ ּפְ ּבַ ׁשֶ
מֹו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים  ה, ּכְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ
טּות  ּשְׁ ִהְתּפַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ
ִפּלֹות  ַהּתְ ַהְינּו  ָלל,  ּכְ ּבַ ׁשֶ ְוָהָרע  ִמּיּות.  ׁשְ ַהּגַ
ל  ִלין ִעּמֹו, ְיַבּטֵ ּלְ ְתּפַ ּמִ ָרֵאל ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ל ּפֹוׁשְ ׁשֶ
ה,  ָ ֻדּשׁ א ַלּקְ ּסֵ ה ֵמָהַרע ּכִ ֶהם, ְוַיֲעׂשֶ ּלָ ָהָרע ׁשֶ
ִחיַנת  אּור ַעל זֶה(. זֶהּו ּבְ ַחל" ּבֵ י ַהּנַ ִאּבֵ ֵסֶפר "ּבְ ן ּבְ )ַעּיֵ

ה, ַהְינּו  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה. ְוָעָפר ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ׁש ּבַ ּיֵ ֵאֶפר ׁשֶ
ָמִתין  ְוִנׁשְ רּוִחין  ין  ַנְפׁשִ ִעם  ַעְצמֹו  ר  ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ
תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ִויעֹוֵרר אֹוָתם  ל ׁשֹוְכֵני ָעָפר,  ׁשֶ
ְעָיה  )ְיׁשַ נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר"  ְבִחיַנת: "ָהִקיצּו ְוַרּנְ ּבִ
ְכָלל. ּוִבְפָרט ַהְינּו ֶחְלֵקי ֶנֶפׁש־ כו, יט(, זֶהּו ּבִ

ִגְלּגּול  ּבְ ָבר  ּכְ אּו  ּבָ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ָמה  רּוַח־ְנׁשָ
ְוזֶה ִנְקָרא  "ל.  ּנַ ּכַ ן  ם ּכֵ ּגַ נּו, ְיעֹוְרֵרם  ּקְ ְוִנְתּתַ
י־ ָראׁשֵ י אֹוִתּיֹות צב"ר  ּכִ ִצּבּור,  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ

ינֹוִנים  ּבֵ ִעים,  ְרׁשָ ינֹוִנים  ּבֵ יִקים  ַצּדִ בֹות  ּתֵ
ָעָפר,  ִחיַנת  ּבְ זֶה  יִקים  ַצּדִ ל,  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ הּוא 

ִנים(: ן ּפְ "ל )ַעּיֵ ִחיַנת ֵאֶפר ַהּנַ ִעים זֶה ּבְ ְרׁשָ

ה ו.  ֹלׁשָ ׁשְ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  ם  ּגַ
תֹו  ְתִפּלָ ן ּבִ ל ְלַתּקֵ ּלֵ ְתּפַ ָבִרים. א. ָצִריְך ַהּמִ ּדְ

ְזִבּיֹות,  ּכָ ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּנֹוְפִלים ֶלֱאמּונֹות 
ית,  ֲאִמּתִ ֶלֱאמּוָנה  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהֲעלֹוָתם 
ֱאמּוָנה  ם  ִלּבָ ּבְ ַע  ְוִלְקּבֹ ה,  ִפּלָ ּתְ ִהיא  ׁשֶ
תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ְמֹאד  ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך  ב.  ֵלָמה.  ׁשְ
ן ֶאת  ה, ְמַתּקֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ב ׁשֶ ַנת ַהּלֵ ּוָ ְוַעל־ְיֵדי ּכַ
יֶהם, ְוֵאין  ֲעׂשֵ ְכָלם יֹוֵתר ִמּמַ ּשִׂ ֵלב אֹוָתם ׁשֶ
ֶכל  ְכָלם, ַוֲאַזי ַהּשֵׂ ם ְלָהִכיל ֶאת ׂשִ ִלּבָ ּכַֹח ּבְ
ַהִפילֹוסֹוִפים  ֵהן  ְוֵהן  יֹוֵתר.  ּבְ ַמֲחִטיָאם 
ָיכֹול  ם  ִלּבָ ְוֵאין  ָטהֹור,  ֵלב  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ
ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶכל  ַהּשֵׂ ל  ְלַקּבֵ
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ב  ַהּלֵ ִחזּּוק  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָראּוי.  ּכָ
יֹוֵתר  ְכָלם  ּשִׂ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ
ם ָחלּוׁש ְוָחֵסר, ּוִבְפָרט  יֶהם, ֲאַזי ִלּבָ ֲעׂשֵ ִמּמַ
ָחְכַמת ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ַהּנֹוֲאִפים ָהעֹוְסִקים ּבְ
אּוף  י ַעל־ְיֵדי ַהּנִ יק ָלֶהם ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ זִּ ּמַ ׁשֶ
"נֹוֵאף  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֹאד,  ָחֵסר  ם  ִלּבָ
ם  ִלּבָ ּבְ ְוֵאין  לב(,  ו'  ֵלי  )ִמׁשְ ֵלב"  ֲחַסר  ה  ָ ִאּשׁ
תֹוכֹו ְלִהְתַרֵחק  ֶכל ּבְ ְיֹכֶלת ְלָהִכיל ֶאת ַהּשֵׂ
ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ֵמֲחָטִאים 
יִקים  )ּוַמזִּ ָהֱאֶמת.  ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ִעּקַ זֶּהּו  ׁשֶ ָידֹו, 
ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ָחׁשִ ִמּנְ יֹוֵתר  ּוְלָכל ָהעֹוָלם  ָלֶהם 

ָחְכָמָתם  ּבְ ִפים  ּוְמַגּדְ ְמָחְרִפים  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יִקים  ַמזִּ

ה, ּוִבְפָרט ֶנֶגד ַחְכֵמי  דֹוׁשָ י ַמְעָלה ּוְכֶנֶגד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַלּפֵ ּכְ

דּוַע  ּיָ ּכַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַאֲחֵריֶהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ָמָרא  ַהּגְ

ֵמֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאִרית  ׁשְ ֹמר  ִיׁשְ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ּוְמֻפְרָסם. 

י ֱאֶמת  ְכלֹו ֶנֶגד ַאְנׁשֵ ל ֶאת ׂשִ ּוֵמֲהמֹוָנם, מַרק ָצִריְך ְלַבּטֵ

ֵמַרּבֹוֵתינּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ָהֱאֶמת,  ֶדֶרְך  ּבְ הֹוְלִכים  ׁשֶ

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה(: 

ְזיֹונֹות ְלָכבֹוד, ז.  ל ַהּבִ ם ָצִריְך ַלֲהֹפְך ּכָ ּגַ
בֹוד"  ּלֹו אֹוֵמר ּכָ תּוב: "ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵהיַכל  ּבְ עֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ט(.  כט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ל ָוֹכל, ְוֵאינֹו  ל ֶאת ַעְצמֹו ִמּכָ ֶלְך ּוְמַבּטֵ ַהּמֶ
מּוָבן  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ַרק  ָבר  ּדָ ׁשּום  רֹוֶאה 
ּוִבזּּוי,  ה  ֶחְרּפָ ֵאיזֶה  ׁשֹוֵמַע  ִאם  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ



ה ְלתֹוָרה נה ִפָלּ ּתְ שכח

ֶלְך,  ְלַהּמֶ בֹוד  ּכָ ל  ׁשֶ ְלֵפרּוׁש  ּה  ְמָפְרׁשָ הּוא 
ֵהיַכל  ְלתֹוְך  ֶאָחד  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י  ּכִ
א  ּמָ ֶלְך. ְוֵאין ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ֶלְך ִויַבזֶּה ֶאת ַהּמֶ ַהּמֶ
הּוא  ִמי  י  ּכִ ֶנֱאָמִרים,  ָעָליו  ַהֲחָרפֹות  ֵאּלּו 
ֶלְך  א ַהּמֶ אן ֶאּלָ ל ְוֵאין ּכָ ּטֵ ֲהֹלא ְיׁשּותֹו ִנְתּבַ
ּבּוֵרי  ה ּדִ ּבּוִרים ֵאּלּו ֵהּמָ אי ּדִ ַעְצמֹו, ּוְבַוּדַ ּבְ
ִדּבּוִרים ֵאּלּו ֵאיְך ְלָפֵרׁש  בֹוד. ּוִמְתּבֹוֵנן ּבְ ּכָ
ֶלְך.  בֹוד ַלּמֶ ה ֵמֶהם ּכָ ְתַהּוֶ ּיִ ּוְלָצֵרף אֹוָתם ׁשֶ
מֹו  ּכְ ְלֵהֶפְך,  ָנה  ּוָ ַהּכַ ּנֶה  ּתַ ִנׁשְ ָבה  ַהּתֵ ֵצרּוֵפי  ַעל־ְיֵדי  י  ]ּכִ

ל  ְמׁשָ ְוַהּנִ זֶה[.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֹעֶנג  ַגע  ּוִמּנֶ ַפע,  ׁשֶ ע  ׁשַ ִמּפֶ

עֹוֵמד  ָהָאָדם  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ י  ּכִ מּוָבן, 
ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ָצִריְך  זֶה  ְוָכל  ֶלְך.  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ
"ל  ַהּנַ ָבִרים  ּדְ ה  ֹלׁשָ ְוַהׁשְ תֹו.  ְתִפּלָ ּבִ ן  ְלַתּקֵ
ָרה:  ּפָ ָהיּו ּבַ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ֹלׁשָ ִחיַנת ַהׁשְ ֵהם ּבְ
ְמֹבָאר  ּכַ תֹוַלַעת"  ִני  ּוׁשְ ְוֵאזֹוב  ֶאֶרז  "ֵעץ 

ְפִנים: ּבִ

"ל ח.  ּנַ ּכַ ִתּקּוָנּה  ּכְ ה  ִפּלָ ּתְ ְוַעל־ְיֵדי 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָאבֹות,  ְזכּות  אֹור  ִמְתנֹוֵצץ 
ם  ָרֵאל ּגַ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ יִכין ּבְ ַמְמׁשִ
ִלְראֹות  זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  לּות.  ּגָ ּבַ ו  ַעְכׁשָ
ּצֹול  ּנִ ׁשֶ י  ּדַ ְוֹלא  ִעים,  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ן  ְלּתָ ַמּפַ ּבְ
ַמה  ֶהם  ּבָ רֹוֶאה  ם  ּגַ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָהָרע,  ֵמֵעיָנם 

ה ַעל־ ַנֲעׂשֶ זֶה  ְוָכל  ּבֹו.  ֵהם ָרצּו ִלְראֹות  ֶ ּשׁ
ע,  ָהָרׁשָ ַעל  ִדין  ַלּמְ ּמְ ׁשֶ ְזכּות  ִלּמּוד  ְיֵדי 
ַעל־ ם  ּגַ ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְיכֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
זֹוִכים  טֹוב  י  עֹוׂשֵ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי־זֶה 
ָהָיה  ִעים  ָהְרׁשָ ִריתּות  ּכְ ֹקֶדם  י  ּכִ ה',  ִלְפֵני 
ֵדי ְלַהְכִריָתם,  י ָרע, ּכְ עֹוׂשֵ ר ּבְ ֵני ה' ֻמְסּתָ ּפְ

י טֹוב: ֵני ה' ְלעֹוׂשֵ ה ּפְ ּלֶ ו ִנְתּגַ ְוַעְכׁשָ

ָבִרים ט.  ן ֶאת ַהּדְ ל ָאָדם ָיכֹול ְלַתּקֵ ָלאו ּכָ
ֶאת  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּוְלַהְכִניַע  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ "ל  ַהּנַ
ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ִאם  י  ּכִ ִעים,  ָהְרׁשָ
לֹום.  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ ְמֹאד, 
ַלֲעֹמד  ְמֹאד  ָמְתָניו  ר  ַלֲחּגֹ ָצִריְך  הּוא  ְוַגם 
ָלם: דֹוִלים ְלַכּלֹוָתם ּוְלַבּטְ ִעים ַהּגְ ֶנֶגד ָהְרׁשָ

ת ָהָאֶרץ י.  ַ ִחיַנת ְיֻרּשׁ ה ִהיא ּבְ ִמְצַות ַחּלָ
ה  ַחּלָ ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְפִנים,  ּבִ ְמֹבָאר  ּכַ
ַעל־ ׁשֶ ָאבֹות,  ְזכּות  אֹור  יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוִכין 
ַמן  זְּ ּבַ ם  ּגַ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְלַגּלֹות  ְיכֹוִלין  ְיֵדי־זֶה 

ַהזֶּה:

ִסיִלים, יא.  ה ּכְ ֹבֵהי קֹוָמה ֵהּמָ י ֹרב ַהּגְ ַעל־ּפִ
ֶכל, ְוזֶה  ֲעֵלי ׂשֵ ה ּבַ י קֹוָמה ֵהּמָ ַטּנֵ ּוְלֵהֶפְך ַהּקְ

ְפִנים: ְמֹבָאר ּבִ ֶכל ּכַ ּשֵׂ מּוָבן ּבַ
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ל  ַמִים ָוָאֶרץ. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ׁשָ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה עֹוׂשֵ )נה( ֶאּשיָ

ִני ָלֹבא  ְוַזּכֵ ה ְלַמַען ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו  עֹוָלם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ֲעׂשֵ
ם  ָרֵאל ּגַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ְקֻדּשׁ ּלֶ ְתּגַ ּיִ נּו ׁשֶ יֵענּו ְוַזּכֵ ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ְטָרא  ָרֵאל ִהיא ַתַחת ַיד ַהּסִ ים, ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ר ּבַ ר ַהזֶּה, ֲאׁשֶ לּות ַהּמַ ּגָ יו ּבַ ַעְכׁשָ
ָתּה ָהֲעצּוָמה  ָ ה ְקֻדּשׁ ַגּלֶ ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּתְ י־ֵכן ּבִ ַאֲחָרא. ַאף־ַעל־ּפִ
ב  תּוב, ׁשֵ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ נּו, ִויֻקּיַ ְחּתֵ יל ֶאת אֹוְיֵבינּו ּתַ ה ְלַהּפִ ה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ם ַעּתָ ּגַ
י  תּוב, ְוָזַכְרּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִרית ֲאבֹוֵתינּו ּכְ ית אֹוְיֶביָך ֲהדֹום ְלַרְגֶליָך. ּוְזָכר ָלנּו ּבְ ִליִמיִני ַעד ָאׁשִ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר.  ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ ֶאת ּבְ
ים ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר  ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ְוֶנֱאַמר, ְוַאף ּגַ

י ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם: ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ּבְ
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ָעֵלינּו  עֹוֵמד  ְלָבד  ּבִ ֶאָחד  ּלֹא  ׁשֶ ָעֵלינּו.  עֹוְמִדים  ָוִמי  ִמי   , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ה ְמֹאד עֹוְמִדים ָעֵלינּו, ּוְבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ְיֹהָוה ָמה  א ַהְרּבֵ לֹום, ֶאּלָ ְלַכּלֹוֵתינּו ַחס ְוׁשָ
ל  ּכָ ֶסָלה.  ֵבאֹלִהים  לֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  י  ְלַנְפׁשִ אֹוְמִרים  ים  ַרּבִ ָעָלי.  ָקִמים  ים  ַרּבִ ָצָרי  ַרּבּו 
ְוֵעיֵניֶהם  ְענּו.  ּלָ ּבִ ָאְמרּו  ן  ׁשֵ ַחְרקּו  ַוּיַ ְרקּו  ׁשָ ֹראׁש.  ָיִניעּו  ָפה  ׂשָ ּבְ ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעיגּו  רֹוַאי 
ל עֹוָלם יֹוֵדַע  ל ַהּיֹום. ִרּבֹונֹו ׁשֶ יטּו ִיְראּו ִבי ְוֵעיֵניֶהם ָרָעה ָעֵלינּו ּכָ ה ַיּבִ ים ָעֵלינּו ֵהּמָ ְלטּוׁשִ
ר ָעֵלינּו ָחִליָלה,  ּבֵ רֹוִצים ְלִהְתּגַ ֶדל ֹעֶצם ֵעיָנם ָהָרָעה ְמֹאד ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֶאת ּגֹ ֲעלּומֹות, ַאּתָ ַהּתַ
ֵני ֶאֶרס ֵעיֵניֶהם ָהָרעֹות, ָצִרי ִיְלטֹוׁש ֵעיָניו  ֵתר ִמּפְ ֵמן ּוְלִהּסָ ר ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ֵאיְך ְלִהּטָ ֲאׁשֶ
ָנגּוַע  ָחת,  ְוִנׁשְ ָהרּוס  ּוְמֻקְלָקל,  גּום  ּפָ ים,  ִאיׁשִ ַוֲחַדל  ִנְבזֶה  ִאיׁש,  ְוֹלא  ּתֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  ִלי, 
ַתְכִלית ָהִרחּוק, ְלֵהיָכן ֶאְבַרח  ָעה, ְמֻרָחק ּבְ ל, ֲחלּוׁש ּכַֹח, ֲחַסר ּדֵ ּוְמֻעּנֶה, ְמֹטָרף ּוְמֻבְלּבָ
ְלָחָמה,  ַהּמִ ֵרי  ִקׁשְ ּבְ ַלֲעֹמד  ּכַֹח  ל  ְלַקּבֵ ׁש,  ֲאַבּקֵ ְחּבּוָלה  ּתַ ֵאיזֶה  ֵעָצה,  ֵאיזֶה  ָאנּוס,  ְלֵהיָכן 
ת  ׁשֶ ָדָקה ְוָלנּו ּבֹ ק ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹוִני, ְלָך ְיֹהָוה ַהּצְ ר ָמה ֶאְצַטּדָ ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ
לּויֹות, ֵעיַני ְלָך ְמַיֲחלֹות,  רֹום. ֵעיַני ְלָך ּתְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ רֹום, ּדַ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ּיֹום ַהזֶּה. ּדַ ִנים ּכַ ַהּפָ
ָקה ִלי ָעְרֵבִני. ֵעיַני  רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ָמִים. ּדַ ָ ּשׁ ִבי ּבַ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹוׁשְ ֵאֶליָך ָנׂשָ
י ָחִסיִתי  יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ת ַרְגָלי. ׁשָ י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ִמיד ֶאל ְיֹהָוה ּכִ ּתָ

ָבְך:

ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ָהֲעצּוִמים,  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרִני  ּתַ ּוְבֵכן 
נּו  ּוְתַזּכֵ ֹוְנִאים.  ְוַהּשׂ ָהאֹוְיִבים  ל  ׁשֶ ָהָרָעה  ֵעיֵניֶהם  ֵמֶאֶרס  ֵצל  ְלִהּנָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ כֹון,  ְוַהּנָ
ְוָכל  ִעים  ָהְרׁשָ ל  ּכָ ֶאת  ָלדּון  ה  ְוִנְזּכֶ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ִמּדֹוֶתיָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדנּו  ּוְתַלּמְ
ָכל ֹעז ִלְמֹצא ָבֶהם  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ִמיד, ּוְלִהׁשְ ה ְלדּוָנם ְלַכף ְזכּות ּתָ ם ִנְזּכֶ ּלָ ֹוְנִאים ּכֻ ָהאֹוְיִבים ְוַהּשׂ
יר,  ּבִ ָטם ְזַמן ּכַ ּפָ ׁשְ ֵטם ִמּמִ ט ָיְדָך, ּוְתַפּלְ ּפָ ׁשְ ּמִ דֹוָלה ְוֹתאֵחז ּבְ ִמיד. ְוִתְפׁשֹט ָיְדָך ַהּגְ ְזכּות ּתָ
ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל  ֵעיֵניֶהם ָהָרעֹות,  יֵלנּו ֵמֶאֶרס  ְוַתּצִ ָעֵלינּו  ה  ְתַכּסֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָיְדָך  ְוַעל־ְיֵדי ֵצל 
ּלֹא  ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ דֹוׁשָ ִעים ַעל־ְיֵדי ֵצל ָיְדָך ַהּקְ יְך ְמאֹור ֵעיֵני ָהְרׁשָ יֵרנּו. ְוַתְכֶהה ְוַתְחׁשִ ְסּתִ ּתַ
יל  ְבּדִ ַהּמַ ּוָמָסְך  ְרּגֹוד  ּפַ ים  ְוָתׂשִ ַלל,  ּכְ ָלנּו  יק  ְלַהזִּ ָהָרעֹות  ֵעיֵניֶהם  ְלֶאֶרס  ּכַֹח  ׁשּום  ִיְהֶיה 
ּוְתַחזֵּק  יִתיָך.  ּסִ ּכִ ָיִדי  ּוְבֵצל  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ּוְתַקּיֵם  ּוֵביֵנינּו,  ָהָרעֹות  ֵעיֵניֶהם  ין  ּבֵ
ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ְלַבל  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ְוַתַעְזֵרִני  ֹות,  ְקֻדּשׁ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ֵעיֵנינּו  ֶאת  ׁש  ּוְתַקּדֵ ֵעיֵנינּו  ְמאֹור 
יל ָעִני  לֹום, ְוַתּצִ ָיָדם ַחס ְוׁשָ ַעְזֵבִני ּבְ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ָבר ַהּפֹוֵגם ֶאת ָהְראּות, ְוַאל ּתִ ׁשּום ּדָ ּבְ
נּו  ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ּוְתַקּיֵם ּבָ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ תּוב, ַמּצִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּנּו, ּכְ ֹמִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ּכָ
יֶעּנּו  ׁש ַלֲהִמיתֹו. ְיֹהָוה ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְוֹלא ַיְרׁשִ יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ תּוב, צֹוֶפה ָרׁשָ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ֹכַח  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵעיֵנינּו  ְמאֹור  ְתַחזֵּק  ּיִ ׁשֶ ָעְזֵרנּו  ְפטֹו.  ָ ִהּשׁ ּבְ
י ְיֹהָוה  ָך, ְוֵנַדע ְוָנִבין ּכִ ְרּכֶ ַרת ּדַ יג ִצְדָקְתָך ְוִיׁשְ ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוַנּשִׂ ִלְראֹות ְלֵמָרחֹוק, ְוִנְזּכֶ
ה  ץ ְוִתְתַחזֵּק ֱאמּוָנֵתנּו, ְוִנְזּכֶ ְתַאּמֵ ין. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתִ ּדִ ע זֹוֶכה ּבַ ָהָרׁשָ י ׁשֶ יק, ַאף־ַעל־ּפִ ּדִ ַהּצַ
ְלָבֵבנּו, ְוָתִסיר  ּבִ נּו ֵמַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ יט ִלּבֵ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְוַתְפׁשִ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ְלַהֲאִמין ּבְ
ֵלמּות ֱאמּוָנה  ׁשְ ָך ּבִ ר ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַהֲאִמין ּבְ ֵ ְלָבֵבנּו, ּוְתַיּשׁ ּבִ ל ִמיֵני ַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ נּו ּכָ ֵמִאּתָ
ה,  דֹוׁשָ ֵלמּות ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ה ְלַחזֵּק ֶאת ַעְצִמי ַעל־ְיֵדי ׁשְ ְוֶאְזּכֶ ָלל.  ּכְ ִלי ׁשּום ַעְקִמיִמּיּות  ּבְ
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יָחה  ר ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ל ֲאׁשֶ ל ְצָרַכי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ְוֵאת ּכָ ל ַעל ּכָ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ָלל.  ִלי ׁשּום ַעְרִמיִמּיּות ְוַעְקִמיִמּיּות ּכְ ַרת ֵלָבב ּבְ ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ּוְבִיׁשְ ר ְלָפֶניָך ּבֶ ַוֲאַסּפֵ
ִרָיּה,  ל ּבְ ַכר ּכָ ַח ׂשְ ה ְמַקּפֵ ַבע, ְוֵאין ַאּתָ ּנֹות ַהּטֶ ְרׁשּוְתָך ֲאִפּלּו ְלׁשַ י ַהּכֹל ּבִ ה ְלַהֲאִמין ּכִ ְוֶאְזּכֶ
ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה  ר ֵלָבב, ּבֶ יׁשֶ ל ּוְלהֹודֹות ְלָך ּבְ ּלֵ ה ָתִמיד ְלִהְתּפַ ר ְיֹהָוה. ְוֶאְזּכֶ יק ְוָיׁשָ י ַצּדִ ּכִ

דֹוָלה: ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֵלָמה ּבִ ׁשְ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָעְזֵרנּו  ָוֵאֶפר.  ָעָפר  ְוָאֹנִכי  ְיֹהָוה  ֶאל  ר  ְלַדּבֵ י  ָנא הֹוַאְלּתִ ִהּנֵה  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְכָלל.  ּבִ ְוׁשֶ ְפָרט  ּבִ ׁשֶ ָהַרע  ְלַהְכִניַע  ֵתנּו  ְתִפּלָ ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ ְלָפֶניָך,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵתנּו  ְתִפּלָ
ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַעד ׁשֶ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָעצּום ְמֹאד ּבֶ ל ְלָפֶניָך ּבִ ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ
ֵתנּו  ה. ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ל ְלַגְמֵרי ּבִ ּטֵ ם, ַהּכֹל ִיְתּבַ ָ ל ָחְמֵרנּו ְוֵיׁשּוֵתנּו ְוגּוֵפנּו ַהְמֻגּשׁ ּכָ
טּות  ּשְׁ ִהְתּפַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ַהֲחִסיִדים  ְתִפּלֹות  מֹו  ּכְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ל  ִפּלֹות ׁשֶ ל ַהּתְ ל ָהַרע ׁשֶ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ דֹול, ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ֹכֲחָך ַהּגָ ה ּבְ ִמּיּות. ְוַגם ִנְזּכֶ ׁשְ ַהּגַ
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהַרע  ל  ְלַבּטֵ ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ֶהם,  ִעּמָ ִלין  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּופֹוׁשְ ִעים  ָהְרׁשָ
ם ִמְקָרא  ה, ִויֻקּיַ ָ ֻדּשׁ ּפֹות ַרְגֵלי ַהּקְ ַחת ּכַ ְהֶיה ֵאֶפר ּתַ ּיִ ה, ַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ א ַלּקְ ּסֵ ְוַלֲעׂשֹות ֵמָהַרע ּכִ

ּפֹות ַרְגֵליֶכם: ַחת ּכַ י ִיְהיּו ֵאֶפר ּתַ ִעים ּכִ תּוב, ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ ּכָ ׁשֶ

ין  ְכָלל ּוִבְפָרט ִעם ַנְפׁשִ ר ַעְצֵמנּו ּבִ ֵ ֵתנּו ְלַקּשׁ ְתִפּלָ ה ּבִ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵענּו ּבְ ְותֹוׁשִ
ם  ְללּו ֻכּלָ ְתּפַ ּיִ ֵתנּו, ׁשֶ ְתִפּלָ ה ְלעֹוֵרר ּוְלָהִקיץ אֹוָתם ּבִ ל ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְוִנְזּכֶ ָמִתין ׁשֶ רּוִחין ְוִנׁשְ
ה ִעם ׁשֹוְכֵני  ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ׁשֶ ר ַהּדִ ֵ נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ּוְנַקּשׁ תּוב, ָהִקיצּו ְוַרּנְ ּכָ מֹו ׁשֶ נּו ַיַחד, ּכְ ִעּמָ
נּו  ּלָ ָמה ׁשֶ ל ֶחְלֵקי ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ְתִפּלֹוֵתנּו ּכָ ה ְלעֹוֵרר ּוְלָהִקיץ ּבִ ְזּכֶ ּנִ ְכָלל ּוִבְפָרט, ׁשֶ ָעָפר ּבִ
מֹות  ׁשָ ָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְ ל ַהּנְ ה ְלעֹוֵרר ּוְלָהִקיץ ּכָ ְקנּו. ְוַגם ִנְזּכֶ ִגְלּגּול ְוִנְתּתַ ָבר ּבְ אּו ּכְ ּבָ ׁשֶ
ם  ּלָ ּכֻ ְלעֹוֵרר ֶאת  ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ
ְוָעֵתנּו, ּוְתַרֵחם  יב ׁשַ ֵתנּו ָתִמיד ְוַתֲאִזין קֹוֵלנּו ְוַתְקׁשִ ִפּלָ ַמע ּתְ ׁשְ נּו ּוִבְזכּוָתם ּתִ לּו ִעּמָ ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
ל ֶחְפִצי  יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ תּוב, ִלְקדֹוׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָעֵלינּו ְלַמֲעָנם ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו, ּכְ

ָבם:

ֹכַח ּוְזכּות  דֹול, ּבְ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ּוְבֹכֲחָך ַהּגָ נּו ּבַ ֶעְזִרי, ּוְתַזּכֵ ַרֵחם ָעֵלינּו, ְוִתְהֶיה ּבְ ּוְבֵכן ּתְ
ִעים,  ל ָהְרׁשָ ה קֹולֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ֹלׁשָ ל ַהׁשְ ְתִפּלֹוֵתנּו ּכָ ן ּבִ ה ְלַתּקֵ ִנְזּכֶ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ְוִגּדּוִפים  ְוקֹול ֵחרּוִפים  ּכֹוְזִבּיֹות,  ֱאמּונֹות  ּבֶ ַהּנֹוְפִלים  ל  ׁשֶ טּוִתים  ּוׁשְ ִסילּות  ּכְ ֵהם, קֹול  ׁשֶ
ְיֹהָוה  ִיְרֵאי  ים  ְוַהְמַבזִּ ַהְמָחְרִפים  ל  ׁשֶ ְזיֹונֹות  ַהּבִ ְוקֹול  יקֹוְרִסים,  ְוָהֶאּפִ ַהְמַחְקִרים  ל  ׁשֶ
ֱאמּונֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ֶאת  ְתִפּלֹוֵתינּו,  ַעל־ְיֵדי  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ל ַעל־ְיֵדי  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ם ִנְזּכֶ ּלָ י ָהֱאמֹוִרי, ּכֻ ְרּכֵ טּות ָוֶהֶבל ְוָכל ּדַ ל ׁשְ ּכֹוְזִבּיֹות ֱאמּונֹות ׁשֶ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ית  ֲאִמּתִ ֶלֱאמּוָנה  ּכֹוְזִבּיֹות  ֱאמּונֹות  ּבֶ ַהּנֹוְפִלים  ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַהֲעלֹות  ְתִפּלֹוֵתינּו, 
ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ַעל  נּו  ִלּבֵ ל  ּכָ ים  ָלׂשִ ה  ְוִנְזּכֶ ְתִפּלֹוֵתינּו,  ַעל־ְיֵדי  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ם  ִלּבָ ּבְ ַע  ְוִלְקּבֹ
ַנת  ּוָ ה ַעל־ְיֵדי ּכַ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ב ּבֶ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּבְ ָנה ּגְ ַכּוָ ל ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
ְכָלם,  ם ְלָהִכיל ֶאת ׂשִ ּיּוַכל ִלּבָ ילֹוסֹוִפים ׁשֶ ן ֶאת ֵלב ַהְמַחְקִרים ְוַהּפִ ה ְלַתּקֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ב ׁשֶ ַהּלֵ
ְלקּוִלים  ָגִמים ְוַהּקִ ה ָיַדְעּתָ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ֹעֶצם ַהּפְ י ַאּתָ ְכָלם. ּכִ ּלֹא ַיְחִטיא אֹוָתם ׂשִ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה נה ִפָלּ שלאּתְ

ֵעיֵניֶהם ְוֶנֶגד  ֵהם ֲחָכִמים ּבְ ילֹוסֹוִפים ׁשֶ ּגֹוְרִמים ָלנּו ַהְמַחְקִרים ְוַהּפִ ים ׁשֶ נֹות ָהַרּבִ ְוַהֻחְרּבָ
יֶהם, ּוֵמֲחַמת זֶה ֵהם ַמֲחִטיִאים ַעל־ְיֵדי  ֲעׂשֵ ה ִמּמַ ְכָלם, ְמֻרּבֶ ֵניֶהם ְנבֹוִנים ְוָחְכָמָתם ְוׂשִ ּפְ
ִפין  ַגּדְ ּמְ ה ַעד ׁשֶ ִמים ַהְרּבֵ ְכָלם, ְוֵהם ֲחָכִמים ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב ֹלא ָיָדעּו, ּוִמְתַחּכְ ָחְכָמָתם ְוׂשִ
ָחְכָמָתם ָהָרָעה. ּוִבְפָרט  ָרֵאל ְמֹאד ְמֹאד ּבְ יִקים ִלְכָלל ִיׂשְ ָחְכָמָתם, ְוֵהם ַמזִּ י ַמְעָלה ּבְ ַלּפֵ ּכְ
ְוָקָטן  ָחֵסר  ם  ְוִלּבָ ילֹוסֹוְפָיא,  ַהּפִ ָחְכַמת  ּבְ ְועֹוְסִקים  דֹוִלים,  ּגְ נֹוֲאִפים  ֵהם  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ׁשֶ
ן ֵהם ַמֲחִטיִאים  ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, ִלְקנֹות ָחְכָמה ָוֵלב ָאִין. ְוַעל־ּכֵ ֵמָהִכיל ֶאת ָחְכָמָתם, ֲאׁשֶ
ִדים ַנְפׁשֹוָתם  ִחיִתים ּוְמַאּבְ ֵהם ַמׁשְ יֹוֵתר ַעל־ְיֵדי ָחְכָמָתם ַוֲחִקיָרָתם ָהָרָעה, ְוֹלא ַדי ׁשֶ ּבְ
רּוִאים ְוהֹוְלִכים  ָרֵאל ַהּקְ ֵני ִיׂשְ ָאר ּבְ תֹות ּוִמְכֹמרֹות ִלׁשְ ים ְרׁשָ ם ֵהם ּפֹוְרׂשִ ֲעֵדי אֹוֵבד, ַאף ּגַ
ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ה  ֵאּלֶ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ ַהזֹּאת  ָהָרָעה  ַחת  ְסּפַ ְוַהּמִ ַגע  ַהּנֶ ָתה  ׂשְ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ם,  ְלֻתּמָ
יו  ָאה ָעֵלינּו ַעְכׁשָ ּבָ ָרה ַהזֹּאת ׁשֶ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ַהּצָ ר ַאּתָ ְדנּו. ֲאׁשֶ ּדָ י ׁשֻ ים, אֹוי ָלנּו ּכִ ָהַרּבִ
י ִאם  ֵען ּכִ ָ ֹמהּו ֹלא ִנְהָייָתה ִמימֹות עֹוָלם, ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ר ּכָ יָחא, ֲאׁשֶ עּוְקבֹות ְמׁשִ ּבְ
ּתֹות  ל ַהּכִ ָרֵאל ִמּכָ ָך ִיׂשְ ֵאִרית ַעּמְ ל ֶאת ׁשְ ַמִים. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַהּצֵ ָ ּשׁ ּבַ ָעֶליָך ָאִבינּו ׁשֶ
ַחת, ְוֹלא ַיֲעֶלה ְוֹלא ָיֹבא  ִדים ְנָפׁשֹות ְלֹפְרחֹות ִלְבֵאר ׁשַ ילֹוסֹוִפים ַהּצָ ל ַהְמַחְקִרים ְוַהּפִ ׁשֶ
ָעה  ָברֹוֵתיֶהם, ְוֹלא ׁשּום ּדֵ ָרֵאל ׁשּום ַצד ְסָבָרה ִמּסְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ נּו ּוְלֵלב ּכָ יַע ְלִלּבֵ ְוֹלא ַיּגִ
נּו  ַזּכֵ ּתְ ַרק  יֹוֵתיֶהם.  ׁשְ ִמּקֻ ָיא  ְוֻקׁשְ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ְוֹלא  בּוכֹוֵתיֶהם,  ּוִמּמְ עֹוֵתיֶהם  ִמּדֵ ּוְמבּוָכה 
ִליְך  ל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם, ְוַנׁשְ מּור ּכָ יטּות ּגָ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ים טֹוִבים ּבִ ּתֹוָרה ּוְבַמֲעׂשִ ְלַהְרּבֹות ּבַ
ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבד  ֱאמּוָנה  ַעל  ְוִנְסֹמְך  ֵונּו,  ּגֵ ַאֲחֵרי  ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ
ל ְוַלֲעֹקר  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ן ָלנּו ֹכַח ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ים ֵמָחְכָמֵתנּו. ְוִתּתֶ ינּו ַהּטֹוִבים ְמֻרּבִ ְוִיְהיּו ַמֲעׂשֵ
ם ֶאל  ה ַלֲהֹפְך ֶאת ִלּבָ ילֹוסֹוִפים, ְוִנְזּכֶ ל ַהְמַחְקִרים ְוַהּפִ ל ּכָ עֹות ַהזָּרֹות ׁשֶ ל ּדֵ ּוְלַכּלֹות ֶאת ּכָ

ִמיָמה: הֹוָרה ְוַהּתְ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ ם ֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ׁשּובּו ֻכּלָ ּיָ ָהֱאֶמת ׁשֶ

ִמּיּות  ַגׁשְ ֹוְנֵאינּו ְואֹוְיֵבינּו ּבְ ׁש ָלנּו ִמּשׂ ּיֵ ְזיֹונֹות ְוַהֶחְרּפֹות ׁשֶ ל ַהּבִ ל ּכָ נּו ְוַתַעְזֵרנּו ְלַבּטֵ ּוְתַזּכֵ
ה  ְוִנְזּכֶ ְלָכבֹוד.  ְזיֹונֹות  ְוַהּבִ ַהֶחְרּפֹות  ל  ּכָ ַלֲהֹפְך  ְתִפּלֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ ּוְברּוָחִנּיּות, 
ל ָאז ֵיׁשּוֵתנּו  ֶלְך, ּוְנַבּטֵ ֵהיַכל ַהּמֶ ל ַעְצֵמנּו ִמּכֹל ָוֹכל, ְוִלְכֹנס ְוַלֲעֹמד ּבְ ה ְלַבּטֵ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ַרְך ְלַבּדֹו ִנְרֶאה, ַעד ׁשֶ ֶלְך ִיְתּבָ א ֶאת ַהּמֶ ָבר, ֶאּלָ ּלֹא ִנְרֶאה ָאז ׁשּום ּדָ ְלַגְמֵרי ַעד ׁשֶ
ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ָכל  ּבְ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ְלָכבֹוד,  ַהֶחְרּפֹות  ל  ּכָ ַלֲהֹפְך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ְלׂשֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
מֹו  ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ְתַהּוּו ֵמֶהם ִאְמֵרי ָכבֹוד ְלַהּשׁ ּיִ ם ׁשֶ ִפים, ְלָצְרָפם ּוְלָפְרׁשָ ַהְמָחְרִפים ְוַהְמַגּדְ
ֵלמּות,  ַתְכִלית ַהּשְׁ דֹול ּבְ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ֵתנּו ּבִ בֹוד. ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ ּלֹו אֹוֵמר ּכָ תּוב, ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ ּכָ ׁשֶ
ַרף  ּשָׂ ׁשֶ ה  ֲאֻדּמָ ָרה  ַהּפָ ַעל־ְיֵדי  נּו  ּקְ ְתּתַ ּנִ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ְתִפּלֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי  ן  ּקֵ ְתּתַ ּיִ ׁשֶ ַעד 
ִרית ֲאבֹוֵתינּו ַעל־ְיֵדי ְתִפּלֹוֵתינּו, ְוִיְתנֹוֵצץ אֹור ְזכּות  ְזּכֹר ּבְ ּתִ ר, ַעד ׁשֶ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ֶניָך ָתִמיד. ְוַעל־ְיֵדי ְזכּות  ים ּפָ ים ּוְמַחּלִ ָאנּו ְמַבְקׁשִ ָאבֹות ַעל־ְיֵדי ְתִחּנֹוֵתינּו ּוְתִפּלֹוֵתינּו ׁשֶ
נּו  ר ַהזֶּה. ּוְתַזּכֵ לּות ַהּמַ ּגָ ם ּבַ ָרֵאל ּגַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ְקֻדּשׁ ִכיַנת ֻעזֶָּך, ּוְתַגּלֶ ְזּכֹר ֶאת ׁשְ ֲאבֹוֵתינּו ּתִ
נּו  ְבּתֵ ה ִלְגֹמר ַמֲחׁשַ ִנְזּכֶ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ִמיד ָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַע ּתָ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ּבְ ּוְלהֹוִציָאּה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ִלְנֹסַע ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ל ׂשֹוְנֵאינּו  ַעִין ׁשֶ ֵצל ֵמַרע  ְלִהּנָ ה  ִנְזּכֶ ִיְשָרֵאל  ת ֶאֶרץ  ַ ְוַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים. 
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תּוב,  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ נּו, ִויֻקּיַ ֵהם רֹוִצים ִלְראֹות ּבָ ֶ ְואֹוְיֵבינּו ְורֹוְדֵפינּו, ְוַגם ִנְרֶאה ָבֶהם ַמה ּשׁ
יֹהָוה  ַטח ּבַ ְרֶאה. ּבְ ִעים ּתִ ֵרת ְרׁשָ ִהּכָ ת ָאֶרץ ּבְ ְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרׁשֶ ֹמר ּדַ ה ֶאל ְיֹהָוה ּוׁשְ ַקּוֵ

ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: ה טֹוב ׁשְ ַוֲעׂשֵ

ֶנֶגד  י  ּכִ ַאף  ֹוְנֵאינּו  ִמּשׂ ֶאָחד  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ֹכַח  נּו  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
יֵקי ֱאֶמת  ְזכּות ְוֹכַח ַצּדִ אנּו ְלָפֶניָך ּבִ ֹלׁש קֹולֹות ָהֵאּלּו. ַרק ּבָ ם, ְוֵאין ָלנּו ֹכַח ְלַהְכִניַע ׁשָ ּלָ ּכֻ
ה קֹולֹות  ֹלׁשָ ל ַהׁשְ דֹול ֶאת ּכָ ֹכָחם ַהּגָ ֲחמּו ְלָפֵנינּו, ְוַיְכִניעּו ּבְ ֶהם ְוֵהם ִיּלָ ֵלל ּבָ נּו ְלִהּכָ ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ
ִמים  ל ַהּקָ ְוַיַעְקרּו ִויַכּלּו ֶאת ּכָ רּו  ּבְ ִויׁשַ ל ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו,  ילּו ְלָפֵנינּו ֶאת ּכָ ְוַיּפִ ָהֵאּלּו, 
ית  ָך ּבֵ ת ָהֱאֶמת, ְוָכל ַהּמֹוְנִעים אֹוָתנּו ְוָכל ַעּמְ ִדים ֶאל ְנֻקּדַ ְתַנּגְ ל ַהּמִ ָעֵלינּו ְלָרָעה, ֶאת ּכָ
נּו,  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּלָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכֻ ר ְוָהֱאֶמת ּכִ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ָרֵאל ִמּדֶ ִיׂשְ
ׁש ַלֲהִמיתֹו. ְיֹהָוה ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְוֹלא  יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ תּוב, צֹוֶפה ָרׁשָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ

ְפטֹו: ָ ִהּשׁ יֶעּנּו ּבְ ַיְרׁשִ

ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ּוְתַזּכֵ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו 
ֵני  ּפְ ָלנּו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ י טֹוב.  יִקים עֹוׂשֵ ַצּדִ ְכָלל  ּבִ ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ַעד 
ְרׁשּו ְיֹהָוה ְוֻעזֹּו  תּוב, ּדִ ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ נּו ְלַקּיֵם ּבֶ ָרֵאל, ּוְתַזּכֵ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְיֹהָוה ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ

ִמיד: ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ּבַ

ה  ינּו ְלעֹוָלם ִעּסָ ל ְלעֹוָלם ְוֹלא ָיֹבא ְלתֹוְך ּפִ ׁשֵ ֵלמּות, ְוֹלא ִנּכָ ׁשְ ה ּבִ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ַחּלָ ְוִנְזּכֶ
ה  ם ִנְזּכֶ ָקרֹוב, ְוׁשָ יַח ִצְדֵקנּו ְמֵהָרה ְוָנׁשּוב ְלַאְרֵצנּו ּבְ ָתּה. ְוָתִביא ָלנּו ְמׁשִ ּלֹא ֻהְרָמה ַחּלָ ׁשֶ

דֹוָלה: ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ מּור ּבִ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ה ְטהֹוָרה ַלּכֵֹהן, ּבִ ְלַקּיֵם ִמְצַות ְנִתיַנת ַחּלָ

ּום  נּו ׁשּום ַעִין ָהָרע ְלעֹוָלם, ִמּשׁ ֹלט ּבָ ּלֹא ִיּשְׁ ְמֵרנּו אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרֵענּו ָתִמיד, ׁשֶ יֵלנּו ְוִתׁשְ ְוַתּצִ
ֶתָך, ְונֹוֶדה  ֵלא ִפי ְתִהּלָ ה ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלָבֶרְכָך ָתִמיד ְוִיּמָ עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ּבָ ּום ִנְבָרא ׁשֶ ָאָדם ּוִמּשׁ
ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוָך  ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה  ּכָ יָמה.  ּוְנׁשִ יָמה  ְנׁשִ ל  ּכָ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָתִמיד ַעל  ְלָך 
ֵבִני.  ּגְ ׂשַ ְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמאֹוְיַבי ֱאֹלָהי ִמּמִ ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ַהּצִ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ַמּצִ
ָכה ָחִסיִתי  י ֵאֶליָך ֱאֹלִהים ְיֹהָוה ֵעיָני ּבְ ְנְצֵרִני. ּכִ ֵצִני ְיֹהָוה ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ ַחּלְ
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ יֵלִני. ִויֻקּיַ ל רֹוְדַפי ְוַהּצִ יֵעִני ִמּכָ ָך ָחִסיִתי הֹוׁשִ י. ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ּבְ ַער ַנְפׁשִ ַאל ּתְ
ל זֶַרע  ִדי. ִיְרֵאי ְיֹהָוה ַהְללּוהּו ּכָ ים ָהיּו ִעּמָ י ְבַרּבִ ָרב ִלי ּכִ י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ תּוב, ּפָ ּכָ ׁשֶ
ֵמַע. ִהּנֵה ֱאֹלִהים עֹוזֵר ִלי  עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ץ ֱענּות ָעִני ּוְבׁשַ ּקַ י ֹלא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ דּוהּו, ּכִ ּבְ ַיֲעֹקב ּכַ
ָחה ָלְך אֹוֶדה  ְנָדָבה ֶאְזּבְ ִמיֵתם. ּבִ ָך ַהּצְ ֲאִמּתְ יב ָהַרע ְלׁשֹוְרָרי ּבַ י. ָיׁשִ סֹוְמֵכי ַנְפׁשִ ְיֹהָוה ּבְ
ָיּה  ל  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ יָלִני ּוְבאֹוְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני. ּכֹל ַהּנְ ל ָצָרה ִהּצִ י ִמּכָ ּכִ י טֹוב.  ְמָך ְיֹהָוה ּכִ ׁשִ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ַהְללּוָיּה. ּכֹל ַהּנְ

ּכּוִרים ּתֹוָרה נו י ּוְביֹום ַהּבִ

ִחיַנת א.  ּבְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
הּוא  ִחיָנתֹו. ֵיׁש ׁשֶ ָלה ְלִפי ּבְ ַמְלכּות ּוֶמְמׁשָ

יֹוֵתר,  ּבְ ל  מֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֵביתֹו  ּבְ ׂשֹוֵרר 
ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ ַעל  ל  מֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ ֵיׁש  ְוֵכן 
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ָכל ֶאָחד,  ׁש ּבְ ּיֵ ְלכּות ַהזֹּאת ׁשֶ ּוְבִחיַנת ַהּמַ
ֵיׁש  ]ְוִלְפָעִמים  ְסָיא  ּוְבִאְתּכַ ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ִהיא 
י־ ְוַאף־ַעל־ּפִ ָלה,  ֶמְמׁשָ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ׁשֶ יק  ַצּדִ

ַהּדֹור,  ל  ּכָ ל ַעל  דֹול הּוא מֹוׁשֵ ּגָ ּוְבֶהְעֵלם  ְסָיא  ִאְתּכַ ּבְ ֵכן 

ַחת  ּתַ ֵהם  מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ י  ּכִ ַהּדֹור,  יֵקי  ַצּדִ ל  ּכָ ַעל  ַוֲאִפּלּו 

ִנינּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוזֶהּו  ֵאָליו;  ּוְכפּוִפים  ִנְכָנִעים  ם  ְוֻכּלָ ְלּתֹו,  ֶמְמׁשַ

ָרזֵי  לֹו  ין  ּוְמַגּלִ ין  ּדִ ְוִחּקּור  ָלה  ּוֶמְמׁשָ ַמְלכּות  לֹו  ְונֹוֶתֶנת 

ְפִנים[. ְוָצִריְך  ְמֹבָאר ּבִ ְתֵרי ּתֹוָרה ּכַ ה ַהּסִ ַגּלֶ ּמְ ּתֹוָרה ׁשֶ

ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְבִלי  יֹוֵתר  ּבְ ִלזֵָּהר  ֶאָחד  ל  ּכָ
ּיֵׁש לֹו ַלֲהָנָאתֹו  ָלה ׁשֶ ְמׁשָ ְלכּות ְוַהּמֶ ִעם ַהּמַ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ִאם  י  ּכִ ּוְלָצְרּכֹו, 
ל  ּכָ ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ַהְינּו  ּדְ ְלַבד, 
ִאם  ה'.  ֶאל  יָבם  ַלֲהׁשִ יו,  ְחּתָ ּתַ ְכָנִעים  ַהּנִ
ְלַהְזִהיר  ָצִריְך  ְלַבד  ֵביתֹו  ּבְ ל  מֹוׁשֵ הּוא 
ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח 
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵתר,  ָלה  ֶמְמׁשָ לֹו  ֵיׁש  ְוִאם 
ל ָעָליו ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח יֹוֵתר  ִחיָנתֹו, ֻמּטָ ּבְ
ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ים,  ֲאָנׁשִ ְויֹוֵתר 

ׁש לֹו: ּיֵ ׁשֶ

לֹו, ב.  ּיֵׁש  ׁשֶ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ
ּוְלַהְזִהיָרם  ְלהֹוִכיָחם  ִנְזָהר  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ
ִרין ָיָמיו  ָראּוי, הּוא ֶנֱעָנׁש ֲעֵליֶהם, ְוִנְתַקּצְ ּכָ
נּות  ָלַרּבָ 'אֹוי  ֶנֱאַמר:  ְוָעָליו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ֲאָבל  פ"ז(,  ָסִחים  )ּפְ ָעֶליָה'  ּבְ ֶאת  ֶרת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ
הּוא  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוַמְזִהיָרם  ּמֹוִכיָחם  ׁשֶ ּכְ

ים ַוֲאִריַכת ָיִמים: יְך ַחּיִ ַמְמׁשִ

ּוְלַהְזִהיָרם ג.  ְלהֹוִכיָחם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל 
ַעל־ י ִאם ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ָראּוי ּכִ ּכָ
ְוֶאָחד,  ְיכֹוִלים ְלהֹוִכיַח ְלָכל ֶאָחד  ְיֵדי־זֶה 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְמֹאד,  ּנּו  ִמּמֶ ָלְרחֹוִקים  ֲאִפּלּו 
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָלֶהם.  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאינֹו 
ְמֹאד  ָהְרחֹוִקים  ם  ּגַ ׁשֶ זֹוִכים  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק 
ְוצֹוֶעֶקת  ְכֶרזֶת  ּמַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  קֹול  ְמעּו  ִיׁשְ
ֵאֲהבּו  ּתְ ָתִים  ּפְ ָמַתי  "ַעד  א' כב(:  ֵלי  )ִמׁשְ ִמיד  ּתָ

ה': ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ ָיׁשּובּו  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶפִתי", 

ם ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה זֹוִכין ַלֲאִריכּות ד.  ּגַ
י ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה קֹוִרין ֶאת ֵחי  ָיִמים, ּכִ
יִכין  ּוַמְמׁשִ ְבָיכֹול,  ּכִ מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ים  ַהַחּיִ
ים ַוֲאִריכּות ָיִמים. ּוְצִריִכין ַלֲעֹסק  ּנּו ַחּיִ ִמּמֶ
ְבֵרי ּתֹוָרה  ְוָקא, ְלהֹוִציא ּדִ ּדַ ה  ּפֶ ּתֹוָרה ּבַ ּבַ
יְך  ַרְך ּוְלַהְמׁשִ יו, ְוָאז זֹוִכין ִלְקרֹותֹו ִיְתּבָ ִמּפִ

ים ַוֲאִריכּות ָיִמים: ּנּו ַחּיִ ִמּמֶ

ֵיׁש ה.  י  ּכִ ָרה,  ַהְסּתָ ִחינֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש 
ָרה.  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהְסּתָ ְוֵיׁש  ָרה,  ַהְסּתָ
ָרה ַאַחת,  ַהְסּתָ ר ּבְ ַרְך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּוְכׁשֶ
ַאף־ַעל־ ַאְך  ְלָמְצאֹו,  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ
ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוַלֲחֹתר  ִליַגע  ר  ֶאְפׁשָ י־ֵכן  ּפִ
ל  ּכָ ַעל  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו 
ֲאָבל  ּנּו.  ִמּמֶ ר  ִנְסּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ִנים  ּפָ
תֹוְך  ּבְ ָרה ׁשֶ ַהְסּתָ ר ּבְ ַרְך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
ם  ּגַ ַעְצָמּה  ּבְ ָרה  ַהַהְסּתָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָרה,  ַהְסּתָ
ם  ֵ ַהּשׁ ָלל ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ּנּו, ׁשֶ ֶרת ִמּמֶ ן ִנְסּתֶ ּכֵ
ר ִלְמֹצא  ּנּו, ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ ר ִמּמֶ ַרְך ִנְסּתָ ִיְתּבָ
ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו 
עֹוֵבר ְוׁשֹוֶנה  י ִמי ׁשֶ ַרְך. ְוַדע ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ
ַאַחת,  ָרה  ְלַהְסּתָ נֹוֵפל  הּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ה לֹו ָלֵצאת ְוָלׁשּוב,  ׁשֶ ּקָ י ׁשֶ ַוֲאַזי ַאף־ַעל־ּפִ
ה  ַרְך, ְוַנֲעׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ּנּו ַהּשׁ ר ִמּמֶ ָבר ִנְסּתַ י ּכְ ּכִ
יֹוֵדַע  הּוא  ֲעַדִין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ר,  ֶהּתֵ ּכְ לֹו 
לֹו  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָרה,  ַהַהְסּתָ ִמן 
ֶאל  יב  ְלָהׁשִ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ן  ְוַעל־ּכֵ ר,  ֶהּתֵ ּכְ
יַע  ְוִהּגִ ַפל  ּנָ ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ַעְצמֹו,  ּבְ זֶה  ִלּבֹו 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּנּו  ִמּמֶ ר  ְסּתַ ּנִ ׁשֶ זֹו  ָרה  ְלַהְסּתָ
ְוַעל־ ר,  ֶהּתֵ ּכְ לֹו  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַעד  ְוַהּתֹוָרה, 
ּיֵֵצא  ׁשֶ ַעד  ְוַלְחּתֹר  ׁש  ְלַבּקֵ ָיכֹול  ְיֵדי־זֶה 
ָעַבר  ׁשֶ ַאַחר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  ֲאָבל  ִמזֶּה. 
ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֲעֵברֹות  יֹוֵתר  ה  ָעׂשָ ָנה  ְוׁשָ
ָרה,  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ְלַהְסּתָ נֹוֵפל  ֲאַזי 



ּכּוִרים ּתֹוָרה נו י ּוְביֹום ַהּבִ שלד

ְוַהּתֹוָרה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּנּו  ִמּמֶ ר  ִנְסּתָ ַוֲאַזי 
ֵמָהִאּסּור.  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ
ַרק  ר,  ֶהּתֵ ּכְ לֹו  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו 
ְלִמיׁשֹור  לֹו  ּדֹוִמין  ָהָרִעים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָלל  ּכְ ִאּסּור  ֵאין  ּוְכִאּלּו  מּור,  ּגָ
עֹוָלם  י־ֵכן ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ
ָרה  ַהְסּתָ ִלְבִחיַנת  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ִמי  ָלל,  ּכְ
ם  ׁשָ ם  ּגַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָרה,  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ
ֹלא ִחּיּותֹו ֵאין  י ּבְ ַרְך, ּכִ ׁש ִחּיּותֹו ִיְתּבָ ְמֻלּבָ
ֶקף  עֹוָלם. ַוֲאִפּלּו ּתֹ ָבר ּבָ ׁשּום ִקּיּום ְלׁשּום ּדָ
רֹות  ַהַהְסּתָ ַוֲאִפּלּו  ְוָהֲעֵברֹות,  ִלּפֹות  ַהּקְ
ִחּיּות  ִלים  ְמַקּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ רֹות,  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ
ֹזאת,  ָלַדַעת  זֹּוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  ַרְך.  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ
ְוזֹוֶכה  רֹות,  ַהַהְסּתָ ל  ּכָ ֶאְצלֹו  ִלין  ּטְ ִנְתּבַ
ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ רּוז  ַהּכְ קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ
ָמַתי  "ַעד  דֹול:  ּגָ קֹול  ּבְ ִמיד  ּתָ ְכֶרזֶת  ּמַ ׁשֶ
ה'.  ֶאל  ָלׁשּוב  ה  ְוִיְזּכֶ ֶפִתי"  ֵאֲהבּו  ּתְ ָתִים  ּפְ
ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ֹזאת הּוא  ְלַדַעת  ְוִלְזּכֹות 
ם  י ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְיכֹוִלין ְלעֹוֵרר ּגַ ּכִ
ָרה,  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהְסּתָ ּבְ הּוא  ׁשֶ אֹותֹו 
ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ּוְלהֹוִדיעֹו 
ְוִיְתָקֵרב  ָהֱאֶמת  ֶאל  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  ְקָוה,  ּתִ
ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ִמיד  ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּשׁ
הּוא.  הּוא, ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ָכל ֵעת ֵאיְך ׁשֶ ּבְ
ה ְוָנַפל ְלָמקֹום  ָעׂשָ ֶ ה ַמה ּשׁ ַוֲאִפּלּו ִאם ָעׂשָ
ִחּיּותֹו  ׁש  ְמֻלּבָ ם  ׁשָ ם  ּגַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַפל  ּנָ ׁשֶ
ַוֲאַזי  ם.  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְמַחּיֶה  הּוא  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ
ְוִלְזּכֹות  הּוא,  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ָלׁשּוב  ָיכֹול 
ֵאין  ֶ י ַמה ּשׁ "ל. ּכִ ֹמַע ֶאת קֹול ַהּתֹוָרה ַהּנַ ִלׁשְ
ל ַהּתֹוָרה  דֹול ׁשֶ רּוז ַהּגָ ׁשֹוְמִעין ֶאת קֹול ַהּכְ
רֹות ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי  הּוא ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהַהְסּתָ
ה  ַעּתָ ר  ִנְסּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ָהֲעוֹונֹות, 
ָרה  ַהְסּתָ ּבְ ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ נּו  ֵמִאּתָ
ר  ְבִחיַנת: "ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ ָרה, ּבִ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ׁשֶ

ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  יח(,  לא,  ָבִרים  )ּדְ יר"  ַאְסּתִ
ּפֹוֲעִלין  ׁשֶ ַעד  רֹות,  ַהַהְסּתָ ין  ְמַגּלִ ַהּתֹוָרה 
רּוז  ַהּכְ קֹול  ְמעּו  ִיׁשְ ְמֹאד  ָהְרחֹוִקים  ם  ּגַ ׁשֶ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְוַהּתֹוָכָחה 
ְתֵרי  ֵמַהּסִ ׁשּוָבה  ּתְ ִהְרהּוֵרי  לֹו  ּנֹוְפִלין  ׁשֶ )ַהְינּו  ה':  ֶאל 
י  ִאּבֵ )"ּבְ רֹות  ְוַהַהְסּתָ ָהֲעֵברֹות  תֹוְך  ּבְ ת  ׁשֶ ַהְמֻלּבֶ ּתֹוָרה 

ׁשּוָבה  ֲעֵלי ּתְ ּבַ זֶּהּו ִעְנַין: ָמקֹום ׁשֶ ם ׁשֶ ן עֹוד ׁשָ ְוַעּיֵ ַחל"(.  ַהּנַ

ם(.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ִלְזֻכּיֹות,  ִכין  ִנְתֲהּפְ ַוֲעוֹונֹות  ְוכּו',  עֹוְמִדין 

ֵהם  ׁשֶ אֹוָתם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְלֶהְדָיא  ְמֹבָאר  י.(  )טז,  ִיְרְמָיה  ן  ]ַעּיֵ

ִביא  ַהּנָ ַעל  ְתִמיִהים  ּמַ ׁשֶ ַעד  ָרה,  ַהְסּתָ ּתֹוְך  ָרה  ַהְסּתָ ּבְ

מֹוִדיַע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ֵעינּו:  ׁשָ ּפְ ַמה  אֹמר:  ּלֵ

ׁשּובּו(. ּיָ ֵדי ׁשֶ ָעם ּכְ ׁשְ ִביא ּפִ ָלֶהם ַעל־ְיֵדי ַהּנָ

ם ו.  ֵ ֵמַהּשׁ ְתַרֲחקּו  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש 
ל עֹוָלם,  קֹומֹו ׁשֶ ׁשּו ְוָקְפצּו ִמּמְ ּנָ ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ
ְקָצת,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל  ָהיּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוֵיׁש 
ֵהם  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ׁשֶ ְוֵיׁש  ִמזֶּה,  ְכחּו  ׁשָ ָבר  ּכְ ַאְך 
ָתה  ׁשְ ּנָ ׁשֶ ַאְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  זֹוְכִרים 
ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָיָדם  ְלֵאל  ְוֵאין  בּוָרָתם  ּגְ
ם  ּלָ ּכֻ ָיׁשּובּו  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְוַעל־ְיֵדי  ִיְצָרם, 

"ל: ּנַ ֶאל ה' ּכַ

ּוְרחֹוִקים ז.  ְמֹאד  מּוִכים  ַהּנְ קֹומֹות  ּמְ ּבַ
ׁש  ְמֻלּבָ ְיָקא  ּדַ ם  ׁשָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד 
ּתֹוָרה.  ִסְתֵרי  ְבִחיַנת  ּבִ ְמֹאד  ֹבּהַ  ּגָ ִחּיּות 
ם  ָ ּשׁ ַפל ְמֹאד, ָצִריְך ֵליַדע ׁשֶ ּנָ ן ִמי ׁשֶ ַעל־ּכֵ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ָיכֹול  ְיָקא  ּדַ ְמקֹומֹו  ּבִ
ֶנְעָלם  ְיָקא  ּדַ ם  ׁשָ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ
ם  ֵ ה ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ְזּכֶ ּיִ ּוְכׁשֶ בֹוּהַ ְמֹאד.  ּגָ ִחּיּות 
ּתֹוָרה  ְיָקא  ּדַ ָידֹו  ַעל  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ַהְינּו ִסְתֵרי ּתֹוָרה: ֹבָהה, ּדְ ּגְ

ַחס ח.  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי 
ַמְלכּות  ִהיא  ׁשֶ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  לֹום  ְוׁשָ
ַאַחר  ִמיד  ּתָ רֹוֶדֶפת  ִהיא  ׁשֶ ֲעָמֵלק,  ָהָמן 
ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ִחּיּוָתּה  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות 
ָעה  ָהְרׁשָ ּוַמְלכּות  ַהּתֹוָרה.  ִהיא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ



ּכּוִרים שלהּתֹוָרה נו י ּוְביֹום ַהּבִ

ִמיד  ּתָ ית  ִמְתַאּוֵ י  ּכִ ִמזֶּה  ַהִהּפּוְך,  ִהיא 
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ּובֹוַלַעת  ָממֹון,  ֶלֱאֹסף 
ָוִנין  ּגְ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ָממֹון,  ּבְ ֱעָלִמים  ַהּנֶ
ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְוָכל  ִאין.  ִעּלָ
ַעת  ְוַהּדַ ַהּתֹוָרה  ֶאל  ַעְצמֹו  ְך  ּומֹוׁשֵ ָממֹון 
דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ מֹוִציא  ן  ּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ ְוַהּכֹל  ָעה.  ָהְרׁשָ ְלכּות  ִמּמַ
ֱאֶמת,  ּבֶ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוְסִקים  ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ָעה,  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ְלַהְכִניַע  ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ְוָכל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכָ ּוְלהֹוִציא 
ם, ְוַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ּתֹוָרה. ְוָצִריְך  ָ מֹון ִמּשׁ ַהּמָ

ֲאַות ָממֹון: ּבֹר ּתַ ר ְוִלׁשְ ּבֵ ְמֹאד ְלִהְתּגַ

ַעת ט.  ַהּדַ ִנְתַמֵעט  ן  ּכֵ ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ ִפי  ּכְ
ׁשֹוֵמַע  ְוֵאינֹו  ָיִמים,  ְוָהֲאִריכּות  ים  ְוַהַחּיִ
ִמיד  ּתָ ְכֶרזֶת  ּמַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ רּוז  ַהּכְ קֹול 
הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב 
ֹטַרח  ּבְ ְרָנָסתֹו  ּפַ ַאַחר  ַע  ְלִהְתַיּגֵ ֻמְכָרח 
ְמֹאד.  ּוְבֹדַחק  ְכֵבדּות  ּבִ ּוַפְרָנָסתֹו  דֹול,  ּגָ
ַלֲחׁשֹב  ְעּתֹו  ּדַ יל  ְלַהְגּדִ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ֲאַות ָממֹון, ַעל־ְיֵדי־ ר ּתַ ּבֵ ּתֹוָרה, ּוְמׁשַ ַרק ּבַ

ָהְרָמִזים  ֹמַע  ִלׁשְ ְוזֹוֶכה  ָנֵקל.  ּבְ ְרָנָסתֹו  ּפַ זֶה 
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ רּוִזים  ְוַהּכְ
ָלׁשּוב  ֵעת  ָכל  ּבְ ִלּבֹו  ּבְ ָהעֹוִלים  ַהּטֹובֹות 
ה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ְזּכֶ ּיִ ַרְך, ַעד ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ֱאֶמת: ַרְך ּבֶ ִיְתּבָ

ְיִגיַעת י.  ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ׁשֶ רּוַח  ַעְצבּות 
ָחׁש.  יֹוֵתר, הּוא זֲֻהַמת ַהּנָ מֹון ּבְ ּוְרִדיַפת ַהּמָ
ֵבִדים  ּכְ ָהֵאיָבִרים  ל  ּכָ ים  ַנֲעׂשִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
לּוי  ּתָ ּבֹו  ׁשֶ ָאָדם,  ּבָ ׁשֶ ַהּדֶֹפק  רּוַח  ְוֶנֱחָלׁש 
ֱחָלׁש רּוַח ַהּדֶֹפק יֹוֵתר,  ּנֶ ֶ ִחּיּותֹו. ְוָכל ַמה ּשׁ
יֹוֵתר ְוֵכן ֶנֱחָלׁש  ֵבִדים ּבְ ים ָהֵאיָבִרים ּכְ ַנֲעׂשִ
ּתּוַכל  רּוַח ַהּדֶֹפק עֹוד, ְוחֹוזֵר ָחִליָלה, ַעד ׁשֶ
ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ת  ִטְרּדַ ַעל־ְיֵדי  ָלֵצאת  ַנְפׁשֹו 

ָאגֹות ְוָהַעְצבּות רּוַח: ר ַהּדְ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ַח יא.  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאָנָחה  ַעל־ְיֵדי 
ַרְך, הּוא חֹוזֵר ּוַמְבִריא  ם ִיְתּבָ ֵ ָלׁשּוב ְלַהּשׁ
ְוִנּצֹול  ִחּיּותֹו.  ְוחֹוזֵר  ַהּדֶֹפק,  ָהרּוַח  ֶאת 
ְיִגיַעת  ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ׁשֶ רּוַח  ֵמָהַעְצבּות 
דֹול  ּגָ ְלַדַעת  ְוזֹוֶכה  ְרָנָסה,  ַהּפַ ת  ְוִטְרּדַ
ֱאֶמת,  יֵקי  ּדִ ]ַהּצַ ַמִים:  ָ ַהּשׁ ִמן  ּבּוִרים  ּדִ ל  ּוְלַקּבֵ
ֶאת  ְלַהְבִריא  זֹוִכין  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ִדּקְ ֲאָנָחה  ַעל־ְיֵדי 

ַדִים  ַהּיָ ֶאת  ְמַטֲהִרין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהּדֹוֵפק  ָהרּוַח 

הּוא  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ְלזֲֻהַמת  ֲאִחיָזה  ׁשּום  ֶהם  ּבָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ

ַדִים  ַהּיָ ִאין  ִנְתַנּשְׂ ְוָאז  ָיַדִים.  בֹון  ִעּצְ רּוַח  ַעְצבּות  ִחיַנת  ּבְ

ַמִים;  ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ ין  ַנֲעׂשִ ַעְצָמן  ֵהם  ׁשֶ ַעד  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ֶאל 

ְוָדְרׁשּו  ָהָרִקיַע",  יד  ַמּגִ ָיָדיו  ה  "ּוַמֲעׂשֵ ב(  יט,  )תהלים  )ְוזֶה 

ְוזֶהּו  יִקים,  ַצּדִ ל  ׁשֶ ְיֵדיֶהם  ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  ז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ַמִים  תּוב )בראשית יד, כב(: "ֲהִרימֹוִתי ָיִדי ַלה' קֹוֶנה ׁשָ ּכָ ׁשֶ

ֲאַות  ּתַ ִביַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ זֶה  י  ּכִ ְוכּו',  ּתֹאַמר"  ְוֹלא 

ְלחּוט  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָזכּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ְפִנים,  ּבִ ְמֹבָאר  ּכַ ָממֹון 

ה  ּלָ י ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתּגַ ין, ּכִ ִפּלִ ל ּתְ ֵכֶלת ְוִלְרצּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ׁשֶ

ן ִסיָמן נ"ד;( ְוַעל־ מֹון, ְוַעּיֵ ַהּמָ ת ּבְ ׁשֶ ָהְיָתה ְמֻלּבֶ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ְוָכל  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִמן  ּבּוִרים  ּדִ ל  ְלַקּבֵ יִקים  ּדִ ַהּצַ זֹוִכין  ְיֵדי־זֶה 

ַאף  ל  ַהְמַקּבֵ ֶאת  ְלַגּנֹות  ֵאין  ם  ָ ִמּשׁ ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ

ַמִים, ּוַמה  ָ ָלם ִמן ַהּשׁ ּבְ ּקִ מֹותֹו, ֵמַאַחר ׁשֶ ִאם ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ה'  י  ְרּכֵ ּדַ ִחיַנת  ּבְ זֶהּו  מֹותֹו,  ּכְ ֲהָלָכה  ֵאין  ֶ ּשׁ

ְתִמיַה ַעל  ּמַ ׁשּוַבת ַחּוֹות ָיִאיר ִסיָמן צ"ד ׁשֶ ן ּתְ יג. ַעּיֵ ְלַהּשִׂ

"ל  ם ּוְלַהּנַ ן ׁשָ ר' ַעִקיָבא ֵמֲחֵברֹו ַעּיֵ "ס ֲהָלָכה ּכְ ַ ָלֵלי ַהּשׁ ּכְ

מֹו  ּכְ ִקים  ה ְתִמיהֹות ְמֻסּלָ ְוֵכן ַהְרּבֵ ֵאין ָמקֹום ִלְתִמָהתֹו, 

ְוֵאין  ַרּבֹוֵתיֶהם,  ָזכּו  ּלֹא  ֶ ּשׁ ְלַמה  זָּכּו  ׁשֶ ִאים  ּנָ ּתַ ְקַצת  ַעל 

י ְדַרֲחָמָנא[. ְבׁשֵ י ֵהם ּכַ ְלַהֲאִריְך ּכִ

ָנֵקל, יב.  ְרָנָסה ּבְ ן ַהּפַ ַעת ּכֵ ַלת ַהּדַ ְלִפי ַהְגּדָ
ָיֵגע  הּוא  יֹוֵתר,  ּבְ ַדַעת  ּבְ ָחֵסר  ׁשֶ ִמי  ְוָכל 

יֹוֵתר: ְרָנָסה ּבְ ְוטֹוֵרַח ַאַחר ַהּפַ

ה יג.  ִנְתַרּבֶ ן  ּכֵ ַעת  ַהּדַ ַלת  ַהְגּדָ ְלִפי 
י ַמֲחֹלֶקת ְוַכַעס ְוַאְכָזִרּיּות, הּוא  לֹום, ּכִ ָ ַהּשׁ
ַעת,  ה ַהּדַ ְתַרּבֶ ּנִ ֶ ַעת. ְוָכל ַמה ּשׁ ֵמֶחְסרֹון ַהּדַ
ה ָהַרֲחָמנּות ְוַהֶחֶסד  ַעס ְוִנְתַרּבֶ ל ַהּכַ ּטֵ ִנְתּבַ



ה ְלתֹוָרה נו ִפָלּ ּתְ שלו

ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  ן  ַעל־ּכֵ לֹום.  ָ ְוַהּשׁ
ַעס  ַהּכַ ל  ּטֵ ִנְתּבַ ַעת,  ּדַ ְך  ִנְמׁשָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ

לֹום, ְוזֹוִכין ִלְרפּוָאה: ְך ַרֲחָמנּות ְוׁשָ ְוִנְמׁשָ

רֹות, יד.  ַהּצָ ל  ִמּכָ יַע  מֹוׁשִ ִמְקֶוה  ְטִביַלת 
ל ַהֲחָטִאים,  ּוִמּכָ ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ ּוְמַטֶהֶרת 
ַעת ְוֶחֶסד ֶעְליֹון ְמֹאד.  ֶכת ּדַ י ִמְקֶוה ַמְמׁשֶ ּכִ
ים  ּוְלַחּיִ ְוִלְרפּוָאה  ָנֵקל  ּבְ ְלַפְרָנָסה  ְוזֹוֶכה 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוְלעֹוֵרר  ָיִמים,  ַוֲאִריכּות 
ַעס, ְוזֹוֶכה  ֲחֹלֶקת ְוַהּכַ ל ַהּמַ ּטֵ ַרְך. ְוִנְתּבַ ִיְתּבָ

דֹול: לֹום ּוְלַרֲחִמים, ּוְלַדַעת ּגָ ְלׁשָ

ֶחֶסד טו.  ִהיא  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ִמְקֶוה  ְטִביַלת 
ִנְפָלא ְמֹאד.  ְוַדַעת  דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ֶעְליֹון 
ְוָגֹבּהַ  ְוֶעְליֹון  ק  ּדַ ֶכל  ׂשֵ הּוא  בּועֹות  ׁשָ י  ּכִ
דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ֲחָסִדים  הּוא  ׁשֶ ְמֹאד, 
מֹו  ּכְ ַעת  ַהּדַ ִפי  ּכְ הּוא  ָהַרֲחִמים  י  ּכִ ְמֹאד, 
ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ֹבָאר  ּמְ ׁשֶ
ְקֶוה  ַהּמִ ְפָרט  ּבִ בּועֹות,  ׁשָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ

ים  ַהֲחִמּשִׁ ַער,  ׁשַ ל  ׁשֶ ִהיא  ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ל  ׁשֶ
ֳהָרה ָאז ַעל  ה ְוַהּטָ ָ ֻדּשׁ ֶכת ַהּקְ ם ִנְמׁשֶ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ָרֵאל: ִיׂשְ

ֲחֹלֶקת הּוא טז.  ְוַהּמַ ַדַעת,  ּבְ לּוי  ּתָ לֹום  ָ ַהּשׁ
ַמִים  ם ׁשָ ַעת. ַאְך ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ְלׁשֵ ֵהֶפְך ַהּדַ
יֹוֵתר  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ׁשֶ
ֲחֹלֶקת  ֱאֶמת זֶה ַהּמַ י ּבֶ לֹום, ּכִ ל ׁשָ ַעת ׁשֶ ֵמַהּדַ
ָהָיה  דֹול. ּוְבִמְצַרִים ׁשֶ לֹום ּגָ הּוא ַאֲהָבה ְוׁשָ
ַמֲחֹלֶקת  ָהָיה  ֹלא  אי  ַוּדַ ּבְ לּות  ּגָ ּבַ ַעת  ַהּדַ
"ל.  ּנַ ּכַ ַעת  ּדַ ּבַ לּוי  ּתָ זֶה  י  ּכִ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ
ַעל־ְיֵדי  ְצַרִים  ִמּמִ ְגֲאלּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ַאְך 
ְלזֶה  ָזכּו  ָאז  ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ַמֲחֹלֶקת  ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ
ה  ֹמׁשֶ יד  ִהְקּפִ ן  ]ְוַעל־ּכֵ לֹום.  ָ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ֱאֶמת  ּבֶ
ּום  ה ִמּשׁ ּנָ ְוָעְנׁשֹו ִמיָתה ְמׁשֻ לֹום ַעל ֹקַרח  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ

ַמִים, ּוֶבֱאֶמת  ם ׁשָ ְחלֹוָקָתן הּוא ְלׁשֵ ּמַ כֹוִלין ִלְטעֹות ׁשֶ ּיְ ׁשֶ

ם[: ַתְבנּו ׁשָ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ן ִסיָמן ו' ּבַ ן. ַעּיֵ ָסַבר ֹקַרח ּכֵ

ה ְלתֹוָרה נו ִפָלּ ּתְ

י.  ּנִ ֶניָך ִמּמֶ יר ּפָ ְסּתִ י ּתַ ְזַנח ַנְפׁשִ ה ְיֹהָוה ּתִ ח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו. ָלּמָ ּכַ ׁשְ יר ּתִ ְסּתִ ה ָפֶניָך ּתַ )נו( ָלּמָ

מֹו  ְבַער ּכְ ֵתר ָלֶנַצח ּתִ ּסָ ָרה. ַעד ָמה ְיֹהָוה ּתִ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ָרחֹוק ּתַ ֲעֹמד ּבְ ה ְיֹהָוה ּתַ ָלּמָ
ית  י. ַעד ָאָנה ָאׁשִ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ יר ֶאת ּפָ ְסּתִ ֵחִני ֶנַצח ַעד ָאָנה ּתַ ּכָ ׁשְ ֵאׁש ֲחָמֶתָך. ַעד ָאָנה ְיֹהָוה ּתִ
יֹום ַצר  י ּבְ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ְלָבִבי יֹוָמם ַעד ָאָנה ָירּום אֹוְיִבי ָעָלי. ַאל ּתַ י ָיגֹון ּבִ ַנְפׁשִ ֵעצֹות ּבְ
ֶניָך  ר ּפָ ְסּתֵ ְלָתה רּוִחי ַאל ּתַ יֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני. ַמֵהר ֲעֵנִני ְיֹהָוה ּכָ ה ֵאַלי ָאְזֶנָך ּבְ ִלי ַהּטֵ
ֶניָך  ר ּפָ ְסּתֵ דֹוָלה ָאִני. ַאל ּתַ י ְבָצָרה ּגְ י ִעם יֹוְרֵדי בֹור. ֲעֵנִני ְיֹהָוה ֲעֵנִני ּכִ ְלּתִ י, ְוִנְמׁשַ ּנִ ִמּמֶ

ִתי: ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ י, ְוַאל ּתִ ּנִ ִמּמֶ

ה  ר, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ ּתֵ ּכֹל, ֵאל ִמְסּתַ ל ּבַ ל עֹוָלם, ֶמֶלְך עֹוָלִמים, ֲאדֹון ּכֹל, מֹוׁשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ יו ְמֹאד  ַעְכׁשָ ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָרה,  ַהַהְסּתָ ֲעלּומֹות  ּתַ ֶקף  ּתֹ ֹעֶצם  יֹוֵדַע ֶאת  ְלַבד 
יו  ַעְכׁשָ נּו  ּבָ ְוִנְתַקּיֵם  ֲעֹוֵנינּו,  ַיד  ּבְ מּוֵגנּו  ַוּתְ ּנּו  ִמּמֶ ָפֶניָך  ְרּתָ  ִהְסּתַ י  ּכִ יָחא,  ִדְמׁשִ עּוְקָבא  ּבְ
ְרּתָ  י ִנְסּתַ ה. ּכִ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ַעל ּכָ ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִ ים, ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ָך ּוַמְלכּוְתָך  ְוָגְדְלָך ְוִתְפַאְרּתְ ָך  ְקּפְ נּו ּתָ ר ֵמִאּתָ ְוִנְסּתָ ר ֶנְעַלם  נּו ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ֵמִאּתָ
ֵעיֶניָך  י ְלָפֶניָך ְוָהַרע ּבְ ְעּתִ י ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ָלה. ּכִ ּכֹל ָמׁשָ ר ּבַ דֹוָלה ֲאׁשֶ ָך ַהּגְ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ
ר,  ֶהּתֵ ה ִלי ּכְ ר ַנֲעׂשָ ָעִמים ַעד ֲאׁשֶ ה ּפְ ּמָ ִניִתי ּכַ י ְוׁשָ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוָעַבְרּתִ יִתי ִמּנְ ָעׂשִ
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ה  ר ַנֲעׂשָ ה, ַעד ֲאׁשֶ דֹוׁשָ י ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ְוִקְלַקְלּתִ ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ י ּדִ ְוָהַפְכּתִ
ה,  דֹולֹות ֵמֵאּלֶ י ַלֲעׂשֹות ּתֹוֵעבֹות ּגְ י ִאם עֹוד הֹוַסְפּתִ זֶה, ּכִ ר, ְוֹלא ַדי ִלי ּבָ ֶאְצִלי ֵמִאּסּור ֶהּתֵ
ְסּפֹר ֹרב ֲהמֹון  ר ִנְלֵאִתי ִמּלִ עּור ָוֵעֶרְך, ַעד ֲאׁשֶ ִלי ׁשִ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ֶהם ּכַ י ּבָ ּתִ ַלׁשְ י ְוׁשִ ְוָכַפְלּתִ
אִרי ֹעל ֲעֹונֹוַתי  ְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָ ּתָ ר ִהׂשְ יָך, ַעד ֲאׁשֶ ָעִמים ִהְכַעְסּתִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְיֵמי ַחּטֹאַתי ּכַ
ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  י  ּכִ ִלְסּפֹר  ָחַדל  י  ּכִ ַעד  ְמֹאד  ְמֹאד  ְוָהֲעצּוִמים  ים  ֻרּבִ ַהּמְ
ה  ה ְוַכּמָ ַכּמָ ּנּו ְמֹאד ּבְ ְרּתָ ִמּמֶ י ִנְסּתַ ָרה, ּכִ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ָרה ָעַלי ַהַהְסּתָ ּבְ ים ִהְתּגַ ָהַרּבִ
נּו ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים  ֶרת ֵמִאּתָ ַעְצָמּה ִנְסּתֶ ָרה ּבְ י ַגם ַהַהְסּתָ רֹות, ּכִ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ רֹות ׁשֶ ַהְסּתָ
כּו  ָלל, ְוָהֲעֹונֹות ִנְתַהּפְ ָך ּכְ י ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִמּמְ נּו, ּכִ ר ֵמִאּתָ ה ִנְסּתָ ַאּתָ ָלל ֲאִפּלּו ֹזאת ׁשֶ ּכְ
ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן  ַסּפֵ ב ָמרֹום ּוַמה ּנְ ְדנּו, ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ּדָ י ׁשֻ ֶאְצֵלנּו ְלִמיׁשֹור. אֹוי ָלנּו ּכִ
ה ּוַמה  ֲעׂשֶ ַמִים, ַמה ּנַ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבינּו ׁשֶ ה יֹוֵדַע. ְוַעּתָ ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים ֲהֹלא ּכָ ׁשְ
תֹוְך  ּבְ ָרה ׁשֶ ׁש ֵעזֶר ִלי ְלַגּלֹות ֹעֶצם ַהַהְסּתָ ל ְוָהֶאְביֹון, ֵמַאִין ֲאַבּקֵ ְפַעל, ּוִבְפָרט ָאֹנִכי ַהּדַ ּנִ
ֶאת  יִתי  ְוָנׁשִ טֹוָבִתי  ֶאת  י  ַכְחּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  י  ּנִ ִמּמֶ ְרּתָ  ִנְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ
ל עֹוָלם. ְוַגם ִאם ֲעַדִין  קֹומֹו ׁשֶ יִתי ִמּמְ י ָנׁשִ יִתי טֹוָבה ּכִ י ָנׁשִ לֹום ַנְפׁשִ ָ ְזַנח ִמּשׁ ִתי, ַוּתִ ָ ְקֻדּשׁ
ַרְך  ְתּבָ ָך ְורֹוְממּוְתָך ּתִ ְלּתְ ָך ְוָגְדְלָך ּוֶמְמׁשַ ֶדל ֱאָלהּוְתָך ְוָתְקּפְ ֲאִני זֹוֵכר ִלְפָעִמים ְקָצת ִמּגֹ
ְוַגְעּגּוִעי  ּוְתׁשּוָקִתי  ְוכֹוְסִפי  ֱאֹלִהים ְמֹאד ְמֹאד,  ֵאֶליָך  ַתֲעֹרג  י  ְוַנְפׁשִ ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד 
ר  ּבֵ ָתה ְגבּוָרִתי ְוֵאין ְלֵאל ָיִדי ְלִהְתּגַ ֱאֶמת. ֲאָבל ָנׁשְ יץ ְמֹאד ְמֹאד ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ָחָזק ְוַאּמִ
ֲאָנָחה. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלֵהיָכן  נֹוַתי ּבַ י ּוׁשְ לּו ְבָיגֹון ַחּיַ ר ּכָ רֹות ְמֹאד ֲאׁשֶ ֲאוֹוַתי ָהָרעֹות ְוַהּמָ ַעל ּתַ
ָרה  ְוַהּמָ ְוָהַעְצבּות  ֶהָעצּום.  י  ְעּתִ ּדַ ּוִבְלּבּול  ָהָרעֹות  ַתֲאוֹוַתי  ֵני  ִמּפְ ֵמן  ֶאּטָ ֵהיָכן  ֶאְבַרח, 
ַמִים, ַרֵחם ָעַלי ּוְרֵאה  ָ ּשׁ ּבַ ב רּוִחי. ָאִבי ׁשֶ נּוִני ָהׁשֵ ם ָעַלי ַיַחד ֹלא ִיּתְ ּלָ רּו ּכֻ ּבְ ִהְתּגַ חֹוָרה ׁשֶ ׁשְ
ְך  ֶנְהּפַ ֳחַמְרָמרּו  ֵמַעי  ִלי  ַצר  י  ּכִ ְיֹהָוה  ְרֵאה  ָורֹוׁש.  ַלֲעָנה  ּוְמרּוִדי  ָעְנִיי  ְרֵאה  ַוֲעָמִלי,  ָעְנִיי 
ָעָנן  ּבֶ ַסּכָֹתה  ְוָעזּוב.  ָעצּור  ְוֶאֶפס  ָיד  ָאְזַלת  י  ּכִ ְיֹהָוה,  ְרֵאה  ָמִריִתי.  ָמרֹו  י  ּכִ י  ִקְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ
ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ֲחָסִדים  ֵפנּו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְרּדְ ה. ַסּכָֹתה ָבַאף ַוּתִ ִפּלָ ָלְך ֵמֲעבֹור ּתְ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְזֹכר  ֲעֵרי ָמֶות ָזְכֵרִני ָנא ּבִ ַ ֹוְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמּשׁ ים, ָחְנֵנִני ְיֹהָוה ְרֵאה ָעְנִיי ִמּשׂ ַרּבִ
ֶלב ֵמת ַאֲחֵרי  ָרֵאל, ַאֲחֵרי ּכֶ ה רֹוֵדף, ַאֲחֵרי ִמי ָיָצא ֶמֶלְך ִיׂשְ ַרֲחֶמיָך ַאֲחֵרי ִמי ַאּתָ ָנא ְבּ

ְרּדֹף: ֲערֹוץ ְוֶאת ַקׁש ָיֵבׁש ּתִ ף ּתַ ְרעֹוׁש ֶאָחד, ֶהָעֶלה ִנּדָ ּפַ

ר ְוֹלא ֵמַצח ְלָהִרים  ה ְלַדּבֵ ל עֹוָלם. ֵאין ִלי ּפֶ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְרצֹוְנָך  ִליֵכִני. ְיֹהָוה ּבִ ׁשְ אַתִני ַוּתַ י ְנׂשָ ּה, ּכִ ְלׁשֹוִני ֵהן ְיֹהָוה ָיַדְעּתָ ֻכּלָ ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ ֹראׁש, ּכִ
ֹרב ַרֲחֶמיָך  ָך ּכְ י טֹוב ַחְסּדֶ ֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל. ֲעֵנִני ְיֹהָוה ּכִ ְרּתָ ּפָ ֶהֱעַמְדּתָ ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסּתַ
י ַצר ִלי ַמֵהר ֲעֵנִני. ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ְיֹהָוה  ָך ּכִ ֶניָך ֵמַעְבּדֶ ר ּפָ ְסּתֵ ֵנה ֵאָלי. ְוַאל ּתַ ּפְ
ִני  ַמע ְיֹהָוה ְוָחּנֵ ָך. ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן. ַמה ּבֶ ֶאְתַחּנָ
ָרה  תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ֶרְך ֵאיְך ְלַגּלֹות ֹעֶצם ַהַהְסּתָ י ֵאין ֲאִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוזֵר ִלי, ּכִ
ֵלט ֵמֶהם ְוֵאיְך  ר ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהּמָ רֹות, ַעד ֲאׁשֶ לּוָלה ֵמֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַהְסּתָ ַהזֹּאת, ַהּכְ

ים: ח יֹוְקׁשִ י ִמּפַ יל ַנְפׁשִ ְלַהּצִ

ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ נּו  ְוִהְבַטְחּתָ ַאֲחִריֵתנּו,  ְלֵהִטיב  ֵמָרחֹוק  ְבּתָ  ָחׁשַ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֲאָבל 



ה ְלתֹוָרה נו ִפָלּ ּתְ שלח

ה,  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ֲאִפּלּו  ֵעת,  ָכל  ּבְ ָתִמיד  אֹוְתָך  ִלְמֹצא  ה  ִנְזּכֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 
ּיֹום ַההּוא  ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִ תּוב, ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרה, ּכְ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ֹתֶקף ַהַהְסּתָ ּבְ
אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  ן ּבָ י ַזְרעֹו. ַעל־ּכֵ ַכח ִמּפִ ָ י ֹלא ִתּשׁ יָרה ַהזֹּאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ )ְוכּו'(. ְוָעְנָתה ַהּשִׁ

ִרּיֹות,  ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ָמֵלא ַרֲחִמים ָמֵלא ֲחִנינּות, טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ
ָמּה  ה ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ַלֲעֹסק ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּתְ יָך, ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ ר ַרֲחֶמיָך ַעל ּכָ ֲאׁשֶ
ה ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְלַגּלֹות  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה ּבִ ּתָ
ָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, ְוֹלא  ָרה, ְוִלְמֹצא ֱאָלהּוְתָך ָתִמיד ּבְ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ַהַהְסּתָ
ָחְתָך ְורֹוְממּוְתָך  ּגָ י ֱאָלהּוְתָך ְוַהׁשְ ּנִ יר ִמּמֶ עֹוָלם ְלַהְסּתִ ּבָ ָבר ּוְלׁשּום ִעְנָין ׁשֶ ִיְהֶיה ֹכַח ְלׁשּום ּדָ
ֶפה ָמֵלא ְלהֹוִציא ִדְבֵרי תֹוָרה  ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ יֵעִני ַלֲעֹסק ּבְ ַרְך. ְוַתֲעֹזר ִלי ְותֹוׁשִ ִיְתּבָ
ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ים  ַהַחּיִ ַחי  ִלְקרֹות אֹוְתָך  ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ִפי  ּבְ
י  ּכִ ָך,  ֵמִאּתְ ים  ַוֲאֻרּכִ ים טֹוִבים  ַחּיִ ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ל  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶמָך.  ׁשְ ִהיא 
ה  דֹוׁשָ ל ָהעֹוָלמֹות ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ְמַחּיֶה ּכָ ים, ְוַאּתָ ה ַחי ַהַחּיִ ַאּתָ
ה, ַעל־ ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ ים ּבְ ל ַהַחּיִ נּו ְלַקּבֵ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו. ּוְתַזּכֵ י ִהיא ַחּיֵ ֶמָך, ּכִ ר ִהיא ׁשְ ֲאׁשֶ

בֹות  ָדִרים ְוַהּתֵ סּוִקים ְוַהּסְ ּיֹות ְוַהּפְ ְרׁשִ ים ַעל־ְיֵדי ַהּפַ ֲעׂשִ ים ַהּנַ דֹוׁשִ ִלים ַהּקְ ּדֹות ְוַהּכֵ ְיֵדי ַהּמִ
ים טֹוִבים  ה ַעל ָיָדם ְלַחּיִ ה, ְוִנְזּכֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ין ְוָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּגִ ֻקּדֹות ְוַהּתַ ָעִמים ְוַהּנְ ְוַהּטְ

ה: ָ ְקֻדּשׁ לֹום ְוַדַעת ּדִ ים ְוַרֲחִמים ְוׁשָ ַוֲאֻרּכִ

ֲעֵננּו ְמֵהָרה,  ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת ּבְ נּו ִלְקֹרא אֹוְתָך ּבֶ ֱאֶמת, ַזּכֵ ל עֹוָלם, ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ּבֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יְך  נּו ְלַהְמׁשִ ל, ַזּכֵ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ּדֵ נּו ֵמִאּתְ יר ְלָך ְוֵתָעֶתר ָלנּו. ָחּנֵ ְוִנְקָרֲאָך ְוַתֲעֵננּו, ַנְעּתִ
ִנים, ְוָחְכָמה ּוִביָנה  ים טֹוִבים ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ה ַחּיִ דֹוׁשָ ָך ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵמִאּתְ
ּוְבָכל  ָאָדם  ּוְבָכל  ְזַמן  ָכל  ּבְ ָתִמיד  ִנְמָצא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָלַדַעת  ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָוַדַעת 
ַעְצְמָך  ה ּבְ י ַאּתָ ה ִנְמָצא, ּכִ ם ַאּתָ ם ׁשָ ָרה ּגַ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ֹתֶקף ַהַהְסּתָ ָמקֹום, ַוֲאִפּלּו ּבְ
ַאְלֵפי  ָרה, ַוֲאִפּלּו ּבְ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ַהְסּתָ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּבָ רֹות ׁשֶ ל ַהַהְסּתָ תֹוְך ּכָ ר ּבְ ִנְסּתָ
נּוי  ּפָ ֲאַתר  ֵלית  י  ּכִ ִנְמָצא,  ה  ַאּתָ ם  ׁשָ ם  ּגַ ֵקץ,  ֵאין  ַעד  רֹות  ַהְסּתָ ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים 
ַוֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלׁשּום  ַחּיּות  ׁשּום  ֵאין  ּוִבְלָעֶדיָך  ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְמַחּיֶה  ה  ְוַאּתָ ְך,  ִמּנָ
עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ רֹות  ַהַהְסּתָ ְוָכל  ין,  ַאֲחָרּנִ ְטִרין  ַהּסִ ְוָכל  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְמאֹות  ַהּטֻ ְוָכל  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ
ַעְצְמָך  ּבְ ָך  ִמּמְ ִלים  ְמַקּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ִאם  י  ּכִ ְוֹכַח  ַחּיּות  ָלֶהם  ֵאין  ם  ּלָ ּכֻ ֱאָלהּוְתָך,  יִרים  ְסּתִ ַהּמַ
ְלׁשּום  ּכַֹח  ֵאין  ּוִבְלָעֶדיָך  ָלה,  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּוְתָך  ּכֹל  ּבַ ל  מֹוׁשֵ ה  ְוַאּתָ ָלֶנַצח,  ַרְך  ְתּבָ ּתִ
ָלַדַעת  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ ַרְך.  ְתּבָ ּתִ ּוְלַהְעִלים אֹוְתָך  יר  ְלַהְסּתִ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָרה  ַהְסּתָ
ָרה  ַהַהְסּתָ ְלַגּלֹות  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ּוֶבֱאמּוָנה,  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ יִדיָעה  ּבִ ֹזאת  ל  ּכָ
ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  רֹות,  ַהַהְסּתָ ל  ּכָ ִמן  ה  ַנֲעׂשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלַדַעת,  ּוְלָהְפָכּה  ָרה  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ
ה  ָרה. ְוִנְזּכֶ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ ֶקף ַהַהְסּתָ תֹוְך ּתֹ ם ּבְ ֱעֶלֶמת ׁשָ ה ַהּנֶ דֹוׁשָ ה ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּלֶ ְוִתְתּגַ
רּוז  ַהּכְ קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  אֹוַרְיָתא,  ּדְ ָרִזין  יג  ּוְלַהּשִׂ ְלָהִבין  תֹוָרה  ִסְתֵרי  ּלּות  ְלִהְתּגַ
דֹול ְוָעצּום ְמֹאד  קֹול ּגָ ִמיד ּבְ ר ִהיא ׁשֹוֶאֶגת ְוקֹוֵראת ּתָ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ דֹול ׁשֶ ַהּגָ
ָאנּו  ֵאין  ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹוֵנינּו  ֶפִתי.  ֵאֲהבּו  ּתְ ָתִים  ּפְ ָמַתי  ַעד  ְקָרא,  ּתִ הֹוִמּיֹות  ֹראׁש  ּבְ ְמֹאד, 
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ה  דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ נּו ַלֲעֹסק ּבְ ֶמָך. ְוַזּכֵ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ רּוז ַהזֶּה. ַעל־ּכֵ ׁשֹוְמִעים קֹול ַהּכְ
ה,  דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ דֹול ׁשֶ רּוז ַהּגָ ֹמַע קֹול ַהּכְ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֶפה ָמֵלא ּבִ ּבְ
ַעְצָמּה ּתֹוִכיָחה אֹוָתנּו  דֹול ְוֹלא ָיָסף, ְוַהּתֹוָרה ּבְ ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, קֹול ּגָ ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ קֹול ּדִ
ָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל  ְתָחה ּבְ יָה ּפָ תּוב, ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרת, ּכְ ה ֵמַאֲהָבה ְמֻסּתָ תֹוַכַחת ְמֻגּלָ ּבְ
ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּוְתָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ְלׁשֹוָנּה, ַעד ׁשֶ
ֵצרּוֵפי  ּוְלַהֲעלֹות  ְלַגּלֹות  נּו  ּוְתַזּכֵ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַתֲחִזיֵרנּו 
יָבם ַעל  ה, ּוְלָהׁשִ ָ ֻדּשׁ רֹות ְוַלֲחֹזר ּוְלָהְפָכם ֶאל ַהּקְ ה ִמּתֹוְך ַהַהְסּתָ דֹוׁשָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ
י תֹוָרה  ה ַעל ָיָדם ִחּדּוׁשֵ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵצרּוִפים ּדִ ְמקֹוָמם ּוְמכֹוָנם ָהִראׁשֹון ּוְלָצְרָפם ּבְ
תֹוָרְתָך  ּבְ רֹות ׁשֶ ה ָלנּו ִסְתֵרי אֹוַרְייָתא, ִנְפָלאֹות ְוִנְסּתָ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים. ּוְתַגּלֶ ּיִ ֲאִמּתִ
ין ַהּקֶֹדׁש  ר, ּבֵ ין ָאסּור ּוֻמּתָ יל ּבֵ ה ֵליַדע ּוְלַהְבּדִ ר ָצַפְנּתָ ְוָגַנְזּתָ ִליֵרֶאיָך. ְוִנְזּכֶ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ִמן  ַעְצֵמנּו  ְלַהְפִריׁש  ְוַתַעְזֵרנּו  סּול.  ַלּפָ ר  ׁשֵ ּכָ ּוֵבין  הֹור,  ַהּטָ ּוֵבין  ֵמא  ַהּטָ ּוֵבין  ַהֹחל,  ּוֵבין 
ֵלָמה, ָלסּור ֵמָרע  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ק ַעְצֵמנּו ֶאל ַהּקְ ּוְלַדּבֵ ָהַרע ְוָהָאסּור ְלַגְמֵרי, 
ה, ַעד  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵלם  נּו ְלַדַעת ׁשָ ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ּכִ ֵעיֶניָך ָתִמיד  ּבְ ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב 
ה ַעל־ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ם ֲאֵחִרים ּבִ ט ּגַ ֵ ט ַעְצֵמנּו ּוְלַקּשׁ ֵ ה ְלַקּשׁ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

נּו  ֵלָמה ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ֵמִאּתָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ם ֲאֵחִרים ּבִ ה ְלעֹוֵרר ּגַ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ְיֵדי ִעְסֵקנּו ּבַ
יְך  ה ְלַהְמׁשִ ִנְזּכֶ ְך ְלאֹור, ֵמֹחל ְלֹקֶדׁש. ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ְמֹאד. ְלהֹוִציָאם ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ֵמֹחׁשֶ
ׁש ָלנּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵאיזֶה ֵחֶלק  ּיֵ נּו ׁשֶ ּלָ ְלכּות ׁשֶ ִנים ְלתֹוְך ַהּמַ ים ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ַחּיִ
נּו ְלֹצֶרְך ַעְצֵמנּו  ּלָ ְלכּות ׁשֶ ׁש ִעם ַהּמַ ּמֵ ּתַ ָיא. ְוֹלא ִנׁשְ ּסְ ָיא ּוְבִאְתּכַ ּלְ ִאְתּגַ ְבִחיַנת ַמְלכּות ּבְ ּבִ
ן חֹוִרין,  ְלכּות ֶאְצֵלנּו ּבֶ ְהֶיה ַהּמַ ּתִ ה ׁשֶ ִנְזּכֶ ֶעֶבד, ַרק  ְלכּות ֶאְצֵלנּו ּכְ ָלל, ְוֹלא ִתְהֶיה ַהּמַ ּכְ
ְמָך  ְלׁשִ ִאם  י  ּכִ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ לּוָכה  ַהּמְ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ִנׁשְ ְוֹלא 
ה ֵליַדע ֵאיְך ְלַהְזִהיר  ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ָוַדַעת ּדִ ָך ׂשֵ נּו ֵמִאּתְ ֱאֶמת. ּוְתָחּנֵ ְוַלֲעבֹוָדְתָך ְלַבד ּבֶ
יֵתינּו, ֵהן  י ּבֵ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ְוַאְנׁשֵ נּו, ֵהן ּבָ ְלּתֵ ַחת ֶמְמׁשַ ֵהם ּתַ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ּכָ
תֹוַרת  ה ְלהֹוִכיָחם ּוְלַהְזִהיָרם ּבְ ם ִנְזּכֶ ּלָ נּו, ּכֻ ַמְעּתֵ ִרים ְלִמׁשְ ים ַהּסָ ָאר ֲאָנׁשִ ַאֵחינּו ְוֵרֵעינּו ּוׁשְ
ַעל  לּו  ּכְ ִיְסּתַ ַרק  ָהָרע,  ם  ִלּבָ ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  ֵיְלכּו  ְוֹלא  ֱאֶמת  ּבֶ ְיֹהָוה  ֶאל  ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ְיֹהָוה, 
ְוַלֲעׂשֹות  ֵמַרע  ָלסּור  ִמיד,  ּתָ ְיֹהָוה  ַדְרֵכי תֹוַרת  ּבְ ַעְצָמם  ק  ְלַדּבֵ ם  ַנְפׁשָ ַעל  ְוָיחּוסּו  ַעְצָמם 
יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן  יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ֹמאל.  ּוׂשְ ָיִמין  ְצָוה  ַהּמִ ִמן  י סּור  ּוְלִבְלּתִ טֹוב, 
ים  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ַחּיִ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ ַרק  נּו  ּלָ ׁשֶ ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ ְלכּות  ַהּמַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָלנּו 
ַרְך, ִלְבִלי  ם ִיְתּבָ ֵ ָלה ְלַהּשׁ ְמׁשָ לּוָכה ְוַהּמֶ ל ַהּמְ יב ּוְלַהֲחִזיר ּכָ ה ְלָהׁשִ ְלכּות. ְוִנְזּכֶ ְלתֹוְך ַהּמַ
תּוב, ְוָהְיָתה  ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ ְמָך ְלַבד ּבֶ י ִאם ְלׁשִ ָלל, ּכִ ְלכּות ִלְצָרֵכינּו ּכְ ׁש ִעם ַהּמַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

לּוָכה: ַליֹהָוה ַהּמְ

ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ְוַתַעְזֵרנּו  ָממֹון,  ֲאַות  ִמּתַ יֵלנּו  ְוַתּצִ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
נּו, ַרק  ּלָ ֵאינֹו ׁשֶ עֹוָלם ׁשֶ ַלל ֶלֱאֹסף הֹון ּבָ ה ּכְ ירּות, ְוֹלא ַנְחֹמד ְוֹלא ִנְתַאּוֶ ְוָהֲעׁשִ ִגידּות  ַהּנְ
ִלְקנֹות  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַרק  ִיְהֶיה  ְוִעְסֵקנּו  ְוכֹוְסֵפנּו  ּוְתׁשּוָקֵתנּו  ֲאָוֵתנּו  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ
ל  ּכָ ינּו  ַחּיֵ ּבְ ן  ְלַתּקֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵלם  ׁשָ ְוַדַעת  ָחְכָמה 
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ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ל  ּכָ ְלהֹוִציא  ה  ְוִנְזּכֶ ָממֹון,  ַתֲאַות  ַעל־ְיֵדי  ְלָפֶניָך  ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ
ַתֲאַות  ַעל־ְיֵדי  ּוִבְפָרט  ָהָרעֹות,  ַתֲאוֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי  ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ה  ִלּפָ ַהּקְ ְלָעה  ּבָ ׁשֶ

ּנּו ֵאל: ְטנֹו יֹוִריׁשֶ ַלע ַוְיִקיֶאּנּו ִמּבִ תּוב, ַחִיל ּבָ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ָממֹון, ִויֻקּיַ

ְלּפּוִרים

ָהעֹוָלם  ִמן  ֲעָמֵלק  ָהָמן  ת  ְקִלּפַ ְוַלֲעֹקר  ּוְלַכּלֹות  ְוִלְמחֹות  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ה  ְוִנְזּכֶ
יצֹוצֹות  ל ַהּנִ ּוְלַהֲחִזיר ּכָ יב  ּוְלָהׁשִ ּנּו  ה ִמּמֶ ָ ֻדּשׁ ל ַחּיּות ַהּקְ הּוא ַתֲאַות ָממֹון, ּוְלהֹוִציא ּכָ ׁשֶ
ּתֹוָרה  ֵמֶהם  ְוַלֲעׂשֹות  ְוַלֲחֹזר  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ם  ְרׁשָ ְלׁשָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַחּיּות  ְוָכל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ה, ְוַתַעְזֵרנּו  ְלּכָ ר ַהּמַ הּוִדי ְוֶאְסּתֵ ַכי ַהּיְ ת ָמְרּדְ ַ יְך ָעֵלינּו ָתִמיד ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ה. ְוִנְזּכֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ת,  ּוְנֹחׁשֶ ְוָזָהב  ֶכֶסף  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִאין  ִעּלָ ְוִנין  ַהּגַ ל  ּכָ ּוְלָהִאיר  ְלַגּלֹות  נּו  ּוְתַזּכֵ
ת ָהַרֲחָמנּות  יַע ָעֵלינּו ִמּדַ ּפִ ים, ְוַתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתְחֹמל ָעֵלינּו ּבְ דֹוָלה ּכִ ּגְ
ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעֵלינּו  ה ְתַרֵחם  ְוַאּתָ ְצָדָקה,  ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  ִריֹות  ַהּבְ ְלַרֵחם ַעל  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ
ֵלם  ׁשָ ְוַדַעת  לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  טֹוָבה  ַפע  ְוׁשֶ ְרָנָסה  ּפַ ָלנּו  יְך  ְוַתְמׁשִ
ְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור  ל ִמיֵני ׂשִ ֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ְוַתֲעִביר ּכָ ל ַהּמַ ה ְוָכל טֹוב. ּוְתַבּטֵ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
לֹום  ְהֶיה ׁשָ ּיִ עֹוָלם, ׁשֶ לֹום ּבָ יְך ַרֲחָמנּות ְוׁשָ ָרֵאל ְלעֹוָלם, ְוַתְמׁשִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּוְמִריבֹות ִמּכָ
ם ְיַרֲחמּו זֶה  ּלָ ֵאי עֹוָלם ּכֻ ּלֹו, ְוָכל ּבָ ָרֵאל ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ין ּכָ ֱאֶמת ּבֵ דֹול ּבֶ ּגָ
ַמִים,  ָ ַהּשׁ ְרָנָסה טֹוָבה ִמן  ּפַ ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ֱאֶמת.  ּבֶ דֹוִלים  ּגְ ּוְבַרֲחִמים  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ זֶה  ַעל 
ָבר  ָנה, ְוָנַתּתָ ָלֶהם ָמן ֶלֱאֹכל ְוָכל ּדָ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָך ִיׂשְ ְלּתָ ֶאת ַעּמְ ְלּכַ ּכִ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ
ְרָנָסה  יַע ָלנּו ּפַ ּפִ ֲחָסֶדיָך, ְוַתׁשְ ְחֹמל ָעֵלינּו ּבַ ן ּתַ ם, ּכֵ ל ָצְרּכָ ְקּתָ ָלֶהם ּכָ י ִהְסּפַ ֹלא ָחְסרּו ּכִ
ֹאֶפן  ָלל, ּבְ א ּכְ ִלי ׁשּום ְיִגיָעה ְוִטְרָחא ְוִטְרּדָ ל ַמְחסֹוֵרינּו ּבְ ן ָלנּו ּכָ ַמִים, ְוִתּתֶ ָ טֹוָבה ִמן ַהּשׁ
ִלי  ִמיד יֹוָמם ְוַלְיָלה ּבְ תֹוָרְתָך ּתָ ֶטיָך ְוַלֲעֹסק ּבְ ּפָ יָך ּוִמׁשְ ֹמר ֻחּקֶ ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ְוִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

יו ֵאיָמַתי: ֵצל עֹוֵבר ְוִאם ֹלא ַעְכׁשָ ינּו ֶהֶבל ְוָיֵמינּו ּכְ ל ְיֵמי ַחּיֵ י ּכָ ָלל. ּכִ ּטּול ּכְ ׁשּום ּבִ

בּועֹות ְלׁשָ

ִמְקֵוה,  ְטִביַלת  ַעל־ְיֵדי  ֵעת  ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר  ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו 
ל  דֹוָלה ַעל־ְיֵדי ְטִביַלת ַהִמְקֵוה, ְלַטֵהר ַעְצֵמנּו ִמּכָ ה ּגְ ָ יְך ָעֵלינּו ָטֳהָרה ּוְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ְוִנְזּכֶ
עּוֵרינּו  ְענּו ְלָפֶניָך ִמּנְ ׁשַ ּפָ ָעִוינּו ְוׁשֶ ָחָטאנּו ְוׁשֶ ִעים ׁשֶ ׁשָ ְמאֹות, ִמָכל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ְוַהּפְ ַהּטֻ
יַע ָעֵלינּו  ּפִ ה. ְוַתׁשְ דֹוׁשָ דֹוָלה ַעל־ְיֵדי ַהִמְקֵוה ַהּקְ ה ּגְ ָ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוְלַהְמׁשִ
ַעל־ְיֵדי  יק  ְלַהְמּתִ ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ים.  ַרּבִ ְוַרֲחִמים  דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ עֹוָלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ַזְרֵענּו ּוֵמַעל ּכָ ּבָ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ְטִביַלת ַהִמְקֵוה, ּכָ
ְטִביַלת  ַעל־ְיֵדי  ָתִמיד  ָלנּו  יַע  ְותֹוׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ָרעֹות  זֵרֹות  ַהּגְ ְוָכל  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ
יעֹו  מֹוׁשִ ְיֹהָוה,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְקֵוה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ְמֹאד,  ְוַהּנֹוָרָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהִמְקֵוה 
הּוא ְזַמן  דֹוׁש ׁשֶ בּועֹות ַהּקָ ָ ל ַחג ַהּשׁ ת ַהִמְקֵוה ׁשֶ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ נּו ְלַהְמׁשִ ֵעת ָצָרה. ּוְתַזּכֵ ּבְ
ה ַעל־ְיֵדי ְטִביַלת  דֹוׁשָ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵאֶליָך ְוָזכּו ְלַקּבֵ ָאז ִנְתָקְרבּו ִיׂשְ ן ּתֹוָרֵתנּו ׁשֶ ַמּתַ
ַער  ל ׁשַ ִמְקֵוה ׁשֶ ּבַ ִמְקֵוה ָהֶעְליֹוָנה,  ּבַ בּועֹות ִלְטּבֹל ַעְצֵמנּו  ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ ַהִמְקֵוה. 



ה ְלתֹוָרה נו ִפָלּ שמאּתְ

ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְוַדַעת  ֶעְליֹון,  ְוֶחֶסד  ים,  ְוַרּבִ דֹוִלים  ּגְ ַרֲחִמים  הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ים  ַהֲחִמּשִׁ
ה ְלַטֵהר  ְוִנְזּכֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַהזֹּאת  ְקֵוה  ַהּמִ ת  ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו 
ים  ַהֲחִמּשִׁ תֹוְך  ּבְ ְוִלְכֹנס  ֻטְמָאה  ֲעֵרי  ׁשַ ים  ֵמֲחִמּשִׁ ְמֵהָרה  ְוָלֵצאת  ָתִמיד,  ַעְצֵמנּו  ׁש  ּוְלַקּדֵ
ם  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ תּוב, ְוָזַרְקּתִ ּכָ נּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ה. ִויֻקּיַ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ׁשַ

ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ל ּגִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ

ֱאֶמת  ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּבֶ ֶאְזּכֶ ֵלם ׁשֶ ַעת ׁשָ יַע ָעַלי ּדַ ּפִ ֱאֶמת, ְוַתׁשְ ִני ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבֶ ְוַזּכֵ
יֵניֶהם.  ּבֵ דֹול ׁשֶ ֲחֹלֶקת ַהּגָ ַלל ַהּמַ ל אֹוִתי ּכְ ים. ְוֹלא ְיַבְלּבֵ ּיִ יִקים ְוַהֲחָכִמים ֲאִמּתִ ּדִ ָכל ַהּצַ ּבְ
ְבֵריֶהם ֱאֶמת ָוֶצֶדק.  ים, ְוָכל ּדִ ֱאֶמת ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ י ּבֶ ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּכִ ְוֶאְזּכֶ
מֹוָתם,  ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ים ׁשֶ ּיִ לֹום ׁשּום ֶאָחד ֵמֶהם, ֲאִפּלּו ַהֲחָכִמים ֲאִמּתִ ְוֹלא ֲאַבזֶּה ַחס ְוׁשָ
זֶה  ּבָ יג ֹזאת, ְוֹלא ֶאְחֹקר  ר ָלנּו ְלַהּשִׂ ְוִאי ֶאְפׁשַ ִעים  ּדֵ ִמים  ְיֹהָוה ִנְפְלאֹות ּתְ ְרֵכי  ּדַ י ֵהם  ּכִ
בֹון ָיַדִים,  יֵלִני ֵמִעּצְ ים. ְוַתְחֹמל ָעַלי ְוַתּצִ י ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ ָלל, ַרק ְלַהֲאִמין ּכִ ּכְ
ת  ְרּדַ חֹוָרה, ּוִבְפָרט ַעְצבּות ּוְדָאגֹות ִמּטִ ל ִמיֵני ַעְצבּות ּוְדָאגֹות ּוָמָרה ׁשְ י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ּוְתַבּטֵ
ֵבדּות  ַהּכְ ֵמֹעֶצם  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּכִ ים.  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ל  ּוְתַבּטֵ ִסיר  ּתָ ְרָנָסה  ַהּפַ
ְונֹוַסף ָלזֶה  י ַעל־ְיֵדי ַתֲאוֹוַתי ָהָרעֹות,  ָרה ַעל ִלּבִ ּבְ ר ִהְתּגַ חֹוָרה ֲאׁשֶ ָרה ׁשְ ְוַהּמָ ְוָהַעְצבּות 
ְלָבִבי  ּבִ ר רּוַח ַהּדֶֹפק ׁשֶ ְמֵטם רּוַח ְלָבִבי, ַעד ֲאׁשֶ ל זֶה ִנּטַ ְרָנָסה, ַעל־ְיֵדי ּכָ ת ַהּפַ ֹעל ְוִטְרּדַ
ֵבִדים  ּכְ ְוֵאָבַרי  ָיַדי  זֶה  ּוֵמֲחַמת  ָראּוי.  ּכָ ָהֵאָבִרים  ָכל  ּבְ ֶרת  ְמֻסּדֶ נּוָעה  ּתְ ֵליֵלְך  ָיֹכל  ֵאינֹו 
ֵמֹעֶצם  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָחִליָלה.  חֹוזֶֶרת  ְוֵכן  יֹוֵתר,  ַהּדֶֹפק  רּוַח  ֶנְחַלׁש  ֵבדּות  ַהּכְ ּוֵמֹעֶצם  ְמֹאד, 
י  ּכִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  י  ַנְפׁשִ ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ָהַעְצבּות,  ֶדל  ִמּגֹ ב  ַהּלֵ ְוֹאֶטם  ְוַהֲחִליׁשּות  ֵבדּות  ַהּכְ
ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי  ל זֶה, ַאּתָ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ֶות. ִרּבֹונֹו ׁשֶ יִני ּוֵבין ַהּמָ ע ּבֵ ְכֶפׂשַ
ל, אֹוי ִלי  ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ יַע, ַעד ֲאׁשֶ ַיּגִ ַמִים  ְבֵהי ׁשָ ּגָ ְמָהר, ְמִרירּות ְלָבִבי ַעד  ְוַהּנִ ר  ַהּמַ
י, אֹוי ּוַמר ִלי ְמֹאד. אֹוי ַוֲאבֹוי אֹוי ַוֲאבֹוי, ֲאָהּה ְיֹהָוה, ִאי  ִני, אֹוי ִלי ַעל ַנְפׁשִ י ְיִלְדּתִ י ּכִ ִאּמִ
ר,  ָלל ֵאיְך ְלַהְתִחיל ּוְלַדּבֵ י ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ֲעִדי, ָמֵלא ַרֲחִמים ֲחֹמל ָעַלי, ּכִ ינּו ּבַ ַמִים ַהְפּגִ ׁשָ
י  ר ִעם ֲאדֹוִני זֶה, ּכִ א ַעִין, ְוֵאיְך יּוַכל ֶעֶבד ֲאדֹוִני זֶה ְלַדּבֵ ה ְוֵאיְך ֶאּשָׂ י ֵאיָכָכה ֶאְפֶצה ּפֶ ּכִ
ֹחֶמץ  יִתי. ּכַ ֵעיֶניָך ָעׂשִ י ְוָהַרע ּבְ ְעּתִ ׁשַ ָרֵאל ָחָטאִתי ָעִויִתי ּפָ ָאְמָנה, ָחָטאִתי ַליֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
י ָעַלי  י, ְוֹלא ַחְסּתִ ן ָהִייִתי ַעל ַנְפׁשִ רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות ּכֵ יִתי ִלי. ּכְ ן ָעׂשִ ן ָלֵעיָנִים ּכֵ ִים ְוֶכָעׁשָ ּנַ ַלּשִׁ
ר ָעְברּו ָעַלי. ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָאִבי ַאב ַהֶחֶסד, ָאִבי צּוִרי ּפֹוִדי  ִמים ֲאׁשֶ ָלל, אֹוי ַעל ַהּיָ ּכְ
ב ְלֵהיִטיב ַאֲחִריִתי,  ה חֹוׁשֵ ר ַאּתָ י, ֲאׁשֶ י ּוְקדֹוׁשִ י ּובֹוְרִאי, ֱאֹלַהי ַמְלּכִ ְוגֹוֲאִלי, יֹוְצִרי ְועֹוׂשִ
ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ה ִלְתׁשּוָבה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָמּה,  ְלַקּיְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַתְחּבּוָלה  ְוהֹוֵרִני ֵעָצה  ֵדִני  ַלּמְ
ׁש אֹוְתָך  י ִאם ְלַבּקֵ ְחּבּוָלה ּכִ י ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּתַ ֱאֶמת, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ְלעֹוָלם, ּכִ ּבֶ

ֱאֶמת: ד ָלְך ּבֶ ְעּבֶ ּתַ ַרֵחם ָעַלי ְוַתֲעֹזר ִלי ְוִתּכֹף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ ּתְ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלָבִבי  ֵמֹעֶמק  ית  ֲאִמּתִ ַלֲאָנָחה  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ
ָהרּוַח  ְוָיׁשּוב  ְלָבִבי.  ּבִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהּדֶֹפק  ָהרּוַח  ֶאת  ּוְלַהְברֹות  ְלַהֲחיֹות  ָלׁשּוב  ַאְנָחִתי 
ֲהרּו  ְוִיּטָ נּו  ּקְ ִיְתּתַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַדִים,  ַהּיָ ּבְ ּוִבְפָרט  ֵסֶדר,  ּכְ ָהֵאָבִרים  ָכל  ּבְ ב  ֵ ִויַנּשׁ ְוֵיֵלְך  ַהּדֶֹפק 
עּוַרי ַעד  ָיַדי ִמּנְ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ַדִים, ֵאת ּכָ ָגם ַהּיָ ן ּפְ ה ְמֵהָרה ְלַתּקֵ ָיַדי ַעל־ְיֵדי־זֶה. ְוֶאְזּכֶ



ן ִקיְסָמא י יֹוֵסי ּבֶ ֲאלּו ֶאת ַרּבִ ּתֹוָרה נז י ׁשָ שמב

ה  ַמִים ָוָאֶרץ. ְוֶאְזּכֶ א ָיַדי ַליֹהָוה ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ׁשָ ה ְלָהִרים ְוִלּשָׂ ר ֶאְזּכֶ ַהּיֹום ַהזֶּה, ַעד ֲאׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִני ִלְהיֹות  ּוְתַזּכֵ ָמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ִים ֶאל ֵאל  ּפָ ּכַ א ְלָבֵבנּו ֶאל  ִנּשָׂ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ְלַקּיֵם ִמְקָרא 
ֱאֶמת,  ה ְוָטֳהָרה ּבֶ ָ ה ִלְקֻדּשׁ ָלל, ְוֶאְזּכֶ חֹוָרה ּכְ ָתִמיד, ְוֹלא ָיֹבא ָעַלי ׁשּום ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ
יֵקי ֱאֶמת  ּדִ ֹכַח ַהּצַ ה ּבְ ר ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ַעד ֲאׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ א ּבִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַעם ִמּדַ ָכל ּפַ ְוַלֲעלֹות ּבְ
ה, ָלַדַעת  ָ ְקֻדּשׁ ֲחֹלֶקת ּדִ יג ֶאת ַהּמַ ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ַמִים. ְוֶאְזּכֶ ָ ּבּוִרים ִמן ַהּשׁ ל ּדִ ְלַקּבֵ
י  דֹול ְוָעצּום ְמֹאד, ּכִ לֹום ּגָ ָלל, ַרק ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות ְוׁשָ ֱאֶמת ֵאין זֶה ַמֲחֹלֶקת ּכְ ר ּבֶ ֲאׁשֶ
יֹוֵתר  ק ּבְ ּבֵ ִני ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתּדַ ָרֶכיָך, ּוְתַזּכֵ ים. ְותֹוִדיֵעִני ֶאת ּדְ ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ

ָכל ָמקֹום: מֹוָתם ּבְ ֲהָלָכה ּכְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְלַהּצַ

ׁשּום ֹאֶפן,  ֵלמּות ּבְ ׁשְ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבִ ר ִלי ְלָפֵרׁש ׂשִ ִאי ֶאְפׁשַ ה יֹוֵדַע ׁשֶ נּו, ַאּתָ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ים. ָמֵלא ַרֲחִמים ֱאֹמר ְלָצרֹוַתי  ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ה ּבַ י ַעד ֵהּנָ ְדּתִ ר ִאּבַ ל ֲאׁשֶ ה יֹוֵדַע ֵאת ּכָ ַאּתָ
ְרָנָסִתי  ֵלָמה ְלָפֶניָך ְמֵהָרה, ְוֵתן ִלי ּפַ ִני ָנא ִלְתׁשּוָבה ׁשְ דֹוָלה, ַזּכֵ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ י, ֲחֹמל ָעַלי ּבְ ּדַ

יֵלִני ֵמחֹובֹות ְוַהְלָואֹות: ֶאְצָטֵרְך, ְוַהּצִ ָך ֹקֶדם ׁשֶ ֵמִאּתְ

ְזכּות  ְרָנָסה, ַנֲחֵמנּו ָנא ּבִ ת ַהּפַ ְרּדַ יֵלִני ָנא ִמּטִ בֹון ָיַדִים, ַהּצִ יֵלִני ֵמִעּצְ ל עֹוָלם, ַהּצִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְיַנֲחֵמנּו  זֶה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ֶאת  ָלנּו  ְוָתִביא  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֶניָך  ר ּפָ ְסּתֵ יֵענּו ְוַאל ּתַ ֵנה ֵאֵלינּו ְוהֹוׁשִ נּו, ּפְ נּו ָחּנֵ בֹון ָיֵדינּו. ָעְזֵרנּו ָעְזֵרנּו ָחּנֵ נּו ּוֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ִמּמַ
י אֹות ְלטֹוָבה  ִעּמִ ה  יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך. ֲעׂשֵ ָך ְוהֹוׁשִ ָך ְלַעְבּדֶ ֻעזְּ ָנה  ּתְ ִני  ְוָחּנֵ ֵנה ֵאַלי  ּפְ ּנּו,  ִמּמֶ

ִני, ָאֵמן ְוָאֵמן: ִני ְוִנַחְמּתָ ה ְיֹהָוה ֲעַזְרּתַ י ַאּתָ ְוִיְראּו ׂשֹוְנַאי ְוֵיבֹוׁשּו ּכִ

ן ִקיְסָמא י יֹוֵסי ּבֶ ֲאלּו ֶאת ַרּבִ ּתֹוָרה נז י ׁשָ

ְהֶיה לֹו ֱאמּוַנת א.  ּתִ ר הּוא, ׁשֶ ָלל ְוָהִעּקָ ַהּכְ
ֵמֶהם  ְוִליָרא  ְכבֹוָדם  ּבִ ּוְלִהזֵָּהר  ֲחָכִמים, 
ים ַחס  ֵהם עֹוׂשִ ְמֹאד. ְוַאף ִאם ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ
ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, הּוא  ּכְ לֹום  ְוׁשָ
י ַהּתֹוָרה,  ים ְנכֹוָנה ַעל־ּפִ אי ֵהם עֹוׂשִ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ּה  י ַהּתֹוָרה ִנְמְסָרה ְלַחְכֵמי ַהּדֹור ְלָדְרׁשָ ּכִ
ִליְך  ְלַהׁשְ ָצִריְך  ן  ּיֹוְדִעים. ַעל־ּכֵ ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ
ֵאין  ׁשֶ ]ּכְ ֲעֵליֶהם:  ִלְסֹמְך  ַרק  ְוַדְעּתֹו  ְכלֹו  ׂשִ
ַהֲחָכִמים.  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ זֶה  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  לֹו 

ֵמַאַחר  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ים,  ַחּיִ ּבַ ֲעַדִין  ֵהם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ

דֹוָלה  ּגְ ֲחָכִמים  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ְלָך  ֵאין  ֶהם,  ּבָ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  הּוא  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ֵלמּות  ׁשְ ר  ְוִעּקַ ִמזֹּו. 

ים  ַחּיִ ְוִצְדָקָתם,  ְותֹוָרָתם  ְזכּוָתם  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְלִקים  ִמְסּתַ

ִמים ְלעֹוָלם[. ְוַקּיָ

ְבִחיַנת: ב.  ּתֹוָרה ּבִ לּוִיים ּבַ ל ָהְרפּואֹות ּתְ ּכָ
ְוַהּתֹוָרה  כב(,  ד'  ֵלי  )ִמׁשְ א"  ַמְרּפֵ רֹו  ׂשָ ּבְ "ּוְלָכל 
ֹמַע  ִלׁשְ ים  ְמֻצּוִ ַוֲאַנְחנּו  ַלֲחָכִמים,  ִנְמְסָרה 
ֹמאל.  ְבֵריֶהם ָיִמין ּוׂשְ ֵמֶהם ְוִלְבִלי ָלסּור ִמּדִ
ִדְבֵריֶהם  ּבְ ַמֲאִמין  ְוֵאינֹו  ַזְלזֵל  ּמְ ׁשֶ ּוִמי 
ֵאינֹו  אֹוַרְיָתא  ּדְ ּמִ ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת 
ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ה  ַמּכָ ּבְ ֶנֱחֶלה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ן,  ּכֵ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ה, ּכְ ְרפּוָאה ּוֵמת ּבָ
ֵלית  ָנן ְטַרֵקּה ּדְ ַרּבָ ְלָמא ִחְוָיא ּדְ ִלְבָרָכה, 'ּדִ
ל ַהְמַבזֶּה  ם קי"ט, ּכָ ת ק"י(: ]ְוָאְמרּו ׁשָ ּבָ ֵלּה ַאְסָוָתא' )ׁשַ
ִמְדָרׁש  י  ַעל־ּפִ ]יּוָבן  תֹו[.  ְלַמּכָ ְרפּוָאה  ֵאין  ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ

ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ִמיַתת  ִנְסְמָכה  ה  ָלּמָ ַאֲחֵרי  ת  ָרׁשַ ּפָ ה  ַרּבָ

יֹום־ ַמה  ּוִמיָנה  ִמיֵנה  ְודּון  כּו',  ּפּוִרים  יֹום־ַהּכִ ת  ְלָפָרׁשַ

יק  ּדִ ַהּצַ ן  ּכֵ ּבֹו,  ֲאִמיִנים  ַלּמַ ַרק  ר  ְמַכּפֵ ֵאינֹו  ּפּוִרים  ַהּכִ



ן ִקיְסָמא י יֹוֵסי ּבֶ ֲאלּו ֶאת ַרּבִ שמגּתֹוָרה נז י ׁשָ

ֲעוֹונֹו ֵמת.  ר ָעָליו, ְוהּוא ּבַ ִאם ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו ֵאינֹו ְמַכּפֵ

ָקֶנה ֶאָחד[. ט עֹוִלים ּבְ ׁשָ ָרׁש ְוַהּפְ ְוַהּדְ

ֲחָכִמים, ג.  ֵמֱאמּוַנת  ּנֹוְפִלין  ׁשֶ ּכְ
ֶנֶדר  ֵאיזֶה  ּדֹר  ּיִ ׁשֶ ֶנֶדר,  הּוא  ָלזֶה  ּקּון  ַהּתִ
ֶלֱאמּוַנת  ָיׁשּוב  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ד,  ִמּיָ ִויַקּיֵם 
ְוַעל־ ֵלָמה.  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ה  ְוִיְזּכֶ ֲחָכִמים 

ָהָאבֹות,  אֹורֹות  ּבֹו  ִמְתנֹוְצִצים  ְיֵדי־זֶה 
ֲאִכיָלה  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ת,  ּבָ ׁשַ ְלֹעֶנג  ְוזֹוֶכה 
ּוְלַהְכִניַע  ַעס  ַהּכַ ל  ְלַבּטֵ ְוזֹוִכין  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֹוְנִאים. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יל ָהאֹוְיִבים ְוַהּשׂ ּוְלַהּפִ
יַח  ָמׁשִ ְוָיבֹוא  ִסְטָרא־ַאֲחָרא  ּדְ ַער  ַ ַהּשׁ ִיּפֹל 

ה: ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ְוִיְבֶנה ׁשַ

ַהְמַקְטֵרג ד.  ִנְתעֹוֵרר  ַעס  ּכַ ַעל־ְיֵדי 
ּוִמן  ֱאדֹום,  הּוא  ו  ֵעׂשָ הּוא  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ
ִלים  ְלׁשְ ּתַ ְוִנׁשְ ִנְתעֹוְרִרים  ָהֶעְליֹון  ַהְמַקְטֵרג 
ַהּכֹוֵעס  ָהָאָדם  ַעל  ְוָצִרים  ְמַקְטְרִגים 
ַעס ָחְכָמתֹו  י ַעל־ְיֵדי ַהּכַ ּכִ ְוׁשֹוְלִטים ָעָליו. 
ָניו,  ּפָ ֵמַעל  ָסר  ֱאֹלִקים  ְוֶצֶלם  ֶקת,  ּלֶ ִמְסּתַ
ָלְך  ָחָרה  ה  ָלּמָ ְבִחיַנת:  ּבִ נֹוְפִלים  ּוָפָניו 
לֹו  ְוֵאין  ו(  ד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָפֶניָך,  ָנְפלּו  ה  ְוָלּמָ
ְלֶגֶדר  ָאָדם  ֶדר  ִמּגֶ יֹוֵצא  ַוֲאַזי  ָאָדם,  ֵני  ּפְ
ְמָגִדים"  "ְפִרי  ּבִ הּוָבא  ה  ִנּדָ ְלִמי  ְירּוׁשַ ן  )ַעּיֵ ֵהָמה,  ּבְ
ּכֵֹהן( ָסִעיף ָקָטן י"ח  ְפֵתי  )ֹשִ ש"ך  ָעה ִסיָמן י"ג ּבְ ּדֵ יֹוֶרה 

ְוקֹוֵרא  עֹוֵמד  ֵהָמה  ּבְ ל  ׁשֶ ּוָפָניו  ָאָדם  ּלֹו  ּכֻ ְלׁשֹונֹו:  ְוזֶה 

זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ְוכּו'(  ָחְטָך  ִלְשׁ א  ּבָ לֹו  אֹוְמִרים  ּתֹוָרה  ּבַ

לֹו,  ְמֵצִרים  ְוָצָריו  ֹוְנִאים  ַהּשׂ ּבֹו  ׁשֹוְלִטים 
ְיֵרִאים  ְוֵאיָנם  ְבֵהָמה  ּכִ ָלֶהם  ִנְדֶמה  י  ּכִ

ּנּו: ִמּמֶ

ַעל־ה.  י  ּכִ ֲעִנית,  ּתַ הּוא  ַעס  ַלּכַ ּקּון  ּתִ
ר  ִעּקַ ְוזֶה  ַעס,  ַהּכַ ֶאת  ַמְכִניַע  ֲעִנית  ּתַ ְיֵדי 
ֲעִנית  ַהּתַ יֹום  ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ֲעִנית.  ַהּתַ ַמֲעַלת 
יֹוֵתר,  ּבְ ָאָדם  ּבָ ֶרה  ִמְתּגָ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ
ַחס  ֲעִנית  ַהּתַ ֶאת  ְלַקְלֵקל  ַעס  ּכַ לֹו  ּוַמְזִמין 
ֹמר  ִלׁשְ ָלזֶה  ְיֵתָרה  ִמיָרה  ׁשְ ְוָצִריְך  לֹום.  ְוׁשָ

יֹום  ּבְ ַעס  ַהּכַ ל  ׁשֶ ֵמָהֵאׁש  ְמֹאד  ַעְצמֹו 
ְלַהְכִניַע  הּוא  ֲעִנית  ַהּתַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ֲעִנית,  ַהּתַ
ן  ְמַתּקֵ הּוא  ֲעִנית  ַהּתַ ְוַעל־ְיֵדי  ַעס.  ַהּכַ ֶאת 
ָחְכָמתֹו  ֶאת  ְלַעְצמֹו  ּוַמֲחִזיר  ָניו  ּפָ ֶאת 
ְוָאז  ָפָניו,  ּבְ ִאיר  ַהּמֵ ֱאֹלִקים  ֶצֶלם  הּוא  ׁשֶ
ּנּו ְואֹוְיָביו נֹוְפִלים ְלָפָניו: ַהּכֹל ְיֵרִאים ִמּמֶ

ַהְינּו ו.  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ֹעֶנג  ִלְבִחיַנת  ַהזֹּוֶכה 
ָלצּום,  ָצִריְך  ֵאינֹו  ָאז  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַלֲאִכיָלה 
ַעל־ ּפֹוֵעל  ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִכיָלתֹו  ּבַ ּפֹוֵעל  י הּוא  ּכִ
"ל  ַהּנַ ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  ַהְינּו  ּדְ ַהּצֹום,  ְיֵדי 

ת: ּבָ ְזכּות ֹעֶנג ׁשַ ּבִ

ְמֹאד, ז.  ה  ּוְקדֹוׁשָ ְיָקָרה  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת 
ֶוֱאֹלהּות  ה  ָ ְקֻדּשׁ ה  ַנֲעׂשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  י  ּכִ
ְוֵאין  ָלל,  ּכְ ִסיִגים  ֲערֹובֹות  ּתַ ִלי  ּבְ מּור  ּגָ
ת  ּבָ ׁשַ ֵמֲאִכיַלת  ַאֲחָרא  ְטָרא  ְלַהּסִ ֵחֶלק 
ּלֹו  ּכֻ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  י  ּכִ ּוְכָלל,  ָלל  ּכְ
ל  ּטֵ ִנְתּבַ ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ְוַעל־ְיֵדי  ֹקֶדׁש. 
ַעְרִקין  הּו  ּלְ ּכֻ ֻרְגִזין  ְלָטֵני  ׁשֻ ְוָכל  ַעס,  ַהּכַ

לֹום: א ַאֲהָבה ְוׁשָ ּלָ רּו, ְוָאז ּכֹ ְוִאְתַעּבְ

צֹום ח.  ּבְ י  ּדַ ָהאֹוְיִבים  ּוְלַהְכִניַע  ל  ְלַבּטֵ
ְלֹרב  ֲאָבל  ְלַבד,  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ּבַ אֹו 
ְצָדָקה,  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ם  ּגַ ְצִריִכין  לֹום  ָ ַהּשׁ
ֲעִנית,  יֹום ַהּתַ ן ְצָדָקה ּבְ ן ְצִריִכים ִלּתֵ ַעל־ּכֵ
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ
ְוֵכן  ו(.  ָרכֹות  )ּבְ ִצְדָקָתא'  ַתֲעִניָתא  ּדְ 'ַאְגָרא 
אֹו  ת,  ּבָ ׁשַ ַעל  ים  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ְצִריִכין 
ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָחנֹו  ׁשֻ ַעל  ְלַהְזִמיָנם 
ׁש  ּיֵ לֹום ׁשֶ ה ְלׁשָ ְזּכֶ ּיִ לֹום ָרב, ַהְינּו ׁשֶ ם ְלׁשָ ּגַ
לֹו  ֵאין  ׁשֶ לֹום  ׁשָ ֵיׁש  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ה,  ּפֶ לֹו 
ַוּיֵָרא  ה  ַרּבָ ית  ְבֵראׁשִ ּבִ ָאְמרּו  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ]הּוא  ה,  ּפֶ
ִעּמֹו  ֵאין  ׁשֶ לֹום  ׁשָ ל  ּכָ ַאְבָרָהם,  "ְוהֹוִכיַח  סּוק:  ַעל־ּפָ

ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  לֹום"[,  ׁשָ ֵאינֹו  ּתֹוָכָחה 

ִעם  זֶה,  ר  ְלַדּבֵ ְיכֹוִלין  ֵאין  ֲאָבל  ָאָדם  ֵני  ּבְ
לֹום"  ְלׁשָ רֹו  ּבְ ּדַ ָיְכלּו  "ְוֹלא  ְבִחיַנת:  ּבִ זֶה 



ה ְלתֹוָרה נז ִפָלּ ּתְ שמד

ת ִעם  ּבָ ית לז, ד(, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ֲאִכיַלת ׁשַ ֵראׁשִ )ּבְ

ַהְינּו  ה,  ּפֶ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ לֹום  ְלׁשָ זֹוִכין  ָדָקה  ַהּצְ
ִעם  זֶה  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ

ָרה  ֲאַדּבְ ְוֵרָעי  ַאַחי  "ְלַמַען  ְבִחיַנת:  ּבִ זֶה, 
ָלם  ה ִנׁשְ י ַהּפֶ ים קכב, ח(, ּכִ ִהּלִ ְך" )ּתְ לֹום ּבָ א ׁשָ ּנָ

ת: ּבָ ַעת ֲאִכיַלת ׁשַ ׁשְ דֹול ּבִ אֹור ּגָ ּבְ

ה ְלתֹוָרה נז ִפָלּ ּתְ

י  ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה ֹאֶמן, ּכִ יָת ּפֶ י ָעׂשִ ְמָך ּכִ ה ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ׁשִ )נז( ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאּתָ

ִמְצֹוֶתיָך  נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ים ְורֹוַמְמּתָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ים ּבָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְבּ
ְכָתב  ּבִ ה, ּתֹוָרה ׁשֶ דֹוׁשָ ן ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ּתֶ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ַוּתִ נּו ַמְלּכֵ ְוֵקַרְבּתָ
ים, ּוְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם  ּיִ יֶקיָך ַוֲחָכֶמיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ יָת ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ּבְ ה, ְוִצּוִ ַעל־ּפֶ ּבְ ְותֹוָרה ׁשֶ
תּוב, ֹלא ָתסּור ִמן  ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ יֶהם ַנֲעׂשֶ ָכל ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ְבֵריֶהם ּכְ ֶהם ּוְלַקּיֵם ּדִ ק ּבָ ּבֵ ּוְלִהְתּדַ

ֹמאל: ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ

ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
נּו  ּוְתַזּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוְבֵלב  נּו  ִלּבֵ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ע  ְוִתְקּבַ ע  ּטַ ּתִ ׁשֶ ַיֲעֹקב, 
ֲחָכִמים  ּבַ ֱאֶמת  ּבֶ ְלַהֲאִמין  ה  ְוִנְזּכֶ ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ֲחָכִמים  ֶלֱאמּוַנת 
ֶאת  ָמא  ּצָ ּבַ ּתֹות  ְוִלׁשְ ַרְגֵליֶהם  ֲעַפר  ּבַ ק  ּוְלִהְתַאּבֵ ֲאֵליֶהם  ּוְלִהְתָקֵרב  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
יֵלִני  ֹמאל. ְוַתּצִ ְבֵריֶהם ָיִמין ּוׂשְ ר יֹורּו אֹוָתנּו, ְוֹלא ָנסּור ִמּדִ ֶרְך ֲאׁשֶ ָכל ַהּדֶ ְבֵריֶהם, ְוֵליֵלְך ּבְ ּדִ
דּות  ִהְתַנּגְ ַצד  ׁשּום  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ זֶַרע  ּוְבָכל  ּוְבַזְרִעי  י  ּבִ ֵצא  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ דּות,  ֵמִהְתַנּגְ
ּלֹא ֲאַזְלזֵל  ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ עֹוָלם. ִמּכָ ּבָ ר ׁשֶ ׁשֵ ה, ְוֹלא ֶנֶגד ׁשּום ָאָדם ּכָ ָ י ִדְקֻדּשׁ ְלׁשּום ָחָכם ֲאִמּתִ
יֶהם  ַדְרּכֵ ים, ְוֶלֱאֹחז ּבְ ּיִ יִקים ְוַהֲחָכִמים ֲאִמּתִ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ה ְלַקּיֵם ּדִ לֹום, ַרק ֶאְזּכֶ ֶהם ַחס ְוׁשָ ּבָ
עּוַרי ַעד  ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִמּנְ י ּבֶ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ֱאֶמת. ְוָכל ַמה ּשׁ ֵלָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ֶהם ּבֶ ּוְלַהֲאִמין ּבָ
ּה  ּלָ ר ּכֻ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ְכָלִלּיּות ּתֹוָרְתָך ַהּקְ י ּבִ ַגְמּתִ ְכבֹוָדם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּפָ י ּבִ ַהּיֹום ַהזֶּה ְוִזְלַזְלּתִ
ְלָאִכים  ַהּמַ י ּבְ ַגְמּתִ ּה ְלָכל ֶחְפֵציֶהם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּפָ ים ְלדֹוְרׁשָ ּיִ ַיד ַהֲחָכִמים ֲאִמּתִ ִנְמְסָרה ּבְ
ָלאו  ַעל  י  ְוָעַבְרּתִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ַעל־ְיֵדי  ְיֹהָוה  ְדַבר  ּבִ ְבָרִאים  ַהּנִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ר  ֹמאל, ֲאׁשֶ ֵהם ַיד ָיִמין ְוַיד ׂשְ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ְלָאִכים ַהּקְ ַדִים ִמן ַהּמַ י ֹכַח ַהּיָ ְדֹלא ָתסּור, ְוֵהַסְרּתִ
ִבים ּוְלָכל  יִעים ְלָכל ָהֲעׂשָ ּפִ ַפע ִמְלַמְעָלה, ְוָהיּו ַמׁשְ ֶ ִלים ַהּשׁ ְלָאִכים ְמַקּבְ ַעל ָיָדם ָהיּו ַהּמַ
ר ֵאין  ְלָאִכים, ַעד ֲאׁשֶ קּו ְיֵדי ַהּמַ ּלְ ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנְסּתַ עֹוָלם. ְוַעל־ְיֵדי ְפּ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ה  לֹום ַמּכָ ל ְרפּוָאה, ְוָגַרְמנּו ַחס ְוׁשָ ר ְלַקּבֵ יַע, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִאי ֶאְפׁשַ ּפִ ל ּוְלַהׁשְ ָלֶהם ּכַֹח ְלַקּבֵ
ְמֹחל  ים, ּתִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א ְיֹהָוה ּבְ ֵאין ָלה ְרפּוָאה. ָאּנָ ה ׁשֶ ּתֹוָרה, ַמּכָ ר ֹלא ְכתּוָבה ּבַ ֲאׁשֶ
ֱאמּוַנת  ּבֶ ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ּוְלָכל  ִלי  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח 
זֶה,  ַגְמנּו ּבָ ֶמֶרד ּוְבַמַעל ּפָ י ֹלא ּבְ ֲעלּומֹות ְלָבֵבנּו, ּכִ ה יֹוֵדַע ֶאת ּתַ י ַאּתָ ים. ּכִ דֹוׁשִ ֲחָכִמים ַהּקְ
ל  ן ּכָ ַרֲחֶמיָך ְלַתּקֵ ה ּבְ נּו ֵמַעּתָ א ְיֹהָוה, ַזּכֵ נּו ּוִמעּוט ְיִדיָעֵתנּו. ָאּנָ ְעּתֵ י ִאם ֵמֲחַמת ֲעִכיַרת ּדַ ּכִ
י  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ּכִ ֱאֶמת ּכִ ֵלמּות ּבֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ה ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבְ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ זֶה, ּבְ
י ִאם ַעל  ֵעת ַהזֹּאת, ְוֵאין ָלנּו ׁשּום ְסִמיָכה ּכִ ֶדל ֲחִליׁשּוֵתנּו ּבָ ה יֹוֵדַע ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ּגֹ ַאּתָ
ִרים  ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ָכל ַהֲחָכִמים ְוַהּצַ נּו ְלַהֲאִמין ּבְ ן ַזּכֵ ים. ַעל־ּכֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהֲחָכִמים ְוַהּצַ
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ָרֵאל  ר ִיׂשְ לֹום, ְוִלְבִלי ְלַבזֹּות ׁשּום ּבַ בֹוָדם ַחס ְוׁשָ ּבּור ֶנֶגד ּכְ ר ׁשּום ּדִ ים, ְוִלְבִלי ְלַדּבֵ ּיִ ֲאִמּתִ
ר ִמְרָמה. ְוָעְזֵרנּו  ּבֵ ָפֵתנּו ִמּדַ נּו ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו, ּוְנֹצר ְלׁשֹוֵננּו ֵמָרע ּוׂשְ עֹוָלם. חּוס ְוָחּנֵ ּבָ ׁשֶ
ֵלמּות  ׁשְ ן ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבִ ה ְלַתּקֵ פּוָלה, ְוִנְזּכֶ ה ְלָהִקים ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּנְ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ְוהֹוׁשִ
יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ ל  ְלַקּבֵ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ְלַהּמַ ַדִים  ַהּיָ ּכַֹח  ן  ְוִתּתֶ ֲחִזיר  ּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֱאֶמת,  ּבֶ
גּוף  ּבְ ַמּכֹוֵתינּו  ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ַלח  ְוִתׁשְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ּוְלָכל  ִבים  ָהֲעׂשָ ְלָכל 

ה: ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְרָפֵאנּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ ַגׁשְ ָוֶנֶפׁש ּבְ

יֵעִני ְמֵהָרה  ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ְוַתּגִ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ה ְלִהְתַקּדֵ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּוְבֵכן ּתַ
ָמם  ים, ִלּדֹור ְנָדִרים ּוְלַקּיְ דֹוׁשִ ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ה ֶלֱאֹחז ּבְ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ה ּוְפִריׁשּות ּבֶ ָ ִלְקֻדּשׁ
ה  ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ה ּוְפִריׁשּות ּבֶ ָ ָדִרים ִלְקֻדּשׁ ֵדי ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי ַהּנְ ִביל ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכְ ׁשְ ד ּבִ ִמּיָ
ת  ַ יר ַמֲעַלת ּוְקֻדּשׁ ַעְזֵרִני ְלַהּכִ ִליאֹות ָחְכָמה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ הּוא ּפְ ֶדר ׁשֶ ַלֲעלֹות ִלְמקֹום ַהּנֵ
ִני ַלֲעלֹות  ַזּכֵ ֵלמּות, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ ׁשְ ה ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבִ ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ

י אֹור ָהָאבֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב: אֹור ָהָאבֹות, ְוִיְתנֹוְצצּו ּבִ ֵלל ּבְ ּוְלִהּכָ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ְלֹעֶנג  ִני  ּוְתַזּכֵ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ׂשֹון ְוֶחְדָוה  ְמָחה ְוׂשָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ תֹות ּבִ ּבָ ל ׁשַ ה ְלַקּבֵ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ
ת  ּבָ ת ׁשַ ְסֻעּדַ ָכל ִמיֵני ֹעֶנג, ּוְלַהְרּבֹות ּבִ ת ֹקֶדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ג ַעל ְיֹהָוה ּבְ ה ַוֲעצּוָמה. ּוְלִהְתַעּנֵ ַרּבָ
ָדא ַעל הֹוָצאֹות  ְקּפֵ ֶאְצִלי ׁשּום  ִיְהֶיה  ְוֹלא  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבֶחְדָוה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ים  ַמֲעַדּנִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ
ְרָוָיה.  ּכֹוִסי  י  ֹראׁשִ ֶמן  ֶ ּשׁ ּבַ ְנּתָ  ׁשַ ּדִ צֹוְרָרי  ֶנֶגד  ְלָחן  ׁשֻ ְלָפַני  ֲעֹרְך  ּתַ ְוָיִמים טֹוִבים.  תֹות  ּבָ ׁשַ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַלֲאִכיָלה  ְמֵהָרה  ִני  ּוְתַזּכֵ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָך  ֵמִאּתְ ִני  ּוְתָחּנֵ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ּבָ ְבִחיַנת ֹעֶנג ׁשַ דֹוָלה ּבִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִיְהֶיה ֲאִכיָלִתי ָתִמיד ּבִ ׁשֶ
ם, ְוָכל  ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ ֹוְנִאים ְוָהאֹוְיִבים ְלַהׁשְ ל ַהּשׂ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ יל ּוְלׁשַ ּפִ ְלַהְכִניַע ּוְלַהׁשְ
ִני  ם ְמֵהָרה. ּוְתַזּכֵ ְבּתָ ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו, ְוָתֵפר ֲעָצָתם ּוְתַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ּלָ ִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה ּכֻ ַהּקָ
י ִאם  זֶה ּכִ ָלל ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ י ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ִעְנָיֵני ַתֲעִנּיֹות, ּכִ ֱאֶמת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ָלַדַעת ּבֶ
ִעְנָיֵני  ֵדִני ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ָך ּוְתַלּמְ ֲאִמּתְ ְדִריֵכִני ּבַ ּתַ ֱאֶמת, ׁשֶ ָעֶליָך ְלַבד ֲאִני סֹוֵמְך ַעְצִמי ּבֶ

ה: ַתֲעִנּיֹות, ְוִכְרצֹוְנָך ֶאֱעׂשֶ

ה ְמֵהָרה  ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ַרֵחם ָעַלי ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּוְבֵכן ּתְ
דֹות, ְוֹלא  ּפֵ ַעס ּוִמן ָהַאְכָזִרּיּות ּוִמן ַהּקְ יֵלִני ִמן ַהּכַ י. ְוַתּצִ ּנִ ַעס ִמּמֶ ת ַהּכַ ל ִמּדַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְלׁשַ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ עֹוָלם, ַרק ֶאְזּכֶ ּבָ ָבר ְוֹלא ַעל ׁשּום ָאָדם ׁשֶ יד ַעל ׁשּום ּדָ ֶאְכעֹוס ְלעֹוָלם ְוֹלא ַאְקּפִ
ׂשֹוְנִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ּצִ ּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַלּכֹל.  ּוֵמִטיב  טֹוב  ִלְהיֹות 

ָלל: ין ּוְלַקְטֵרג ָעַלי ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלַהְלׁשִ ּוְמַקְטְרִגים, ׁשֶ

י ָיֵרא  ו ּכִ ד ֵעׂשָ ד ָאִחי ִמּיַ יֵלִני ָנא ִמּיַ יֵלִני ִמּיַד אֹוְיַבי ּוֵמרֹוְדָפי. ַהּצִ ל עֹוָלם, ַהּצִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ֶאת  ְמּתִ ְוׂשַ ָך  ִעּמָ ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב  ְוַאּתָ ִנים.  ּבָ ִני ֵאם ַעל  ְוִהּכַ ן ָיבֹוא  ּפֶ ָאֹנִכי ֹאתֹו 
י ָהֻאְמָלָלה  ֹרב ַרֲחֶמיָך, חּוָסה ַעל ַנְפׁשִ ֵפר ֵמֹרב. חּוָסה ָעַלי ּכְ ר ֹלא ִיּסָ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ַזְרֲעָך ּכְ
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יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ י.  ְלַנְפׁשִ ּדֹוֵרׁש  ֵאין  י  ּנִ ִמּמֶ ָמנֹוס  ָאַבד  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ְוַהְיֵגָעה  ָהֲעֵיָפה  ְמֹאד, 
י  ּכִ ה  ּוִמְתַוּדֶ מֹוֶדה  ְוִהְנִני  ֵעת.  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ּוְמַקְטְרִגים  ְואֹוְיִבים  ׂשֹוְנִאים  ה  ּמָ ּכַ
י ָהָרִעים  י אֹוָתם ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ ל זֶה, ְועֹוַרְרּתִ י ּכָ ַנְפׁשִ ב, ְוָאֹנִכי ַסּבֹוִתי ּבְ ַעְצִמי ַהַחּיָ ֲאִני ּבְ
י ֵחְטא  י ִאם עֹוד הֹוַסְפּתִ ּכִ זֶה,  ָכל  ּבְ ִלי  ַדי  ְוֹלא  ַעי ָהֲעצּוִמים ְמֹאד.  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוַתי  ַוֲחָטַאי 
י  ר ִנְבַער ּבִ ַעס, ַעד ֲאׁשֶ ל ַהּכַ י ַעְצִמי ֵמֵאׁש ָהָרָעה ׁשֶ ַמְרּתִ י ְוֹלא ׁשָ ִנְזַהְרּתִ ע, ְוֹלא  ׁשַ ַעל ּפֶ
י  ַעס עֹוַרְרּתִ ל ַהּכַ דֹול ַהזֶּה ׁשֶ ר. ְוַעל־ְיֵדי ָעֹון ַהּגָ ִלי ִמְסּפָ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעס ּכַ ֵאׁש ַהּכַ
ה ְמַקְטְרִגים  ה ְוַכּמָ ּמָ ִעיר, ְוַעל ָידֹו ִנְתעֹוְררּו ּכַ ו ִאיׁש ׂשָ הּוא ֵעׂשָ דֹול ׁשֶ ֹוֵנא ַהּגָ ַהְמַקְטֵרג ְוַהּשׂ
ר  ֹוְנִאים ְוָהאֹוְיִבים ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ מֹו ָרבּו ַהּשׂ ר ָרבּו ּכְ יִנים ְוׂשֹוְנִאים ָעֵלינּו, ַעד ֲאׁשֶ ּוַמְלׁשִ
ים  ים ָקמּו ָעַלי, ַרּבִ י ַרּבִ ֵניֶהם, ּכִ ֲעׂשֹות, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ִלְבֹרַח ִמּפְ ָלל ַמה ּלַ ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ
ּיֹוָנה  ּכַ ֵאֶבר  ִלי  ן  ִיּתֵ ִמי  ְענּו.  ּלָ ּבִ ָאְמרּו  יֶהם,  ּפִ ָעֵלינּו  צּו  ּפָ ֹחק.  ִלְבִלי  ִפיֶהם  ּוָפֲערּו  ְמֹאד, 
ִלי ֵמרּוַח ֹסָעה  ה ִמְפָלט  ר ֶסָלה. ָאִחיׁשָ ְדּבָ ּמִ ּבַ ָאִלין  ְנֹדד  ִהּנֵה ַאְרִחיק  ּכָֹנה.  ְוֶאׁשְ ָאעּוָפה 

ת ֵעיִני: ּדֹום ּבַ ן ּפּוַגת ִלי ַאל ּתִ י ֶאל ְיֹהָוה, ַאל ֶאּתֵ ַער. ָצַעק ִלּבִ ִמּסָ

יָחִתי ְלָפֶניָך  ל ׂשִ י ּכָ ּתִ ַרׁשְ ׁשֹות, ּוְכָבר ּפֵ ה ְתִחּנֹות ּוַבּקָ ּמָ י ּכַ ְרּתִ ָבר ִסּדַ ל עֹוָלם, ּכְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים ְמֹאד, ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלִתי  ֻרּבִ ָגַמי ַהּמְ ר. ְוִאם ָאְמָנם ְלִפי ֹעֶצם ּפְ ר ָמְצָאה ָיִדי ְלַדּבֵ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ר יֹוֵתר, ְוַגם ֵאין ִלי ׁשּום ֵעָצה ְוִתְקָוה ַאֶחֶרת  י יֹוֵדַע ַעד ָמה ְלַדּבֵ ָלל, ֲאָבל ֵאין ִאּתִ ר ּכְ ְלַדּבֵ
ְלַמַען אֹוְיַבי  ְגָאָלּה  י  ַנְפׁשִ ָקְרָבה ֶאל  י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרִני  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ִפּלָ ּתְ י ִאם  ּכִ
ָך. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים,  ְרּכֶ ר ְלָפַני ּדַ ׁשַ ִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהּיְ ֵדִני. ְיֹהָוה ְנֵחִני ּבְ ּפְ
חּוס ְוַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ֶחֶסד ָמֵלא טֹוב ָמֵלא ָרצֹון, ֶיֱהמּו ְוִיְכְמרּו ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעַלי, 
יֵעִני ָמֵלא  ֶלְך, הֹוׁשִ יָעה ֲאדֹוִני ַהּמֶ מֹוִני. הֹוׁשִ ָעה ֲחַסר ֵעָצה ּכָ מֹוִני, ַעל ֲחַסר ּדֵ ף ּכָ ַעל ִנְרּדָ
ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ֲעׂשֵ לֹות,  ְוַהּצָ ְיׁשּועֹות 
ל אֹוְיַבי  ּכָ ד  ִמּיַ יֵלִני  ְוַתּצִ ְוַהְמַקְטְרִגים ָעַלי,  ְסִטיִנים  ָכל ַהּמַ ּבְ ְוִתְגֹער  ֵלם.  ּוְבֵלב ׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות: ַגׁשְ ל ִמיֵני ׂשֹוְנִאים ְואֹוְיִבים ּבְ ד ּכָ י ִמּיַ ט ַנְפׁשִ ּוֵמרֹוְדָפי, ּוְתַמּלֵ

ר ְלָפֶניָך  ב ָמרֹום ּוָמה ֲאַסּפֵ ל ְלָבִבי, ָמה אֹוַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות  ה יֹוֵדַע. ַאּתָ ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים ֲהֹלא ָכּ ׁשֹוֵכן ׁשְ
ּךָ ְוֵאין  ָבר ֶנְעַלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב, ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי, ַאּתָ ִסְתֵרי ּכָ
ר  ּוְתַכּפֵ ַלּכֹל.  טֹוב  ִלְהיֹות  ִני  ְוַזּכֵ ִמּטּוֶבָך  ֵעִני  ּבְ ׂשַ ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  טֹוב  ֵעיֶניָך.  ֶגד  ִמּנֶ ר  ִנְסּתָ
ְלקּוִלים  ְוַהּקִ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ְוַעל  ִעים,  ׁשָ ְוַהּפְ ְוָהֲעֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ַעל  ִלי  ְוִתְסַלח  ְוִתְמֹחל 
דֹוָלה, ְוֵתִטיב  ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ה ְוַתְחֹמל ָעַלי ְבּ ַעס. ּוְתַרֵחם ָעַלי ֵמַעּתָ י ַעל־ְיֵדי ֲעֹון ַהּכַ ַרְמּתִ ּגָ ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ דֹות,  ּפֵ ַהּקְ ּוִמן  ַעס  ַהּכַ ִמן  ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ָתִמיד.  י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  י,  ָהֲאִמּתִ ִמּטּוְבָך  ִלי 
עֹוָלם, ְוֹלא ָאֹבא  ּבָ ָבר ׁשֶ י ַעל ׁשּום ָאָדם ְוֹלא ַעל ׁשּום ּדָ ִלּבִ יד ֲאִפּלּו ּבְ ֶאְכעֹוס ְוֹלא ַאְקּפִ
ַרֲחֶמיָך ְלַהֲחִזיר ִלי ַהּמִֹחין  ה ּבְ ֶניָך, ּוְתַצּוֶ אֹור ּפָ דֹות ְלעֹוָלם. ְוָתִאיר ָעַלי ּבְ ִליֵדי ַכַעס ּוְקּפֵ
ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ ָעַלי ֶצֶלם ֱאֹלִהים אֹור  יְך  ְוַתְמׁשִ ַעס,  ַהּכַ ֲעֹון  י ַעל־ְיֵדי  ּנִ ִמּמֶ קּו  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ יָנה ְוַהּדַ ַפע ַהָחְכָמה ְוַהּבִ יַע ָעַלי ׁשֶ ּפִ ם, ְוַתׁשְ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ָך ּבְ ִני ֵמִאּתְ ים. ּוְתָחּנֵ ַחּיִ
דֹוָלה ָתִמיד  ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ֲאִכיָלִתי ּבִ ּתִ ִני ׁשֶ ה. ּוְתַזּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ה ְלֶהָאַרת ּפָ ר ֶאְזּכֶ ַעד ֲאׁשֶ



ָלת ָנְפִקין ֵמַחד שמזּתֹוָרה נח י ּתְ

ה ְלַהְכִניַע  ְטָרא ַאֲחָרא ׁשּום ֵחֶלק ֵמֲאִכיָלִתי. ְוֶאְזּכֶ ּלֹא ִיְהֶיה ְלַהּסִ ת, ַעד ׁשֶ ּבָ ְבִחיַנת ֹעֶנג ׁשַ ּבִ
ׁשּום  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַהּכֹוֵעס,  ֵבד  ַהּכָ ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ ַהּמַֹח,  ִלְפֵני  ֵבד  ַהּכָ
ר  י, ַעד ֲאׁשֶ ּלִ ִליָטה ִיְהֶיה ְלַהּמַֹח ׁשֶ ָלה ְוַהּשְׁ ְמׁשָ ל ַהּמֶ ָלל, ַרק ּכָ ֵבד ּכְ ָלה ְלַהּכָ ִליָטה ּוֶמְמׁשָ ׁשְ
יֵעִני  ה. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ֶגֶדר ָהָאָדם ּדִ ה ִלְהיֹות ּבְ ָפַני ֶצֶלם ֱאֹלִהים, ְוֶאְזּכֶ ִאיר ּבְ ּיָ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ
ר  ֵהָמה ְלָאָדם, ַעד ֲאׁשֶ ה ָלֵצאת ִמּבְ ֵהִמּיּות, ְוֶאְזּכֶ ת ַהּבְ י ִמּדַ ּנִ ל ִמּמֶ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ
תּוב, ּומֹוַרֲאֶכם  ּכָ מֹו ׁשֶ ֹוְנִאים, ּכְ ל ַהּשׂ ל ַחּיַת ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה מֹוָרִאי ַעל ּכָ
עֹוָלם,  ּבָ ֹוְנִאים ׁשֶ ל ָהאֹוְיִבים ְוָכל ַהּשׂ ֵנינּו ּכָ ל ַחּיַת ָהָאֶרץ. ּוְתָגֵרׁש ִמּפָ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ְוִחּתְ
ָך  ְנָאיו ֶאּגֹוף. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ָניו ָצָריו ּוְמׂשַ תּוב, ְוַכּתֹוִתי ִמּפָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּוְתַקּיֵם ּבָ

יָך: ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ ָך. ּפָ ַחְסּדֶ יֵעִני ּבְ הֹוׁשִ

ים ֲהגּוִנים  ה ַלֲעִנּיִ ה ְלַפזֵּר ְצָדָקה ַהְרּבֵ ְצָדָקה, ְוֶאְזּכֶ ים ְלַהְרּבֹות ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ
לֹום  ְלׁשָ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ לֹום  ְלׁשָ ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם.  ּבָ לֹום  ָ ַהּשׁ ה  ִיְתַרּבֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ַהְרּבֵ
ְבֵרי  לֹום ּדִ ַאֲהָבה ְוׁשָ רּו ַיַחד ּבְ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ִויַדּבְ לֹום ּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ה ְוִדּבּור, ׁשֶ ּיֵׁש לֹו ּפֶ ׁשֶ
ְלָגֳאֵלנּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ּוְלִיְרָאֶתָך.  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ֲחֵברֹו  ֶאָחד ֶאת  ל  ּכָ ִויעֹוֵרר  ָוֶצֶדק,  ֱאֶמת 
ל ֲאָרם ְנִפיָלה  ַער ׁשֶ ה ֶאת ׁשַ ר ּוְתַכּלֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ יַח ִצְדֵקנּו, ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ
ָרֵאל  ן ִיׂשְ ּכֹ ה ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ַוֲאַנְחנּו ָנקּום ְוִנְתעֹוָדד, ְוִיׁשְ לּו ְוֹלא ָיקּומּו, ֵהּמָ ַאַחר ְנִפיָלה ְוִיּפְ
ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך  ָרֵאל ְלעֹוָלם, ְוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ין ּכָ לֹום ּבֵ ים ׁשָ ָדד. ְוָתׂשִ ַטח ּבָ ּבֶ
לֹום  תּוב, ׁשָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ לֹוְמָך ַהּטֹוב. ִויֻקּיַ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֶאת ּכָ
ַנִיְך  ַאְרְמנֹוָתִיְך. ְוָכל ּבָ ְלָוה ּבְ ֵחיֵלְך ׁשַ לֹום ּבְ ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול. ְיִהי ׁשָ
ית ְיֹהָוה  ְך. ְלַמַען ּבֵ לֹום ּבָ א ׁשָ ּנָ ָרה  ָנִיְך. ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ ּבָ לֹום  ִלּמּוֵדי ְיֹהָוה ְוַרב ׁשְ
לֹום. ִיְהיּו ְלָרצֹון  ָ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ִיּתֵ ה טֹוב ָלְך. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו  ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקׁשָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָלת ָנְפִקין ֵמַחד ּתֹוָרה נח י ּתְ

ַעת א.  ֵלמּות ַהּדַ ּיֵׁש לֹו ׁשְ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ה  ֹלׁשָ ִמׁשְ לּול  ּכָ ְוהּוא  ה,  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ֵהם  עֹות ׁשֶ ּפָ ֹלׁש ַהׁשְ יְך ׁשָ ָאבֹות. ְוהּוא ַמְמׁשִ
ִחיַנת ָמן  ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ה ּוַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ׁשְ
ִמְלֶחֶמת  ִמיד  ּתָ לֹוֵחם  יק  ּדִ ְוַהּצַ ְוָעָנן.  ֵאר  ּבְ
ת ָהָמן ֲעָמֵלק,  י הּוא לֹוֵחם ֶנֶגד ְקִלּפַ ה', ּכִ
יק ַמְכִניַע  ּדִ ִרית. ְוַהּצַ ַגם ַהּבְ ְך ּפְ ּנּו ִנְמׁשָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ
ַאַחר  ָהרֹוְדִפים  ִרים  ַהּצָ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹותֹו 
אֹוָתם  ּוְמַחזֵּק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ּכַֹח  י  ַהֲחלּוׁשֵ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  אֹוָתם  ּוַמְכִניס 
ִרית.  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִלְבִחיַנת  אֹוָתם  יְך  ּוַמְמׁשִ

ַהְינּו  פּוָלה,  ּכְ ַפע  ְלׁשֶ זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֵנה  ִמׁשְ ַהְינּו  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶנה  ִמׁשְ ֶלֶחם  ִחיַנת  ּבְ
ין  ִחּדּוׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁש  ְלַחּדֵ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּתֹוָרה, 
ִלְרפּוַאת  ְוזֹוֶכה  ֵרין,  ּתְ ַחד  ַעל  אֹוַרְיָתא  ּדְ
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתעֹוֵרר  ַהּנֶ
ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְוָכל  ֵמַאֲהָבה,  ִלְתׁשּוָבה  ָהעֹוָלם 
ְבלּו  ּסָ ׁשֶ ּסּוִרים  ֵמַהּיִ ִאים  ִנְתַרּפְ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ
ִרּיֹות,  ַהּבְ ֵעיֵני  ּבְ ִדים  ְמֻכּבָ ים  ְוַנֲעׂשִ ִמּקֶֹדם, 
ל  ְמַקּבֵ ן  ּכֵ רּותֹו,  ׁשְ ּכַ ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל 
ּוְלִפי  ִרּיֹות.  ַהּבְ ֵעיֵני  ּבְ ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ְוָהָדר  ֹיִפי 
רּותֹו,  ׁשְ ּכַ ְלִפי  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ בֹוד  ְוַהּכָ ה  ֻדּלָ ַהּגְ



ה ְלתֹוָרה נח ִפָלּ ּתְ שמח

ִהיא  ׁשּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ל ִהְתַחּדְ ן ָיכֹול ְלַקּבֵ ּכֵ
יֹום  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ יַע  ּפִ ִהׁשְ ׁשֶ פּוָנה  ַהּצְ ּתֹוָרה 

ת: ּבָ ַ ַהּשׁ

ְך ב.  ִנְמׁשָ ַעל־ָיָדּה  )ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  ר  ִעּקַ
ֹלׁש  ׁשָ ַעל־ְיֵדי  הּוא  "ל(,  ַהּנַ עֹות  ּפָ ַהׁשְ ֹלׁש  ׁשָ

ד ָחְכָמתֹו ַלֲאֵחִרים  ִחינֹות. א. ָצִריְך ְלַלּמֵ ּבְ
ָצִריְך  ב.  ִכיָנה.  ַהּשְׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ּוְלָקְרָבם 
ָצִריְך  ג.  ְלָחְכָמתֹו.  ֶחְטאֹו  ִיְרַאת  ים  ְלַהְקּדִ
ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ָחְכָמתֹו,  ְלהֹוִציא  ֵאיְך  ק  ְלַדְקּדֵ
ְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן"  ָבָריו "ּדִ ִנְבִזים, ַרק ִיְהיּו ּדְ
ְלָכל  ַעת  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי  זֹוֶכה  ַוֲאַזי  יב(,  י,  )ֹקֶהֶלת 

"ל: ָבִרים ַהּנַ ַהּדְ

ֶנה ג.  ִמׁשְ ֶלֶחם  יַע  ּפִ ַמׁשְ ֶהָחָכם  ׁשֶ ֶזה 
ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ )ְוֵכן  תֹוָרה  ֵנה  ִמׁשְ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ
הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ם  ּגַ י  )ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ַעל־ְיֵדי  הּוא  "ל(,  ַהּנַ

יַע  ּפִ ַמׁשְ ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ יֹוֵמי(.  כּוְלהּו  ּדְ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ

א  ַח ֶהָארֹוָתיו ּוְמַרּפֵ ּלֵ ְדֵרגֹות, ּוְמׁשַ ְלָכל ַהּמַ
הּוא  ת  ּבָ ]ׁשַ ַהּגּוף:  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת 
ִחיַנת:  ּבְ ֵמַאֲהָבה  ִהיא  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ ׁשּוָבה,  ּתְ ִחיַנת  ּבְ

א  ּבָ ַאֲהָבה  י  ּכִ ז(.  ז,  יִרים  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ ֲענּוִגים"  ּתַ ּבַ "ַאֲהָבה 

ֶנה  ִמׁשְ ֶלֶחם  ִחיַנת  ּבְ זֶה  ֵמַאֲהָבה  ּוְתׁשּוָבה  ת,  ּבָ ׁשַ ֵמֹעֶנג 

ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ר  ִרּיֹות. ְוִעּקַ ֵעיֵני ַהּבְ ִדים ּבְ ּבְ ים ְוִנְתּכַ ם ִנְתַיּפִ ִאים. ּגַ ִנְתַרּפְ

ִחּיּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶהָאַרת  ת  ּבָ ׁשַ ֶהָאַרת 

ׁשּובּו  ּוְבִחיַנת:  ָזכּו',  ים  ַחּיִ 'טֹוֲעֶמיָה  ִחיַנת:  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ה.  ִחיַנת ֹמׁשֶ ֵהם ּבְ יֵקי ַהּדֹור ׁשֶ ִלין ֵמַחְכֵמי ְוַצּדִ ִוְחיּו ְמַקּבְ

יֶהם, ֲאַזי ֵאיָנם  ַהּדֹור ֵאיָנם ׁשֹוְמִרים ֶאת ּפִ ׁשֶ ְוִלְפָעִמים ּכְ

ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים 

ׁשֹוְמִרים  ֵאין  ַהּדֹור  ּוְכׁשֶ ָבר,  ּדָ ר  ְוַדּבֵ ְבִחיַנת  ּבִ ּבּור,  ַהּדִ

ֶהָאַרת  יִעים  ּפִ ַמׁשְ ַהּדֹור  ַחְכֵמי  ׁשֶ י  ֲאַזי ַאף־ַעל־ּפִ יֶהם,  ּפִ

ֶאְצָלם  ִנְתַקְלֵקל  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ "ל,  ּנַ ּכַ ׁשּוָבה  ְוַהּתְ ת  ּבָ ׁשַ

ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין  ֵאין  ּבּור,  ַהּדִ ַגם  ּפְ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ַהֶהָאָרה. 

ְוַעל־ ת.  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ל  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ִדּקְ ַהִחּיּות  ַהּדֹור  ֵמַחְכֵמי 

ֵרי ַהּדֹור,  ָאה ִלְכׁשֵ ם ַההֹוד ְוֶהָהָדר ַהּבָ ְיֵדי־זֶה ִנְתַקְלֵקל ּגַ

ִכיָנה ַחס  ַהּשְׁ לּות  ּגָ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ֲאָוה,  ַהּגַ ָעֹון  ּבְ ִדים  ְוִנְלּכָ

לֹום[. ְוׁשָ

ִהיא ד.  ת ֲעָמֵלק ׁשֶ ְכִניִעין ְקִלּפַ ּמַ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
זֹוִכין  ִרית,  ַהּבְ ְלִתּקּון  ְוזֹוִכין  ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ
ָאר  יַע ִלׁשְ ּפִ ת ַמׁשְ ּבָ ִחיַנת ׁשַ ת, ְוָאז ּבְ ּבָ ְלׁשַ
ת ִנְתעֹוֵרר  ּבָ ָהעֹוָלמֹות, ְוַעל־ְיֵדי ֶהָאַרת ׁשַ

"ל: ָהעֹוָלם ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ּוְלָכל ַהּנַ

יֶהם, ה.  ּפִ ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ַהּדֹור  ׁשֶ ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ָיָדם  ּבְ ְיֹכֶלת  ֵאין  ֲאַזי 
ּבּור,  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ
ֱאָמר  ַהּנֶ יג(  נח,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָבר"  ּדָ ר  "ְוַדּבֵ ְבִחיַנת:  ּבִ
ֶהָאַרת  ֶאְצָלם  ִנְתַקְלֵקל  ַוֲאַזי  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵרי  ה ְוָכבֹוד ִלְכׁשֵ ֻדּלָ א ּגְ ּבָ ׁשֶ ׁשּוָבה ְוָאז ּכְ ַהּתְ
ְוהּוא  ֵגאּות,  ּבְ ִלים  ִנְכׁשָ ֵהם  ֲאַזי  ַהּדֹור, 
ֵרי  ׁשֵ ַהּכְ ן  ַעל־ּכֵ ִכיָנה.  ַהּשְׁ לּות  ּגָ ִחיַנת  ּבְ
ַההֹוד  ּבְ ְמֹאד  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְצִריִכין  ַהּדֹור 
ַגֲאָוה  ּבְ לּו  ׁשְ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם,  א  ַהּבָ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ

לֹום: ְוַגְדלּות ַחס ְוׁשָ

ה ְלתֹוָרה נח ִפָלּ ּתְ

ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ַעת.  ּדַ ָלָאָדם  ַהחֹוֵנן  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )נח( 

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֵלם ּדִ נּו ְלַדַעת ׁשָ ָך, ּוְתַזּכֵ יָנה ָוַדַעת ֵמִאּתְ יַע ָעַלי ָחְכָמה ּבִ ּפִ ים, ְוַתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ֲאִכיָלה  ֵהם,  ׁשֶ עֹות,  ּפָ ַהׁשְ ה  ֹלׁשָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ַעת  ַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ֹכַח  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד 
ִנְכָלל  י  ַדְעּתִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרִני  ַהּתֹוָרה.  ַדַעת  ּבְ לּוִלים  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ים,  ּוַמְלּבּוׁשִ ה  ִתּיָ ּוׁשְ
ְמַנת  ַעל  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ֶחֶסד  ְלתֹוַרת  ה  ְוֶאְזּכֶ ְוַיֲעֹקב.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָאבֹות,  ה  ֹלׁשָ ַהׁשְ ּבְ
ֲחֵבִרים ְוַתְלִמיִדים, ְוִלְקנֹות ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְלַהְכִניָסם  ה ּבַ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ָדּה, ּוְלַהְכִניס ּדַ ְלַלּמְ
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ַמִים ִיְרַאת ֵחְטא,  יַע ָעַלי ִיְרַאת ׁשָ ּפִ ֱאֶמת ַלֲעבֹוָדֶתָך. ְוַתׁשְ ִכיָנה, ּוְלָקְרָבם ּבֶ ְנֵפי ַהּשְׁ ַחת ּכַ ּתַ
י  ַפע ַהֵחן ְוַהֶחֶסד, ְוִתְהֶיה ִעם ּפִ יְך ָעַלי ׁשֶ ְהֶיה ִיְרָאִתי קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמִתי. ְוַתְמׁשִ ּתִ ה ׁשֶ ְוֶאְזּכֶ
ק ֵאיְך  ּוְלַדְקּדֵ ה ֵליַדע  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  ֵני ָאָדם ְלָקְרָבם ֵאֶליָך.  ּבְ ְוִדּבּוִרי ִעם  ֵעת ֲהִטיִפי  ּבְ
ְבֵרי ֵחן ְוִתְפֶאֶרת, ְוֹלא ִיְהיּו ִנְבִזים, ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֲעֵרִבים  ּבּוַרי ּדִ ְהיּו ּדִ ּיִ ְלהֹוִציא ָחְכָמִתי, ׁשֶ
ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי  ם ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ֵעיֵני ֹכל, ְוִיְתעֹוְררּו ֻכּלָ לּו ְדָבַרי ּבְ ְתַקּבְ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ְלׁשֹוְמֵעיֶהן ּבְ
ֻבר  ָבר ּדָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּדָ ּבּוִרים ָיִפים ְוָנִאים ּבֶ דֹוָלה, ּדִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ר ּבִ ִני ְלַדּבֵ ַזּכֵ ּתְ ִדּבּוַרי ׁשֶ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ַעל ָאְפָניו ּכִ

ּוְבֹכַח  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ת  ֹלׁשֶ ׁשְ ְזכּות  ּבִ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ה  ֵמַעּתָ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוִבְזכּות  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ַרֲחֵמי  ּוְתעֹוֵרר  דֹוָלה.  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ילּו  ְוַיּפִ רּו  ּבְ ְוַיְכִניעּו ִויׁשַ ֲעֵדנּו  ֲחמּו ּבַ ְוִיּלָ מֹונּו,  י ֹכַח ּכָ ַרֲחמּו ָעֵלינּו ַעל ֲחלּוׁשֵ ּיְ ים ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
לּו  ִויַבּטְ ִויַכּלּו  ְוַיְכִניעּו  ֵעת,  ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ְלָחִמים  ַהּנִ ַאֲחֵרינּו  ָהרֹוְדִפים  ִרים  ַהּצָ ל  ּכָ לּו  ִויַבּטְ

ָרֵאל: ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ י ּוֵמַעל ּכָ ּנִ ִרית, ִמּמֶ ָגם ַהּבְ הּוא ּפְ ת ֲעָמֵלק ׁשֶ ְקִלּפַ

ית  ּיִ ָחְכָמה ֲאִמּתִ ם ּבְ ה ְלִהְתַחּכֵ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ֶמָך, ְוָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ה ְלַמַען ׁשְ ל עֹוָלם, ֲעׂשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְוִתְהֶיה  ּיֹות.  ְחּתִ ּתַ אֹול  ַהּשְׁ ִמן  ַחת  ׁשַ ֵאר  ִמּבְ ַעְצִמי  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֱאֶמת  ּבֶ י  ַנְפׁשִ ַעל  ְוָלחֹוס 
ָטּה ֵמֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות  לֹום, ְלַמּלְ ים ּוָמִרים ַחס ְוׁשָ ים ָקׁשִ ָטּה ֵמעֹוַנׁשִ ָלל ְלַמּלְ י ְלׁשָ ִלי ַנְפׁשִ
ֵצל  ְוֶאּנָ י.  ַנְפׁשִ ט  ְלַמּלֵ ַוֲאַמֵהר  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ְוָחָזק  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ַעְצִמי  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ דֹולֹות.  ּגְ
ֹרב  ֹרב ֲחָסֶדיָך ּכְ ֹרב ַרֲחֶמיָך ּכְ ח ָיקּוׁש. ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוָסה ָעַלי ּכְ ד ּוְכִצּפֹור ִמּפַ ְצִבי ִמּיָ ּכִ
יָנה ָוַדַעת  ָך ָחְכָמה ּבִ ִני ֵמִאּתְ ֱאֶמת, ְוָחּנֵ ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ ִני ִלׁשְ ֹרב ְיׁשּוָעֶתָך. ְוַזּכֵ ֲחִניֹנֶתיָך ּכְ
ח  ִמּפַ ָיָדּה  ַעל  ֵצל  ְלִהּנָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ית  ּיִ ֲאִמּתִ ָחְכָמה  ְקָרב,  ֵלי  ִמּכְ ַהּטֹוָבה  ָחְכָמה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
י  ִלּבִ ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  עֹוד  ֵאֵלְך  ְוֹלא  ה,  ֵמַעּתָ ַעְצִמי  ַעל  ַוֲאַרֵחם  ְוָאחּוס  ְוֶאְחֹמל  ים.  יֹוְקׁשִ
ֹכָחם  ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֲחמּו ְלָפֵנינּו, ַעד ׁשֶ ים ִיּלָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ִמיד. ְוַהּצַ ֶעְזֵרנּו ּתָ ה ִתְהֶיה ּבְ ָהַרע. ְוַאּתָ
ּנּו ּוִמזְַּרֵענּו  ִרית, ִמּמֶ ָגם ַהּבְ ל ּפְ מֹו ְוִזְכרֹו ִמן ָהעֹוָלם, ּוְלַבּטֵ ת ֲעָמֵלק, ִלְמחֹות ׁשְ ל ְקִלּפַ ְלַבּטֵ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּוִמּכָ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ין  ֵרין, ִחּדּוׁשִ ת ַעל ַחד ּתְ ּבָ ׁשַ אֹוַרְייָתא ּבְ ין ּדְ ׁש ִחּדּוׁשִ ים, ְלַחּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
יֹום  ֶנה ּבְ יַע ֶלֶחם ִמׁשְ ּפִ ה ְלַהׁשְ ְהיּו ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ְלָפֶניָך. ְוִנְזּכֶ ּיִ ין ׁשֶ ה, ִחּדּוׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ּיִ ֲאִמּתִ
ֶנה תֹוָרה  פּוָלה ִמׁשְ ַפע ּכְ יְך ׁשֶ פּוָלה, ְלַהְמׁשִ ַפע ּכְ נּו ְלׁשֶ ֶנה תֹוָרה. ּוְתַזּכֵ הּוא ִמׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ַפע ְלָכל ָהעֹוָלמֹות. ְוַתַעְזֵרנּו  ֶ ְך ַהּשׁ ת ִיְהֶיה ִנְמׁשָ ּבָ ת ׁשַ ַ ת ֹקֶדׁש, ְוַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ
דֹוָלה,  ה ְוָטֳהָרה ּגְ ָ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּוִבְקֻדּשׁ דֹוָלה, ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ֹקֶדׁש ּבְ ּבָ ל ׁשַ יֵענּו ְלַקּבֵ ְותֹוׁשִ
ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ְך  ִנְמׁשָ ִיְהֶיה  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְוַעל־ְיֵדי  ֹעֶנג.  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ּוְלַעּנֵ
ְוַתֲעֶלה  ֲחלּוֵאינּו  ּתַ ל  ּוִמּכָ ַמְכאֹוֵבינּו  ל  ִמּכָ ֵאנּו  ְוִתְרּפָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּוְלָכל  ָלנּו  ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת 
י  ּכִ ָלנּו,  ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל  ְוכּו'(.  לֹוִנית  ּפְ ן  ּבֶ לֹוִני  ּפְ ְלַהחֹוֶלה  )ּוִבְפָרט  ַמּכֹוֵתינּו  ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה 
ֵתנּו  י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ גּוף ָוֶנֶפׁש. ְרָפֵאנּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ַמְכאֹוֵבינּו ּבְ ַאּתָ



ּתֹוָרה נט י ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש שנ

ה ְמֵהָרה ָלׁשּוב  ָאה, ְוִנְזּכֶ ׁשּוָבה ִעּלָ ת, ֶהָאַרת ַהּתְ ּבָ ת ׁשַ ַ יְך ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ה. ְוַתְמׁשִ ָאּתָ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: נּו ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ּכִ ֱאֶמת, ּוְתַזּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

ן ָלֶהם ֵחן  ים, ְוִתּתֶ ּיִ ֵרי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ׁשֵ ל ּכְ יְך ֵחן ָוֶחֶסד ְוהֹוד ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת ַעל ּכָ ְוַתְמׁשִ
ל ַמְכאֹוֵביֶהם,  ֲחלּוֵאיֶהם ּוִמּכָ ל ּתַ ֵאם ִמּכָ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוָאם, ְוִתְרּפָ ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּבְ
ל  ּדֵ ל ֹיִפי ְוָהָדר ְוִיְתּגַ ן ְיַקּבֵ רּותֹו ּכֵ ׁשְ ִרּיֹות, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ּכַ ֵעיֵני ַהּבְ ִדים ּבְ ְוִיְהיּו ְמֻכּבָ
ֶנה תֹוָרה,  תֹוָכם ִמׁשְ ל ּבְ ִלי ְוִצּיּון ְלַקּבֵ ה ֶאְצָלם ּכְ ִריֹות, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ֵעיֵני ַהּבְ ּבְ

ִכְפַלִים: י תֹוָרה ּבְ ת ִחּדּוׁשֵ ּבָ ׁשַ ׁש ּבְ אֹוַרְייָתא ְלַחּדֵ ין ּדְ ִחּדּוׁשִ

ֵגאּות ַחס  ִלים ּבְ ּלֹא ִנְהֶיה ִנְכׁשָ ְמֵרִני ׁשֶ ים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּבְ
ָך ָחְכָמה  יַע ָעֵלינּו ֵמִאּתְ ּפִ ִמיד, ְוַתׁשְ ָכל ָהֵאָבִרים ּתָ ְפלּוֵתינּו ּבְ יׁש ׁשִ ה ְלַהְרּגִ לֹום, ְוִנְזּכֶ ְוׁשָ
ָקִרים,  ּוׁשְ טּוִתים  ׁשְ ִלי  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָהֲעָנָוה  ְרֵכי  ּדַ ְלָהִפיק  ּנּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ל,  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ֵדָעה 
ינּו  ֹמר ֶאת ּפִ ים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵענּו ּבְ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְותֹוׁשִ ֵלָמה ּבֶ ה ַלֲעָנָוה ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ּבּור ַרע  ינּו ׁשּום ּדִ ּלֹא ֵיֵצא ִמּתֹוְך ּפִ גּוִמים, ׁשֶ ל ִמיֵני ִדּבּוִרים ּפְ ׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ּוִמּכָ ִמּלָ

ָלל: גּום ּכְ ּבּור ּפָ עֹוָלם, ְוֹלא ׁשּום ּדִ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ר ִיׂשְ ַעל ׁשּום ּבַ

ּבּור  ַגם ַהּדִ יק ָלנּו ְפּ ּלֹא ַיזִּ ֶעְזֵרנּו ׁשֶ ר ִמְרָמה. ְוִתְהֶיה ּבְ ָפַתי ִמַדּבֵ ֱאלַֹהי, ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ַחס  יֶהם  ּפִ את  ַחּטַ ַעל־ְיֵדי  ְגאֹוָנם  ּבִ ִדים  ִנְלּכָ ִנְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָהָרע  ׁשֹון  ְוַהּלָ
נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ ּבּור,  ַהּדִ ַגם  ִמּפְ ָמִרים  ִנׁשְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלָכל  ָלנּו  ֲעֹזר  ּתַ ה  ּוֵמַעּתָ לֹום.  ְוׁשָ
ִכיָנה  אּות ְוַגְדלּות, ְוַתֲעֶלה ֶאת ַהּשְׁ ְמֵרנּו ִמּגֵ דֹוָלה. ְוִתׁשְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ינּו ָתִמיד ּבִ ׁש ֶאת ּפִ ְלַקּדֵ
א ַעל־ְיֵדי ָעֹון ְלׁשֹון ָהָרע ַחס  ֲאָוה ַהּבָ ָגם ַהּגַ דֹול ַעל־ְיֵדי ּפְ ָגלּות ּגָ ר ָיְרָדה ּבְ לּוָתּה ֲאׁשֶ ִמּגָ
ה  יֵלנּו ֵמַעּתָ ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ זֶה,  ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוָעְזֵרנּו ֵמַעּתָ ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  לֹום. ַרֵחם  ְוׁשָ
ינּו  ּפִ ּבּור  ּדִ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְוִנְזּכֶ ּבּור,  ַהּדִ ַגם  ְפּ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ְמֹאד,  ֶהָחמּור  ָהָרע  ְלׁשֹון  ֵמֲעֹון 
ים  ּיִ ְקֵחי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ת ֹקֶדׁש ִמּפִ ּבָ ל ֶהָאַרת ׁשַ ה ְלַקּבֵ ֹות, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ָכל ִמיֵני ְקֻדּשׁ ּבְ
ית  ּיִ נּו ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ל ִמיֵני ֵגאּות ְוַגְבהּות ְוַגּסּות ָהרּוַח, ּוְתַזּכֵ יל אֹוָתנּו ִמּכָ ֵלמּות. ְוַתּצִ ׁשְ ּבִ
גּוף ָוֶנֶפׁש, ְוִלְתׁשּוָבה  ֵלָמה ּבְ ה, ְוִלְרפּוָאה ׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ה ְלַחּיִ ֵלמּות. ְוִנְזּכֶ ׁשְ ּבִ
ַטַעם  ִלְטֹעם  נּו  ּוְתַזּכֵ ִמּטּוֶבָך  יֵענּו  ּבִ ְוַתׂשְ ֹקֶדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ֵמַאֲהָבה  ֵלָמה  ׁשְ
ים  יַע ָעֵלינּו ַחּיִ ּפִ ים ָזכּו. ְוַתׁשְ ָאמּור, טֹוֲעֶמיּהָ ַחּיִ ל ָהעֹוָלמֹות, ּכָ ת ַהְמַחּיֶה ֶאת ּכָ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ
ֶהם ָלסּור ֵמַרע ְלַגְמֵרי.  ה ּבָ ְזּכֶ ּנִ ים ׁשֶ ַמִים, ַחּיִ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ים טֹוִבים, ַחּיִ ים ַחּיִ ֲאֻרּכִ
ל  ית ּכָ ּיִ ֵלם ּוַבֲעָנָוה ֲאִמּתִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֱאֶמת. ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוָלׁשּוב ּבִ
ת  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ים, ְליֹום ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ה ְלַחּיִ ְזּכֶ ּנִ ה ְוַעד עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ינּו ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו ֵמַעּתָ ְיֵמי ַחּיֵ

י ָהעֹוָלִמים, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ

ּתֹוָרה נט י ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש

ָאָדם א.  ֵני  ּבְ ְלָקֵרב  ִמיד  ּתָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי 
ֹמר ֶאת  ִלׁשְ ָצִריְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 
ל  ִלּפֹות ְוָהָרע ׁשֶ ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ּבֹו ַהּקְ ַעְצמֹו ׁשֶ

ִחיַנת  ֵני ָאָדם. ְוָהֵעָצה ַעל־זֶה הּוא ּבְ ֵאּלּו ּבְ
ַעְצמֹו  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ט,  ּפָ ִמׁשְ
ֹהֶגן  ּכַ ה, ִאם הּוא  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ִמיד  ּתָ



שנאּתֹוָרה נט י ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש

ל ַמה  ר ֶאת ַעְצמֹו ַעל ּכָ אֹו ָלאו. ְויֹוִכיַח ִויַיּסֵ
ט  ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ֹהֶגן. ְוַעל־ְיֵדי ּבְ ּלֹא ּכַ ה ׁשֶ ָעׂשָ ֶ ּשׁ
ִהְתַלֲהבּות  ל  ׁשֶ ְוֵאׁש  ב,  ַהּלֵ ִנְתַלֵהב  ַהזֶּה 
ִהְתַאֵחז ּבֹו,  ִלּפֹות ִמּלְ ַהזֹּאת ׂשֹוֵרף ֶאת ַהּקְ
ֵאּלּו  ּבְ ִהְתַאֵחז  ִמּלְ ם  ּגַ אֹוָתם  ַמְכִניַע  ְוָאז 
ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ְרָבן ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּקֵ ָפׁשֹות ׁשֶ ַהּנְ

ְוַלֲעׂשֹות ב.  ְלָקֵרב  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ָהִאיׁש  ֶזה 
ַהּקֶֹדׁש.  ֵהיַכל  ִחיַנת  ּבְ ּבֹוֶנה  הּוא  ְנָפׁשֹות, 
ְנָפׁשֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ
ִמים,  ִמְתַקּיְ ְוֵאיָנם  ָתם  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ּנֹוְפִלים  ׁשֶ
ֵבִקים  ּדְ ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵמֵאּלּו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
ֵיָאֵמר  ָקדֹוׁש  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָידֹו,  ַעל  ִיְרָאה  ּבְ
ַעל־ְיֵדי  ְמֹאד  ד  ּבֵ ִנְתּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ לֹו, 
ֵאּלּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָקְרִבין  ּמְ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ר  ִעּקַ זֶה  י  ּכִ ָהְרחֹוִקים, 

ָהְרחֹוִקים ְמֹאד ִנְתָקְרִבים ֵאָליו: ׁשֶ ּכְ

ם ג.  ֵ ְלַהּשׁ ְנָפׁשֹות  ָקֵרב  ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ְתּבֹוֵדד  ּמִ ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות  ְוַעל־ְיֵדי  ַרְך,  ִיְתּבָ
ֶאת  ְוָדן  ְוׁשֹוֵפט  קֹונֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יַח  ּוֵמׂשִ
ִמיַרת  ִלׁשְ זֹוֶכה  ה,  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ַעל  ַעְצמֹו 
ְוָעָליו  ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ָהָרע  ּטּול  ּבִ הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ
ֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי  י ָלֶהם ּבְ ִביא: "ְוָנַתּתִ ָאַמר ַהּנָ
ְעָיה נו, ה(, ָיד  נֹות" )ְיׁשַ ִנים ּוִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ָיד ָוׁשֵ
ְלִמיִדים  ּתַ ְלַהֲעִמיד  ּכַֹח  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו 
ַהְינּו  ם,  ָוׁשֵ ָחְכָמה.  רּוַח  ֶהם  ּבָ יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ִיְתַאּוּו  ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ׁשֶ טֹוב  ם  ְלׁשֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ְבִחיַנת:  ּבִ מֹו,  ּוׁשְ ַנְפׁשֹו  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ֲאָוה  ּתַ
ח(.  כו,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָנֶפׁש"  ֲאַות  ּתַ ּוְלִזְכְרָך  ְמָך  "ְלׁשִ
ִנים  י ּבָ ִנים ּוָבנֹות, ּכִ אי ִמּבָ ַוּדַ ְוזֶה טֹוב לֹו ּבְ
ְלַהֲעִמיד  זָָּכה  ׁשֶ ְוזֶה  ֻמָעִטים,  ֵהם  ּוָבנֹות 
ַנְפׁשֹו  ּבְ ְללּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ְוָזָכה  ֲחָכִמים  ְלִמיִדים  ּתַ
ִאּלּו ְיָלָדם,  ּכְ ים, ֲהֵרי הּוא  ל ַרּבִ ְנָפׁשֹות ׁשֶ
)ְוזֶה  ּנּו.  ִמּמֶ ִחּיּות  ִלים  ּוְמַקּבְ ים  ְמֻרּבִ ה  ְוֵהּמָ
ִנים  ָרה ּבָ ה: ֲהֹלא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך ֵמֲעׂשָ ָאַמר ֶאְלָקָנה ְלַחּנָ ׁשֶ

ַמֲאַמר  ּכְ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ה  ִזּכָ ֶאְלָקָנה  י  ּכִ ח(,  א,  מּוֵאל־א  )ׁשְ

ֵניֶהם ֶנֶפׁש ַאַחת, ְואֹוָתן  ֲחַז"ל, ְוַעל־ְיֵדי ַאֲהָבָתם ַנֲעׂשּו ׁשְ

ה(: ֶנֶפׁש ַחּנָ ם ּבְ ֵרב ִנְכְללּו ּגַ ּקֵ ָפׁשֹות ׁשֶ ַהּנְ

ִמיַרת ד.  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ר  ִעּקַ
ַעס,  ֹמר ַעְצמֹו ִמּכַ ׁשְ ּיִ ֶפׁש, הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַהּנֶ
ַעְצמֹו  ֹוֵמר  ּשׁ ּוְכׁשֶ ַנְפׁשֹו.  ּבְ ּפֹוֵגם  ַעס  ַהּכַ י  ּכִ
ר  ּבֵ ַעס הּוא ִמְתּגַ א ְלֵאיזֶה ּכַ ּבָ ַעס, ּוְכׁשֶ ִמּכַ
ֲעסֹו, זֹוֶכה  ַעל ִיְצרֹו ּוַמֲאִריְך ַאּפֹו ְוכֹוֵבׁש ּכַ
מֹו  ׁשְ יל  ַמְגּדִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  דֹול.  ּגָ ירּות  ַלֲעׁשִ
ָפׁשֹות  ַהּנְ ְוָכל  טֹוב,  ם  ְלׁשֵ ְוזֹוֶכה  ְוַנְפׁשֹו 
ְלָקֵרב  ְוזֹוֶכה  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ֵאִבים  ּתְ
ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ְנָפׁשֹות 

בֹודֹו: ּכְ

ַהּיֵֶצר ה.  ּוְכׁשֶ ירּות,  ַלֲעׁשִ יק  ַמזִּ ַעס  ּכַ
ָעה  ָ ֹזאת ַהּשׁ ּבְ ְכַעס, ֵיַדע ׁשֶ ּיִ ֵמִסית ָלָאָדם ׁשֶ
ָממֹון,  ְסכּום  ֵאיזֶה  ַמְעָלה  ִמּלְ לֹו  יעּו  ּפִ ַיׁשְ
ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ֹזאת  ְלַקְלֵקל  רֹוֶצה  ְוַהּיֵֶצר 
ַפע  ֶ ַהּשׁ ִקְלקּול  ְוַעל־ְיֵדי  ירּות.  ָהֲעׁשִ ל  ׁשֶ
ַעס,  ַהּכַ ַעל־ְיֵדי  א  ַהּבָ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ׁשֶ
ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ְוַנְפׁשֹו  מֹו  ׁשְ ּפֹוֵגם 
יל  ְוַיְגּדִ ירּות  ַלֲעׁשִ ה  ִיְזּכֶ ַעס,  ַהּכַ ִמן  ַעְצמֹו 
ּוְלַהֲעִמיד  טֹוב  ם  ְלׁשֵ ה  ְוִיְזּכֶ ְוַנְפׁשֹו,  מֹו  ׁשְ
ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  ּוְלָקֵרב  ה  ַהְרּבֵ ְלִמיִדים  ּתַ

"ל: ַרְך ְוַכּנַ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ָאסּור ו.  ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַדע 
י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ְלָקְרָבם 
ְדֵרָגתֹו,  ִמּמַ ַהְמָקְרָבם  ֶאת  מֹוִריִדים  ֵהם 
ָהָרע  ְלַהְכִניַע  "ל  ַהּנַ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ַח  ּכֹ ְוֵאין 
ה  ַכּמָ ּבְ דֹול  ּגָ ִקְלקּול  א  ּבָ ַוֲאַזי  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ
זֶה  ן  ַעל־ּכֵ ְפִנים.  ּבִ ְמֹבָאר  ּכַ ִחינֹות  ּבְ
ל  ּלֵ ל ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות, ָצִריְך ְלִהְתּפַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
ה ֵליַדע ֶאת ִמי  ְזּכֶ ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ַהְרּבֵ

ְלַרֵחק ְוֶאת ִמי ְלָקֵרב:
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ְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ָכל ֵעת. ֶצֶדק ּוִמׁשְ ה ְצָדָקה ּבְ ט עֹוׂשֵ ּפָ ֵרי ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ )נט( ַאׁשְ

ט  ּפָ ים ְלִמׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ט. ַזּכֵ ּפָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, אֹוֵהב ִמׁשְ מּו ָפֶניָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְיַקּדְ
ָרַכי  ה, ְוַלְחׁשֹב ּדְ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ָבִרים ֲאׁשֶ ל ַהּדְ ָכל ֵעת ַעל ּכָ ּפֹט ַעְצִמי ּבְ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ַעד  ֶהָעִתיד.  ַעל  ֵהן  ֶהָעַבר  ַעל  ֵהן  ַעְצִמי  ּבְ ֵפט  ָ ְלִהּשׁ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ֵהיֵטב  י  ְעּתִ ּדַ ב  ֵ ּוְלַיּשׁ
ה ַלֲעׂשֹות  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּה, ּבְ ֵאֵלְך ּבָ ָרה ׁשֶ ִטי ָלאֹור, ְלָבֵרר ִלי ֶדֶרְך ְיׁשָ ּפָ ה ְלהֹוִציא ִמׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ָהָלה. ְוֹלא ַאּטֶ ֱאֶמת, ְוֹלא ִאיַגע ָלִריק ְוֹלא ֵאֵלד ַלּבֶ ֶטיָך ּבֶ ּפָ ּוִמׁשְ יָך  ֹמר ֻחּקֶ ְוִלׁשְ ְרצֹוְנָך 
ְוָלדּון  ּפֹט  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ לֹום, ַרק  ְוׁשָ ְוֹלא ַאְטֶעה ֶאת ַעְצִמי ַחס  ר,  ׁשָ ְוַהּיָ ט ָהֱאֶמת  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִמן 
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת ּכִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְלַמַען ֶאְזּכֶ י ּבֶ ל ֲעָסַקי ּוַמֲעׂשַ ֶאת ּכָ
ִיְהֶיה  ִני ׁשֶ יָך. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּוְתַזּכֵ ְמָרה ֵעדּות ּפִ ִני, ְוֶאׁשְ ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ּכְ
ל ַעל ַעְצִמי ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ּוְלַרֵחם  ּכֵ ָכל יֹום ּוְלִהְסּתַ ה ְלִהְתּבֹוֵדד ּבְ ֵיֵצר ַהּטֹוב ׁשֹוְפִטי, ְוֶאְזּכֶ
יִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוַלְחׁשֹב ֵעצֹות  ר ָעׂשִ ים ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ַעְצִמי ַעל ּכָ ֵפט ּבְ ָ ָעַלי ּוְלִהּשׁ
ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ֲחָזָקה  ָלה  ַקּבָ ָעַלי  ל  ּוְלַקּבֵ ַחת,  ׁשַ י  ִמּנִ י  ַנְפׁשִ ט  ְלַמּלֵ ֵאיְך  ְוַתֲחּבּולֹות, 
דֹול ְוָחָזק ְמֹאד  ִהְתַלֲהבּות ּגָ י ּבְ ְתַלֵהב ִלּבִ ּיִ ֶטיָך ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ּפָ יָך ּוִמׁשְ ֹמר ִמְצֹוֶתיָך ְוֻחּקֶ ִלׁשְ
ֹרף ּוְלָבֵער  ב ְלַכּלֹות ְוִלׂשְ ה ַעל־ְיֵדי ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּכִ ֵאֶליָך ּבֶ
י ַעל־ ֱאַחז ּבִ ּנֶ י ָהָרִעים, ֵהן ָהַרע ׁשֶ י ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ ֱאַחז ּבִ ּנֶ י, ֵהן ָהַרע ׁשֶ ֱאַחז ּבִ ּנֶ ל ָהַרע ׁשֶ ּכָ

ַזְרּתָ  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַמִים ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדֶתָך, ּכַ ִיְרַאת ׁשָ ֶהם ּבְ ר ִעּמָ ֲאִני עֹוֵסק ְלַדּבֵ ְיֵדי ֲאֵחִרים, ׁשֶ
ֵני ָאָדם  ל ְלָקֵרב ּבְ ּדֵ ּתַ ב ְלִהׁשְ ָרֵאל ְמֻחּיָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
ׁש ַעל זֶה,  ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ה יֹוֵדַע ִרּבּוי ַהּמְ זֶה. ֲאָבל ַאּתָ ָרֵאל ֲעֵרִבים זֶה ּבָ י ָכל ִיׂשְ ַלֲעבֹוָדֶתָך, ּכִ
ָהַרע  י  ּכִ ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ְרחֹוִקים  ְלָקֵרב  ָהעֹוֵסק  ָהִאיׁש  זֶה  ּבְ ֶרה  ְתּגָ ּמִ ׁשֶ ָהַרע  רּות  ִהְתּגָ ְוֹגֶדל 
לֹום  לֹום, ְלַהּטֹות ְלָבבֹו ַחס ְוׁשָ ֵלב ַהְמָקְרָבם ַחס ְוׁשָ ים רֹוֶצה ְלִהְתַאֵחז ּבְ ל ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֶתָך,  ָ ְקֻדּשׁ מּול  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ
ְך  ְוֻיְמׁשַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ יַע ָעֵלינּו ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת ּדִ ּפִ דֹוָלה, ְוַתׁשְ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ְוַתְחֹמל ָעֵלינּו ּבְ
ָבֵרינּו  ּדְ ל  ּוְלַכְלּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ט  ּפָ ְלִמׁשְ נּו  ּוְתַזּכֵ ְיֹהָוה.  ית  ִמּבֵ ַהּיֹוֵצא  ַהָחְכָמה  ַמְעָין  ָעֵלינּו 
ְתָקְרִבים  ַהּמִ ָהְרחֹוִקים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַרע  ל  ּכָ ֹרף  ְוִיׂשְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵאׁש  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבְ
ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ְלַהֲחִזיר  ֹכַח  ָלנּו  ְוִיְהֶיה  ָיֵדינּו,  ַעל  ַלֲעבֹוָדְתָך 
א  ל ּוְלרֹוֵמם ּוְלַנּשֵׂ ֱאֶמת ְוִלְבנֹות ֵמֶהם ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ְלַגּדֵ ּוְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
ָהְרחֹוִקים ִמְתָקְרִבים ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ׁשֶ בֹוְדָך ּכְ ר ּכְ י זֶה ִעּקָ דֹול ַעל ָיָדם, ּכִ בֹוְדָך ַהּגָ ּוְלַהֲעלֹות ּכְ
ָלל, ַרק  ֶהם ּכְ ּלָ יק ָלנּו ָהַרע ׁשֶ בֹודֹו. ְוֹלא ַיזִּ ַמִים ּכְ ָ ל ּגֹוִים ְיֹהָוה ַעל ַהּשׁ תּוב, ָרם ַעל ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ב  ה, ְוִיְתַלֵהב ַהּלֵ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ׁשְ ָבֵבנּו ַעל־ְיֵדי ֵאׁש ַהּמִ ֹרף ּוְלָבֵער ָהַרע ִמּלְ ה ְלַהְכִניַע ְוִלׂשְ ִנְזּכֶ
ל ָהַרע ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום  ָרף ּכָ ט, ְוִיְהֶיה ִנׂשְ ּפָ ׁשְ א ַהּמִ ּסֵ ב ַעל ּכִ דֹול ְוֵיׁשֵ ִהְתַלֲהבּות ּגָ ּבְ
ְתָקְרִבים  ָפׁשֹות ַהּמִ ֵלב ַהּנְ ְלָבֵבנּו ְוֹלא ּבְ לֹום, ֹלא ּבִ ִלּפֹות ְלִהְתַאֵחז ַחס ְוׁשָ ּכַֹח ְלָהַרע ְוַהּקְ
ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ְורֹוִצים  ַלֲעבֹוָדְתָך 
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ְמעּו ְרחֹוִקים  ֵלם. ְוִיׁשְ ֵלב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ ֱאֶמת, ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
ְוַהּנֹוָתר  ִצּיֹון  ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ ל(  )ּכָ ְוָהָיה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ַמְלכּוֶתָך,  ֹכַח  ירּו  ְוַיּכִ ְוָיבֹואּו 
יב  ל ָהַרע ְלַגְמֵרי. ְוָתׁשִ ּטֵ ָלִים. ְוִיְתּבַ ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ַלַחּיִ ל ַהּכָ ַלִים ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ירּוׁשָ ּבִ
ּוְבַרֲחִמים  ֶחֶסד  ּבְ ָך  ְלַבּדֶ ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ ְוִתְמֹלְך  ה,  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ְויֹוֲעֵצינּו  ָבִראׁשֹוָנה  ּכְ ׁשֹוְפֵטינּו 
ל  ְסאֹו. ּוְתַבּטֵ ט ּכִ ּפָ ׁשְ ב ּכֹוֵנן ַלּמִ תּוב, ַויֹהָוה ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ט. ִויֻקּיַ ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ ּבְ

ְטִרין אֹוֲחָרִנין ִמן ָהעֹוָלם: ִלּפֹות ְוָכל ַהּסִ ל ַהּקְ ּכָ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ּוְבחֹומֹוֶתיָך,  ֵביְתָך  ּבְ ם  ָוׁשֵ ַיד  ָלנּו  ן  ּתֶ ּתִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ נּו  ּוְתַזּכֵ
ן  ם עֹוָלם ֶאּתֶ נֹות ׁשֵ ִנים ּוִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי ּוְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ י ָלֶהם ּבְ תּוב, ְוָנַתּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ן ָלנּו ָחְכָמה ָוׂשֵ ה, ְוִתּתֶ ְלִמיִדים ַהְרּבֵ נּו ְלַהֲעִמיד ּתַ ֵרת. ּוְתַזּכֵ ר ֹלא ִיּכָ לֹו ֲאׁשֶ
יקּו  ּלֹא ַיזִּ ֹאֶפן ׁשֶ ט, ּבְ ּפָ ׁשְ ּמִ ָבֵרנּו ּבְ ל ּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּוְלַכְלּכֵ ר ִעם ּכָ ה ֵליַדע ֵאיְך ְלַדּבֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ם  ֱאֶמת, ְוַיּטּו ְלָבָבם ֵאֶליָך ְוָיׁשּובּו ֻכּלָ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ָבֵרינּו, ַרק ְיעֹוְררּו אֹוָתם ְלׁשִ ָלֶהם ּדְ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֵלָמה ְלָפֶניָך ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

ֵמֲעֹון  ָתִמיד  ֹמר אֹוָתנּו  ְוִתׁשְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  עֹוָלם,  ַעד  ֵמנּו  ׁשְ יל  ְוַתְגּדִ ם טֹוב  ְלׁשֵ נּו  ּוְתַזּכֵ
י ַחס  ַאּפִ י ּבְ ָבר ְוֹלא ַעל ׁשּום ָאָדם ְלעֹוָלם, ְוֹלא ֶאְטֹרף ַנְפׁשִ ַעס, ְוֹלא ֶאְכעֹוס ַעל ׁשּום ּדָ ַהּכַ
הּוא  זֶּה ֶנֱאַמר ַעל ַהּכֹוֵעס ׁשֶ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר, ׁשֶ ּתַ לֹום, ְוֹלא ִיְהֶיה ְבָיִדי ֵאל ָזר ְוֹלא ֶאׁשְ ְוׁשָ
ִמיָרה,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ָדנּות  ּפְ ַהּקַ ּוִמן  ָהֹרֶגז  ּוִמן  ַעס  ַהּכַ ִמן  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ּכְ
עּוַרי ַעד  ַעס ִמּנְ ָך ַעל־ְיֵדי ָעֹון ַהּכַ י ֶנְגּדְ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ִלי ַעל ּכָ ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ּוְתַכּפֵ
ְדנּו ַעל  ר ִאּבַ עּוֵרינּו, ַעד ֲאׁשֶ נּו ִמּנְ ה ָרָעה ֹזאת ִנְתַאֲחָזה ּבָ ּדָ ּמִ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ ַהּיֹום ַהזֶּה, ּכִ

ְדנּו: ִאּבַ ֶ ָיָדּה ַמה ּשׁ

ִמּדֹוֶתיָך  ִני ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל, ְוֶלֱאֹחז ּבְ דֹול, ְוַזּכֵ טּוְבָך ַהּגָ ִדי ּבְ חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוֵהִטיָבה ִעּמָ
ָמר  ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוטֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. ְוֶאְהֶיה ִנׁשְ ה ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ ר ַאּתָ דֹוׁשֹות ֲאׁשֶ ַהּקְ
ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָלל.  ּכְ ִלְלָבִבי  יעּו  ַיּגִ ְוֹלא  ְוֹלא ָיבֹואּו  ַיֲעלּו  ּלֹא  ׁשֶ דֹות  ּוְקּפֵ ַעס  ּכַ ל ִמיֵני  ִמּכָ
ים  ְתַאּוּו ַנְפׁשֹות ַרּבִ ּיִ נּו ַעל־ְיֵדי־זֶה, ַעד ׁשֶ ֵמינּו ְוַנְפׁשֵ ל ׁשְ ה, ְוִיְתַגּדֵ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ַפע ָהֲעׁשִ ׁשֶ
ה ַעד  ָ ְקֻדּשׁ ֶפׁש ּדִ ְוַהּנֶ ם  ֵ יל ַהּשׁ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוַתְגּדִ ְוִיְתָקְרבּו ֵאֶליָך ּבֶ נּו  ַנְפׁשֵ ֵלל ּבְ ְלִהּכָ

ֲאַות ָנֶפׁש: ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּתַ תּוב, ְלׁשִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ עֹוָלם, ִויֻקּיַ

ר ֵהם ְיכֹוִלים  ְנֵפי ֲעבֹוָדֶתָך, ֲאׁשֶ ַחת ּכַ ָאסּור ְלָקְרָבם ּתַ ִעים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ֵמָהְרׁשָ ְמֵרנּו ּבְ ְוִתׁשְ
ה  י ַאּתָ ָלל. ּכִ ֶהם ְלָקְרָבם ּכְ ְדֵרָגתֹו, ְוֹלא ַנֲעֹסק ִעּמָ לֹום ֶאת ַהְמָקְרָבם ִמּמַ ְלהֹוִריד ַחס ְוׁשָ
ָאנּו  ְלַבד  ָעֶליָך  ַרק  ְלַרֵחק,  ִמי  ְוֶאת  ּוְלָקֵרב  ִלְבֹחר  ִמי  ֵליַדע ֶאת  ַדַעת  נּו  ּבָ ֵאין  י  ּכִ יֹוֵדַע 

ה: נּו ְוִכְרצֹוְנָך ַנֲעׂשֶ ה ִעּמָ ָך ֲעׂשֵ ַחְסּדְ ָעִנים, ּכְ סֹוְמִכים ְוִנׁשְ

ָכל  ּפֹט ַעְצִמי ּבְ ה, ִלׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ָפט ּדִ ִני ְלִמׁשְ ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ֲאלֹוַתי ּבְ א ִמׁשְ ַמִים, ַמּלֵ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ה ִלְהיֹות  י, ְוֶאְזּכֶ ֱאַחז ּבִ ל ָהַרע ַהּנֶ ֹרף ּכָ ט ְוִיׂשְ ּפָ ׁשְ ְתעֹוֵרר ֵאׁש ַהּמִ ּיִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ֵעת ּכִ
ְמָך  ל ׁשִ בֹוְדָך ָתִמיד, ְוִיְגּדַ ל ּכְ ים ֵאֶליָך ּוְלַגּדֵ ֱאֶמת. ְוַתַעְזֵרִני ְלָקֵרב ַנְפׁשֹות ַרּבִ ּלֹו טֹוב ּבֶ ּכֻ



ְמעֹון י ׁשִ ַתח ַרּבִ ּתֹוָרה ס י ּפָ שנד

ְרצֹוְנָך  י  עֹוׂשֵ ַעל־ְיֵדי  ְבֶנה  ַהּנִ ַהּקֶֹדׁש  ַהֵהיַכל  ּבְ טֹוב  ֵחֶלק  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם.  ַעד 
ֶנה  ּבָ ּתִ ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ַלִים  ְירּוׁשָ ִעיְרָך  ְוִתְבֶנה  ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעבֹוָדְתָך  ְרחֹוִקים  ַהְמָקְרִבים 
ֹרף  ט. ּוְתַבֵער ְוִתׂשְ ּפָ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ ַגׁשְ ְוִתּכֹוֵנן ּבְ
ֵעת ַהִהיא  תּוב ּבָ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ְמָאה ִמן ָהעֹוָלם, ִויֻקּיַ ל ָהַרע ְוַהּטֻ ל ּכָ ה ּוְתַבּטֵ ּוְתַכּלֶ
ָלִים ְוֹלא ֵיְלכּו עֹוד  ם ְיֹהָוה ִלירּוׁשָ א ְיֹהָוה ְוִנְקוּו ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִים ְלׁשֵ ּסֵ ַלִים ּכִ ִיְקְראּו ִלירּוׁשָ
ָלׁשּוב  ה  ְוִנְזּכֶ ְצָדָקה.  ּבִ ֶביָה  ְוׁשָ ֶדה  ּפָ ּתִ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ִצּיֹון  ְוֶנֱאַמר,  ָהָרע.  ם  ִלּבָ ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי 
ֲעֹסק  ּנַ ָלל ָהֵעֶסק ׁשֶ יק ָלנּו ַלֲעבֹוָדֵתינּו ּכְ ְתׁשּוָבה, ְוֹלא ַיזִּ ֱאֶמת ּוְלַהֲחִזיר ֲאֵחִרים ּבִ ֵאֶליָך ּבֶ
ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ְלטֹוָבה,  זֶה  ּבָ ָנֵתינּו  ַכּוָ י  ּכִ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעבֹוָדְתָך  ְרחֹוִקים  ְלָקֵרב 

ֱאֶמת: ְלַבד ּבֶ

לֹוֶתיָך  ַמְעּגְ ֹמְך ֲאׁשּוַרי ּבְ ֵלם ּתָ ֵלָבב ׁשָ ַלי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ְוָהֵכן ְצָעַדי ּוַמְעּגָ
ְיֹהָוה ָעֵלינּו  ָך  ְיִהי ַחְסּדְ מֹו.  ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַמְעּגְ ּבְ ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב  י  ַנְפׁשִ ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי.  ּבַ
נּו.  ׁשֵ ר ָהָיה ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ ֲאׁשֶ נּו ּכַ ר ִיַחְלנּו ָלְך. ְיִהי ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ִעּמָ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ֶאת  ר ִצּוָ ָטיו ֲאׁשֶ ּפָ יו ּוִמׁשְ ֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָ ָרָכיו ְוִלׁשְ ָכל ּדְ ְלַהּטֹות ְלָבֵבינּו ֵאָליו ָלֶלֶכת ּבְ
י ִלְפֵני ְיֹהָוה ְקרֹוִבים ֶאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו יֹוָמם  ְנּתִ ר ִהְתַחּנַ ה ֲאׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו. ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאּלֶ
י  ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ּדַ יֹומֹו. ְלַמַען  ּבְ ַבר יֹום  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ט ַעּמֹו  ּפַ ּוִמׁשְ ט ַעְבּדֹו  ּפַ ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד: ָהָאֶרץ ּכִ
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ֶהם א.  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִביֵלי  ׁשְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע,  ּדַ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ִהְתּבֹוְננּות 
ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ַהזֹּאת  ַלִהְתּבֹוְננּות  ָלבֹוא 
ָהָיה  ׁשֶ ׂשָכר  ִיּשָׂ ּוְבֵני  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ
ֵני  "ּוִמּבְ ְבִחיַנת:  ּבִ ַהזֹּאת,  ִהְתּבֹוְננּות  ָלֶהם 
ֹלא  יב, לג(,  ִמים־א  ְבֵרי־ַהּיָ )ּדִ ִביָנה"  יֹוְדֵעי  ׂשָכר  ִיּשָׂ
ִחיַנת:  ּבְ ירּות,  י ִאם ַעל־ְיֵדי ֲעׁשִ ּכִ ָזכּו ָלזֶה 
ית מט, יד(, ְוַתְרּגּומֹו:  ֵראׁשִ ֶרם" )ּבְ ׂשָכר ֲחמֹור ּגָ "ִיּשָׂ
ִביִאים ָהיּו  ַהּנְ ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ ִנְכִסין'.  ּבְ יר  'ַעּתִ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  יִרים ּכְ ֲעׁשִ
ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ְוֵכן 
ְפָרט  דֹוִלים ְמֹאד, ּבִ יִרים ּגְ ָהיּו ֲעׁשִ ְמֹאד ׁשֶ
ַהְינּו  ּדְ ַהּתֹוָרה,  ָיָדם  ֶרְך  ּדֶ ָעַבר  ׁשֶ אֹוָתם 
ָרֵאל, ְוֵכן  ֵהִביא ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ָניֹות, ְוֵכן ַרב  ׁשְ ר ְוָחַתם ֶאת ַהּמִ ּדֵ ּסִ י ׁשֶ ַרּבִ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְלמּוד,  ַהּתַ ֶאת  ְוָחַתם  ר  ּדֵ ּסִ ׁשֶ י  ַאׁשִ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  דֹוִלים ְמֹאד ּכְ יִרים ּגְ ָהיּו ֲעׁשִ
דֹול  ירּות ּגָ י ְצִריִכין ֲעׁשִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ

"ל: ּנַ ַלִהְתּבֹוְננּות ַהזֹּאת ּכַ

הּוא ב.  ַהזֹּאת  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ַלֲעׁשִ ָלבֹוא 
ל  ּכָ ׁשֶ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ָיִמים,  ֲאִריַכת  ַעל־ְיֵדי 
ְהֶיה  ּתִ ְך,  ַאַחר־ּכָ ָאה  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ְוָכל  יֹום 
ה  ָ ְקֻדּשׁ תֹוֶסֶפת  ּבְ יֹוֵתר  ּוְרָחָבה  ה  ֲאֻרּכָ
ְתִחיל  ּמַ קֹום ׁשֶ ל יֹום ָויֹום, ִמּמָ י ּכָ ְוָטֳהָרה. ּכִ
ַהְינּו  ָקָצר,  הּוא  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶאָחד,  ל  ּכָ ֵאֶצל 
ה ָעָליו ְמֹאד ָהֲעבֹוָדה  ת ַהּיֹום ָקׁשָ ְתִחּלַ ּבִ ׁשֶ
ן  ְוַעל־ּכֵ ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ
יֹום  ָכל  ּבְ ְמֹאד  דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ְצִריִכין 
ֵבדּות  ּכְ רֹוֶאה  ׁשֶ ִמזֶּה  ִיּפֹל  ְלַבל  ָויֹום, 
יֹום  ָכל  ּבְ ִיְתַחזֵּק  ַרק  יֹום,  ָכל  ּבְ ָהֲעבֹוָדה 
ֵבדּות  ְוַהּכְ ָחק  ְוַהּדְ ַצר  ַהּמֵ ִמן  ְלַהְתִחיל 
ְוַאַחר־ ר,  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ דֹול  ַהּגָ
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ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ְוהֹוֵלְך  ִמְתַרֵחב  ִיְהֶיה  ְך  ּכָ
ַאַחר־ ָאה  ּבָ ׁשֶ ָעה  ְוׁשָ ָעה  ׁשָ ְוָכל  ַרְך.  ִיְתּבָ

תֹוֶסֶפת  יָלּה ּוְלַהְרִחיָבּה ּבְ ְך, ִיְרֶאה ְלַהְגּדִ ּכָ
ִיְרֶאה  יו  ַחּיָ ִמיֵמי  יֹום  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ה,  ָ ְקֻדּשׁ
ה  ָ ְקֻדּשׁ תֹוֶסֶפת  ּבְ ּוְלַהְרִחיבֹו  ילֹו  ְלַהְגּדִ
ר  ָפָניו, ְוֵכן ְלעֹוָלם. ְוזֶה ִעּקַ ּלְ ְיֵתָרה ִמּיֹום ׁשֶ
ירּות  ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכין ַלֲעׁשִ ֲאִריַכת ָיִמים ׁשֶ
ִמים"  ּיָ ּבַ א  ּבָ ָזֵקן  ְוזֶהּו: "ְוַאְבָרָהם  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
"ל, ְוַעל־ ית כד, א(, ַהְינּו ֲאִריַכת ָיִמים ַהּנַ ֵראׁשִ )ּבְ

ּכֹל", ַהְינּו  ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ְיֵדי־זֶה: "ַוה' ּבֵ
"ל: ה ַהּנַ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ֲעׁשִ ּבַ

ָיִמים ג.  ַלֲאִריַכת  זֹוִכין  ִיְרָאה  ַעל־ְיֵדי 
ֵלי  ִחיַנת: "ִיְרַאת ה' ּתֹוִסיף ָיִמים" )ִמׁשְ "ל, ּבְ ַהּנַ
ה  ָ ְרָאה ְמִביָאה ּתֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ַהּיִ י, כז(, ַהְינּו ׁשֶ

ִנְתָאְרִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ
"ל: ּנַ ִמים ּכַ ְוִנְתַרֲחִבין ַהּיָ

ין ד.  עֹוׂשִ ׁשֶ ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ֵחן  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 
ּוְבִדּבּוָרם  ּוַבֲאִכיָלה  ֲעִמיָדה  ּבַ ֵני־ָאָדם,  ּבְ
ּוְלָכל  ָבִרים,  ּדְ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ֵני־ָאָדם  ּבְ ִעם 
ד  ִנְלּכָ ְוָהָאָדם  ְמֻיָחד,  ַאֵחר  ֵחן  ֵיׁש  ָבר  ּדָ
ֲאַות ֶהֶבל ֹיִפי  ֵאינֹו ִנְזָהר ִמּתַ זֶה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּבָ
ֶקר  "ׁשֶ ִחיַנת:  ּבְ זֶה,  ּבָ לּוי  ּתָ זֶה  י  ּכִ ים,  ׁשִ ַהּנָ
א  ם לא, ל(, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ּבָ ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי" )ׁשָ
ָיְפָיּה  ְחֹמד  ּתַ "ַאל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעִנּיּות, 
ר ָלֶחם"  ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ָ י ְבַעד ִאּשׁ ְלָבֶבָך, ּכִ ּבִ
ם  )ׁשָ ִחיַנת: "הֹון ֵמֶהֶבל ִיְמַעט"  ם ו, כו(,ְוזֶה ּבְ )ׁשָ

ַההֹון.  ִנְתַמֵעט  ַהּיִֹפי  ֶהֶבל  ַעל־ְיֵדי  יא(,  יג, 

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמזֶּה  ַהִהּפּוְך  ִהיא  ְוִיְרָאה 
ה'  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ ַהּיִֹפי  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  "ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא  ל(,  לא,  ם  )ׁשָ ל"  ִתְתַהּלָ ִהיא 
ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  ׁשֶ ֲאַות  ִמּתַ ִנּצֹוִלין  ִיְרָאה, 
ְוזֹוִכין  ַלֲעִנּיּות,  ִאין  ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ַהּיִֹפי 
ַעל־ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ַלֲעׁשִ ָיָדּה  ַעל 

"ל: ְיֵדי־זֶה זֹוִכין ַלִהְתּבֹוְננּות ַהּנַ

ַעל ה.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ִהְתּבֹוְננּות  ר  ִעּקַ
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ְלִהְתּבֹוֵנן,  ּיּוַכל  ׁשֶ ּקּונֹו,  ּתִ
ֲאַות  ּתַ ְוַעל־ְיֵדי  ּגּוף.  ּבַ ׁשֶ ָמִנים  ּוׁשְ ֵלחֹות 
)ַעּיֵן  יָמה  ׁשִ ַהּנְ ִנְפֶסֶקת  ַהּיִֹפי  ְוֶהֶבל  ִנאּוף 
ר ִחּיּות ָהָאָדם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִהיא ִעּקַ ִנים(, ׁשֶ ּפְ

ין ֵלחֹות ַהּגּוף ְוִנְתַקְלֵקל ִהְתּבֹוְננּות  ׁשִ ִנְתַיּבְ
ין  ִעים ַנֲעׂשִ ּגָ ל ַהְמׁשֻ ן ּכָ ֶכל. ְוַעל־ּכֵ ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ
ָאָדם  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ְוֵכן  דּוַע.  ּיָ ּכַ ִנאּוף  ַעל־ְיֵדי 
ֶחְסרֹון  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ֲאָבל  ִעים,  ּגָ ְמׁשֻ ֵאיָנם  ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ָבא  ַהּכֹל  ה,  ַהְרּבֵ ַעת  ַהּדַ ּוִבְלּבּול 
ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמִנים  ּוׁשְ ֵלחֹות  ׁש  ַיּבֵ ּמְ ׁשֶ ִנאּוף 

"ל: ּנַ ֶכל ּכַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתַקְלֵקל ַהּשֵׂ

ִחינֹות, ו.  ֹלׁש ּבְ ׁשָ ְרָאה הּוא ּבְ ֵלמּות ַהּיִ ׁשְ
ִחיָנה  ַהּבְ ֹלׁש.  ִמׁשָ לּוָלה  ּכְ ִחיָנה  ּבְ ְוָכל 
ַעל־ ִהיא  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ מֹוָרא  ָהִראׁשֹוָנה: 

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי 
ל  ּכָ ׁשֶ ְוָצִריְך  ְוַדְעּתֹו,  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ּבְ
ה'.  ְרַאת  ִמּיִ ְמֵלִאים  ִיְהיּו  ֹמִחין  ה  ֹלׁשָ ַהׁשְ
ִהיא  ׁשֶ ְך,  ַרּבָ מֹוָרא  ה:  ִנּיָ ַהּשְׁ ִחיָנה  ַהּבְ
ְוָצִריְך  ֵמָהַרב,  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ּמּוד  ַהּלִ ַעל־ְיֵדי 
ּמּוד,  ַהּלִ ֶחְלֵקי  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ָכל  ּבְ יָכּה  ְלַהְמׁשִ
פ"ח(.  ת  ּבָ )ׁשַ ִליָתָאה'  ּתְ 'אֹוַרְיָתא  ִחיַנת:  ּבְ
ָוֵאם,  ָאב  מֹוָרא  ית:  ִליׁשִ ַהּשְׁ ִחיָנה  ַהּבְ
ָוהֹון  ִית  "ּבַ ְבִחיַנת:  ּבִ יָכּה  ְלַהְמׁשִ ְוָצִריְך 
ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ֵלי יט, יד(, ְוָצִריְך ׁשֶ ַנֲחַלת ָאבֹות". )ִמׁשְ
ירּות  ָהֲעׁשִ ֶחְלֵקי  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ְרָאה  ַהּיִ
'ְלעֹוָלם  ִחיַנת:  ּבְ ָאבֹות,  ַנֲחַלת  ֵהם  ׁשֶ
ַקְרַקע  ּבְ ִליׁש  ׁשְ ִליׁש ָאָדם ֶאת ְמעֹוָתיו,  ַיׁשְ
ָבא  ַחת ָידֹו' )ּבָ ִליׁש ּתַ ְפַרְקַמְטָיא ּוׁשְ ִליׁש ּבִ ּוׁשְ

ְמִציָעא מ"ב(:

ַבת ז.  ּתֵ ר  ִנְזּכַ ֹלא  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ָכל  ּבְ
ֵאֶצל  ַהְינּו  ָעִמים,  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ ַרק  ירּות  ֲעׁשִ
ֶאת  י  ְרּתִ ֶהֱעׁשַ ֲאִני  ֹתאַמר  "ְוֹלא  ְסדֹום: 
ְוֵלָאה  ָרֵחל  ְוֵאֶצל  כג(.  יד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַאְבָרם" 
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ְוכּו'  ֱאֹלִהים"  יל  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ ר  ָהֹעׁשֶ ָכל  י  "ּכִ
ֹלא  יר  "ֶהָעׁשִ ָקִלים:  ׁשְ ְוֵאֶצל  טז(.  לא,  ם  )ׁשָ

ֶחְלֵקי  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ טו(,  ל,  מֹות  )ׁשְ ה"  ַיְרּבֶ
ְפַרְקַמְטָיא  ּבִ ׁשֶ ִליׁש  ׁשְ "ל.  ַהּנַ ירּות  ָהֲעׁשִ
ְסדֹום,  ֵאֶצל  ר  ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ֶנֶגד  ּכְ הּוא 
ָרֶגל"  י  ִמּנִ ִחים  ּכָ ׁשְ "ַהּנִ ִתיב:  ּכְ ְסדֹום  ּבִ י  ּכִ
הּוא  ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ל ַהּמַ ָרצּו ְלַבּטֵ )ִאּיֹוב כח, ד(, ׁשֶ

ְזבּולּון  ַמח  "ׂשְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרֶגל,  ִחיַנת  ּבְ
ְוָקא  ּדַ ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ יח(,  לג,  ָבִרים  )ּדְ ֵצאֶתָך"  ּבְ
ִליׁש  ּוׁשְ ן.  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ְפַרְקַמְטָיא  ּבִ ִליׁש  ׁשְ
ֵאֶצל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ַקְרַקע  ּבְ ׁשֶ
ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְוֵלָאה,  ָרֵחל 
ִביל ִהְתּבֹוְננּות ַהּתֹוָרה, ֲאָבל  ׁשְ הּוא ַרק ּבִ
ַרק  ְוהּוא  ֹסֶלת  ּפְ הּוא  ירּות  ָהֲעׁשִ זֶה  ֹלא  ּבְ
ְוזֶה  מֹוָתן.  ּכְ ַעת  ַהּדַ י  ּוְקַטּנֵ ים  ָנׁשִ ִביל  ׁשְ ּבִ
ְוכּו',  ר  ָהֹעׁשֶ ָכל  י  ּכִ ְוֵלָאה  ָרֵחל  ָאְמרּו  ׁשֶ
הּוא  ָלנּו  ִהְתּבֹוְננּות,  ִביל  ׁשְ ּבִ ֹלא  הּוא  ׁשֶ
ים  ָנׁשִ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּוְלָבֵנינּו, 
ר ָאַמר  ל ֲאׁשֶ ה ּכָ ַעת, ֲאָבל: "ְוַאּתָ י ַהּדַ ּוְקַטּנֵ
ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַהְינּו  ה",  ֲעׂשֵ ֱאֹלִהים  ֵאֶליָך 
ַגְדלּות  ּבְ ִהְתּבֹוְננּות  ִביל  ׁשְ ּבִ ירּות  ָלֲעׁשִ
ַקְרַקע,  ּבְ ִליׁש  ׁשְ ָצִריְך  זֶה  ּוְכֶנֶגד  ה', 
)ַסְנֶהְדִרין  ִהיא'  עֹוָלם  ַקְרַקע  ה  ָ 'ִאּשׁ ִחיַנת:  ּבְ
ירּות  ָהֲעׁשִ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ָידֹו  ּבְ ׁשֶ ִליׁש  ּוׁשְ ע"ד(. 

ר  ם: ְלַכּפֵ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ ָקִלים, ׁשֶ ר ֵאֶצל ׁשְ ְזּכַ ּנִ ׁשֶ
ָידֹו ֶנֶפׁש  ר ּבְ ִחיַנת: "ֲאׁשֶ ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ּבְ
ר ִאיׁש" )ִאּיֹוב י"ב י( : )ָאַמר  ׂשַ ל ּבְ ל ָחי ְורּוַח ּכָ ּכָ
ַתב,  ּכָ ָבָריו ַהּקֹוְדִמים ׁשֶ זֶה ְמָבֵאר ּדְ ּבָ ֲעִתיק, ִנְרֶאה ׁשֶ ַהּמַ

י  ירּות, ּכִ ל ֶחְלֵקי ָהֲעׁשִ ְרָאה ַעל ּכָ ט ַהּיִ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ׁשֶ

ל  י ּכָ ר ִמּמֹוָרא ָאב ָוֵאם, ֲאָבל ֲהֹלא ָידּוַע ּכִ ם ְמַדּבֵ ָ ּשׁ ַאף ׁשֶ

ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ן ָצִריְך ׁשֶ ִחינֹות, ְוַעל־ּכֵ ל ַהּבְ לּוָלה ִמּכָ ִחיָנה ּכְ ּבְ

א  ּשָׂ ה ַהּמַ ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ ְפַרְקַמְטָיא, ּכְ ּבִ ִליׁש ׁשֶ ְרָאה ַעל ַהּשְׁ ַהּיִ

ְרָאה ַעל  ט ַהּיִ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ָראּוי, ְוֵכן ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֱאמּוָנה ּכָ ן ּבֶ ּוַמּתָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ִאם ֹלא  ׁשֶ ַעְצמֹו,  יר ֶאת  ַיְזּכִ ַקְרַקע  ּבְ ׁשֶ ִליׁש  ַהּשְׁ

י  ּוְקַטּנֵ ים  ָנׁשִ ְכַלל  ּבִ ִיְהֶיה  ִהְתּבֹוְננּות  ִביל  ׁשְ ּבִ ירּות  ֲעׁשִ ּבָ

ה ַקְרַקע עֹוָלם ִהיא, ְוֵכן ַעל־ְיֵדי  ָ ִחיַנת ִאּשׁ הּוא ּבְ ַעת, ׁשֶ ַהּדַ

יר ֶאת ַעְצמֹו  ָידֹו ַיְזּכִ ּבְ ִליׁש ׁשֶ ְרָאה ַעל ַהּשְׁ ט ַהּיִ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ

ֵדי  ּכְ ָידֹו,  ּבְ ְסּפֹו  ּכַ ִליׁש  ׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ן  ַעל־ּכֵ ׁשֶ

י  ְסּפֹו, ּכִ ה ִעם ּכַ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ַהְרּבֵ ִנים ּבְ ְהיּו ְמזֻּמָ ּיִ ׁשֶ

ר  ּבֵ ָידֹו ְוַהּיֵֶצר ָהָרע ִמְתּגַ ְסּפֹו ּבְ ּכַ ַאף ׁשֶ יר ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ַיְזּכִ

ֶֹרׁש  ִהיא ִמּשׁ ָעָליו ִלְבִלי ְלַרֵחם ַעל ֶהָעִני, ֲאָבל ֲהֹלא ַנְפׁשֹו )ׁשֶ

טו(,  כ"ד  ָבִרים  )ּדְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  א  נֹוׂשֵ הּוא  ְוֵאָליו  ִחיַנת  ּבְ ְסּפֹו  ּכַ ִעם  ֶאָחד 

דֹוׁש  ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר( ִהיא ּבְ ים ּבְ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ְמֹבָאר ּבִ ּכַ

ר ַעל  ֵדי ְלַכּפֵ ְצָדָקה ּכְ רּוְך הּוא, ְוָלֵכן ָצִריְך ְלַהְרּבֹות ּבִ ּבָ

ַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ַעל  ר  ְלַכּפֵ ָקִלים:  ׁשְ ּבִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנְפׁשֹו, 

ל ָחי" )ִאּיֹוב יב, י( ְוכּו'(. ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ִחיַנת: "ֲאׁשֶ ּבְ

ִקיַדת ח.  ְרָאה הּוא ַעל־ְיֵדי ּפְ ּלּות ַהּיִ ִהְתּגַ
ֲעָקרֹות  ְפָקִדין  ּנִ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ֲעָקרֹות 
ן  ְוַעל־ּכֵ יֹוֵתר.  ּבְ ְרָאה  ַהּיִ ה  ּלֶ ִנְתּגַ יֹוֵתר  ּבְ
הּוא  ׁשֶ ִיְצָחק  ִקיַדת  ּפְ ָהָיה  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ
ַחד  ּפַ ִחיַנת  ּבְ ְרָאה ְמֹאד  ַהּיִ ּלּות  ִהְתּגַ ֶקף  ּתֹ
ה  ּמָ ּכַ ִנְפְקדּו  ָרה  ׂשָ ְפְקָדה  ּנִ ּוְכׁשֶ ִיְצָחק, 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ּה,  ִעּמָ ֲעָקרֹות 
ַלֲאִריַכת  זֹוִכין  ִיְרָאה  ְוַעל־ְיֵדי  ִלְבָרָכה. 
ָאְמָרה  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ָזֵקן  ִחיַנת  ּבְ ָיִמים 
ז(,  כא,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ִלְזֻקָניו"  ֵבן  י  ָיַלְדּתִ י  "ּכִ ָרה:  ׂשָ
ּלּות  ִהְתּגַ הּוא  ׁשֶ ִיְצָחק  ֵלַדת  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ
ָיִמים  ֲאִריַכת  ְך  ִנְמׁשָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְרָאה,  ַהּיִ
ֲעִתיק, ְוזֶהּו: "ְוַאְבָרָהם  "ל. )ָאַמר ַהּמַ ּנַ ִחיַנת ָזֵקן ּכַ ּבְ
ּכֹל", ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל  ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִמים ַוה' ּבֵ ּיָ א ּבַ ָזֵקן ּבָ

הּוא  ן ַהזֶּה ׁשֶ ּבֵ ְרכֹו ּבַ ּבֵ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ן, ּכִ א ּבֵ ִגיַמְטִרּיָ ּכֹל ּבְ ּבַ

ט  ׁשָ ָרׁש ְוַהּפְ ְרָאה, ָזָכה ִלְבִחיַנת ָזֵקן, ְוַהּדְ ּלּות ַהּיִ ֶקף ִהְתּגַ ּתֹ

ה'  ְרכֹו  ּבֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ְלֵעיל  ֵרׁש  ּפֵ ָבר  ּכְ י  ּכִ ֶאָחד,  ַהּכֹל 

תּוב ַהזֶּה  ַהּכָ ה, ִנְמָצא ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ֲעׁשִ ְפׁשּוטֹו ּבַ ּכֹל ּכִ ּבַ

ִמּסֹופֹו ְלֹראׁשֹו ִמְדַרׁש ְוֵכן ֵמֹראׁשֹו ְלסֹופֹו ְוָהֵבן(.

ַעל־ְיֵדי ט.  ה  ַנֲעׂשֶ ֲעָקרֹות  ִקיַדת  ּפְ
י  ּכִ ָנָתם.  ִמּשְׁ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶאת  עֹוְרִרין  ּמְ ׁשֶ
ְוַאף  ְיֵמיֶהם,  ֶאת  ִנים  ׁשֵ ּיְ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש 
ה'  ֶאת  עֹוֵבד  הּוא  ׁשֶ ְלָהעֹוָלם  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ



ְמעֹון י ׁשִ ַתח ַרּבִ שנזּתֹוָרה ס י ּפָ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ה,  ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְועֹוֵסק 
ָאר  ל ֲעבֹוָדתֹו ִנׁשְ י ּכָ ָנה, ּכִ ְבִחיַנת ׁשֵ הּוא ּבִ
ְוֵאין  ֶכל,  ְוׂשֵ ִחּיּות  ֹלא  ּבְ ִהיא  י  ּכִ ה,  ְלַמּטָ
ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה  ה,  ּנָ ִמּמֶ ַרְך ַנַחת  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ְוֵיׁש  ְלַמְעָלה.  ְוַלֲעלֹות  ְלִהְתרֹוֵמם 
ים  ּוַמֲעׂשִ ֲאוֹות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ָנה  ׁשֵ ִלְבִחיַנת 
ִרים ְוָיִפים, ַרק  ׁשֵ ים ּכְ ֵהם ֲאָנׁשִ ָרִעים. ְוֵיׁש ׁשֶ
י ִלְפָעִמים  ִפיָלָתם ִהיא ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה, ּכִ ּנְ ׁשֶ
ֲעַדִין  ִנְתָבֵרר  ּלֹא  ׁשֶ אֹוֵכל ָאָדם ַמֲאָכל  ׁשֶ ּכְ
ָניו  ְלַמֲאַכל ָאָדם, ַעל־ְיֵדי־זֶה אֹוֵבד ֶאת ּפָ
"ָחְכַמת  ִחיַנת:  ּבְ ְכלֹו,  ְוׂשִ ָחְכָמתֹו  ַהְינּו 
ְונֹוֵפל  ִנים(  ּפְ ן  )ַעּיֵ א(  ח,  )ֹקֶהֶלת  ָניו"  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם 
ָנתֹו,  ִמּשְׁ ְלעֹוְררֹו  ּוְצִריִכין  ָנה.  ׁשֵ ִלְבִחיַנת 
ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ְלעֹוְררֹו  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
י ָצִריְך ִאְתָערּוָתא  ה ְקָצת ֵמַעְצמֹו, ּכִ ִחּלָ ּתְ
ְתעֹוֵרר ֵמַעְצמֹו, ִאם ֹלא  ּנִ ׁשֶ א, ַרק ּכְ ְלַתּתָ ּדִ
ן יֹוֵתר,  ָיׁשֵ ָאר  ִנׁשְ ָהיּו ְמעֹוְרִרין אֹותֹו ָהָיה 
ְתעֹוֵרר, ְצִריִכין ְלַהְראֹות  ּנִ ׁשֶ ֶכף ּכְ ן ּתֵ ַעל־ּכֵ
ִסּפּוֵרי  ּבְ ִנים  יׁש לֹו ֶאת ַהּפָ ּוְלַהְלּבִ ָניו  ּפָ לֹו 
ְוֵהם  ַלּתֹוָרה  ִנים  ּפָ ְבִעים  ׁשִ ְוֵיׁש  ּיֹות.  ַמֲעׂשִ
יׁש  ְלַהְלּבִ ּוְצִריִכים  ִנים,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ
ִאין  ַרּפְ ּמְ ׁשֶ ּכְ מֹו  ּכְ י  ּכִ ְוָקא,  ּדַ ִנים  ַהּפָ ֶאת 
ּוְלַצְמֵצם לֹו ֶאת  ְלָסְגרֹו  ְצִריִכין  ר  ָהִעּוֵ ֶאת 
ְרֶאה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהאֹור, 
ָנה  ׁשֵ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ָלזֶה  ן  ּכֵ ְתֹאם,  ּפִ ָהאֹור  ֶאת 
ָניו  רֹוִצין ְלַהְראֹות לֹו ּפָ ׁשֶ ְך ְזַמן ַרב, ּכְ ּוַבֹחׁשֶ
יׁש לֹו ֶאת  ָנתֹו, ְצִריִכין ְלַהְלּבִ ּוְלעֹוְררֹו ִמּשְׁ
יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ּבְ ִנים  ַהּפָ
ֵני ְטָעִמים ַעל זֶה(. ְוֵיׁש  ִנים עֹוד ׁשְ ן ּפְ ְתֹאם ָהאֹור )ַעּיֵ לֹו ּפִ
ִנים,  ין ֶאת ַהּפָ יׁשִ ְלּבִ ּמַ זֶה ׁשֶ ִחינֹות ּבָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
ּלֹו,  ִנים ׁשֶ ּפָ ר ְלעֹוְררֹו ּבַ ִאי ֶאְפׁשָ י ֵיׁש ִמי ׁשֶ ּכִ
ֹבּהַ  ִנים ּגָ יׁש לֹו ּפָ ּוְצִריִכין ְלַהְראֹות ּוְלַהְלּבִ
ּנּו  ִמּמֶ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ְדֵרַגת  ִמּמַ
ְבִעים  ל ַהּשִׁ ַפל ִמּכָ ּנָ ָנה. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ַעת ׁשֵ ׁשְ ּבִ
דֹוָלה ְמֹאד ַרֲחָמָנא  ִנים ַלּתֹוָרה, ּוְנִפיָלתֹו ּגְ ּפָ

ִנים  ׁשּום ּפָ ר ְלעֹוְררֹו ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ִלְצָלן, ַעד ׁשֶ
ְבִעים  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִנים,  ּפָ ְבִעים  ֵמַהּשִׁ
ל  ּיֹות ׁשֶ י ִאם ַעל־ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ִנים ּכִ ׁשָ
ִנים  ּפָ ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ּכָ ׁשֶ ַקְדמֹוִנּיֹות,  ִנים  ׁשָ
ְיכֹוִלים  ָיָדם  ְוַעל  ם,  ָ ִמּשׁ ִחּיּות  ִלין  ְמַקּבְ
ל  ִמּכָ ַפל  ּנָ ׁשֶ ְלִמי  ֲאִפּלּו  ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ְלעֹוֵרר 
ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ַלּתֹוָרה  ִנים  ּפָ ְבִעים  ַהּשִׁ
ּיּוַכל  ׁשֶ זֶה  ּכָ יק  ְלַצּדִ ָלבֹוא  ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ
ה,  ֵאּלֶ ִתּקּוִנים נֹוָרִאים ּכָ ָנתֹו ּבְ ְלעֹוְררֹו ִמּשְׁ
ְוַעל־ ָנה.  ׁשֵ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ָיָמיו ַחס  ה  ְיַבּלֶ ּלֹא  ׁשֶ
ִמּקֶֹדם  י  ּכִ ֲעָקרֹות,  ִקיַדת  ּפְ ה  ַנֲעׂשֶ ְיֵדי־זֶה 
ּלֹא  ׁשֶ ים  ֵחְרׁשִ ָהיּו  ָנה  ׁשֵ ְבִחיַנת  ּבִ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ
ְמעּו ִהְתעֹוְררּות ֶהָחָכם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֹלא  ׁשָ
ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ּבּור  ּדִ ר ׁשּום  ְלַדּבֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָיְכלּו 
ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  י 'ְסָתם ֵחֵרׁש הּוא ׁשֶ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ
עֹוְררֹו  ּמְ ׁשֶ ּכְ ו  ְוַעְכׁשָ ב(.  )ֲחִגיָגה  ר'  ְמַדּבֵ ְוֵאינֹו 
ר  ְלַדּבֵ יּוַכל  ָאז  ָבָריו,  ּדְ ְוׁשֹוֵמַע  ֶהָחָכם 
ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ
ל־ ּבּור ְמֻצְמָצם ֶאְצָלם ּכָ ָהָיה ַהּדִ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ִמים,  ים ְוִאּלְ ָהיּו ֵחְרׁשִ ְך ְזַמן ַרב ְמֹאד, ׁשֶ ּכָ
ֹכַח  ּבְ יֹוֵצא  ּבּור  ַהּדִ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ן  ַעל־ּכֵ
ָברֹו"  ּדְ י  ֹעׂשֵ ֹכַח  ֵרי  ּבֹ "ּגִ ְבִחיַנת:  ּבִ דֹול,  ּגָ
ַההֹוָלָדה  ִלְכֵלי  א  ּבָ ַהּכַֹח  ְוזֶה  כ(,  קג,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ג(.  ית מט,  ֵראׁשִ )ּבְ אֹוִני"  ית  ְוֵראׁשִ "ּכִֹחי  ִחיַנת:  ּבְ
ּבּור ְסמּוִכין  ֵלי ַהּדִ ְהיּו ּכְ ּיִ ּוְצִריִכין ִלְראֹות ׁשֶ
ָליֹות,  ֵהם ַהּכְ ֵלי ַההֹוָלָדה, ׁשֶ ּוְקרֹוִבין ֶאל ּכְ
ּיֵֵצא  ּבּור, ַהְינּו ׁשֶ ל ּכַֹח ַהּדִ ּיּוְכלּו ְלַקּבֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְבִחיַנת:  ּבִ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ּבּור  ַהּדִ
ְליֹוֵתיֶהם"  ִמּכִ ְוָרחֹוק  ִפיֶהם  ּבְ ה  ַאּתָ "ָקרֹוב 
ִקיַדת  ּפְ ה  ַנֲעׂשֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ב(,  יב,  )ִיְרְמָיה 

ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא  ֲעָקרֹות. 
ַעל־ ָנָתם  ִמּשְׁ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמעֹוֵרר  הּוא  ׁשֶ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות,  ל ׁשָ ּיֹות ׁשֶ ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ
ְך  ִקיַדת ֲעָקרֹות, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְמׁשָ ה ּפְ ַנֲעׂשֶ
"ל: ּקּוִנים ַהּנַ דֹוָלה, ְוזֹוִכין ְלָכל ַהּתִ ִיְרָאה ּגְ



ְמעֹון י ׁשִ ַתח ַרּבִ ּתֹוָרה ס י ּפָ שנח

ָאָדם י.  ֵני  ּבְ ֶאת  ְלעֹוֵרר  עֹוֵסק  ׁשֶ ּכְ
ְלִמיִדים  ִמּתַ ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך  ָנָתם,  ִמּשְׁ
ָהָרע  לֹו  יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲהגּוִנים,  ֵאיָנם  ׁשֶ
ֹמר  ר ָוָדם ִלׁשְ ר ְלָבׂשָ ֶהם. ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ּלָ ׁשֶ
ֵאיָנם  ְלִמיִדים ׁשֶ ְמעּו ּתַ ֹלא ִיׁשְ ַעְצמֹו ִמזֶּה ׁשֶ
ְלִמיָדיו  ּמּודֹו ִעם ּתַ ּלִ ן ָצִריְך ׁשֶ ֲהגּוִנים, ַעל־ּכֵ
אֹו  ֲעׂשָ ּוְכִאּלּו  ַלֲחֵברֹו  אֹו  ֲעׂשָ ִאּלּו  ּכְ ִיְהֶיה 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ּתֹוָרה,  ְלִדְבֵרי 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִנים(. ְוָאז ַהּשׁ ן ּפְ ִלְבָרָכה )ַסְנֶהְדִרין צ"ט( )ַעּיֵ
ִבין  ִנְכּתָ ָבָריו  ּדְ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו  ׁשֹוֵמר 
ָהגּון,  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמיד  ַהּתַ ל  ׁשֶ רֹון  ּכָ ַהזִּ ֹכַח  ּבְ

ּנּו: ִחין ִמּמֶ ּכָ ַרק ִיְהיּו ִנׁשְ

ֵלי ַההֹוָלָדה, יא.  ִחיַנת ּכְ ְטחֹוֵני ַהּדֹור ֵהם ּבְ ּבִ
ַההֹוָלָדה  ֵלי  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ָליֹות  ַהּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ
ְוָכל  ַההֹוָלדֹות  ל  ּכָ י  ּכִ טּוחֹות,  ּבַ ִנְקָרִאים 
חֹון.  ּטָ ּבִ ַעל־ְיֵדי  ִכים  ִנְמׁשָ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ
ִסּפּוֵרי  ְולֹוְמִדין  ֹוְמִעין  ּשׁ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ
דֹוִלים,  ּגְ יִקים  ּדִ ִמּצַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּיֹות  ַמֲעׂשִ
ַעל־ ׁשֶ ָנָתם,  ִמּשְׁ ָאָדם  ֵני  ּבְ עֹוְרִרין ֶאת  ּמְ ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ר ִלְפֵני ַהּשׁ ְיֵדי־זֶה ַמְתִחיִלין ְלַדּבֵ
א  ּבָ ַהזֶּה  ַהּכַֹח  ׁשֶ ַעד  ּוֶבֱאֶמת,  דֹול  ּגָ ֹכַח  ּבְ
ִנְתַחזֵּק  ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ ַההֹוָלָדה  ִלְכֵלי 
ָהֲעָקרֹות,  ְוִנְפָקִדים  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ חֹון  ּטָ ַהּבִ

"ל: ּקּוִנים ַהּנַ ְוזֹוִכין ְלָכל ַהּתִ

ִחיַנת: יב.  ּבְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ חֹון  ּטָ ּבִ ֵיׁש 
ְוַעל־ְיֵדי  יט(.  כה,  ֵלי  )ִמׁשְ ּבֹוֵגד"  "ִמְבָטח 
הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּוּוִגים  ַהזִּ רּות  ִהְתַקּשְׁ
חֹון  ּטָ ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ הֹוָלָדה  ִביל  ׁשְ ּבִ
"ל,  ּנַ ּכַ ֵלי ַההֹוָלָדה  ּכְ ֵהם  ָליֹות, ׁשֶ ּכְ ִחיַנת  ּבְ
ל"א  ֵלי  )ִמׁשְ ְעָלּה"  ּבַ ֵלב  ּה  ּבָ ַטח  "ּבָ ִחיַנת:  ּבְ
ִסְטָרא  ּדְ חֹון  ּטָ ַהּבִ ר  ּבָ ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  יא(, 

ז ַמה  ְמַרּמֵ זֶה  ְוַעל  ר.  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ֶחֶרס  ּכְ ַאֲחָרא 
רּות  ִהְתַקּשְׁ ַעת  ׁשְ ּבִ ֶחֶרס  ֵלי  ּכְ ֹוְבִרין  ּשׁ ֶ ּשׁ
ק  ֹעׁשֶ ּבְ ְבְטחּו  "ַוּתִ ְבִחיַנת:  ּבִ ּדּוִכים,  ַהּשִׁ

ֶבר ֵנֶבל יֹוְצִרים"  ׁשֵ ּכְ ָבָרּה  ְוָנלֹוז" ְוכּו', "ּוׁשְ
ְוכּו'  ֶחֶרׂש"  תֹו  ְמִכּתָ ּבִ ֵצא  ִיּמָ "ְוֹלא  ְוכּו', 
ר  ִעּקַ י  ּכִ ְקָצת,  ָבר  ַהּדָ ּוְנָבֵאר  יב־יד(.  ל,  ְעָיה  )ְיׁשַ

ְוַלֲעׂשֹות  ה'  ּבַ ִלְבֹטַח  חֹון הּוא  ּטָ ַהּבִ ַמֲעַלת 
ה טֹוב"  ה' ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ תּוב: "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ טֹוב, ּכְ
תֹוָרתֹו  ּבְ ל  ְלּבֵ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ג(,  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ְרָנָסה,  ת ַהּפַ ֲאַגת ְוִטְרּדַ ַוֲעבֹוָדתֹו ֵמֲחַמת ּדַ
ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְוִיְבַטח  ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ַיֲעֹסק  ַרק 
ֵאינֹו  ְוִאם  יו.  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ַפְרְנסֹו  ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ
ֵמִעְסֵקי  ַעְצמֹו  ק  ַסּלֵ ּיְ ׁשֶ זֶה  ּכָ חֹון  ִבּטָ ּבְ אֹוֵחז 
א־ ַמּשָׂ ּבְ ַלֲעֹסק  ְורֹוֶצה  ְלַגְמֵרי,  ַהזֶּה  עֹוָלם 

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ְמָלאָכה  ּבִ אֹו  ן  ּוַמּתָ
ְוכּו'  ְזַמּנֹו  ּבִ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ע  ִיְקּבַ
ֲאַגת  ּדַ ֵמֲחַמת  ל  ְלּבֵ ִיְתּבַ ְוֹלא  ִיְדַאג  ְוֹלא 
ְלִעְנַין ְצָדָקה  ם  ּגַ ה'.  ּבַ ִיְבַטח  ְרָנָסה ַרק  ַהּפַ
ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ּוְלהֹוִציא ָממֹון ַעל ִעְסֵקי 
א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ ה'  ּבַ חֹון  ּטָ ּבִ לֹו  ִיְהֶיה  ִמְצוֹות, 
ה'.  ְיָבְרֵכהּו  ַהזֶּה  ָבר  ַהּדָ ּוִבְגַלל  ַמְחסֹורֹו, 
יו  ַמֲעׂשָ ֵאין  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ יֹוֵדַע  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
חֹון ֵמֲחַמת  ּטָ ָראּוי, ַאל ִיּפֹל ִמּבִ עֹוִלים ָיֶפה ּכָ
ה'  ּבַ ֵען  ָ ְוִלּשׁ ִלְבֹטַח  ָאֹנִכי  ִמי  לֹוַמר:  זֶה 
ַרק  ְך,  ל־ּכָ ּכָ י  ַמֲעׂשַ ֶאת  ֲהֵרעֹוִתי  ׁשֶ ֵמַאַחר 
ר ֹלא ַתְמנּו ּוְבַרֲחָמיו  י ה' ֲאׁשֶ ַחְסּדֵ ִיְבַטח ּבְ
ִויַפְרֵנס  ְוָיִזין  ָעָליו  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ִלים,  ּכָ ֵאיָנם  ׁשֶ
י "טֹוב ה' ַלּכֹל". ְוַאל ַיְטִריד  ן, ּכִ ם ּכֵ אֹותֹו ּגַ
ֵמֲחַמת  ְרָנָסה  ַהּפַ ְוִטְרדֹות  ַדֲאגֹות  ּבְ ַעְצמֹו 
חֹון  ִבּטָ ּבְ ִיְתַחזֵּק  ֵעיֵני ַעְצמֹו, ַרק  ּבְ ַקְטנּותֹו 
ְוָכל  ַמִים.  ָ ַלּשׁ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  הּוא  ׁשֶ ֵאיְך 
ה. ֲאָבל  ָ ְקֻדּשׁ חֹון ּדִ ּטָ זֶה הּוא ּבִ זֶה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ
ן  ּכֵ ל־ׁשֶ לֹום, ִמּכָ ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ַעְוָלה ַחס ְוׁשָ
ִזּיּוִפים  ּבְ ַלֲעֹסק  אֹו  אּות  ְוַרּמָ זֵָלה  ּגְ ֵאיזֶה 
ִדיָנה  ְסחֹורֹות ִמחּוץ ַלּמְ ָקִרים, ְוִלְסֹחר ּבִ ּוׁשְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְלכּות, ְוִלְבֹטַח ּבְ ֲאָסָרם ַהּמַ ׁשֶ
ע  ּלֹא ִיְתַוּדַ ילֹו ְוַיֲעֹזר לֹו ִלְגֹמר ָהֵעֶסק ׁשֶ ּצִ ּיַ ׁשֶ
ִחיַנת:  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּבְ חֹון ּדְ ּטָ ָבר, זֶהּו ּבִ ַהּדָ



ה ְלתֹוָרה ס ִפָלּ שנטּתְ

ְבְטחּו  "ַוּתִ ִחיַנת:  ּבְ "ל,  ַהּנַ ּבֹוֵגד"  "ִמְבָטח 
ֶחֶרס  ּכְ הּוא  זֶה  ּכָ חֹון  ּוִבּטָ ְוָנלֹוז",  ק  ֹעׁשֶ ּבְ
עֹוֵסק  ְקָוה. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ֵאין ּבֹו ּתִ ר ׁשֶ ּבָ ׁשְ ַהּנִ
ה,  ַהְרּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ְגדֹולֹות  ּבִ ן  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ
ּובֹוֵטַח  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ִמּכַ ִלְלוֹות  ה  ּוַמְרּבֶ
ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַרְך ַיְעְזרֹו ִלְגֹמר ַהּמַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ה  ַרּבָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַאּדְ חֹון ּדְ ּטָ ם זֶה הּוא ּבִ ּגַ
ֲאִפּלּו ִאם ֹלא  חֹון ָחָזק, ׁשֶ ִבּטָ ָצִריְך ִלְבֹטַח ּבְ
י־ זֶה, ַאף־ַעל־ּפִ דֹול ּכָ ן ּגָ א־ּוַמּתָ ַיְנִהיג ַמּשָׂ

יל  ּכִ ׂשְ ָראּוי. ְוַהּמַ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵכן ְיַפְרְנסֹו ַהּשׁ
ֵאיְך  ָבֵרינּו  ּדְ ִמּתֹוְך  ה  ַהְרּבֵ ָבִרים  ּדְ ָיִבין 
הּוא  ׁשֶ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ חֹון  ּטָ ִמּבִ ִלְבֹרַח 
ה  ָ ְקֻדּשׁ חֹון ּדִ ִבּטָ ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ּוְלִהְתַחזֵּק ּבְ ּכְ

"ל: הּוא ְוַכּנַ מֹו ׁשֶ ַאף ִאם הּוא ּכְ

ִהיא יג.  ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ּבְ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ
ֵני  עֹוְרִרין ּבְ ּמְ ָנה, ׁשֶ ֵ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ ּבְ
ָנה  ׁשֵ ְיַבּלּו ְיֵמיֶהם ּבְ ּלֹא  ָנה ׁשֶ ֵ ָהעֹוָלם ֵמַהּשׁ
ּבּור  ַהּדִ מֹוִציִאין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
חֹון ּוְפִקיַדת ֲעָקרֹות,  ּטָ ְך ּבִ דֹול ְוִנְמׁשָ ֹכַח ּגָ ּבְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנּצֹוִלין  דֹוָלה, ׁשֶ ְך ִיְרָאה ּגְ ְוִנְמׁשָ
ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ּוֵמֵחן  ַהּיִֹפי  ּוֵמֶהֶבל  אּוף  ִמּנִ
"ל,  ַהּנַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ְוזֹוִכין 
ַעל־ְיֵדי־ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ירּות ּגָ ְוזֹוִכין ַלֲעׁשִ
ּתֹוָרה.  ּבַ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְלִהְתּבֹוְננּות  זֹוִכין  זֶה 
ל  ׁשֶ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  זֶה  ְוָכל 
ּיֹוְדִעין  יֵקי ֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ָנה ֵאֶצל ַהּצַ ָ ֹראׁש־ַהּשׁ

ה: ּקּוִנים ָהֵאּלֶ ל ַהּתִ יְך ּכָ ְלַהְמׁשִ

ה ְלתֹוָרה ס ִפָלּ ּתְ

ּתֹוִדיַע  ִנים  ׁשָ ֶקֶרב  ּבְ ַחּיֵיהּו  ִנים  ׁשָ ֶקֶרב  ּבְ ָעְלָך  ּפָ ְיֹהָוה  ָיֵראִתי  ְמֲעָך  ׁשִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְיֹהָוה  )ס( 

ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ִרי ּוִמּמִ ָך ְבׂשָ ְחּדְ צּות, ָסַמר ִמּפַ ּלָ ִני ּפַ ַכּסֵ ְזּכֹור. ִיְרָאה ָוַרַעד ָיֹבא ִבי ַוּתְ ֹרֶגז ַרֵחם ּתִ ּבְ
י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין  י ְלָך ָיָאָתה ּכִ ָיֵראִתי. ִמי ֹלא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
ֵהל ֶאְתּבֹוֵנן  ָניו ֶאּבָ ן ִמּפָ ל ְסִביָביו. ַעל־ּכֵ ה ְונֹוָרא ַעל ּכָ ים ַרּבָ סֹוד ְקדֹוׁשִ מֹוָך. ֵאל ַנֲעָרץ ּבְ ּכָ

ּנּו: ְוֶאְפַחד ִמּמֶ

ר ִיְרָאְתָך ְוֵאיָמְתָך ַעל  ֶמָך, ֲאׁשֶ ה ְונֹוָרא ׁשְ דֹול ְונֹוָרא, ָקדֹוׁש ַאּתָ ל עֹוָלם, ֵאל ּגָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים  ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, ְוַעל ּכָ ָרִפים ְוָהאֹוַפּנִ ל ַהּשְׂ ַחק ְוַעל ּכָ י ׁשַ ְנַאּנֵ ל ׁשִ ּכָ
חּוס  ֶמָך.  ׁשְ ֵמֵאיַמת  ְוִיְפֲחדּון  ִיְרֲעדּון  ם  ּלָ ּכֻ ה,  ַמּטָ ְוָדֵרי  ַמְעָלה  ֵרי  ּדָ ל  ּכָ ְוַעל  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ה ְלִהְתָיֵרא  ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ יְך ָעַלי ִיְרָאְתָך ַהּקְ יַע ְוַתְמׁשִ ּפִ דֹוָלה, ְוַתׁשְ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ַוֲחֹמל ָעַלי ּבְ
יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ְוִנְזּכֶ ָעֵלינּו,  ַנְמִליְכָך  ּוְבַרַעד  ַפַחד  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ָתִמיד  ָך  ִמּמְ ְוִלְרֹעד  ְוִלְפחֹוד 
י  ְלִבְלּתִ ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִיְרָאְתָך  ְוִתְהֶיה  ִגיֵדינּו,  ָס"ה  ּוְשׁ ֵאָבֵרינּו  ַרַמ"ח  ָכל  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִיְרָאְתָך 
ְהֶיה  ה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְרַאת ְיֹהָוה ּתִ ָלל, ֹלא ְבׁשֹוֵגג ְוֹלא ְבֵמִזיד ֵמַעּתָ ֶנֱחָטא ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ּכְ
ה ַעל־ְיֵדי ִיְרַאת ְיֹהָוה ְלַהֲאִריְך  ְזּכֶ ּנִ ֵלָמה, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ חֹוֶפֶפת ָעֵלינּו ָתִמיד ּבֶ
ְוִיְהיּו  ְיֵתָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּתֹוְספֹות  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְלהֹוִסיף  ָיֵמינּו  יל  ּוְלַהְגּדִ
ָכל  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ תֹוֶסֶפת  ּבְ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָיֵמינּו  ל  ּכָ ִלין  ּדְ ְוִנְתּגַ ְוִנְתָאְרִכין  ִנְתַרֲחִבין 
ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעה, ַעד  ׁשָ ּוְבָכל  ּוְבָכל ֵעת  יֹום 
עֹוֵתינּו  ְוׁשָ ָיֵמינּו  ל  ּכָ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ה  ִנְזּכֶ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָלֶהֶבל  ָיֵמינּו  ה  ְנַבּלֶ ְוֹלא  ַהּטֹוב, 
ם  ה ַעל־ְיֵדי ִיְרַאת ְיֹהָוה, ִויֻקּיַ ה ְמֻרּבָ ָ ַעם ּתֹוְספֹות ְקֻדּשׁ ָכל ּפַ ְוִעּתֹוֵתינּו ּוְרָגֵעינּו ְלהֹוִסיף ּבְ



ה ְלתֹוָרה ס ִפָלּ ּתְ שס

ְוֹדֲחֵקנּו,  ְבָעְנֵיינּו  ְוִתְרֶאה  ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ָיִמים.  ּתֹוִסיף  ְיֹהָוה  ִיְרַאת  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ
ׁש ָלנּו  ּיֵ ה יֹוֵדַע ֶאת ֹעֶצם ִרּבּוי ָצרֹוֵתינּו ְוֹדֲחֵקנּו ְוָעְנֵינּו ַוֲעָמֵלנּו ׁשֶ י ַאּתָ ְרִחיב ָלנּו. ּכִ ר ּתַ ּוַבּצָ
ׁשּום ֲעבֹוָדה  י ַצר ָלנּו ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַהְתִחיל ּבְ תֹו, ּכִ ְתִחּלָ ָכל יֹום ָויֹום ּבִ ּבְ
ר  ּבֵ ה. ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִיְצֵרנּו ִמְתּגַ ָ ה ְוֹלא ְצָדָקה ְוֹלא ׁשּום עּוְבָדא ִדְקֻדּשׁ ֹלא תֹוָרה ְוֹלא ְתִפּלָ
עּור ָוֶעֶרְך, ְולֹוֵחץ אֹוָתנּו  ִלי ׁשִ יד ָעֵלינּו ֹעל ֲעבֹוָדְתָך ְמֹאד ְמֹאד ּבְ לֹום, ּוַמְכּבִ ָעֵלינּו ַחס ְוׁשָ
מֹוֵתינּו, ְוסֹוֵתם ְוסֹוֵגר  נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ַע ּוְמַעּנֶה ֶאת ַנְפׁשֵ נּו ּוְמַיּגֵ ְעּתֵ ל ֶאת ּדַ ָחְזָקה, ּוְמַבְלּבֵ ּבְ
ֳעִני  ַכְבֵלי  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלָאְסֵרנּו  ְורֹוֶצה  ֵנינּו,  ִמּפָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ִביִלים  ְוַהּשְׁ ָעִרים  ַהּשְׁ ל  ּכָ

ְלנּו ְוֵאין עֹוזֵר: ר ִנְכׁשַ נּו ַעד ֲאׁשֶ ָעָמל ִלּבֵ ְכַנע ּבֶ ּוַבְרזֶל, ַוּיַ

ֶפׁש.  י ָנַגע ַעד ַהּנֶ י ַרע ָוַמר, ּכִ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֶאת ָצרֹות ְלָבֵבינּו, ּכִ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאדֹון ּכֹל, ַאּתָ
ר ְמָצָאְתנּו, ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵיינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, חּוס ְוַרֵחם  ָלָאה ֲאׁשֶ ל ַהּתְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ ַאּתָ
ַעל ָהַרֲחִמים, ְוֶתן ָלנּו ֹכַח ּוְגבּוָרה  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו. ּתֵ
ה ָתִמיד ִלְדחֹות  ְזּכֶ ּנִ ָעה ּוְבָכל ֵעת ָוֵעת, ׁשֶ ָעה ְוׁשָ ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ּוְבָכל ׁשָ ּבְ
ָכל  ֱאֶמת ּבְ ַאֲהָבה ּבֶ ַמִים ּבְ ל ָעֵלינּו ֹעל ַמְלכּות ׁשָ נּו, ּוְלַקּבֵ ְרּבֵ ל ִיְצֵרנּו ָהָרע ִמּקִ ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ְלהֹוִסיף  ֱאֶמת,  ּבֶ ְיֹהָוה  ִיְרַאת  ַעל־ְיֵדי  נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ָיֵמינּו  ּוְלַהֲאִריְך  ֶרַגע.  ּוְבָכל  ֵעת 
ָנה  בּוַע ּוְבָכל ֹחֶדׁש ְוֹחֶדׁש ּוְבָכל ׁשָ בּוַע ְוׁשָ ָעה ּוְבָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ׁשָ ָעה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְוָטֳהָרה ּבְ
ה, ְוֹלא  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ יָבה טֹוָבה  ְוׂשֵ ים, ְלִזְקָנה  ּיִ ִנים ֲאִמּתִ ְוׁשָ ה ַלֲאִריכּות ָיִמים  ְזּכֶ ּנִ ָנה, ַעד ׁשֶ ְוׁשָ
ַאְסֵפנּו  ר ּתַ ֵעת ֲאׁשֶ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם. ּבְ ָעה ַאַחת ִמּכָ ד יֹום ֶאָחד ְוֹלא ׁשָ ְנַאּבֵ
ֵלִמים  ם ׁשְ ְהיּו ֻכּלָ ּיִ נֹוֵתינּו, ׁשֶ ל ָיֵמינּו ּוׁשְ לֹום, ָלֹבא ְוַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ְלָפֶניָך ִעם ּכָ ׁשָ ֵאֶליָך ּבְ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ה, ְוֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנּכָ ָ ה ַעל ְקֻדּשׁ ָ תֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ים ּוְטהֹוִרים ּבְ ְקדֹוׁשִ

ַהּיִֹפי,  ּוֵמֶהֶבל  ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ֵמֵחן  ָתִמיד  יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ל ֲעֵליֶהם, ְוֹלא ָאתּור ַאַחר  ּכֵ ים, ְוֹלא ֶאְסּתַ ׁשִ ְלָבִבי ֶהֶבל ֹיִפי ַהּנָ ה ּבִ ְוֹלא ֶאְחֹמד ְוֹלא ֶאְתַאּוֶ
ה זֹוָנה ַעד  ָ י ְבַעד ִאּשׁ ְלָבֶבָך, ּכִ ְחֹמד ָיְפָיּה ּבִ תּוב, ַאל ּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ְלָבִבי ְוַאַחר ֵעיַני ּכְ

ר ָלֶחם: ּכַ ּכִ

ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ְוִנְדַבת ֶחֶסד, ֲחֹמל  ם  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ּבְ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  ְיֹהָוה, חּוס  ָאּנָא 
נּו ָלסּור ֵמָרע,  ִמְפָעֵלינּו. ַזּכֵ ִדיֵננּו ּכְ ֲחָטֵאינּו ְוַאל ּתְ נּו ּכַ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ דֹוִלים, ְוַאל ּתַ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ּבְ
ה  דֹוׁשָ נּו ַהּקְ ֱאֶמת. ֲחֹמל ַעל ַנְפׁשֵ ה ּבֶ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ה ִלְהיֹות ׁשֵ נּו ֵמַעּתָ זֶה, ַזּכֵ יֵלנּו ֵמַרע ּכָ ַהּצִ
ַאל  י־ָמִים.  ֲעַמּקֵ ּוִמּמַ ֹוְנַאי  ִמּשׂ ְצָלה  ִאּנָ ָעה  ֶאְטּבָ ְוַאל  יט  ִמּטִ יֵלִני  ַהּצִ ַחת,  ׁשָ י  ִמּנִ יֵלנּו  ְוַהּצִ
ַצע  ּבֶ ַמה  י,  ּכִ יָה.  ּפִ ֵאר  ּבְ ָעַלי  ְאַטר  ּתֶ ְוַאל  ְמצּוָלה  ְבָלֵעִני  ּתִ ְוַאל  ַמִים  ּבֶֹלת  ׁשִ ְטֵפִני  ׁשְ ּתִ
ֵמר  ָ י ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהזֵָּהר ּוְלִהּשׁ ָך. ּכִ יד ֲאִמּתֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ּבְ
ִליְך ֶאת ְיָהִבי. ִהְנִני ְלָפֶניָך ָמֵלא  י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ֲאִני ַמׁשְ ֵמר, ּכִ ָ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּשׁ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ
דֹוִלים, ְוַהֲחִזיֵרִני  ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ י ַמה ּשׁ ה ִעּמִ ה, ֲעׂשֵ ה ּוְכִלּמָ ּבּוׁשָ
ִרית ְוֹלא ָיֹבא ָעַלי ׁשּום ִהְרהּור ָרע  ַגם ַהּבְ יֵלִני ִמּפְ ֱאֶמת. ְוַהּצִ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
יֵלִני  ְמֵרִני ְוַתּצִ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ָתִמיד. ְוִתׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ׁשֵ ָלל, ּוְתַקּדְ ָבה ָרָעה ּכְ ְוֹלא ׁשּום ַמֲחׁשָ
ֹלא  ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ֵחן  ׁשּום  ַעְצִמי  ּבְ ֶאְנהֹוג  ּלֹא  ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ ַהּיִֹפי,  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  ֶ ִמּשׁ ָתִמיד 
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ָאר  ֵני ָאָדם, ּוְבָכל ׁשְ ֲאִכיָלִתי ּוְבִדּבּוִרי ִעם ּבְ ֲהִליָכה, ְוֹלא ּבַ ֲעִמיָדה ְוֹלא ּבַ יָבה ְוֹלא ּבַ יׁשִ ּבִ
ְמֹאד,  ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ַהִחּנֹות  ֵאּלּו  ּבְ ִדים  ִנְלּכָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִעם  ַוֲעָסִקים  נּועֹות  ּתְ
ל  יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַהּצִ א ְיֹהָוה, ַרֵחם ָעֵלי ְוׁשָ נּוָעה ּוְתנּוָעה. ָאּנָ ֵחן ְמֻיָחד ְלָכל ּתְ ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ
י  ל ַמֲעׂשַ נּוָעה ּוְבׁשּום ֵעֶסק, ַרק ּכָ ׁשּום ּתְ ָלל ּבְ ֶהם ּכְ ֵכד ּבָ ֶקר, ְוֹלא ֶאּלָ ל ׁשֶ ֵאּלּו ִמיֵני ֵחן ׁשֶ
לֹום, ְוָכל  ֵני ָאָדם ַחס ְוׁשָ ֵעיֵני ּבְ ֵאר ִלְמֹצא ֵחן ּבְ ה ְלִהְתּפָ ִנּיָ ִלי ׁשּום ּפְ ַמִים, ּבְ ם ׁשָ ִיְהיּו ְלׁשֵ
ִיְרָאה  ָעַלי  יְך  ְוַאְמׁשִ ְלַבּדֹו.  ַליֹהָוה  ְלַבד,  ְמָך  ְלׁשִ ַרק  ִיְהיּו  ַוֲעָסַקי  נּועֹוַתי  ּתְ ָכל  ּבְ ָנִתי  ּוָ ּכַ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָוָדם,  ר  ָבׂשָ מֹוָרא  ּכְ ָעַלי  ַמִים  ׁשָ מֹוָרא  ְוִיְהֶיה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֶניָך  ִמּפָ ָתִמיד  ֵלָמה  ׁשְ
ה  ְוִנְזּכֶ ָהֶעְליֹוָנה.  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נֹוַתי  ּוׁשְ ָיַמי  יל  ּוְלַהְגּדִ ּוְלַהְרִחיב  ְלַהֲאִריְך  ְרָאה  ַהּיִ ַעל־ְיֵדי 
ין  ֲעׂשִ יק, ַהּנַ ּקּוֵני ַעּתִ דֹוָלה ִמּתִ ה ּגְ ָ ָרֵאל ֶהָאָרה ּוְקֻדּשׁ ל ִיׂשְ יְך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְלָהִאיר ּוְלַהְמׁשִ
ירּות  ַלֲעׁשִ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ֵקִנים  ַהזְּ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ִכין  ְוִנְמׁשָ
ה ְלַרֵחם ַעל ַעְצֵמנּו  ְזּכֶ ּנִ ִמיד, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ֲאַות ִנאּוף ּתָ יֵלנּו ִמּתַ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ה. ְוִתׁשְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ּגָ
נּו  ְעּתֵ יל ֶאת ּדַ ִלים ּוְלַהְגּדִ ֲעלּו ֶאל ַהּמַֹח ְלַהׁשְ ּיַ גּוֵפנּו ׁשֶ ּבְ ָמִנים ׁשֶ יחֹות ְוַהּשְׁ ֹמר ֶאת ַהּלֵ ִלׁשְ
יֵלנּו ֵמרּוַח  ל ָחִליָלה. ְוַתּצִ ּגָ לֹום ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ִמׁשְ דֹוָלה, ְוֹלא ֵיְצאּו ַלחּוץ ַחס ְוׁשָ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ים  ׁשִ ִנְתַיּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר  ֲאׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ל  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ַתֲאַות  ַעל־ְיֵדי  א  ַהּבָ עֹון  ּגָ ְוׁשִ טּות  ׁשְ
ַרֵחם  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ִעים  ּגָ ַהְמׁשֻ ל  ּכָ ים  ַנֲעׂשִ זֶּה  ּמִ ׁשֶ ַהּגּוף,  ל  ׁשֶ ָמִנים  ְוַהּשְׁ יחֹות  ַהּלֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ֹמר ְמֹאד ֶאת  ה ִלׁשְ מֹוֵתינּו, ְוִנְזּכֶ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ יֵלנּו ִמזֶּה, ְוָנחּוס ַעל ּגּוֵפנּו ְוַנְפׁשֵ ָעֵלינּו ְוַהּצִ
יָמה,  ׁשִ נּו ַלֲאִריַכת ַהּנְ יָמה, ּוְתַזּכֵ ׁשִ יֵלנּו ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֶהְפֵסק ַהּנְ גּוֵפנּו. ְוַתּצִ ּבְ ָמִנים ׁשֶ ַהּשְׁ
ָעה ּוְבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע.  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ יְך ֵאֵלינּו ָתִמיד רּוַח ַחּיִ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ְכֵלנּו  ְלׂשִ ים  ְקדֹוׁשִ ָמִנים  ׁשְ ֵעת  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ ָתִמיד,  ְכֵלנּו  ׂשִ ֶאת  ֹמר  ְוִתׁשְ
ְוָגדֹול  ְכֵלנּו הֹוֵלְך  ְוׂשִ ֹמֵחנּו  ְוִיְהֶיה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ ּבֹוֵער  ְכֵלנּו  ׂשִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד 
ֹחת,  ַהּלֻ ל  ׁשֶ ֹסֶלת  ִמּפְ ְך  ַהִנְמׁשָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ירּות  ַלֲעׁשִ נּו  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ָהֶעְליֹון  ְלִהְתּבֹוְננּות  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ה,  ֹמׁשֶ ר  ֵ ִנְתַעּשׁ ם  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ

ה: ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ירּות ּגָ ְך ַעל־ְיֵדי ֲעׁשִ ְמׁשָ ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד, ַהּנִ

ְך ָעֵלינּו  ָכל ֲחָלֶקיָה ּוְפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה. ְוֻיְמׁשַ ִחינֹות, ּבְ ָכל ַהּבְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ה ְלִיְרָאה ּבִ ְוִנְזּכֶ
ַמִים, ּומֹוָרא ָהַרב, ּומֹוָרא ָאב  ֵהם, מֹוָרא ׁשָ ֹלׁש, ׁשֶ ֹלׁש ׁשָ לּוִלים ִמׁשָ ְרָאה ַהּכְ י ַהּיִ ה ַקּוֵ ֹלׁשָ ׁשְ
יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל  ל ַמֲעׂשֶ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ָכל ֲחָלֵקיֶהם ּוְבִחינֹוֵתיֶהם. ְוִתּתֵ ָוֵאם, ּבְ
ה  ם ֲאֻגּדָ רּוִאים ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ֵלם: ֵלָבב ׁשָ ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ

ּוְתעֹוְרֵרנּו  ְוָהֲעצּוִמים,  ים  דֹוִלים ָהַרּבִ ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ ַרֵחם ָעֵלינּו  ּתְ ּוְבֵכן 
ר זֶה  דֹול ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ָנה ּבְ ֵ ְבָרה ָעֵלינּו ַהּשׁ ים ּגָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ ָנֵתנּו. ּכִ ִמּשְׁ
ָנֵתנּו  ים ְלעֹוְרֵרנּו ּוְלָהִקיֵצנּו ִמּשְׁ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ נּו ַהּצַ ר עֹוְסִקים ִעּמָ ים ֲאׁשֶ ִנים ַרּבִ ָיִמים ְוׁשָ
ְוָיְגעּו  ָטְרחּו  ַוֲעצּומֹות  דֹולֹות  ּגְ ִויִגיעֹות  ַרּבֹות  ְוִסּבֹות  ים  ָוֳאַפּנִ ִנים  ּפָ ה  ּוְבַכּמָ ָמֵתנּו,  ְוַתְרּדֵ
יׁשּו  ה, ְוִהְלּבִ דֹוׁשָ ֵני ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַרְך ָעֵלינּו, ְוֵהִאירּו ָלנּו ּפְ ִביֵלנּו ְוִצְמְצמּו ֱאָלהּותֹו ִיְתּבָ ׁשְ ּבִ
ל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּוְבִסּפּוֵרי  ּתֹוָרה  י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ִנים,  ּפָ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֵני  ּפְ ָלנּו 
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ָבִרים  דֹוׁש, ּדְ יֶהם ַהּקָ ַמְענּו ִמּפִ ים ְוׁשָ דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ר ָרִאינּו ּבְ ֹכל ֲאׁשֶ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות, ּכְ ׁשָ
ָבִרים  ל עֹוָלם, ּדְ רּום רּומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ בֹוִהים ַוֲעצּוִמים ְונֹוָרִאים ַעד ֵאין סֹוף ּדְ ּגְ
ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּוְלָהִקיץ  ְלעֹוֵרר  ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ֵמִאּתְ ִכים  ְמׁשָ ַהּנִ
ה ַמה  עּוֵתנּו ֲעַדִין. ְוַעּתָ ְבנּו ִמּטָ ָטן. ַוֲעַדִין ֹלא ִנְתעֹוַרְרנּו ְוֹלא ׁשַ ּקָ דֹול ּכַ ּגָ דֹוָלה ּכַ ָנָתם ַהּגְ ִמּשְׁ
יָקיו  ה ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ֲעׂשֹות ָלנּו ְוֹלא ָעׂשָ ֶלְך. ַמה ּלַ ׁש ָלנּו עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזֹעק עֹוד ֶאל ַהּמֶ ּיֵ
ה ַעד ַהּיֹום  דֹוׁשָ ן ּתֹוָרֵתינּו ַהּקְ ָכל ּדֹור ָודֹור ִמּיֹום ַמּתַ ָהיּו ּבְ ים ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶ דֹוׁשִ ַוֲחָכָמיו ַהּקְ
ם ַעל  דֹול, ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ִהְתעֹוְררּות ּגָ ֶאָחד ְמעֹוְרִרים ּוְמִקיִצים אֹוָתנּו ּבְ ם ּכְ ּלָ ר ּכֻ ַהזֶּה, ֲאׁשֶ
ַע, קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה  ּוֵ י ִאם ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ָלה ּכִ ַע, ֵאין ִלי ׁשּום ָמנֹוס ְוַהּצָ ֵלב. ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב ְוגֹוֵ

י ְיֹהָוה ִיְסְמֵכִני: ָנה ֱהִקיצֹוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה. ֲאִני ׁשָ ֶאְקָרא ַוּיַ

ן  ִייׁשָ ְוֹלא  ָינּום  ֹלא  ִהּנֵה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָפֶניָך,  ּוְתנּוָמה  ָנה  ׁשֵ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ִמים, ְמַחּיֵה ֵמִתים ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּפֹוֵקַח  ִנים ּוֵמִקיץ ִנְרּדָ ה ְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ָרֵאל. ְוַאּתָ ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
עֹוְרֵרִני  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ א  ָאּנָ ֲאסּוִרים.  יר  ּוַמּתִ ִמים  ִאּלְ יַח  ֵמׂשִ פּוִפים,  ּכְ ְוזֹוֵקף  ִעְוִרים 
ָצרֹות  ָאִני.  ְוָעִני  ָיִחיד  י  ּכִ ִני  ְוָחּנֵ ֵאַלי  ֵנה  ּפְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָנא  ֲהִקיֵמִני  ָנא  ֲהִקיֵצִני  ָנא 
י  א ְלָכל ַחּטֹאָתי. ְרֵאה ֹאְיַבי ּכִ צּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני. ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוׂשָ ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמּמְ
ִני  י ָחִסיִתי ָבְך. ָעְזֵרִני ְוָחּנֵ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ֵנאּוִני. ׁשָ ְנַאת ָחָמס ׂשְ ָרּבּו ְוׂשִ
י ָהָרִעים, ְוַגם  ְבָרה ָעַלי ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ ר ּגָ דֹוָלה, ֲאׁשֶ ָנִתי ַהּגְ ה ְלִהְתעֹוֵרר ִמּשְׁ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ֵמַעּתָ
ֱאֶמת  דֹול ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ִהְתעֹוְררּות ּגָ ה. ָעְזֵרִני ְלִהְתעֹוֵרר ּבְ ִתּיָ ַעל־ְיֵדי ַתֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ
ִדי  ִעים, ֶוְהֵיה ִעּמָ ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ל ִמיֵני ֲחָטִאים  ה ִמּכָ יֵלִני ֵמַעּתָ ְוַהּצִ דֹול.  ּגָ ְזִריזּות  ַלֲאִמּתֹו ּבִ
ָתִמיד  ֲאִכיָלִתי  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ַגם  ִמּפְ יֵלִני  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ְוׁשָ ָתִמיד, 
ָתִמיד  ִתי  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלִתי  ְוִתְהֶיה  ָלל.  ּכְ ַהּגּוף  ֲאַות  ּתַ ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
י ׁשּום  ּלֹא ָיֹבא ְלתֹוְך ּפִ יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֲעִדי ְוִתׁשְ ֵרר ְלַמֲאַכל ָאָדם, ְוָתֵגן ּבַ ְתּבָ ּנִ ֵמֹאֶכל ׁשֶ
ֶאת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ד  ְלַאּבֵ ְיכֹוִלין  ר  ֲאׁשֶ ָאָדם,  ְלַמֲאַכל  ֲעַדִין  ֵרר  ִנְתּבָ ּלֹא  ׁשֶ ֶקה  ּוַמׁשְ ַמֲאָכל 
ה ֶלֱאֹכל  לֹום. ַרק ֶאְזּכֶ ָנה ַחס ְוׁשָ לּו, ְוִלּפֹל ְלתֹוְך ׁשֵ ה ַעל־ְיֵדי ַמֲאָכִלים ַהּלָ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ַהּפָ
ה ַעל  ֶאְזּכֶ ִנים, ׁשֶ ת ֶלֶחם ַהּפָ ַ ְקֻדּשׁ ֵהם ּבִ ְררּו, ַמֲאָכִלים ׁשֶ ְתּבָ ּנִ דֹוָלה ַמֲאָכִלים ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ב: ִביִאין ֹרַע ֶאל ַהּלֵ ֲאָכִלים ַהּמְ יֵלִני ִמּמַ ה, ְוַתּצִ ָ ְקֻדּשׁ ֵמַח ּוְלָפִנים ּדִ ָיָדם ְלֵלב טֹוב ְלֵלב ׂשָ

ֱאֶמת,  ִני ְלטּוב ֵלָבב ּבֶ ב, ַזּכֵ ּלֵ ּבַ יֵלִני ֵמַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ב, ַהּצִ יֵלִני ֵמֹרַע ַהּלֵ ל עֹוָלם, ַהּצִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָהֲאֵבדֹות  ל  ּכָ ְמֵהָרה  ִלי  ּוְלַהֲחִזיר  יב  ְלָהׁשִ ים  ָהַרּבִ ֲחָסֶדיָך  ּבַ ה  ְוַצּוֵ ם,  ִחּנָ ֶחֶסד  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ
ֵמַהְדַרת  ַקְדמֹוִנּיֹות,  ִנים  ָ ִמּשׁ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִנים  ּפָ ָעַלי  יְך  ְוַתְמׁשִ ה.  ֵהּנָ ַעד  י  ְדּתִ ִאּבַ ׁשֶ
ְמָרה ֵעדּות  ִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ל ּתֹוָרה. ּכְ ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ל ַהּשִׁ ים ּכָ ָרׁשִ ם ֻמׁשְ ר ׁשָ ִנים, ֲאׁשֶ ּפָ
ֶניָך ְיֹהָוה  ְקׁשּו ָפָני ֶאת ּפָ י ּבַ ִים ְוַרב ָחֶסד. ְלָך ָאַמר ִלּבִ יָך. ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה, ֶאֶרְך ַאּפַ ּפִ
ַעְזֵבִני  ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל ּתִ ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש, ַאל ּתַ ֲאַבּקֵ
ֵדִני ֶאת  ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ ָך. ּפָ יֵעִני ְבַחְסּדֶ ָך הֹוׁשִ ִעי. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ֱאֹלֵהי ִיׁשְ
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ֲאָמֶתָך.  ְלֶבן  יָעה  ְוהֹוׁשִ ָך  ְלַעְבּדְ ָך  ֻעזְּ ָנה  ּתְ ִני  ְוָחּנֵ ֵאַלי  ֵנה  ּפְ יָך.  ֻחּקֶ

ַחר: ָ ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ּשׁ ָעה. עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵ ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו ָהֵאר ּפָ ֲהׁשִ
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ִרים,  ּוְכׁשֵ ֲהגּוִנים  ְלִמיִדים  ַהּתַ ְכַלל  ּבִ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ָעַלי  ּוְתַרֵחם 
ֲעלּו  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְבֵרי  ּדִ קֹול  ֶאת  ֵהיֵטב  ְוִלְזּכֹר  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ל  י ְכָתָבם, ֵאת ּכָ יֶהם ּוִמּפִ ֹמַע ִמּפִ זִָּכינּו ִלׁשְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ל ַהּדִ ְוָעׂשּו ְלַמֲעֵננּו, ֵאת ּכָ
ִאירּו  ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִביֵלנּו,  ׁשְ ּבִ ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְיֹהָוה  ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ְוַהּנֹוָראֹות, ֵאת  דֹולֹות  ַהּגְ
ַבׁש ְוֹנֶפת  ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ֱחָמִדים ִמזָָּהב ּוִמּפָ ים, ַהּנֶ דֹוׁשִ ָרָכה ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ַאֲחֵריֶהם ּבְ
ה  ְוֶאְזּכֶ ים.  ַחּיִ ְלַדְרֵכי  ִמיָתה  ְרֵכי  ִמּדַ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  יִבין  ּוְמׁשִ ָהֵעיַנִים  ֶאת  ִאיִרין  ַהּמְ צּוִפים. 
ָבר  ח ּדָ ּכַ ים ְוֹלא ֶאׁשְ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ַמע ֵהיֵטב ֶאת ּדִ י, ְוֶאׁשְ ָאְזַני ְוִלּבִ ְנסּו ִדְבֵריֶהם ּבְ ּכָ ּיִ ׁשֶ

ָנִתי: ׁשְ ִמּמִ

ְוֵתן  דֹוָלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי  ַוֲחֹמל  ְמֹאד,  ְוָהֲעלּוָבה  ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפׁשִ ַעל  חּוָסה  ָאּנָא 
יר  ְלַהְזּכִ ֵמַהּיֹום  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ ָעַלי  ַוֲחֹמל  טֹוב.  ַאֲחִרית  ִלי  ְוֵתן  אֹוַבד,  ְוֹלא  ִתְקָוה  ִלי 
ֹאֶפן  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵמַרּבֹוֵתינּו  ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְיֹהָוה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ַעְצִמי  ֶאת 
ֶרן  ּתֹ ֹלא רֹוֶעה, ּכַ ּצֹאן ּבְ י ֲאִני הֹוֵלְך ָנע ָוָנד ּכַ דֹוָלה, ּכִ ָנִתי ַהּגְ ֱאֶמת ִמּשְׁ ה ְלִהְתעֹוֵרר ּבֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָנה, עּוָרה ָנא,  א ּכַ ג. ָאּנָ ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָ י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ ֶלב ָים. ׁשָ ִפיָנה ּבְ ֹראׁש ָהָהר ְוַכּסְ ּבְ
י  י ַנְפׁשִ יֹון. ַנְפׁשִ ֵמיַטב ִהּגָ ֵני ֵאל ּבְ י ָנא ּפְ ִהְתעֹוְרִרי ָנא ָהִקיָצה ָנא, ִעְמִדי ָנא קּוִמי ָנא, ַחּלִ
ח  ַ ּשׁ ּתִ ּוֵמָעָפר  ִרי  ַדּבֵ ּתְ ֵמֶאֶרץ  ַפְלּתְ  ְוׁשָ יָך.  ּפִ ָעָפר  ּבֶ ְוֵתן  לֹו,  ֲחִוי  ּתַ ְוִהׁשְ ֶלָעָפר  ִחי  ּטְ ּתַ ִהׁשְ
ִנְפְלאֹוָתיו  ָכל  ּכְ ְיֹהָוה,  ה  ַיֲעׂשֶ אּוַלי  ְצָבאֹות.  ְיֹהָוה  ֶיֱחַנן  אּוַלי  ְקָוה.  ּתִ ֵיׁש  אּוַלי  ִאְמָרֵתְך. 
ת ָהֱאֹלִהים ָלנּו  ֵ ם קּום ְקָרא ֶאל ֱאֹלֶהיָך אּוַלי ִיְתַעּשׁ ָך ִנְרּדָ ה ִעם ֲאבֹוֵתינּו. ַמה ּלְ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ַתּיּוְתָך, ָהִעיָרה  ַנת ּפְ ְוֹלא ֹנאֵבד אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם. ָהִקיָצה ָאִחי ִמּשְׁ
ק  נּומֹות ְמַעט ִחּבֻ נֹות ְמַעט ּתְ ָנֶתָך. ְמַעט ׁשֵ קּום ִמּשְׁ ב ָמַתי ּתָ ּכָ ׁשְ ְוָהִקיָצה, ַעד ָמַתי ָעֵצל ּתִ
ח  ד, ּוְכִצּפֹור ִמּפַ ְצִבי ִמּיָ ֵצל ּכִ יָך. ִהּנָ ָנה ְלֵעיֶניָך ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעּפֶ ן ׁשֵ ּתֵ ב. ַאל ּתִ ּכָ ָיַדִים ִלׁשְ
י־ ִנים, ְוַאף־ַעל־ּפִ ר ִהְקַצְפּתָ ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך זֶה ָיִמים ְוׁשָ ח ֵאת ֲאׁשֶ ּכַ ׁשְ ָיקּוׁש. ְזכֹור ַאל ּתִ

ֲחָסָדיו  ָנְתָך ּבַ ָך, ּוְבָכל ֵעת הּוא עֹוֵסק ְלעֹוְרֶרָך ּוְלָהִקיְצָך ִמּשְׁ י ְיֹהָוה ֹלא ָתְמנּו ִמּמְ ֵכן ַחְסּדֵ
עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ִהְתעֹוְררּות  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ אֹוְתָך  ּוְמִקיִצים  ְמעֹוְרִרים  ה  ּמָ ּכַ זֶה  ְזכֹור  ים.  ֻרּבִ ַהּמְ
ָעָקה ְוַהִהְתעֹוְררּות  ר ִליׁשֹן ִמּקֹול ַהּצְ ְהֶיה ֶאְפׁשַ ּיִ ר, ׁשֶ י ְיֻסּפַ ן ּכִ ר ֹלא ְיֻאּמַ ר, ֲאׁשֶ ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ
דֹול  ִחיל קֹול ּגָ רּוָזא ָקֵרי ּבְ ָיא, ּכְ ּסְ ָיא ּוְבִאְתּכַ ּלְ ִאְתּגַ ֵאּלּו, ּבְ רּוִזים ּוְרָמִזים ְוִהְתנֹוְצצּות ּכָ ְוַהּכְ
ָעה.  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ קֹולֹו ּבְ ר ּבְ ּבֵ ְוֹלא ָיָסף, ְוקֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמֹאד הֹוֵלְך ּוִמְתּגַ
נּוַמְתֶכם.  ִמים ָהִקיצּו ִמּתְ ַמְתֶכם ְוִנְרּדָ ְרּדֵ ִנים ִמּתַ קֹולֹו קֹול ֹעז ַיַען ְוֹיאַמר, עּורּו ְיׁשֵ ן ּבְ ֵהן ִיּתֵ
תֹוְך  תֹוְך ֲעִכיַרת ֶרֶפׁש ָוִטיט, ּבְ ה, ּבְ תֹוְך ַהְמִסּלָ עּוְתָך, עֹוְדָך ִמְתּגֹוֵלל ּבְ ְבּתָ ִמּטָ ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ
י,  ָחּה ָחְפׁשִ ּלְ י ׁשַ ָך ְלִבְלּתִ ַנְפׁשְ ְיֵון ְמצּוַלת ַהֲהָבִלים, ֲהעֹוְדָך ֹלא ָתׁשּוב, עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ּבְ
ֶהָחָזק  ְוכֹוְסָפּה  ְוַגְעּגּוָעּה  ׁשּוָקָתּה  ּתְ ל  ּכָ זֶה  ר  ֲאׁשֶ ּובֹוַרֲאָך,  יֹוְצְרָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ׁשּוב  ּתָ ׁשֶ

ְוֶהָעצּום:

לֹום,  ה ִנּמֹוק ַחס ְוׁשָ ְך, ּוָבֶהם ַאּתָ י ֲעֹונֹוַתִיְך ִאּתָ לֹום ֵלאֹמר ּכִ ְוַאל ּתֹאְמִרי נֹוָאׁש ַחס ְוׁשָ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָך,  ֹראׁשֶ ָעְברּו  ֲעֹונֹוֶתיָך  י  ּכִ ֻטּיֹוֶתיָך,  ּוׁשְ ִסילּוְתָך  ִמּכְ ָלׁשּוב  ְלָך עֹוד  ר  ֶאְפׁשַ ְוִאי 
ָך. ֲאָהּה ֲאָהּה, חּוס ַוֲחֹמל ָעֶליָך ְוַעל ְמַעט ָיֶמיָך ַהֲחרּוִצים  לֹום ָאַבד ִנְצֲחָך ְותֹוַחְלּתֶ ַחס ְוׁשָ



ה ְלתֹוָרה ס ִפָלּ ּתְ שסד

ָבִרים  ּדְ ּכַ ּתֹאְמִרי  ְוַאל  ַעִין,  ֶהֶרף  ּכְ ָהעֹוֵבר  ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ְמַעט  ְלִהְתַמְהֵמּהַ  עֹוד  ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ים  ה ָקׁשִ ֵאּלֶ בֹות ְוַרְעיֹוִנים ּוִבְלּבּוִלים ּכָ י ַמֲחׁשָ ה ִמן ָהִראׁשֹוָנה, ּכִ י זּו ָקׁשָ ה ָחִליָלה, ּכִ ָהֵאּלֶ
יָת ֵמעֹוְדָך  ָעׂשִ ִעים ׁשֶ ׁשָ ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ְוַהּפְ יִקים, ּוַמְכִעיִסים ֶאת ּבֹוַרֲאָך יֹוֵתר ִמּכָ ּוַמזִּ
י  י ְיֹהָוה ּכִ ָעה ּוְבָכל ֶרַגע, ַחְסּדֵ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ דֹוָלה ּבְ י ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִתְקָוה ּגְ ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ּכִ
ָך ְוֹלא ֵתַדע ֹעֶצם ִרּבּוי ַרֲחָמנּותֹו ַוֲחָסָדיו  י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם, ְוֶנְעַלם ִמּמְ ֹלא ָתְמנּו ּכִ
ְוָכל  עֹו  ִיׁשְ ְוָכל  ֲעַדִין.  בּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת,  ּבֶ ָלׁשּוב  ַהֲחֵפִצים  ל  ּכָ ַעל  דֹוִלים  ַהּגְ
ֶרת  ְחּתֶ ּמַ ִעים ְוחֹוְתִרים ּבַ ְעּגְ ים ּוִמְתּגַ ים ּוְמַצּפִ ַחּכִ ל ַהּמְ ַרְך, ָלׁשּוב ּוְלַרֵחם ַעל ּכָ ֶחְפצֹו ִיְתּבָ
ֵעת  ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהם  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב  ּוָמנֹוס  ָלה  ַהּצָ ִלְמֹצא 
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאִביֶהם.  ית  ּבֵ ֶאל  ָלׁשּוב  ה  ַהְרּבֵ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  אֹוָתם  יִחים  ַמּנִ ְוֵאין  יֹוֵתר, 
ר  ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ר. ַמה ׁשֶ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ַחְסּדֹו ָגַבר ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְמֹאד ְמֹאד ּבְ
ֵני ָאָדם ַלְבָלִרים ּוְלׁשֹונֹות  ים ֻקְלמֹוִסים ְוָכל ּבְ יֹו ְוָכל ֲאַגּמִ ים ּדְ ּמִ ב ַלְחׁשֹב. ִאּלּו ָכל ַהּיַ ְוַהּלֵ
ר  ים, ֲאׁשֶ ֻרּבִ י ֶאֶלף ּוְרָבָבה ֵמֲחָסָדיו ַהּמְ יִקים ְלָפֵרׁש ּוְלָבֵאר ַאַחת ִמּנִ ִסים ֵאין ַמְסּפִ ְמַקּלְ
ים ָלׁשּוב  ים ּוְמַצּפִ ִאים ּוְמַחּכִ ֱאָנִחים ְוִנְדּכָ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִבְפָרט ַעל ַהּנֶ ַחְסּדֹו ּבְ הּוא נֹוֵהג ּבְ
ה. ֲהִיְנֹטר ְלעֹוָלם ִאם  ה ָקָראת לֹו, ָאִבי ַאּלּוף ְנעּוַרי ָאּתָ ֱאֶמת, ֲהֹלא ֵמַעּתָ ַרְך ּבֶ ֵאָליו ִיְתּבָ
ּבֹוַרֲאָך  ֶאת  ַלֲעֹבד  ה  ֵמַעּתָ ְוַהְתֵחל  ֵעת,  ָכל  ּבְ ַעְצְמָך  ׁש  ְוַחּדֵ ְוִהְתַחזַּק  ֲחַזק  ָלֶנַצח  ֹמר  ִיׁשְ
ַעס  ֻטּיֹוַתִיְך ְוָהֵסר ּכַ ְכִחי ֲהָבַלִיְך ּוׁשְ בֹוֶתיָך ַהְמֻגּנֹות, ְוׁשִ ָרֶכיָך ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ֱאֶמת, ַוֲעֹזב ּדְ ּבֶ
ׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה.  ַרְך, ְוַאל ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת ְלַהּשׁ ר ַעְצְמָך ּבֶ ֵ ֶרָך ַקּשׁ ׂשָ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּבְ ּבֶ ִמּלִ
י עּוָרה, עּוִרי  ַנְפׁשִ ָנה. ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי, עּוָרה  ּוְזֹכר ַאֲהָבְתָך ַהְיׁשָ רֹום  ּלּו ֵעיֶניָך ַלּמָ ּדַ
יָך ְותֹוִציא ְדָבֶריָך  ֹקט ָהִריָמה קֹוְלָך ֶהָעֵרב ּוְפַתח ּפִ ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ יר, ַאל ּתֶ ִרי ׁשִ ּבְ עּוִרי ּדַ

יָך ְוָיִאירּו ְדָבֶריָך: ַתח ּפִ רּוְך הּוא, ּפְ דֹוׁש ּבָ ִעיִמים ִלְפֵני ַהּקָ ַהּנְ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ָחָזק ּדִ ָנה ְלּדִ ֵ ה ַעל־ְיֵדי ִהְתעֹוְררּות ַהּשׁ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ֱאֶמת ּוְבֵלב  דֹול ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבֶ ֹכַח ּגָ ִמיד ּבְ ים ּתָ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ר ּדִ ַרֲחֶמיָך ְלַדּבֵ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ם ִמְקָרא  ה, ִויֻקּיַ ָ ְקֻדּשׁ ּבּוִרים ּדִ ה ּוְבָכל ַהּדִ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ל ּכִֹחי ּבְ ה ְלַהְכִניס ּכָ ֵלם, ְוֶאְזּכֶ ׁשָ
חֹון  נּו ְלִבּטָ ָברֹו. ּוְתַזּכֵ קֹול ּדְ ֹמע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ְרכּו ְיֹהָוה ַמְלָאָכיו ּגִ תּוב, ּבָ ּכָ ׁשֶ
ְוָכָלה  ֶסף,  ּכָ ָאֵפס  י  ּכִ ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ְרָנָסה  ַהּפַ ֶחְסרֹון  ֹעֶצם  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ
ים ְמֹאד,  ן ַרּבִ ם ּכֵ י ַהֶהְכֵרִחּיֹות ְלַבד ֵהם ּגַ ים ְמֹאד, ּכִ ָך ְמֻרּבִ יס, ְוָצְרֵכי ַעּמְ רּוָטה ִמן ַהּכִ ּפְ
ְכָרִחים. ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע  ָאר ִהְצָטְרכּות ַהּמֻ ים, ְוִדירֹות, ּוׁשְ ה, ּוַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ָצְרֵכי ֲאִכיָלה ּוׁשְ
ְרָנָסֵתנּו, ְוֵאין ָלנּו  ׁש ּפַ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה, ֵמֵהיָכן ְלַבּקֵ י ֵאין ִאּתָ י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ ה ּכִ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
ׁש  ְלַבּקֵ אנּו  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ְתלּויֹות.  ֵעיֵנינּו  ְלַבד  ְלָך  ְלַבד,  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ ּוִמְבָטח  ְקָוה  ּתִ ׁשּום 
ֵלמּות,  ׁשְ חֹון ּבִ ּטָ ת ַהּבִ יַע ָעֵלינּו ִמּדַ ּפִ דֹוִלים, ְוַתׁשְ ֲחָסֶדיָך ַהּגְ נּו ּבַ ָחּנֵ ּתְ ָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ִמּמְ
ל  ּכָ א  ְתַמּלֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ יץ,  ְוַאּמִ ָחָזק  חֹון  ִבּטָ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ָך  ּבְ ִלְבֹטַח  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָכל  ּבְ ַרֲחִמים  ָעֵלינּו  ֵלא  ּמָ ּתִ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ה  ְוַאּתָ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַפְרָנָסֵתנּו  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ַמְחסֹוֵרינּו 
ְרָנָסֵתנּו ֹקֶדם  דֹוָלה, ְוַתְזִמין ָלנּו ּפַ ַהְרָחָבה ּגְ יֵתינּו ּבְ ל ָצְרֵכינּו ְוָכל ָצְרֵכי ּבֵ ן ָלנּו ּכָ ֵעת, ְוִתּתֶ
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ַחת ָיְדָך  ִצְמצּום, ִמּתַ ֶרַוח ְוֹלא ּבְ ִבזּּוי, ּבְ ָכבֹוד ְוֹלא ּבְ ִאּסּור, ּבְ ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ּבְ ּנִ ׁשֶ
ינּו ְלעֹוָלם: ל ְיֵמי ַחּיֵ ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּכָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלָאה, ּבְ ָהְרָחָבה ְוַהּמְ

ִדּבּוֵרינּו,  ּבְ ֲעָקרֹות  ִלְפֹקד  ֹכַח  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִדּבּוֵרינּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ
ה הֹוָלדֹות  ָ ְקֻדּשׁ ה ִלְפֹעל ַעל־ְיֵדי ִדּבּוֵרינּו ּבִ ּבּור ְסמּוִכים ִלְכֵלי ַההֹוָלָדה. ְוִנְזּכֶ ֵלי ַהּדִ ְוִיְהיּו ּכְ
ַמִים ָלֹרב, ְוֹלא  ָ ם ּוְככֹוְכֵבי ַהּשׁ ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ חֹול ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ָך ִיׂשְ ְוִיְתַרּבּו ַעּמְ ְקדֹוׁשֹות, 
ָמא ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך.  ל ַקּיָ זֶַרע ׁשֶ ִנים ּבְ נּו ָעָקר ַוֲעָקָרה, ְוִתְפֹקד ְלָכל ֲחׂשּוֵכי ּבָ ִיְהֶיה ּבָ
ָך  יַע ִיְרָאְתָך ּוַפְחּדְ ּפִ עֹוָלם, ְוַתׁשְ דֹוָלה ּבָ ֵלָמה, ִיְרָאה ּגְ ה ִיְרָאה ׁשְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ
ה  ה ְיַצְרּתֹו. ְוִנְזּכֶ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵאי עֹוָלם, ְוֵיַדע ּכָ ל ּבָ ַעל ּכָ
ֶקר ַהֵחן  ל ׁשֶ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ְרָאה ִנְזּכֶ ֵלמּות, ְוַעל־ְיֵדי ַהּיִ ׁשְ ְרָאה ּבִ ְלָכל ֶחְלֵקי ַהּיִ
ה  ל. ְוִנְזּכֶ ְתַהּלָ ה ִיְרַאת ְיֹהָוה ִהיא ּתִ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאּשׁ תּוב, ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ּכְ
ְלַמַען  ָוֵעת,  ֵעת  ָכל  ּבְ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְלהֹוִסיף  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ָיֵמינּו  ְלַהֲאִריְך 
ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ֵמָחָדׁש,  ל ָהעֹוָלמֹות  ּכָ ְלִתּקּון  ה  ְוִנְזּכֶ ָהָלה.  ַלּבֶ ֵנֵלד  ְוֹלא  ָלִריק  ִניַגע  ֹלא 
ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵקִנים  ַהזְּ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ִכים  ְמׁשָ ַהּנִ יק  ַעּתִ ּקּוֵני  ּתִ ֶהָאַרת  ָתִמיד 
ה ַעל־ְיֵדי  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ַעְלָמא, ּבְ ה, ְלָכל הֹון ּדְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ירּות ּגָ ַפע ַוֲעׁשִ ה ְלׁשֶ ּוִבְזכּוָתם ִנְזּכֶ
ַגת ֱאָלהּוְתָך  תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ּוְבַהּשָׂ דֹול ְוֶעְליֹון ְמֹאד ּבְ ירּות ַהזֹּאת ְלִהְתּבֹוְננּות ּגָ ָהֲעׁשִ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָרֵאל  יָך ֵאל ִיׂשְ ׁשֶ ְקּדָ נּו ֶסָלה. נֹוָרא ֱאֹלִהים ִמּמִ ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ּפָ עֹוָלם. ֱאֹלִהים ְיָחּנֵ
דּוהּו  ּבְ ּכַ ַיֲעֹקב  זֶַרע  ל  ּכָ ַהְללּוהּו  ְיֹהָוה  ִיְרֵאי  ֱאֹלִהים.  רּוְך  ּבָ ָלָעם  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  נֹוֵתן  הּוא 
ּנּו  ִמּמֶ ָניו  ּפָ יר  ִהְסּתִ ְוֹלא  ָעִני  ֱענּות  ץ  ּקַ ׁשִ ְוֹלא  ָבָזה  ֹלא  י  ּכִ ִיְשָֹרֵאל.  זֶַרע  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ְוגּורּו 
ית ָחְכָמה ִיְרַאת  ל ַאְפֵסי ָאֶרץ. ֵראׁשִ ֵמַע. ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו אֹותֹו ּכָ עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּוְבׁשַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה ֱאֹלִהים  רּוְך  ּבָ ָלַעד.  תֹו עֹוֶמֶדת  ִהּלָ ּתְ יֶהם  ֶכל טֹוב ְלָכל עֹוׂשֵ ׂשֵ ְיֹהָוה 
ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ עֹוׂשֵ
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ְך א.  ּכֵ ִנְזּדַ ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ַעל־ְיֵדי 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  רּור,  ּבָ ֶכל  ְלׂשֵ ְוזֹוֶכה  ַהּמַֹח 
ּלֹוֵמד  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ל  ּוְלַקּבֵ ְלהֹוִציא  ה  ִיְזּכֶ
ַהְנָהגֹות  ַהְינּו  ּדְ ֱאֶמת,  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ּתֹוָרה  ּבַ
ֵאיְך  ּיֵַדע  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  רֹות  ְיׁשָ
ָבר ֵהן ְלַעְצמֹו ֵהן ַלֲאֵחִרים  ָכל ּדָ ְלִהְתַנֵהג ּבְ
ּפֹוֵגם  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְעּתֹו.  ּדַ ְלִפי  ְתַנֲהִגים  ּמִ ׁשֶ
ִנּדֹון  הּוא  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ּבֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
מֹו  ּכְ מֹוָתרֹות,  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ר  ׂשָ ּבָ יִגיַעת  ּבִ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ַהּלֹוֵעג  ׁשֶ

רֹוַתַחת'  צֹוָאה  ּבְ ִנּדֹון  ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ַעל 
)ֵערּוִבין  ר"  ׂשָ ּבָ ְיִגיַעת  ה  ַהְרּבֵ "ְוַלַהג  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ַהּמַֹח  ֶאל  ְסרּוִחים  ִנים  ֲעׁשָ עֹוִלים  ְוָאז  כ"א(, 

ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ְעּתֹו,  ּדַ ִלין  ּוְמַבְלּבְ ּוְמָעְרִבין 
ְוַהְנָהגֹות  ֱאֶמת  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ּמּודֹו  ִמּלִ ְלהֹוִציא 
ָבִרים  ּדְ מֹוִציא  הּוא  ה  ַרּבָ ַאּדְ ּיֹות,  ֲאִמּתִ
ָהֲאדֹוִמי  ּדֹוֵאג  מֹו  ּכְ ָהֱאֶמת,  ִמן  ֲהפּוִכים 
ָראּוי  ִוד  ּדָ ֵאין  ׁשֶ ל  ְמֻעּקָ ט  ּפָ ִמׁשְ הֹוִציא  ׁשֶ
ָהָיה  ּמּודֹו  ּלִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָהל,  ּקָ ּבַ ָלבֹוא 

ִנים(: ן ּפְ ִחיַנת ֵאּלּו ַהּמֹוָתרֹות )ַעּיֵ ִמּבְ
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י ב.  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ַמְנִהיִגים  ֵיׁש 
אי ֵאיָנם  ּמּוָדם ִמּמֹוָתרֹות ּוְפֹסֶלת. ּוְבַוּדַ ּלִ ׁשֶ
ל־ ִמּכָ ַעְצָמם,  ֶאת  ֲאִפּלּו  ְלַהְנִהיג  ְיכֹוִלים 

נֹוְטִלין  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ֲאֵחִרים,  ֶאת  ן  ּכֵ ׁשֶ
אּות  ִהְתַנּשְׂ ַאַחר  ְורֹוְדִפים  ְלַעְצָמם  ה  ֻדּלָ ּגְ
ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ְלַהְנִהיג 
ן  ִלּתֵ ּלֹא  ְוׁשֶ אֹוָתם  ְלַהְסִמיְך  ּלֹא  ׁשֶ ִלְראֹות 
ים  ְמֻכּנִ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ָוֹעז,  ֶקף  ּתֹ ׁשּום  ָלֶהם 
ל־ ִבים ּכָ י ֵהם ַעְצָמם ֵאיָנם ַחּיָ י, ּכִ ם ַרּבִ ׁשֵ ּבְ

ְלַהְנִהיג  דֹול  ּגָ ָהָרע  ֵיֶצר  ָלֶהם  ֵיׁש  י  ּכִ ְך,  ּכָ
ֶקף  ּתֹ ָלֶהם  ַהּנֹוְתִנים  ֵאּלּו  ַאְך  ֶאת ָהעֹוָלם. 
ם  ׁשֵ ְהיּו ִנְקָרִאים ּבְ ּיִ ָוֹעז ְוִנְסָמִכים ַעל ָיָדם ׁשֶ

ּבֹון: ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ י, ֵהם ֲעִתיִדים ִלּתֵ ַרּבִ

ָהגּון, ג.  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַרּבִ ְסִמיִכין  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ְכַתב  ּבִ ּכַֹח  ְונֹוְתִנים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַתב  ּכְ ֶנֱחָלׁש 
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ּגֹוְזִרים  ֵהם  זֶה  ּוֵמֲחַמת  ָיָדם. 
ֶהם,  ּלָ ָתִבים ׁשֶ נּו ַרק ַלּכְ ּלָ ָתִבים ׁשֶ ֶקף ַלּכְ ּתֹ
ֶהם,  ּלָ ָתב ׁשֶ ָרֵאל ִיְהיּו ֻמְכָרִחים ִלְלֹמד ּכְ ְוִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלָגֵרׁש  ּגֹוְזִרין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ בּו  ְתַיּשְׁ ּנִ ׁשֶ ּוב  ּשׁ ַהּיִ קֹום  ִמּמְ
ָרֵאל  ם ִיׂשְ ּלֹא ָהיּו ׁשָ ָבר, ֶאל ְמקֹומֹות ׁשֶ ִמּכְ
ָרֵאל.  רּוׁש ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת ּגֵ זֶּה ּבְ ֵמעֹוָלם, ׁשֶ
ֲהלּוַכת  נּו ָחְכַמת ּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְלָקח ֵמִאּתָ
ּנּות  ּתַ ַהִהׁשְ ל  ּכָ ֵליַדע  ָהָרִקיַע,  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ
ָהָרִקיַע  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ַעל־ְיֵדי  ִאים  ַהּבָ ְוָהֲעִתידֹות 
ָלֶהם.  ְוִנְמַסר  ָהִעּבּור,  סֹוד  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ
ן  )ַעּיֵ ָהָרִקיַע  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ל  ּכָ ַמְנֶהֶגת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ
ְנִהיג, ֲאָבל  מֹו ַהּמַ ִנים(, ּוִמי יֹוֵדַע ַהְנָהָגָתם ּכְ ּפְ

ּגּוף  ָלּה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִריָכה  ַהזֹּאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ם  ׁשָ ִבים  יֹוׁשְ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ְוָנִקי.  ַזְך 
ֶאֶרץ  ּדְ ֲאִויָרא  ְבִחיַנת  ּבִ ָהֲאִויר  ׁש  ִנְתַקּדֵ
בּואֹות  רֹות ְוַהּתְ ל ַהּפֵ ִנים(, ְוָאז ּכָ ן ּפְ ָרֵאל )ַעּיֵ ִיׂשְ
א  ֶהם ִנזֹּון ָהָאָדם, ּוֵמֶהם ּבָ ּמֵ ם ׁשֶ ֵדִלים ׁשָ ַהּגְ
ַהּכֹל  ַהּגּוף,  ִנְרָקם  ם  ָ ּוִמּשׁ ַזְרִעית,  ה  ּפָ ַהּטִ

ְעָיה ד, ב(. ְוָאז  )ְיׁשַ ִרי ָהָאֶרץ"  ְבִחיַנת: "ּפְ הּוא ּבִ
ל  ּכָ ְנֶהֶגת  ּמַ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ָמה  ְנׁשָ ל  ְלַקּבֵ ָראּוי 
ָחְכַמת  יֹוֵדַע  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהָרִקיַע,  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ
סֹוד  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ֲהלּוַכת  ּתַ
ִחיַנת  ים ִמּבְ ְרׁשִ ְתּגָ ּנִ ׁשֶ "ל. ֲאָבל ּכְ ּנַ ָהִעּבּור ּכַ
ם  ְלִהְתַרּקֵ ְיכֹוִלים  ֵאין  ְוָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ָמה  ְנׁשָ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  ְוֵאין  ים,  ַזּכִ ּגּוִפים 
נּו  ֵמִאּתָ ִנְלָקח  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ן  ַעל־ּכֵ דֹוָלה,  ּגְ
ְסִמיִכין  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  זֶה  ְוָכל  ָהִעּבּור,  סֹוד 
ָהָראּוי  ֶהָחָכם  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָהגּון.  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַרּבִ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  י,  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְסָמְך  ִלְסִמיָכה 
ם  ּגַ ְוָאז  ָיֵדינּו,  ְכַתב  ּבִ ְוֹכַח  ֶהָאָרה  ֵמִביא 
ַעל־ְיֵדי  ם  ּלָ ּכֻ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהְנָהגֹות  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ל  ּכָ
ׁש  ָרֵאל ִנְתַקּדֵ ַתב ִיׂשְ ַתב ָיֵדינּו. ְוַעל־ְיֵדי ּכְ ּכְ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ ֲאִויָרא  ְבִחיַנת  ּבִ ָהֲאִויר 

"ל: ל ַהּנַ ן ּכָ ּקֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתּתַ

ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֵאין לֹו ד.  ם ַעל־ְיֵדי ּפְ ּגַ
ק  ְמֻסּפָ ִמיד  ּתָ ְוהּוא  ְלעֹוָלם,  ֵלָמה  ׁשְ ֵעָצה 
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ּוְלָכאן.  ְלָכאן  ֲחלּוָקה  ַוֲעָצתֹו 
"ל  ּנַ ּכַ מֹוָתרֹות  ּבְ ּדֹון  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  זֶה,  ָגם  ּפְ
הּוא  א ׁשֶ ּסֵ ית ַהּכִ מֹו ּבֵ ף ּכְ ה ִלּבֹו ְמֻטּנָ ַנֲעׂשֶ
ִעיִליׁש  ַרב  ַמֲאַמר  ּכְ ים,  ׁשִ ַהּנָ ֲעַצת  ְמקֹום 
ל ֲעצֹוָתיו ֵהם ֵעצֹות ִנְבָערֹות,  ין מ"ה(. ְוָאז ּכָ )ִגּטִ

ֵאיְך  ִלּבֹו  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֵעָצה  ִלְגֹמר  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו 
ָבר: ׁשּום ּדָ ְלִהְתַנֵהג ּבְ

ים ה.  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ַעל  ְלִעיג  ַהּמַ ל  ּכָ
הּוא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  י  ַעל־ּפִ הֹוְלִכים  ׁשֶ
זֹוֶכה  ְוֵאינֹו  רֹוַתַחת.  צֹוָאה  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִנּדֹון 
רֹות,  ְיׁשָ ַהְנָהגֹות  ּמּודֹו  ִמּלִ ל  ּוְלַקּבֵ ְלהֹוִציא 
ַעל־זֶה  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  ֲחלּוָקה,  ֲעָצתֹו  ְוָתִמיד 

"ל: ל ַהּנַ ן ּכָ ּקֵ ֵלָמה, ְוָאז ִיְתּתַ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

ַהּמֹוָתרֹות, ו.  ֵאּלּו  ּבְ ַקע  ִנׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִמי 
ִחיַנת:  ֶפת, ּבְ ּנֹ ַטֵהר ִמזֹּאת ַהּטִ ּמְ ֵיׁש ַמִים ׁשֶ



ְמעֹון י ׁשִ שסזּתֹוָרה סא י ֲחִדי ַרּבִ

ל  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים" ְוכּו' "ּוִמּכָ "ְוָזַרְקּתִ
כה(.  לו,  )ְיֶחְזֵקאל  ֶאְתֶכם"  ֲאַטֵהר  ּלּוֵליֶכם  ּגִ
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִים  ַהּמַ ְוֵאּלּו 
ֶלג ֱאֹלִהים ָמֵלא ָמִים"  ִחיַנת: "ּפֶ א, ּבְ לּוְגּתָ ּפְ
א ָעָליו  ּבָ ֲחֹלֶקת ׁשֶ י ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ים סה, י(, ּכִ ִהּלִ )ּתְ

ֱאמּוַנת  ַגם  ּפְ ן  ּוְמַתּקֵ ְתׁשּוָבה  ּבִ ב  ׁשָ הּוא 
ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ֲחָכִמים. 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ַגם  ּפְ ֵמֲחַמת  הּוא  ָהָאָדם 
א ָעָליו ַמֲחֹלֶקת. ְוַעל־ ן ּבָ ָגם ּכֵ ֶדל ַהּפְ ּוְלִפי ּגֹ
ֵאיְך  ְלִהְתּבֹוֵנן  יּוַכל  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ן  ּכֵ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוָלׁשּוב  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ּבֶ ַגם  ּפָ
ן  ּקֵ ִיְתּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֲחָכִמים,  ֶלֱאמּוַנת 
ֱאמּוָנָתם  ׁשֶ ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ְוֵיׁש  "ל.  ַהּנַ ל  ּכָ
י־ֵכן ֵיׁש ֲעֵליֶהם  אי, ְוַאף־ַעל־ּפִ ַוּדַ ֵלָמה ּבְ ׁשְ
ֵחְטא  "ְוהּוא  ְבִחיַנת:  ּבִ ְוהּוא  ַמֲחֹלֶקת, 
ּסֹוְבִלין ַצַער  ְעָיה נג, יב(, ׁשֶ א" ְוכּו' )ְיׁשַ ים ָנׂשָ ַרּבִ
ל  ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ׁשֶ ִביל ּפְ ׁשְ ֲחֹלֶקת ּבִ ַהּמַ
ֲעֵליֶהם  א  ּבָ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ְוַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם, 
ִנים ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֵאֶצל ַהֲהמֹון ַעם: ְמַתּקְ

ָעָליו ז.  א  ּבָ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ִמן  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַעל־ְיֵדי־ ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ַגם  ּפְ ַעל  ָלׁשּוב 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ְוָכל  יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ זֶה 
י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ק  ִנְמּתָ ְוִדין  ִצְמצּום  ֵאיזֶה 
י  ַעל־ּפִ ַההֹוְלִכים  ו  ַעְכׁשָ ְסָפִרים  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 
ה,  ּוְבַעל־ּפֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו 
ְסָפִרים,  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ִלְהיֹות  ֲעִתיִדין  ְוֵכן 
ְלַהְלִעיג  ְוָאסּור  ְלָהעֹוָלם,  ְצִריִכים  ם  ְוֻכּלָ
ה  ִחּלָ ּוַבּתְ "ל.  ּנַ ּכַ ֵמֶהם  ֶאָחד  ׁשּום  ַעל 
ל  ּכָ ָאז  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  לֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ
ַמְלִעיג  ָהָיה  י  ּכִ ֹלא,  ּכְ ֶאְצלֹו  ָהיּו  ָפִרים  ַהּסְ
ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ִמן  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ֲעֵליֶהם, 
ַגם  ּפְ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ָעָליו  א  ּבָ ׁשֶ
ֵעיָניו  ִבים ּבְ ְוֶנֱחׁשָ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, חֹוְזִרים 
ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  ֹלא.  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ
ַעל־ )ִאּיֹוב לא, לה(, ׁשֶ ַתב ִאיׁש ִריִבי"  ּכָ "ְוֵסֶפר 

ה  ַנֲעׂשֶ ָעָליו,  א  ּבָ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ְוַהּמַ ָהִריב  ְיֵדי 
ֱאמּוָנָתם  ׁשֶ ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ְוֵיׁש  ֵסֶפר.  ִמזֶּה 
י־ֵכן ֵיׁש ֲעֵליֶהם  אי, ְוַאף־ַעל־ּפִ ַוּדַ ֵלָמה ּבְ ׁשְ
ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַמֲחֹלֶקת 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ְוֵאיָנם  ַעְצָמם,  ּבְ
ֵהם  י ּתֹוָרָתם ׁשֶ ֲעׁשּוִעים ֵמִחּדּוׁשֵ ַרְך ׁשַ ִיְתּבָ
ִלים  ִמְתַרּשְׁ ֵהם  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  ׁשִ ְמַחּדְ
אֹוָתם  ּכֹוְתִבים  ְוֵאיָנם  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ים  ִחּדּוׁשִ ּבַ
י ּתֹוָרה  ׁש ִחּדּוׁשֵ זֹּוֶכה ְלַחּדֵ י ִמי ׁשֶ ֵסֶפר. ּכִ ּבְ
לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ַמִים,  ָ ַלּשׁ ָנתֹו  ְוַכּוָ ַעְצמֹו  ּבְ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ ם  ּגַ ֱאמּוָנה 
ים  ם ֵמַהִחּדּוׁשִ דֹוִלים ּגַ ֲעׁשּוִעים ּגְ ַרְך ׁשַ ִיְתּבָ
ים  ִחּדּוׁשִ ּבַ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ְוִאם  "ל.  ּנַ ּכַ ּלֹו  ׁשֶ
ֱאמּוַנת  ַגם  ּפְ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ַעְצמֹו,  ל  ׁשֶ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ֲעֵליֶהם  א  ּבָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֲחָכִמים, 
ְתׁשּוָבה  ִבים ּבִ ַמֲחֹלֶקת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֵהם ׁשָ
ֶהם, ְוחֹוְזִרים  ּלָ ים ׁשֶ ִבים ֶאְצָלם ִחּדּוׁשִ ְוֶנֱחׁשָ
ה  ֵסֶפר, ְוַנֲעׂשֶ ים ְוכֹוְתִבים אֹוָתם ּבְ ׁשִ ּוְמַחּדְ
יִנים ִהיא  ל ַהּדִ ַקת ּכָ ִמזֶּה ֵסֶפר. ְוִהּנֵה ַהְמּתָ
ְוָכל  דּוַע,  ּיָ ּכַ ֹקֶדׁש  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ַעל־ְיֵדי 
ק ַעל  ְמּתָ ּנִ ָרִטי ׁשֶ ֶכל ּפְ ין ְוִצְמצּום ֵיׁש לֹו ׂשֵ ּדִ
ִקים  ם ִנְמּתָ ָ ּשׁ ָאה ׁשֶ ָידֹו, ַאְך ֵיׁש ָחְכָמה ִעּלָ
ְוַהּתֹוָרה  יִנים,  ַהּדִ ְוָכל  ְמצּוִמים  ַהּצִ ל  ּכָ
דֹוׁש ֵחֶלק  זַֹּהר ַהּקָ ֹבָאר ּבַ ּמְ מֹו ׁשֶ ָאה )ּכְ יֹוֵצאת ֵמָחְכָמה ִעּלָ
ָאה  ל ֵמָחְכָמה ִעּלָ ב ס"ב(, ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַקּבֵ

ַהּתֹוָרה  ֵלמּות  ּוׁשְ ֵלמּות,  ׁשְ ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ַרק 
ן  ְוַעל־ּכֵ ה,  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  הּוא 
ַעל־ ֶאְצלֹו  ים  ׁשִ ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ַעל־ְיֵדי 
ָלם ַהּתֹוָרה.  ִנׁשְ ֲחֹלֶקת, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְיֵדי ַהּמַ
ָאה  ִעּלָ ֵמָחְכָמה  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוָלה  ִהיא  ְוָאז 
י  ִחיַנת ָקְדׁשֵ ֶכל ַהּכֹוֵלל, ּבְ ִחיַנת ׂשֵ ִהיא ּבְ ׁשֶ
ַעת  ּפַ ּוַמׁשְ ה  ִתּיָ ׁשְ ֶאֶבן,  ִחיַנת  ּבְ ים  ֳקָדׁשִ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  ְכִלּיִ ְוַהּשִׂ ַהָחְכמֹות  ָכל  ּבְ

יִנים: ל ַהּדִ ִקין ּכָ ִנְמּתָ



ה ְלתֹוָרה סא ִפָלּ ּתְ שסח

ָנה ח.  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ַעל  ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ִקין  ִנְמּתָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ
ֹראׁש  ּבְ ְצִריִכין  ְוזֶה  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ
ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ַעל  נֹוְסִעין  ן  ַעל־ּכֵ ָנה,  ָ ַהּשׁ

ְיָקא: ּדַ

ַנְפׁשֹות ט.  ה  ּמָ ּכַ ִאים  ּבָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ַעל  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ְלַהּצַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ְוִנְכָלִלים 

ה: דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ָאה ׂשִ ּבָ

ה ְלתֹוָרה סא ִפָלּ ּתְ

ֵני ָאָדם ְויֹוֵדַע ּוֵמִבין  ְרֵכי ּבְ ל ּדַ ֻקחֹות ַעל ּכָ ר ֵעיֶניָך ּפְ ה ֲאׁשֶ ֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ )סא( ּגְ

ֶמָך, ְוָעְזֵרִני  ה גֹוֲאָלם ּופֹוָדם. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ל לֹוֲחֵציֶהם ַאּתָ ד ּכָ בֹוָתם ְוסֹוָדם, ּוִמּיַ ַמְחׁשְ
יָנה  ָך ֵדָעה ּבִ ִני ֵמִאּתְ ָפֶניָך, ְוָחּנֵ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵנִני ּבְ יֵעִני ְמֵהָרה, ְוַתּקְ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְוהֹוׁשִ
ֵלָמה  ִני ְלֵעָצה ׁשְ עֹוָלם, ּוְתַזּכֵ ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ י ַעל ּכָ ה ָלַדַעת ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשִ ֶאְזּכֶ ל, ׁשֶ ּכֵ ְוַהׂשְ
לֹום,  ִים ַחס ְוׁשָ ּתַ ק ֲעָצִתי ִלׁשְ ָבר, ְוֹלא ִתְתַחּלֵ ק ְלעֹוָלם ַעל ׁשּום ּדָ ָתִמיד, ְוֹלא ֶאְהֶיה ְמֻסּפָ
ּוְתַרֵחם ָעַלי  ְיֹהָוה.  ְוִיְרַאת  ַעת  ּדַ ּוְגבּוָרה רּוַח  ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה  יַע ָעַלי רּוַח ָחְכָמה  ּפִ ְוַתׁשְ
ָכל ַהֲחָכִמים  ה ְלַהֲאִמין ּבְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּכִ ִני ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבֶ יֵעִני ּוְתַזּכֵ ְותֹוׁשִ
ֹמאל. ְוַעל־ ְבֵריֶהם ָיִמין ּוׂשְ ֵלם, ְוֹלא ָאסּור ִמּדִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ים ּבֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ָלאֹור.  ִטי  ּפָ ִמׁשְ ְותֹוִציא  ֱאֶמת,  ּבֶ ַעְצִמי  ּפֹט  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ט  ּפָ ְלִמׁשְ ִני  ְתַזּכֵ ְיֵדי־זֶה 
ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת  ד ִלׁשְ ִמיד, ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ָמּה ּתָ ה ִלׁשְ דֹוׁשָ ה ִלְלֹמד ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ְוֶאְזּכֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ן ִלי ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת ּדִ תֹוָרֶתָך, ְוִתּתֶ ַאֲהָבה, ְוָתִאיר ֵעיַני ּבְ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ל ּדִ ּכָ
ְלָהִבין  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ִסְפֵרי  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּמּוִדים  ַהּלִ ל  ִמּכָ יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין 
ה ְוֹלא ָאסּור ִמן ָהֱאֶמת ָיִמין  ֱאֶמת, ְוֹלא ַאּטֶ רֹות ּבֶ ֵטי ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ ם ִמׁשְ ּלָ ּוְלהֹוִציא ִמּכֻ
ָבר ַעל־ ָכל ּדָ ִמיד ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֱאֶמת, ְוֵליַדע ּתָ ִמיד ְרצֹוְנָך ּבֶ ן ּתָ ה ְלַכּוֵ ֹמאל, ַרק ֶאְזּכֶ ּוׂשְ

ה: דֹוׁשָ ְיֵדי ִלּמּוֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְלַמַען  ים, ׁשֹוֵמַע ֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים, חּוס  ּלִ ּדַ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוֵמל 
ים. ְוָעְזֵרנּו  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ים, ְלַמַען ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְלַמַען ַהּצַ ֶמָך, ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ׁשְ
ָגם ֱאמּוַנת  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ְוַתַעְזֵרנּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלמּות  ִבׁשְ ֲחָכִמים  ֶלֱאמּוַנת  ְמֵהָרה  נּו  ְוַזּכֵ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ
ִכים  ְמׁשָ ֶפת ַהּנִ ּנֹ ל ַהּטִ ּלּוִלים ּוִמּכָ ל ַהּגִ עּוֵרינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ּוְתַטֲהֵרנּו ִמּכָ ַגְמנּו ִמּנְ ּפָ ֲחָכִמים ׁשֶ
ם  ִנְפּגָ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ י  ּכִ ֲחָכִמים.  ֱאמּוַנת  ָגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַהּמַֹח  ֶאל  ְועֹוִלים 
ָכל־ֵעת  ר ַעל־ְיֵדי־זֶה עֹוִלים ּבְ ָגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֲאׁשֶ ּפְ ל ְמֹאד ַעל־ְיֵדי  ְלּבֵ ְוִנְתּבַ נּו  ְעּתֵ ּדַ
נּו ּוְלָבֵבנּו  ְעּתֵ ִלים ֶאת ּדַ ִמים ּוְמַבְלּבְ נּו ּוְמַעּקְ ְעּתֵ ִבין ֶאת ּדַ ִנים ְסרּוִחים ֶאל ַהּמַֹח ּוְמַסּבְ ֲעׁשָ
ָזרֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ּוִבְלּבּוִלים  יֹות  ֻקׁשְ ּבְ ְמֹאד  ינּו  ַחּיֵ ַוְיָמְררּו ֶאת  ְסָבבּונּו,  ם  ּגַ ַסּבּונּו  ְמֹאד, 
י ַרּבּו ַמְכאֹוֵבינּו  יָטה ְבָעְנֵיינּו ּכִ ה ְמֹאד. ַהּבִ ב ַהְרּבֵ ַעת ְוַעְקִמיִמּיּות ַהּלֵ עֹון ְוֵטרּוף ַהּדַ ּגָ ְוׁשִ
ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים,  ים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ם, ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ְוָצרֹות ְלָבֵבנּו. ָאִבינּו ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקּיָ
ֲחנּוֵנינּו  ּתַ יִלים  ַמּפִ ֲאַנְחנּו  ִצְדקֹוֵתינּו  ַעל  ֹלא  י  ּכִ ַהּטֹוִבים.  ַרֲחֶמיָך  ּבְ דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
נּו  ינּו. ְוַטֵהר ַרְעיֹוֵנינּו ְוִלּבֵ ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיֹהָוה ּכְ ים. ַרֲחֶמיָך ַרּבִ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלָפֶניָך ּכִ



ה ְלתֹוָרה סא ִפָלּ שסטּתְ

ְלּבּוִלים ָרִעים ְוָכל  ל ִמיֵני ּבִ נּו ּכָ ּבֵ נּו ּוִמּלִ ְעּתֵ ל ִמּדַ ֱאֶמת, ּוְתָגֵרׁש ּוְתַרֵחק ּוְתַבּטֵ ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
נּו  ְבּתֵ ס ְוִלְרֹחץ ֶאת ֹמֵחנּו ּוַמֲחׁשַ ה ְלַטֵהר ּוְלַכּבֵ ֶהם. ְוִנְזּכֶ ְלנּו ּבָ ֻהְרּגַ בֹות ָרעֹות ׁשֶ ִמיֵני ַמֲחׁשָ
ְוֹלא ָיבֹואּו ַעל  ַיֲעלּו  ְוֹלא  ִנים ְסרּוִחים,  ל ָהֲעׁשָ ּוִמּכָ ְוִלְכלּוִכים  ִטּנֹפֹות  ל ִמיֵני  ּוְלָבֵבנּו ִמּכָ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ה ּבִ נּו ּוְלָבֵבנּו ֵמַעּתָ ְבּתֵ ׁש ֶאת ֹמֵחנּו ּוַמֲחׁשַ ה ְלַקּדֵ ָלל, ְוִנְזּכֶ נּו ּכְ נּו ְוַדְעּתֵ ִלּבֵ

ָלל: ַעת ּכְ ְלּבּול ַהּדַ ִלי ׁשּום ּבִ ִמיד ּבְ בֹות ְקדֹוׁשֹות ּתָ ה ְלַמֲחׁשָ דֹוָלה, ְוִנְזּכֶ ּגְ

ּלֹו.  לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ לֹום, ֶמֶלְך ׁשֶ ָ ַמִים, ֲאדֹון ּכֹל, ֲאדֹון ַהּשׁ ָ ּשׁ ּבַ יֵענּו ָאִבינּו ׁשֶ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְותֹוׁשִ
ֲעֵדנּו  ל ִמיֵני ְמִריבֹות ּוַמֲחֹלֶקת, ְוָהֵגן ּבַ יֵלנּו ִמּכָ לֹום, ְוַתּצִ ים ְוׁשָ ָרָכה ְוַחּיִ יְך ָעֵלינּו ּבְ ְוַתְמׁשִ
ָנא  יֵלנּו  ַהּצִ ּוֵמַאֲחֵרינּו.  ָפֵנינּו  ִמּלְ ָטן  ׂשָ ְוָהֵסר  ְוָיגֹון  ְוָרָעב  ְוֶחֶרב  ֶבר  ּדֶ ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב  ְוָהֵסר 
ל  ּוִמּכָ ֹוְנִאים  ְוַהּשׂ ַהחֹוְלִקים  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ַהּצִ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְורֹוְדֵפינּו  אֹוְיֵבינּו  ִמּיַד 
יָנה  יֶהם ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ל ַהְמַקְטְרִגים, ְוִתְסּכֹר ֶאת ּפִ נּו ּוִמּכָ יִנים ַהּדֹוְבִרים ָרע ַעל ַנְפׁשֵ ְלׁשִ ַהּמַ
ם  ִויֻקּיַ ם,  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ֲעָצָתם  ָהֵפר  ְמֵהָרה  ְלָרָעה  ָעֵלינּו  ִמים  ַהּקָ ְוָכל  ה,  ּיָ ׁשִ ּתֻ ְיֵדיֶהם 
נּו ֵאל. ְוֶנֱאַמר, ְיֹהָוה  י ִעּמָ רּו ָדָבר ְוֹלא ָיקּום ּכִ ּבְ תּוב, ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ּדַ ּכָ ֶהם ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ
יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ים,  ַעּמִ בֹות  ַמְחׁשְ ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת  ֵהִפיר 
ָלׁשּוב  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ְברּוָחִנּיּות,  ְוֹלא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֹלא  ָלל  ּכְ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ָלנּו 
ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ָגם  ּפְ ַעל  ּוִבְפָרט  ֵעינּו.  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ֲחָטֵאינּו  ל  ּכָ ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ
ָבֶהם  י  ֶהֱאַמְנּתִ ְוֹלא  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְבִסְפֵריֶהם  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים  ְכבֹוד  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ר  ֲאׁשֶ
ְבֵריֶהם  ֵעיַני ּדִ ֱאֶמת, ְוָהיּו ִדְבֵריֶהם ֶאְצִלי ְלמֹוָתר, ְוֹלא ָהיּו ְיָקִרים ַוֲחׁשּוִבים ּבְ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ּבִ

ים: דֹוׁשִ ְוִסְפֵריֶהם ַהּקְ

ל ַעל  ּכֵ י ּוְלִהְסּתַ ה ָלחּוס ַעל ַנְפׁשִ ֶאְזּכֶ ל זֶה, ׁשֶ ן ּכָ ים ְלַתּקֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַזּכֵ
ֱאמּוַנת  י ּבֶ ַגְמּתִ חֹוְלִקים ָעַלי, ַעד ֵהיָכן ּפָ ֲחֹלֶקת ׁשֶ יל ִמּתֹוְך ַהּמַ ּכִ ַעְצִמי ֵהיֵטב, ּוְלָהִבין ּוְלַהׂשְ
ְבֵרי  ּדִ ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ה.  ֵמַעּתָ י  ַמֲעׂשַ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ זֶה,  ֵלָמה ַעל  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב  ֲחָכִמים, 
בּו ְבֵעיַני  ְחְזרּו ְוֻיְחׁשְ ּיַ ה ׁשֶ ֹמאל. ְוֶאְזּכֶ ְבֵריֶהם ָיִמין ּוׂשְ ים ְוִלְבִלי ָלסּור ִמּדִ ּיִ ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ
וּו ֶאְצִלי  ִניִנים, ְוָכל ֲחָפִצים ֹלא ִיׁשְ ז ּוִמּפְ ֵעיַני ִמּפָ ים, ְוִיְהיּו ְיָקִרים ּבְ דֹוׁשִ ל ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ּכָ
עֹוָלם  ים ּבָ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ים, ְוִיְתַרּבּו ְמֹאד ַהּסְ ּיִ ְבֵרי ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ל ֵסֶפר ָוֵסֶפר ִמּדִ ֶנֶגד ּכָ
ָקדֹוׁש  ֵסֶפר  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ַנֲעׂשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְתׁשּוָבֵתנּו  ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ ֵקץ.  ֵאין  ַעד 
ב ְיֹהָוה  ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ְיֹהָוה ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ תּוב, ָאז ִנְדּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם ָהֶעְליֹון, ּכְ ְלַמְעָלה ּבָ
ֶלֱאמּוַנת  ה  ֵמַעּתָ נּו  ּוְתַזּכֵ מֹו.  ׁשְ ֵבי  ּוְלחֹוׁשְ ְיֹהָוה  ְלִיְרֵאי  ְלָפָניו  רֹון  ִזּכָ ֵסֶפר  ֵתב  ּכָ ַוּיִ ָמע  ׁשְ ַוּיִ
ה,  ָ ִדְקֻדּשׁ ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  רּו  ְתַחּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ִחינֹות.  ַהּבְ ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֲחָכִמים 
ם,  ֻכּלָ ֵלָמה ּבְ ה, ְוִיְהֶיה ָלנּו ֱאמּוָנה ׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרֵתנּו ַהּקְ ה ּבְ ַעם ְסָפִרים ַהְרּבֵ ָכל ּפַ ׁשּו ּבְ ְוִיְתַחּדְ
ִרים  ַהְמַדּבְ ֵהן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמִעְנָיֵני תֹוָרֵתינּו  ר  ַהְמַדּבֵ ֵסֶפר  ׁשּום  ֶאְצֵלנּו ְלמֹוָתר  ִיְהֶיה  ְוֹלא 
ֵאלֹות  ים ְוַהְמָבֲאִרים. ֵהן ִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים ּוׁשְ רּוׁש, סֹוד. ֵהן ִסְפֵרי ַהְמָפְרׁשִ ט, ֶרֶמז, ּדְ ְפׁשָ ּבִ
חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשֹות ּוִוּדּוִים ְוׁשִ ּוְתׁשּובֹות. ֵהן ִסְפֵרי מּוָסר. ֵהן ִסְפֵרי ְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ
ם ִיְהיּו ֲחׁשּוִבים  ּלָ ה, ּכֻ דֹוׁשָ ִעְנָיֵני תֹוָרֵתינּו ַהּקְ ִרים ּבְ ַרְך, ְוָכל ִמיֵני ְסָפִרים ַהְמַדּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ר.  ָבר. ֵהן ָהֲעִתיִדים ְלִהְתַחּבֵ רּו ּכְ ְתַחּבְ ּנִ ל ֵסֶפר ְוֵסֶפר. ֵהן אֹוָתן ׁשֶ ֵעיֵנינּו ְמֹאד ּכָ ִויָקִרים ּבְ



ה ְלתֹוָרה סא ִפָלּ ּתְ שע

ם עֹוְמִדים  ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ְוֻכּלָ י ֵהם ַחּיֵ ם, ּכִ ּלָ ם ֻמְכָרִחים ְלָהעֹוָלם, ְוָאנּו ְצִריִכים ּכֻ ּלָ י ּכֻ ּכִ
ם ֲאהּוִבים,  ּלָ ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם. ּכֻ ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ קֹול ּדִ ִיְרָאה ַיַחד ּבְ ִמיִעים ּבְ רּום עֹוָלם ּוַמׁשְ ּבְ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ נּוז  ַהּגָ ַהּטֹוב  ֵמְרצֹוְנָך  ִרים  ְמַדּבְ ם  ְוֻכּלָ ים.  ְקדֹוׁשִ ם  ּלָ ּכֻ רּוִרים,  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ
ַבׁש  ִמּדְ ּוְמתּוִקים  ָרב  ז  ּוִמּפָ ִמזָָּהב  ֶנֱחָמִדים  ם  ְוֻכּלָ ּוְלִיְרָאֶתָך,  ַלֲעבֹוָדְתָך  ְמעֹוְרִרים  ם  ְוֻכּלָ

ְוֹנֶפת צּוִפים:

ְוֹלא  ַאְלִעיג  ּלֹא  ׁשֶ יֵלִני  ְוַתּצִ ָתִמיד  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ֵלִצים,  ת  ִמּכַ יֵלִני  ַהּצִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
יַע  ּגִ ר ַהּמַ ה ְוַהּמַ ׁשֶ יֵלִני ֵמֹעֶנׁש ַהּקָ ה, ְוַתּצִ דֹוׁשָ ּום ֵסֶפר ִמּתֹוָרְתָך ַהּקְ לֹום ִמּשׁ ֶאְתלֹוֵצץ ַחס ְוׁשָ
ְמֵרִני  יֵלִני ָנא ׁשָ צֹוָאה רֹוַתַחת ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ַהּצִ הּוא ִנּדֹון ּבְ ְבֵרי ֲחָכִמים ׁשֶ ְלִעיג ַעל ּדִ ְלַהּמַ
ל ֲחָכִמים  ן ׁשֶ ַגַחְלּתָ ּבְ ֶוה  ֶאּכָ ּלֹא  ׁשֶ ְמֵרִני  ׁשָ לֹום ְלעֹוָלם,  ְוׁשָ זֶה ַחס  ָעֹון  ּבֶ ל  ׁשֵ ֶאּכָ ּלֹא  ׁשֶ ָנא 
י  ּום ָחָכם ֲאִמּתִ ָדא ִמּשׁ ִמיד ְוֹלא ִיְהֶיה ָעַלי ׁשּום ְקּפֵ ְכבֹוָדם ּתָ ה, ְוֶאזֵָּהר ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ּיִ ֲאִמּתִ

ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים: יֵעִני ּבַ ים הֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ָעְזֵרִני ּבְ ָ ִדְקֻדּשׁ

ּה  דֹוָלה ְוַלֲהגֹות ּבָ יִגיָעה ּגְ ה ּבִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ַע ּבְ ה ְלִהְתַיּגֵ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
ה,  דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ׁש ִחּדּוׁשִ יל ּוְלַחּדֵ ּכִ ה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ֶאְזּכֶ יֹוָמם ָוַלְיָלה, ַעד ׁשֶ
ֵרז  ץ ּוְלִהְזּדָ ה ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתַאּמֵ א ְכבֹוֶדָך. ְוֶאְזּכֶ ְהיּו ְלָך ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ִכּסֵ ּיִ ים ׁשֶ ִחּדּוׁשִ
ַוֲאחּוָזה  ּוְדבּוָקה  ְקׁשּוָרה  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ָתִמיד,  אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ֹעז  ָכל  ּבְ
אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ָכל ֵעת  ּבְ ִלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָעַלי  ה ְתַרֵחם  ְוַאּתָ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ָתִמיד 
ָך  ֶנְגּדְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ַעל  ָמִתי,  ְוִנׁשְ י רּוִחי  ְלַנְפׁשִ ִתּקּון  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ים  ִחּדּוׁשִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
ְיָקִרים  י  ּלִ ׁשֶ ין  ַהִחּדּוׁשִ ׁשֶ ַעְצִמי  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּוְתַחזֵּק ֱאמּוָנִתי  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ֵמעֹוִדי ַעד 
ּתֹוָרה  ׁש ּבַ ֲאִני זֹוֶכה ְלַחּדֵ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ דֹוִלים ִמּכָ ֲעׁשּוִעים ּגְ ֵעיֶניָך ְמֹאד, ְוֵיׁש ְלָך ׁשַ ּבְ
ל  ּכָ ִלְכּתֹב  ִני  ּוְתַזּכֵ ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ ר  ּקֵ ּוִמְתּיַ ד  ּבֵ ּוִמְתּכַ ֵאר  ִמְתּפָ ה  ְוַאּתָ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
עֹוָלם ַעל  ה ּבָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוִיְתַרּבּו ְסָפִרים ַהְרּבֵ דֹול ּכִ ְזִריזּות ּגָ י ַעל ֵסֶפר ּבִ ּלִ ים ׁשֶ ַהִחּדּוׁשִ

ים: ים ּוְקדֹוׁשִ ּיִ ָיִדי, ְסָפִרים ֲאִמּתִ

ֵלמּות  ׁשְ ִני ְמֵהָרה ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבִ ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַמּלֵ
ל  ּוִמּכָ ֻטְמאֹוֵתינּו  ל  ִמּכָ ּוְתַטֲהֵרנּו  ְטהֹוִרים  ַמִים  ָעֵלינּו  ְוִתְזֹרק  ִחינֹות.  ַהּבְ ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
ּלּוֵליֶכם  ל ּגִ ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ָאמּור, ְוָזַרְקּתִ ּלּוֵלינּו, ּכָ ּגִ
ֵיָחצּו עֹוד  ְוֹלא  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ם ִמְקָרא  ִויֻקּיַ ֵלָמה ָתִמיד,  ׁשְ ָעַלי ֵעָצה  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. 

ִגּלּוֵליֶהם: אּו עֹוד ּבְ ּמְ י ַמְמָלכֹות עֹוד, ְוֹלא ִיּטַ ּתֵ ִלׁשְ

ֵמֵעצֹות  ים,  ָנׁשִ ֵמֲעַצת  ִנְבָערֹות,  ֵמֵעצֹות  ֵטִני  ּוַמּלְ ְמֹאד,  ָהֲעלּוָבה  י  ַנְפׁשִ ַעל  ַוֲחֹמל  חּוס 
ק ֲעָצִתי  ית, ְוֹלא ִתְתַחּלֵ ּיִ י ֲעָצְתָך ָהֲאִמּתִ ּנִ ִים, ְוֹלא ַתֲעִלים ִמּמֶ ּתַ ֲחלּוׁשֹות, ֵמֵעָצה ֲחלּוָקה ִלׁשְ
ׁש  ּיֵ ְלּבּוִלים ׁשֶ ֵפקֹות ְוַהּבִ א, ֹעֶצם ִרּבּוי ַהּסְ ּלָ ַעְלָמא ּכֹ ה יֹוֵדַע ָמֵריּה ּדְ י ַאּתָ ִים ְלעֹוָלם. ּכִ ּתַ ִלׁשְ
י  ֵלָמה ְלַנְפׁשִ ָכל ֵעת ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָלֵתת ֵעָצה ׁשְ ק ּבְ ִים, ַוֲאִני ְמֻסּפָ ּתַ ִלי ָתִמיד ַוֲעָצִתי ֲחלּוָקה ִלׁשְ
ֶרת ִלְמֹצא ֵעָצה טֹוָבה  ְחּתֶ ּמַ ַע ְוחֹוֵתר ּבַ ְעּגֵ ַעם ֲאִני ִמְתּגַ י ְבָכל ּפַ ָבר. ּכִ ׁשּום ּדָ ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ
ים  ֱאֶמת, ְוֵאינֹו עֹוֶלה ְבָיִדי. ּוֵמֲחַמת זֶה ֲעָצִתי ֲחלּוָקה ּוְסֵפקֹוַתי ַרּבִ ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ
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ֶדֶרְך זֶה, ְוֵיׁש ִלי ְסָברֹות ְוהֹוָכחֹות  ְך ּוְלִהְתַנֵהג ּבְ י ַלֲעׂשֹות ּכָ ְעּתִ ְמֹאד, ִלְפָעִמים עֹוֶלה ַעל ּדַ
ְך עֹוֶלה  תֹוְך ּכָ ְך, ּבְ ְגָמר ֲעָצִתי ַלֲעׂשֹות ּכָ ּנִ ׁשֶ ְך ּכְ ְך, ְוַאַחר ּכָ ֲאִני ֻמְכָרח ְלִהְתַנֵהג ּכָ ה ׁשֶ ַהְרּבֵ
ִכים ִלי ְסָברֹות ְוהֹוָכחֹות  ל ֲעָצִתי ָהִראׁשֹוָנה, ְוִנְמׁשָ י ְסָבָרא ֲאֶחֶרת ְוסֹוֶתֶרת ּכָ ְבּתִ ַעל ַמֲחׁשַ
ׁש ּוְתלּוָיה  ִים ַמּמָ ּתַ ר ֲעָצִתי ֶנֱחֶלֶקת ִלׁשְ ׁש, ַעד ֲאׁשֶ ֵהֶפְך ַמּמָ ֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּבְ ה ׁשֶ ַהְרּבֵ
ם  ִמיד, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלַהְכִריַע ֹלא ְלַכאן ְוֹלא ְלַכאן. ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ִנְסּכָ ַכף ֹמאְזַנִים ּתָ ּבְ
ְהֶיה ָהֵעָצה ֲחָזָקה ֶאְצִלי ְוָתִמיד ֲעָצִתי  ּתִ ְך, ֵאיִני זֹוֶכה ׁשֶ ֶאְצִלי ָהֵעָצה ְלַצד ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ּכָ
ִכים  ים ֲעָצִתי ּוְמַהּפְ ַעם ְסֵפקֹות ּוִבְלּבּוִלים ּוַמֲחִליׁשִ ָכל ּפַ ְלָבִבי ּבְ ה ְמֹאד, ְועֹוִלים ּבִ ֲחלּוׁשָ
נֹוַתי  י ּוׁשְ לּו ְבָיגֹון ַחּיַ ר ּכָ ְך ָהִייִתי ָצִריְך ַלֲעׂשֹות, ַעד ֲאׁשֶ ּלֹא ּכַ ָכל ֵעת, ׁשֶ י ּוְלָבִבי ּבְ ְעּתִ ֶאת ּדַ
ִמיד ֶאל  ִנים ְסרּוִחים עֹוִלים ּתָ י ָהֲעׁשָ מֹוֵקד ִנָחרּו. ּכִ ן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ּכְ י ָכלּו ְבָעׁשָ ֲאָנָחה, ּכִ ּבַ
ִלים  ִכים ּוְמַגְלּגְ י ּוְלָבִבי ְמֹאד ְמֹאד, ּוְמַהּפְ ְעּתִ ִמים ֶאת ּדַ ִלים ּוְמַעּקְ ִבים ּוְמַבְלּבְ ַהּמַֹח ּוְמַסּבְ
ֹלא  ַלע  ַהּקֶ ף  ּכַ תֹוְך  ּבְ ֶאֶבן  ּכְ ְלֵעָצה,  ּוֵמֵעָצה  ָבה  ְלַמֲחׁשָ ָבה  ֲחׁשָ ִמּמַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת 
ִעים  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ֲחָטִאים  ה  ּוְלַכּמָ ִמְכׁשֹולֹות  ה  ּוְלַכּמָ ָגִמים  ְפּ ה  ּוְלַכּמָ רּוִחי,  ב  ָהׁשֵ נּוִני  ִיּתְ

אִתי ַעל־ְיֵדי־זֶה, ַעל־ְיֵדי ֵעצֹות ִנְבָערֹות ַוֲחלּוׁשֹות ַוֲחלּוקֹות ָהֵאּלּו: ים ַוֲעצּוִמים ּבָ ַרּבִ

ֵאיזֶה  ל ַרֲחִמים, ּבְ ֵאיזֶה ָלׁשֹון ׁשֶ ַמִים, ֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ַמִים, ַרֵחם ָעַלי, ָאִבי ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ְוַתֲעֹמד  ֲעֵנִני  ּתַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵאֶליָך,  ֶאְזַעק  ַוֲאָנָקה  ֲאָנָחה  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  ֵאיזֶה  ּבְ ְצָעָקה,  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון 
ל זֶה,  ן ּכָ י ֵאין ִלי ֹכַח ְלַתּקֵ ים. ּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְצְמָך ּוִבְכבֹוְדָך ּבְ ל זֶה ּבְ ן ּכָ ֶעְזָרִתי ּוְתַתּקֵ ּבְ
ָמֵלא  ָעְזֵרִני  י.  ָעְנּתִ ִנׁשְ ְלַבד  ָעֶליָך  ַרק  ן,  ְלַתּקֵ ָיכֹול  ֵאיִני  ה  ֵאּלֶ ל  ִמּכָ ַאַחת  ה  ְנֻקּדָ ַוֲאִפּלּו 
טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ֵנִני  ּקְ ּתַ טֹובֹות,  ֵעצֹות  ָמֵלא  לֹות,  ַהּצָ ָמֵלא  ְיׁשּועֹות,  ָמֵלא  ָעְזֵרִני  ַרֲחִמים, 
ַמה  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָמּה,  ְלַקּיְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ְלֵעָצה  ִני  ַזּכֵ ָפֶניָך,  ִמּלְ
ֹקֶדׁש  ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ֵלָמה  ַהּשְׁ ֲעָצְתָך  ַעל־ְיֵדי  ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ ֵצל.  ְלִהּנָ ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ
ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ְוֹלא  ִדּבּור  ּבְ ְוֹלא  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ָלל ֹלא  ּכְ ם עֹוד  ֶאְפּגֹ ְוֹלא  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ
ל ֶאת  ים, ְוֹלא ָאתּור ַאַחר ְלָבִבי ְוַאַחר ֵעיַני, ְוֹלא ֲאַבְלּבֵ ה חּוׁשִ ָ ׁשּום חּוׁש ֵמֲחִמּשׁ ְוֹלא ּבְ
ה ְוֹלא ָלנּו  ִני, ְלַמַעְנָך ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעִני, ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ ִני ָחּנֵ ָלל. ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני ָחּנֵ י עֹוד ּכְ ְעּתִ ּדַ
י ָמרֹו  י ּכִ ִקְרּבִ י ּבְ ְך ִלּבִ י ַצר ִלי ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו ֶנְהּפַ ים ְוֵרִקים, ְרֵאה ְיֹהָוה ּכִ ּלִ ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ּדַ
י ָהִייִתי זֹוֵלָלה. ְזֹכר  יָטה ּכִ יָטה ְלִמי עֹוַלְלּתָ ּכֹה. ְרֵאה ְיֹהָוה ְוַהּבִ ָמִריִתי. ְרֵאה ְיֹהָוה ְוַהּבִ
י ַרּבּו ַמְכאֹוֵבינּו ְוָצרֹות  יָטה ְבָעְנֵינּו ּכִ ֵתנּו. ַהּבִ יָטה ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרּפָ ְיֹהָוה ֶמה ָהָיה ָלנּו ַהּבִ
י,  ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל ּתִ ִעי. ַאל ּתַ ַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ְלָבֵבנּו. ַאל ּתִ
י  ֲעַמּקֵ ּוִמּמַ ֹוְנַאי  ִמּשׂ ְצָלה  ִאּנָ ָעה  ֶאְטּבָ ְוַאל  יט  ִמּטִ יֵלִני  ַהּצִ ׁשּוָעִתי.  ּתְ ְיֹהָוה  ְלֶעְזָרִתי  ה  חּוׁשָ
ֶלג  ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני  ַכּבְ ּתְ ְוֶאְטָהר  ְבֵאזֹוב  ֵאִני  ַחּטְ ּתְ ַטֲהֵרִני.  אִתי  ּוֵמַחּטָ ֵמֲעֹוִני  ֵסִני  ּבְ ּכַ ֶהֶרב  ָמִים. 
ר ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו  יק ְוָיׁשָ ְתָך ֱאֶמת, ַצּדִ ֻעּלָ ה, ֲעָצְתָך ֱאמּוָנה ּפְ ּיָ ָך ֵעָצה ְותּוׁשִ י ִעּמְ ין. ּכִ ַאְלּבִ
לּוִים  ל ַהּתְ י ְוַעל ּכָ ְוַטּפַ י ְוַעל עֹוָלַלי  ֱאֶמת, ַרֵחם ָעַלי ְלַמַעְנָך ְוחּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַעל ַנְפׁשִ ּבֶ
י  י ִמּנִ ט ַנְפׁשִ אּוַכל ְלַמּלֵ ֹאֶפן ׁשֶ ָמּה, ּבְ ה ְלַקּיְ ֶאְזּכֶ ית ּוְנכֹוָנה ׁשֶ ּיִ ֵלָמה ֲאִמּתִ י, ְוֵתן ִלי ֵעָצה ׁשְ ּבִ
ִלי ׁשּום  ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּבְ ִמיד ּבְ ה ֵליֵלְך ּתָ ֵחִני. ְוֶאְזּכֶ ּקָ בֹוד ּתִ ֲעָצְתָך ַתְנֵחִני ְוַאַחר ּכָ ַחת. ּבַ ׁשָ
י ֲאִני ְוַזְרִעי ְוזֶַרע  ל ְיֵמי ַחּיַ ֱאֶמת ּכָ ה ּבֶ ָלל, ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ָתִמיד ֲעבֹוָדה ַתּמָ ַעת ּכְ ְלּבּול ַהּדַ ּבִ
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ֵנִני  ּתְ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי. ַאל ּתִ ָך ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ ה ְוַעד עֹוָלם. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ַזְרִעי ֵמַעּתָ
י.  י בֹו ָחָפְצּתִ ּכִ ִמְצֹוֶתיָך  ְנִתיב  ּבִ ַהְדִריֵכִני  ִויֵפַח ָחָמס.  ֶקר  ׁשֶ ֵעֵדי  י ָקמּו ִבי  ּכִ ָצָרי  ֶנֶפׁש  ּבְ
ַוֲחֹמל ָעַלי  ל ַהּיֹום. חּוס  ּכָ יִתי  ִקּוִ ִעי אֹוְתָך  ִיׁשְ ה ֱאֹלֵהי  י ַאּתָ ּכִ ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ
ל ַקְצֵוי  ֵענּו ִמְבָטח ּכָ ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ ָלאֹות, נֹוָראֹות ּבְ י ּפְ ה ִעּמִ ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ֲעׂשֵ

ֶאֶרץ ְוָים ְרחֹוִקים:

ּלֹא ִנְתָקֵרב ֲאֵליֶהם  ְמֵרנּו ׁשֶ ֶקר, ְוִתׁשְ ל ׁשֶ ְנִהיִגים ׁשֶ ים ִמּמַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ְוׁשָ
ָכל ִמיֵני ִהְתַרֲחקּות,  י ְוִנְתַרֵחק ֵמֶהם ּבְ ם ַרּבִ ׁשֵ ֶקף ְוֹלא ַנְסִמיְך אֹוָתם ּבְ ן ָלֶהם ּתֹ ְוֹלא ִנּתֵ
ָגִמים  ה יֹוֵדַע ֶאת ֹעֶצם ַהּפְ י ַאּתָ ִמּיּות ְוֹלא ְברּוָחִנּיּות. ּכִ ָבר ֹלא ְבַגׁשְ יקּו ָלנּו ְבׁשּום ּדָ ְוֹלא ַיזִּ
ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְנִהיִגים  ְוַהּמַ ַהְמֻפְרָסִמים  ֵאּלּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  עֹוָלם  ּבָ ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ְלקּוִלים  ְוַהּקִ
ם  ַעְצָמן ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשָ י ֵהם ּבְ ין. ּכִ ּלֹא ַכּדִ י ְוִנְסְמכּו ׁשֶ ם ַרּבִ ׁשֵ ְקָרִאים ּבְ ַהּנִ
ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ְלהֹוִציא  יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ם,  ְעּתָ ּדַ ִבים  ּוְמַסּבְ ֹמָחם  ִלים  ְמַבְלּבְ ְסרּוִחים  ִנים  ְוָהֲעׁשָ

ַעְצָמן, ְוֵאיְך יּוְכלּו ְלַהְנִהיג ֲאֵחִרים: רֹות ָלֶהם ּבְ ֱאֶמת ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ

ְקָרִנים  ַ ה ֵליַדע ִמי ֵהם ַהּשׁ ְזּכֶ ּנִ ֵלם ׁשֶ ל זֶה ְוֵתן ָלנּו ַדַעת ׁשָ ן ּכָ נּו ְלַתּקֵ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִריִכין  ּצְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ְוַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֶקר ּוְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם, ּוִמי ֵהם ַהּצַ ל ׁשֶ ְנִהיִגים ׁשֶ ְוַהּמַ
ִנים ֲהגּוִנים  עֹוָלם ַמְנִהיִגים ְוַרּבָ ְהיּו ִנְסָמִכים ּבָ ּיִ ה ׁשֶ ֶהם ּוְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם. ְוִנְזּכֶ ְלַהֲאִמין ּבָ
ָתב  ָרֵאל ִלְלֹמד ּכְ ָך ִיׂשְ ַתב ָיֵדינּו ְוֹלא ִיְצָטְרכּו ַעּמְ ָהְראּוִים ְלסֹוְמָכם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתַחזֵּק ּכְ
דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹוִתּיֹות ְקדֹוׁשֹות אֹוִתּיֹות  ָתב ַהּקָ ָרֵאל ְלַבד, ּכְ ַתב ִיׂשְ י ִאם ּכְ ְוָלׁשֹון ַאֵחר ּכִ
ל  ּכָ ָראָת  ּבָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  אֹוִתּיֹות  ְתמּונֹות  ּבִ ים  ָרׁשִ ׁשְ ַהּמֻ ימֹות  ַמְחּכִ
יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ נּו ּבְ דֹוָלה. ַזּכֵ ָחְכָמְתָך ַהּגְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבְ ם ּבִ ּלָ ָהעֹוָלמֹות ּכֻ
ִמיָכה, ְוִיְהֶיה  ִתיָבה ֶהָאַרת סֹוד ַהָחְכָמה ִמיֵדי ַהּסְ לּו ְיֵדי ַהּכְ ַדִים, ִויַקּבְ ַהּיָ ֶכל ּבְ ֶהָאַרת ַהּשֵׂ
ָרֵאל  ַתב ִיׂשְ ים ַעל־ְיֵדי ּכְ ִטים ְוָהֲעָסִקים ִיְהיּו ַנֲעׂשִ ּפָ ׁשְ ָרֵאל, ְוָכל ַהּמִ ֶקף ִלְכַתב ַיד ִיׂשְ ל ַהּתֹ ּכָ
ָטם ְוַהְנָהָגָתם ִיְהֶיה ַעל־ְיֵדי  ּפָ ל ִמׁשְ ר ֲאִפּלּו ּכָ ָרֵאל, ַעד ֲאׁשֶ ַתב ִיׂשְ יֹוֵתר ּכְ ְלַבד, ְוִיְתַחזֵּק ּבְ
ִתיַבת  ׁש ָהֲאִויר ַעל־ְיֵדי ּכְ נּו ְלַקּדֵ תּוב. ּוְתַזּכֵ ט ּכָ ּפָ ֶהם ִמׁשְ ה ַלֲעׂשֹות ּבָ ָרֵאל, ְוִנְזּכֶ ַתב ִיׂשְ ּכְ
ָהֲאִויר,  ִמים ּבְ ָרֵאל, ֶנְחָקִקים ְוִנְרׁשָ ַתב ִיׂשְ ת ּכְ ַ ל ְקֻדּשׁ ימֹות ׁשֶ ָיֵדינּו, ְוִיְהיּו ָהאֹוִתּיֹות ַמְחּכִ
תּוב,  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ָרֵאל, ִויֻקּיַ ת ֲאִויָרא ְדֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ׁש ֲאִויר ָהעֹוָלם ּבִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתַקּדֵ
ת ֶאֶרץ  ַ ְקֻדּשׁ ים ּבִ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ֵני ִיׂשְ בֹות ּבְ ל ְמקֹומֹות מֹוׁשְ ׁש ְמַעט. ְוִיְהיּו ּכָ ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקּדָ
קֹוֵמנּו ְלעֹוָלם.  ָרֵאל ִמּמְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּלֹא ְיָגְרׁשּו אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ְמֵרנּו ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ָרֵאל, ְוִתׁשְ ִיׂשְ
ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  ּוְלתֹוָרֶתָך.  ּוְלִיְרָאֶתָך  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ִמים  ְוַקּיָ ים  ָחּיִ ִנים  ּבָ ְלהֹוִליד  נּו  ּוְתַזּכֵ
ם  ְהיּו ֻכּלָ ּיִ ים ׁשֶ ים ּוְקדֹוׁשִ ה ְלהֹוִליד ּגּוִפים ַזּכִ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֲאִכיָלֵתנּו ְוִזּוּוֵגנּו ּבִ
יג  ְזּכּו ְלַהּשִׂ ּיִ דֹוָלה, ׁשֶ ָגה ּגְ ְהֶיה ָלֶהם ַהּשָׂ ּיִ מֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֶ דֹולֹות, ְנׁשָ מֹות ּגְ ל ְנׁשָ ְראּוִים ְלַקּבֵ
ִאים ַעל ָיָדם  ּנּוִים ַהּבָ ָבִרים ְוַהּשִׁ ים ְוָכל ַהּדְ ּלִ ְלּגַ ֲהלּוַכת ַהּגַ עֹוָלם סֹוד ָהִעּבּור ָלַדַעת סֹוד ּתַ ּבָ
בֹוִהים.  ים ַהּגְ ְכִלּיִ מֹות ְוַהּשִׂ ׁשָ ַרֲחִמים ַעל־ְיֵדי ַהּנְ ה ַמְנִהיג אֹוָתם ּבְ ר ַאּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ֲאׁשֶ ּכִ
ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכם  ִהיא  י  ּכִ ַוֲעִשיֶתם  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ
דֹול ַהזֶּה: ה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהּגָ ים ָהֵאּלֶ ל ַהֻחּקִ ְמעּון ֵאת ּכָ ר ִיׁשְ ים ֲאׁשֶ ָהַעּמִ



ה ְלתֹוָרה סא ִפָלּ שעגּתְ

ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ִיְהיּו  ם  ְוׁשָ ָנה,  ָ ַהּשׁ ים ַעל ֹראׁש  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ ִלְנֹסַע  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוָעְזֵרנּו 
ַהֲחֵבִרים,  ְלַאֲהַבת  ה  ְוִנְזּכֶ ה,  ַרּבָ ּוְבַאֲהָבה  דֹול  ּגָ ְכָלִלּיּות  ּבִ ַיַחד  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ל  ּכָ ִנְכָלִלים 
ַאֲהָבה ְוַאְחָוה  נּו ִנְכָלִלים ַיַחד ּבְ ְהֶיה ֻכּלָ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ דֹוָלה ּבֶ לֹום ְוַאֲהָבה ּגְ יֵנינּו ׁשָ ְהֶיה ּבֵ ּיִ ׁשֶ
ים.  דֹוׁשִ ָנה ַהּקְ ָ יֵמי ֹראׁש ַהּשׁ ִמיד, ּוִבְפָרט ּבִ ים ּתָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ תֹוְך ַנְפׁשֹות ַהּצַ ְוֵרעּות ּבְ
הּוא  ֶכל ַהּכֹוֵלל ׁשֶ תֹוְך ַהּשֵׂ ים, ּבְ י ֳקָדׁשִ תֹוְך ָקְדׁשֵ ה, ּבְ ִתּיָ תֹוְך ָהֶאֶבן ׁשְ ֵלל ַיַחד ּבְ ה ְלִהּכָ ְוִנְזּכֶ
ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ְמצּוִמים  ַהּצִ ְוָכל  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ ִיְהיּו  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָאה,  ִעּלָ ָחְכָמה 
ָך  ֵאיָנה טֹוָבה ַעל ַעּמְ ְמָצא ֵאיזֶה ִצְמצּום ְוִדין ּוְגזֵָרה ׁשֶ ּנִ ָרֵאל. ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ֶכל  ֶכל ַהּכֹוֵלל, ַהּשֵׂ ל ַעל־ְיֵדי אֹור ַהּשֵׂ ּטֵ ק ְוִנְתּבַ ְפָרט, ַהּכֹל ִיְהֶיה ִנְמּתָ ְכָלל אֹו ּבִ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ
ֹראׁש  יֵמי  ּבִ ֵבנּו  ְוִתְכּתְ ן.  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ ְוִיְהיּו  ְיֹהָוה,  ית  ִמּבֵ ַהּיֹוֵצא  ָהֶעְליֹון 
ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ְזּכֶ ּנִ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה, ׁשֶ ים, ְלׁשָ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ים ְלַחּיִ דֹוׁשִ ָנה ַהּקְ ָ ַהּשׁ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ל ֹעל ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ָתִמיד. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו ִלְהיֹות ּכִ ֱאֶמת, ּוְלַקּבֵ ּבֶ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ַנְפׁשֹות  תֹוְך  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ִנְכָללֹות  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ נּו  ַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲעצּוָמה,  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים, ַעד  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְמָחה ְיֵתָרה ַוֲעצּוָמה,  ה ְלׂשִ ים ִנְזּכֶ דֹוׁשִ ָנה ַהּקְ ָ יֵמי ֹראׁש ַהּשׁ ָמח. ּוְביֹוֵתר ּבִ יִקים ִיׂשְ אֹור ַצּדִ
י ָקדֹוׁש ַהּיֹום  ְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו ּכִ ים ְוׁשִ ּקִ תּו ַמְמּתַ ים ּוׁשְ ַמּנִ תּוב, ִאְכלּו ַמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְתרּוָעה  ֹיְדֵעי  ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ְוֶנֱאַמר,  ֶכם.  ָמֻעזְּ ִהיא  ְיֹהָוה  ֶחְדַות  י  ּכִ ָעֵצבּו  ּתֵ ְוַאל  ַלֲאֹדֵנינּו 
ֻעזָּמֹו  ִתְפֶאֶרת  י  ּכִ ָירּומּו.  ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ל  ּכָ ְיִגילּון  ְמָך  ׁשִ ּבְ כּון.  ְיַהּלֵ ֶניָך  ּפָ אֹור  ּבְ ְיֹהָוה 
ל ִמיֵני  ל ּכָ נּו. ּוְתַבּטֵ ָרֵאל ַמְלּכֵ נּו ְוִלְקדֹוׁש ִיׂשְ י ַליֹהָוה ָמִגּנֵ נּו. ּכִ רּום ַקְרּנֵ ה ּוִבְרצֹוְנָך ּתָ ָאּתָ
י ָעֶליָך  ה ְוַעד עֹוָלם. ָעְזֵרנּו ּכִ ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְמִריבֹות ּוַמֲחֹלֶקת ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ
ל  ינּו ּכָ ֵענּו אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדנּו ּכִ ָך ְוַלּמְ ֲאִמּתֶ ָעְננּו, הֹוֵרינּו ְדָרֶכיָך, ַהְדִריֵכנּו ּבַ ִנׁשְ
יַע ָעַלי רּוַח ָחְכָמה  ּפִ ָך, ְוַתׁשְ ן ִלי ֹכַח ֵמִאּתְ ה ָדָבר, ְוִתּתֶ ִני ִלְהיֹות ֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ ַהּיֹום. ְוַזּכֵ
לֹום הֹוֵלְך ָרִכיל  ּלֹא ֶאְהֶיה ַחס ְוׁשָ יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֱאֶמת, ְוִתׁשְ ֵלָמה ּבֶ ה ֶוֱאמּוָנה ׁשְ ָ ִדְקֻדּשׁ
ִאין ְלַגּלֹוָתם.  ָ ֵאין ַרּשׁ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ין ֶאת ּכָ ּוְלַהְצּפִ ן ִלי ֹכַח ְלַהְעִלים  ּתֶ ה ּסֹוד, ַרק ּתִ ְמַגּלֶ
נּו  ים ְמֹאד ְוַדְעּתֵ י ְצָרֵכינּו ְמֻרּבִ ַרֲחִמים, ּכִ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוַמּלֵ
י ְלָפֶניָך ִנְגלּו ַתֲעלּומֹות ֵלב  ַרְטנּום, ּכִ ִאּלּו ּפֵ ֵעיֶניָך ּכְ ן ִיְהיּו ּבְ ְקָצָרה ְלָבֲאָרם ּוְלָפְרָטם, ַעל־ּכֵ
נּו  ַעל ָהַרֲחִמים. ּוְתַזּכֵ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ֵלא ָעֵלינּו ַרֲחִמים, ּכִ ית. ְוִתּמָ ֵראׁשִ ּבְ ּמִ רֹות ׁשֶ ַוֲהמֹון ִנְסּתָ
ְרצֹוְנָך  ָרה ָתִמיד ּכִ ֵלָמה ִויׁשָ ִחינֹות, ּוְלֵעָצה ׁשְ ָכל ַהּבְ ֱאֶמת ּבְ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבִ
ֵטי ַהְנָהגֹות  ּפְ ה ָתִמיד ּוְלהֹוִציא ִמׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ִלְלֹמד ְוַלֲהגֹות ּבְ ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ַהּטֹוב ּבֶ
ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ ֵליֵלְך  ְמֵהָרה  נּו  ּוְתַזּכֵ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ִסְפֵרי  ּבְ ְלמֹוד  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ רֹות  ְיׁשָ
ֱאָמִרים  ְבֵריֶהם ַהּנֶ ל ּדִ ים, ְלַקּיֵם ּכָ דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ים ּבְ דֹוׁשִ ר הֹורּו אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ֲאׁשֶ
ְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון  מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו ּכִ ָכל ֵעת ָוֵעת ּבְ ִעּתֹו ּבְ ה ָיֶפה ּבְ ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ְוֶאת ַהּכֹל ַנֲעׂשֶ ּבֶ
ִעיִמים,  ּנְ ּבַ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ י  ָהֲאִמּתִ ּטֹוב  ּבַ ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ה  ְוִנְזּכֶ הֹוִרים.  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְיֵרֶאיָך 
לֹום  ׁשָ יְך  ְוַתְמׁשִ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ית  ָהֲאִמּתִ ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָיֵמינּו  ל  ּכָ ְלַבּלֹות 
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵאיָנן טֹובֹות, ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ זֵרֹות ׁשֶ יִנים ְוָכל ַהּגְ ל ַהּדִ ל ּכָ עֹוָלם, ּוְתַבּטֵ ּבָ
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ֵעָצה  ֵננּו ּבְ . ְוַתּקְ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ תּוב, ִיׁשְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ה ְוַעד עֹוָלם, ִויֻקּיַ ֵמַעּתָ
ֶלב ִאיׁש ַוֲעַצת  בֹות ּבְ ָאמּור, ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ֶמָך ּכָ יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ָפֶניָך ְותֹוׁשִ טֹוָבה ִמּלְ
י ְיֹהָוה ְצָבאֹות  בֹות ִלּבֹו ְלדֹור ָודֹור. ּכִ ֲעֹמד ַמְחׁשְ ְיֹהָוה ִהיא ָתקּום. ֲעַצת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ּתַ
ה.  בּוָנה ִיְדֶלּנָ ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש ְוִאיׁש ּתְ ה. ַמִים ֲעֻמּקִ יֶבּנָ טּוָיה ּוִמי ְיׁשִ ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר ְוָידֹו ַהּנְ
ן ְלָך  תּוב, ִיּתֶ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ה ִמְלָחָמה. ִויֻקּיַ לֹות ֲעׂשֵ ֵעָצה ִתּכֹון ּוְבַתְחּבֻ בֹות ּבְ ַמֲחׁשָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: א. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ
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ה א.  ַנֲעׂשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲאִכיָלָתם  ַעל־ְיֵדי 
ין  ַאּפִ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד 
ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ָהֲאִכיָלה  ַרק  ין.  ַאּפִ ּבְ
ִלּפֹות  ַהּקְ ֵמֲאִחיַזת  ֵרר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ַמֲאָכל 
ֲאִכיַלת  ַעל־ְיֵדי  ַמֲאָכִלים  ּבְ ְתָעְרבּו  ּנִ ׁשֶ
ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲאָכל  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַעת.  ַהּדַ ֵעץ 
ַלֲחֹטא,  ָהָאָדם  יּוַכל  "ל,  ַהּנַ ֲערֹובֹות  ּתַ
ין  ּבֵ רּוד  ּפֵ ה  ַנֲעׂשֶ ַהֲחָטִאים  ְוַעל־ְיֵדי 

ּה: ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֻקְדׁשָ

ַעל־ְיֵדי ב.  הּוא  ֲאָכִלים  ַהּמַ ל  ׁשֶ רּור  ַהּבֵ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאמּוָנה  לֹו  ּיֵׁש  ּוְכׁשֶ ֱאמּוָנה. 
א  יּוַכל ִלְהיֹות ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלתֹו ִיחּוד ֻקְדׁשָ
ִחיַנת "ּוְרֵעה  "ל, ּבְ ּנַ ּה ּכַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ
ַעל־ְיֵדי  ֲאִכיָלה  ִחיַנת  ּבְ ג(  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאמּוָנה" 

ֱאמּוָנה:

ֶכל ג.  ַלּשֵׂ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יל  ִהְגּבִ ֶ ּשׁ ַמה 
דֹוָלה  ּיּוַכל ְלָהִבין, ִהיא ִמְצָוה ּגְ י ׁשֶ ָהֱאנֹוׁשִ
ְריֹו, ְוַעל  ָבר ַעל ּבֻ ֶכל ְלָהִבין ַהּדָ ד ַהּשֵׂ ְלַחּדֵ
יקֹוְרס  ְלֶאּפִ יב  ׁשִ ּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוַדע  ֶנֱאַמר:  זֶה 
ֵאינֹו  ׁשֶ יֹות  ֻקׁשְ ֵיׁש  ֲאָבל  ב(.  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות 

רּוץ  ּתֵ ְלָהִבין  י  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ַלּשֵׂ ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ
ה  ּלֶ ִיְתּגַ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ַרק  זֹו,  ּכָ ָיא  ֻקׁשְ ַעל 
ִמי  ְוָכל  ֶהם.  ּבָ ן  ְלַעּיֵ ְלָאָדם  ָאסּור  רּוץ,  ַהּתֵ
ֶהם, ַעל  ּבָ ְוחֹוֵקר  ן  ּוְמַעּיֵ ְכלֹו  ׂשִ ּסֹוֵמְך ַעל  ׁשֶ
ֵלי  )ִמׁשְ ְיׁשּובּון"  ֹלא  ֶאיָה  ּבָ ל  "ּכָ ֶנֱאַמר:  זֶה 

ַעל  ִלְסֹמְך  ָאסּור  זֹו  ּכָ ָיא  ֻקׁשְ ַעל  י  ּכִ יט(,  ב, 

ְכלֹו, ַרק ְלַהֲעִמיד ַעל ֱאמּוָנה: ׂשִ

ֲעֵליֶהם ד.  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ֵאּלּו  ֲאִפּלּו 
ֶכל  ַהּשֵׂ ִביֵלי  ׁשְ מּו  ִנְסּתְ ִלְפָעִמים  ׁשּוָבה,  ּתְ
יקֹוְרסּות  ָהֶאּפִ ַעל  יב  ְלָהׁשִ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו 
ַע  )הֹוׁשֵ ם"  ִלּבָ "ָחַלק  ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  ִלּבֹו.  ּבְ ׁשֶ
ְיָצִרין.  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ִלּבֹו  ּבְ ַמֲחֹלֶקת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ב(,  י, 

ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב  ֵמַהּיֵֶצר  ִהיא  ַהְיִדיָעה  י  ּכִ
ָהָרע  ֵמַהּיֵֶצר  ִהיא  ַהְיִדיָעה  ַרת  ְוַהְסּתָ
יֹות  ׁשְ יקֹוְרסּות ְוַהּקֻ ב, ְוִהיא ִהיא ָהֶאּפִ ּלֵ ּבַ ׁשֶ
ָרָעה.  ה ֶאת ִלּבֹו ִלּפֹל ּבְ ַהּיֵֶצר ָהָרע ַמְקׁשֶ ׁשֶ
י  ּכִ ַהּפֹוְסִקים,  ִלּמּוד  הּוא  ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ
ֲחֹלֶקת  ִמּמַ הּוא  ַהזֹּאת  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ׁשֶֹרׁש 
ִאים  ּנָ ַהּתַ ַמֲחֹלֶקת  ַהְינּו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
לּוָתם  ְלׁשְ ּתַ ּוֵמִהׁשְ ָמָרא,  ּגְ ּבַ ׁשֶ ְוָהֲאמֹוָרִאים 
ָהָרע.  ַהּיֵֶצר  ַמֲחֹלֶקת  ּנּו  ִמּמֶ ה  ִנְתַהּוֶ ה  ְלַמּטָ
סּוקֹות  ּפְ ֲהָלכֹות  ַהּפֹוְסִקים  ִלּמּוד  ְוַעל־ְיֵדי 
ְוָאז  ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאל  ר  ֵ ִנְתַקּשׁ
ִלּבֹו,  ּבְ ׁשֶ ָהַרע  ַהּיֵֶצר  ַמֲחלֹוֶקת  ל  ּטֵ ִנְתּבַ
יב  ְלָהׁשִ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ֲעֵרי  ׁשַ לֹו  ִחין  ְוִנְפּתָ
ֵאינֹו  ִלּבֹו. ְוָכל ְזַמן ׁשֶ ּבְ יקֹוְרסּות ׁשֶ ַעל ָהֶאּפִ
ִלְסֹמְך  ָצִריְך  ְכלֹו,  ׂשִ ַח  ְוִלְפּתֹ ד  ְלַחּדֵ זֹוֶכה 
ר  י ָהִעּקָ יֹות ֵאּלּו, ּכִ ֻקׁשְ ם ּבְ ַרק ַעל ֱאמּוָנה ּגַ

הּוא ָהֱאמּוָנה:

ַמ'ה ה.  ְו'ַדע  בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ לֹו"ם  ׁשָ
ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ יקֹוְרס,  ְל'ֶאּפִ יב  ׁשִ 'ּתָ ֶ ּשׁ



ב ֱאלִֹהים ּסֵ שעהּתֹוָרה סב י ַוּיַ

לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ַהַהְכָרָעה  הּוא  ׁשֶ ֲהָלָכה  ַסק  ּפְ
יקֹוְרסּות  ָהֶאּפִ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ָלַדַעת  זֹוִכין 

ִלּבֹו: ּבְ ׁשֶ

זֹוֶכה ו.  ַהּפֹוְסִקים  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלָבבֹו.  ָכל  ּבְ ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֵאינֹו  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְמִניַעת 
ָהֱאמּוָנה  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ָראּוי,  ּכָ
ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָחלּוק  ְוִלּבֹו  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ
ּוַמֲאִמין  יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ָהָיה  ִאם  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ
בֹודֹו, ְוהּוא  ֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּמְ ֵלם ׁשֶ ֵלב ׁשָ ּבְ
ה, ְוׁשֹוֵמַע  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ַרְך עֹוֵמד ָעָליו ּבִ ִיְתּבָ
ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ יב  ּוַמְקׁשִ ּוַמֲאִזין 
ן  ְלַכּוֵ ְמֹאד  ק  ְמַדְקּדֵ ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ְוָהָיה  ָבָריו,  ּדְ ֶאת 
ָחָזק  ְוֵאינֹו  ָחלּוק  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרק  דֹול.  ּגָ
זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ֹזאת  יִדיָעה  ּבִ
ִלּבֹו  ן  ְמַכּוֵ ְוֵאינֹו  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ק  ְמַדְקּדֵ ֵאינֹו 
יֹות  ׁשְ ְך ֵמַהּקֻ תֹו. ְוָכל זֶה ִנְמׁשָ ְתִפּלָ ֵהיֵטב ּבִ
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ִפירֹות  ְוַהּכְ
ַעל־ ן  ְוַעל־ּכֵ ב.  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ַמֲחֹלֶקת 
ִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה ְמַבּטְ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים, ׁשֶ
ַעל־ "ל,  ּנַ ּכַ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ַמֲחֹלֶקת 

ְלָבבֹו  ָכל  ּבְ ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה  ְיֵדי־זֶה 
ים  ִהּלִ )ּתְ ֵלָבב"  ר  ֹיׁשֶ ּבְ "אֹוְדָך  ְוזֶה:  ֱאֶמת.  ּבֶ
ֵאיָמַתי  ְיָצִרין,  ֵני  ׁשְ ּבִ ְיָקא,  ּדַ 'ֵלָבב'  ז(,  קיט, 

"ל: ּנַ ֵטי ִצְדֶקָך" ּכַ ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ "ּבְ

ָהֱאמּוָנה ז.  ּוֵטי  ְוִקּשׁ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְרחֹוִקים  ָקְרִבין  ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא 
ַהְינּו  ָהֱאמּוָנה,  ֶאת  ִלים  ּוְלַהׁשְ ַרְך.  ִיְתּבָ
ְלַהֲעלֹות  ה  ִחּלָ ִמּתְ ָצִריְך  ָהְרחֹוִקים,  ְלָקֵרב 
ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ ּבּור.  ַהּדִ אֹוִתּיֹות  ִניצֹוֵצי 
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ י  ּכִ ֲעִנית,  ּתַ הּוא 
ֲאוֹות ָיכֹול  ַהּתַ ֹלא  ּבְ י  ּכִ ְקִלּפֹות ּומֹוָתרֹות, 
ֲאוֹות  ַהּתַ ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ּוְכׁשֶ ְלִהְתַקּיֵם.  ַהּגּוף 

ַעל  ִלּפֹות  ַהּקְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ הּוא  ָהָאָדם,  ַעל 
ֲאַות  ּתַ ֵהם  ֲאוֹות  ַהּתַ י  ְוָראׁשֵ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ִכין  ִנְמׁשָ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה 
יִכין  ַמְמׁשִ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ּוְכׁשֶ ַאֲחֵריֶהם. 
ְלָהֹעֶרף,  רֹון  ַהּגָ ְלֵמַצר  לּות  ַהּגָ ֶאל  ּבּור  ַהּדִ
ם  ֵ ּבּור ִלְפֵני ַהּשׁ ר ׁשּום ּדִ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ׁשֶ
סט,  ים  ִהּלִ )ּתְ רֹוִני"  ּגְ "ִנַחר  ִחיַנת:  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ
ַעְצמֹו  ֶאת  ְרִעיב  ּמַ ׁשֶ ֲעִנית  ַהּתַ ְוַעל־ְיֵדי  ד(. 
ְתַקּיֵם: "ְקָרא ְבָגרֹון  ּיִ רֹון ׁשֶ ְמַלְחֵלַח ֵמַצר ַהּגָ
ר ִלְפֵני  ּיּוַכל ְלַדּבֵ ְעָיה נח, א(, ׁשֶ ְחׂשְֹך" )ְיׁשַ ַאל ּתַ
ָנה. ְוָאז הֹוֵפְך  ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ַרְך ּוְלִהְתּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ט  ּוְמַלּקֵ ּבּור  ַהּדִ ַעְצמֹו 
ֹלא ִחּיּות. ְוָאז  ָאִרים ּבְ ִלּפֹות, ְוִנׁשְ ין ַהּקְ ִמּבֵ
רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ ִלּפֹות,  ֵמַהּקְ ִניָקָתם  ּיְ ׁשֶ ָהַעּכּו"ם 
ֶאת  ִליִכין  ַמׁשְ ִחּיּות,  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶלֱאמּוַנת  ם  ּלָ ּכֻ ּופֹוִנים  ֱאמּוָנָתם 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ִלים  ַמׁשְ הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֶאת  ְלָבֵרר  ְוזֹוֶכה  ֵלָמה,  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ְוזֹוֶכה 
ֲאִכיָלתֹו  ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ְוָאז  ֲאָכִלים,  ַהּמַ
ין  ַאּפִ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד 

ין: ַאּפִ ּבְ

ָדָבר ח.  ּבְ א  ֶאּלָ ֶיֶכת  ׁשַ ֵאיָנּה  ֱאמּוָנה 
ֵאֶצל  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ַעם,  ַהּטַ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ
ֵעיָניו  ּבְ רֹוֶאה  ִאּלּו  ּכְ לּוי  ּגָ ָבר  ַהּדָ ֲאִמין  ַהּמַ
ֱאמּוָנתֹו  ֶדל  ּגֹ ֵמֲחַמת  ּבֹו,  ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

ֵלָמה: ַהּשְׁ

ָכל ט.  ת ֵאֶצל ָהָאָדם ּבְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה ִמְתַחּדֶ
)ֵאיָכה  ָקִרים"  ַלּבְ ים  "ֲחָדׁשִ ִחיַנת:  ּבְ ּבֶֹקר, 
ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ִטְרדֹות  ֵמֲחַמת  ּוַבּיֹום  כג(,  ג, 

ה ָהֱאמּוָנה: ּסֶ ִנְתּכַ

ֵלמּות, ַעל־י.  ׁשְ ֵאין ָהֱאמּוָנה ּבִ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ים  ְועֹוׂשִ ָטעּות  ּבְ ִלים  ִנְכׁשָ ים  ַרּבִ ְיֵדי־זֶה 
ם  ֵ ַהּשׁ ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ֶאְמָצִעים  ּבֹות  ַהּסִ ֶאת 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ַרְך,  ִיְתּבָ



ה ְלתֹוָרה סב ִפָלּ ּתְ שעו

ְואֹוְמִרים  ֶאְמָצִעי  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַמֲאִמיִנים  ֲאָבל 
ל  ְלָמׁשָ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ּבֹות,  ַלּסִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ְרָנָסה  ַהּפַ ת  ִסּבַ ּבְ
ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ל  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ ְואֹוְמִרים 
ֹלא  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאּלּו  ּכְ ר,  ָהִעּקָ ִהיא 
ַיד  ּבְ ְיֹכֶלת  ֵאין  ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ל  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ
ת  ְוִסּבַ ְרָנָסה.  ּפַ ָלֶהם  ָלֵתת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ֵמֶהם  ים  עֹוׂשִ ים,  ַסּמִ ִהיא  ׁשֶ ָהְרפּוָאה 
ֵאין  ים  ַסּמִ ִלי  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאּלּו  ּכְ ר,  ִעּקַ
ְוֵאין  אֹות.  ְלַרּפְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיד  ּבְ ְיֹכֶלת 
ת  ִסּבַ הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ן,  ּכֵ ָבר  ַהּדָ
ל ָהִעּלֹות, ְוֵאינֹו ָצִריְך  ת ּכָ ּבֹות ְוִעּלַ ל ַהּסִ ּכָ
ּבֹות  ַהּסִ ֵאּלּו  ּבְ ּוְבָעְסֵקנּו  ה.  ִסּבָ ְלׁשּום 
ַרְך ְלַבד, ְוֹלא  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ּבְ

ר: ּבֹות ִעּקָ ַלֲעׂשֹות ֵמַהּסִ

ַהַהְתָחָלה, יא.  הּוא  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ר  ִעּקַ
ּיֹוֵצא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָקׁשֹות  ַהַהְתָחלֹות  ל  ּכָ י  ּכִ
ַהַהְתָחָלה  ַאַחר  ֲאָבל  ֶהֶפְך,  ֶאל  ֵמֶהֶפְך 
ָעָליו  ה  ָקׁשֶ ְוֵאין  ל  ֶהְרּגֵ ּבְ ְמַעט  ִנְכָנס  הּוא 
ל  ׁשֶ ְרָאה  ְוַהּיִ ָהֲעבֹוָדה  ן  ְוַעל־ּכֵ ְך.  ל־ּכָ ּכָ
י  ּכִ ַהַהְתָחָלה.  ִפי  ּכְ ִהיא  יֹום  ָכל  ּבְ ָהָאָדם 
ל  ְלַקּבֵ ַלֲאחֹוָריו  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  יֹום  ָכל  ּבְ
ָעָליו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ָאז  ׁשֶ ַהַהְתָחָלה,  ִמן  ּכַֹח 
ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ
ָהְיָתה  ֹלא  ְואּוַלי  ן  ּפֶ י  ּכִ ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ
ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ ם  ּגַ ן  ּכֵ ְוִאם  ָראּוי,  ּכָ ַהְתָחָלתֹו 
ִפי  ּכְ ַהּכֹל  י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה 
ְלִהְתַחזֵּק  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ַהַהְתָחָלה 
ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  ִלּבֹו  ְלעֹוֵרר 
ָחָדׁש  רּות  ּבְ ּוְבִהְתּגַ דֹול  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ֹכַח  ּבְ

ִאּלּו ֹלא ִהְתִחיל ֲעַדִין  ַרְך, ּכְ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ
ִפי  ָראּוי ּכְ ְהֶיה ֲעבֹוָדתֹו ּכָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֵמעֹוָלם, ּכְ
ָצִריְך  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ ַהַהְתָחָלה  ּכַֹח 
ֲעַדִין  ִהְתִחיל  ֹלא  ן  ּפֶ ֹזאת  א  ׁשָ ֲחׁשָ ַלֲחׁשֹׁש 
ֵמָחָדׁש  ה  ֵמַעּתָ ְלַהְתִחיל  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ ָראּוי,  ּכָ

"ל: ּנַ ּכַ

ם יב.  ּגַ ָצִריְך  יק,  ּדִ ְלַהּצַ א  ּבָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
ֵמָחָדׁש.  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ן  ּכֵ
ו  ְוַעְכׁשָ יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹלא 
א  ּבָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרק  ִנית,  ׁשֵ ַעם  ּפַ א  ּבָ הּוא 
ָצִריְך  י  ּכִ ִראׁשֹוָנה.  ַעם  ּפַ ֵמָחָדׁש  ו  ַעְכׁשָ
ר  ָהִעּקָ י  ּכִ ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל 

"ל: ּנַ הּוא ַהַהְתָחָלה ּכַ

ִפירֹות, יג.  ּכְ ִאים  ּבָ ַמֲחֹלֶקת  ַעל־ְיֵדי 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ם  ּגַ ְיכֹוִלים  ֵאין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
לֹום  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ָנה  ַכּוָ ּבְ
יקֹוְרסּות  ְוָהֶאּפִ ִפירֹות  ַהּכְ ִלים  ּטְ ִנְתּבַ
לֹום  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֶאָחד.  ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ יּוַכל  זֶה,  ִעם  זֶה  ּוִמְתַוֲעִדים 
ָהָרעֹות,  עֹוָתיו  ִמּדֵ ֲחֵברֹו  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ
ּבֹו.  ִמּלִ יקֹוְרסּות  ְוָהֶאּפִ ִפירֹות  ַהּכְ ְויֹוִציא 
ִמְתַוֲעִדים  ֵאיָנם  ַמֲחֹלֶקת  ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל 
ְעּתֹו  ּדַ ַלֲהֹפְך  ֲחֵברֹו  ִעם  ֶאָחד  ר  ְלַדּבֵ ַיַחד 
ֵאין  ַיַחד  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ָהֱאֶמת,  ֶאל 
חֹון  ּצָ ַהּנִ ֵמֲחַמת  ֲחֵברֹו  ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵמַע  ֶאָחד 
ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא  ֲחֹלֶקת,  ַהּמַ ל  ׁשֶ

לֹום: ָ ּשׁ לּוָיה ּבַ ּתְ

ְלַמד יד.  ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  לֹום  ְלׁשָ ִלְזּכֹות 
ּפֹוְסִקים:

ה ְלתֹוָרה סב ִפָלּ ּתְ

נּו  ִלּבֵ ּבְ ֱאמּוָנְתָך  ע  ְוִתּטַ ע  ְקּבַ ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )סב( 

ֵלם,  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ְהֶיה ֱאמּוָנֵתנּו ֲחָזָקה ּוְנכֹוָנה ּבֶ ּתִ ה ׁשֶ ָרֵאל. ְוִנְזּכֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּוְבֵלב ּכָ



ה ְלתֹוָרה סב ִפָלּ שעזּתְ

ִאּלּו ָאנּו רֹוִאין  ְך, ּכְ ל ּכַ ָלל. ְוִתְהֶיה ֱאמּוָנֵתינּו ֲחָזָקה ּכָ עֹוָלם ּכְ ָיא ּוִבְלּבּול ּבָ ִלי ׁשּום ֻקׁשְ ּבְ
ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו: ָבר ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּדָ ֵעיֵנינּו ַמּמָ ּבְ

ֱאֶמת  ה ּבֶ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ נּו ּבֶ יֵענּו ְוָחּנֵ ל עֹוָלם, ֵעיֶניָך ֲהלֹוא ֶלֱאמּוָנה, ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָכל  ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ה ַלֲעֹבד אֹוְתָך ָתִמיד ּבְ לֹום, ְוִנְזּכֶ נּו ַחס ְוׁשָ ֵלם, ְוֹלא ִיְהֶיה ָחַלק ִלּבֵ ּוְבֵלב ׁשָ
ֵני ְיָצֵרינּו.  ׁשְ דֹול ּבִ ֵלמּות ּגָ ֱאֶמת ּוִבׁשְ נּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו, ְוִתְהֶיה ֲעבֹוָדֵתנּו ּבֶ ְלָבֵבנּו ּוְבָכל ַנְפׁשֵ
בֹות ָזרֹות  יֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוָכל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ִפירֹות ְוֻקׁשְ ל ִמיֵני ּכְ נּו ּכָ ְעּתֵ ָבֵבנּו ּוִמּדַ ְוָתִסיר ִמּלְ
י ׁשּום  יַע ְלִלּבִ ה, ְוֹלא ַיֲעֶלה ְוֹלא ָיֹבא ְוֹלא ַיּגִ דֹוׁשָ לֹום ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ִלים ַחס ְוׁשָ ַהְמַבְלּבְ
ָך ָחְכָמה  ִני ֵמִאּתְ י ּוְלָבִבי, ּוְתָחּנֵ ְעּתִ ח ֶאת ּדַ ָלל. ְוִתְפּתַ ִפיָרה ּכְ ָיא ּוִבְלּבּול ְוֹלא ׁשּום ּכְ ֻקׁשְ
יג  ּוְלַהּשִׂ ב ְלָהִבין  ֲאִני ְמֻחּיָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ּבּוְריֹו  ּוְלָהִבין ַעל  ה ֵליַדע  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָוַדַעת,  יָנה  ּבִ
ֱאֶמת, ַעד  יל ּבֶ ּכִ ב ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ֲאִני ְמֻחּיָ ֶ ְכִלי, ַמה ּשׁ ְלּתָ ְלׂשִ ִהְגּבַ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ִחיָנִתי, ּכְ ִפי ּבְ ּכְ
י  ּבִ יקֹוְרסּות ִמּלִ ִפירֹות ַוֶאּפִ ל ִמיֵני ּכְ יקֹוְרס, ּוְלָגֵרׁש ְוִלְדחֹות ּכָ יב ַלֶאּפִ ה ֵליַדע ְלָהׁשִ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
לֹום, ְוֹלא ַאְתִחיל  בּול ַחס ְוׁשָ ְכִלי ָלֵצאת חּוץ ִמן ַהּגְ ּלֹא ִיְרּדֹף ׂשִ ֶעְזִרי ׁשֶ י. ְוִתְהֶיה ּבְ ְעּתִ ּוִמּדַ
ָהִעְנָיִנים  ָלל ּבְ ל ּכְ ּכֵ ֵאין ִלי ְרׁשּות ַלֲחֹקר ּבֹו, ְוֹלא ֶאְסּתַ ֶ ה ּשׁ ּמֶ לֹום, ּבַ ן ַחס ְוׁשָ ּוְלַעּיֵ ַלֲחֹקר 
ּלֹא  ְמֵרִני ׁשֶ ָאחֹור. ְוִתׁשְ ָפִנים, ַמה ּלְ ה, ַמה ּלְ ַמּטָ ַמְעָלה, ַמה ּלְ ִחיָנִתי, ַמה ּלְ ְקָרִאים ְלִפי ּבְ ַהּנִ
ֶכל  ר ַלּשֵׂ ִאי ֶאְפׁשַ ים, ַמה ׁשֶ דֹוׁשִ ַדְרֵכי ַהְנָהגֹוֶתיָך ַהּקְ ָיא ַוֲחִקיָרה ּבְ ׁשּום ֻקׁשְ ַאְתִחיל ִלְכֹנס ּבְ
יגּו  ֶאיָה ֹלא ְיׁשּובּון ְוֹלא ַיּשִׂ ל ּבָ ֶהם ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם, ּכָ ר ַעל ַהחֹוְקִרים ּבָ י ְלָהִביָנם, ֲאׁשֶ ָהֱאנֹוׁשִ
ַלּמֹוט  ן  ּתֵ ּתִ ְוַאל  ִתְסָעֵדִני  ְיִמיְנָך  יֵלִני  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ׁשָ יֵלִני,  ְוַהּצִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ ים.  ַחּיִ ָאְרחֹות 
יטּות  ּוְפׁשִ ִלְתִמימּות  ִני  ַזּכֵ ִני,  ְוָחּנֵ ָעְזֵרִני  ָעְזֵרִני.  ְרָדפּוִני  ֶקר  ׁשֶ ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה  ל  ּכָ ַרְגַלי, 
ָלל.  ּכְ ְוַעְרמּוִמּיּות  ַוֲחִקירֹות  ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלָבב  ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ
לּו ְלַגְמֵרי, ַרק ֶאְסֹמְך ַעל ֱאמּוָנה  ִעְנָיִנים ַהּלָ ְכִלי ּבְ ִליְך ֶאת ָחְכָמִתי ְוׂשִ ה ְלַהׁשְ ֶאְזּכֶ ָעְזֵרִני ׁשֶ
ְכִלי  ׂשִ ה, ְוֹלא ַאְתִחיל ִלְכֹנס ּבְ דֹוׁשָ ֵעֶסק ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ְכִלי ַרק ּבְ ׁש ִעם ׂשִ ּמֵ ּתַ ְלַבד, ְוֹלא ֶאׁשְ
י  ּנִ ה ִמּמֶ י ֹלא ֶאְדֹרׁש ּוַבְמֻכּסֶ ּנִ ְפָלא ִמּמֶ ֵאין ִלי ְרׁשּות ִלְכֹנס. ּוַבּמֻ ֶ ה ּשׁ ּמֶ ָלל ּבַ ׁשּום ֲחִקיָרה ּכְ ּבְ
ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ּוִבְתִמימּות  ֱאֶמת  ּבֶ ִתי ֶאְתּבֹוֵנן  ֻהְרׁשֵ ֶ ּשׁ ה  ּמֶ ּבַ ֹלא ֶאְחֹקר. ַרק 

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ּכִ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ֵלם, ְלׁשִ דֹוָלה ּוְבֵלָבב ׁשָ ּוְבָטֳהָרה ּגְ

דֹוָלה,  ּגְ ַהְתָמָדה  ּבְ ַהּפֹוְסִקים  ִסְפֵרי  ּבְ ַלֲעֹסק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרִני  ּתַ ּוְבֵכן 
י ְוָתִכין  ְעּתִ ח ֶאת ּדַ ָכל יֹום ָויֹום ִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים. ְוִתְפּתַ ה ּבְ יֵעִני ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
ַסק  ן ַהּפְ ין ַעל ּבּוְריֹו, ּוְלָבֵרר ּוְלַלּבֵ דֹול, ּוְלָהִבין ַהּדִ ְמִהירּות ּגָ ה ִלְלֹמד ּבִ ֶאְזּכֶ ֶאת ְלָבִבי, ׁשֶ
ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ ין  ּבֵ ֱאֶמת  ּבֶ ה ֵליַדע ַהַהְכָרָעה  ְוֶאְזּכֶ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ יֵני ַהּתֹוָרה  ּדִ ָכל  ּבְ ֲהָלָכה 
יֵניֶהם.  ּבֵ ְוַהְכָרָעה  לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ַהּתֹוָרה,  ִדיֵני  ּבְ ִקים  ֻחּלָ ּמְ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ
ם  לֹום ּגַ ָ ט ַהּשׁ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּיִ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַעד ׁשֶ לֹום ּבְ ל ׁשָ ְלׁשֵ ּתַ ְך ְוִיׁשְ לֹום ַהזֶּה ֻיְמׁשַ ָ ְוַעל־ְיֵדי ַהּשׁ
ִמן  ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ ְלעֹוָלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  ְוָתׂשִ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ירּו זֶה  ל ֶאָחד ִעם ֲחֵבָריו, ְוַיְסּבִ ּיְֻכלּו ְלִהְתָוֵעד ַיַחד ּכָ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ לֹום ּבָ ָ ה ַהּשׁ ָהעֹוָלם ְוִיְתַרּבֶ
ם  ּלָ ׁשּובּו ּכֻ ּיָ ּלֹא ְיַבּלּו ְיֵמיֶהם ָלֶהֶבל ְוָלִריק, ַעד ׁשֶ ירּו זֶה ֶאת זֶה ׁשֶ ָלזֶה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוַיְזּכִ
ּלֹא  ֲעָצֵמנּו ׁשֶ לֹום ּבַ ְהֶיה ׁשָ ּיִ נּו ׁשֶ ֵלָמה. ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ם ּבֶ ּלָ ֶאל ָהֱאֶמת ְוַיַעְבּדּוָך ּכֻ
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ים ּוְלָעְבְדָך  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ָך ּוְבַצּדִ ה ְלַהֲאִמין ּבְ ָך, ַרק ִנְזּכֶ לֹום ֵמִאּתְ נּו ַחס ְוׁשָ ִיְהֶיה ָחַלק ִלּבֵ
ֹלא  ּמְ ֵלם ׁשֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ּבֶ ה ֵליַדע ְיִדיָעה ׁשְ ֵני ְיָצֵרינּו. ְוִנְזּכֶ ׁשְ ֵלם ּבִ ֱאֶמת ּוְבֵלָבב ׁשָ ּבֶ
ה ׁשֹוֵמַע  ה, ְוַאּתָ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ַעְצְמָך ּוִבְכבֹוְדָך עֹוֵמד ֶאְצֵלנּו ּבִ ה ּבְ בֹוֶדָך, ְוַאּתָ ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
יׁש ֱאָלהּוְתָך ָעֵלינּו ָתִמיד, ּוִבְפַרט  ִפּלֹוֵתינּו. ְוַנְרּגִ ל ּתְ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ יב ּכָ ּוַמֲאִזין ּוַמְקׁשִ
ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ַעד  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ינּו  ּבּור ִמּפִ ָבֵרינּו, ְוֹלא ֵיֵצא ׁשּום ּדִ ן ֶאת ּדְ ק ְמֹאד ְלַכּוֵ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּוְלַדְקּדֵ ָנה ּגְ דֹול ּוְבַכּוָ ּגָ
ֹרַע ַמֲעָלֵלינּו. חּוס ַוֲחֹמל  נּו ּכְ ַעׂש ִעּמָ נּו ַמֲחֵסינּו, ַאל ּתַ ָנה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ַכּוָ ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ
תּוב,  ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ֵלם, ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבֵלָבב ׁשָ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ָנה ּבִ ַכּוָ ה ּבְ נּו ִלְתִפּלָ ָעֵלינּו ְוַזּכֵ
נּו ׁשּום  ִלּבֵ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ַרת ֵלָבב ׁשֶ נּו ְלִיׁשְ ֵטי ִצְדֶקָך. ּוְתַזּכֵ ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ יׁשֶ אֹוְדָך ּבְ

לֹום: ה ַחס ְוׁשָ י ְרִמּיָ ָלל, ְוֹלא ִיְהֶיה ְבִלּבִ ַעְקִמיִמּיּות ְוַעְרמּוִמּיּות ּכְ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. חּוס ְוַרֵחם  ֱאֶמת ּכִ ַרת ֵלָבב ּבֶ ִני ְלִיׁשְ יֵעִני ְוַזּכֵ ל עֹוָלם, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ִני  ְוַזּכֵ ית,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי 
ּוְסעּוָדִתי  ֲאִכיָלִתי  ל  ּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוֶלֱאֹכל  ֲאָכִלים  ַהּמַ ל  ּכָ ְלָבֵרר  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִלּפֹות  ֶהם ׁשּום ֲאִחיַזת ָהַרע ְוַהּקְ ַאר ּבָ ּלֹא ִנׁשְ ֵלמּות ִמן ָהַרע ׁשֶ ׁשְ ְררּו ּבִ ְתּבָ ּנִ ֲאָכִלים ׁשֶ ִמּמַ
ין: ַאּפִ ין ּבְ יּה ַאּפִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלֵתנּו ִיחּוד קּוְדׁשָ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ָלל, ַעד ׁשֶ ּכְ

ְלָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָך  ֵמִאּתְ ֹכַח  ָלנּו  ְוֵתן  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ט  ֵ ְוִתְתַקּשׁ ר  ְתַעּטֵ ּתִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ית.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶלֱאמּוָנְתָך  ְרחֹוִקים 
ְהיּו  ּיִ ין, ׁשֶ יׁשִ ּוִטין ַקּדִ ִקּשׁ ָלא ֲהוּו, ּבְ ּוִטין ּדְ ִקּשׁ ּוִטין ָנִאים ְוָיִפים, ּבְ ִקּשׁ ה ּבְ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ְלָפֶניָך:

ל ִניצֹוֵצי אֹוִתּיֹות  ּבּור, ְוַתַעְזֵרנּו ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ָגם ַהּדִ ן ּפְ ים ְלַתּקֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ְוַזּכֵ
ָהַלְכנּו  ֲעֹונֹוֵתינּו, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְטָרא ַאֲחָרא ּבַ ִלּפֹות ְוַהּסִ ין ַהּקְ דֹול ּבֵ ָגלּות ּגָ ְפלּו ּבְ ּנָ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ
מֹוְתרֹות  ֵרֵסנּו ּבְ ִאים ּכְ ה, ְוָהִיינּו ְמַמּלְ ִתּיָ ֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ נּו ְוָרַדְפנּו ַאַחר ּתַ ִרירּות ִלּבֵ ׁשְ ּבִ
ָגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַהּגּוף,  ְלִקּיּום  ֻמְכָרח  ֵאינֹו  ׁשֶ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה 
ֵהם  ה ְקִלּפֹות, ׁשֶ ֹלׁשָ ֵהם ׁשְ ְרֹעה, ׁשֶ ֵרי ּפַ ה ׂשָ ֹלׁשָ רּו ָעֵלינּו ׁשְ ּבְ ה, ִהְתּגַ ִתּיָ ֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּתַ
ט ּוְוִריִדין. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ָגַבר  ֵהם ָקֶנה, ֵוׁשֶ ִחים, ׁשֶ ּבָ ר ַהּטַ ר ָהאֹוִפים, ְוׂשַ ִקים, ְוׂשַ ׁשְ ר ַהּמַ ׂשַ
ְלָהֹעֶרף  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ ְך  ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ רֹון,  ַהּגָ ֵמַצר  הּוא  ׁשֶ ּוִמְצַרִים,  ְרֹעה  ּפַ לּות  ּגָ ֹעל  ָעֵלינּו 

ּבּור ָהגּון ְלָפֶניָך: ר ׁשּום ּדִ רֹוִני ְוֵאיִני ָיכֹול ְלַדּבֵ ר ִנַחר ּגְ רֹון, ַעד ֲאׁשֶ ְלֵמַצר ַהּגָ

ה ְוַעד  ִחּלָ ה ָיַדְעּתָ אֹוִתי ִמּתְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי, ַאּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֶרְך ְוׁשּום  ל צֹוְרָרי. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ָך ּכָ ִתי ֶנְגּדְ י ּוְכִלּמָ ּתִ ִתי ּוָבׁשְ ה ָיַדְעּתָ ֶחְרּפָ סֹוף, ַאּתָ
ֲאַות  ַגם ּתַ ֱאֶמת ִמּפְ ֵצל ּבֶ ה ְלִהּנָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִעְנָין ֲאִכיָלה ּבִ ֵעָצה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ
ָבר ְוָדָבר,  ה, ּוְבָכל ּדָ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ים ְמֹאד ּבְ ל עֹוָלם, ְצָרַכי ְמֻרּבִ ה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ
ן  ָבר, ַעל־ּכֵ ָכל ּדָ ר ֵמֹעֶצם ִרּבּוי ָצְרֵכי ְיׁשּוָעִתי ּבְ ּוְבָכל ִעְנָין ְוִעְנָין ֵמֲעבֹוַדת ְיֹהָוה. ַעד ֲאׁשֶ
ּוְלָפֵרׁש  ר  י ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ַאְתִחיל ְלַדּבֵ ּכִ ָלל,  ר ּכְ ְלׁשֹוִני, ְוֵאיִני ָיכֹול ְלַדּבֵ ה ּבִ ֵאין ִמּלָ



ה ְלתֹוָרה סב ִפָלּ שעטּתְ

ָגִמים  ה ְפּ ה ְוַעד סֹוף, ְוַכּמָ ִחּלָ ב ִמּתְ ַעְצִמי ַהַחּיָ ֲאִני ּבְ ַעְצִמי, ׁשֶ יָחִתי. ּוֶבֱאֶמת ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ׂשִ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֵמָעַלי,  ם  ְלָגְרׁשָ ָלל  ּכְ י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַתֲאַות  ַעל־ְיֵדי  י  ַגְמּתִ ּפָ
דֹול ְוָעצּום ְמֹאד,  ָגלּות ּגָ י ּבְ ּלִ ּבּור ׁשֶ י ְמֹאד ְוָנְפלּו ֶחְלֵקי ַהּדִ ּלִ ּבּור ׁשֶ ם ַהּדִ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְפּגַ
ָלל  י ִלְקרֹות אֹוְתָך ּכְ ּבּור ָהגּון ְוָראּוי, ַוֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ ר ׁשּום ּדִ ר ֵאיִני זֹוֶכה ְלַדּבֵ ַעד ֲאׁשֶ
ְדַעְלָמא  ָמָרא  ֵלאֹלָהי.  ְמַיֵחל  ֵעיַני  לּו  ּכָ רֹוִני  ּגְ ִנַחר  ְבָקְרִאי  י  ָיַגְעּתִ ּוְכָבר  ֱאֶמת,  ּבֶ ָראּוי  ּכָ
ְוֵעָצה  ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֶה  ּבְ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ר,  ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ִלי  ַצר  א,  ּלָ ּכֹ
ה  ּפֶ א ּבַ י ֵאין ּכִֹחי ֶאּלָ ַחת, ּכִ י ׁשָ י ָהֻאְמָלָלה ְוָהֲעלּוָבה ְמֹאד ִמּנִ ט ַנְפׁשִ ְוַתְחּבּוָלה ֵאיְך ְלַמּלֵ
י  ּלִ ּבּור ׁשֶ י ֶחְלֵקי ַהּדִ ּה, ּכִ ְלׁשֹוִני ֵהן ְיֹהָוה ָיַדְעּתָ ֻכּלָ ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ י, ּכִ ּנִ ְלַבד ְוַגם זֶה ִנְמָנע ִמּמֶ
ָצר,  ַהּמֵ ְוִהְנִני קֹוֵרא ֵאֶליָך ִמן  ְיֹהָוה, ַצר ִלי ְמֹאד,  ְוָכֵבד ְמֹאד. ֲאָהּה  ָגלּות ָעצּום  ּבְ ָיְרדּו 
ְהֶייָנה  ּתִ קֹוִלי  ּבְ ְמָעה  ׁשִ ֲאֹדָני  ְיֹהָוה.  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ לּות,  ַהּגָ ֵמֹעֶמק  רֹון  ַהּגָ ַצר  ִמּמֵ
ָעְזֵרִני  ְוָעִתי.  ְלׁשַ ְלַרְוָחִתי  ָאְזְנָך  ְעֵלם  ּתַ ַאל  ָמְעּתָ  ׁשָ קֹוִלי  ֲחנּוָני.  ּתַ ְלקֹול  ּובֹות  ַקּשׁ ָאְזֶניָך 
ה,  ִתּיָ ֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֱאֶמת ּתַ ר ְלַגְמֵרי ּבֶ ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ דֹול ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ׁשֶ ֹכֲחָך ַהּגָ ּבְ
ִלי  דֹוָלה, ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִצְמצּום, ּבִ ֵדי ִחּיּוִני ּבְ ָעט, ֶלֱאֹכל ְמַעט ּכְ ּמֻ ק ּבַ ּפֵ ה ְלִהְסּתַ ְוֶאְזּכֶ

ָלל: ֲאַות ַוֲהָנַאת ַהּגּוף ּכְ ׁשּום ּתַ

ה  ֲעִניִתים ַהְרּבֵ ִני ְלִהְתַעּנֹות ּתַ דֹוִלים, ּוְתַזּכֵ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּוְבֵכן ּתַ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
לּות,  ּבּור ֵמַהּגָ ה ּוְלהֹוִציא ַהּדִ ָ ֻדּשׁ ר ֲאחֹוֵרי ַהּקְ ּבּור ּוְלַחּבֵ ָגם ַהּדִ ן ּפְ ֲעִניִתים ְלַתּקֵ ַעל־ְיֵדי ַהּתַ
ָך  ְרּכֶ ּדַ ְיֹהָוה  הֹוֵרִני  י.  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ּוִמְצַרִים.  ָריו  ְוׂשָ ְרֹעה  ּפַ לּות  ִמּגָ
ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה  ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ּוְנֵחִני ּבְ
י  ּכִ ָעְזֵרִני  ַהּיֹום.  ל  ּכָ יִתי  ִקּוִ ִעי אֹוְתָך  ִיׁשְ ֱאֹלֵהי  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ַהְדִרֵכִני  ֶמָך.  ׁשְ
י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו, ַוֲאִני סֹוֵמְך ַעְצִמי ָעֶליָך ְלַבד  ה ּכִ ֲעׂשֶ י, ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ּנַ ָעְנּתִ ָעֶליָך ִנׁשְ
ְוהֹוֵרנּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ֵדִני  ְוַלּמְ ָעַלי  ְוַרֵחם  ִני  ְוָחּנֵ חּוס  ה.  ֶאֱעׂשֶ ְוִכְרצֹוְנָך  ֱאֶמת  ּבֶ
ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוִנְזּכֶ ה.  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ּבֵ ְלׁשַ ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְדָרֶכיָך 
ל  ּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ְוַתַעְזֵרנּו  רֹון,  ַהּגָ ֵמַצר  ְלַלְחֵלַח  ַהֲחָסִדים  ֵמיֵמי  יְך  ְלַהְמׁשִ ּבּור,  ַהּדִ
ְך.  ֲחֹשׂ ּתַ ְבָגרֹון ַאל  ְקָרא  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ לּות,  ַהּגָ ִמן  ּבּור  ַהּדִ ִניצֹוֵצי אֹוִתּיֹות 
ן ּכַֹח  ּתֵ ים, ּתִ לּו. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ רּור ִמּלֵ ְפתֹוֵתינּו ּבָ ְהֶיה ַדַעת ׂשִ ּיִ ָפה ְברּוָרה ׁשֶ ה ְלׂשָ ְוִנְזּכֶ
ֲאֵרי  יֵניֶהם ׁשַ ִלּפֹות, ִויָבֵרר ִמּבֵ ָניו ֶאל ָהֲעּכּו"ם ְוַהּקְ ֲהֹפְך ּפָ ּיַ ּבּור ַהְמֹבָרר, ׁשֶ ְלהֹוד ֹיִפי ַהּדִ
ר ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִלי ׁשּום ַחּיּות, ַעד ֲאׁשֶ ִלּפֹות ְוָהֲעּכּום ּבְ ֲארּו ַהּקְ ָ ּשׁ ּיִ ה, ַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִניצֹוצֹות ַהּקְ
ֱאמּוַנת ִיְשָֹרֵאל,  יקּו ֶאת ַעְצָמם ּבֶ ם ֶוֱאִליֵלי ְזָהָבם ְוַיְדּבִ ְסּפָ ים ֶאת ֱאִליֵלי ּכַ ל ָהַעּמִ ִליכּו ּכָ ַיׁשְ
י  תּוב, ּכִ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ה. ִויֻקּיַ דֹוׁשָ ל ָהְרחֹוִקים ַלֲעבֹוָדְתָך ְוֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ְוִיְתָקְרבּו ּכָ

ֶכם ֶאָחד: ם ְיֹהָוה ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכּלָ ים ׂשָ ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ

ְהֶיה  ּתִ ה ׁשֶ ֵלם. ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ה ּבֶ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ִמיד ּבַ ְוַתַעְזֵרנּו ַלֲעֹסק ּתָ
ִהְתַחְלנּו  ֹלא  ִאּלּו  ּכְ ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוַנְתִחיל  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ה  ֲחָדׁשָ ֶאְצֵלנּו  ֲעבֹוָדְתָך 
ׁשּום  ֲעַדִין  י  ִהְתַחְלּתִ ֹלא  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ מֹונּו  ּכָ ֵעֶרְך  י  ְקַטּנֵ ְפַרט  ּבִ ְלָעְבֶדָך,  ֵמעֹוָלם  ֲעַדִין 



ה ְלתֹוָרה סב ִפָלּ ּתְ שפ

נּו  ַזּכֵ ּתְ ָראּוי,  ּכָ ֱאֶמת  נּו ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ ַזּכֵ ּתְ ֵעת ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּבָ ֲעבֹוָדֶתָך.  ית ּבַ ּיִ ַהְתָחָלה ֲאִמּתִ
ּוַבֲעבֹוָדְתָך  תֹוָרְתָך  ּבְ ְנעּוֵרינּו  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ְוִנְזּכֶ ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  ָתִמיד 
ָכל יֹום ָויֹום ִיְהיּו ִמְצֹוֶתיָך  ָלל, ַרק ּבְ לֹום ְלִזְקָנה ְוָתׁשּות ּכַֹח ּכְ ה, ְוֹלא ִנּפֹול ַחס ְוׁשָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֲאִרי  ִבי ְוִגּבֹור ּכָ ּצְ ר ָרץ ּכַ ׁשֶ ּנֶ ֵמר ְוַקל ּכַ ּנָ ה ִלְהיֹות ַעז ּכַ ים. ְוֶאְזּכֶ ֲחָדׁשִ ֵעיֵנינּו ּכַ ַוֲעבֹוָדֶתָך ּבְ
ם  ַעְזֵבִני. ִויֻקּיַ ְכלֹות ּכִֹחי ַאל ּתַ ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ ַמִים. ַאל ּתַ ָ ּשׁ ּבַ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִבינּו ׁשֶ
ִרים ָירּוצּו ְוֹלא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוֹלא  ׁשָ ּנְ תּוב, ְוֹקֵוי ְיֹהָוה ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ
ל ְיָהֵבנּו  ִליְך ּכָ ֵלם, ְוַנׁשְ ֱאֶמת ּוְבֵלָבב ׁשָ חֹון ּבֶ ים ֶלֱאמּוָנה ּוִבּטָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ִייָעפּו. ּוְתַזּכֵ
ִנְתֶלה  ְוֹלא  ִמיד,  ּתָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ּבְ ֲחָזִקים  ְוִנְהֶיה  ְלַבד.  ָעֶליָך  ַמְחסֹוֵרנּו  ְוָכל 
ְלַבד,  ְחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ְוַנֲאִמין  ֵנַדע  ַרק  ָלל,  ּכְ ֶאְמָצִעי  ּוְבׁשּום  ה  ִסּבָ ׁשּום  ּבְ ָבר  ּדָ ׁשּום 
ׁש ְוֹלא ִנְתֶלה  ּמֵ ּתַ ם ֹלא ִנׁשְ ֻכּלָ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָאר ַהּדְ ְרָנָסה ּוָבִנים ּוְרפּוָאה ְוָכל ׁשְ ֵהן ּפַ
ֵלמּות,  ׁשְ ְרָנָסה ּבִ ה ָיֹכל ְלַהְזִמין ָלנּו ּפַ ַאּתָ ֱאֶמת ׁשֶ ָלל. ְוֵנַדע ְוַנֲאִמין ְוִנְבַטח ּבֶ ה ּכְ ׁשּום ִסּבָ ּבְ
ֵלָמה  ֹלַח ָלנּו ְרפּוָאה ׁשְ ה ָיֹכל ִלׁשְ זֶה. ְוֵכן ַאּתָ ן ְוַכּיֹוֵצא ּבָ א ּוַמּתָ ּשָׂ ל ַהּמַ ה ׁשֶ ִלי ׁשּום ִסּבָ ּבְ
ל  ת ּכָ ל ָהִעּלֹות ְוִסּבַ ת ּכָ ה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ִעּלַ י ַאּתָ ים, ּכִ ִלי ׁשּום ִעְסֵקי ְרפּואֹות ְוַסּמִ ּבְ
ִביל  ׁשְ ה ּבִ ֵאיזֶה ִסּבָ ִפי ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ַלֲעֹסק ּבְ ָאנּו ֻמְכָרִחים ִלְפָעִמים ּכְ ׁשֶ ּבֹות. ַוֲאִפּלּו ּכְ ַהּסִ
ן  ְוִתּתֶ לֹום.  ְוׁשָ ר ַחס  ִעּקָ ּבֹות  ֵמַהּסִ ַלֲעׂשֹות  ְוֹלא  ָך ְלַבד  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ִנְזּכֶ ְוַכּיֹוֵצא,  ְרָנָסה  ּפַ
ד  ּדֵ זָּלֹות, ְלׁשַ ֵתנּו ֶאת ִחּיּוב ַמֲעֶרֶכת ַהּמַ ְתִפּלָ ל ּבִ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ יֵקי ֱאֶמת, ׁשֶ ְזכּות ַצּדִ ָלנּו ֹכַח ּבִ
י  ֱאֶמת, ּכִ ְראּו ַהּכֹל ְוַיֲאִמינּו ּבֶ ּיִ ְתִפּלֹוֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו, ַעד ׁשֶ ַבע ּבִ ּנֹות ַהּטֶ ֲעָרכֹות ּוְלׁשַ ַהּמַ
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ִמיד, ִויֻקּיַ ָחְתָך ְלַבד ּתָ ּגָ ַהׁשְ ָלל, ַרק ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ּבְ ַבע ּכְ ֶרְך ַהּטֶ ֵאין ׁשּום ּדֶ
ָך  ַעּמְ ּוְלָכל  ָלנּו  ְוִתְסַלח  ְוִתְמֹחל  אֹור.  ָנַגּה  ָרֶכיָך  ּדְ ְוַעל  ָלְך  ְוָיָקם  ֹאֶמר  ְוִתְגַזר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
תֹוִלים  ָהִיינּו  ֶ ּשׁ ה  ּמֶ ּבַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ה  ֵהּנָ ַעד  ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל ְוָכל  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ה ְתַחזֵּק ֶאת ְלָבֵבנּו ּוְלַבב ּכָ ַבע. ּוֵמַעּתָ ֶרְך ַהּטֶ ל ּדֶ ִסּבֹות ׁשֶ ָבִרים ּבְ ַהּדְ
ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָהֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  הּוא  ה  ַאּתָ י  ּכִ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ם  ֻכּלָ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ

ָך ְלַבד: ּבֹות ַהּכֹל ֵמִאּתְ ָחְתָך ְלַבד, ְוָכל ַהּסִ ּגָ ַהׁשְ ְוַהּכֹל ִמְתַנֵהג ּבְ

ֵלם,  ֱאֶמת ּוְבֵלָבב ׁשָ ֵלָמה ּבֶ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ַרֲחִמים ְוַזּכֵ ֲאלֹוֵתינּו ּבְ א ִמׁשְ ל עֹוָלם, ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַעת טֹוב  ַגם ֵעץ ַהּדַ עֹוָלם, ִמּפְ ּבָ ׁשֶ ֲאָכִלים  ל ַהּמַ ּכָ ְררּו  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ִלּפֹות,  ְררּו ְלַגְמֵרי ִמן ָהַרע ְוַהּקְ ְתּבָ ּנִ ֲאָכִלים ׁשֶ ל ֲאִכילֹוֵתנּו ּוְסעּוָדֵתנּו ִמּמַ ְהיּו ּכָ ּיִ ָוָרע, ַעד ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוִתְהֶיה ֲאִכיָלֵתנּו  ֲאִכיָלה ֻמֶעֶטת,  ּבַ ק  ּפֵ ה ְלִהְסּתַ ְוִנְזּכֶ ם טֹוב.  ּלָ ּכֻ ֵהם  ַמֲאָכִלים ׁשֶ
יּה  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלֵתנּו ִיחּוד קּוְדׁשָ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ּוְבָטֳהָרה ּגְ
ֱאמּוָנה.  ּוְרֵעה  ֶאֶרץ  ָכן  ׁשְ טֹוב  ה  ַוֲעׂשֵ יֹהָוה  ּבַ ַטח  ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ין.  ַאּפִ ּבְ ין  ַאּפִ
ה.  ָך ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעׂשֶ ְרּכֶ ָך. ּגֹול ַעל ְיֹהָוה ּדַ ֲאלֹות ִלּבֶ ן ְלָך ִמׁשְ ג ַעל ְיֹהָוה ְוִיּתֶ ְוִהְתַעּנַ
יָך. ֱאֹלִהים  ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ ָך. ּפָ יֵעִני ְבַחְסּדֶ ָך הֹוׁשִ ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ
ָעה.  ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו ָהֵאר ּפָ נּו ֶסָלה. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהׁשִ ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ּפָ ְיָחּנֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ



יָלה ַנת ַהּמִ ּוָ שפאּתֹוָרה סג י סֹוד ּכַ

יָלה ַנת ַהּמִ ּוָ ּתֹוָרה סג י סֹוד ּכַ

ה, א.  ַאּמָ ְרּגּום  ּתַ ְלׁשֹון  ּבִ ִנְקָרא  ִרית  ּבְ
ְטָפִחים,  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ת  ּבַ ה  ַאּמָ ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא 
ִחיַנת:  ּבְ ְוהּוא  ֵמֶהם,  לּול  ּכָ ִרית  ַהּבְ ׁשֶ
ָנַפִים"  ּכְ ׁש  ׁשֵ לֹו  ַעל  ִמּמַ עֹוְמִדים  ָרִפים  "ׂשְ
י  ּכִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ִנְרֶאה  ֲעִתיק,  ַהּמַ )ָאַמר  ב(:  ו,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוכּו' 
ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ׁשֶ ית  ּשִׁ ַהּשִׁ ה  ּדָ ַהּמִ הּוא  ׁשֶ ְיסֹוד  הּוא  ִרית  ּבְ

כ"ט,  ִסיָמן  ּבְ ְמֹבָאר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּה,  ּבָ לּולֹות  ּכְ ָהִראׁשֹונֹות 

ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִנין  ּקְ ִנְתּתַ יָלא  ִמּמֵ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ן  ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ְטָפִחים,  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ת  ּבַ ה  ַאּמָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ

ִחיַנת ִהּנֵה  ת ָיִמים ּבְ ׁשֶ ֵ ִחיַנת ַהּשׁ ה ְטָפִחים ֵהם ּבְ ָ ּשׁ י ַהּשִׁ ּכִ

ת ָיִמים ֵהם  ׁשֶ ֵ ן, ְוַהּשׁ ֱאַמר ְלַקּמָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְטָפחֹות ָנַתּתָ ָיַמי, ּכְ

דּוַע(. ּיָ ׁש ִמּדֹות ּכַ ֵ ִחיַנת ַהּשׁ ּבְ

ֵיׁש ב.  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְנִהיִגים  ַהּמַ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֵני  ּבְ ַהְנָהַגת  ִעְנַין  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ
ִלְפָעִמים  י  ּכִ ֲאֵליֶהם.  ְתָקְרִבים  ַהּמִ ָהעֹוָלם 
ְמֹאד,  ָהעֹוָלם  ֶאל  ַעְצמֹו  ֵרב  ְמּקָ יק  ּדִ ַהּצַ
ה ּוַמֲעִלים ַעְצמֹו ֵמֶהם  ְוִלְפָעִמים הּוא ְמַכּסֶ
ְתַרֵחק  ּמִ ׁשֶ י  ּדַ ְוֹלא  ְמֹאד.  ֵמֶהם  ּוִמְתַרֵחק 
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב,  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ֵמֶהם 
ּוְתִמיהֹות,  יֹות  ֻקׁשְ ָעָליו  נֹוְפִלים  ם  ּגַ א  ֶאּלָ
ֵמַהְנָהָגתֹו  ֹמָחם  ל  ְלּבֵ ְוִנְתּבַ ם  ְתַעּקֵ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ְתָקְרִבים ֵאָליו.  ֶהם, ְוָכל זֶה ְלטֹוַבת ַהּמִ ִעּמָ
י  ּכִ זֶה,  ַעל  ַרְעיֹוֶניָך  ְיַבֲהלּוָך  ַאל  ן  ַעל־ּכֵ

ַהּכֹל ְלטֹוָבְתָך:

ַרְך, ג.  ם ִיְתּבָ ֵ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַהּשׁ ּנִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
ּנּו  ִמּמֶ ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ֵליַדע  ָצִריְך 
ַדְעּתֹו  ּבְ ה  ִויַדּמֶ ַיֲחׁשֹב  ִאם  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ
ְויֹוֵדַע  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִנְתָקֵרב  ָבר  ּכְ ׁשֶ
ֵאינֹו  ׁשֶ ִסיָמן  זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יִדיַעת  ּבִ
ם  ֵ י ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ְקָצת ֵמַהּשׁ ּכִ ָלל,  יֹוֵדַע ּכְ
ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַרְך,  ִיְתּבָ
ָבר  ּדָ ְוזֶה  ָלל.  ּכְ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ
ֹזאת,  יר  ּוְלַהְסּבִ ר  ְלַדּבֵ ה  ַלּפֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

עּור: ׁשִ ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ִלְגֻדּלַ י  ּכִ

ַעְצמֹו ד.  ַעל  ל  ְמַקּבֵ ִלְפָעִמים  יק  ּדִ ַהּצַ
ֵאינֹו רֹוֶצה  ִביל ָהעֹוָלם. ַהְינּו ׁשֶ ׁשְ ּבִ ִיּסּוִרין 
ָלבֹוא  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ָחה  ּגָ ְוַהַהׁשְ ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ
י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ִיּסּוִרין  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּוְמַקּבֵ ֵאָליו, 
רּוָחִנית.  ָחה  ּגָ ְוַהׁשְ ָעה  ּפָ ַהׁשְ ּבְ ּבֹוֵחר  הּוא 
ָרה  זְּ ִנְתּפַ ָלּה,  ָהְלָכה  ׁשֶ ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ְואֹוָתּה 

ין ָהעֹוָלם: ּבֵ

'ֲחָכִמים ה.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָנָחׁש  ֵיׁש 
ִפילֹוסֹוְפָיא  ַהחֹוְקִרים  ְלָהַרע',  ה  ֵהּמָ
גֹון:  ּבּוִרים ָרִעים, ּכְ יקֹוְרסּות. ְוַעל־ְיֵדי ּדִ ְוֶאּפִ
ֵליָצנּות,  ָקִרים,  ׁשְ ְרִכילּות,  ָהָרע,  ָלׁשֹון 
ִדּבּוִרים ְוִנּבּול  ֲחנּוָפה, ּוְמַבּיֵׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ
ּבּוִרים ָרִעים,  ָאר ּדִ ֵטִלים ּוׁשְ ה, ּוְדָבִרים ּבְ ּפֶ
יִקים  ַצּדִ ַעל  ָהָרע  ָלׁשֹון  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט 
ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ִרים,  ּוְכׁשֵ
ּיּוַכל  ׁשֶ ָחׁש  ְלַהּנָ ָנַפִים  ּכְ ים  עֹוׂשִ ָרִעים 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמֹאד  עֹוָלם  ּבָ יק  ּוְלַהזִּ ָלעּוף 
ָחְכָמָתם  ּוְמעֹוֶפֶפת  ֶרת  ּבֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו 
ָנָחׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ יקֹוְרסּות  ְוֶאּפִ
"ל,  ַהּנַ ָרִעים  ּבּוִרים  ּדִ ַעל־ְיֵדי  ְדמֹוִני,  ַהּקַ
ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ְלָהעֹוָלם.  ְמֹאד  יִקים  ּוַמזִּ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָנַפִים  ּכְ ים  ים עֹוׂשִ ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ
ְוֵאין  ִתּקּוָנם,  ּכְ ֵהם  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָנַפִים  ַהּכְ ּוְכׁשֶ
"ל, ָאז  ַהּנַ ּבּוִרים ָרִעים  ָנַפִים ִמּדִ ּכְ ָחׁש  ְלַהּנָ
ְך ְלָהעֹוָלם. )ָאַמר  ל־ּכָ יק ּכָ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהזִּ
אֹות  ּבָ "ל  ַהּנַ ָנַפִים  ּכְ ׁש  ֵ ַהּשׁ ָנתֹו ַעל  ּוָ ּכַ ׁשֶ ִנְרֶאה  ֲעִתיק,  ַהּמַ

"ל,  ּנַ ּכַ ִרית  ּבְ ּבַ לּוִלים  ַהּכְ ִמּדֹות  ׁש  ֵ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ א' 

ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִנים  ּוְמַתּקְ ים  ים עֹוׂשִ ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ְוַעל־ְיֵדי 

ִקים ֶאת  ּבּוִרים ָרִעים ְמַחזְּ דֹוׁשֹות, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַעל־ְיֵדי ּדִ ַהּקְ

ּכַֹח  ָלֶהם  ְונֹוְתִנים  ְלָהַרע,  ַהֲחָכִמים  ל  ׁשֶ ָהָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ

ם  ֵ ָחְכָמָתם ָהָרָעה ֶאת ָהעֹוָלם ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ַהּשׁ יק ּבְ ְלַהזִּ

ִמיד(. ים ּתָ נּו ְלִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ְמֵרנּו ִמזֶּה ִויַזּכֵ ַרְך ִיׁשְ ִיְתּבָ



ה ְלתֹוָרה סג ִפָלּ ּתְ שפב

ה ְלתֹוָרה סג ִפָלּ ּתְ

ִרית ֹקֶדׁש,  ֹמר ֶאת ַהּבְ ה ִלׁשְ ִני ֵמַעּתָ ְמָך, ְוַזּכֵ ִרית ְוַהֶחֶסד, ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ )סג( ׁשֹוֵמר ַהּבְ

ִלי,  ר  ּתָ ּמֻ ּבַ ַעְצִמי  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ֹקֶדׁש,  ְבִרית  ּבִ ָגם  ּפְ ׁשּום  ה  ֵמַעּתָ עֹוד  ם  ֶאְפּגֹ ּלֹא  ׁשֶ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ֱאֶמת. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ִריׁשּות ּכִ ה ְוַהּפְ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ּבְ
ְבִרית ֹקֶדׁש ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום  י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ים ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד ׁשֶ ָגִמים ָהַרּבִ ל ַהּפְ י ּכָ ַחּיַ ן ּבְ ְלַתּקֵ
יֶבּנּו אֹוי  ה, ְוִכי ִיְפֹקד ָמה ֲאׁשִ ֻקּדָ ה ְליֹום ּפְ י ָמה ֶאֱעׂשֶ ים, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ּכִ ּלִ ַהזֶּה. חֹוֵמל ּדַ
ִמי ָיגּור ִלי ֵאׁש אֹוֵכָלה, ִמי ָיגּור ִלי מֹוְקֵדי עֹוָלם, ָאָנה ֶאְבַרח, ָאָנה ָאנּוס ְלֶעְזָרה, ָאָנה 
ֲעִדי, ִחְמלּו  ְקׁשּו ַרֲחִמים ּבַ ִתים, ּבַ ים ְוַהּמֵ ֲעֵלי ֶחְמָלה ַוֲחִניָנה ַהַחּיִ ל ּבַ ִתי, ּכָ אֹוִליְך ֶאת ֶחְרּפָ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַעל ַהּפֹוֵגם ֶנֶגד ַהּשׁ ֲאׁשֶ עֹוָלם ּכַ י ֵאין ַרֲחָמנּות ּבָ מֹוִני, ּכִ ַעל ָצִריְך ְלֶחְמָלה ּכָ

ִרית: ם ַהּבְ ְפּגַ ּוִבְפָרט ּבִ

ַרֵחם  ים.  ַרּבִ ְלַרֲחִמים  ִריִכים  ַהּצְ ָך  ִמּמְ ָהְרחֹוִקים  ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְתׁשּוָבה  ה ָלׁשּוב ּבִ נּו ֵמַעּתָ ִרית, ְוַזּכֵ ים ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֶמָך ְלַמַען ַהּצַ ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ְבִרית  ַגְמנּו ּבִ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ יִקים ּכָ ּדִ נּו ַהּצַ ַתּקְ ּיְ ה ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ְוֹלא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ְוִנְזּכֶ ׁשְ
ָעִנים  יִקים ָאנּו ִנׁשְ ּדִ ִרית, ַרק ַעל ְזכּות ַהּצַ ַגם ַהּבְ ָגם ֶאָחד ִמּפְ ן ּפְ ָיֵדינּו ְלַתּקֵ י ֵאין ּבְ ֹקֶדׁש, ּכִ
ים ׁשֹוְמֵרי  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ים ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ דֹול ָאנּו ְסמּוִכים. ַזּכֵ ְוַעל ּכָֹחם ַהּגָ
ָפֵנינּו.  ִמּלְ אֹוָתם  יר  ְסּתִ ּתַ ְוַאל  ֵמֶהם,  ְוהֹוִדיֵענּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֵלמּות.  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ִרית  ַהּבְ
ֹאֶפן  ֱאֶמת, ּבְ ה ְוָטֳהָרה ּבֶ ָ ל ֵמֶהם ְקֻדּשׁ ֱאֶמת, ּוְלַקּבֵ נּו ֵליַדע ֵמֶהם ּוְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּבֶ ַזּכֵ
ֵעיֶניָך ָתִמיד.  ֵלָמה ְלָפֶניָך, ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ְוַאל  נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ְלּבֵ ִיְתּבַ ְוַאל  ִמיד,  ּתָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם 
ִמְתַרֲחִקים  ֵהם  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ֲעֵליֶהם  ָלנּו  ה  ָקׁשֶ ִיְהֶיה  ְוֹלא  נּו,  ְוִלּבֵ ְכֵלנּו  ׂשִ ם  ִיְתַעּקֵ
ם  יֹות ּוְתִמיהֹות ְוִנְתַעּקֵ ּנֹוְפִלים ֲעֵליֶהם ֻקׁשְ נּו ְוַדְרֵכיֶהם ִנְפָלָאה ֵמֵעיֵנינּו ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ֵמִאּתָ

נּו: ִלּבֵ ּנֹוְפִלים ָעָליו ּבְ ִליאֹות ׁשֶ ל ַהּמַֹח ֵמִרּבּוי ַהּפְ ְלּבֵ ְוִנְתּבַ

לֹום ַעל־ְיֵדי־ ֶמָך, ְוַאל ִיְגְרמּו ֲעֹונֹוֵתינּו ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם ַחס ְוׁשָ ה ְלַמַען ׁשְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֲעׂשֵ
ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ִמיד,  ּתָ ֶהם  ּבָ ְלַהֲאִמין  ָתִמיד  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְלִהְתַחזֵּק  ה  ִנְזּכֶ ַרק  זֶה, 
ְרֵכיֶהם  ָכל ּדַ ִרים ּבְ יִקים ִויׁשָ ִרים ּוְנכֹוִנים ְמֹאד, ְוֵהם ַצּדִ ְרֵכיֶהם ְיׁשָ ל ּדַ ּכָ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ַרֲחמּו  ּיְ ה ׁשֶ ב ְמֹאד. ְוִנְזּכֶ ּגָ ְרֵכיֶהם ַהּנֹוָרא ְוִנׂשְ יג ּדַ ר ָלנּו ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשַ ּוְתנּועֹוֵתיֶהם, ַרק ׁשֶ
אֹוָרם  ִויַכּסּו  יׁשּו  ְוַיְלּבִ ֵאֵלינּו,  ַעְצָמן  ְויֹוִרידּו  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ אֹוָתנּו  ִויָקְרבּו  יִקים  ּדִ ַהּצַ ָעֵלינּו 
ֹאב  ְפָלא ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ִליֹנק ְוִלׁשְ ה ָלנּו אֹוָרם ַהּנִ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ דֹול ּבְ ַהּגָ
דֹוָלה,  ַאֲהָבה וְבֶחְמָלה ּגְ דֹוָלה. ְוִיְתָקְרבּו ַעְצָמן ֶאל ָהעֹוָלם, ִויַרֲחמּו ָעֵלינּו ּבְ ֵמָחְכָמָתם ַהּגְ
ֶהם  בּוִקים ִעּמָ ה ִלְהיֹות ּדְ בֹוֵתיֶהם ִיְהיּו ְלָקְרֵבנּו ְוֹלא ְלַרֲחֵקנּו ָחִליָלה. ְלַמַען ִנְזּכֶ ְוָכל ַמְחׁשְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ָלַדַעת  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  אֹוְתָך  יר  ְלַהּכִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ּוְזכּוָתם  ֹכָחם  ּבְ נּו  ּוְתַזּכֵ
ֶדל  ַעם ּגֹ ָכל ּפַ ה ֵליַדע ּבְ ְתָקֵרב ֵאֶליָך יֹוֵתר, ִנְזּכֶ ּנִ ֶ עֹוָלם ַהזֶּה. ְוָכל ַמה ּשׁ ם ּבָ יר אֹוְתָך ּגַ ּוְלַהּכִ



ה ְלתֹוָרה סג ִפָלּ שפגּתְ

יג ְוָלַדַעת  ר ְלַהּשִׂ ר ִאי ֶאְפׁשַ ְתָך, ֲאׁשֶ ֻדּלָ ַעם ִנְפָלאֹות ּגְ ָכל ּפַ ָך, ְוִיְתנֹוֵצץ ָלנּו ּבְ ִרחּוֵקנּו ִמּמְ
ה  ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ִלּבֵ עּור ּבְ ן ָלנּו ׁשִ ָלל. ְוִתּתֶ ְך ּכְ ָיַדע ּבָ הּו, ֵלית ַמאן ּדְ ָאַמר ֵאִלּיָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ָך ּכְ ִמּמְ
ל  י ִאם ּכָ ר ִמזֶּה ּכִ ר ְלַדּבֵ ר ִאי ֶאְפׁשַ יג ֵמָרחֹוק ְיִדיַעת ֱאָלהּוְתָך, ֲאׁשֶ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּוְלַהּשִׂ
ל ַחד ְלפּום ַמה  ּכָ ְעָלּה.  ּבַ ָעִרים  ּשְׁ ּבַ תּוב, נֹוַדע  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יּה,  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ פּום ַמה  ּכְ ַחד 

יּה: ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ּדִ

יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוִנְזּכֶ ל ָעֵלינּו ּכִ ְכָרִחים ְלַקּבֵ ִיּסּוִרין ַהּמֻ נּו ִלְבִלי ִלְבֹעט ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ֵגנּו ָעֵלינּו  ּיָ ה ׁשֶ ִמיד. ְוִנְזּכֶ ל טּוב ְלָהעֹוָלם ּתָ יְך ּכָ ֵני ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ָעֵלינּו ָתִמיד, ּוְלַהְמׁשִ אֹור ּפְ
ל  יְך ָעֵלינּו ּכָ ְמׁשִ ָרֵאל, ּוִבְזכּוָתם ּתַ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ים ּבִ ְבלּו ִיּסּוִרים ַרּבִ ּסָ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ָרֵאל. ּוִבְפָרט ַעל  י ּוְמזֹוֵני, ְוַרב טּוב ְלֵבית ִיׂשְ ֵני ַחּיֵ דֹוִלים, ּבָ טּוב ָוֶחֶסד ִויׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּגְ
ֲעֵליֶהם  ַרֵחם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ַרּבִ ִיּסּוִרים  ְבלּו  ּסָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ְוַזְרָעם  ֵניֶהם  ּבְ
ַלח  ל ִמיֵני ְדָאגֹות ּוְפָחִדים. ְוִתׁשְ ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרים ּוִמּכָ יֵלם ִמּכָ ל טּוב, ְוַהּצִ ְוֵתן ָלֶהם ּכָ
ַמּכֹוֵתיֶהם,  ּוְלָכל  ַמְכאֹוֵביֶהם  ּוְלָכל  ֲחלּוֵאיֶהם  ּתַ ְלָכל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָלֶהם 
ֲעָדם  ּבַ ל  ּלֵ ְוִתְתּפַ ּוְתַחּיֵם  ְוַתֲחִליֵמם  ל ִמיֵני ַמֲחָלה. ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלֶהם,  ּכָ ְוָתִסיר ֵמֶהם 
ָכל  ּבְ ְוַתְצִליֵחם  ּוְברּוָחִנּיּות.  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ים,  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ ָלֶהם  ן  ְוִתּתֶ ִמיד.  ּתָ
ה  ּוְגֻדּלָ ְלתֹוָרה  ְוִיְזּכּו  ים,  ְוַחּיִ ְוָכבֹוד  ר  ֹעׁשֶ טֹוָבה,  ַפע  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְיֵדיֶהם,  ה  ַמֲעׂשֵ
ל  ּכָ ב  ַהּלֵ ַהְרָחַבת  ִמּתֹוְך  ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְוַיַעְבדּוָך  ֶאָחד.  ָמקֹום  ּבְ
ַתְבּתָ  ר ּכָ ֲאׁשֶ ל ַהּדֹורֹות, ּכַ ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם, ֵהם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאיֶהם ַעד סֹוף ּכָ
ָאָדם זֹוֶכה, זֹוֶכה לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו ּוְלדֹורֹות ּדֹורֹוָתיו  ְזַמן ׁשֶ ּבִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
י,  ה ֶוֱאֹמר ְלָצרֹוֵתיֶהם ּדַ ְבלּו ַעד ֵהּנָ ּסָ ּסּוִרים ׁשֶ ל ַהּיִ ח ּכָ ּכַ ׁשְ ל ַהּדֹורֹות. ְזֹכר ַאל ּתִ ַעד סֹוף ּכָ
ָלֶהם  ן  ְוִתּתֶ ְיׁשּועֹות,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ יֵעם  ְותֹוׁשִ ה  ֵמַעּתָ ֲעֵליֶהם  ַרֵחם  ָרם.  ְלַיּסְ ּתֹוִסיף עֹוד  ְוַאל 
ָכל ִמיֵני  ֵחם ּבְ ּמְ דֹול, ּוְתרֹוֵמם ַקְרָנם ּוַמזָָּלם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּוְתׂשַ ַפע ּגָ ׁשֶ י ּוְמזֹוֵני ּבְ ֵני ַחּיֵ ּבָ
תּוב, ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת.  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ ָמם ַעד עֹוָלם,  ל ׁשְ ָמחֹות, ּוְתַגּדֵ ׂשְ
נֹוֵתיֶהם, ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתם ִויִהי ַכזִַּית הֹוָדם. עֹוד  ָרכֹות ְוַתֲאִריְך ְיֵמיֶהם ּוׁשְ ָכל ַהּבְ ּוְתָבְרֵכם ּבְ

ים ִיְהיּו: ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ ְינּובּון ּבְ

ל ִמיֵני ִדּבּוִרים ָרִעים  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִמּכָ ֹמר ֶאת ּפִ ׁשְ ּנִ נּו ׁשֶ יֵענּו ּוְתַזּכֵ ַרֵחם ָעֵלינּו ְותֹוׁשִ ּוְבֵכן ּתְ
ְוֵליָצנּות  ּוְרִכילּות  ּוְלׁשֹון ָהָרע  ֶקר  ׁשֶ ל  ּבּור ׁשֶ ּדִ ינּו ְלעֹוָלם ׁשּום  ִמּפִ ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ֵני ֲחֵבֵרנּו אֹו ְלַצֲערֹו  ׁש ּפְ ּבּור ַהּגֹוֵרם ְלַבּיֵ ה, ְוֹלא ׁשּום ּדִ ֵטִלים ְוִנּבּול ּפֶ ַוֲחִניפּות ּוְדָבִרים ּבְ

עֹוָלם: ּבָ גּום ׁשֶ ּבּור ּפָ לֹום, ְוֹלא ׁשּום ּדִ ּוְלַקְנְטרֹו ַחס ְוׁשָ

גּוִמים  ּבּוִרים ּפְ ל ִמיֵני ּדִ יֵלנּו ִמּכָ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוׁשָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְלִפינּו  ְמָרה  ׁשָ ְיֹהָוה  יָתה  ׁשִ ִמְרָמה.  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפֵתנּו  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוֵננּו  ְנֹצר  ֱאֹלַהי,  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ
ל ִמיֵני  ל ּכָ ה ְוַתֲעֹקר ּוְתַבּטֵ ר ּוְתַכּלֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ְכִניַע ּוְתׁשַ ָפֵתנּו. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ל ׂשְ ָרה ַעל ּדַ ִנּצְ
ְלָהעֹוָלם  ַמזֶֶּקת  ָהָרָעה  ָחְכָמָתם  ר  ֲאׁשֶ יקֹוְרִסים,  ְוָהֶאּפִ ילֹוסֹוִפים  ַהּפִ ל  ׁשֶ ָחְכמֹות ָהָרעֹות 
ָפֵתימֹו  ׂשְ ַחת  ּתַ ַעְכׁשּוב  ֲחַמת  ָנָחׁש  מֹו  ּכְ ְלׁשֹוָנם  ְננּו  ׁשָ  . ָיָדְעּתָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד  ְמֹאד 
יָטה  ַהּבִ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  יָה.  ּנֶ ׁשִ ין  ּבֵ ָחׁש  ַהּנָ י  ּפִ תֹוְך  ּבְ ַחת  ּנַ ַהּמֻ ָמָלה  ַהּנְ ַעל  ַרֵחם  ֶסָלה. 
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ָמָתי.  ַעד  ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ זֶה.  ּכָ ּוַמְכאֹוב  ַצַער  ִלְסּבֹל  ָיֹכל  ִמי  ה. אֹוי  ׁשָ ַהּקָ ּוַמְכאֹוָבּה  ְבָעְנָיּה 
ֵלָמה  ׁשְ ה  ְגֻאּלָ ְלָגֳאֵלנּו  ּוַמֵהר  ִריֵבנּו  ְוִריָבה  ְבָעְנֵינּו  ָנא  ְרֵאה  ָעֶליָה.  ּוְתַרֵחם  קּום  ּתָ ָמַתי 
ילֹוסֹוִפים  ְוַהּפִ יקֹוְרִסים  ָהֶאּפִ ל  ׁשֶ ָרעֹות  ָחְכמֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַהּצִ ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה 
ה, ְוַתֲעֹקר ְוָתִסיר  ָ ְקֻדּשׁ ָנַפִים ּדִ יר ּכַֹח ַהּכְ יֵרנּו, ְוַתְגּבִ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ יעּו ָעֵלינּו, ּוְבֵצל ּכְ ּלֹא ַיּגִ ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ יקֹוְרסּות,  ַוֶאּפִ ילֹוסֹוְפָיא  ּפִ ַהחֹוְקִרים  ְלָהַרע  ַהֲחָכִמים  ֵהם  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ְנֵפי  ּכַ ל  ּוְתַבּטֵ
ְוַגם ֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ט ָחְכָמָתם  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ְוֹלא  ָחְכָמָתם ְלֵמָרחֹוק,  ּבְ ּכַֹח ָלעּוף  ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום 
ּלֹא יּוְכלּו  ַעְצָמן, ׁשֶ ב, ְוַגם ֹלא ְתעֹוֵפף ָחְכָמָתם ּבְ ֹעֶמק ְלתֹוְך ַהּמַֹח ְוַהּלֵ ְתעֹוֵפף ָחְכָמָתם ּבָ
ַעד  ִחינֹות,  ַהּבְ ָכל  ּבְ ָחְכָמָתם  ְוַתֲחִליׁש  ַמֵעט  ּתְ ַרק  ֲעמּוקֹות,  ַלֲחִקירֹות  ָחְכָמָתם  ּבְ ָלעּוף 
ַחְכֵמי  ל  ׁשֶ ית  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָחְכָמה  ה  ּלֶ ְוִתְתּגַ ָהעֹוָלם,  ִמן  ְלַגְמֵרי  ָהָרָעה  ָחְכָמָתם  ל  ּטֵ ְתּבַ ּתִ ׁשֶ
ָך  ה הּוא ְיֹהָוה ָהֱאֹלִהים ְלַבּדְ י ַאּתָ ֵאי עֹוָלם ּכִ ל ּבָ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ר ַיּכִ עֹוָלם, ַעד ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת ּבָ
ל  ּכָ ְוֶאת  ם  ַהּיָ ֶאת  ָהָאֶרץ,  ְוֶאת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ֶאת  יָת  ָעׂשִ ה  ַאּתָ ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות  ְלֹכל  ֶעְליֹון 
ֶכם ֶאָחד.  ם ְיֹהָוה ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכּלָ ים ׂשָ ם. ְוַתֲהֹפְך ְלָכל ָהַעּמִ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ל ְוַתֲעֹקר  ַבּטֵ ֵרתּון, ְוָכל ָחְכמֹות ָרעֹות ּתְ ִיּכָ רֹות  ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ ּגִ ְוַתֲעִביר 
עֹוָלם, ִהיא ָחְכַמת ּתֹוָרֵתנּו  ית ּבָ ּיִ ט ָחְכָמה ָהֲאִמּתִ ֵ ּשׁ ר ְוִתְתַחזֵּק ְוִתְתּפַ ּבֵ ִמן ָהעֹוָלם. ְוִתְתּגַ
ּוְבָתִמים  ֱאֶמת  ּבֶ ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ יר אֹוְתָך  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ּיֹום  ל ָהָאֶרץ ּבַ תּוב, ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ינּו ְלעֹוָלם, ִויֻקּיַ ל ְיֵמי ַחּיֵ ּכָ

מֹו ֶאָחד. ָאֵמן ְוָאֵמן: ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוׁשְ
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ִרים, א.  ַחּקְ ַהּמְ ִסְפֵרי  ּבְ ן  ְלַעּיֵ דֹול  ּגָ ִאּסּור 
ִחיַנת  ִמּבְ ִכים  ְמׁשָ ַהּנִ יֹות  ֻקׁשְ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ
ִלְמֹצא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִנים(  ּפְ ן  )ַעּיֵ נּוי  ַהּפָ ָחָלל 
ֶלָעִתיד  ַרק  ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ רּוץ  ּתֵ ֲעֵליֶהם 
סֹוד  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ָאז  י  ּכִ רּוץ,  ַהּתֵ ה  ּלֶ ִיְתּגַ ָלבֹוא 
ַעְצמֹו  ּבְ ְוזֶה  נּוי,  ַהּפָ ֶהָחָלל  ל  ׁשֶ ְמצּום  ַהּצִ
יגּו  ּשִׂ ּיַ יִקים, ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ָכר ׁשֶ ּבּול ׂשָ ִיְהֶיה ַהּקִ
ר  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָיִבינּו  גֹות  ַהּשָׂ
זֶה  ּבְ ֲאָבל  ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ ְלָהִבין  ָלֶהם 
ֶכל,  ׂשֵ ׁשּום  ּבְ ָבם  ְלַיּשְׁ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָהעֹוָלם 
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ַהָחְכמֹות  ֵאּלּו  ּבְ ן  ַעּיֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי 
י ֲעֵליֶהם  ם. ּכִ ָקע ְוֶנֱאָבד ׁשָ ם, ִיְהֶיה ִנׁשְ ָ ִמּשׁ
ב,  ֵלי  )ִמׁשְ ְיׁשּובּון"  ֹלא  ֶאיָה  ּבָ ל  "ּכָ ֶנֱאַמר: 
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ם  ׁשָ ִלְמֹצא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ יט(, 

בּוכֹות  ְוַהּמְ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ

ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַרק  ֶכל.  ׂשֵ ׁשּום  ּבְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ
ל  ּכָ ְוַעל  ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ַעל  עֹוְבִרים  ֱאמּוָנה 
ַמֲאִמיִנים  ֵהם  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ בּוכֹות  ַהּמְ
ִלי  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ
ֵלָמה.  ֱאמּוָנה ׁשְ ׁשּום ֲחִקיָרה ְוָחְכָמה, ַרק ּבֶ
ים,  ִעְבִרּיִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְקָרִאים  זֶה  ם  ׁשֵ ְוַעל 
עֹוְבִרים  ֵהם  ֱאמּוָנָתם  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ם  ַעל־ׁשֵ
ְוָחְכמֹות.  ֲחִקירֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ַעל  ְועֹוִלים 
ֵהם  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ַלֲחֹקר  ְצִריִכים  ֵאיָנם  י  ּכִ
ֱאמּוָנָתם  ַעל־ְיֵדי  ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  יֹוְדִעים 
ַמה  ִפי  ּכְ ָהֱאֶמת  ּבְ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ֵלָמה,  ַהּשְׁ
ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַרּבֹוֵתינּו  ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ
ל  ּכָ ַעל  ְועֹוִלים  עֹוְבִרים  ֵהם  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 

ם: ּלָ ַהָחְכמֹות ּכֻ
ֵהם ב.  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַדע 
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ַאף  ַהָחְכמֹות.  ֵאּלּו  ּבְ ן  ְלַעּיֵ ְוָקא  ּדַ ְצִריִכים 
ר ָלֶהם ְלַגּלֹות ָהֱאֹלהּות  ם ֵהם ִאי ֶאְפׁשָ ּגַ ׁשֶ
בּוכֹות  יֹות ְוַהּמְ ׁשְ ל ַהּקֻ ם ּוְלָתֵרץ ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶ
ר ַעד  י זֶה ִאי ֶאְפׁשָ נּוי, ּכִ ִאים ֵמָחָלל ַהּפָ ַהּבָ
י־ֵכן ַעל־ְיֵדי  "ל. ַאף־ַעל־ּפִ ּנַ ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּכַ
ֵמֶהם  ּומֹוִציִאים  ַמֲעִלים  ֵהם  ֶהם,  ּבָ ִעּיּוָנם 
ֹרב  י ּבְ ֶהם ּכִ ְקעּו ּבָ ְפלּו ְוִנׁשְ ּנָ מֹות ׁשֶ ה ְנׁשָ ּמָ ּכַ
ֵאּלּו  ָחְכמֹות  ּבְ ן  ַעּיֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק  ּדִ ַהּצַ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ִאים  ַהּבָ ְוַהֲחִקירֹות  בּוכֹות  ַהּמְ ּכַֹח  ַמְכִניַע 
ק  חֹוׁשֵ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ֵאּלּו.  ֵמָחְכמֹות 
עֹוְסִקים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ן  ַעל־ּכֵ ְרׁשֹו,  ְלׁשָ
ְפלּו  ּנָ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ָאז  ַהָחְכמֹות,  ֵאּלּו  ּבְ
ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ְוִנְתַלֲהִבים  ִקים  חֹוׁשְ ֶהם  ּבָ
ם: ָ יק, ְוהּוא מֹוִציא אֹוָתם ִמּשׁ ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ ּבְ

דֹול ג.  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ ַעל־ְיֵדי 
ְפלּו  ּנָ מֹות ׁשֶ ׁשָ י, הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהּנְ ָהֲאִמּתִ
ׁשּוָבה.  ּתְ ָעֶליָה  ֵאין  ׁשֶ "ל  ַהּנַ יקֹוְרסּות  ְלֶאּפִ
ם  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָהָאֶרץ"  "ִזְמַרת  ֵסֶפר  ּבְ ן  ַעּיֵ ֲעִתיק,  ַהּמַ )ָאַמר 

מּוֵאל־ב כ"ג  ֶבר ֻהַקם ָעל" )ׁשְ תּוב: "ְנֻאם ַהּגֶ ָאַמר ַהּכָ זֶּהּו ׁשֶ ׁשֶ

ׁשּוָבה ּוְנִעים ְזִמירֹות  ל ּתְ ּה ׁשֶ הוַקם ֻעּלָ א(, ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ׁשֶ

ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ירֹות  ְוׁשִ ְזִמירֹות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ְתׁשּוָבה,  ָרֵאל ּבִ ל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ לֹום, ֶהֱחִזיר ֶאת ּכָ ָ ָעָליו ַהּשׁ

ן  נּוי, ְוַעל־ּכֵ ל ָחָלל ַהּפָ ְפלּו ִלְמבּוכֹות ׁשֶ ּנָ ֲאִפּלּו אֹוָתם ׁשֶ

ל  ים ְמֻסּגָ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ נּו ַז"ל ס' עג, ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֵ ְמֹבָאר ּבְ

ם(. ן ׁשָ ִלְתׁשּוָבה ַעּיֵ

יִקים ד.  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ַמֲחֹלֶקת  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה 
נּוי  ִחיַנת ָחָלל ַהּפָ ְך ִמּבְ ים זֶה ִנְמׁשָ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֶכל. ]ּוִמי  ּשֵׂ ר ְלָהִבין ֹזאת ּבַ ִנים(, ְוִאי ֶאְפׁשָ ן ּפְ )ַעּיֵ

ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ִעְנַין  ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ּוְלָהִבין  ן  ְלַעּיֵ רֹוֶצה  ׁשֶ

ים, ִלְפָעִמים יּוַכל ָלבֹוא ַעל־ְיֵדי־ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ּגְ

ן סֹוד ָחָלל  ם־ּכֵ ֲחֹלֶקת הּוא ּגַ י זֶה ַהּמַ יקֹוְרסּות. ּכִ זֶה ְלֶאּפִ

ִאים  בּוכֹות ַהּבָ ַהָחְכמֹות ְוַהּמְ ן ּבְ ָאסּור ְלַעּיֵ נּוי, ּוְכמֹו ׁשֶ ַהּפָ

יקֹוְרסּות  ְלֶאּפִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלבֹוא  יּוַכל  י  ּכִ נּוי,  ַהּפָ ֵמָחָלל 

ֶאיָה ֹלא ְיׁשּובּון[. ְוַעל־ ל ּבָ י ַעל זֶה ֶנֱאַמר ּכָ מּוָרה, ּכִ ּגְ

ַרק  ַהזֶּה,  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ַעל  ְלַהְרֵהר  ָאסּור  ן  ּכֵ
ים,  ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ י ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ ְלַהֲאִמין ּכִ
ְוָאנּו  ֹזאת  ְלָהִבין  ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַרק 

ֱאמּוָנה ְלַבד: ְצִריִכים ְלִהְתַחזֵּק ַרק ּבָ

ה ְלתֹוָרה סד ִפָלּ ּתְ

א ְוֵלית  ּלָ א ִמן ּכֹ ר, ֲאדֹון ּכֹל, ְלֵעּלָ ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ )סד( עֹושיֶ

ל ָעְלִמין  ל ָעְלִמין ּוְתחֹות ּכָ א ִמּכָ ל ָעְלִמין, ּוְלֵעּלָ ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ ָך, ְמַמּלֵ א ִמּנָ ְלֵעּלָ
ַרֲחֶמיָך  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּבְ ֶדם ּבִ ה ָבָראָת עֹוָלְמָך ִמּקֶ ְך. ַאּתָ נּוי ִמּנָ ל ָעְלִמין, ְוֵלית ֲאַתר ּפָ ּוֵבין ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ְוֶחְמָלְתָך  ּוֵמַאֲהָבְתָך  עֹוָלם.  ּבָ ַרֲחָמנּוְתָך  ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ
דֹול  יָת אֹוְרָך ַהּגָ ְבָיכֹול, ּוִפּנִ עֹוָלם, ִצְמַצְמּתָ ֱאָלהּוְתָך ּכִ ָחַפְצּתָ ְלַגּלֹות טּוְבָך ְוַרֲחָמנּוְתָך ּבָ
ּה  ּלָ ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ ָראָת ּכָ נּוי, ּוְבתֹוכֹו ּבָ יָת ָחָלל ַהּפָ ָהֵאין סֹוף, ְוִצְמַצְמּתָ ָהאֹור ִלְצָדִדין ְוָעׂשִ
ן ָיָצאִתי  ָך ָתִמיד. ַעל־ּכֵ ְוֵליַדע ִמּמְ זֶה ָהעֹוָלם  ּבָ יר אֹוְתָך  ְלַהּכִ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַעד סֹוף,  ֵמֹראׁש 
ל  ִני ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ל. חּוס ְוָחּנֵ ּלָ י ֵואֹלָהי ֵאֶליָך ֶאְתּפַ ֶניָך, ַמְלּכִ ֵחר ּפָ ִלְקָראֶתָך ְלׁשַ
ּלֹא ָיבֹואּו ְוֹלא ַיֲעלּו  ִפירֹות, ׁשֶ יקֹוְרסּות ּוּכְ ל ִמיֵני ֶאּפִ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַהּצִ ָך, ְוׁשָ ָרֵאל ַעּמְ ִיׂשְ
ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ּבְ ַהחֹוְקִרים  בּוכֹות  ִמּמְ ּוְמבּוָכה  ָיא  ְוֻקׁשְ ֲחִקיָרה  ׁשּום  י  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ ַעל 
ֵאיָנם  ָחְכמֹות ׁשֶ ּבְ ר ָנְפלּו  דֹוָלה, ַעד ֲאׁשֶ ּגְ יקֹוְרסּות  ַוֶאּפִ יֹות  ְוֻקׁשְ ה ְמבּוכֹות  ַכּמָ ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ
ִכין  ְמׁשָ יֹות ַהּנִ קֹוְרסּות ְוֻקׁשְ ֲחִקירֹות ַוֲאּפִ דֹולֹות, ְוָנְפלּו ּבַ ְמבּוכֹות ּגְ ָלל, ְוִנְכְנסּו ּבִ ָחְכמֹות ּכְ
ׁשּום  ר ּבְ ְבָיכֹול, ּוֵמֲחַמת זֶה ִאי ֶאְפׁשַ יָת ֱאָלהּוְתָך ּכִ ם ִצְמַצְמּתָ ּוִפּנִ ָ ר ִמּשׁ נּוי, ֲאׁשֶ ֵמָחָלל ַהּפָ
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ְקּתָ  י ָחְכָמְתָך ִויִדיָעְתָך ִסּלַ בּוכֹות, ּכִ יֹות ְוַהּמְ ׁשְ ֵאּלּו ַהּקֻ רּוץ ּוְתׁשּוָבה ּבְ ם ּתֵ ֹאֶפן ִלְמֹצא ׁשָ
ְהֶיה ָמקֹום ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם: ּיִ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ָ יָת ִמּשׁ ּוִפּנִ

יֹות ְלַגְמֵרי,  ׁשְ ל ֵאּלּו ַהֲחִקירֹות ְוַהּקֻ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַהּצִ ֵלָמה, ְוׁשָ ִני ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַזּכֵ
ֵמי  ים ְמֹאד ַעד ׁשְ נּו ֵמִרּבּוי ֲעֹונֹוֵתינּו ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ְעּתֵ ה יֹוֵדַע ֲחִליׁשּוֵתנּו ּוִמעּוט ּדַ י ַאּתָ ּכִ
ׁשּוָבה ְוֵתרּוץ ֵאין  ר ִלְמֹצא ֲעֵליֶהם ּתְ ֶאְפׁשַ יֹות ׁשֶ ׁשְ ר ֲאִפּלּו ַהֲחִקירֹות ְוַהּקֻ ַמִים. ַעד ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ
ְכֵלנּו ּוִמעּוט  נּו ְוַקְטנּות ׂשִ ְעּתֵ ָבר, ֵמֹעֶצם ֲעִכירּות ּוִבְלּבּול ּדַ יב ֲעֵליֶהם ּדָ ָאנּו ְיכֹוִלים ְלָהׁשִ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ַמִים. ִמּכָ ָ ּשׁ ּבַ ה ָיַדְעּתָ ָאִבינּו ׁשֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ְלָבֵבנּו, ּכַ ּבִ ָחְכָמֵתנּו ְוֹעֶצם ָהַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ
ָבן.  ְלַיּשְׁ ָיכֹול  ָאָדם  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ נּוי  ַהּפָ ֵמָחָלל  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ יֹות  ׁשְ ְוַהּקֻ בּוכֹות  ְוַהּמְ ַהֲחִקירֹות 
ל ִמיֵני ֲחִקירֹות  יֵלנּו ִמּכָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ָרֵאל, ְוִתׁשְ ל ִיׂשְ ן ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעַלי ְוַעל ּכָ ַעל־ּכֵ
י ַבַער  ָבם, ּכִ ר ְלַיּשְׁ ִאי ֶאְפׁשַ ָבם, ְוֵהן אֹוָתן ׁשֶ ר ְלַיּשְׁ ֶאְפׁשַ יֹות ּוִבְלּבּוִלים, ֵהן אֹוָתן ׁשֶ ְוֻקׁשְ
ב ׁשּום ֲחִקיָרה  ֵ י יֹוֵדַע ַעד ָמה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלַיּשׁ ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי ְוֵאין ִאּתִ
ֶלב  ּכֶ ּכַ ָניו  ר ָיִעיז ּפָ ים, ּוִמי הּוא ֶהָחצּוף ֲאׁשֶ דֹוׁשִ י ִמי ָיִבין אֹוְרחֹוֶתיָך ַהּקְ ָלל, ּכִ ָיא ּכְ ְוֻקׁשְ
ְוַעל  ָעֶליָך  יֹות  ְוֻקׁשְ ֵאלֹות  ׁשְ ֹאל  ְוִלׁשְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרֶכיָך  ּבִ ַלֲחֹקר  ְוַדְעּתֹו  ֹראׁשֹו  ְלָהִרים 
ה,  ִלּמָ ה, אֹוי ְלאֹוָתּה ּכְ ים. אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ּיֹות, אֹו ַעל ַצּדִ ַהְנָהגֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו  י ּבֶ ֱאֶמת, ּכִ ֵלָמה ּבֶ ָרֵאל ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ה ֲאִני ְוָכל ַעּמְ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ חּוס ְוָחּנֵ

ה ֶוֱאֶמת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם: ר ַאּתָ יק ְוָיׁשָ י ַצּדִ ָלל, ּכִ ָיא ּכְ ֵאין ׁשּום ֻקׁשְ

ר  ְלַסּדֵ ֵאיְך  ֵדִני  ְוַלּמְ הֹוֵרִני  א.  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יָתנּו ּבְ ר ִזּכִ ְפָלָאה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ ית ְלָפֶניָך ֵמַהּתֹוָרה ַהּנִ ּיִ ה ָנָאה ַוֲאִמּתִ ִפּלָ ּתְ
ַרֲחֶמיָך  ר ָזִכינּו ּבְ ָלאֹות ַרֲחֶמיָך, ֲאׁשֶ ְבָהּה ְוֹעְמָקּה ְוסֹוָדּה, ְוֹעֶצם ּפְ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּגֹ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
יׁש ּוְלַגּלֹות  ּיּוְכלּו ְלַהְלּבִ ֵאּלּו, ׁשֶ ים ּכָ עֹוָלם, ִחּדּוׁשִ ֵאּלּו ּבָ יִקים נֹוָרִאים ּכָ ְהיּו ַצּדִ ּיִ ים, ׁשֶ ָהַרּבִ
גּוָמה ְמֹאד  חּוָתה ְוַהּפְ נּו ַהּפְ ַדְעּתֵ ְפָלִאים ְוַהּנֹוָרִאים, ּוְלַהְכִניָסם ּבְ ְלֵאי סֹודֹוֶתיָך ַהּנִ ָלנּו ּפִ
ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ֵקנּו  ּוְלַחזְּ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ית  ּיִ ַוֲאִמּתִ ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ זֶה  ּבָ ָלנּו  ּוְלהֹורֹות 
י  ּנִ ִליָאה ַדַעת ִמּמֶ ּיֹום ַהזֶּה ְלַהֲחיֹות ַעם ָרב. ּפְ ה ּכַ ּיֹום ַהזֶּה, ְלַמַען ֲעׂשּ ה ְלַחּיֹוֵתינּו ּכַ דֹוׁשָ ַהּקְ
י יֹוַדַעת ְמֹאד. ֵמֵאת ְיֹהָוה  יָך ְוַנְפׁשִ ָבה ֹלא אּוַכל ָלּה. נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ּגְ ִנׂשְ
ְגמּולֹוִהי  ל ּתַ יב ַליֹהָוה ּכָ ר. ָמה ָאׁשִ ַדּבֵ ֵעיֵנינּו. ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
ְמּתָ  ְוִהְקּדַ ְלַמּכֹוֵתינּו  ְרפּוָאה  ְמּתָ  ִהְקּדַ ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ טֹובֹות  נּו  ַמְלּתָ ּגְ ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  ָעָלי. 
ּוְלַגּלֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ יֹוְדִעים  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ נֹוָרִאים  יִקים  ַצּדִ ָלנּו  ֹלַח  ִלׁשְ
ִכין ֵמֶהם ֵעצֹות  ְהיּו ִנְמׁשָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָאה, ּבְ א ִעּלָ א ְדַמְלּכָ ְנַזּיָ יׁש ּגִ ֵאּלּו ְלַהְלּבִ ּתֹורֹות ִנְפָלאֹות ּכָ
ַבר ָעֵלינּו ַלֲעֹסק  ּגָ ם  ְוַחְסּדָ ַרְך ָלֶנַצח.  ְתּבָ ּתִ מֹוִני ֵאֶליָך  ּכָ ִרים ְלָקֵרב ְמֻרָחִקים  ְיׁשָ ּוְדָרִכים 
ר  נּו ַהזֹּוֶנה ֲאׁשֶ ְרנּו ַעל־ְיֵדי ִלּבֵ ּבַ ר ִנׁשְ מֹונּו ַהּיֹום, ֲאׁשֶ ִלי ּכָ ְבֵרי ּכְ ְבֵרי ׁשִ ִחיַקת ׁשִ ִתּקּון ׁשְ ּבְ
רּו  ּבְ ִנׁשְ ָבִרים  ְבֵרי ׁשְ ם ַהּשִׁ ּגַ ר  ָוֵעֶרְך. ֲאׁשֶ עּור  ִלי ׁשִ ּבְ ָבִרים  ְבֵרי ׁשְ ְבֵרי ׁשִ ָסר ֵמָעֶליָך, ְלׁשִ
ע  ַאְרּבַ רּו ְוָנפֹוצּו ּבְ זְּ ה ִמיֵני ִלְכלּוִכים ְוִטּנּוִפים, ְוִנְתּפַ ַכּמָ ָאָבק ְוָעָפר, ְוִנְתַלְכְלכּו ּבְ ֲחקּו ּכְ ְוִנׁשְ
ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  מֹו  ּכְ ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ַהּשְׁ ִמן  ה  ְלַמּטָ ה  ְלַמּטָ ְוָנְפלּו  ְרחֹוִקים,  ְוָים  ָהָאֶרץ  ְנפֹות  ּכַ
י  ְסּתִ ְמֹצלֹות. ְוִנְתּפַ ים ּבִ ּכִ ַמֲחׁשַ ּיֹות ּבְ ְחּתִ בֹור ּתַ ִני ּבְ ּתַ אֹול, ׁשַ ָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ׁשְ ּבָ
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י  ְכּתִ ּפַ ִנׁשְ ִים  ּמַ ּכַ ר.  ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ּוִמְכמֹורֹות  תֹות  ְרׁשָ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ַכּמָ ּבְ
י  ַפף ַנְפׁשִ ת ֵהִכינּו ִלְפָעַמי ּכָ תֹוְך ֵמָעי. ֶרׁשֶ ּדֹוָנג ָנֵמס ּבְ י ּכַ ל ַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלּבִ ְרדּו ּכָ ְוִהְתּפָ
ה  ְוַאּתָ ְבָעְנֵינּו,  ָאַבְדנּו  ָאז  ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  לּוֵלא  ֶסָלה.  תֹוָכּה  ּבְ ָנְפלּו  יָחה  ׁשִ ְלָפַני  רּו  ּכָ
ַעְלּתָ  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ּוָפַעְלּתָ  יָת  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  יָת  ְוָעׂשִ ַאֲחִריֵתנּו,  ְלֵהִטיב  ֵמָרחֹוק  ְבּתָ  ָחׁשַ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ִאירּו ַאֲחֵריֶהם  ר ִהׁשְ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ יִקים ִנְפָלִאים ּכָ ֹלַח ָלנּו ַצּדִ ְמּתָ ִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ַהּטֹוִבים, ְוִהְקּדַ ּבְ
ָהְיָתה  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ יו  ַעְכׁשָ ִנְתַרּבּו  ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִויָקִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ָרָכה,  ּבְ
יָת ֳצִרי  ן ֵהַכְנּתָ ְוִהְרּבֵ ה, ַעל־ּכֵ ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ י ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ֲחִליׁשּוֵתנּו ּבַ ֹזאת ִמימֹות עֹוָלם, ּכִ ּכָ

ְקָוֵתנּו ָחִליָלה: ּוְתרּוָפה ְלַמּכֹוֵתינּו ְלַבל ּתֹאַבד ּתִ

נּוִזים  ַהּגְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵעצֹוֶתיָך  ְוִלְמֹצא  יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעְזֵרנּו  ּוְבֵכן 
ֵתנּו  ׁשָ ּקָ ֶרת ְוִלְפֹעל ּבַ ה ָנָאה ּוְמֻסּדֶ ִפּלָ ל ֲעֵליֶהם ּתְ ּלֵ ִני ְלִהְתּפַ ה, ְוַזּכֵ דֹוׁשָ י תֹוָרָתם ַהּקְ ִחּדּוׁשֵ ּבְ
ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ַח  ּוְלִהְתַאּנֵ ְוִלְזֹעק  ִלְצֹעק  ְצִריִכים  ָאנּו  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֶאְצְלָך.  ַרֲחִמים  ּבְ
יקֹוְרסּות  ִפירֹות ְוָהֶאּפִ ל ַהּכְ ה ָלֵצאת ְלַגְמֵרי ִמּכָ ְזּכֶ ּנִ ל ְלַרֲחֶמיָך ְוִליׁשּוָעֶתָך, ַעד ׁשֶ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ אֹוֲחָרִנין  ְוִסְטִרין  ְוַתֲאוֹות  ְקִלּפֹות  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ּוְמבּוכֹות  יֹות  ְוֻקׁשְ ַוֲחִקירֹות 
ְרגּו ָעֵלינּו ַיַחד.  ּתָ ֶאָחד ִהׂשְ ֵניֶהם ּכְ י ׁשְ נּוי ּוֵמִרּבּוי אֹור, ּכִ ל ֶהָחָלל ַהּפָ ְמצּום ׁשֶ ת ַהּצִ ִחּלַ ִמּתְ
יֹות  ׁשְ ֲאוֹות ְוַהּקֻ ִרים ַהּתַ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ם ּכְ י ּגַ ְצֹעק ֹקֶדם, ּכִ ים ֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ַמה ּלִ ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ
ה  ן ָקׁשֶ ם ּכֵ ִלים, ּגַ ִביַרת ּכֵ ְתַהּוּו ֵמִרּבּוי אֹור, ִמּשְׁ ּנִ ִלּפֹות, ׁשֶ ִכים ִמן ַהּקְ ְמׁשָ ְלּבּוִלים ַהּנִ ְוַהּבִ
ּוְבָכל  ְמֹאד,  ְמֹאד  י  ְרּתִ ּבַ ִנׁשְ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּכִ ָלם,  ּוְלַבּטְ ָרם  ּבְ ּוְלׁשַ ם  ְלָגְרׁשָ ְמֹאד  ָעַלי 
ר ָעַלי ּוְלַהְכִניס  ּבֵ י ִאם עֹוד רֹוֶצה ְלִהְתּגַ זֶה, ּכִ ְעּתֹו ּבָ י, ְוֵאינֹו ְמָקֵרר ּדַ ּנִ ב ַאּפֹו ִמּמֶ ֹזאת ֹלא ׁשָ
ֵמָחָלל  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְוַעְקִמיִמּיּות  ְוִהְרהּוִרים  יֹות  ְוֻקׁשְ ּוְמבּוכֹות  ְלּבּוִלים  ּבִ י  ַדְעּתִ ּבְ
ֶכל ְוָחְכָמה,  עֹוָלם ַעל־ְיֵדי ׁשּום ׂשֵ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ר ִלְמֹצא אֹוְתָך ּבְ ם ִאי ֶאְפׁשַ ר ׁשָ נּוי, ֲאׁשֶ ַהּפָ

י ִאם ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ְלַבד: ּכִ

י  ּכִ ָצָרה,  ֵעת  ּבְ ַוֲעֵננּו  יָטה  ַהּבִ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֲחָמן  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ִני  י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני. ַזּכֵ ִני ּכִ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ נּו ֱאלֹוּהַ ְסִליחֹות. ּפְ ָך תֹוַחְלּתֵ ְלָך ְיֹהָוה ַהְיׁשּוָעה ּבְ
ה ְלָגֵרׁש  ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ָיא ּכְ ׁשּום ֲחִקיָרה ְוֻקׁשְ ֱאֶמת, ְוֹלא ַאְתִחיל ִלְכֹנס ּבְ ֵלָמה ּבֶ ֶלֱאמּוָנה ׁשְ
ל ֲעֵליֶהם  ּכֵ יֹות ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ל ִמיֵני ֲחִקירֹות ְוֻקׁשְ ל ָהעֹוָלם, ּכָ י ּוִמּכָ ְעּתִ ל ִמּדַ ּוְלַרֵחק ּוְלַבּטֵ
ֵלָמה  ה ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּשְׁ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת. ַעד ׁשֶ ֵלָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ִמיד ּבֶ ָלל, ַרק ְלִהְתַחזֵּק ּתָ ּכְ
ַהֲחִקירֹות  ֵהם  ׁשֶ ָחְכמֹות,  ֵאיָנן  ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ְוַעל  ְוַהֲחִקירֹות,  ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ַעל  ַלֲעֹבר 
י  ּכִ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ה  ְוֶאְזּכֶ נּוי.  ַהּפָ ֵמָחָלל  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ְוַהִהְרהּוִרים  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ בּוכֹות  ְוַהּמְ
ְוָכל  ָהָאֶרץ  ְצָבָאם  ְוָכל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  יָת  ָעׂשִ ה  ַאּתָ ָך  ְלַבּדֶ ְיֹהָוה  ה הּוא  ַאּתָ
ה  ָלה, ְוַאּתָ ּכֹל ָמׁשָ ם. ּוַמְלכּוְתָך ּבַ ּלָ ה ְמַחּיֶה ֶאת ּכֻ ֶהם ְוַאּתָ ר ּבָ ים ְוָכל ֲאׁשֶ ּמִ ר ָעֶליָה ַהּיַ ֲאׁשֶ
ל ָעְלִמין  ל ָעְלִמין ּוֵבין ּכָ ל ָעְלִמין ּוְתחֹות ּכָ א ִמּכָ ל ָעְלִמין ּוְלֵעּלָ ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ ְמַמּלֵ
ָהַאְחּדּות,  ַתְכִלית  ּבְ ּוְמֻיָחד  ָיִחיד  ֶאָחד  ה  ְוַאּתָ ְך.  ִמּנָ נּוי  ּפָ ֲאַתר  ְוֵלית  ָעְלִמין,  ל  ּכָ ְותֹוְך 
ָכל ְסִתיִמין  ִאין ְסִתיָמא ּדְ ל ִעּלָ ָאה ַעל ּכָ ְך, ַאְנּתְ הּוא ִעּלָ א ִמּנָ א ְוֵלית ְלֵעּלָ ּלָ א ִמן ּכֹ ְלֵעּלָ

ָלל: ְך ּכְ ִפיָסא ּבָ ָבה ּתְ ְוֵלית ַמֲחׁשָ
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ר  ׁשּום ֵסֶפר ַהְמַדּבֵ יט ּבְ ל ְוֹלא ַאּבִ ּכֵ ּלֹא ֶאְסּתַ יֵלִני ָתִמיד, ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוִתׁשְ
ִכין  ְמׁשָ ֲחִקירֹות ֵאּלּו ַהּנִ ר ָנְפלּו ּבַ ַחְקֵרי ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ר ִעם ׁשּום ָאָדם ִמּמְ ֵמֲחִקירֹות, ְוֹלא ֲאַדּבֵ
א  ים. ָאּנָ יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ ֶאיָה ֹלא ְיׁשּובּון ְוֹלא ַיּשִׂ ל ּבָ ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, ּכָ נּוי, ֲאׁשֶ ֵמָחָלל ַהּפָ
ְמֵרִני  ְוׁשָ ָמִתי,  ְוִנׁשְ ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ ַוֲחֹמל ַעל  ְמֵרִני ֵמֶהם, חּוס  ׁשָ יֵלִני ֵמֶהם  ַהּצִ נֹוָרא ָקדֹוׁש, 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָתִמיד,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ֵקִני  ַחזְּ ִמיד.  ּתָ ֵמֶהם 
ם ּוְלַכּלֹוָתם  ָלם ּוְלָעְקָרם ּוְלָגְרׁשָ עֹוָלם, ְלַבּטְ ּבָ ל ַהֲחִקירֹות ׁשֶ ל ַהָחְכמֹות ְוַעל ּכָ ַלֲעֹבר ַעל ּכָ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַרְך, ּוְבַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה ּבְ דֹוׁשָ ּלֹו, ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ י ּוִמּכָ ּנִ ִמּמֶ
ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ָיֵרא.  ֲאִני  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ְוֶאת  ָאֹנִכי  ִעְבִרי  י  ּכִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך 
ְכִלי ְוַתְרִחיב ֶאת  ח ֶאת ׂשִ ים. ְוִתְפּתַ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרּיִ יֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ֵלָמה ּבַ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ין  ה ֵליַדע ּוְלַהְבִחין ּבֵ יקֹוְרס. ְוֶאְזּכֶ יב ַלֶאּפִ ָהׁשִ ה ֵליַדע ַמה ּלְ ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ְעּתִ ּדַ
ִכין ֵמָחָלל  ְמׁשָ יֹות ַהּנִ ׁשְ יב ֲעֵליֶהם, ּוֵבין ַהֲחִקירֹות ְוַהּקֻ ר ְלָהׁשִ ֶאְפׁשַ יֹות ׁשֶ ׁשְ ַהֲחִקירֹות ְוַהּקֻ
ֶאיָה ֹלא ְיׁשּובּון ְוֹלא  ל ּבָ ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, ּכָ ׁשּום ֹאֶפן, ֲאׁשֶ ָבן ּבְ ר ְלַיּשְׁ ִאי ֶאְפׁשָ נּוי ׁשֶ ַהּפָ
ל  ל ּכָ ה ּוְלַבּטֵ ָ ְקֻדּשׁ ֵלם ּדִ ֵלָמה ּוְבַדַעת ׁשָ ֱאמּוָנה ׁשְ ה ְלִהְתַחזֵּק ּבֶ ים. ְוֶאְזּכֶ יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ ַיּשִׂ
ָך  ַוֲאִמּתְ ֱאָלהּוְתָך  ּוְלַגּלֹות  ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּוִמּכָ ּוִמזְַּרִעי  י  ּנִ ִמּמֶ יקֹוְרסּות  ַוֶאּפִ ִפירֹות  ּכְ ִמיֵני 

ל ָהָאֶרץ: ָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ְמָך ְיֹהָוה ְלַבּדֶ ה ׁשִ י ַאּתָ ֵאי עֹוָלם, ְוֵיְדעּו ּכִ ְלָכל ּבָ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ְמֹאד,  ְמֹאד  ַמֲעָלה  ּבְ ְפָלִגים  ַהּמֻ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ָלנּו  ַלח  ּוׁשְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ
ַהֲחִקירֹות  ֵאּלּו  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ּכַֹח  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
ם  ָ ִמּשׁ ּוְלהֹוִציא  ְלַגְמֵרי,  ּוְלַכּלֹוָתם  ּוְלָעְקָרם  ָלם  ּוְלַבּטְ ָרם  ּבְ ּוְלׁשַ נּוי,  ַהּפָ ֵמָחָלל  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ
יר ָהֶעְליֹון  ּגּון ְוַהּשִׁ ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ְוִיְהֶיה לֹו ֹכַח ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ַהּנִ ם ּבַ ְפלּו ְלׁשָ ּנָ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ
מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ לֹום  ְלׁשָ יֹוִציא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ּגּוִנים  ְוַהּנִ יִרים  ַהּשִׁ ל  ּכָ ַעל  ְבָחר  ְוַהּמֻ
יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ נּוי,  ַהּפָ ֵמָחָלל  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ יקֹוְרסּות  ַוֶאּפִ ּוְמבּוכֹות  ָטעּוִתים  ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ

ֲעֵליֶהם: ֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ּגֹ

ָבֵרנּו  ּדְ ְלַצְמֵצם  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָבִרים,  ּדְ ּוֵמִרּבּוי  ּוַמֲחֹלֶקת  ֵמִריב  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַהּצִ
ה  ַרֲחִמים, ְוִנְזּכֶ ֲאלֹוֵתינּו ּבְ א ִמׁשְ נּו ּוַמּלֵ ֱאֶמת. חּוס ְוָחּנֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ּכִ ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ ּבְ
ּכֹל.  ל ּבַ ה מֹוׁשֵ י ַאּתָ ֵלָמה, ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ עֹוָלם, ּוְלַהֲאִמין ּבֶ ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ָכל ַהּמְ ִלְמֹצא אֹוְתָך ּבְ
ַרְך. ַוֲאִפּלּו  ר ֱאָלהּוְתָך ִיְתּבָ ִלּפֹות ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ְמאֹות ְוַהּקְ ְטִרין אֹוֲחָרִנין ּוְבָכל ַהּטֻ ּוְבָכל ַהּסִ
ָרה  ְוַהַהְסּתָ ַהֶהְעֵלם  ַתְכִלית  ּבְ ִנְמָצא  ה  ַאּתָ ם  ׁשָ ם  ּגַ ְלַגְמֵרי,  ֵמֱאָלהּוְתָך  נּוי  ַהּפָ ֶהָחָלל  ּבְ
ֱאמּוָנה ְלַבד.  י ִאם ּבֶ עֹוָלם ּכִ ּבָ ֶכל ׁשֶ ׁשּום ָחְכָמה ָוׂשֵ ָלל ּבְ יָגּה ּכְ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשַ ִנְפָלָאה, ׁשֶ
דֹולֹות  ה ִנְפָלאֹות ּגְ ה עֹוׂשֶ י ַאּתָ דֹולֹות, ּכִ ָלאֹוֶתיָך ַהּגְ יג ּפְ ה ַמְפִליא ַלֲעׂשֹות ּוִמי ַיּשִׂ י ַאּתָ ּכִ
יג  א ֶאָחד. ּוִמי ַיֲעֹצר ּכַֹח ְלַהּשִׂ נֹוׂשֵ ֵני ֲהָפִכים ּבְ מֹו ׁשְ ית, ּכְ נּו ָהֱאנֹוׁשִ ְרִאין ְלַדְעּתֵ ָך ַהּנִ ְלַבּדֶ
ָבה ֹלא אּוַכל ָלּה.  ּגְ י ִנׂשְ ּנִ ִליָאה ַדַעת ִמּמֶ ָאמּור, ּפְ דֹולֹות ְוַהּנֹוָראֹות, ּכָ ְרֵכי ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּגְ ּדַ
ה ְגדֹולֹות ַעד  ָך. ְוֶנֱאַמר, עֹוׂשֶ ה ֱאֹלִהים ְלַבּדֶ ה ִנְפָלאֹות ַאּתָ ה ְועֹוׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ְוֶנֱאַמר, ּכִ
אֹול ַמה  ה ִמּשְׁ ֲעֻמּקָ ְפָעל  ּתִ ַמִים ַמה  ׁשָ ְבֵהי  ּגָ ְוֶנֱאַמר,  ר.  ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ֵאין ֵחֶקר 



ה ְלתֹוָרה סד ִפָלּ שפטּתְ

י ַהּכֹל  ּכִ ְוַעד סֹוף,  ָכל ָהעֹוָלמֹות ֵמֹראׁש  ּבְ ֵלִאים  ַהּמְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ָדע. ַרֵחם  ּתֵ
הּוא  נּוי ׁשֶ ָחָלל ַהּפָ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ּבֶ ֵדי ְלַגּלֹות ַרֲחָמנּוְתָך ּבָ ִביל ַרֲחֶמיָך ְלַבד ּכְ ׁשְ ָראָת ּבִ ּבָ
ל ֶהָחָלל  ְמצּום ׁשֶ ר ַהּצִ י ִעּקָ ר ַרֲחָמנּוְתָך, ּכִ ׁש ְוִנְסּתָ ם ְמֻלּבָ ם ׁשָ ין, ּגַ ְמצּום ְוַהּדִ ַתְכִלית ַהּצִ
ַרֲחֶמיָך  ֶדל  ּגֹ ַעְצְמָך  ּבְ ָיַדְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ עֹוָלם,  ּבָ ַרֲחָמנּוְתָך  ְלַגּלֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָהָיה  נּוי  ַהּפָ
ם ָעֵלינּו, ּוְלהֹוִציֵאנּו  ׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלָהֵגן ּוְלַרֵחם ּגַ ּיֵ ים ְוָהֲעצּוִמים ׁשֶ ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ
תֹוְך  ל ְמקֹומֹות ָהָרִעים, ּוְלַהֲעלֹוֵתינּו ְמֵהָרה ּוְלַהְכִניֵסנּו ּבְ ִפים ִמּכָ ֻטּנָ קֹומֹות ַהּמְ ל ַהּמְ ִמּכָ
ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ יֵבנּו  ְוַלֲהׁשִ ֱאֶמת,  ּבֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְמקֹומֹות  ַמְדֵרגֹות  ל  ּכָ
ֵענּו  נּו ָמֵגן ִיׁשְ ּבֵ ּגַ ים ַרֵחם ָעֵלינּו ֲאדֹון ֻעזֵּנּו צּור ִמׂשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלם. ֱאֹלֵהי עֹוָלם ּבְ ּוְבֵלב ׁשָ
ה ָלְרחֹוִקים, רֹוֶצה  ְברֹון ֵלב, ָקרֹוב ַאּתָ ׁשִ ִעְצבֹון רּוַח, ְצֵפה ּבְ ֵנה ָאדֹון ּבְ ֲעֵדנּו. ּפְ ב ּבַ ּגָ ִמׂשְ
ֵמנּו  יָך. ַהֲחֵיינּו ְוַקּיְ ׁשֶ יָך ּתֹאַמר ִהְנִני ִלְמַבּקְ ֵצא ְלדֹוְרׁשֶ י ִהּמָ ּדַ ִעים, ׁשַ ְתׁשּוַבת ְרׁשָ ה ּבִ ַאּתָ
ן  ּוְלַרּנֵ יר  ָלׁשִ נּו  ַזּכֵ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  יִבין  ׁשִ ַהּמְ ְוָטֳהרֹות  ֹות  ְקֻדּשׁ ִמיֵני  ָכל  ּבְ יֵבנּו  ַוֲהׁשִ
ֵמֱאמּוָנְתָך  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ְוִנּגּוִנים  יִרים  ׁשִ ּבְ ַח  ְלַנּצֵ ים,  ְקדֹוׁשִ ְוִנּגּוִנים  יִרים  ׁשִ ְלָפֶניָך  ן  ּוְלַנּגֵ
ל ִמיֵני  ב ּכָ ל ִמן ַהּלֵ ה, ּוְלַבּטֵ דֹוׁשָ יְך ָעֵלינּו ֱאמּוָנה ַהּקְ ר ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַהְמׁשִ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ב  יְך ַהּלֵ ַעת, ּוְלעֹוֵרר ּוְלַהְמׁשִ ְלּבּול ַהּדַ ב, ְוָכל ִמיֵני ּבִ ּלֵ ּבַ ַעְקִמיִמּיּות ּוְכִפירֹות ּוְמבּוכֹות ׁשֶ
ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה  ית. עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵ ּיִ ֱאֶמת ֵאֶליָך ּוְלתֹוָרְתָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ ּבֶ
ִכין ֵמֹראׁש  ְמׁשָ ים ַהּנִ יִרים ּוְזִמירֹות ְוִנּגּוִנים ְקדֹוׁשִ ה ָלנּו ׁשִ יְך ּוְתַגּלֶ יַע ְוַתְמׁשִ ּפִ ַחר. ְוַתׁשְ ׁשָ
ּגּוִנים  ירֹות ְוַהּנִ ל ַהּשִׁ ר ּכָ לֹום, ֲאׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ יר ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּגּון ְוַהּשִׁ ֲאָמָנה, ֵמַהּנִ
ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּנּו,  ִמּמֶ ִכין  ִנְמׁשָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה: בֹוִאי ּתָ תּוב, ּתָ ּכָ ׁשֶ

ה  ְוֶאְזּכֶ ִתיָקה.  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ַמת  ִנׁשְ תֹוְך  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ִני  ְוַזּכֵ
ִתיָקה.  ָאְמרּו, ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ִתיָקה ְלַקּיֵם ּדִ ׁשְ יל ַעְצִמי ּבִ ְלַהְרּגִ
ֲאִני  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ם ּבְ ק ּגַ ּתֹ ה ִלׁשְ ִתיָקה. ְוֶאְזּכֶ ְוָאְמרּו, ְוֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ִמּשְׁ
ְלּבּוֵלי  ִלים ֶאת ַהּמַֹח, ּוִבְפָרט ּבִ בֹות ַהְמַבְלּבְ ִאים ָעַלי ַמֲחׁשָ ּבָ ּתֹק, ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ָצִריְך ִלׁשְ
ֵחֵרׁש  ִפיו ּתֹוָכחֹות. ּכְ ר ֹלא ׁשֹוֵמַע ְוֵאין ּבְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ק. ָוֱאִהי ּכְ ּתֹ ה ַלֲחִריׁש ְוִלׁשְ ֱאמּוָנה, ֶאְזּכֶ
יב  י ְלָהׁשִ ְבּתִ י ּוְלַהּטֹות ַמֲחׁשַ ְעּתִ יו. ְוֹלא ַאְתִחיל ַלֲהֹפְך ּדַ ח ּפִ ם ֹלא ִיְפּתַ ָמע ּוְכִאּלֵ ֹלא ֶאׁשְ
בּוכֹות ָהעֹוִלים ַעל  ְלּבּוִלים ְוָהַעְקִמיִמּיּות ְוַהּמְ עּוִתים ְוַהּבִ ל ַהּטָ ָבה ַעל ּכָ ַמֲחׁשָ ָבר ּבְ ׁשּום ּדָ
ִתיָקה  ּשְׁ ֵלל ּבַ י ְוַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ם ּבְ ק ְלַגְמֵרי ּגַ ּתֹ ה ַלֲחִריׁש ְוִלׁשְ ב, ַרק ֶאְזּכֶ ַהּמַֹח ְוַהּלֵ
י  ְתַחזֵּק ֱאמּוָנִתי ְוַדְעּתִ ה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתִ דֹוׁשָ ִהיא ְמקֹור ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ
יָלא  לּו ִמּמֵ ּטְ ִיְתּבַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ צּות  ְוִהְתַאּמְ קּות  ִהְתַחזְּ ּבְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּוְלָבִבי 
בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ ְוִיְתַרֲחקּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יֹות  ׁשְ ְוַהּקֻ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ְוָכל  בּוכֹות  ַהּמְ ל  ּכָ
ָגם ֱאמּוָנה  ל ּפְ ה ְלַבד, ֵהן ִהְרהּוִרים ׁשֶ דֹוׁשָ ִתיָקה ַהּקְ עֹוָלם ַעל־ְיֵדי ַהּשְׁ ּבָ ָזרֹות ְוִהְרהּוִרים ׁשֶ
ה ְוֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ִפּלָ ּתְ ּבַ בֹות ָזרֹות ׁשֶ ֲאוֹות, ְוֵהן ַמֲחׁשָ ָאר ּתַ לֹום, ְוֵהן ִהְרהּוֵרי ִנאּוף ּוׁשְ ַחס ְוׁשָ
ב ַהּמֹוְנִעין  ּלֵ ּבַ בֹות ָרעֹות ְוָזרֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ָאר ּכָ ה, ְוֵהן ׁשְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ִתיָקה  מּור ַעל־ְיֵדי ַהּשְׁ ִבּטּול ּגָ י ְלַגְמֵרי ּבְ ּנִ לּו ִמּמֶ ּטְ ם ִיְתַרֲחקּו ְוִיְתּבַ ּלָ ֱאֶמת, ּכֻ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ִמן ַהּקְ
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ם, ְוֵאין  ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֶנְגּדָ ֵעת ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֲחִליׁשּוֵתנּו ּכָ י ַאּתָ ית ְלַבד. ּכִ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָקָטן  ְוַעד  דֹול  ְלִמּגָ ה  ָהֵאּלֶ ים  ָהַרּבִ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ל  ּכָ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ׁשּום  יב  ְלָהׁשִ ְיכֹוִלים  ָאנּו 
ָעִנים ְוִנְסָמִכים,  ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ַרק ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ִבים אֹוָתנּו ּבְ עֹוְמִדים ָעֵלינּו ּוְמַסּבְ ׁשֶ
ֶהם ְוֵליֵלְך  ֵלל ּבָ ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ַזּכֵ ִתיָקה.  ְבִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבִ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ְוַעל ּכַֹח ּוְזכּות ַהּצַ
ְתלּויֹות  ֵעיֵנינּו  י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִתיָקה  ַהּשְׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַדְרֵכיֶהם  ּבְ
תּוב, טֹוב ְוָיִחיל  ּכָ מֹו ׁשֶ ר ָטמּון ִלְבִרּיֹוֶתיָך, ּכְ ה ְלַרֲחֶמיָך ֲאׁשֶ ב ּוְנַיֵחל ּוְנַצּפֶ ֵאֶליָך ְלַבד, ְוֵנׁשֵ
י  ּדֹוּמִ ְיׁשּוָעִתי. ַאְך ֵלאֹלִהים  ּנּו  ִמּמֶ י  ַנְפׁשִ ה  ּדּוִמּיָ ְיֹהָוה. ַאְך ֶאל ֱאֹלִהים  ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת 
אִתי ֶאת ֵעיַני  ּה. ֵאֶליָך ָנׂשָ ְלׁשֹוִני ֵהן ְיֹהָוה ָיַדְעּתָ ֻכּלָ ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ ְקָוִתי. ּכִ ּנּו ּתִ י ִמּמֶ י ּכִ ַנְפׁשִ
ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך  י ּכְ ל ַהּיֹום, ַנְפׁשִ י ָיַדי ּכָ ּתִ ַרׂשְ א. ּפֵ י ֶאּשָׂ ָמִים. ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ָ ּשׁ ִבי ּבַ ַהּיֹוׁשְ
ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֵעיַני ֶאל  א  ֶאּשָׂ ֱאֹלָהי.  ְיֹהָוה  ה ַתֲעֶנה  ַאּתָ י  ְיֹהָוה הֹוָחְלּתִ ְלָך  י  ּכִ ֶסָלה. 
ה ֶאל  ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ תּוב,  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ִויֻקּיַ ַמִים ָוָאֶרץ.  ה ׁשָ ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה עֹוׂשֵ
ר ְרִאיֶתם  י ֲאׁשֶ ה ָלֶכם ַהּיֹום ּכִ ר ַיֲעׂשֶ בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ְיֹהָוה ֲאׁשֶ יָראּו ִהְתַיּצְ ָהָעם ַאל ּתִ
ֲחִריׁשּון.  ם ּתַ ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום ֹלא תֹוִסיפּו ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלם. ְיֹהָוה ִיּלָ
ׁשּוָעִתי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  ה ְלֶעְזָרִתי ְיֹהָוה ּתְ י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל ּתִ ַאל ּתַ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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ל א.  ּכָ ֵדִלים  ּגְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ֶדה  ׂשָ ֵיׁש 
ַעל  ּבַ ְצִריִכים  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְוֵאּלּו  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ
רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ִתּקּוָנם.  ּבְ ֲעֹסק  ּיַ ׁשֶ ֶדה  ׂשָ
ה  ֲעֻרּמָ ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ַעל  ְלַרֵחם 
ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ֶדה,  ַלּשָׂ ִמחּוץ  ְוָנָדה  ְוָנָעה 
ל  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ה  ַהְרּבֵ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ
הּוא  יק ַהזֶּה ׁשֶ ּדִ ה ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ְזּכֶ ּיִ ָיָמיו, ׁשֶ
ל ֶאָחד  ל ַעל ּכָ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ֶדה, ׁשֶ ַעל ַהּשָׂ ּבַ
ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ַלֲהִביאֹו 
ג.  ְואֹות  ב  ן אֹות  ְלַקּמָ ְמֹבָאר  ּכַ טֹוב  ְוֻכּלֹו 
ַהּטֹוב  ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ
הּוא  יק ַהזֶּה ׁשֶ ּדִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ְצִחי, ּכִ ַהּנִ

ֶדה: ַעל ַהּשָׂ ִחיַנת ּבַ ּבְ

זֹּוֶכה ב.  ׁשֶ ּכְ הּוא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ
ל  ִמּכָ ֶאָחד  ַלֲעׂשֹות  ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ָלבֹוא 
ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ה.  ִפּלָ ַהּתְ
ָהִראׁשֹוָנה,  ָבה  ַהּתֵ לֹוַמר  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ

ָהאֹות  ּיֹוֵצאת  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ רּוְך,  ּבָ ַבת  ּתֵ גֹון  ּכְ
ַבת  ִמּתֵ ב  אֹות  גֹון  ּכְ ָבה,  ֵמַהּתֵ ָהִראׁשֹוָנה 
ֶנת  ּוִמְתַחּנֶ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ָהאֹות  ָאז  רּוְך,  ּבָ
ַחת  ה, ְוֵאיָנּה ַמּנַ ּנָ ֵרד ִמּמֶ ּפָ ֶפׁש ְלַבל ּתִ ֵמַהּנֶ
ֶקת  ּוְמַחּבֶ יֹוֵתר,  ר  ּוְלַדּבֵ ֵליֵלְך  ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת 
ת אֹוָתּה ְלַבל  ׁשֶ ֶפׁש ּוְמַבּקֶ ֶפת ֶאת ַהּנֶ ּוְמַלּפֶ
ָבה  ּתֵ ּגֹוֵמר  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ה.  ּנָ ִמּמֶ ֵרד  ּפָ ּתִ
ֶקת ְואֹוֶחזֶת ֶאת  ָבה ְמַחּבֶ ל ַהּתֵ ַאַחת, ָאז ּכָ
ה  ּנָ ִמּמֶ ֵליֵלְך  אֹוָתּה  ַחת  ַמּנַ ְוֵאיָנּה  ֶפׁש  ַהּנֶ
ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ָאר  ׁשְ ר  ְלַדּבֵ
ה, ָאז  ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ר ּדִ ל ּוְמַדּבֵ ּלֵ עֹוֵמד ּוִמְתּפַ
ים ָנִאים,  ּנִ ט ִציִצים ּוְפָרִחים ְוׁשֹוׁשַ הּוא ְמַלּקֵ
ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ ט  ּוְמַלּקֵ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ַההֹוֵלְך  ָאָדם  ּכְ
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַעד  ְלַאַחת  ַאַחת  ָנִאים  ּוְפָרִחים 
ַאַחת  עֹוד  ט  ְמַלּקֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַאַחת,  ה  ֲאֻגּדָ
ָרם  ּוְמַחּבְ ַאֶחֶרת  ה  ֲאֻגּדָ ה  ְועֹוׂשֶ ְלַאַחת 
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ץ ּכַ ט ּוְמַקּבֵ ַיַחד, ְוֵכן הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ



ַעז ֶאל רּות שצאּתֹוָרה סה י ַוּיֹאֶמר ּבֹ

הֹוֵלְך  הּוא  ֵכן  מֹו  ּכְ ְוָנאֹות.  ָיפֹות  ֲאֻגּדֹות 
ִרים  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלאֹות,  ֵמאֹות  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ
ְוֵתָבה,  ּבּור  ּדִ ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעׂשֶ אֹוִתּיֹות  ה  ּמָ ּכַ
ה אֹוִתּיֹות  ּמָ ר עֹוד ּכַ ְך הֹוֵלְך ּוְמַחּבֵ ְוַאַחר־ּכָ
ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְוכּו',  ה  ִנּיָ ׁשְ ָבה  ּתֵ ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעׂשֶ
ְך הֹוֵלְך  ְוַאַחר־ּכָ בֹות,  י ַהּתֵ ּתֵ ׁשְ ִרים  ִנְתַחּבְ
ַאַחת,  ָרָכה  ּבְ ּגֹוֵמר  ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ט  ּוְמַלּקֵ
ְוהֹוֵלְך  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ט  ְמַלּקֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ֹות,  ִלְקֻדּשׁ בּורֹות  ּוִמּגְ ִלְגבּורֹות  ֵמָאבֹות 
ֶדל  ּגֹ ְיָפֵאר  ּוִמי  יֹוֵתר.  ן  ְלַהּלָ הֹוֵלְך  ְוֵכן 
ט  ְמַלּקֵ ָאָדם  ׁשֶ ּבּוִצים  ְוַהּקִ ּקּוִטים  ַהּלִ ֵאר  ּפְ
ּבּור  ַהּדִ ּוְכׁשֶ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי  ּבְ ץ  ּוְמַקּבֵ
ָמע  ְוִנׁשְ ּוָבא  ֶפׁש  ֵמַהּנֶ ּבּור יֹוֵצא  ְוַהּדִ יֹוֵצא, 
ְוֵאינֹו  ֶפׁש  ֵמַהּנֶ ׁש  ְמַבּקֵ ּבּור  ַהּדִ ָאז  ְלָאְזָניו, 
ף  ּוְמַלּפֵ ק  ּוְמַחּבֵ יֹוֵתר  ֵליֵלְך,  אֹוָתּה  יַח  ַמּנִ
י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ּנּו  ִמּמֶ ֵרד  ְוִתּפָ ֵלְך  ּתֵ ְלַבל  אֹוָתּה 
ה רֹוֶאה  ַאּתָ י, ֲהֹלא  ּנִ ִמּמֶ ֵליֵלְך  ּתּוַכל  ֵאיְך 
י  ּכִ י,  ְוִתְפַאְרּתִ ַוֲהָדִרי  ְוִזיִוי  ָיְפִיי  ְיָקר  ֶאת 
ה  ַאּתָ ֶ ַמע ָנא ַמה ּשׁ רּוְך ּוׁשְ ַבת ּבָ ֲהֹלא ֲאִני ּתֵ
ה מֹוִציא  ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ּשׁ ר, ְוַהׁשְ ְמַדּבֵ
ֵדי ִלְלֹקט  יָך. ְוֵאיְך ּתּוַכל ֵליֵלְך יֹוֵתר ּכְ ִמּפִ
י  ּכִ דֹולֹות,  ּגְ ַוֲחמּודֹות  ְיָקרֹות  ְסֻגּלֹות  עֹוד 
אֹוִתי,  ּכַֹח  ְוִלׁשְ י  ֵמִאּתִ ֵרד  ִלּפָ ּתּוַכל  ֵאיְך 
ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל 
ֵרד  ּפָ ח אֹוִתי ְוֹלא ּתִ ּכַ ׁשְ ם, ֹלא ּתִ ְוָתבֹוא ְלׁשָ
ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ן  ַעל־ּכֵ י.  ּנִ ִמּמֶ
ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ִמּכָ ֶאָחד  ַלֲעׂשֹות  זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה  ֵתָבה  ּבְ עֹוֵמד  ּוְכׁשֶ
ָהִראׁשֹוָנה.  ָבה  ּתֵ ּבַ עֹוֵמד  ֲעַדִין  ִיְהֶיה 
ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלעֹוָלם ֵאינֹו ִנְפָרד ִמן ָהאֹות  ׁשֶ
ְגַמר  ּבִ ֲאִפּלּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה 
ֲאָבל  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוָאז  ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָלזֶה  ִלְזּכֹות 
ַעל  ִחיַנת ּבַ הּוא ּבְ י ׁשֶ דֹול ָהֲאִמּתִ יק ַהּגָ ּדִ ַהּצַ
הּוא ָיכֹול ְלָהִביא ֶאת  ֶדה ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ ַהּשָׂ

ּלֹו  הּוא ּכֻ י ׁשֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ל ֶאָחד ֶאל ַהּתַ ּכָ
ה ַלֲעׂשֹות  טֹוב ְוֻכּלֹו ֶאָחד. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ
ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ זֶּהּו  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ִמּכָ ֶאָחד 

"ל: ּנַ ה ּכַ ִפּלָ ַהּתְ

ֶדה ג.  ׂשָ ַעל  ַהּבַ ַעל־ְיֵדי  זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ׁשּום  לֹו  ֵאין  ָאז  ְכִלית,  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ִיּסּוִרין  ְוׁשּום  ַצַער 
ּלֹו  ּכֻ ַרק  עֹוָלם  ּבָ ַרע  ׁשּום  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת 
לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַער  ַהּצַ ר  ְוִעּקַ טֹוב. 
לֹום, הּוא ַרק ֵמֲחַמת  ֵאיזֶה ִיּסּוִרים ַחס ְוׁשָ
ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד  ַעת  ַהּדַ ּנּו  ִמּמֶ ּלֹוְקִחין  ׁשֶ
י  ּלֹו טֹוב. ּכִ הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ְכִלית, ֹלא  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ִאם ָהָיה זֹוֶכה ְלִהְסּתַ
לּו.  ַהּלָ ּסּוִרים  ֵמַהּיִ ָלל  ּכְ ַצַער  ׁשּום  לֹו  ָהָיה 
אי ְלטֹוָבה, ִאם  ַוּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ י ּכַ ּכִ
ְלָמֵרק  ִאם  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ירֹו  ְלַהְזּכִ
ן  ּכֵ ְוִאם  עֹוָלם,  י  ְלַחּיֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו 
דֹולֹות, ְוָהָיה ָראּוי לֹו  ּסּוִרין ֵהם טֹובֹות ּגְ ַהּיִ
ה  עֹוׂשֶ ֶדל ַהּטֹוָבה ׁשֶ ְמָחה ִמּגֹ ִלְהיֹות ָמֵלא ׂשִ
ָהָיה  ּסּוִרים ִאם  ַהּיִ ֵאּלּו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו 

ְכִלית ַהּטֹוב: ל ַעל ַהּתַ ּכֵ זֹוֶכה ְלִהְסּתַ

ַעם ד.  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ָצִריְך 
ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּטּול,  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוזֶה  ְצִחי,  ְוַהּנִ י  ָהֲאִמּתִ ַהּטֹוב 
ַהאי  ּדְ ֵמֵחזּו  ֵעיָניו  ְסּתֹם  ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י ִאם  ּכִ
ֲאוֹות  ּתַ ַעל  ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ָעְלָמא, 
ל  ּכֵ ר ְלִהְסּתַ י ִאי ֶאְפׁשָ עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו. ּכִ
י ִאם ַעל־ְיֵדי ְסִתימּו  ְכִלית ּכִ ַהּתַ ֵלל ּבְ ּוְלִהּכָ
ַהאי  ּדְ ֵמֵחזּו  ְלַגְמֵרי  ֵעיָניו  ְסּתֹם  ּיִ ׁשֶ ֵעיִנין  ּדְ
ְוָאז  ע,  ָהֶאְצּבַ ּבְ ְלָדְחָקם  ם  ּגַ ַאף  ָעְלָמא, 
ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ְוַצַער  ִיּסּוִרים  לֹו  ִיְהיּו  ֹלא 
ָקבּוַע  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ
ֶדר  ִמּגֶ ֵיֵצא  י  ּכִ ּטּול,  ַהּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ִמיד  ּתָ
ּטּול  ַהּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ י.  ֱאנֹוׁשִ



ַעז ֶאל רּות ּתֹוָרה סה י ַוּיֹאֶמר ּבֹ שצב

ל  ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ ְוָאז  ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ְבִחיַנת  ּבִ
ְמִתיקּות  אֹור  ַעת  ַהּדַ ֶאל  ֵמִאיר  ּטּול  ַהּבִ
ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  ֱאֹלהּות,  ִהְתנֹוְצצּות  ְנִעימּות 
ְוַעל־ ָלל,  ּכְ ַלֲחֵברֹו  ר  ְלַסּפֵ ְלֶאָחד  ר  ֶאְפׁשָ

זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְך  ִנְמׁשָ זֶה  ְיֵדי 
זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  אֹוַרְיָתא,  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ִכין  ִנְמׁשָ
ּסּוִרים  ַהּיִ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  יּוַכל 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעָליו  עֹוְבִרים  ׁשֶ ְתָקאֹות  ְוַהְרּפַ
ֵמֵעין  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ יׁש  ּוְלַהְרּגִ ִלְטֹעם  ה  ְוִיְזּכֶ

א: עֹוָלם ַהּבָ

ְכִלית ה.  ַהּתַ ֶאל  ּטּול  ַהּבִ ַעת  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ
"ל,  ּנַ ּסּוִרים ּכַ ִלין ַהּיִ ּטְ ּלֹו טֹוב ִנְתּבַ הּוא ּכֻ ׁשֶ
ְבִחיַנת  ִמיד ָקבּוַע ּבִ ר ִלְהיֹות ּתָ ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ
ְבִחיַנת  ּבִ ִלְהיֹות  ּטּול  ַהּבִ ּוֻמְכָרח  ּטּול,  ַהּבִ
ֶכל  ַהּשֵׂ חֹוזֵר  ּוְכׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא 
ר ְלַהּמֹוִחין  ּטּול ֶאל ַהּמַֹח ָאז ִאי ֶאְפׁשָ ֵמַהּבִ
י  ּכִ ּטּול,  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ל  ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ זֶה  ל  ְלַקּבֵ
יׁש  ִחינֹות ֵאין סֹוף, ּוֵמֲחַמת זֶה ַמְרּגִ הּוא ּבְ
ִרין  ּבְ ם ִמְתּגַ ּסּוִרין, ַאף ּגַ ל ַהּיִ ַער ׁשֶ ַהּמַֹח ַהּצַ
ִמּקֶֹדם,  ָהיּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ּבְ ּסּוִרין  ַהּיִ
זֶה,  ִעם  זֶה  ְלָחִמים  ַהּנִ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ֶדֶרְך  ּכְ
ר ָעָליו ָאז  ּבֵ ֲחֵברֹו ִמְתּגַ ֶאָחד רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ַאַחר־ ַאְך  יֹוֵתר,  ּבְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ִמְתַחזֵּק  הּוא 

ֲעֵליֶהם  ּוִמְתַנֲחִמים  ּסּוִרים  ַהּיִ ין  ְמִקּלִ ְך  ּכָ
זֹּוֶכה ַעל־ְיֵדי  ׁשּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ִהְתַחּדְ
ל ֶאל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ּטּול ׁשֶ י ַעל־ְיֵדי ַהּבִ ּסּוִרין, ּכִ ַהּיִ
ּסּוִרים ֵהם טֹובֹות  ל ַהּיִ ּכָ יג ׁשֶ ְכִלית ְוִהּשִׂ ַהּתַ
ְמָחה,  ׂשִ א  ִנְתַמּלֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה  דֹולֹות,  ּגְ
ן  אֹוַרְיָתא )ַעּיֵ ין ּדְ ִלי ְלִחּדּוׁשִ ְמָחה הּוא ּכְ ְוַהּשִׂ
ְמָקְרִרין  ַהּתֹוָרה  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ְוַעל־ְיֵדי  ִנים(,  ּפְ

ר  ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ִחיַנת "ַאׁשְ ּסּוִרים, ְוזֶה ּבְ ַהּיִ
ַעל־ י  ּכִ ֶדּנּו",  ְתַלּמְ ּוִמּתֹוָרְתָך  ָיּה  ֶרּנּו  ַיּסְ ּתְ
ַהּתֹוָרה.  ׁשּות  ְלִהְתַחּדְ זֹוֶכה  ּסּוִרים  ַהּיִ ְיֵדי 
ִמיֵמי  לֹו  ִקיט  ְלַהׁשְ תּוב  ַהּכָ ּיֵם  ּסִ ׁשֶ ְוזֶה  ֲעִתיק,  ַהּמַ )ָאַמר 

ּסּוִרים  ַהּיִ ין  ְמִקּלִ אֹוַרְיָתא  ּדְ ים  ַהִחּדּוׁשִ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָרע, 

"ל(. ּנַ ּכַ

ָלם ו.  ּסּוִרין ְוִקּבְ ַעל ַעל־ְיֵדי ַהּיִ ּפָ ֶזה ִסיָמן ׁשֶ
ין  ְלִחּדּוׁשִ ְך  ַאַחר־ּכָ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ָראּוי,  ּכָ
ל  ְלַבּטֵ זָָּכה  ׁשֶ ִסיָמן  זֶה  י  ּכִ אֹוַרְיָתא.  ּדְ
ּסּוִרין,  ַהּיִ ַעל־ְיֵדי  ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ַעְצמֹו 
ּטּול, ַאף־ ֻהְכַרח ָלׁשּוב ַעְצמֹו ֵמַהּבִ ְוַאף ׁשֶ
ּטּול  ֵמַהּבִ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ימּו  ֵמָהְרׁשִ י־ֵכן  ַעל־ּפִ
אֹוַרְיָתא.  ין ּדְ ְמָחה ְוָזָכה ְלִחּדּוׁשִ א ׂשִ ִנְתַמּלֵ
ַהזֹּאת  ַהּתֹוָרה  סֹוף  ּבְ ְפִנים  ּבִ ן  ַעּיֵ ֲעִתיק,  ַהּמַ )ָאַמר 

ְוַאֲהֹרן,  ה  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ֵעֶדן  ן  ַהּגַ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ם:  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ִחיַנת  ַגן ָרֶוה, ֵעֶדן הּוא ּבְ ם ּכְ ִחיַנת ְוָהְיָתה ַנְפׁשָ ן הּוא ּבְ ּגַ

ן  "ל ַעּיֵ ּנַ ּטּול ּכַ ִחיַנת ּבִ י ֵעֶדן ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ּבְ ְכִלית, ּכִ ַהּתַ

י ֵהם  זֶה ּכִ ָנתֹו ּבָ ּוָ ּכַ י ְלָבֵאר ׁשֶ ְעּתִ ם. ִנְרֶאה ְלִפי ֲעִנּיּות ּדַ ׁשָ

ָרֵאל  מֹות ִיׂשְ כֹוִלים ְלָהִביא ִנׁשְ ּיְ ן ֵעֶדן ׁשֶ ֶדה ְוַהּגַ ֲעֵלי ַהּשָׂ ּבַ

ִחיַנת ְוָהְיָתה  ן ּבְ ִחיַנת ַהּגָ י ַאֲהֹרן הּוא ּבְ ְכִלית, ּכִ ֶאל ַהּתַ

יִתי ֶנֶפׁש ַהּכֲֹהִנים  תּוב ְוִרּוֵ ם ַהּכָ ַסּיֵם ׁשָ ּמְ ַגן ָרֶוה ׁשֶ ם ּכְ ַנְפׁשָ

מֹו  ְכִלית, ּכְ ּטּול ֶאל ַהּתַ ְבִחיַנת ָהֵעֶדן ּבִ ה הּוא ּבִ ן. ּוֹמׁשֶ ׁשֶ ּדָ

ק ַעְצמֹו  ְוִדּבֵ ֵיׁשּותֹו  ל  ּכָ ל  ּטֵ ּבִ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ִסיָמן ד'  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ָרצֹון  ּנּוי  ׁשִ ׁשּום  ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ סֹוף,  ֵאין  ְלאֹור  ְכִלית  ְלַהּתַ

ה  ַיֲעׂשֶ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ם  ְוׁשָ טֹוב.  ְוֻכּלֹו  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה'  א  ֶאּלָ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְוָכל  ּדִ חֹול ַלּצַ רּוְך הּוא ַהּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ַהזֹּאת  ַהּתֹוָרה  סֹוף  ּבְ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ עֹו.  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה  ֶאָחד 

"ל  ַהּנַ ּטּול  ֵמַהּבִ ָאה  ַהּבָ ְמָחה  ַהּשִׂ הּוא  ַהזֶּה  חֹול  ַהּמָ ׁשֶ

תּוִבים  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ הּוא  ׁשֶ

ע ֱאֹלִקים(. ֶאְצּבַ ּבְ



ה ְלתֹוָרה סה ִפָלּ שצגּתְ

ה ְלתֹוָרה סה ִפָלּ ּתְ

ֱאֶמת.  ַאְחּדּוְתָך ּבֶ ֵלל ּבְ ים ִלּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ה ְוִיְהֶיה, ַזּכֵ )סה( ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ָהָיה הֹוֶ

ר  ִלְסּגֹ ְוַתֲעצּומֹות,  ֹעז  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני  ִני  ַזּכֵ א ָמֵלא ַרֲחִמים,  ָאּנָ
ִלְבִלי  ְמֹאד,  ָחְזָקה  ּבְ ֵעיַני  ר  ְוִלְסּגֹ ְלַהֲעִצים  ְלַגְמֵרי.  ָעְלָמא  ַהאי  ּדְ ֵמֵחיזּו  ֵעיַני  ְוִלְסּתֹם 
ׁש,  ר ְוסּוָמא ַמּמָ ִעּוֵ ּכְ זֶה ָהעֹוָלם  ּבָ ְוֶאְהֶיה  ְוַתֲאוֹוָתיו.  ַהזֶּה  ָלל ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ן ֶאת ֵעיַני  ה ְלַכּוֵ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ זֶה ָהעֹוָלם ּכְ ָטה ּבָ לּות ְוַהּבָ ּכְ ה ְוִהְסּתַ ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ְרִאּיָ ׁשֶ
ה ֵליַדע  ֶאְזּכֶ ְצִחי, ַעד ׁשֶ ְכִלית ַהּנִ י ּתַ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ִמיד ַעל ַהּתַ ל ּתָ ּכֵ ְכִלי ְלִהְסּתַ י ְוׂשִ ְוַדְעּתִ
ּלֹו  ָלל ַרק ּכֻ עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ַרע ּבָ ֱאֶמת ׁשֶ ה ָלַדַעת ּבֶ י. ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת טּוְבָך ָהֲאִמּתִ ּוְלָהִבין ּבֶ
ָנְתָך ְלטֹוָבה  ּוָ י ּכַ ָעה, ּכִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ר ּבְ ׂשָ ל ּבָ ה ְלֵהִטיב ִעם ּכָ ה ַמְרּבֶ טֹוב ָוֶחֶסד, ְוַאּתָ
ה  ְוֶאְזּכֶ ים,  ים ִנְצִחּיִ י ְלַחּיִ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ה ָחֵפץ ְלַזּכֹות אֹוָתנּו ַלֲהִביֵאנּו ַלּתַ י ַאּתָ ּכִ ָתִמיד, 

ְמָחה ָתִמיד: ִלְהיֹות ָמֵלא ׂשִ

ָכל  יֵעִני ּבְ ָכל ֵעת, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ י ָתִמיד ּבְ ָרה, ְוִתְהֶיה ִעּמִ יֵלִני ִמּצָ ּצִ ָאּנָא נֹוָרא ָקדֹוׁש ּתַ
ֹכַח  ִלי  ן  ּתֶ ּתִ ׁשֶ ַהּטֹוִבים,  ּוְדָרֶכיָך  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י  ּפִ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִיּסּוִרין  ָעַלי  ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֵעת 
ֵלל  ה ְלִהּכָ ּסּוִרין. ְוֶאְזּכֶ ל ַהּיִ ְכִלית ַהּטֹוב ׁשֶ י, ַעל ַהּתַ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ֶכל ְלִהְסּתַ ָוׂשֵ
ַהאי ַעְלָמא ְלַגְמֵרי,  ל ַעְצִמי ְלַגְמֵרי ְוֶאְסּתֹם ֵעיַני ֵמֵחיזּו ּדְ ּסּוִרין, ַוֲאַבּטֵ ַעת ַהּיִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ָך ּבֶ ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ֹכַח ּוְגבּוָרה ּגְ ֲאַות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו ּבְ ר ּוְלַהֲעִצים ֵעיַני ִמּתַ ה ִלְסּגֹ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ַעד  ּסּוִרין,  ַהּיִ ַעל־ְיֵדי  ִלי  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ְצִחי  ַהּנִ ַהּטֹוב  ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְלֵמָרחֹוק  ִלְראֹות 

ּסּוִרין ְלַגְמֵרי ַעל־ְיֵדי־זֶה: ל ַהּיִ לּו ֶאְצִלי ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ

י,  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ִנְגֵעי ַנְפׁשִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ִנְגֵעי ְלָבִבי ּוַמְכאֹוִבי, ַאּתָ ָאּנָא ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ
ר  ׂשָ ּבָ ֵעיֵני  ּבְ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ֵעיַני  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ
י ֵעיַני ְמֹאד. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ל ּוָפַגְמּתִ ּכֵ ָאסּור ְלִהְסּתַ ה ׁשֶ ּמֶ י ּבַ ְלּתִ ּכַ ר ִהְסּתַ ֶכל, ֲאׁשֶ ּוְבֵעיֵני ַהּשֵׂ
בֹות  ַמֲחׁשָ י ּבְ ַדְעּתִ י ּבְ ְנּתִ י ְוִעּיַ ְבּתִ י ִהְרהּוִרים ָרִעים ְוָחׁשַ י ְמֹאד, ְוִהְרַהְרּתִ י ֶאת ַנְפׁשִ ַגְמּתִ ּפָ
י  י ְוֵהַצְצּתִ ְלּתִ ּכַ י ִהְסּתַ ֹמאל, ּכִ ה ִליִמין ְוִלׂשְ ָ ֻדּשׁ בּול ַהּקְ ה ְמֹאד, ְוָיָצאִתי ִמּגְ ָזרֹות ְוָרעֹות ַהְרּבֵ
בֹות ָרעֹות  י ַמֲחׁשָ ַדְעּתִ י ּבְ ָאסּור ְלָהִציץ. ּוְלֵהֶפְך ִהְכַנְסּתִ ֶ ה ּשׁ ּמֶ ְדֵרָגִתי ּבַ י ְלַמְעָלה ִמּמַ ַדְעּתִ ּבְ
י ֶאת  ה ְוַלחּוץ, ְוִהְפַסְקּתִ ָ ֻדּשׁ בּול ַהּקְ ד, ִמּגְ ה ִמן ַהּצַ י ַהְרּבֵ ְלּתִ ּכַ ְוָזרֹות ְוִעּיּוִנים ָרִעים, ְוִהְסּתַ
ר, ַעד  ָעִמים ַעד ֵאין ִמְסּפָ ה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ּפְ דֹוׁשָ ָך ּוִמּתֹוָרְתָך ַהּקְ י ִמּמְ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ ּדַ
בּול  ִמּגְ ּיֹוְצִאים  ׁשֶ חּוץ,  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ְמֹאד  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ֶאְצִלי  ֶטַבע  ה  ַנֲעׂשָ ל  ַהֶהְרּגֵ ר  ֲאׁשֶ
ָלל,  ּכְ ר  ְלַדּבֵ ָיֹכל  ֵאיִני  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְך,  ּכַ ל  ּכָ י  ְוַנְפׁשִ י  ְעּתִ ּדַ ם  ִנְפּגַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוַלחּוץ.  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ֶרְך  עּוִתי, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ י ִמּטָ ְבּתִ ִתי ְלָפֶניָך. ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ ִפּלָ ר ּתְ ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַסּדֵ
נֹות  ַסּכָ ּבְ זֶה,  ּכָ ִרחּוק  ּבְ זֶה,  ּכָ ַעת  ַהּדַ ִבְלּבּול  ּבְ זֶה,  ּכָ ַח  ּכֹ ֲחִליׁשּות  ּבַ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ֵאיְך 
עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְורֹוְצִחים  ְואֹוְיִבים  ֹוְנִאים  ּוִמּשׂ ֵמַעְצִמי  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּוְרִדיפֹות 
ָמה  ְיֹהָוה  ִעים.  ּוְרׁשָ ּוֵבינֹוִנים  יִקים  ּדִ ִמּצַ ּוְבִחינֹות,  ים  ֳאָפּנִ ה  ַכּמָ ּבְ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ
ָחְכָמה.  דֹוִלים ּבְ ר, ּגְ ֹעׁשֶ דֹוִלים ּבְ ּתֹוָרה, ּגְ דֹוִלים ּבַ ים ְמֹאד, ּגְ ים ָקִמים ָעָלי. ַרּבִ ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ
ּמֹות ּבֹו  ְמיֹון ְלַכּנֹות ּוְלִהּדַ ֵאין לֹו ׁשּום ּדִ מֹוִני, ׁשֶ גּום ּכָ מֹוִני, ַעל ּפָ ֲחֹמל ַעל ְזבּוב ִנְמָאס ּכָ
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ּוַמְכאֹוָביו  ַנְפׁשֹו  ְוִנְגֵעי  ְלָבבֹו  ְוָצרֹות  ְעּתֹו  ּדַ ֲעִכיַרת  ּוִבְלּבּול  ָידֹו  ְוִרְפיֹון  ַוֲחִליׁשּותֹו  ָגמֹו  ּפְ
ר  ם ְוִלְסּגֹ ִהְזַהְרּתָ אֹוָתנּו ִלְסּתֹ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ּוְכמֹו ׁשֶ ַגׁשְ ִרים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ים ְוַהּמָ ׁשִ ַהּקָ
י ָכל ָיֵמינּו  זֶה ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך, ּכִ ן ָמַרְדנּו ּוָפַגְמנּו ּבָ ֵעיֵנינּו ֵמֵחיזּו ְדַהאי ַעְלָמא ְלַגְמֵרי, ּכֵ
ְחׁשֹב  ִמּלַ ֹקט  ִנׁשְ ַלְיָלה ֹלא  ָננּוַח  יֹוָמם ֹלא  ֵפָלה.  ׁשְ ַעְלָמא  ַהאי  ּדְ ַוֲהָבִלים  טּוִתים  ׁשְ ּבִ נּו  ּפָ
ָכל  בֹוֵתינּו ַלֲחׁשֹב ּבְ לּו ַמְחׁשְ ר ֻהְרּגְ ָכל ֵעת ִעְנָיֵני ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוַתֲאוֹוָתיו ַוֲהָבָליו, ַעד ֲאׁשֶ ּבְ
ה ּוְבִעְנָיֵני ַתֲאוֹות ְוַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה, ִקְנָאה  ֻרּבָ ְרָנָסה ְוַהִהְצָטְרכּות ַהּמְ ִעְנָיֵני ַהּפַ ֵעת ַרק ּבְ
ל  ַלְכנּו ַאֲחֵרי ֵגֵונּו. ְוַהֶהְרּגֵ י ִהׁשְ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ר ַהּתַ ר ִעּקָ ְוַתֲאָוה ְוָכבֹוד ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן, ַעד ֲאׁשֶ
ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ַעל סֹוֵפנּו  ַלְחׁשֹב  ָאנּו רֹוִצים  ְכׁשֶ ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְך,  ּכַ ל  ּכָ ַבר  ּגָ
ְכִלית ֲאִפּלּו  נּו ֶאל ַהּתַ ְעּתֵ ן ּדַ ר ְלַצְמֵצם ּוְלַכּוֵ ה ְוָכֵבד ָעֵלינּו ְמֹאד, ְוִאי ֶאְפׁשַ י, ָקׁשֶ ָהֲאִמּתִ
בֹוֵתינּו ְמׁשֹוְטטֹות  ם ָאז ַמְחׁשְ ה ַוֲעבֹוָדה, ּגַ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ַעת ָהֵעֶסק ּבְ ׁשְ ָעה ַאַחת. ַוֲאִפּלּו ּבִ ׁשָ
ה  ַעת ַהְרּבֵ בֹות ָזרֹות ְוִעְרּבּוב ַהּדַ ַמֲחׁשָ ִלים ָאז ּבְ ְלָכל ַצד ֶאל ַהחּוץ, ְוֵהם ְטרּוִדים ּוְמֻבְלּבָ
ְחׁשֹב ַעל  נּו, ַמה ּנַ ְעּתֵ ְכֵלנּו, ָאן ּדַ עֹוָלם, ָאן ָחְכָמֵתנּו, ָאן ׂשִ ְמֹאד. אֹוי ַוֲאבֹוי, ֵהיָכן ֲאַנְחנּו ּבָ
ִביל  ׁשְ ּבִ ְלזֶה ָהעֹוָלם  אנּו ָחִליָלה  ּבָ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵפָלה.  ׁשְ ְוַעל ָמה ֲאִתיָנן ְלַהאי ַעְלָמא  ְיֹהָוה, 
ר  ּבֵ י ִאם ְלׁשַ אנּו ְלזֶה ָהעֹוָלם ּכִ ה ָחִליָלה, ֲהֹלא ֹלא ּבָ ֵאּלֶ בֹות ּכָ ִביל ַמֲחׁשָ ׁשְ ה, ּבִ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ּדְ
ְכִלית  ל ַרק ַעל ַהּתַ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ נּו ִמזֶּה ָהעֹוָלם ְלַגְמֵרי,  ְוִלּבֵ ְוֵעיֵנינּו  נּו  ְעּתֵ ּדַ ְוַלֲהֹפְך  ִחיָרה  ַהּבְ
ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ְוֹלא ָתתּורּו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך,  ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ י  ָהֲאִמּתִ
מֹו  ק ּוִבׁשְ יָרא אֹותֹו ַתֲעבֹוד ּובֹו ִתְדּבָ ם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם. ּוְכִתיב, ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּתִ ַאּתֶ
מֹורּו ּוְבקֹולֹו  ׁשְ יָראּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ּתִ ֵלכּו ְואֹותֹו ּתִ ֵבַע. ּוְכִתיב, ַאֲחֵרי ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּתֵ ָ ּשׁ ּתִ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָ ֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהּשׁ קּון. ּוְכִתיב ַהִעּדִֹתי ּבָ ָמעּו ְואֹותֹו ַתֲעבֹודּו ּובֹו ִתְדּבָ ִתׁשְ
ה ְוַזְרֶעָך.  ְחֶיה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ַחּיִ ָלָלה ּוָבַחְרּתָ ּבַ ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך ַהּבְ ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ ַהַחּיִ
ה  ְוַעּתָ ָיֶמיָך.  ְוֹאֶרְך  יָך  ַחּיֶ י הּוא  ּכִ בֹו  ּוְלָדְבָקה  קֹולֹו  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֶאת  ְלַאֲהָבה 
ִרים  ּבָ ַדי, ַמִים ָקִרים נֹוְזִלים, ַלְחֹצב ָלֶהם ּבֹארֹות ִנׁשְ ְכנּו, ֲהַיֲעֹזב ִמּצּור ׂשָ ה, ֵאיְך ֶנֶהּפַ ַעּתָ
ּוִמּתֹוָרתֹו  ים  ַהַחּיִ ֵמַחי  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהְפִסיק  ֵכן  ֲהִיּתָ ִים.  ַהּמָ ָיִכילּו  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ
ֶהם  ָאנּו ְרִגיִלים ּבָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ְדָבִרים ּכָ ים, ַלְחׁשֹב ּבִ ְצִחּיִ ים ְוַהּנִ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ ה, ְמקֹור ַהַחּיִ דֹוׁשָ ַהּקְ
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  נּו,  ַמְלּכֵ ֲאדֹוֵננּו  ֲאָהּה  ְיֹהָוה,  ֲאָהּה  ּוְכִסילּותֹו.  ְוָטעּותֹו  טּותֹו  ׁשְ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ּוְמנּוָחה,  ת  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ְצִחי,  ַהּנִ ָלעֹוָלם  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ה,  ֻקּדָ ּפְ ְליֹום 
ְעּתֹו  ּדַ יט  ּוַמְפׁשִ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ט ַעְצמֹו  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ י ִאם ִמי  ּכִ ם  ׁשָ ֵלל  ּוְלִהּכָ ֵנס  ְלִהּכָ ר  ִאי ֶאְפׁשַ
ְצִחי. ּוַמה  י ְוַהּנִ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ַהּתַ ק ֶאת ַעְצמֹו ַרק ּבְ ַהאי ַעְלָמא ּוְמַדּבֵ ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵרי ֵמֵחיזּו ּדְ
אִתי  ּבָ ָמֳעָמד  ְוֵאין  ְמצּוָלה  יֵון  ּבִ י  ָטַבְעּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָעׂשּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָלנּו  ָעׂשּו  ַוֲחָטֵאינּו  ה,  ֲעׂשֶ ּנַ
י ֵואֹלָהי ֵאֶליָך  ָטָפְתִני. ָאִבי ָאִבי ָאִבי, ֲאדֹוִני ֲאדֹוִני ֲאדֹוִני, ַמְלּכִ ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ ְבַמֲעַמּקֵ
ּתּוַכל  ֶ ה ַמה ּשׁ ה ְלַמַעְנָך ְלַבד, ֲעׂשֵ ן, ֲעׂשֵ ל ְוֶאְתַחּנֵ ַח, ֵאֶליָך ֶאְתַנּפֵ ּטֵ ּתַ ל, ֵאֶליָך ֶאׁשְ ּלָ ֶאְתּפַ
ה  ֵמַעּתָ ָעְזֵרִני  ה  ֵמַעּתָ ִני  ַזּכֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
י  ר ּוְלַהֲעִצים ְוִלְסּתֹם ֵעיַני ּוְלָבִבי ְוַדְעּתִ ִני ִלְסּגֹ י ָתִמיד. ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ה ֶוְהֵיה ִעּמִ יֵעִני ֵמַעּתָ הֹוׁשִ
ל ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה ְוַתֲאוֹוָתיו  ּכֵ ֵפָלה ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ֶאְסּתַ ַהאי ַעְלָמא ׁשְ י ֵמֵחיזּו ּדְ ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ
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י ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח, ּוַמה  ֶהֶרף ַעִין, ּכִ י ָכל ָהעֹוָלם ַהזֶּה ֵאינֹו עֹוֶלה ּכְ ָלל, ּכִ ְוִטְרּדֹוָתיו ּכְ
ֲאוֹוָתיו ַוֲהָבָליו: ל ּתַ ל ֲעָמלֹו ּוִמּכָ ְתרֹון ָלָאָדם, ִמּכָ ּיִ

ֱאֶמת,  ִמיד, טֹוב ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, טֹוב ּוֵמִטיב ּבֶ טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, טֹוב ּוֵמִטיב ּתָ
ּוְבׁשֹוֵגג  ֵמִזיד  ּבְ ָיַדִים,  ּבְ טּוְבָך  ּבְ י  ָמַרְדּתִ ר  ֲאׁשֶ מֹוִני,  ּכָ ִמּטֹוב  ָרחֹוק  ִעם  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵהִטיָבה 
י  ה טֹוב ָהֲאִמּתִ י ַהְרּבֵ ר ִהְתַחְלּתָ ְלֵהִטיב ִעּמִ ָעִמים, ֲאׁשֶ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ּפְ ּבְ
י  י ָחַדל ִלְסּפֹר ּכִ ָעִמים, ַעד ּכִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ָיַדִים טּוְבָך ָהֲאִמּתִ ְצִחי, ְוָאֹנִכי ָדִחיִתי ּבְ ְוַהּנִ
י,  ה ְלטּוְבָך ָהֲאִמּתִ ִני ֵמַעּתָ ר טּוְבָך ֵאינֹו ִנְפַסק ְלעֹוָלם, ַזּכֵ א ָהֵאל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ר. ָאּנָ ֵאין ִמְסּפָ
ַתְכִלית  ָלִלּיּות, ּבְ ַתְכִלית ַהּכְ ֱאֶמת, ּבְ ֶאָחד ּבֶ ֵלל ּבְ ִני ִלּכָ ְצִחי. ָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ֵעִני ִמּטּוְבָך ַהּנִ ּבְ ׂשַ
ּלֹו טֹוב ְוֵאין ׁשּום ַרע  ּכֻ ה ָלַדַעת ׁשֶ ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ַעד ׁשֶ ָראּוי, ְבָרצֹוא ָוׁשֹוב, ּכִ ּטּול ּכָ ַהּבִ
ה  ֶאְזּכֶ דֹולֹות, ַעד ׁשֶ ם ֵהם טֹובֹות ּגְ ּלָ עֹוָלם ּכֻ ִאין ּבָ ּסּוִרין ַהּבָ רֹות ְוַהּיִ ָלל, ְוָכל ַהּצָ עֹוָלם ּכְ ּבָ
ְכָרִחים ָלבֹוא  ּסּוִרים ַהּמֻ ל ַהּיִ ה ְלַקּבֵ עֹוָלם ַעל־ְיֵדי־זֶה. ְוִנְזּכֶ ּבָ ּסּוִרין ׁשֶ רֹות ְוַהּיִ ל ַהּצָ ל ּכָ ְלַבּטֵ
ֱאֶמת,  ְכִלית ַהּטֹוב ּבֶ ּטּול ֶאל ַהּתַ ּסּוִרין ַעל־ְיֵדי ַהּבִ ל ַהּיִ ל ּכָ דֹוָלה, ּוְלַבּטֵ ְמָחה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ּבְ
ּטּול  ַהּבִ ל  ימּו ׁשֶ ְמָחה ֵמָהְרׁשִ ַהּשִׂ יְך ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה ַעל־ְיֵדי  ּוְלַהְמׁשִ ל  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ ר  ַעד ֲאׁשֶ
ַגת ַהּתֹוָרה  ׁשּוָעה. ְוַעל־ְיֵדי ַהּשָׂ ַעְיֵני ַהּיְ ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ֹאב ַמִים ּבְ ה ִלׁשְ ִאיר ֶאל ַהּמִֹחין. ְוִנְזּכֶ ּתָ ׁשֶ
ַעת. ְוֹלא  ּטּול ֶאל ַהּדַ ׁשּוב ֵמַהּבִ ּנָ ֵעת ׁשֶ ם ּבְ ֶפׁש ּגַ ּסּוִרין ּוְלַכּבֹות ִצְמאֹון ַהּנֶ ה ְלָקֵרר ַהּיִ ִנְזּכֶ
ּטּול, ַרק  ׁשּוב ֵמַהּבִ ּנָ ְך, ַאַחר ׁשֶ לֹום ַאַחר ּכַ ר ָעֵלינּו ַחס ְוׁשָ ּבֵ ּסּוִרין ְלִהְתּגַ ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּיִ
ְמָחה ֵמאֹור  יג ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ל ּוְלַהּשִׂ נּו ְלַקּבֵ ַזּכֵ ּתְ ַגת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָלם ָאז ַעל־ְיֵדי ַהּשָׂ ה ְלַבּטְ ִנְזּכֶ
ּלֹו טֹוב  הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶ ּטּול ֶאל ַהּתַ לּות ְוַהּבִ ּכְ ַאר ֵמַהִהְסּתַ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ימּו ַהּקְ ְזִריַחת ָהְרׁשִ
נּו ִמְקָרא  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ַגת ִסְתֵרי אֹוַרְייָתא,  ַהּשָׂ ַהּמִֹחין  ֵלי  ּכְ ימּו ֶאל  ִאיר ָהְרׁשִ ּתָ ׁשֶ ּלֹו ֶאָחד,  ּכֻ

ֶדּנּו: ֶרּנּו ָיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ תּוב, ַאׁשְ ּכָ ׁשֶ

ל  ִמּכָ ֶאָחד  ַלֲעׂשֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ַתְכִלית ָהַאְחּדּות,  לּוִלים ַיַחד ּבְ ׁשֹוֵתינּו ּכְ ִפּלֹוֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו ּוַבּקָ ל ּתְ ה, ְוִתְהֶיה ּכָ ִפּלָ ַהּתְ
חֹות ּוְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ִמיד ׁשִ ָכל יֹום ּתָ ר ְלָפֶניָך ּבְ ִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ְלַסּדֵ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ת  ְתִפּלַ ִטיב, ָהרֹוֶצה ּבִ א ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ָאּנָ ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ה ּבְ ׁשֹות ַהְרּבֵ ּוַבּקָ
ָאנּו  ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ת ּדִ ַ ה יֹוֵדַע ֶאת ֹעֶצם ְיַקר ֹיִפי ַהְדַרת ְקֻדּשׁ ָרֵאל, ַאּתָ ַעּמֹו ִיׂשְ
ל אֹות ָואֹות  ת ּכָ ַ ֵאר ִיְקַרת ְקֻדּשׁ ה יֹוֵדַע ֶאת הֹוד ּפְ ן ְלָפֶניָך. ַאּתָ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ זֹוִכים ְלִהְתּפַ
ִטים  ָאנּו ְמַלּקְ ּבּוִצים ׁשֶ ּקּוִטים ְוַהּקִ ֵאר ַהּלִ ֶדל ּפְ ר ִמי ְיָפֵאר ּגֹ י ִמי ְיַהּדֵ ה, ּכִ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ִמּדִ
ִרים, ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות  ים ּוְפָרִחים ּוְצָמִחים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹפָאִרים ּוְמֻהּדָ ּנִ ִצים ׁשֹוׁשַ ּוְמַקּבְ
ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי  אֹות  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ָהֶעְליֹונֹות,  דֹוׁשֹות  ַהּקְ דֹות  ּשָׂ ּבַ דֹולֹות,  ּגְ ַוֲחמּודֹות 
זֹוִכים  ָהִיינּו  ְוִאם  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ּוְבָרָכה  ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ּבּור,  ְוּדִ
ִלּיֹות ְיָקרֹות ַוֲאָבִנים טֹובֹות ִויָקרֹות  ִפינּו ַמְרּגָ ָאנּו מֹוִציִאים ּבְ ֶ ֹמַע ַמה ּשׁ ְלַהּטֹות ָאְזֵנינּו ִלׁשְ
ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ ֹיִפי  ת הֹוד  ֻדּלַ ּגְ ְפֶאֶרת  ּתִ ְיָקר  ֶאת  יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין  ֵאּלּו,  ּכָ
ִלים  ּבּור, ֹלא ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַהׁשְ ּבּור ְוּדִ ל ּדִ ת ּכָ ַ ה, ֶאת ֹעֶצם ִיְקַרת ְקֻדּשׁ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ַהּתְ
ִקים  ּוְמֻהּדָ ְוִנְכָרִכים  ִרים  ִנְקׁשָ ָהִיינּו  י  ּכִ ֶאָחד.  ּבּור  ּדִ ַוֲאִפּלּו  ַאַחת,  ְבָרָכה  ֲאִפּלּו  ר  ְלַדּבֵ



ה ְלתֹוָרה סה ִפָלּ ּתְ שצו

ּבּור, ְלֹגֶדל  ל ַהּדִ ר ֵליֵלְך ִמן אֹות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ י ֵאיְך ֶאְפׁשַ ּבּור, ּכִ ל ַהּדִ אֹות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבָ
ֶקף  ְפָוָתא, ּוְלֹגֶדל ֹעֶצם ּתֹ ׂשִ ר ְלִמְפַרט ּבְ ָלא ֶאְפׁשַ ְוִזיָוּה ַוֲהָדָרּה, ֲהָדָרא ּדְ ֹעֶצם ְיַקר ָיְפָיּה 
ן  ֶפׁש ֵליֵלְך ֵמִאּתֹו ְלַהּלָ יַח ֶאת ַהּנֶ ּבּור ַמּנִ ר ֵאין ַהּדִ ֶפׁש, ַעד ֲאׁשֶ ּבּור ִעם ַהּנֶ רּות ַהּדִ ִהְתַקּשְׁ

יֹוֵתר:

ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ה הֹוַדְעּתָ ים ַאּתָ ל עֹוָלם, ָמֵלא טֹוב ָוֶחֶסד, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יַח אֹותֹו  ּבּור ַמּנִ ר ֵאין ַהּדִ ּבּור, ַעד ֲאׁשֶ ֹמַע הֹוד ֹיִפי ַהּדִ זֹּוֶכה ִלְבִחיָנה ֹזאת ִלׁשְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ׁשֶ
ל  ּלֵ ְיָקא ְלִהְתּפַ י ְצִריִכין ּדַ ה. ּכִ ִפּלָ ֵלמּות ַהּתְ ם זֶה ֵאינֹו טֹוב, ְוֵאין זֶה ׁשְ ן יֹוֵתר, ּגַ ֵליֵלְך ְלַהּלָ
ְך  ֵלמּות, ְוַגם לֹוַמר עֹוד ַאַחר ּכַ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ִלים ּכָ ָרכֹות ְוַההֹוָדאֹות ּוְלַהׁשְ ל ַהּבְ ּכָ
ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקָ ן  ַעל־ּכֵ ה.  ַהְרּבֵ ִפּלֹות  ּתְ ֲאֵרי  ְוׁשַ ים  ְתִהּלִ ּוִמְזמֹוֵרי  ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ּתְ ה  ַהְרּבֵ
ּלֹו ֶאָחד.  ּלֹו טֹוב ּכֻ הּוא ֻכּ ְכִלית, ׁשֶ הּוא ַהּתַ ֶאָחד, ׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ זֹּוִכין ִלְכֹלל ַהּתְ ׁשֶ ה הּוא ּכְ ִפּלָ ַהּתְ
ִחינֹות  ַהּבְ ֵני  ִמּשְׁ ָוֹכל  ִמּכֹל  ְרחֹוִקים  ָאנּו  ה  ַכּמָ ּוְפִחתּוֵתנּו,  ְפלּוֵתנּו  ׁשִ ָיַדְעּתָ  ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ
עּור,  ִלי ׁשִ ה ַהְרָחקֹות ּבְ ַכּמָ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּבְ ה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ִפּלָ י ָאנּו ְרחֹוִקים ִמּתְ ה, ּכִ ָהֵאּלֶ
ִרים  ְמַדּבְ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֹמַע  ְוִלׁשְ ָאְזֵננּו  ְלַהּטֹות  זֹוִכים  ָאנּו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  נּו ָאטּום  ְוִלּבֵ
ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוִרים  ֵמַהּדִ י ָרחֹוק  ְוִלּבִ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֲאִני  ָפַתי  ּוִבׂשְ ּוְבִפי  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִפינּו  ּבְ
ה עֹוזֵר ִלי, ַעד  ִפי. ְוִאם ִלְפָעִמים ַאּתָ ּבְ ֲאִני מֹוִציא  ֶ ּשׁ ִמיַע ְלָאְזַני ַמה  ר ְלַהׁשְ ּבֵ ְוֵאיִני ִמְתּגַ
ה, ֲעַדִין  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ל ַהּתְ ֹמַע ֵמָרחֹוק ֵאיזֶה אֹות ְוִדּבּור ׁשֶ ֲאִני ַמְתִחיל ְלַהּטֹות ָאְזַני ְוִלׁשְ ׁשֶ
רּוְך  ָאר ּכָ י ֹרב ֲאִני ִנׁשְ ן ַעל ּפִ ְכִלית ָהַאְחּדּות. ְוַעל־ּכֵ י, ִמּתַ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ֲאִני ָרחֹוק ֵמַהּתַ
ר  ן ְלַדּבֵ ּנּו ְוֵליֵלְך ְלַהּלָ ֲאִני ַמְתִחיל ְלׁשֹוְמעֹו, ְוֵאיִני ָיֹכל ִלְפרֹוד ִמּמֶ ּבּור ׁשֶ ְמֹאד ַאַחר ֵאיזֶה ּדִ
ל ֵסֶדר  ל ּכָ ּלֵ ה, ְלִהְתּפַ ר ַהְרּבֵ י ֲאִני ָצִריְך ְלַדּבֵ ֵלמּות, ּכִ ם זֶה ֵאינֹו ׁשְ ּגַ ה יֹוֵדַע ׁשֶ יֹוֵתר, ְוַאּתָ

ים ְמֹאד: ה ְמֻרּבִ י ְצָרַכי ֵהּמָ ה, ּכִ ׁשֹות ַהְרּבֵ ִחּנֹות ּוַבּקָ ה ּוְלהֹוִסיף עֹוד ּתְ ִפּלָ ַהּתְ

ֵלא ַרֲחִמים  ּמָ ּתִ מֹות, ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ים ֲאדֹון ּכָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ אִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ִרּבֹון ּכָ ּוְבֵכן ּבָ
ר  ֲאׁשֶ ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ ַעל־ְיֵדי  ה  ּלָ ְוַהּדַ ה  ָהֲעִנּיָ ָמִתי  ִנׁשְ ַעל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ְנׁשָ ַעל 
ר זֶה ָיִמים  יִתי. ַעד ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך ָעׂשִ י ְוָהַרע ּבְ ְעּתִ ָך, ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ יִתי ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדֶ ִהְרּבֵ
ה  דֹוׁשָ ֶדה ַהּקְ ה ִמן ַהּשָׂ ְרׁשָ ָמִתי הֹוֶלֶכת ָנָעה ְוָנָדה, ְוִנְתַרֲחָקה ְוִנְתּגָ ר ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ ִנים ַהְרּבֵ ְוׁשָ
יר, ְוִהיא הֹוֶלֶכת ּוְמֹטֶרֶפת  ּגֹוָלה ְוֵאין ָלּה ַמּכִ דֹוׁשֹות, ְוָיְצָאה ּבַ מֹות ַהּקְ ׁשָ ל ַהּנְ ֵדִלים ּכָ ם ּגְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ְרמּו  ה ַוֲעֹונֹוַתי ּגָ ָצִרים. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ין ַהּמְ יגּוָה ּבֵ ל רֹוְדֶפיָה ִהּשִׂ ְוֵאין ָלּה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה. ּכָ
ה ֵאיְך יּוַכל  י ְבָעְנִיי ָחִליָלה. ְוַעּתָ ה ְויֹוֵתר ִמזֶּה, לּוֵלא ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָאז ָאַבְדּתִ ל ֵאּלֶ ּכָ
יּוַכל  ְוֵאיְך  ְך,  ּכַ ל  ּכָ ָמִתי  ׁשְ ִמּנִ ָרחֹוק  ֲאִני  ׁשֶ ֵמֲאַחר  זֶה,  ֲאדֹוִני  ִעם  ר  ְלַדּבֵ זֶה  ֲאדֹוִני  ֶעֶבד 
ְקָוה ָלׁשּוב  ן ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ים. ַעל־ּכֵ ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ ר ּדִ ל ּוְמֹטָרף ְלַדּבֵ ֶלם ָסרּוַח ְמֻבְלּבָ ּגֹ
אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי  י. ְוַעל זֶה ּבָ ֶדה ָהֲאִמּתִ ַעל ַהּשָׂ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּבַ ן, ּכִ ּוְלִהְתַחּנֵ
ח,  ּוֻמְרּתָ ֵלב ָקרּוַע  ּבְ ה,  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ִחיָנִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים,  ּתְ יל  ֲאבֹוַתי, ְלַהּפִ
ְלַרֲחֶמיָך  ה  ּוְמַחּכֶ ּוְמַיֵחל  יט  ּוַמּבִ צֹוֶפה  ִגים.  ִעּלְ ּוִבְלׁשֹון  ָפה  ׂשָ ַלֲעֵגי  ּבְ ְוֶנֱאָנח,  ָחֵרד  ֵלב  ּבְ
ר ְוֹלא  ה ְלַדּבֵ י ֵאין ִלי ּפֶ ֶהֶרף ַעִין, ּכִ ב ְודֹוֵמם ִלְתׁשּוַעת ְיֹהָוה ּכְ ּיֹות, יֹוׁשֵ ַוֲחִנינֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ
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ר  דֹוׁשֹות, ֲאׁשֶ ל טֹובֹוֶתיָך ְוֵעצֹוֶתיָך ַהּקְ ָיַדִים ּכָ י ּבְ ַחְתּתִ י ְוׁשִ י ִקְלַקְלּתִ ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש, ּכִ
ֶלְך: ׁש ִלי עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזֹעק ֶאל ַהּמֶ ה ַמה ּיֵ ָכל ֵעת, ְוַעּתָ ְעּתָ ָעַלי ּבְ ּפַ ִהׁשְ

ה ְלַבד יֹוֵדַע ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות  י ַאּתָ ָמִתי, ּכִ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַעל ַנְפׁשִ
ל  גּוָמה ְמֹאד ְוַעל ּכָ ָמִתי ַהּפְ ה. ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ַעל ִנׁשְ ִנים ַהְרּבֵ ֲעֵליֶהם זֶה ָיִמים ְוׁשָ ׁשֶ
ר,  ים. אֹוי אֹוי אֹוי, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ִאין ּבַ ָאְזִלין ַעְרִטּלָ מֹות ָהֲעֻרּמֹות ּדְ ׁשָ ַהּנְ
י  ַגְמּתִ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ַוֲעצּוִמים  בֹוִהים  ּגְ דֹוִלים  ּגְ ָגִמים  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ה  ֶאְזּכֶ ָמַתי  אֹוי,  אֹוי  אֹוי 
ַעל  ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ַעל  ְוַרֵחם  ֲחֹמל  י.  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ י  ְוִקְלַקְלּתִ
ַלֲעֹסק  ּיּוַכל  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ֶדה  ׂשָ ַעל  ַבּ ָלנּו  ְוֵתן  ִתים,  ְוַהּמֵ ים  ַהַחּיִ ְוַנְפׁשֹות  ְורּוחֹות  מֹות  ְנׁשָ ל  ּכָ
ִתים,  ים ְוַהּמֵ ל ַהַחּיִ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ן ּכָ ְהֶיה לֹו ֹכַח ְלַתּקֵ ּיִ מֹוֵתינּו, ׁשֶ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ִתּקּון ַנְפׁשֵ ּבְ
ּקּוֵניֶהם  ּתִ ָכל  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶדה  ַהּשָׂ ְלתֹוְך  ִלְפִנים  ִמחּוץ  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ְלַהְכִניס 
ן  ירֹוֵתיֶהם, ְוִלּתֵ ָלם ּוְלַהְצִמיָחם ּוְלַהְרּבֹות ּפֵ קֹוָתם ּוְלַגּדְ ּוְצָרֵכיֶהם, ְלזֹוְרָעם ּוְלנֹוְטָעם ּוְלַהׁשְ
לֹום,  ְוׁשָ ַיְכִחיׁשּו ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ַחס  ּלֹא  ִבים ׁשֶ ְוָהֲעׂשָ ל ָהִאיָלנֹות  ין ּכָ ּבֵ ָראּוי  ּכָ ַהְרָחָקה 
ם  ב ׁשָ ה ְלמֹוָצֵאי ָמִים. ַוּיֹוׁשֶ ר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ תּוב, ָיׂשֵ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ
ִרי ְתבּוָאה. ַוְיָבְרֵכם ַוִיְרּבּו  ֲעׂשּו ּפְ עּו ְכָרִמים ַוּיַ ּטְ דֹות ַוּיִ ְזְרעּו ׂשָ ב. ַוּיִ ְרֵעִבים ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ
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ְקָרִאים  ה ַהּנִ דֹוׁשָ ֶדה ַהּקְ ִתּקּון ַהּשָׂ יֵקי ֱאֶמת ָהעֹוְסִקים ּבְ ּדִ ים ַעל ַהּצַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ּבְ
ל  ִמּכָ יֵלם  ְוַתּצִ ְמֵרם  ְוִתׁשְ ֶהם,  ּבָ לּוִים  ַהּתְ ל  ּכָ ְוַעל  ֲחָלֵציֶהם  יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ְוַעל  ֶדה,  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ
ִרין  ְתּגָ ּמִ ׁשֶ רּות  ַהִהְתּגָ ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ רֹוְדֵפיֶהם.  ל  ּוִמּכָ ׂשֹוְנֵאיֶהם  ל  ּוִמּכָ אֹוְיֵביֶהם 
חּוס  ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ֲעֵליֶהם  ִאים  ּבָ ׁשֶ ְוָהְרִדיפֹות  ּסּוִרים  ְוַהּיִ ְנָאה  ְוַהּקִ ְנָאה  ַהּשִׂ ְוֹגֶדל  ֶהם,  ּבָ
ֵצם  ֵקם ְוַאּמְ ֵמם ְוַחזְּ יֵלם, ַהֲחֵים ְוַקּיְ ְמֵרם ְוַהּצִ י, ְוׁשָ ַוֲחֹמל ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ֶוֱאֹמר ְלָצרֹוֵתיֶהם ּדַ
ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֵחם  ּה.  ּלָ ּכֻ ֶדה  ַהּשָׂ ל  ּכָ ּוְבִתּקּון  ִתּקּוֵננּו  ּבְ ַלֲעֹסק  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּוָבְרֵכם, 
ִנים,  ׁשָ ֵמאֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ זֶה  ּקּון  ִמּתִ ְרחֹוקֹות  מֹות  ְנׁשָ ַעל  ֵאּלּו,  ּכָ ֲעׁשּוקֹות  מֹות  ְנׁשָ ַעל 
ְלּגּול  ָכל ּגִ ְתָקאֹות ָעְברּו ֲעֵליֶהם ּבְ ה ִיּסּוִרין ְוָצרֹות ְוַהְרּפַ ְלּגּוִלים ָעְברּו ֲעֵליֶהם ְוַכּמָ ה ּגִ ְוַכּמָ
ִאין,  ָאְזִלין ַעְרִטּלָ מֹות ָהֲעֻרּמֹות ּדְ פֹות, ּוִבְפָרט ַעל ְנׁשָ מֹות ֲעֵיפֹות ְוִנְרּדָ ְוִגְלּגּול. ֲחֹמל ַעל ְנׁשָ
ֲעֵליֶהם. ֲחֹמל  ה ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ר ַאּתָ ׁשּום ּגּוף, ֲאׁשֶ ׁש ּבְ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתַלּבֵ ׁשֶ
ר, ֲחֹמל  ְמָעָתם ְוַצֲעָקָתם, ֲחֹמל ַעל ַאְנָחָתם ּוְגִניָחָתם ְוֶאְנָקָתם, ֲחֹמל ַעל ַצֲעָרם ַהּמַ ַעל ּדִ
ֶמָך ְלַמַען  ל. ֲחֹמל ֲעֵליֶהם ְלַמַען ׁשְ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ֵבד ְמֹאד ֲאׁשֶ ה ְוַהּכָ ׁשֶ ַעל ִטְלטּוָלם ַהּקָ
ה ְלַמַעְנָך ְוֹלא  ל ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו, ֲעׂשֵ ּלֵ נּו ּכַֹח ָוַדַעת ְלִהְתּפַ י ֵאין ּבָ ים ְלַבד, ּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
י  ּלֹונּו ְמֹאד. ָעְזֵרנּו ּכִ ּדַ י  ּכִ מּונּו ַרֲחֶמיָך  ְיַקּדְ ְזּכֹר ָלֶהם ְוָלנּו ֲעֹונֹוֵתינּו. ַמֵהר  ְלַמֲעֵננּו ְוַאל ּתִ
ֶדה,  ַעל ַהּשָׂ ִאירּו ֵעיֵני ּבַ ּיָ ֱאֶמת ַעד ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ָלׁשּוב ּבִ ָעְננּו. ְוַזּכֵ ָעֶליָך ִנׁשְ
ֲעֹזר  ּתַ ֵדה־ּבֹוִכים. ׁשֶ לֹום ׂשְ ֵדה־צֹוִפים ְוֹלא ִתְהֶיה ִנְקֵראת ַחס ְוׁשָ ֶדה ִנְקֵראת ׂשְ ְוִתְהֶיה ַהּשָׂ
ֶדה ִלְהיֹות צֹוֶפה  ַעל ַהּשָׂ ְהֶיה ּכַֹח ְלַהּבַ ּיִ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יַע ּבְ ְותֹוׁשִ
ְכִלית  ְכִלית ַלֲהִביאֹו ֶאל ַהּתַ ָרֵאל ָהָרחֹוק ִמן ַהּתַ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ל ַעל ּכָ ּכֵ יט ּוִמְסּתַ ּוַמּבִ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי,  ַעְלָמא  ַהאי  ּדְ ֵמֵחיזּו  ְוַדְעּתֹו  ֵעיָניו  ִלְסּתֹם  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ י,  ָהֲאִמּתִ
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ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ תֹוְך  ּבְ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ּבְ ּטּול  ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ִמיד  ּתָ ִנְכָלל 
ֶאָחד. ָעְזֵרנּו טֹוב ַלּכֹל,  תֹו ּבְ ִפּלָ ָרֵאל ִלְכֹלל ּתְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ה ּכָ ְזּכֶ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּלֹו טֹוב, ּבְ ּכֻ
ֱאֶמת  ַאְחּדּוְתָך ּבֶ ֵלל ּבְ ל ַעְצֵמנּו ְלַגְמֵרי ִלּכָ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ִמּיּוֵתנּו, ַעד ׁשֶ ׁשְ ל ּגַ ל ּכָ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָתּה  ִחּלָ לּוָלה ַיַחד ִמּתְ ֵלמּות ּכְ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֵתנּו ּבְ ְהֶיה ְתִפּלָ ּתִ ִמיד, ַעד ׁשֶ ּלֹו טֹוב ּתָ הּוא ּכֻ ׁשֶ
ה ְלעֹוָלם. ַוֲאִפּלּו  ִפּלָ ל ַהּתְ ח ׁשּום אֹות ְוִדּבּור ׁשֶ ּכַ ַתְכִלית ָהַאְחּדּות, ְוֹלא ִנׁשְ ְוַעד סֹוָפּה ּבְ
ֵנֵלְך  ְוֹלא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְוִדּבּור  אֹות  ֶאת  ֲעַדִין  ִנְזּכֹר  ה,  ִפּלָ ַהּתְ סֹוף  ּבְ ֲעֹמד  ּנַ ׁשֶ ּכְ
בֹוא ְלסֹוף  ּנָ ׁשֶ ה, ֲאִפּלּו ּכְ ִפּלָ ל ַהּתְ ְוֹלא ַנֲעֹבר ְוֹלא ִנְפֹסק ְלעֹוָלם ֵמאֹות ְוִדּבּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ל  ה, ַרק ּכָ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ין ּדִ ל ְוַהְרָחָקה ּבֵ רּוד ְוֶהְבּדֵ ה ׁשּום ּפֵ ה, ְוֹלא ַנֲעׂשֶ ִפּלָ ַהּתְ
ּה  ּה ְלסֹוָפּה ּוִמּסֹוָפּה ְלֹראׁשָ ֶרת ַיַחד ֵמֹראׁשָ ֶ ֶרת ּוְמֻקּשׁ לּוָלה ּוְמֻחּבֶ ְהֶיה ּכְ ּה ּתִ ּלָ ה ּכֻ ִפּלָ ַהּתְ
ר  ה ְלַסּדֵ ּלֹו טֹוב. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ּלֹו ֶאָחד ּכֻ י ּכֻ ֵלמּות, ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ַתְכִלית ָהַאְחדּות, ּבְ ּבְ
ׁשֹות ּוִוּדּוִיים ּוִפּיּוִסים  חֹות ּוְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ָכל יֹום ָויֹום ׁשִ ְולֹוַמר ְלָפֶניָך ּבְ
ם  ְוֻכּלָ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ב  ַהּלֵ ַנת  ּוָ ּכַ ַתְכִלית  ּבְ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ָמֵלא,  ֶפה  ּבְ ה  ַהְרּבֵ
ְוָעֵתנּו ְוַתֲאִזין  ַמע ׁשַ ׁשְ ר ּתִ ַתְכִלית ָהַאְחּדּות, ַעד ֲאׁשֶ ְמָך ַהְמֻיָחד ּבְ ׁשִ לּוִלים ַיַחד ּבְ ִיְהיּו ּכְ
ה ִחיׁש ַקל  ְזּכֶ ּנִ ַרֲחִמים, ׁשֶ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ ל ִמׁשְ א ּכָ ִחּנֹוֵתינּו ּוְתַמּלֵ יב ּתְ ִפּלֹוֵתינּו ְוַתְקׁשִ ּתְ
ים ֶחְלֵקנּו ִעם  ֱאֶמת. ְוָתׂשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ְוִלְהיֹות ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְמֵהָרה ָלׁשּוב ּבִ
נּו ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח  ע ִעם ַנְפׁשֵ ֲעׁשַ ָ ַגן־ֵעֶדן, ְוִתּשׁ ִבים ְלָפֶניָך ּבְ ִרים ַהּיֹוׁשְ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ַהּצַ
א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ ֵני ְימֹות ַהּמָ ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלׁשְ ְנָצִחים, ְוִנְזּכֶ
ַוֲחִנינֹוֶתיָך,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ָתִמיד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו 
יִקים ֶלָעִתיד  ּדִ ה ַלּצַ ֲעׂשֶ ּתַ חֹול ׁשֶ ה ַלֲעֹמד ְוִלְראֹות ֶאת ַהּמָ ְזּכֶ ּנִ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ׁשֶ נּו ּבַ ּוְתַזּכֵ
ְוָאַמר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו.  ינּו  ִקּוִ ְיֹהָוה  זֶה  ְואֹוֵמר,  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ְוָכל  ָלֹבא, 
יׁשּוָעתֹו.  ְמָחה ּבִ ינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ יֵענּו זֶה ְיֹהָוה ִקּוִ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ּיֹום ַההּוא ִהּנֵה ֱאֹלֵהינּו זֶה ִקּוִ ּבַ
חֹול  ַהּמָ ְמַחת  ׂשִ ים  ה ְלָהִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ָלזֶה, ַאׁשְ ה  ַחּכֶ ַהּמְ ֵרי  ַאׁשְ

ַהזֶּה:

נּו  ינּו ְוַזּכֵ נּו, ְוַחּיֵ נּו ּבָ ל עֹוד ַנְפׁשֵ ִרּיֹוֶתיָך. ַרֵחם ָעֵלינּו ּכָ ָמֵלא ַרֲחִמים, ָחֵפץ ְלֵהִטיב ְלָכל ּבְ
ָאנּו ְצִריִכין,  ל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ַאּתָ מֹו ׁשֶ ית, ּכְ ּיִ יׁשּוָעְתָך ָהֲאִמּתִ יֵענּו ּבִ ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
ִכּסּוָפא  ּבְ ֵנעּול  ְוָלא  ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ָפֶניָך  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  יַע  ְלַהּגִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ְוִגילּו  ַביֹהָוה  ְמחּו  ׂשִ ְוגֹוֲאִלי.  צּוִרי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ְך.  ַקּמָ
ָמָלְך.  ְיֹהָוה  ַבּגֹוִים  ְוֹיאְמרּו  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ ֵרי ֵלב.  ִיׁשְ ל  ּכָ ְוַהְרִנינּו  יִקים  ַצּדִ
מֹו  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ תּוב, ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ

ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאֹמר, ׁשְ ֶאָחד. ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ



רּוֲחָך ֵאָלי ַנִים ּבְ י ׁשְ שצטּתֹוָרה סו י ִויִהי ָנא ּפִ

רּוֲחָך ֵאָלי ַנִים ּבְ י ׁשְ ּתֹוָרה סו י ִויִהי ָנא ּפִ

קּות א.  ּלְ דֹול ְמֹאד ִלְהיֹות ֵאֶצל ִהְסּתַ ָבר ּגָ ּדָ
י  ּכִ ְלִמידֹו,  ּתַ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  יק,  ּדִ ַהּצַ
דֹוָלה ְמֹאד. ְוהּוא טֹוָבה  ה ָאז ֶהָאָרה ּגְ ּלֶ ִנְתּגַ
ַעל־ ְוזֹוִכין  ם.  ׁשָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  דֹוָלה  ּגְ

ְלִמיִדים  ְלַהּתַ ַאְך  ָיִמים.  ַלֲאִריכּות  ְיֵדי־זֶה 
דֹוָלה  ּגְ ֶהָאָרה  ָלֶהם  יַע  ַמּגִ ָאז  ָהעֹוְמִדים 
ַנִים  י ׁשְ ל ּפִ יֹוֵתר. ִויכֹוִלין ִלְזּכֹות ָאז ְלַקּבֵ ּבְ
ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ּוִבְלַבד  ַרּבֹו,  ל  ׁשֶ רּוחֹו  ּבְ
ֵהם  ׁשֶ ַעד  ִאיָלן,  ּבְ ֲעָנִפים  ּכַ ֵהיֵטב  ּבֹו 
ְוַהְיִרידֹות  ָהֲעִלּיֹות  ל  ּכָ ַעְצָמם  ּבְ ים  יׁשִ ַמְרּגִ
ֶאְצלֹו.  ֵאיָנם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו  ם  ְלַרּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ָנה  ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ְלִמיד ִיְתּפַ ַהּתַ ְוָאז יּוַכל ִלְהיֹות ׁשֶ
ְוִצְדקּות  ֻעְבּדֹות  ַהּפַֹעל  ֶאל  ִמּכַֹח  ְויֹוִציא 
ל ַרּבֹו: ֹכחֹו ׁשֶ יֹוֵתר ֵמַרּבֹו, ּוֶבֱאֶמת ַהּכֹל ּבְ

ם ב.  ֶֹרׁש ֶאָחד ִעם ַרּבָ ְלִמיִדים ֵהם ִמּשׁ ַהּתַ
ִאיָלן,  ּבְ ֲעָנִפים  ּכַ ּבֹו  לּוִיים  ּתְ ְוֵהם  יק,  ּדִ ַהּצַ
ְוָהֲעָנִפים  ְרׁשֹו,  ָ ִמּשׁ ִחּיּותֹו  יֹוֵנק  ָהִאיָלן  ׁשֶ
ה  ּמָ זֶה ּכַ ֶרְך ָהִאיָלן. ְוֵיׁש ּבָ יֹוְנִקים ַהִחּיּות ּדֶ
ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ְלִמיִדים  ּתַ ֵיׁש  י  ּכִ ִחינֹות.  ּבְ
ְוֵכן  ָעִלים,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֲעָנִפים, 
י  ּפִ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין  ן  ְוַעל־ּכֵ ִחינֹות,  ַהּבְ ָאר  ׁשְ

ִנים(: ן ּפְ "ל )ַעּיֵ ּנַ קּות ּכַ ּלְ ֵעת ַהִהְסּתַ ַנִים ּבְ ׁשְ

ֵיׁש ג.  י  ּכִ קּות,  ּלְ ִהְסּתַ ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 
מֹו  ק ׁשְ ַסּלֵ ּמְ ם, ׁשֶ ֵ קּות ַהּשׁ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ם ּבְ ּגַ
קּות  ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ן ּבְ ם ּכֵ הּוא ּגַ ּוִפְרסּומֹו, ׁשֶ
ִחיַנת:  ּבְ ֶפׁש,  ַהּנֶ הּוא  ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ֶפׁש,  ַהּנֶ
ְוֵיׁש  יט(,  ב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ מֹו"  ׁשְ הּוא  ַחּיָה  "ֶנֶפׁש 
ן ִסיָמן  ן ְלַקּמָ ׁש )ַעּיֵ ִחיַנת ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמּמָ זֶה ּבְ ּבָ
א.  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ם  ּגַ ְוֵיׁש  ר"ס(, 

ן ְיכֹוִלין  קּות, ּכֵ ּלְ ל ַהִהְסּתַ ִחיָנה ׁשֶ ּוְכִפי ַהּבְ
יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ָאז  ָהעֹוְמִדים  ְלִמיִדים  ַהּתַ
ַנִים,  י ׁשְ ִחיַנת ּפִ ִחיָנה ִמּבְ ם ֵאיזֶה ּבְ ל ּגַ ְלַקּבֵ
ָלה  ּבָ ַהּקַ ָאז  ְלַגְמֵרי,  קּות  ּלְ ַהִהְסּתַ ַעת  ּוִבׁשְ

ֶעְליֹוָנה  יֹוֵתר  ַמְדֵרָגה  ּבְ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ ל  ׁשֶ
יל  ל ְלַהְקּבִ ּדֵ ּתַ ן ָצִריְך ְלִהׁשְ ּוְגדֹוָלה, ְוַעל־ּכֵ
ו הּוא ֵעת  י אּוַלי ַעְכׁשָ ַעם, ּכִ ָכל ּפַ ֵני ַרּבֹו ּבְ ּפְ
יל  ְרּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ קּות,  ּלְ ִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ ֵאיזֶה  ל  ׁשֶ
ַנִים  י ׁשְ זֶה יּוַכל ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת ּפִ ַעְצמֹו ּבָ

ל ַרּבֹו: רּוחֹו ׁשֶ ּבְ

ַעל־ד.  ָרן  ִעּקָ ְוָהֲעֵברֹות,  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ
ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהּפַֹעל,  ֶאל  ִמּכַֹח  ּמֹוִציִאין  ׁשֶ ְיֵדי 
זֹּוֶכה ַלֲעׂשֹוָתּה  ׁשֶ ְצָוה הּוא ַרק ּכְ ֵלמּות ַהּמִ ׁשְ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַלּפַֹעל  ּמֹוִציָאּה  ּוְכׁשֶ ֹפַעל,  ּבְ
ְמַקּיֵם  הּוא  ַוֲהֵרי  ׁש.  ַמּמָ ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ
לֹום,  ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ עֹוָלם ָמֵלא, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ּבַ
ַלֲעׂשֹוָתּה  ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ ֹכַח  ּבְ ָהֲעֵבָרה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ַלּפַֹעל  ּמֹוִציָאּה  ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
מּור ְוָחׁשּוב  ע ּגָ ה אֹוָתּה, ָאז הּוא ָרׁשָ ְועֹוׂשֶ
ד  ּוְמַאּבֵ ַעְצמֹו  ד  ְמַאּבֵ הּוא  ַוֲהֵרי  ֵמת,  ּכְ
ל ָהעֹוָלם ֹלא  י ּכָ לֹום, ּכִ עֹוָלם ָמֵלא ַחס ְוׁשָ
ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ֹזאת  ִחיָנה  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ִנְבָרא 
ַרְך,  ִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל ָידֹו ִיְתּבָ ַהּבְ
ּפֹוְגִמין  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵבָרה  ָכל  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ
מֹות  ֵ ַהּשׁ ּוִבְכָלִלּיּות  ָהעֹוָלמֹות  ְכָלִלּיּות  ּבִ
ְזָבן.  ְלׁשֵ ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ִאם  י  ּכִ ְקָוה  ּתִ ְוֵאין 
ְתָחְרִטים ַעל ָהֲעֵבָרה  ּמִ ׁשֶ ׁשּוָבה ַעל־ְיֵדי  ּתְ
ל  ּכָ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  אֹוָתּה,  ְועֹוְזִבים 
ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ּקּון  ּתִ ּומֹוִציא  ְוחֹוזֵר  "ל,  ַהּנַ

ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל:

ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל הּוא ַעל־ְיֵדי ה. 
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ה  ּיָ ֲעׂשִ ל  ּכָ י  ּכִ ּבּור,  ַהּדִ ֵלמּות  ׁשְ
ּתֹוְך  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָלבֹוא  ְצִריָכה  ָהָאָדם 
ָלבֹוא  ְצִריִכין  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ י  ּכִ ּבּור,  ַהּדִ
ְוָכל  ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ִלְבִחיַנת 
ֻמְכָרִחים  ם  ּלָ ּכֻ ְלָהָאָדם,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ



רּוֲחָך ֵאָלי ַנִים ּבְ י ׁשְ ּתֹוָרה סו י ִויִהי ָנא ּפִ ת

ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ּבִ ּבּור  ַהּדִ תֹוְך  ּבְ ָלבֹוא 
ֹזאת,  יׁש  ַמְרּגִ ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ
מֹו  ּכְ דֹול,  ּגָ ַדּקּות  ּבְ הּוא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
ּבּור  ַהּדִ ְוַעל־ְיֵדי  דֹוׁש,  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ַהּפַֹעל,  ֶאל  ִמּכַֹח  ְויֹוֵצא  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִנְגָמר 
ֵדי  ּכְ ּבּור  ִלים ֶאת ַהּדִ ן ְצִריִכין ְלַהׁשְ ְוַעל־ּכֵ

ן אֹות ח(: ן ְלַקּמָ ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. )ַעּיֵ

ִחיַנת ו.  ה ַעל־ְיֵדי ּבְ ּבּור ַנֲעׂשֶ ֵלמּות ַהּדִ ׁשְ
ָחֵסר  ּבּור  ַהּדִ ו  ַעְכׁשָ י  ּכִ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא 
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְוֵאינֹו 
ֲאָבל  ּבּור,  ַהּדִ ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ קֹוְרִאין 
ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ִיְקְראּו  ֶלָעִתיד 
ֶאל  ֶאְהּפְֹך  ָאז  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּור,  ַהּדִ
ם ה'"  ׁשֵ ם ּבְ ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכּלָ ים ׂשָ ַעּמִ
ֵמַאַחר  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ְברּוָרה'  ָפה  'ׂשָ )ְצַפְנָיה ג, ט(, 

ּבּור,  ַרְך ִעם ַהּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּכֹל ִיְקְראּו ְלַהּשׁ ׁשֶ
ֵלמּות. ְוָכל זֶה  ּבּור ׁשְ ן ָאז ִיְהֶיה ְלַהּדִ ַעל־ּכֵ
ּלּות ָהֱאֶמת  ֶדל ִהְתּגַ ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ַעל־ְיֵדי ּגֹ
ת  ֻדּלַ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְראּו ַהּכֹל ּגְ ְהֶיה ָאז. ׁשֶ ּיִ ׁשֶ
ִרים, ְוֵכן ְלֵהֶפְך  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ְוִתְפֶאֶרת ַהּצַ
יִקים  ּדִ ת ַהּצַ ֻדּלַ ר ּגְ י ִעּקַ ִעים, ּכִ ֶלת ָהְרׁשָ ַמּפֶ
ַרק  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ֲאֵליֶהם  ְלִוים  ַהּנִ ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ
דֹול ְוַהּנֹוָרא,  ין ַהּגָ יֹום ַהּדִ ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּבְ
ם, "ָמה  ָתם ְוִתְפַאְרּתָ ֻדּלָ י ָאז ִיְראּו ַהּכֹל ּגְ ּכִ
ִיְראּו  ְלִהּפּוְך  ְוֵכן  ָלֶהם".  פּון  ַהּצָ טּוְבָך  ַרב 
ִיְהֶיה  ָאז  י  ּכִ ִעים,  ָהְרׁשָ ֶלת  ַמּפֶ ָאז  ַהּכֹל 
ְהֶיה ָהָאָדם ִנּדֹון ַעל  ּיִ א ׁשֶ ִדיָנא ַרּבָ יֹוָמא ּדְ
רּו  ָרט ּוְפָרט, ְוֹלא ְיַוּתְ ל ּפְ ה, ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ּכָ
ְכָחה ְלָפָניו  י ֵאין ׁשִ ָבר ָקָטן, ּכִ לֹו ַעל ׁשּום ּדָ
ר לֹו ָאז. ְוָאז ִיְראּו  ַרְך, ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ִנְזּכָ ִיְתּבָ
זָָּכה  ע, ּוֵבין ִמי ׁשֶ יק ְלָרׁשָ ין ַצּדִ ּבֵ ַהִחּלּוק ׁשֶ
ּוֵבין  ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצּדִ ר  ּוְלִהְתַחּבֵ ְלִהְתָקֵרב 
ּלּות  ִהְתּגַ ֶדל  ּגֹ ְוַעל־ְיֵדי  ֲעֵליֶהם.  ָחַלק  ׁשֶ ִמי 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ָיׁשּובּו  ַהזֶּה,  ָהֱאֶמת 

ִיְהֶיה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה',  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְוִיְקְראּו 
ֵלמּות: ׁשְ ּבּור ּבִ ַהּדִ

ָעְלָמא ז.  ִחיַנת  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין  ֲאָבל 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ ָאֵתי  ּדְ
ְוזֶה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ ִעים  ָלְרׁשָ ָלה  ַמּפָ
ֶלת  ר ַמּפֶ י ִעּקַ "ל. ּכִ ּנַ ה ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת ּכַ ַנֲעׂשֶ
א ִיְהֶיה ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת  ִעים ָלעֹוָלם ַהּבָ ָהְרׁשָ
זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ ִנים(.  ּפְ ן  )ַעּיֵ ָאז  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָהָאָדם 
ֵני  ִביל ּבְ ׁשְ ה ּבִ ִנּיָ ִלי ׁשּום ּפְ ַרְך ְלַבד, ּבְ ִיְתּבָ
ִחיָנה  יְך ַהּבְ ָאָדם, ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכין ְלַהְמׁשִ
ְהֶיה  ּיִ ַהְינּו ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה, ּדְ א ּבָ ל עֹוָלם ַהּבָ ׁשֶ
ַעד  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ ִעים  ָהְרׁשָ ֶלת  ַמּפֶ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה'.  ֶאל  ָלׁשּוב  ם  ּלָ ּכֻ ּיְֻכְרחּו  ׁשֶ
ם  ּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ ֵלמּות  ׁשְ יִכין  ַמְמׁשִ
ְלהֹוִציא  זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַהּפַֹעל  ֶאל  ִמּכַֹח 

ק ַלֲעׂשֹות: חֹוׁשֵ ׁשֶ

ִביל ח.  ׁשְ ּבִ ִרּיֹות  ַלּבְ ִנְצָרְך  הּוא  ׁשֶ ִמי 
ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ְרָנָסה  ּפַ לֹו  ֵיׁש  ֲאִפּלּו  אֹו  ְרָנָסה,  ּפַ
יבּות  ַוֲחׁשִ בֹוד  ּכָ ל  ׁשֶ ֲאָוה  ּתַ לֹו  ֵיׁש  ֲאָבל 
י הּוא  ִרּיֹות, ּכִ ְכָלל ִנְצָרְך ַלּבְ ן ּבִ ם ּכֵ הּוא ּגַ ׁשֶ
יּוַכל  ָאז  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ יבּות  ַוֲחׁשִ ְלָכבֹוד  ִנְצָרְך 
ַהְינּו ַלֲעׂשֹות  תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ דֹול  ּגָ ֶקר  ׁשֶ ּבְ ִלּפֹל 
ֵני ָאָדם, ֵמַאַחר  ּבְ ִביל  ׁשְ ֶקר ּבִ ׁשֶ נּועֹות ּבְ ּתְ
אֹו  ְרָנָסה  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ָלֶהם  ִנְצָרְך  הּוא  ׁשֶ
ר ְקָצת  ׁשֵ הּוא ּכָ בֹוד ְוַכּיֹוֵצא. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ּכָ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ מּור,  ּגָ ְקָרן  ְוׁשַ ָצבּוַע  ְוֵאינֹו 
ִחיָנה  ּבְ ֵאיזֶה  ּבְ ִרּיֹות  ַלּבְ ִנְצָרְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ
תֹו  ִפּלָ ּתְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְמֹאד  לֹו  ה  ָקׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ
ׁש  ּיֵ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ַאף  י  ּכִ ַלֲאִמּתֹו,  מּור  ּגָ ֱאֶמת  ּבֶ
ׁש,  ַמּמָ מּור  ּגָ ֶקר  ׁשֶ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו  ּבְ
ֱאֶמת, ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא  ל ּבֶ ּלֵ ְורֹוֶצה ְלִהְתּפַ
הּוא ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו  ַהְינּו ׁשֶ ה ְמֹאד, ּדְ ַהְרּבֵ
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ף  נּוָעה אֹו ֵאיזֶה ַהְמָחַאת ּכַ ה ֵאיזֶה ּתְ ְועֹוׂשֶ
אֹו  ְרָנָסה  ּפַ ל  ׁשֶ ה  ִנּיָ ּפְ ֵאיזֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוכּו' 
ּוַמְמִציא  ַעְצמֹו  ַעת  ּדַ ְוּגֹוֵנב  ְוַכּיֹוֵצא,  בֹוד  ּכָ
ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ִסּבּוִבים  ְלַעְצמֹו 
תֹו,  ְתִפּלָ נּוָעה ּבִ ֱאֶמת ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ַהּתְ ּבֶ
ִלּבֹות  ּבֹוֵחן  ֲאָבל  ֱאֶמת.  ּבֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ה  ּוְמַכּסֶ
ַרק  הּוא  ָהֱאֶמת  י  ּכִ ֱאֶמת,  זֶה  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶאָחד, 
ן  ְוַעל־ּכֵ ַאֶחֶרת.  ה  ִנּיָ ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבּדֹו 
ִחיָנה  ּבְ ֵאיזֶה  ּבְ ִרּיֹות  ַלּבְ ִנְצָרְך  הּוא  ׁשֶ ִמי 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  לֹו  ה  ָקׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ הּוא  ׁשֶ
ִנּיֹות  ּפְ ָעָליו  נֹוְפִלים  ים  ַרּבִ ּבָ י  ּכִ ים,  ַרּבִ ּבָ
"ל.  ּנַ ּכַ ֱאֶמת  ּבֶ ים  ַהְמֻכּסִ ָקִרים  ּוׁשְ דֹולֹות  ּגְ
תֹו  ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ן ָצִריְך ָהָאָדם ִלזֵָּהר ּבִ ַעל־ּכֵ
ִיְהֶיה  ֹלא  ָאז  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ַוֲעבֹוָדתֹו, 
ְברֹו  ׂשִ ים  ָיׂשִ ַרק  ִרּיֹות,  ַלּבְ ִנְצָרְך  ְכָלל  ּבִ
ֱאֶמת, ְוֹלא ַיֲחׁשֹב  ּוִבְטחֹונֹו ַעל ה' ֱאֹלָהיו ּבֶ
ְוׁשּום  ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשּום  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ֲאָלִפים  ין  ּבֵ ַלֲעֹמד  יּוַכל  ְוָאז  ָלל,  ּכְ ה  ִרּיָ ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ים  ֲאָנׁשִ
י"  ַחּיָ ּבְ ה'  "ֲאַהְלָלה  ְוזֶה:  ְלַבּדֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ
י  ּלִ ׁשֶ ים  ַחּיִ ַחי  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ב(,  קמו,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ִרּיֹות  ַלּבְ ְצָרְך  ַהּנִ י  ּכִ ִרּיֹות,  ַלּבְ ִנְצָרְך  ְוֵאיִני 
ּלֹו  ֶ ים ִמּשׁ ֵאיָנם ַחּיִ ים, ַהְינּו ׁשֶ יו ֵאיָנם ַחּיִ ַחּיָ
ֵאיִני ִנְצָרְך  ׁשֶ י הּוא ַחי ֵמֲאֵחִרים, ֲאָבל ּכְ ּכִ
אּוַכל  ָאז  י  ּלִ ׁשֶ ים  ַחּיִ ַחי  ַוֲאִני  ִרּיֹות  ַלּבְ

ֱאֶמת: ל ְלָפָניו ּבֶ ּלֵ לֹו ּוְלִהְתּפַ ְלַהּלְ

ִקים ט.  חֹוׁשְ ׁשֶ ּסּוִפין  ְוַהּכִ ק  ַהֵחׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ָאר  ְצָוה אֹו ׁשְ ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַהּמִ
ַלֲעׂשֹות,  ְוכֹוֵסף  ק  חֹוׁשֵ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ
אֹוִתּיֹות  ֶאל  ְנֻקּדֹות  יְך  ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֵלמּות  ׁשְ ּבּור ּבִ ּיּוַכל ְלהֹוִציא ַהּדִ ּבּור, ׁשֶ ַהּדִ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִיְצַעק  ְקָרא  ּיִ ׁשֶ רֹון,  ַהּגָ ַצר  ִמּמֵ
ּיֹוִציא  ׁשֶ ַעד  ּבּור,  ַהּדִ ִעם  ה  ַהְרּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ

ְוזֶה  ַהּפַֹעל.  ֶאל  ִמּכַֹח  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ
יא(  א'  יִרים  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ ֶסף"  ַהּכָ "ְנֻקּדֹות  ִחיַנת:  ּבְ
ְנֻקּדֹות  ין  ַנֲעׂשִ ק  ְוַהֵחׁשֶ ּסּוִפין  ַהּכִ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלהֹוִציא  ּבּור  ַהּדִ ְלאֹוִתּיֹות 
ָבר  ַהּדָ ֶאת  ַלּפַֹעל  ְלהֹוִציא  ה  ְוִיְזּכֶ "ל,  ּנַ ּכַ

ה: ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ם ֵהם ַרק י.  ּלָ ׁש ָלָאָדם, ּכֻ ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ
ק יֹוֵתר  ְהֶיה לֹו ֵחׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ק, ּכְ ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ ּבִ
ָהָאָדם  ֶרְך  ּדֶ ֵכן  י  ּכִ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ְלַהּדָ
ֵמֵאיזֶה  יֹוֵתר  אֹותֹו  ּמֹוְנִעים  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ
ְוַעל־ ַלֲעׂשֹותֹו,  יֹוֵתר  ּבְ ק  חֹוׁשֵ הּוא  ָבר  ּדָ
ָבר  ְרֵאִלי ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ְלַיֲהדּותֹו,  לֹו  ִריְך  ַהּצָ
זֶה,  ּבָ לּוי  ּתָ ַיֲהדּותֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות 
לֹו  נֹוְתִנין  ָאז  ָהֱאֶמת,  יק  ְלַצּדִ ִלְנֹסַע  ַהְינּו 
ּנֹוְתִנין לֹו הּוא  ׁשֶ ק  ְוַהֵחׁשֶ ק,  ַמְעָלה ֵחׁשֶ ִמּלְ
י ַעל־ְיֵדי  ְזִמיִנים לֹו, ּכִ ּמַ ִניָעה ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּמְ
ן ֵיַדע  "ל, ַעל־ּכֵ ּנַ ק ּכַ ר ַהֵחׁשֶ ּבֵ ִניָעה ִמְתּגַ ַהּמְ
ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ְמִניָעה  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ָהָאָדם 
ִניָעה הּוא  י ַהּמְ ָרּה ִאם ִיְרֶצה, ּכִ ּבְ יּוַכל ְלׁשַ
ק  ֵחׁשֶ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁשֶ ק,  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק 
ְלזֶה  ָראּוי  ּכָ דֹוִלים  ּגְ ְוִכּסּוִפין  ָחָזק  ְוָרצֹון 
אי  ַוּדַ ּבְ ַלֲעׂשֹות,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהֵעֶסק 
ַהּפַֹעל,  ֶאל  ִמּכַֹח  ּוְלהֹוִציאֹו  ְלָגְמרֹו  ה  ִיְזּכֶ
רּות  ּבְ ִהְתּגַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ֵהם  ִניעֹות  ַהּמְ י  ּכִ
ה  ִיְזּכֶ ְיָקא  ּדַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ק,  ַהֵחׁשֶ

"ל: ּנַ ְלָגְמרֹו ּכַ

יֹוֵתר, יא.  דֹול ּבְ ק ּגָ ְחׁשָ ַהּנֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ְוַדע ׁשֶ
ֵדי  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ְמִניעֹות  לֹו  ַמְזִמיִנים 
הּוא  ק  ַהֵחׁשֶ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ק  ַהֵחׁשֶ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ְלָהִבין  ָלָאָדם  ן ָראּוי  ְוַעל־ּכֵ ִניָעה.  ַהּמְ ִפי  ּכְ
ְמֹאד  ְמֹאד  דֹולֹות  ּגְ ְמִניעֹות  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ
ִחים  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ יק, ְועֹוְמִדים  ּדִ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ
ִמזֶּה  ְלָמְנעֹו,  ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ ְמֹאד  ְלָפָניו 



רּוֲחָך ֵאָלי ַנִים ּבְ י ׁשְ ּתֹוָרה סו י ִויִהי ָנא ּפִ תב

ק,  ְחׁשָ ַהּנֶ ַמֲעַלת  ֹעֶצם  ְוָיִבין  ֵיַדע  ַעְצמֹו  ּבְ
ל־ ּכָ דֹולֹות  ּגְ ִניעֹות  ַהּמְ זֶה  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ
ֵיׁש  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ ְך,  ּכָ
ִלְנֹסַע  רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ַרּבֹות,  ְמִניעֹות 
ָאז  ַהּכֹל,  לּוי  ּתָ זֶה  ּבָ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ
ֲאָבל  יֹוֵתר,  ּבְ ִניעֹות  ַהּמְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ אי  ַוּדַ ּבְ
יִקים,  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש 
זֶה  ּבָ ׁשֶ ֲאֵליֶהם  ְלִהְתָקֵרב  רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ִחים  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ ִטים  ּשְׁ ִמְתּפַ ָאז  ַהּכֹל,  לּוי  ּתָ
ָדִדים, ּוִמזֶּה  ל ַהּצְ ִניעֹות ְמֹאד ְמֹאד ִמּכָ ַהּמְ
"ל.  ּנַ ק ּכַ ְחׁשָ ַעְצמֹו יּוַכל ְלָהִבין ַמֲעַלת ַהּנֶ ּבְ
ָרצֹון  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ
ק ַהזֶּה,  ְחׁשָ ִפי ַמֲעַלת ַהּנֶ ק ָחָזק ְמֹאד ּכְ ְוֵחׁשֶ
יַע  ִניעֹות ּוְלַהּגִ ּבֹר ַהּמְ ה ִלׁשְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ
עֹוָלם  ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ָלל ׁשֶ י זֶה ּכְ ֵאָליו. ּכִ
ָצִריְך  ַרק  ָרּה,  ּבְ ְלׁשַ ָהָאָדם  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ
ִפי  ּכְ ְמֹאד  ָחָזק  ְוָהָרצֹון  ק  ַהֵחׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

"ל: ּנַ ק ּכַ ֱחׁשָ ַמֲעַלת ַהּנֶ

ַעְצמֹו יב.  ִלְפֹטר  ְלָהָאָדם  ָראּוי  ֵאין  ם  ּגַ
הּוא  רּוץ לֹוַמר, ֵמַאַחר ׁשֶ ְוִלְמֹצא ְלַעְצמֹו ּתֵ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ַלֲעׂשֹות  ק  ְוחֹוׁשֵ ָחֵפץ 
ִיְהֶיה  ן  ַעל־ּכֵ ְוֹאֶנס,  ְמִניעֹות  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ַרק 
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאּה  ֲעׂשָ ִאּלּו  ּכְ לֹו  ב  ֶנֱחׁשָ
ַלֲעׂשֹות  ב  'ָחׁשַ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ָעָליו  ַמֲעֶלה  ָאּה,  ֲעׂשָ ְוֹלא  ְוֶנֱאַנס  ִמְצָוה 
זֶה  ל  ּכָ י  ּכִ ו(.  ָרכֹות  )ּבְ ָאּה'  ֲעׂשָ ִאּלּו  ּכְ תּוב  ַהּכָ
ָאז  זֶה,  ּבָ ָלֵצאת  רֹוֶצה  ׁשֶ ְלִמי  ַרק  ֶנֱאַמר 
ֲהֹלא  י  ּכִ ַלֲעׂשֹות,  ּלֹו  ַמה  י  ּכִ זֶה  ּבָ יֹוֵצא 
ֵאינֹו רֹוֶצה ָלֵצאת  ֵיׁש לֹו ֹאֶנס, ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ָבר  ַהּדָ אֹו  ְצָוה  ַהּמִ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ַרק  זֶה  ּבָ
לֹו  ּמֹוִעיל  ַמה  ן  ּכֵ ִאם  ַעְצמֹו,  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
ָאּה,  ֲעׂשָ ִאּלּו  ּכְ ב  ֱחׁשָ ּנֶ ׁשֶ לֹו  ין  ִקּלִ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ִאּלּו, ּכִ ְעּתֹו ִעם ַהּכְ י הּוא ֵאינֹו ְמָקֵרר ּדַ ּכִ

ַלֲעׂשֹות  ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ְוָתֵאב  ָחֵפץ  הּוא 
ִאּלּו.  ַהּכְ ִעם  ָלֵצאת  ְוֹלא  ַעְצָמּה,  ּבְ ְצָוה  ַהּמִ
ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ְלִאיׁש  ָראּוי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו 
ּוִמי  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַהּפַֹעל  ֶאל  ִמּכַֹח  ּוְלהֹוִציאֹו 
ִלְגֹמר  ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ זֶה,  ּכָ ק  ֵחׁשֶ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ
ל  ִויַבּטֵ ר  ּבֵ ִויׁשַ ּוְלהֹוִציאֹו ִמּכַֹח, ֶאל ַהּפַֹעל 
אּו  ּבָ ם ֹלא  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ְוָהֳאָנִסים,  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ
לֹו  ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ק  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק 
"ל,  ּנַ ּכַ ק  ְחׁשָ ַהּנֶ ַמֲעלֹות  ִפי  ּכְ ָחָזק  ק  ֵחׁשֶ
ְרֶצה ַלֲעׂשֹות  ּיִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ִלְגֹמר ּכָ אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ּבְ

ְהֶיה: ּיִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ עֹוָלם ֵאיזֶה ּדָ ּבָ

ן ִסיָמן ס"ח(, ְוַעל־יג.  ן ְלַקּמָ יק ְלַפְרָנָסה )ַעּיֵ ַעס ַמזִּ ּכַ
ְרָנָסתֹו  ּפַ ׁשֶ י ּכְ ְיֵדי־זֶה הּוא ָרחֹוק ֵמֱאֶמת, ּכִ
ַעל־ ִרּיֹות, ׁשֶ ְכָלל ִנְצָרְך ַלּבְ ה ּבִ חּוָקה ַנֲעׂשֶ ּדְ
"ל,  ּנַ ֱאֶמת ּכַ ל ּבֶ ּלֵ ְיֵדי־זֶה ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ
ּוְלהֹוִציא  ִלְגֹמר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָבִרים  ְצוֹות ְוָכל ַהּדְ ל ַהּמִ ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ּכָ

ִריְך ַלֲעׂשֹות: ּצָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־יד.  ַעס,  ַהּכַ ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ
יַח,  ל ָמׁשִ ִחיַנת רּוחֹו ׁשֶ ְך ּבְ ה ְוִנְמׁשָ זֶה ַנֲעׂשֶ
ְוִנְבָרא  ה  ִנְתַהּוֶ ָידֹו  ַעל  ִאּלּו  ּכְ ב  ְוֶנֱחׁשָ
ְלַפְרָנָסה  זֹוֶכה  ְוָאז  ּוְמלֹואֹו,  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ
ִנּיֹות  ּפְ ִלי  ּבְ ְלַבּדֹו  ַלה'  ֱאֶמת  ּבֶ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
ְוזֹוֶכה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ
ְצוֹות ְוָכל  ל ַהּמִ ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ּכָ

ִריְך ַלֲעׂשֹות: ּצָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ

ְוַעל־ְיֵדי־זֶה טו.  ִחיַנת ֱאֶמת,  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ
ת  ֻדּלַ ּגְ ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ִעים  ָהְרׁשָ ֶלת  ַמּפֶ ְך  ִנְמׁשָ
ָלם  ִנׁשְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ

ֵלמּות: ׁשְ ּבִ
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ִתים,  ים ְוַהּמֵ ָידֹו ַנְפׁשֹות ַהַחּיִ ר ּבְ ְחּתֹוִנים, ֲאׁשֶ ֶעְליֹוִנים ּוַבּתַ יט ּבָ ּלִ )סו( ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות, ׁשַ

רּוַח  ִלי  ְוֵתן  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ִאיׁש.  ר  ׂשַ ּבְ ל  ּכָ ְורּוַח  ָחי  ל  ּכָ ֶנֶפׁש  ָידֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ רּוַח  ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ִני  ַזּכֵ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַחּיִ רּוַח  ָנכֹון,  רּוַח  טֹוָבה, 
ְלִהְתָקֵרב  דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ָיֵמינּו.  ְוֹאֶרְך  ינּו  ַחּיֵ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ
ֶהם  ּבָ ר  ָ ְמֻקּשׁ ְוֶאְהֶיה  ָצְרֵכיֶהם.  ל  ּכָ ְוַלֲעׂשֹות  ם  ׁשָ ּמְ ּוְלׁשַ ְרָתם  ְלׁשָ ִלְפֵניֶהם  ְוַלֲעֹמד  ֲאֵליֶהם 
יׁש  ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ִאיָלן, ַעד ׁשֶ מֹו ֲעָנִפים ּבָ ֵלמּות, ּכְ ַתְכִלית ַהּשְׁ דֹול ּבְ רּות ּגָ ִהְתַקּשְׁ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ק ִמן  ּלֵ ם ְלִהְסּתַ יַע ְזַמּנָ ּגִ ּיַ ֵעת ׁשֶ ה ּבָ ָכל ֵעת. ְוִנְזּכֶ ׁש ָלֶהם ּבְ ּיֵ ל ָהֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות ׁשֶ ַעְצִמי ּכָ ּבְ
ה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה,  דֹוׁשָ ָמָתם ַהּקְ ֵעת ְיִציַאת ִנׁשְ ִנים ַלֲעֹמד ֶאְצָלם ּבְ ָהעֹוָלם ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ

רּוָחם ֵאֵלינּו: ַנִים ּבְ י ׁשְ ַנִים, ִויִהי ָנא ּפִ י ׁשְ ל ּפִ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

יֶקיָך  יָת ָאְזֵנינּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ה טֹוב ּוֵמִטיב, ְוִגּלִ אֹול. ֲאָבל ַאּתָ יִתי ִלׁשְ ל עֹוָלם, ִהְקׁשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י  ה, ּכִ ל ֵאּלֶ ל ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ּלֵ ָך ֶאת ִלּבֹו ְלִהְתּפַ ן ָמָצא ַעְבּדְ ל ַעל זֶה. ַעל־ּכֵ ּלֵ ים ְלִהְתּפַ ּיִ ָהֲאִמּתִ
נּו ַלֲהִביֵאנּו ְלַתְכִלית  ְגמֹור ְרצֹוְנָך ְוֶחְפְצָך ִעּמָ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ ה ַהְבָטחֹות ׁשֶ ַכּמָ נּו ּבְ ְכָבר ִהְבַטְחּתָ
ן  ִמְפָעֵלינּו. ַעל־ּכֵ ינּו ְוֹלא ְכּ ַמֲעׂשֵ ר ָנֶאה ְלָך, ֹלא ּכְ ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּכַ ֵלמּות ּוְלָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ּבֶ ַהּשְׁ
ן ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ַח ְוִנְתַחּנֵ ּטֵ ּתַ נּו, ִנׁשְ ִקְרּבֵ נּו ְורּוֵחנּו ּבְ ל עֹוד ַנְפׁשֵ ּכָ
ל ַמה  נּו ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ּוְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ּכָ יִקים ֲעֵננּו, ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ ּדִ ל ַהּצַ ֱאֹלֵהי ּכָ
ל ָיֵמינּו  ֱאֶמת ּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ָאנּו ְצִריִכים ַלֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ ֶ ּשׁ

ְלעֹוָלם:

ְדָך  ִמּיָ ְרָנָסִתי  ּפַ ל  ּכָ ִלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ֶלֱאֶמת  ִני  ּוְתַזּכֵ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ם,  עֹוָלַ ּבָ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ ִרּיֹות ּבְ ּלֹא ֶאְהֶיה ִנְצָרְך ַלּבְ יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֵלָאה. ְוִתׁשְ ָהְרָחָבה ְוַהּמְ
אּות  ֲארּות ְוִהְתַנּשְׂ בֹוד ְוִהְתּפָ ֲאָוה ְלׁשּום ּכָ ּלֹא ֶאְצָטֵרְך ְלַפְרָנָסָתם. ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ּתַ ׁשֶ
ֶאְבַטח  ָך  ּבְ ְלַבד,  ָך  ּבְ ִיְהֶיה  ְוִתְקָוִתי  ְבִרי  ְוׂשִ ְטחֹוִני  ּבִ ל  ּכָ ַרק  ָלל.  ּכְ ְוִהְתַמּנּות  יבּות  ַוֲחׁשִ
ֶרַוח  ּבְ ַמְחסֹוִרי  ְוָכל  ְרָנָסִתי  ּפַ ָצְרֵכי  ל  ּכָ ִלי  ן  ְוִתּתֶ ְלעֹוָלם.  ַתַעְזֵבִני  ֹלא  י  ּכִ ִמיד  ּתָ ֵען  ָ ְוֶאּשׁ
ר ָוָדם ְוֹלא  ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכִני ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ה, ְוַאל ּתַ דֹוׁשָ ַחת ָיְדָך ַהּקְ ֶאְצָטֵרְך ָלֶהם ִמּתַ ֹקֶדם ׁשֶ
מֹוִני, ְוַתַעְזֵרִני ְמֵהָרה  ְרָנָסה ּכָ מֹוִני, ָהָרחֹוק ִמּפַ ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּוְתַרֵחם ַעל ָעִני ְוֶאְביֹון ּכָ
יק,  ַצּדִ ַרחּום  ָאִבי  ה.  ֵהּנָ ַעד  ב  ַחּיָ ֲאִני  ׁשֶ ְוַהחֹובֹות  ַהַהְלָואֹות  ל  ּכָ ם  ּלֵ ּוְלׁשַ ק  ְלַסּלֵ ה  חּוׁשָ
מֹוִני,  ַתח ָיְדָך ְלָעִני ְוֶאְביֹון ְוַדל ּכָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפְ ר ּכִ ׂשָ ָרֵאל, נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ רֹוֵעה ִיׂשְ
ֲאִני  ל ַהחֹובֹות ׁשֶ ק ּכָ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ְוַתַעְזֵרִני ְמֵהָרה ְלַסּלֵ ַגׁשְ ל ַמְחסֹוַרי ּבְ א ִלי ּכָ ּוְתַמּלֵ
יֵלִני  ֲעׂשֹות, ְוַתּצִ ילּו ֹכִחי, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ אִרי ִהְכׁשִ ְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָ ּתָ י ִהׂשְ ָבר, ּכִ ב ִמּכְ ַחּיָ
ַרֲחִמים, ְוֵתן  ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ֶמָך ּוַמּלֵ ה ֵמחֹובֹות ְוַהְלָואֹות. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ֵמַעּתָ
ֹאֶפן  ַצַער, ּבְ ַנַחת ְוֹלא ּבְ ִאּסּור, ּבְ ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ִצְמצּום, ּבְ ֶרַוח ְוֹלא ּבְ ָך ּבְ ְרָנָסִתי ֵמִאּתְ ִלי ּפַ
ִלי  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּבְ ִתי ּבֶ ל ֲעבֹוָדִתי ּוְתִפּלָ ְהֶיה ּכָ ּתִ ה ׁשֶ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ן ָאָדם  ִביל ׁשּום ּבֶ ׁשְ ִתי ּבִ ְתִפּלָ ׁשּום קֹול ּוְתנּוָעה ּבִ ן ּבְ ָלל, ְוֹלא ֲאַכּוֵ ָקִרים ּוְפִנּיֹות ּכְ ׁשּום ׁשְ
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ה  לֹום, ַרק ֶאְזּכֶ ֱאֶמת ְוֹלא ַאְטֶעה ֶאת ַעְצִמי ַחס ְוׁשָ ֶקר ּבֶ ֶ ה ֶאת ַהּשׁ לֹום, ְוֹלא ֲאַחּפֶ ַחס ְוׁשָ
ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ְמָך ְלַבד ּכִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְלׁשִ ִתי ּבֶ ִפּלָ ל ּתְ ל ּכָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

קּוָמה  ֱאֶמת,  ּבֶ ְלקֹוְרָאיו  ְוָקרֹוב  ֱאֶמת  ּבָ ֶהָחֵפץ  ֱאֶמת,  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ה ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ ְוֵעָצה,  ֶכל  ְוׂשֵ ּוִביָנה  ְוָחְכָמה  ּוְגבּוָרה  ְוֵתן ִלי ֹכַח  ֶעְזָרִתי,  ּבְ
ַעת  ׁשְ ִאים ַעל ַהּמַֹח ּבִ ִנּיֹות, ַהּבָ ָקִרים ְוָכל ַהּפְ בֹות ָזרֹות ְוָכל ַהּשְׁ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ק ֵמָעַלי ּכָ ּוְלַסּלֵ
ִלי  ּבְ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ֹעֶצם  ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִתי  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ל  ְלַבְלּבֵ ה  ִפּלָ ַהּתְ
תֹוְך  ין ָהעֹוָלם ּבְ ל ּבֵ ּלֵ ֲאִני עֹוֵמד ּוִמְתּפַ ׁשֶ ִתי, ּוִבְפָרט ּכְ ִפּלָ ִבים ֶאת ּתְ עּור ַהּמֹוְנִעים ּוְמַעּכְ ׁשִ
ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָקִרים  ּוׁשְ ִנּיֹות  ּפְ ָעַלי  נֹוְפִלים  ָאז  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ
י ַליֹהָוה  ְלּתִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבִ ל ּבֶ ּלֵ י ְרצֹוִני ְוכֹוְסִפי ָחָזק ְמֹאד ְלִהְתּפַ ְפֹעל, ּכִ ֲעׂשֹות ּוַמה ּלִ ּלַ
ְמֹאד.  ים  ְוַרּבִ דֹוִלים  ּגְ ּוִבְלּבּוִלים  ִנּיֹות  ּפְ ָעַלי  ִאים  ּבָ ׁשֶ ְרמּו  ּגָ ַוֲעֹונֹוַתי  ה  ֶאֱעׂשֶ ּוָמה  ְלַבּדֹו. 
ׁשֹוִנים  ּוִבְלּבּוִלים  ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ִתי  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ִלים  ּוְמַבְלּבְ
לּויֹות  ּסֹות ְוַדּקֹות ּגְ ִנּיֹות ּגַ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ְעּתִ ְרִחי עֹוִלים ַעל ּדַ ר. ּוְבַעל ּכָ ּפֵ ר ָעְצמּו ִמּסַ ֲאׁשֶ
ר ְלפֹוְרָטם. ּוְבָכל  ר ִאי ֶאְפׁשַ ים ׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ה ֳאַפּנִ ִחינֹות ּוְבַכּמָ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ רֹות ּבְ ְוִנְסּתָ
בֹות ָזרֹות  ִנּיֹות ּוִבְלּבּוִלים ּוַמֲחׁשָ ִרים ּפְ ּבְ ים ּוִמְתּגַ ׁשִ ה ִמְתַחּדְ ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ יֹום ָויֹום ּוְבָכל ּתְ
ֲאִני  ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ דֹולֹות, ּוִמּכָ ִנּיֹות ּגְ י ּפְ ְעּתִ ִאים ַעל ּדַ י ּבָ ל ְלַבּדִ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ׁשֶ ֲאֵחרֹות, ַוֲאִפּלּו ּכְ
ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ָאז  ׁשֶ ּוְבָמקֹום ַאֵחר,  ִעיר ַאֶחֶרת  ּבְ ּוִבְפָרט  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ עֹוֵמד 
ֶאָחד  ּבּור  ּדִ ֲאִפּלּו  ר  ְלַדּבֵ ָיֹכל  ֵאיִני  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  יֹוֵתר  ּבְ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִנּיֹות  ַהּפְ
ּלֹא  מּור, ׁשֶ ִני ֶלֱאֶמת ּגָ ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרִני  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעַלי  ָראּוי ּבֶ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ּבַ
ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ָרצֹון  עֹוָלם, ׁשֶ ׁשּום ֹאֶפן ּוְבִחיָנה ּבָ ָלל ּבְ ִרּיֹות ּכְ ְכָלל ִנְצָרְך ַלּבְ ֶאְהֶיה ּבִ
ָבר  ֲארּוָתם ְוֹלא ְלָממֹוָנם ְוֹלא ְלׁשּום ּדָ ָבָחם ְוִהְתּפָ ֵני ָאָדם ְוֹלא ִלׁשְ ְוַתֲאָוה ֹלא ִלְכבֹוד ּבְ
ְוַאֲאִמין  ֵאַדע  ַרק  ָלל,  ּכְ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשּום  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְטחֹוִני  ּבִ ים  ָאׂשִ ְוֹלא  ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ
ר  ׂשָ ל ַהּבָ ּכֹל. ּכָ ל ּבַ ה מֹוׁשֵ ָפֶניָך ְוַאּתָ בֹוד ִמּלְ ר ְוַהּכָ ָך ַהּכֹל, ְוָהֹעׁשֶ י ִמּמְ ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ּבְ
תּוב,  ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּבֶ ה ִלי ָאָדם. ְוֶאְזּכֶ ֲעׂשֶ ֶדה. ּוַמה ּיַ ִציץ ַהּשָׂ ָחִציר ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ
ּיֹום ַההּוא  ֵצא רּוחֹו ָיׁשּוב ְלַאְדָמתֹו ּבַ ֵאין לֹו ְתׁשּוָעה. ּתֵ ֶבן ָאָדם ׁשֶ ְבְטחּו ִבְנִדיִבים ּבְ ַאל ּתִ
ֶבר  רּוְך ַהּגֶ ְברֹו ַעל ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו. ְוֶנֱאַמר, ּבָ ֶעְזרֹו ׂשִ ֵאל ַיֲעֹקב ּבְ ֵרי ׁשֶ ּתֹונֹוָתיו. ַאׁשְ ָאְבדּו ֶעׁשְ
ָיּה ְיֹהָוה צּור עֹוָלִמים.  י ּבְ ְטחּו ַביֹהָוה ֲעֵדי ַעד ּכִ יֹהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו. ּבִ ר ִיְבַטח ּבַ ֲאׁשֶ

יָך ְיֹהָוה: י ֹלא ָעַזְבּתָ ּדֹוְרׁשֶ ֶמָך ּכִ ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ׁשְ

ּלֹא  לֹום, ׁשֶ ֱאֶמת ַחס ְוׁשָ ֶקר ּבָ ֶ ה ֶאת ַהּשׁ יֵעִני ְלַבל ַאְטֶעה ֶאת ַעְצִמי ְוֹלא ֲאַחּפֶ ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ְמִזּמֹוֵתיֶהם ּוְבִנְכֵליֶהם  י, ּבִ ַדְעּתִ ב ְמִסּבֹות ּבְ ִלּפֹות ְלַסּבֵ ְוַהּקְ ָבר  ַעל ּדָ ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּבַ
י ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ְתנּוָעה ְוַהְמָחַאת  ְעּתִ ל ַעל ּדַ ֶהם, ְלִהְתּגֹוֵלל ּוְלִהְתַנּפֵ ּלָ ּוְבַדְרֵכי ָהַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ
לֹום, ּוְלַהְטעֹות  ה ַחס ְוׁשָ ִנּיָ ִביל ֵאיזֶה ּפְ ׁשְ זֶה, אֹו ְלהֹוִציא ׁשּום קֹול ְוִדּבּור ּבִ ף ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּכָ
ָבר ַהזֶּה, ְיֹהָוה  ּדָ י ֵמֲעׂשֹות ּכַ ֱאֶמת ֲאִני ָצִריְך ָלזֶה. ָחִליָלה ּלִ ִאּלּו ּבֶ לֹום, ּכְ ֶאת ַעְצִמי ַחס ְוׁשָ
מּור  ּגָ ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ִנּיֹות  ִמּפְ ֵהן  ָקִרים,  ּוׁשְ ִנּיֹות  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ּוְמַנע אֹוִתי  ַוֲחַדל  ִלי,  ֱהֵיה עֹוזֵר 
ָקִרים  ִנּיֹות ׁשְ לֹום, ְוֵהן ִמּפְ ִביל ָממֹוָנם ַחס ְוׁשָ ׁשְ ׁש אֹו ּבִ ֵני ָאָדם ַמּמָ ֲארּות ּבְ ִביל ִהְתּפָ ׁשְ ּבִ



ה ְלתֹוָרה סו ִפָלּ תהּתְ

י.  ק ּבִ ֵנאִתי ֹלא ִיְדּבַ ַעל ֲעׂשֹה ֵסִטים ׂשָ ִלּיָ ַבר ּבְ ית ְלֶנֶגד ֵעיַני ּדְ ֱאֶמת. ֹלא ָאׁשִ ים ּבָ ַהְמֻצּפִ
ָקִרים ֹלא  ה ּדֹוֵבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי עֹוׂשֵ ֶקֶרב ּבֵ ב ּבְ י ָרע ֹלא ֵאָדע. ֹלא ֵיׁשֵ ּנִ ׁש ָיסּור ִמּמֶ ֵלָבב ִעּקֵ
דֹול ְלַבד  ְמָך ַהּגָ ִתי ִיְהֶיה ַרק ְלׁשִ ְתִפּלָ ָנִתי ּוְתנּועֹוַתי ּבִ ּוָ ל ּכַ ּכָ ה ׁשֶ ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני. ַרק ֶאְזּכֶ
ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּבֹו.  ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ׁשָ ֶלֱאֶמת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ
ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ מֹו ׁשֶ זֶה ָהעֹוָלם, ּכְ ה ָהֱאֶמת ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָאֵתי ָלעֹוָלם ַהזֶּה, ׁשֶ יְך ֶהָאָרה ֵמַעְלָמא ּדְ ְלַהְמׁשִ
ה ָעִתיד ָלדּון ּבֹו ֶאת עֹוָלְמָך. ָקֹטן ְוָגדֹול  ר ַאּתָ דֹול ְוַהּנֹוָרא ֲאׁשֶ ין ַהּגָ יֹום ַהּדִ ֶלָעִתיד ָלֹבא ּבְ
נּו, ְוָלדּון  ּבֹון ֵמִאּתָ ין ְוֶחׁשְ ח ּדִ ה ָעִתיד ִלּקַ ר, ְוַאּתָ ׂשָ ל ּבָ ט ִעם ּכָ ּפָ ִמׁשְ י ָתבֹוא ּבְ ם הּוא, ּכִ ׁשָ
ָרן  ה ַוּתְ י ֵאין ַאּתָ דֹול ְוָקֹטן, ּכִ ָבר ּגָ ל ּדָ ָרט ּוְפָרט, ַעל ּכָ ל ּפְ ָבר ְוָדָבר, ַעל ּכָ ל ּדָ אֹוָתנּו ַעל ּכָ
ֶנְעָלם ִאם טֹוב  ל  ּכָ ט ַעל  ּפָ ְבִמׁשְ ָיִבא  ָהֱאֹלִהים  י  ּכִ ָקָטן,  ָבר  ּדָ ר ׁשּום  ַוּתֵ ּתְ ְוָאז ֹלא  ָלל,  ּכְ
ל ְיצּוֵרי  י עֹוָלם ּופֹוֵקד ּכָ ל ַמֲעׂשֵ ה זֹוֵכר ּכָ י ַאּתָ ר ְלָהָאָדם ָאז. ּכִ ְוִאם ָרע. ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ִנְזּכָ
א  ִכּסֵ ִלְפֵני  ְכָחה  ׁשִ ֵאין  ית,  ֵראׁשִ ִמּבְ ׁשֶ רֹות  ִנְסּתָ ַוֲהמֹון  ֲעלּומֹות  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך  ֶקֶדם, 
ָךּ  ל ַהְיצּור ֹלא ִנְכַחד ִמּמֶ ְפָעל ְוַגם ּכָ ל ַהּמִ ה זֹוֵכר ֶאת ּכָ ֶגד ֵעיֶניָך, ַאּתָ ר ִמּנֶ בֹוֶדָך ְוֵאין ִנְסּתָ ּכְ
י ָתִביא ֹחק  ל ַהּדֹורֹות, ּכִ יט ַעד סֹוף ּכָ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, צֹוֶפה ּוַמּבִ ַהּכֹל ּגָ
ית  ְכִלית, ֵמֵראׁשִ ִרּיֹות ְלֵאין ּתַ ים ַוֲהמֹון ּבְ ים ַרּבִ ל רּוַח ָוָנֶפׁש, ְלִהזֵָּכר ַמֲעׂשִ ֵקד ּכָ רֹון ְלִהּפָ ִזּכָ
דֹול ְוַהּנֹוָרא ַההּוא,  ּיֹום ַהּגָ יָת, ִמי ֹלא ִיְהֶיה ִנְפַקד ָאז ּבַ ּלִ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ ֹזאת הֹוָדְעּתָ ּוִמּלְ ּכָ
ר  ִנְזּכָ ִיְהֶיה  ַהְיצּור  ל  ּכָ זֵֶכר  י  ּכִ ְיִכיֶלנּו,  ּוִמי  ֹמהּו  ּכָ ֵמֵאין  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ְיֹהָוה  יֹום  דֹול  ּגָ י  ּכִ
ֶחָךּ ּוֶבן  ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ה ִאיׁש ְוַתְחּבּולֹוָתיו ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש, ַאׁשְ ְלָפֶניָך ָאז, ַמֲעׂשֵ
ְך,  ּבָ ַהחֹוִסים  ל  ּכָ ָלֶנַצח  ְלמּו  ִיּכָ ְוֹלא  לּו  ׁשֵ ִיּכָ ֹלא  ְלעֹוָלם  יָך  דֹוְרׁשֶ י  ּכִ ְך,  ּבָ ץ  ִיְתַאּמֶ ָאָדם 
ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת  ַהּכֹל  ִיְראּו  ְוָאז  ם.  ֻכּלָ ה  ַמֲעׂשֵ דֹוֵרׁש  ה  ְוַאּתָ א  ּבָ ְלָפֶניָך  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ זֵֶכר  י  ּכִ
ם ְוֶאת ְיָקר  ְלִוים ֲעֵליֶהם, ֶאת הֹוָדם ְוִזיָום ְוִתְפַאְרּתָ ים ְוָכל ַהּנִ ּיִ ִרים ָהֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ַהּצַ
ר ָצַפְנּתָ ָלֶהם, ַעִין ֹלא ָרָאָתה  ֵרי ֶחְלָקם, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ֵריֶהם ַאׁשְ ָתם. ַאׁשְ ֻדּלָ ְפֶאֶרת ּגְ ּתִ
יִקים  ּדִ ָרֵאל ַהּצַ ֵני ִיׂשְ ְפֶאֶרת ּבְ ת ַמֲעַלת ּתִ ֻדּלַ ר ּגְ י ִעּקָ ה לֹו. ּכִ ה ִלְמַחּכֵ ֱאֹלִהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ
יק  ין ַצּדִ ם ּוְרִאיֶתם ּבֵ ְבּתֶ תּוב, ְוׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ א, ּכְ יֹוָמא ְדִדיָנא ַרּבָ ֱאֶמת, ִיְראּו ָאז ּבְ ִרים ּבֶ ׁשֵ ְוַהּכְ
ם ְלָכל  ּלֵ עֹוָלם, ּוְתׁשַ ה ֶעֶצם ָהֱאֶמת ּבָ ּלֶ ר ֹלא ֲעָבדֹו. ְוָאז ִיְתּגַ ין עֹוֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאׁשֶ ע ּבֵ ָלָרׁשָ
ֹוְנִאים  ִעים ְוֶאת ַהּשׂ ֵאיָנה ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל ֶאת ָהְרׁשָ ת ָהֱאֶמת ׁשֶ טֹו ַעל־ְיֵדי ִמּדַ ּפָ ִמׁשְ ֶאָחד ּכְ
ֵאי עֹוָלם ֵאֶליָך  ל ּבָ ָרֵאל ְיֵרֶאיָך ּוְתִמיֶמיָך, ְוָאז ָיׁשּובּו ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכָ ָך ִיׂשְ ְוָהרֹוְדִפים ֶאת ַעּמְ
ָפה  ׂשָ ים  ַעּמִ ֶאְהּפְֹך ֶאל  י ָאז  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶמָך,  ִבׁשְ ִיְקְראּו  ר  ֵני ָבׂשָ ּבְ ְוָכל  ְוַלֲעבֹוָדֶתָך, 

ֶכם ֶאָחד: ם ְיֹהָוה ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכּלָ

ְרצֹוְנָך  ּכִ ַלֲאִמּתֹו  ֶלֱאֶמת  ה  ְוִנְזּכֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהֱאֶמת  ת  ְלִמּדַ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ַרֲחִמים  ָמֵלא  נּו  ַזּכֵ
מֹו  עֹוָלם ַהזֶּה, ּכְ ם ּבָ ִעים ּגַ ָלה ְלָהְרׁשָ ְהֶיה ַמּפָ ּיִ עֹוָלם ַהזֶּה, ַעד ׁשֶ ה ָהֱאֶמת ּבָ ּלֶ ְוִיְתּגַ ַהּטֹוב, 
ם ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוִיְקְראּו  ר ָיׁשּובּו ֻכּלָ ּלּות ָהֱאֶמת, ַעד ֲאׁשֶ ְהֶיה ֶלָעִתיד ָלֹבא ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ ּיִ ׁשֶ
יְך  ה ְלַהְמׁשִ ֵלמּות, ְוִנְזּכֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ דֹוׁש ּבְ ּבּור ַהּקָ ַלם ַהּדִ ֱאֶמת, ְוִיְהֶיה ִנׁשְ ְמָך ּבֶ ׁשִ ם ּבְ ֻכּלָ

ּבּור ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי ָלעֹוָלם ַהזֶּה: ֵלמּות ַהּדִ ׁשְ

ה ְלהֹוִציא  דֹוׁש, ְוִנְזּכֶ ּבּור ַהּקָ ה ַלֲעׂשֹות ְנֻקּדֹות ְקדֹוׁשֹות ְלַהּדִ ְזּכֶ ּנִ נּו ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ



ה ְלתֹוָרה סו ִפָלּ ּתְ תו

ֵלם ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל  ָ ּבּור ַהּשׁ ת ַהּדִ ַ ה ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ְזּכֶ ּנִ רֹון, ַעד ׁשֶ ַצר ַהּגָ ּבּור ִמּמֵ ַהּדִ
ה ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ִרּבּוי  י ַאּתָ ָאנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות. ּכִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ל ָהֲעבֹודֹות ְוָכל ַהּדְ ּכָ
ָבר  ּדָ ׁשּום  ְוֵאין  ַלֲעׂשֹות,  ְצִריִכים  ָאנּו  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ
ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ָעָליו,  ַרּבֹות  ְמִניעֹות  ָלנּו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ים, ּוִמּכָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֱאֶמת ְלַהּצַ הּוא ְלִהְתָקֵרב ּבֶ לּוי ּבֹו, ׁשֶ ל ַיֲהדּוֵתנּו ּתָ ּכָ דֹול ׁשֶ ּגָ
ִניעֹות  ים ַהּמְ ִרים ּוִמְתַרּבִ ּבְ ָאז ִמְתּגַ יִקים, ׁשֶ ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ת ָהֱאֶמת ׁשֶ רֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ִלְנֻקּדַ ׁשֶ ּכְ
ְמֹאד,  ָפֵנינּו  ּבְ ּוַמְפִסיִקים  ִחים  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ ָוֵעֶרְך,  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָעֵלינּו  ְוָהִעּכּוִבים 
ֱאֶמת ֵאין  י ּבֶ נּו ּכִ ָבר הֹוַדְעּתָ ת ָהֱאֶמת. ֲאָבל ּכְ ְוֵאין רֹוִצים ְלָהִניַח אֹוָתנּו ְלִהְתָקֵרב ִלְנֻקּדַ
ק  ַהֵחׁשֶ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ק,  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ֵהם  ִניעֹות  ַהּמְ ְוָכל  ָלל  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ְמִניָעה  ׁשּום 
ִרין יֹוֵתר, ְצִריִכין  ּבְ ִניעֹות ִמְתּגַ ַהּמְ ֶ ְעּגּוִעים יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך. ְוָכל ַמה ּשׁ ּסּוִפין ְוַהּגַ ְוַהּכִ
ְברּו  ָ ִיּשׁ ק  ַהֵחׁשֶ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ ק  ַהֵחׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ְלִהְתַגּבֵ
ֱאֹלַהי,  ְיֹהָוה  ָך  ִמּמְ ׁש  ְלַבּקֵ אִתי  ּבָ זֶה  ְוַעל  דֹוׁש.  ַהּקָ ק  ְחׁשָ ַהּנֶ יג  ְלַהּשִׂ ְוִיְזּכּו  ִניעֹות,  ַהּמְ ָכל 
ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ַע  ְעּגֵ ה ְלִהְתּגַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ק  נּו ְלֵחׁשֶ ְוַזּכֵ ֶעְזָרֵתנּו  ּבְ טֹוָבֵתנּו, קּוָמה  ֶהָחֵפץ ּבְ
ְוִיְהֶיה  ֱאֶמת.  ּבֶ דֹוִלים  ּגְ ְוִכּסּוִפין  ִנְמָרץ  ק  ֵחׁשֶ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְלָך  ְוִלְכֹסף  ְוַלֲחׁשֹק 
ַעד  ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ִקים  ּוִמְתַחזְּ ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ הֹוְלִכים  ּסּוִפין  ְוַהּכִ ק  ַהֵחׁשֶ
ַעל  ק  ַהֵחׁשֶ ר  ְתַגּבֵ ּיִ ׁשֶ ַעד  ָרם,  ּבְ ְלׁשַ ְצִריִכים  ָאנּו  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ֹתֶקף  ִפי  ּכְ ק  ַהֵחׁשֶ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  דֹוִלים.  ַהּגְ ּסּוִפין  ְוַהּכִ ֶהָחָזק  ק  ַהֵחׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ִניעֹות,  ַהּמְ
ה ְלהֹוִציא  ְזּכֶ ּנִ דֹוׁש, ַעד ׁשֶ ּבּור ַהּקָ ִלים ַהּדִ ה ַלֲעׂשֹות ְנֻקּדֹות ְקדֹוׁשֹות ְלָהאֹוִתּיֹות ְלַהׁשְ ִנְזּכֶ
ִפי ְרצֹוְנָך  זֶה ָהעֹוָלם ּכְ ָאנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ּבְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ּכָ
ּלֹא ִנְרֶצה  ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכַ דֹוִלים ַוֲחָזִקים ּכָ ק ְוִכּסּוִפין ּגְ נּו ְלֵחׁשֶ דֹוׁש. ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ ַהּטֹוב ְוַהּקָ
ב  ְחׁשָ ּנֶ ַמה ׁשֶ נּו ּבְ ְעּתֵ ׁש ָלנּו, ְוֹלא ְנַקֵרר ֶאת ּדַ ּיֵ ִניָעה ׁשֶ ִלְפֹטר ַעְצֵמנּו ִעם ַטֲעַנת ָהֹאֶנס ְוַהּמְ

ׁש ָלנּו ֹאֵנס: ּיֵ ָהִיינּו ֲחֵפִצים ַלֲעׂשֹות ַרק ׁשֶ ינּו, ֵמֲאַחר ׁשֶ ִאּלּו ָעׂשִ ּכְ

ַטֲעַנת  ִעם  ָלֵצאת  רֹוִצים  ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ זֶה,  ּבָ ַעְצֵמנּו  ִנְפֹטר  ּלֹא  ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ָעְזֵרנּו  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ׁשּום ְמִניָעה  י ֵאין ָאנּו ֲחֵפִצים ִלְפֹטר ַעְצֵמנּו ּבְ ינּו, ּכִ ִאּלּו ָעׂשִ ב ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכְ ְחׁשָ ּנֶ ָהֹאֶנס ׁשֶ
ִמיד  ּתָ ָיָדם  ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ ֲחָזִקין  ְוִכּסּוִפין  ק  ֵחׁשֶ ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָעְזֵרנּו  נּו  ַזּכֵ ַרק  ְוֹאֶנס, 
ה ְלִהְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות  ְזּכֶ ּנִ ַעם ׁשֶ ה, ּוְבָכל ּפַ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ַאל ַהּפַֹעל ּכָ
ֲחָזִקים  ְוִכּסּוִפין  ק  ְלֵחׁשֶ נּו  ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרנּו  נּו  ִעּמָ ְהֶיה  ּתִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ֵאיזֶה 
ה ְלִהְתַחזֵּק  ָלל, ַרק ִנְזּכֶ ֲעּגּוִעים ּכְ ּסּוִפין ְוַהּגַ ק ְוַהּכִ ה ֶאת ַהֵחׁשֶ ַעם ְוֹלא ַנְרּפֶ ָכל ּפַ ים ּבְ ַוֲחָדׁשִ
ק  ּוְבֵחׁשֶ ִנְפָלָאה  ְתׁשּוָקה  ּבִ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ְוַלְחׁשֹק  ְוִלְכֹסף  ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ֵעת  ָכל  ּבְ ץ  ּוְלִהְתַאּמֵ
ּסּוִפין יֹוֵתר, ַעד  ק ְוַהּכִ ר ַהֵחׁשֶ ּבֵ ן ִיְתּגַ ִניָעה ְוָהֹאֶנס, ּכֵ ֶפׁש. ּוְכִפי ֹתֶקף ַהּמְ ְכלֹות ַהּנֶ ִנְמָרץ ּבִ
ה  ִנְזּכֶ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ִמּכָ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ִנְרֶצה  ר  ֲאׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּוְבָכל  ַמִים,  ׁשָ ִעְסֵקי  ּבְ ֶחְפֵצינּו  ל  ּכָ ׁש  ַמּמָ ַהּפַֹעל  ֶאל  ִמּכַֹח  ְלהֹוִציא 
ל  ׁש ּכָ ֹפַעל ַמּמָ ה ַלֲעׂשֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ה ְוַנְצִליַח, ַעד ׁשֶ ָכל ְלָבֵבנּו ַנֲעׂשֶ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ּבְ ְלָהֵחל ּבַ

ֱאֶמת: הּוא ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ֶ ַמה ּשׁ



ה ְלתֹוָרה סו ִפָלּ תזּתְ

ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ָך  ַאּפְ ֲחרֹון  ְך  ּכֵ ּוְלׁשַ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ נּו  ְוָחּנֵ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו 
נּו,  ַעס ֵמִאּתָ ת ַהּכַ ר ְמֵהָרה ִמּדַ ּבֵ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ָרֵאל. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ִיׂשְ
ל ִמיֵני ֲחרֹון  יק ּכָ ל ּוְלַהְמּתִ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ עֹוָלם, ַרק ִנְזּכֶ ּבָ ָבר ׁשֶ נּו ַעל ׁשּום ּדָ ְוַאל ִיַחר ַאּפֵ
ְך  ּוְלַזּכֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ְלָבֵרר  ה  ִנְזּכֶ ַרק  נּו,  ּבָ ָך  ַאּפְ ן  ֶיְעׁשַ ְוַאל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ַאף 
ה. ְוַעל־ ָ ְקֻדּשׁ ּנּו רּוַח ַנְיָחא, רּוַח ֲאִויִרי, רּוַח ּדִ ה ִמּמֶ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ל ַהֲחרֹון ַאף, ַעד ׁשֶ ן ׁשֶ ֶהָעׁשָ

יַח ִצְדֵקנּו, ִויַמֵהר ְוָיִחיׁש  יַח ָעֵלינּו, ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ל ָמׁשִ ְך רּוחֹו ׁשֶ ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ִנְמׁשָ
ים  ַחּיִ רּוַח  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ַחּיּות  ָעֵלינּו  ְך  ִנְמׁשָ ִיְהֶיה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  עֹוָלם.  ת  ְגֻאּלַ ְלָגֳאֵלנּו 
ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ינּו  ּוְתַחּיֵ ְרצֹוְנָך,  ּבִ יֵענּו  ּבִ ְוַתׂשְ ָיְדָך  ֶאת  ח  ְוִתְפּתַ א.  ְלַתּתָ ּדִ ים  ַחּיִ ְורּוַח  א  ְלֵעּלָ ּדִ
רּו, ְלָך ְלַבד ֵעיֵנינּו  ּבֵ י ֵעיֵנינּו ֵאֶליָך ְיׂשַ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ּכִ ּנִ ֶרַוח, ֹקֶדם ׁשֶ ְרָנסֹוֵתנּו ּבְ ן ָלנּו ּפַ ְוִתּתֶ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ֵעיֵנינּו,  ֵאֶליָך  י  ּכִ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  נּו  ְוָחּנֵ ְתלּויֹות, חּוס 
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ָרצֹון.  ַחי  ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח 
ֵהם,  ה ְדָבִרים ְוֹלא ָנֹבא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ׁשֶ ֹלׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ּבָ ָגִמים ַוֲעֵברֹות ׁשֶ ְפּ
ה ְותֹוֵלָעה, ְוִלְפֵני ִמי ָאנּו  ה ְסרּוָחה, ּוְלָאן ָאנּו הֹוְלִכים ִלְמקֹום ָעָפר ִרּמָ ּפָ אנּו ִמּטִ ֵמַאִין ּבָ
ֶעְזֵרנּו  רּוְך הּוא. ְוִתְהֶיה ּבְ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ֲעִתיִדין ִלּתֵ
ה  ֵהּנָ ַעד  ָעַבְרנּו  ׁשֶ ָגִמים  ְוַהּפְ ָהֲעֵברֹות  ל  ּכָ ַעל  ֱאֶמת  ּבֶ ְוָלׁשּוב  ְלִהְתָחֵרט  ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ְמֹחל  ֹכַח ּוְבֹפַעל. ַעל ַהּכֹל ּתִ ה, ּבְ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון, ּבְ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ ּבְ
י ַרב הּוא.  ְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵנינּו ּכִ ה ִלְסֹלַח, ְלַמַען ׁשִ ְרּבֶ ר ְוִתְסַלח ָלנּו ַחּנּון ַהּמַ ּוְתַכּפֵ
ָבֶריָך ְוַעל ְרצֹוְנָך  ה ָלסּור ֵמָרע, ִלְבִלי ַלֲעֹבר עֹוד ַעל ּדְ ְזּכֶ ּנִ ה ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ נּו ֵמַעּתָ ְוִתְהֶיה ִעּמָ
ל  ּכָ ַהּפַֹעל  ִמּכַֹח ֶאל  ּוְלהֹוִציא  ַאֲהָבה,  ּבְ ִמְצֹוֶתיָך  ל  ּכָ ְלַקּיֵם  ְוַתַעְזֵרנּו  ה,  ַקּלָ ֲאִפּלּו ְתנּוָעה 
ַפע ְוַחּיּות ָחָדׁש  יְך ׁשֶ ה ְלַהְמׁשִ ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ֵהם ְרצֹוְנָך ּבֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ַעל  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ מּו  ְוִיְתַקּיְ ׁשּו  ְוִיְתַחּדְ ַהּפַֹעל.  ֶאל  ַהּכַֹח  ִמן  ה  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  ֵעת  ָכל  ּבְ
מֹוֶתיָך  ֵני ׁשְ ל ׁשְ ֵני ַהּיּוִדין ׁשֶ ָכל ֵעת ִמׁשְ יְך ּבְ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ָיֵדינּו, ַעל־ְיֵדי ַהַחּיּות ֶהָחָדׁש ׁשֶ
רּוָחם  ּבְ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ זֶה יאהדונהי(.  )ּכָ ּנּוי  ַהּכִ ם  ְוׁשֵ ָהֶעֶצם  ם  ׁשֵ ֵהם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ַאל  י.  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאֹלִהים  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  ֵלב  ָעֵלינּו.  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ֶעָך  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ ִלי  יָבה  ָהׁשִ י.  ּנִ ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ַאל  ָך  ָקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך  ִמּלְ ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ

ֶאֶרץ ִמיׁשֹור: ְנֵחִני ּבְ ִעי. רּוֲחָך טֹוָבה ּתַ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ִתְסְמֵכִני. ּכִ

ְלַגּלֹות  ר ִהְתִחילּו  ְוַיֲעֹקב, ֲאׁשֶ ִיְצָחק  ְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם  ה  ֲעׂשֵ ָאב ָהַרֲחָמן,  ָאִבינּו 
ל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ים ֵמָעֹון ּוְלָקֵרב ּכָ יב ַרּבִ ל ְיֵמיֶהם ְלָהׁשִ עֹוָלם. ְוָיְגעּו ְוָטְרחּו ּכָ ֱאָלהּוְתָך ּבָ
נּו  ׁשֹונֹות, ְוָנַתּתָ ּלָ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ים ְורֹוַמְמּתָ ל ָהַעּמִ ַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ִמּכָ ַחְרּתָ ּבְ ְזכּוָתם ּבָ ר ּבִ ֲאׁשֶ
יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ּוְלַמַען ּכָ ה ְלַמֲעָנם  יֶתָך. ֲעׂשֵ ה ְנִביֶאָך ֶנֱאַמן ּבֵ ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ דֹוׁשָ ּתֹוָרְתָך ַהּקְ
ת  ל ְמַגּמַ מּו ּכָ ל ְיֵמיֶהם ְוׂשָ ם ָיְגעּו ְוָטְרחּו ּכָ ּלָ ר ּכֻ ָהּיּו ַאֲחֵריֶהם, ֲאׁשֶ ים ׁשֶ ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ ַהּגְ
ּוְלָקְרָבם  ֵאֶליָך  יָבם  ַלֲהׁשִ ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ּבַ ָך  ִמּמְ ְתַרֲחקּו  ּנִ ׁשֶ ֶניָך  ּבָ ֶאת  ֵאֶליָך  יב  ְלָהׁשִ ֵניֶהם  ּפְ
ֱאֶמת ִויִגיָעָתם ְוִטְרָחם ְוָעְנָים ְוָצָרָתם  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבָבם ּבֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ

ִביֵלנּו: ׁשְ ל ְיֵמיֶהם ּבִ ְבלּו ּכָ ּסָ ַוֲעָמָלם ׁשֶ



ָלע ֶבן ה' ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ ּתֹוָרה סז י ַוּיִ תח

ְזּכּו  ּיִ יֵעם ׁשֶ א ֶחְפָצם ּוְרצֹוָנם, ְוָעְזֵרם ְוהֹוׁשִ ה ְלַמֲעָנם ּוַמּלֵ י ָאבֹות, ֲעׂשֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, זֹוֵכר ַחְסּדֵ
נּו. ֹלא  קּו ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ר ִהְתִחילּו ְוָרצּו ְוָחׁשְ נּו ּוְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּכֹל ֲאׁשֶ ִלְגֹמר ִעּמָ
ֹאֶפן  ּבְ ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ה ַמה  ּוְלַמֲעָנם ֲעׂשֵ י ִאם ְלַמַעְנָך  ּכִ ְלַמֲעֵננּו 
יֵבנּו  ׁשִ ּתְ ַאל  ֵריָקם  נּו  ַמְלּכֵ ָפֶניָך  ּוִמּלְ ָפֶניָך.  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ְמֵהָרה  יַע  ְלַהּגִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ַרֲחִמים,  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ָחּנֵ

ה: ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָלע ֶבן ה' ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ ּתֹוָרה סז י ַוּיִ

בֹוד ָחָדׁש ָלָאָדם ָצִריְך א.  א ֵאיזֶה ּכָ ּבָ ׁשֶ ּכְ
בֹוד  א לֹו ַהּכָ י ִלְפָעִמים ּבָ ְלִהְתָיֵרא ְמֹאד, ּכִ
לֹום, ַעל־ קּות ַנְפׁשֹו ַחס ְוׁשָ ּלְ ִביל ִהְסּתַ ׁשְ ּבִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּבִ ל ֶאת ַהּכָ ן ָצִריְך ִלזֵָּהר ְלַקּבֵ ּכֵ
ְוִלְבִלי  ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ִלׁשְ דֹוָלה  ּגְ
ְוַלֲהָנַאת  ְלָצְרּכֹו  בֹוד  ַהּכָ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
בֹוד ַחס  יק לֹו ַהּכָ ּלֹא ַיזִּ ֵדי ׁשֶ ָלל, ּכְ ַעְצמֹו ּכְ
ֶפׁש  ַהּנֶ י  ּכִ ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ח  ִיּקַ ּלֹא  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ
ּה  ּבָ ִלזֵָּהר  ּוְצִריִכין  ְמֹאד,  ְיָקָרה  ִהיא 
ה  ַהְרּבֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּוְצִריִכין  ְמֹאד,  ְמָרּה  ּוְלׁשָ
ּלֹא  בֹוד, ׁשֶ יק לֹו ַהּכָ ּלֹא ַיזִּ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַנְפׁשֹו ַעל־ְיֵדי־זֶה ַחס  ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ
ֶפׁש  ַהּנֶ ָפׁשֹות, ּוְכׁשֶ ל ַהּנְ בֹוד הּוא ׁשֶֹרׁש ּכָ ַהּכָ
בֹוד  ַהּכָ ְלתֹוְך  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ִהיא  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ

ּה: ְרׁשָ הּוא ׁשָ ׁשֶ

ְלטֹוָבה, ב.  בֹוד  ַהּכָ א  ּבָ ֹרב  י  ַעל־ּפִ ַאְך 
ָאה  ּבָ ִהיא  ָלָאָדם  ה  ֲחָדׁשָ ֶנֶפׁש  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ל  ְלַקּבֵ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ן  ַעל־ּכֵ ָכבֹוד,  ּבְ ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ
ה  ֲחָדׁשָ ֶנֶפׁש  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ָראּוי,  ּכָ בֹוד  ַהּכָ

יַע לֹו: ִהּגִ בֹוד ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּכָ

בֹוד ג.  ַהּכָ ם  ִנְפּגָ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוָאז  ַרְך,  ִיְתּבָ ְכבֹודֹו  ּבִ ּופֹוֵגם 
ַחס  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ יִנים  ְוַהּדִ ִנים,  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ
ִנים  ּפָ ְלָהַעזֵּי  בֹוד  ַהּכָ נֹוֵפל  ְוָאז  לֹום,  ְוׁשָ
ְוָכל  בֹוד,  ַהּכָ ל  ּכָ נֹוְטִלין  ֵהם  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ
בֹוד  ְוַהּכָ ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ לּוָכה  ְוַהּמְ ְנִהיגּות  ַהּמַ

ִנים,  ִעים ְוָהַעזֵּי ּפָ הּוא ֵאֶצל ָהַעּכּו"ם ְוָהְרׁשָ
ֵאיזֶה  ִלְפֹעל  ְצִריִכין  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵתנּו  ּדָ ִקּיּום  ְלֹצֶרְך  יפּות  ּקִ ּתַ
ֲאָבל  ֵמֶהם,  ַהּכַֹח  ל  ְלַקּבֵ ֲאַנְחנּו  ְצִריִכים 
ַמֲעִלין  ָאז  ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ִקיָדה  ּפְ ׁשּום  ֵאין  ְוָאז  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בֹוד  ַהּכָ
ִנים, ְוָאז  ָרָרה ְוִהְתַמּנּות ְוָכבֹוד ְלָהַעזֵּי־ּפָ ּוׂשְ
ּטּול  ּבִ הּוא  ׁשֶ ִנים,  ּפָ יאּות  ְנׂשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

יִנים: ַהּדִ

יִכין ֲחָסִדים ּוִבּטּול ד.  ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ַמְמׁשִ
ּגֹוֵרם  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ַגם  ּפְ ִנים  ּוְמַתּקְ יִנים,  ַהּדִ
בֹוד  ַהּכָ ּוַמֲעִלין  "ל,  ּנַ ּכַ ִנים  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ
ִנים  ּוְמַתּקְ ַאֲחָרא,  ְטָרא  ֵמַהּסִ ְלכּות  ְוַהּמַ
ֶאל  בֹוד  ַהּכָ ְוחֹוזֵר  ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ַגם  ּפְ

ֵהם ַמְנִהיֵגי ֱאֶמת: ע ׁשֶ ִביֵני ַמּדָ ַהּמְ

ה ה.  'ְוַאּתָ ֵאֶצל:  ְצָדָקה  נֹוְתִנין  ן  ַעל־ּכֵ
בֹוד  ַהּכָ ְלַהֲעלֹות  ֵדי  ּכְ ּכֹל',  ּבַ ל  מֹוׁשֵ
ה  ָ ֻדּשׁ ְטָרא ַאֲחָרא ֶאל ַהּקְ ָלה ֵמַהּסִ ְמׁשָ ְוַהּמֶ

"ל: ּנַ ּכַ

ע ו.  ַמּדָ ִביֵני  ְלַהּמְ בֹוד  ַהּכָ חֹוֵזר  ׁשֶ ּכְ
ת  ְתִחּלַ ּבִ ָאז  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ְלַמְנִהיִגים  ַהְינּו  ּדְ

ה ַמֲחֹלֶקת: ם ַנֲעׂשֶ ְלּתָ ֶמְמׁשַ

ֹוְנִאים ז.  ַהּשׂ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רּוד  ַהּפֵ ַעל־ְיֵדי 
ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ַהּנַ ע  ַמּדָ ִביֵני  ַהּמְ ל  ׁשֶ
ֹוְנִאים  ַהּשׂ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  יֹוֵתר.  ּבְ ִקּיּום  ָלֶהם 
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ִרים ַיַחד ָאז יֹוְנִקים ְמֵהָרה ַהּמֹוָתרֹות  ִמְתַחּבְ
ם ִחּיּוָתם, ְונֹוְפִלים ְמֵהָרה: ָ ּשׁ ּמִ ּמַֹח ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

ׁש ח.  ּוְמֻלּבָ ָלָאָדם,  ָחָדׁש  בֹוד  ּכָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְלַחזֵּק  ָצִריְך  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶנֶפׁש  תֹוכֹו  ּבְ
ָהַאֲהָבה,  ת  ּוְבִמּדַ ְרָאה  ַהּיִ ת  ִמּדַ ּבְ ַעְצמֹו 
ֶאת  ל  ּוְלַגּדֵ ְלהֹוִליד  ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
בֹוד  ָאה לֹו ַעל־ְיֵדי ַהּכָ ה ַהּבָ ֶפׁש ַהֲחָדׁשָ ַהּנֶ

ִנים(: ן ּפְ "ל )ַעּיֵ ּנַ ּכַ

יׁש ט.  ְרּגִ ּיַ ָכל ִלּבֹו ַעד ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ ָצִריְך ְלִהְתּפַ
ֲאָבל  ַעְצמֹוָתיו,  ָכל  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ
ֶפׁש  ַהּנֶ ִנְתַרֶחֶקת  ֹלא ֵלב ָאז  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ְוַעְצמֹוָתיו  ֲעֵיָפה  ַנְפׁשֹו  ְוָאז  ּה  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ
ְוֹלא  ַנְפׁשֹו  ּבְ ֹלא  ִחּיּות  לֹו  ְוֵאין  ִנְבָהִלים 
לֹום, ַעל־ְיֵדי  ם ּגֹוְרִמים ַחס ְוׁשָ ַעְצמֹוָתיו, ּגַ ּבְ
קּות ַהָחְכָמה ִמן  ּלְ ֹלא ֵלב ִהְסּתַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ֵקִנים ְוַהֲחָכִמים: ַהזְּ

ַכח י.  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלָזֵקן  בֹוד  ּכָ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
יִכין ַמִים ָקִרים  ְלמּודֹו, ַעל־ְיֵדי־זֶה ַמְמׁשִ ּתַ

ַנְפׁשֹו  ְלַהֲחיֹות  ַעת  ַהּדַ ֵמיֵמי  ְבִחיַנת  ּבִ
ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ִנים  ַתּקְ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָהֲעֵיָפה, 
ַעל־ְיֵדי־זֶה ַנְפׁשֹו  ֹלא ֵלב, ׁשֶ ִלים ּבְ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ

ֲעֵיָפה:

ִחיַנת יא.  ּבְ ִכין  ִנְמׁשָ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי 
ַנְפׁשֹו  ים  ּוְמַחּיִ ַעת,  ַהּדַ ֵמיֵמי  ָקִרים  ַמִים 
ִלּבֹו  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה  ְוָאז  ָהֲעֵיָפה. 
ׁשֹוְמִעין  ל ַעְצמֹוָתיו  ּכָ ׁשֶ דֹוָלה ַעד  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ
תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוָאז  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֵהיֵטב 
ְוכּו'  ּתֹאַמְרָנה"  ַעְצמֹוַתי  ל  "ּכָ ְבִחיַנת:  ּבִ
ּוֹמחֹו  ּכֹחֹו  ל  ּכָ ִעם  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ י(,  לה,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ה: ִפּלָ ֵלמּות ַהּתְ ר ׁשְ זֶּה ִעּקַ ַעְצמֹוָתיו, ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ֶפר יב.  ין ַהּלֹוֵמד ִמּתֹוְך ַהּסֵ ּבֵ ֶזהּו ַהִחּלּוק ׁשֶ
י ַהּלֹוֵמד  יֵקי ֱאֶמת, ּכִ י ַצּדִ ֹוֵמַע ִמּפִ ּוֵבין ַהּשׁ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ עּור  ַהּשִׁ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶפר  ַהּסֵ ִמּתֹוְך 
י  ֹוֵמַע ִמּפִ ּשׁ ׁשֶ ִלְלֹמד ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו, ֲאָבל ּכְ
ִחיַנת ַמִים ָקִרים  יַע לֹו ּבְ ּפִ יק, ֲאַזי ַמׁשְ ּדִ ַהּצַ

ְלִפי ָהָראּוי לֹו ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו:

ה ְלתֹוָרה סז ִפָלּ ּתְ

ָך  ֵעיֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, חּוס ַוֲחֹמל ָנא ַעל ַנְפׁשֹות ַעּמְ י ּבְ יַקר ָנא ַנְפׁשִ )סז( ּתִ

ָרֵאל ַהְיָקרֹות  דֹוָלה, חּוס ְוַרֵחם ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ים ּוְבֶחְמָלה ּגְ ַרֲחִמים ַרּבִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
לּוִלים  ַהּכְ ְקדֹוׁשֹות  ְנָפׁשֹות  ְכבֹוֶדָך,  א  ּסֵ ּכִ ַחת  ִמּתַ ַהֲחצּובֹות  ְנָפׁשֹות  ִניִנים,  ּוִמּפְ ז  ִמּפָ
ֶדם,  ֶהם ִמּקֶ ַע ּבָ ְעׁשֵ ּתַ ר ָהִייָת ִמׁשְ ַעל, ְנָפׁשֹות ֶעְליֹונֹות ֲאׁשֶ ְקָרִאים ֵחֶלק ֱאלֹוּהַ ִמּמַ ְמָך ַהּנִ ׁשִ ּבְ
ר  ם, ֲאׁשֶ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ֵהם ְלַמְעָלה ִמּכָ ה, ְנָפׁשֹות ׁשֶ ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ר ָעלּו ּבְ ְנָפׁשֹות ֲאׁשֶ
ֲחָלֶציָך,  יֹוְצֵאי  ַעל  ַרֲחֶמיָך  ִיְכְמרּו  ֵמֶעיָך,  ָנא  ֶיֱהמּו  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ּוָבָראָת  ִנְמַלְכּתָ  ֶהם  ּבָ
ָכל  ּבְ ְקָרִאים  ַהּנִ ָרַחם,  י  ִמּנִ ִאים  ׂשֻ ַהּנְ ֶבֶטן  י  ִמּנִ ים  ָהֲעֻמּסִ ִעיִמים,  ְוַהּנְ ֱאָהִבים  ַהּנֶ ֶניָך  ּבָ ַעל 
ָזז  ָהִייָת  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ַהְיָקרֹות  ְנָפׁשֹות  ַוֲאהּוִבים.  ֵרִעים  ַאִחים,  ִנים,  ּבָ ה,  ִחּבָ ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹות 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֹלא ָזז  מֹו ׁשֶ י. ּכְ י ַוֲאחֹוִתי ְוִאּמִ ּתִ ְקָראָתם ּבִ ָבם ַעד ׁשֶ ֵמַחּבְ
ְך ּוֵבית ָאִביְך.  ְכִחי ַעּמֵ י ָאְזֵנְך ְוׁשִ ְמִעי ַבת ּוְרִאי ְוַהּטִ ֱאַמר, ׁשִ ּנֶ י, ׁשֶ ּתִ ָרָאּה ּבִ ּקְ ָבּה ַעד ׁשֶ ֵמַחּבְ
ִתי. ֹלא  ְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ֱאַמר, ּפִ ּנֶ ָרָאּה ֲאחֹוִתי, ׁשֶ ּקְ ָבּה ַעד ׁשֶ ֹלא ָזז ֵמַחּבְ
י ּוְלאּוִמי ֵאַלי ַהֲאִזינּו. ַרֶחם ָנא ַעל  ְמעּו ֵאַלי ַעּמִ ֱאַמר, ׁשִ ּנֶ י, ׁשֶ ָרָאּה ִאּמִ ּקְ ָבּה ַעד ׁשֶ ָזז ֵמַחּבְ
ָיַדְעּתָ ֵמֵהיָכן  ה ְלַבד  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ ינּו ָהֶעְליֹון,  ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ ינּו  ת ַנְפׁשֵ ַ ְפֶאֶרת ְקֻדּשׁ הֹוד ִיְקַרת ּתִ
ֹות  ֻדּשׁ ל ַהּקְ ל ָהעֹוָלמֹות ְוַעל ּכָ כֹות ַנְפׁשֹוֵתינּו ַהְיָקרֹות ָהעֹולֹות ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעל ּכָ ִנְמׁשָ
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ֹמר  ִלׁשְ ֹעז  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ּיֹות,  ָהֲאִמּתִ ֲחִנינֹוֶתיָך  ּבַ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ם.  ּלָ ּכֻ
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ָכל ֵעת, ְלַהֲחִזיָקּה ֶאְצֵלנּו ְלֹאֶרְך  ּבְ ה  ּוְמֻעּלָ דֹוָלה  ּגְ ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת 
ה ַוֲעָנָוה ְוִיְרַאת ֵחְטא  ָ ְזִריזּות ּוְנִקּיּות ְוָטֳהָרה ּוְפִריׁשּות ּוְקֻדּשׁ דֹוָלה, ּבִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ַתְכִלית  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ בֹוד  ַהּכָ ִמן  ְוִלְבֹרַח  ְלִהְתַרֵחק  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ָלנּו  ְוַתֲעֹזר  ַוֲחִסידּות. 
ָלל. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו  בֹוד ּכְ ה ְלׁשּום ּכָ נּו ׁשּום ָרצֹון ְוַתֲאָוה ְוֶחְמּדָ ְעּתֵ ָהִרחּוק, ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל ּדַ
ה  ְזּכֶ ּנִ בֹוד, ׁשֶ ים ֵאיזֶה ּכָ ַרֲחֶמיָך ּוַבֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ַלח ָלנּו ּבְ ׁשְ ּתִ ָכל ֵעת ׁשֶ יֵענּו ָתִמיד, ּבְ ְותֹוׁשִ
ָלל ַעל־ לֹום ּכְ ִדים ַחס ְוׁשָ ֹמר ֶאת ַעְצֵמנּו ְוֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְמֹאד ְמֹאד ְלַבל ִנְהֶיה ִנְלּכָ ָאז ִלׁשְ
ָלל,  ׁש ּבֹו ְלצֹוֶרְך ַעְצֵמנּו ּכְ ּמֵ ּתַ ָלל, ְוֹלא ִנׁשְ ִביֵלנּו ּכְ ׁשְ בֹוד ּבִ ל ֶאת ַהּכָ בֹוד, ְוֹלא ְנַקּבֵ ְיֵדי ַהּכָ
בֹוד ֵאֶליָך ְלַבד, ְוַנֲחֹזר  ל ַהּכָ ה ְלַהֲעלֹות ּכָ בֹוד, ַרק ִנְזּכֶ ָלל ֵמַהּכָ ָאה ּכְ יַע ָלנּו ׁשּום ֲהּנָ ְוֹלא ַיּגִ
ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ְוַתַעְזֵרנּו  ְלַבד,  ּלֹו  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ ׁשֶ ְלִמי  בֹוד,  ַהּכָ ְלֶמֶלְך  בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּבִ ל ֶאת ַהּכָ ה ְלַקּבֵ ָלל, ַרק ִנְזּכֶ בֹוד ּכְ ת ַהּכָ ַ ְקֻדּשׁ ם ּבִ ּלֹא ִנְפּגֹ ֶעְליֹוָנה ׁשֶ
ֵעת  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ְוַתְחֹמל  ָלל.  ּכְ ֲאָוֵתנּו  ּתַ ָגם  ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד  ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ּגְ
ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶנֶפׁש  ְלקּות  ִהְסּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ בֹוד  ַהּכָ ָיֹבא  ּלֹא  ׁשֶ ָחָדׁש  בֹוד  ּכָ ָלנּו  ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ
ל  בֹוד ְלַקּבֵ ה ַעל־ְיֵדי ַהּכָ ְזּכֶ ּנִ לֹום, ׁשֶ בֹוד ֵאֵלינּו ְלטֹוָבה ְוֹלא ְלָרָעה ַחס ְוׁשָ ֹבא ַהּכָ ּיָ ה ׁשֶ ִנְזּכֶ
ָכל ֵעת  ל ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבְ ּדֵ דֹוָלה, ִויתֹוֵסף ְוִיְתּגַ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ָכל ֵעת ְנָפׁשֹות ֲחָדׁשֹות ּבִ ּבְ
ָכל ֵעת ְנָפׁשֹות ֲחָדׁשֹות ְקדֹוׁשֹות ִויָקרֹות  ַלח ָלנּו ּבְ ְוִתׁשְ ה ְוָטֳהָרה,  ָ תֹוְספֹות אֹור ְקֻדּשׁ ּבְ

תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ְוִיְרָאֶתָך: ִנים טֹוִבים ּבְ ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ

ֲאַות ֲאִכיָלה  ֱאֶמת ּתַ ר ּבֶ ּבֵ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ה ׁשֶ ֶעְזֵרנּו ֵמַעּתָ יֵענּו ְוִתְהֶיה ּבְ ַרֵחם ָעֵלינּו ְותֹוׁשִ ּוְבֵכן ּתְ
ק  ּנּו, ּוְנַדְקּדֵ ק ִמּמֶ ּפֵ דֹוָלה ּוְלִהְסּתַ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ָעט, ֶלֱאֹכל ְמַעט ּבִ ּמֻ ק ּבַ ּפֵ ה ְלִהְסּתַ ה, ְוִנְזּכֶ ִתּיָ ּוׁשְ
ִביל  ׁשְ ּבִ ָלנּו  ְכָרח  ֵמַהּמֻ יֹוֵתר  הּו  ֶ ַמּשׁ ֲאִפּלּו  ֶלֱאֹכל  ִלְבִלי  ֵביָצה,  ּכַ ְוַעד  זִַּית  ִמּכַ ַעְצֵמנּו  ַעל 
יִקים  ּדִ ְכָלל ַהּצַ ה ִלְהיֹות ּבִ ֲאַות ִטְבֵענּו. ְוִנְזּכֶ ִקּיּום ַהּגּוף, ְוֹנאַכל ְלַבד ְלִקּיּום ּגּוֵפנּו ּוְנַמֵעט ּתַ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַנְפׁשֹו.  ְלׂשַבע  אֹוֵכל  יק  ַצּדִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ם  ַנְפׁשָ ְלׂשַֹבע  ָהאֹוְכִלים 
ה  ְוִנְזּכֶ לֹום.  ְלָך ׁשָ ם  ְוָיׂשֵ ָניו ֵאֶליָך  ּפָ ְיֹהָוה  א  ִיּשָׂ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ נּו,  ּוְתָחּנֵ ִנים  ּפָ ָלנּו  א  ּשָׂ ּתִ ׁשֶ
ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  יל אֹוָתנּו  ְוַתּצִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בֹוד  ַהּכָ ֶאל  ִנים  ּפָ ֶהָאַרת  יְך  ְלַהְמׁשִ
ּדֹור, ְוֹלא ִיְהֶיה  ּבַ ִנים ׁשֶ בֹוד ִמן ָהַעזֵּי ּפָ ק ֶאת ַהּכָ ִנים, ְוַתֲעֶלה ּוְתַסּלֵ ִנים ּוֵמַעזּּות ּפָ ֵמַעזֵּי ּפָ
ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ָלל.  ּכְ ָרָרה  ּוׂשְ ְוִהְתַמּנּות  ּוְפִקידּות  אּות  ְוִהְתַנּשְׂ בֹוד  ּכָ ׁשּום  ָלֶהם 
ֶקר ַהּגֹוְרִמים ָלנּו  ל ׁשֶ ְנִהיִגים ְוַהְמֻפְרָסִמים ׁשֶ ל ַהּמַ יל אֹוָתנּו ִמּכָ ָרֵאל, ְוַתּצִ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּדִ ים ָנַפל ְוָיַרד ַהּכָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ , ּכִ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּגֹוְרִמים, ּכַ ֶ ַמה ּשׁ
ִעים  ְוָהְרׁשָ ָהֲעּכּום  ין  ּבֵ בֹוד  ַהּכָ ְוָנַפל  ה.  ּדָ ַהּנִ ֻטְמַאת  ּכְ ְקצּונּו  ְוׁשִ ּגֹוִים  ּבַ בֹוֵדנּו  ּכְ ל  ּדַ ְמֹאד, 
בֹוד ְלַעְצָמן,  בֹוד ְוחֹוְלִקין ּכָ ל ַהּכָ ִלין ְלַעְצָמן ּכָ ֵהם ְמַקּבְ ּדֹור, ׁשֶ ּבַ ִנים ׁשֶ ְקָרִנים ְוָהַעזֵּי ּפָ ַ ְוַהּשׁ
א ְיֹהָוה. ָמֵלא  ה ּוְלִבזָּיֹון ּוְלַלַעג ָוֶקֶלס. ָאּנָ ֱאֶמת ְלֶחְרּפָ יִקים ּבֶ ּדִ ִרים ְוַהּצַ ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ָך ִיׂשְ ְוַעּמְ
ל ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו  דֹוׁש, ְוַהּצֵ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ בֹוד ֶסָלה. חּוס ַוֲחֹמל ַעל ּכְ ַרֲחִמים, ֶמֶלְך ַהּכָ
ִלּפֹות,  ַהּקְ ין  ִמּבֵ בֹוד  ַהּכָ ֶאת  ְוַתֲעֶלה  יֵניֶהם,  ִמּבֵ בֹוד  ַהּכָ ֶאת  ְותֹוִציא  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֶהם 
ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ י  ּכִ ָלה.  ְלּדְ ְוִנּדַ ְוָיְרָדה  ּוְגאֹוָנּה  בֹוָדּה  ּכְ הּוַרד  ר  ֲאׁשֶ ָך  ֻעזְּ ִכיַנת  ׁשְ ַעל  ּוְתַרֵחם 
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ְבָיכֹול. ְוָיַרד  ָך ּכִ דֹול, ּוְכבֹוְדָך ּוַמְלכּוְתָך ִנְתַרֵחק ֵמִאּתְ בֹוְדָך ַהּגָ ְרּתָ ָפֶניָך ִמּכְ ים ִהְסּתַ ָהַרּבִ
ָרֵאל ְמֹאד.  ל ִיׂשְ ּדַ ּדֹור, ַוּיִ ּבַ ִנים ׁשֶ ִעים ְוָהַעזֵּי ּפָ בֹוד ְלָהֲעּכּו"ם ְוָהְרׁשָ ל ַהּכָ יַע ּכָ ִהּגִ ְוָנַפל ַעד ׁשֶ
ִנים  ֵהם ָהַעזֵּי ּפָ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּוָפִנים ּדִ ׂשֵ ר ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ּבְ בֹוד ְלָזִרים, ֲאׁשֶ ל ַהּכָ ְוֶנֱהַפְך ּכָ

ְפֵני ָאָדם: קֹוף ּבִ ֵהם ּדֹוִמין ּכְ ּדֹור, ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

נּו ְוָעְזֵרנּו  דֹוׁש. ְוַזּכֵ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַעל ּכְ
ְלַהְרּבֹות  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ ּוְלַהֲחִזיר  ְלַהֲעלֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֱאֶמת  ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ה ּבְ ים ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ְצָדָקה ָתִמיד, ִלּתֵ ּבִ
ִנים ֶאל  יְך אֹור ַהּפָ ָדָקה ְלַהְמׁשִ ה ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּבְ דֹול ּכִ ֵלמּות ּגָ ּוִבׁשְ
לּוִלים  ים ַהּכְ יְך ָעֵלינּו ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ֶניָך, ְוַתְמׁשִ אֹור ּפָ נּו ַיַחד ּבְ ּלָ בֹוד. ּוְתָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ַהּכָ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ֶנֶגד  ּכְ ֲחָסִדים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ לּוִלים  ַהּכְ ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ ָעֵלינּו  ְוָתִאיר  דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ
ֶצֶדק ֶאֱחזֶה  תּוב, ֲאִני ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ה, ִויֻקּיַ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ָעִמים ְצָדָקה ׁשֶ ּפְ
ֶדק ִלְצָדָקה.  ִמּצֶ ְלכּות  ְוַהּמַ בֹוד  ַהּכָ ה ְלַהֲעלֹות ֶאת  ְוִנְזּכֶ מּוָנֶתָך.  ּתְ ָעה ְבָהִקיץ  ּבְ ָפֶניָך ֶאׂשְ
ִביֵני  בֹוד ֶאל ַהּמְ ל ַהּכָ ִנים ּוְלַהֲחִזיר ּכָ בֹוד ִמן ָהַעזֵּי ּפָ ל ַהּכָ יֵענּו ְלהֹוִציא ּכָ ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור  ֵרי  ּוְכׁשֵ ַהּדֹור  יֵקי  ְלַצּדִ בֹוד  ְוַהּכָ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ל  ּכָ ָלנּו  ְוֻיְחַזר  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ע  ַמּדָ

ֱאֶמת: ֵני ַהּדֹור ּבֶ ְקָרִאים ּפְ ַהּנִ

ְלעֹוָלם.  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  ְוָתׂשִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ְנָאה ְוִקְנטּור, ְוֹלא ׁשּום  ָרֵאל, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ִקְנָאה ְוׂשִ ָך ִיׂשְ ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ֵמַעּמְ ל ּכָ ּוְתַבּטֵ
ִעים ְלָעְבְדָך  ְעּגְ ּתֹוְקִקים ּוִמְתּגַ ִרים ַהֲחֵפִצים ּוִמׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ָך ִיׂשְ ְמִריָבה ּוַמֲחֹלֶקת ַעל ַעּמְ
יו  ה ַעְכׁשָ ים ִנְתַרּבֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ ים. ּכִ ּיִ יִקים ְוַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֱאֶמת, ּוִבְפָרט ַעל ַהּצַ ּבֶ
לֹום ְוָכל ָהעֹוָלם ָמֵלא  א ֵאין ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוַלּיֹוֵצא ְוַלּבָ ין ַהּתַ גֹוְרָיא ּבֵ ּטֵ ֲחֹלֶקת ְוַהּקַ ַהּמַ
 . ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּכַ ה ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ֲחֹלֶקת ַמזֶֶּקת ָלנּו ַהְרּבֵ ר ֹזאת ַהּמַ ַמֲחֹלֶקת, ֲאׁשֶ
ִאים ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּוְלִהְתָקֵרב  ָכל ֵעת ַעל ָהְרחֹוִקים ַהּבָ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ּוִבְפָרט ֹעֶצם ַהּמַ
ם  ר ַרּבּו ַהחֹוְלִקים ֲעֵליֶהם ְוַעל ָהעֹוְסִקים ְלָקְרָבם, ִחּנָ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ דֹול ּוְלָעְבְדָך ּבֶ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ

ָבר: ַעל ֹלא ּדָ

ּוַמֲחֹלֶקת,  ֵמִריב  יֵלנּו  ַהּצִ ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲאדֹון  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ִכיְך, ְוֹלא  ִקיט ְוׁשָ ְהֶיה ֹמֵחנּו ׁשָ ּיִ נּו ׁשֶ ָלל. ּוְתַזּכֵ ֹסֶלת ּכְ ִלי ּפְ ֶכל ַצח ָוַזְך ּבְ נּו ְלֹמַח ָוַדַעת ְוׂשֵ ְוַזּכֵ
לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ּמַֹח, ַעד ׁשֶ ּבַ ֹסֶלת ְוַהּמֹוָתרֹות ׁשֶ ל ַהּפְ לּו ּכָ ּטְ ָלל. ְוִיְתּבַ ל ּכְ ִיְהֶיה ֹמֵחנּו ְמֻבְלּבָ
ַעת ֵאיְך ִלְלֹחם ִעם  נּו ׁשּום ּדַ י ֵאין ּבָ ֹוְנִאים ַהּיֹוְנִקים ִמן ֹמֵחנּו, ּכִ לּו ָהאֹוְיִבים ְוַהּשׂ ְוִיְכלּו ְוִיּפְ
ַמִים ְוָאנּו ֲחֵפִצים  ם ׁשָ ָנֵתנּו ְרצּוָיה ְלׁשֵ י ַכּוָ ֶהם, ּכִ ם ְוֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעּמָ ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ִחּנָ
ַמֲחֹלֶקת  ׁשּום  ֲחֵפִצים  ָאנּו  ְוֵאין  ְמֵהָרה,  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָעְבְדָך 
ְך ּוְמֹמָרט, ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון, ְוַרֵחם  ָ י ַהּצֹאן, ַעל ַעם ְמֻמּשׁ ָלל. ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחֹמל ַעל ֲעִנּיֵ ּכְ
י ִאם ַעל  ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּכִ ה ֵמִריב ּוַמֲחֹלֶקת,  ֵאּלֶ ּכָ י ֹכַח  ל ֲחלּוׁשֵ ְוַהּצֵ יַע  ְוהֹוׁשִ
לּויֹות  ָעִנים, ֵאֶליָך ּתְ ַלְכנּו ֶאת ְיָהֵבנּו, ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ַמִים, ָעֶליָך ְלַבד ִהׁשְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ

נּו: ָחּנֵ ּתְ ֵעיֵנינּו ַעד ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה סז ִפָלּ ּתְ תיב

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ָלנּו  יַע  ְוַתֲעֹזר ְותֹוׁשִ ָעֵלינּו ָאדֹון ָמֵלא ַרֲחִמים,  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
בֹוד  ַהּכָ ַעל־ְיֵדי  ֵעת  ָכל  ּבְ ָלנּו  כֹות  ְמׁשָ ַהּנִ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ֶאת  ל  ּוְלַגּדֵ ְלהֹוִליד  נּו  ּלָ ּכֻ
ַנַחת  ּבְ ָלם  ה ְלַגּדְ ְוִנְזּכֶ ָלל,  ּכְ ּוי הֹוָלָדה  ִלי ִקּשׁ ּבְ ָנֵקל  ּבְ ָפׁשֹות  ה ְלהֹוִליד ַהּנְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ים ִיְרָאה ְוַאֲהָבה  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יַע ָעֵלינּו ּבְ ּפִ ָלל. ְוַתׁשְ ִנים ּכְ ּדּול ּבָ ִלי ׁשּום ַצַער ּגִ לֹום ּבְ ּוְבׁשָ
ַדִים ָהֶעְליֹוִנים  יְך ָעֵלינּו ּכַֹח ַהּיָ ְמׁשִ ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ְמָך ּבֶ ה ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ׁשִ ְוִנְזּכֶ
ַנַחת  ֶפׁש ּבְ ל ֶאת ַהּנֶ ה ְלהֹוִליד ּוְלַגּדֵ דֹוָלה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ים, ַיד ַהֲחָזָקה ְוַיד ַהּגְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ָלל: ִנים ּכְ ּדּול ּבָ ּוי הֹוָלָדה ּוְבִלי ׁשּום ַצַער ּגִ ִלי ׁשּום ִקּשׁ ְלָוה, ּבְ ְוׁשַ

ִנים, ר"ל ּדּול ּבָ ׁש ָלֶהם ַצַער ְוִיּסּוִרים ְמּגִ ּיֵ ַעל ֵאּלּו ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ה יֹוֵדַע ֶאת ָצרֹוָתם ּוַמְכאֹוָבם ׁשֶ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ
ָבר ִהְפֵלאָת ֶאת ַמּכֹוָתם ְוָלַקְחּתָ ֵמֶהם ַמְחַמד  ר ּכְ ִנים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֲאׁשֶ ּדּול ּבָ ָלֶהם ַצַער ּגִ
ַוֲחִביבֹות,  ְיָקרֹות  ְנָפׁשֹות  ז,  ּפָ ּבַ ִאים  ֻסּלָ ַהּמְ ַהְיָקִרים  ּוָבנֹות  ִנים  ּבָ ם,  ַנְפׁשָ א  ּוַמּשָׂ ֵעיֵניֶהם 
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ עּו,  ׁשְ ּפָ ּלֹא  ׁשֶ ָחָלב  מּוֵלי  ּגְ ָחְטאּו,  ּלֹא  ׁשֶ ַדִים  ׁשָ יֹוְנֵקי 
ַגְעּתָ  ֲעֹונֹוֵתינּו ּוַבֲעֹונֹות ֲאבֹוָתם ּפָ ֵאין ּבֹו ֵחְטא, ַרק ּבַ יֶהם ׁשֶ ֶהֶבל ּפִ ִמין ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְמַקּיְ

ֶהם: ּבָ

ָלִדים  ל ַהּיְ ה ׁשֶ ׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ַצֲעָרם ּוַמְכאֹוָבם ַהּקָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְצַטֲעִרים  ַהּמִ ְוָכל  ְקרֹוֵביֶהם  ְוָכל  ם  ְוִאּמָ ֲאִביֶהם  ל  ׁשֶ ּוַמְכאֹוב  ְוַצַער  ה,  ָהֵאּלֶ ים  ָהַרּכִ
ֶלֱחָים.  ַעל  ְוִדְמָעָתם  ֶבֶכה,  ה  ַהְרּבֵ ִיְבּכּו  ֹכה  ּבָ ֶפׁש,  ַהּנֶ ַעד  ָנַגע  י  ּכִ ָוַמר,  ַרע  י  ּכִ ָצָרָתם,  ּבְ
ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם.  ד עֹוׁשְ ה ּוִמּיַ ְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ָהֵאּלֶ ה ֵאל ֳרִאי ָהרֹוֶאה ֶאת ּדִ ַאּתָ
ְוֹלא  ֶחְטָאם  ּכְ ָלֶהם  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  י.  ּדָ ְלָצרֹוָתם  ֶוֱאֹמר  ְוֶאְנָקָתם  ְמָעָתם  ּדִ ְרִתיַחת  ַעל  ֲחֹמל 
ה ְמַקּיֵם  ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאּתָ ה ְיֹהָוה טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְגֹמל ָלֶהם, ּכִ ַכֲעֹונֹוֵתיֶהם ּתִ
ה ָחֵפץ  י ַאּתָ ֵניֶהם, ּכִ ִלים ֶאת ּבְ מּוִרים ְמַגּדְ ִעים ּגְ ה ֲעּכּום ּוְרׁשָ ֲחָסֶדיָך. ְוַכּמָ ֶאת ָהעֹוָלם ּבַ
ָך  ַעּמְ ַנְפׁשֹות  ַעל  ַוֲחֹמל  ְוַרֵחם  חּוס  ָהעֹוָלם.  ָחַתת  ַהׁשְ ּבְ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ְוֵאין  ָהעֹוָלם,  ִקּיּום  ּבְ
ַוֲחִנינֹוֶתיָך  ַרֲחֶמיָך  ֵיעֹוְררּו  ְנָדָנּה.  ַחְרּבֹו ֵאל  ְוָיׁשּוב  ָיֶדיָך,  ְלָאְך ֶהֶרף  ַלּמַ ְוֹתאַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְוָתֵגן  יַע  ְותֹוׁשִ ְוַתֲעֹזר  דֹוׁש  ַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ְיֵתָרה  ּוְבֶחְמָלה  ַאֲהָבה  ּבְ
ָלל, ְלתֹוָרה  ִלי ׁשּום ַצַער ּכְ ְלָוה ּבְ לֹום ְוׁשַ ַנַחת ּוְבׁשָ ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ּבְ ל ּבְ ל ֶאת ּכָ ם ְלַגּדֵ ֻכּלָ
ַוֲאִריכּות  ים  ַחּיִ ֲעֵליֶהם  יְך  ְוַתְמׁשִ טֹוִבים,  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  טֹוִבים  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ
רּון,  לֹוִנית ְוכּו'(. ַרֶחם ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיׁשֻ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ים. )ּוִבְפָרט ַעל ּפְ קֹור ַהַחּיִ ָך ִמּמְ ִנים ֵמִאּתְ ָיִמים ְוׁשָ
ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוָכל  ֲאַנְחנּו  נּו  ֻכּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵענּו,  ִיׁשְ יֵענּו ֱאֹלֵהי  ְוהֹוׁשִ ֲעֹוָנם,  ּוְמַחל  ְסַלח 
ה ְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו  לֹום. ַוֲעׂשֵ ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ַנַחת ְלַחּיִ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ּבְ ל ּבָ ל ֶאת ּכָ ְלַגּדֵ
יַע  ְותֹוׁשִ ּוְתַרֵחם  ְוַתְחֹמל  ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ְוׁשֶ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוְלַמַען 
יֵלם ֵמֹחִלי  ֵלד. ְוַתּצִ ר ֲעִתיִדין ְלִהּוָ ָבר ַוֲאׁשֶ ּנֹוְלדּו ּכְ ֵלָטה, ֶאת ַהְיָלִדים ׁשֶ יל ֶאת ֶיֶתר ַהּפְ ְוַתּצִ
ֵקם ְוַתְבִריֵאם ּוְתַחּיֵם  עֹוָלם, ּוְתַחזְּ ּבָ ל ִמיֵני ַמֲחָלה ּוְכֵאב ּוֵמחּוׁש ׁשֶ אִקין ּוִמּכָ אְזִלין ְוַהּפָ ַהּמָ
ְוִיְרָאֶתָך  ֲעבֹוָדֶתָך  ּבַ ָכם  ּוְלַחּנְ ַנַחת  ּבְ ָלם  ְלַגּדְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ם  ְוִאּמָ ַלֲאִביֶהם  ְוַתֲעֹזר  ְוַתֲחִליֵמם. 
ְצֹות  ּתֹוָרה ּוַבּמִ ִנים עֹוְסִקים ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ִנים טֹוִבים, ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ֵמֶהם ּבָ ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ



ה ְלתֹוָרה סז ִפָלּ תיגּתְ

ד  ר ֹלא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל ּכְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַהּדֹורֹות ְוִיְתַרּבּו ַעּמְ ְלדֹוֵרי דֹורֹות ַעד סֹוף ּכָ
ֵפר ֵמֹרב. ַרֵחם ַרֵחם ָאב ָהַרֲחָמן, ַאב ַהֶחְמָלה, ַאב ַהֲחִניָנה, ַאב ַהֶחֶסד. ַרֶחם ָנא  ְוֹלא ִיּסָ
ֵעת  דֹול ַיֲעֹמד ָלנּו ּבְ ְמָך ַהּגָ א ׁשִ ֲעֵדנּו ֶאּלָ י ֵאין ִמי ַיֲעֹמד ּבַ מֹונּו ַהּיֹום, ּכִ ֶמת ּכָ ַעל יֹוָנה ִאּלֶ
ְמָך  י ׁשִ ּפְֹך ֲחרֹוְנָך ָעֵלינּו, ּכִ ׁשְ ים ְוַאל ּתִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ָצָרה. חּוָסה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ
נּו. ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוַאל  ׁשֵ ּטְ ַעְזֵבנּו ְוַאל ּתִ יֵחנּו ְוַאל ּתַ ּנִ ּתַ ִנְקָרא ָעֵלינּו, ַאל 
ָך ְלַנֲחֵמנּו,  ֵתנּו, ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלֵ ּנּו ְוַאל ּתִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ֵענּו ְוַאל ּתַ ֶפן ֶאל ִרׁשְ ּתֵ
ַרֲחָמָנא  ֲעֵניָנא,  י  ַלֲעִנּיֵ ָעֵני  ּדְ ַרֲחָמָנא  ָמע,  ִתׁשְ ה  ַאּתָ ר  ְנַדּבֵ ֶטֶרם  ֲעֵננּו,  ֵאֶליָך  ִנְקָרא  ֶטֶרם 
יֵכי רּוָחא ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא  ָעֵני ְלַמּכִ א ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא ּדְ ָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ ּדְ

ֲעָגָלה ּוִבְזַמן ָקִריב: א ּבַ ּתָ ִזיב, ַרֲחָמָנא ְרַחם ֲעָלן, ַהׁשְ ֹרק, ַרֲחָמָנא ׁשְ חּוס, ַרֲחָמָנא ּפְ

ִמיד  ְצָדָקה ּתָ נּו ְלַהְרּבֹות ּבִ ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּוַמּלֵ
ָאנּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ה  ְוִנְזּכֶ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ֲהגּוִנים  ים  ַלֲעִנּיִ
ְלכּות ִמן  בֹוד ְוַהּמַ ָלה ְוַהּכָ ְמׁשָ ה ְלַהֲעלֹות ַהּמֶ ְזּכֶ ּנִ ּכֹל. ַעד ׁשֶ ל ּבַ ה מֹוׁשֵ סּוק, ְוַאּתָ אֹוְמִרים ּפָ
ִעים  ָלה ִמן ָהֲעּכּום ְוָהְרׁשָ ְמׁשָ ה ְוַהּמֶ ֻדּלָ בֹוד ְוַהּגְ ל ַהּכָ ק ּכָ ה, ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוִציא ּוְלַסּלֵ ִלּפָ ַהּקְ
ֶאל  בֹוד  ַהּכָ ְוָיׁשּוב  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ְלכּות  ְוַהּמַ בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ ּוְלַהֲחִזיר  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ִנים  ּפָ ְוָהַעזֵּי 
ֲאַות ֲאִכיָלה  ר ּתַ ּבֵ ה ְלׁשַ ה. ְוִנְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ּיִ יִקים ְוַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ּדִ ע, ֶאל ַהּצַ ִביֵני ַמּדָ ַהּמְ
ָלנּו  בֹואּו  ּיָ ׁשֶ ָלנּו  ְוַתֲעֹזר  ִמיד.  ּתָ ּוַמֲחֹלֶקת  ֵמִריב  יֵלנּו  ְוַתּצִ בֹוד.  ַהּכָ ֶאל  ִנים  ּפָ יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ֵלמּות.  ׁשְ ה ְלִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּבִ ה. ְוִנְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּדִ ה ַעל־ְיֵדי ַהּכָ ָ ְקֻדּשׁ ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ֲחָדׁשֹות ּדִ
ּדּול  ּוי הֹוָלָדה ּוְבִלי ׁשּום ַצַער ּגִ ִלי ׁשּום ִקּשׁ ֶפׁש ּבְ ל ֶאת ַהּנֶ ה ְלהֹוִליד ּוְלַגּדֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ
ְלֹראׁש.  ְלֹכל  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְמָלָכה  ַהּמַ ְיֹהָוה  ְלָך  בֹוד,  ַהּכָ ֵאל  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָלל.  ּכְ ִנים  ּבָ
ל ּוְלַחזֵּק ַלּכֹל.  ּכֹל ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ ל ּבַ ה מֹוׁשֵ ָפֶניָך ְוַאּתָ בֹוד ִמּלְ ר ְוַהּכָ ְוָהֹעׁשֶ

ה: ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְרׁשֹו ׁשֶ בֹוד ְלׁשָ ל ַהּכָ נּו ְלַהֲעלֹות ּכָ ַזּכֵ

ְלַהֲחיֹות  ָקִרים  ַמִים  ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְמֹאד.  ַהְיֵגָעה  ְמֹאד,  ָהֲעּיֵָפה  י  ַנְפׁשִ ַעל  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ר ֲאִני  ִנים ֲאׁשֶ י זֶה ָיִמים ְוׁשָ י ָהֲעֵיָפה ְוַהְיֵגָעה ְמֹאד ְמֹאד. ּכִ יב ּוְלַהְבִריא ֶאת ַנְפׁשִ ּוְלָהׁשִ
ּבּוֵרי  י ָרחֹוק ִמּדִ ה ְוִלּבִ ִפּלָ י ְלתֹוְך ַהּתְ ַנת ִלּבִ ּוָ ל ּכַ ֹלא ֵלב, ְוֵאיִני זֹוֶכה ְלַהְכִניס ּכָ ל ּבְ ּלֵ ִמְתּפַ

י ֲעֵיָפה ְמֹאד: ָבר ַהזֶּה ַנְפׁשִ ְגַלל ַהּדָ ר ּבִ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

י  י ְוִלּבִ ֶיה ּפִ ְהִ ּיִ ב, ׁשֶ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ן ֹזאת. ָעְזֵרִני ְלִהְתּפַ ִני ְלַתּקֵ ים, ַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָאּנָא ּבְ
ה.  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ תֹוְך  ּבְ י  ְוַדְעּתִ ְלָבִבי  נֹות  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ְלַהְכִניס  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִוין  ׁשָ
ב, ְוֹלא ִתְתַרֵחק  ַנת ַהּלֵ ּוָ ִלי ּכַ י ּבְ ּבּור ִמּפִ דֹוָלה, ְוֹלא ֵיֵצא ׁשּום ּדִ ָנה ּגְ ַכּוָ ִתי ּבְ ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ

ָלל ְלעֹוָלם: בֹוד ּכְ ֶפׁש ִמן ַהּכָ ַהּנֶ

ַעד  בֹוד,  ּכָ ִמיֵני  ָכל  ּבְ רֹו  ּוְלַהּדְ דֹו  ְלַכּבְ ְלמּודֹו,  ּתַ ַכח  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהזֵָּקן  ְכבֹוד  ּבִ ְלִהזֵָּהר  נּו  ּוְתַזּכֵ
ל ָהֲעָנִנין  רּו ּכָ ּבְ ּתַ עּו ְוִיׁשְ ּקְ ה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּבַ ָ ְקֻדּשׁ יְך ְרָעִמים ּדִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֵלא  ַעת, ְוִתּמָ ים ֵמיֵמי ַהּדַ ה, ְוֵיְצאּו ַמִים ַרּבִ ָ ְקֻדּשׁ ֵקִנים ּדִ ַעת ַהזְּ ה ּדַ ּלֶ ְמַכְסָין ַעל ַעְיִנין. ְוִיְתּגַ ּדִ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֵקִנים ּדִ ַעת ֵמַהזְּ יְך ָעֵלינּו ֵמיֵמי ַהּדַ ים. ְוַתְמׁשִ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ֶאת ְיֹהָוה ּכַ ָהָאֶרץ ּדֵ



ַעס ּתֹוָרה סח י ֹחֶמר ִאּסּור ּכַ תיד

ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ לֹו  ָראּוי  ּכָ ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ַעת  ַהּדַ ֵמיֵמי  קּו  ְוִיְתַחּלְ
יְך ַמִים  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ַעְצָמן, ַעד ׁשֶ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֵקִנים ּדִ י ַהזְּ ַעת ִמּפִ ֹאב ֵמיֵמי ַהּדַ ְוִלׁשְ
ְוַתַעְזֵרנּו  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוִנְזּכֶ ְמֹאד.  ְוַהְיֵגעֹות ְמֹאד  ָהֲעֵיפֹות  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ַעל  ָקִרים 
נּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו  ָכל ְלָבֵבנּו ּוְבָכל ַנְפׁשֵ ֵלמּות, ּבְ ׁשְ ב ּבִ נֹות ַהּלֵ ַכּוָ ִמיד ּבְ ל ּתָ ּלֵ ָכל ֵעת ְלִהְתּפַ ּבְ
ָכל  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ל  ּכָ יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָלל,  ּכְ ָזרֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִנּיֹות  ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ
ַעְצמֹוֵתינּו  ל  ּכָ נּו  ִויֻדּשְׁ ָכמֹוָך.  ִמי  ְיֹהָוה  ּתֹאַמְרָנה  ַעְצמֹוַתי  ל  ּכָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצמֹוֵתינּו, 

ֱאֶמת: ב ּבֶ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ַעל־ְיֵדי ִדּבּוֵרי ַהּתְ

י ֻאְמַלל  ּכִ ְיֹהָוה  ִני  ָחּנֵ ִתי.  ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ ָעַלי,  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל  חּוס 
ה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי. ׁשּוָבה ְיֹהָוה  י ִנְבֲהָלה ְמֹאד ְוַאּתָ י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי. ְוַנְפׁשִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיֹהָוה ּכִ
מֹו. ׁשּוִבי  ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ָך. ַנְפׁשִ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י הֹוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ֶאת  ְמָעה  ּדִ ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ֶות  ִמּמָ י  ַנְפׁשִ ְצּתָ  ִחּלַ י  ּכִ ָעָלְיִכי.  ַמל  ּגָ ְיֹהָוה  י  ּכִ ִלְמנּוָחְיִכי  י  ַנְפׁשִ
ן  ִתּתֵ ֹאל ֹלא  ִלׁשְ י  ַנְפׁשִ י ֹלא ַתֲעֹזב  ּכִ ים.  ַהַחּיִ ַאְרצֹות  ּבְ ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ְך  ִחי. ֶאְתַהּלֵ ִמּדֶ ַרְגִלי 
ֵחִני ֶסָלה. צּור ָהעֹוָלִמים  י ִיּקָ ֹאל ּכִ ד ׁשְ י ִמּיַ ה ַנְפׁשִ ַחת. ַאְך ֱאֹלִהים ִיְפּדֶ ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ
י ָהֲעֵיָפה  יב ּוְלַהֲחיֹות ּוְלַהְבִריא ֶאת ַנְפׁשִ ִני ְלָהׁשִ ָפׁשֹות, ַזּכֵ ל ַהּנְ ִרּיֹות ֱאלֹוּהַ ּכָ ל ַהּבְ ֲאדֹון ּכָ
ִני ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְתַחזֵּק  יֵעִני ְוַזּכֵ ָנה ְמֹאד. ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ַכּוָ ה ּבְ ִפּלָ ְוַהְיֵגָעה ְמֹאד, ָהְרחֹוָקה ִמּתְ
ֱאֶמת. ֵאֶליָך ְיֹהָוה  י ּוְלָבִבי ּבֶ ָכל ַנְפׁשִ דֹוָלה ּבְ ָנה ּגְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ָכל ֹעז ֵמַעּתָ ץ ּבְ ּוְלִהְתַאּמֵ
ֵאֶליָך  ָמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ִבי  ַהּיֹוׁשְ ֵעיַני  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ ֵאֶליָך  א.  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  א.  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ
ָך  ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ׂשַ י ּכְ ל ַהּיֹום, ַנְפׁשִ י ָיַדי ּכָ ּתִ ַרׂשְ י. ּפֵ ּפָ י ֶאת ּכַ ְחּתִ ּטַ ׁשִ
י ְלָעְבְדָך  יׁשּוָעֶתָך ְוַטֵהר ִלּבִ י ּבִ ח ַנְפׁשִ ּמַ ְוׂשַ ֵעִני ִמּטּוֶבָך  ּבְ א. ׂשַ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ּכִ
ַעְצמֹוַתי  ל  ּכָ יׁשּוָעתֹו.  ּבִ יׂש  ׂשִ ּתָ יֹהָוה  ּבַ ִגיל  ּתָ י  ְוַנְפׁשִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ֱאֶמת.  ּבֶ
י  ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ַמה ּתִ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ּתֹאַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ
ַני ֵואֹלָהי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ּכִ ּוַמה ּתֶ
ה ִנְפָלאֹות  ָרֵאל עֹוׂשֵ רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּבָ ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ

ַעס ּתֹוָרה סח י ֹחֶמר ִאּסּור ּכַ

מֹון א.  ַהּמָ ׁשֶ ֶעְליֹון  קֹום  ִמּמָ ָאה  ּבָ ֶפׁש  ַהּנֶ
י ַהְתָחַלת  ם, ּכִ ָ ה ִמּשׁ ל ְוִנְתַהּוֶ ְלׁשֵ ּתַ א ְוִנׁשְ ּבָ
הּוא  מֹון  ַהּמָ ם  ָ ִמּשׁ ל  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ
ַאַחר־ ַרק  ֹקֶדׁש,  ַפע  ְוׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת  ּבְ

ְוזֶה  ָממֹון,  ה  ְוִנְתַהּוֶ ה  ְלַמּטָ ם  ֵ ּשׁ ִנְתּגַ ְך  ּכָ
ִכיר יֹום: "ְוֵאָליו  ל ׂשְ מֹון ׁשֶ ֱאַמר ַעל ַהּמָ ּנֶ ׁשֶ
ְוַעל־ טו(.  כ"ד  ָבִרים  )ּדְ ַנְפׁשֹו"  ֶאת  א  נֹוׂשֵ הּוא 
ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלָממֹון  ֵאָבה  ּתְ ֶפׁש  ַהּנֶ ן  ּכֵ

ַאְך  ם,  ָ ִמּשׁ א  ּבָ מֹון  ַהּמָ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ָאה  ּבָ
ַעְצמֹו,  ּבְ מֹון  ְלַהּמָ ְלִהְתַאּוֹות  ִלְבִלי  ָצִריְך 
ֲאַות ָממֹון, ַרק  ּתַ נּות  ּגְ ֶדל  ּגֹ ָבר  ּכְ ְמֹבָאר  ּכַ
א  ּבָ מֹון  ַהּמָ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ְוֶלֱאֹהב  ְלִהְתַאּוֹות 

"ל: ּנַ ם ּכַ ָ ל ִמּשׁ ְלׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ

ָלֶהם ב.  ִיְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ָראּוי  ׁשֶ ע  ּדַ
ְפֶסֶדת  ּמַ ׁשֶ ַאַחת  ה  ִמּדָ ֵיׁש  ַאְך  ָממֹון, 



ֵזָלה תטוּתֹוָרה סט י ֹחֶמר ִאּסּור ּגְ

ָהָרָעה  ה  ּדָ ְוַהּמִ מֹון,  ַהּמָ ֵמֶהם  ֶדת  ּוְמַאּבֶ
ַעל ָיָדּה ַמְפִסיד  ַעס, ׁשֶ ת ַהּכַ ַהזֹּאת ִהיא ִמּדַ
לֹו,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ד  ּוְמַאּבֵ
אֹוְתָך  ֵמִסית  ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְוֵתַדע 
יִעין  ּפִ ַמׁשְ ָעה  ָ ַהּשׁ ֹזאת  ּבְ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ִלְכֹעס, 
ְוַהּיֵֶצר  ָממֹון,  ַסְך  ֵאיזֶה  ַמְעָלה  ִמּלְ ְלָך 
ַעל־ ַהזֹּאת  ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ְלַקְלֵקל  רֹוֶצה  ָהָרע 

ֶאת  יק  ַמזִּ הּוא  ׁשֶ ְלָך,  ִהְזִמין  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ְיֵדי 
ִנים(: ן ּפְ ירּות )ַעּיֵ ַפע ְוָהֲעׁשִ ֶ ַהּשׁ

ַפע ג.  ֶ יָעה לֹו ַהּשׁ ָבר ִהּגִ ֲאִפּלּו ִאם ּכְ ְוַדע ׁשֶ
מֹון,  ַהּמָ לֹו  ֵיׁש  ּוְכָבר  ָממֹון  ּנּו  ִמּמֶ ה  ְוִנְתַהּוָ
ְמָגֶרה  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ִלְפָעִמים  זֶה  ל  ּכָ ַעל 
ְפִסיד  ּמַ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ דֹול  ּגָ ַכַעס  ּבְ אֹותֹו 
ָבר.  ּיֵׁש לֹו ּכְ מֹון ׁשֶ ד ֵמִאּתֹו ֲאִפּלּו ַהּמָ ּוְמַאּבֵ
ַהזֹּאת  ה  ַהְמֻגּנָ ה  ּדָ ִמּמִ יֵלנּו  ְוַיּצִ ְמֵרנּו  ִיׁשְ ה' 

ן ְיִהי ָרצֹון: ָאֵמן ּכֵ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה סט( ה ְלתֹוָרה סח  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ֵזָלה ּתֹוָרה סט י ֹחֶמר ִאּסּור ּגְ

ּגֹוזֵל א.  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְמֹאד,  ָחמּור  זֵָלה  ּגְ ִאּסּור 
ִנים,  ּנּו ּבָ זֶה הּוא ּגֹוזֵל ִמּמֶ ֶאת ֲחֵברֹו ָממֹון ּבָ
ִנים, ְוִאם זֶה  ְגָזל ּבָ ְזָלן נֹוֵטל ֵמַהּנִ ַהּגַ ַהְינּו ׁשֶ
ִלְגֹזל  יּוַכל  ִנים,  ּבָ לֹו  ָהָיה  ֹלא  ֲעַדִין  ְגָזל  ַהּנִ
ָבר  ּכְ ִאם  ַוֲאִפּלּו  לֹו,  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ
ְזָלן  ַהּגַ לֹו  יק  ְלַהזִּ יּוַכל  ִנים,  ּבָ ְגָזל  ְלַהּנִ ֵיׁש 
זֵָלה  ַהּגְ ַעל־ְיֵדי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָניו  ּבָ מּותּו  ּיָ ׁשֶ

ּנּו ָממֹון: ַזל ִמּמֶ ּגָ ׁשֶ

א ב.  ּבָ ֲחֵברֹו  ֶאת  ּגֹוזֵל  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ְוִנְכָסף  ק  ּבֵ ִמְתּדַ הּוא  ׁשֶ ְלִהְרהּוִרים, 
מֹון  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי  ָזלֹו  ּגְ ׁשֶ ֲחֵברֹו  ת  ְלֵאׁשֶ

ּנּו: ַטל ִמּמֶ ּנָ ׁשֶ

ּלֹו ג.  ת זּוג ׁשֶ ְזָלן ּבַ ד ַהּגַ ם ִלְפָעִמים ְיַאּבֵ ּגַ
ְזָלן ִלְגֹזל  זֵָלה, ְוִלְפָעִמים יּוַכל ַהּגַ ַעל־ְיֵדי ַהּגְ

ְגָזל: ל ַהּנִ ת זּוג ׁשֶ ְגָזל ֶאת ַהּבַ ֵמַהּנִ

זֵָלה ד.  ְהֶיה ְלָהָאָדם ָממֹון ּגְ ּיִ ר ׁשֶ ם ֶאְפׁשָ ּגַ
ם  י ּגַ ָיַדִים, ּכִ לּום ּבְ ַזל ּכְ ּלֹא ּגָ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
ּיֵׁש  ׁשֶ ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ְוַתֲאָוה  ה  ֶחְמּדָ ַעל־ְיֵדי 
זֶה ְלַבד ָיכֹול ְלָגְזלֹו,  ם ּבָ לֹו ְלָממֹון ֲחֵברֹו, ּגַ
י  ּכִ ַתְחֹמד,  ֹלא  ל  ׁשֶ ֶהָחמּור  ָהִאּסּור  ְוזֶהּו 
ְמֹאד,  ָחמּור  ִאּסּור  ִהיא  ַעְצָמּה  ּבְ ה  ַהֶחְמּדָ

ֵמֲחֵברֹו  ִלְגֹזל  ּכַֹח  ֵיׁש  ה  ַהֶחְמּדָ ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ
ַהּגֹוזֵל  מֹו  ּכְ ּוְבנֹוָתיו  ָניו  ּבָ ְוֶנֶפׁש  ָממֹונֹו 

ׁש: ַמּמָ

זֵָלה ה.  ּגְ ן ָממֹון  ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה יּוַכל ְלַתּקֵ
ה, ֲאָבל  ָזלֹו ַעל־ְיֵדי ֶחְמּדָ ּגְ ּיֵׁש לֹו, ַהְינּו ׁשֶ ׁשֶ
יב  ׁשִ ּיָ ׁשֶ ַעד  ּקּון  ּתִ ָלּה  ֵאין  ׁש  ַמּמָ זֵָלה  ּגְ
ִאי  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַזל ֶאת  ּגָ ִאם  זֵָלה, אֹו  ַהּגְ ֶאת 
ים  ַרּבִ ָצְרֵכי  ֵמֶהם  ה  ַיֲעׂשֶ ְלַהֲחִזיר  ר  ֶאְפׁשָ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: מֹו ׁשֶ ּכְ

ְמֻצְמָצִמין ו.  זֹונֹוָתיו  ּמְ ׁשֶ ָאָדם  רֹוֶאה  ִאם 
ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְצָדָקה,  ֵמֶהם  ה  ַיֲעׂשֶ
ּוַפְרָנָסה  ָממֹון  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָממֹונֹו,  ן  ְמַתּקֵ

ֶרַוח: ּבְ

ׁשֹוֶטה ז.  הּוא  ָממֹון  ם  ְלׁשֵ ה  ָ ִאּשׁ א  ַהּנֹושיֵ
ְוַעל־ְיֵדי־ ְעּתֹו,  ּדַ ד  ּוְמַאּבֵ ּופֹוֵגם  ּוְכִסיל, 
מֹו  ּכְ ִנים,  ְמֻהּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ּבָ ֵלּה  ַהְוָין  זֶה 

ין ע(: ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ִקּדּוׁשִ ׁשֶ

ׂשֹוְנִאים, ח.  ים  ַנֲעׂשִ ֲאַות ָממֹון  ּתַ ַעל־ְיֵדי 
רּות  ּבְ ן ִהְתּגַ ֲאַות ָממֹון ּכֵ רּות ּתַ ּבְ ּוְכִפי ִהְתּגַ
מֹון  ּמָ ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ּוְכׁשֶ ֹוְנִאים,  ַהּשׂ

ם: ים ַעל־ְיֵדי־זֶה ׂשֹוְנֵאי ִחּנָ יֹוֵתר, ַנֲעׂשִ ּבְ
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ל ט.  ְלּבֵ ר ְוִנְתּבַ ֲאַות ָממֹון ִנְתַעּכֵ ַעל־ְיֵדי ּתַ
ה  ְתַאּוֶ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן  ִסיל,  ּכְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ֹמחֹו 

יֹוֵתר: ר ַהּמַֹח ּבְ יֹוֵתר ְלָממֹון ִנְתַעּכֵ

ֶהם י.  ּמֵ ׁשֶ ֹמִחין  מֹוְתֵרי  לֹו  ֵיׁש  ָאָדם  ל  ּכָ
ׁש  ּיֵ יק ַאף ׁשֶ ּדִ ָערֹות, ְוֶהָחָכם ְוַהּצַ יֹוְצִאין ַהּשְׂ
ָערֹות,  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ ֹמִחין  מֹוְתֵרי  ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו 
י"ן,  ַהּשִׁ ַעל  ָיִמין  ּבְ ַער,  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֲאָבל 
ָעִרים,  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ּלֹו  ׁשֶ ֹמִחין  ּמֹוְתֵרי  ׁשֶ
ע  ּדָ ְוַהּמַ ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  ׁשַ ֶהם  ּבָ ּפֹוֵתַח  ׁשֶ
ּמֹחֹו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 
ל  ר ְלָהעֹוָלם ְלָסְבלֹו ְלַקּבֵ ַעְצמֹו ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ

יל  ּפִ ּוְלַהׁשְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ָצִריְך  הּוא  ֵמאֹורֹו, 
ֵדי  ּכְ ְנמּוִכים,  ים  ְקַטּנִ ִלְדָבִרים  ַעְצמֹו 
ח  ְפּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּנּו, ּכְ ל ִמּמֶ ּיּוְכלּו ָהעֹוָלם ְלַקּבֵ ׁשֶ
ְלָקְרָבם  ע  ּדָ ְוַהּמַ ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  ׁשַ ָלֶהם 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ין, יא.  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ יק ֵהם ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ַהּמִֹחין ׁשֶ
ִלְפָעִמים  ַעְצמֹו  יל  ּפִ ַמׁשְ יק  ּדִ ַהּצַ ֶ ּשׁ ּוַמה 
ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוְנמּוִכים  ים  ְקַטּנִ ִלְדָבִרים 
ִחיַנת  ּבְ ֶאְצלֹו  זֶּהּו  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ָהעֹוָלם 
ל  ִחיַנת ְרצּועֹות ׁשֶ "ל, זֶה ּבְ ּנַ מֹוְתֵרי ֹמִחין ּכַ

ין: ִפּלִ ּתְ
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ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעַלי ּבְ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )סח־סט( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה  י ַאּתָ ַעס ֶהָחמּור ְמֹאד. ּכִ ְמֵרִני ָתִמיד ֵמֲעֹון ַהּכַ יֵלִני ְוִתׁשְ י, ְוַתּצִ טּוְבָך ָהֲאִמּתִ י ּבְ ְוֵתִטיב ִעּמִ
ָעֹון  י ּבֶ ְלּתִ עּוֵרינּו, ּוְכָבר ֻהְרּגַ נּו ִמּנְ דֹות ִנְתַאֲחָזה ּבָ ַעס ּוְקּפֵ ל ּכַ ה ָהָרָעה ַהזֹּאת ׁשֶ י ִמּדָ ָיַדְעּתָ ּכִ
ר.  ֶהּתֵ ה ִלי ּכְ ֲעׂשָ ּנַ ר, ַעד ׁשֶ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ה ּפְ ּמָ י ּבֹו ּכַ ָלְשּתִ ִניִתי ְוׁשִ י ְוׁשָ זֶה ְמֹאד, ְוָעַבְרּתִ
הּוא  ׁשֶ ַעס,  ַהּכַ ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ֶהָחמּור  ֶהָעֹון  ַעל־ְיֵדי  י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ
ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר.  ּתַ תּוב, ֹלא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְוֹלא ִתׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ֵאל ָזר ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ
ָגִמים  ל ַהּפְ ָאר ּכָ ַאּפֹו. ּוׁשְ תּוב, טֹוֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ֶפׁש ַמּמָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה טֹוְרִפים ַהּנֶ
ּוַבֲעֹונֹוַתי   , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ָהֲעצּוִמים 
בֹו  י  ְלּתִ ֻהְרּגַ ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה,  ֶהָחמּור  ֵמָעֹון  י  ַנְפׁשִ יל  ְלַהּצִ ֵאיְך  ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ים  ָהַרּבִ
טּוְבָך,  ְרֵכי  ּדַ ֵדִני  ְוַלּמְ ָעַלי,  ַוֲחֹמל  חּוס  ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  טֹוב  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְמֹאד.  ְמֹאד 
ַעס  ת ַהּכַ ר ִמּדַ ּבֵ ִמיד, ּוְלׁשַ ים ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל ּתָ דֹוׁשִ ִמּדֹוֶתיָך ַהּקְ ה ֶלֱאֹחז ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּוְבָכל  ָלל.  ּכְ ַעס  ּכַ ַצד  ׁשּום  י  ִלּבִ ּבְ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְלַגְמֵרי  דֹות  ּפֵ ְוַהּקְ ַאף  ְוַהֲחרֹון 
ָעה  ׁשָ ּבְ ֵלָמה, ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ה ָלַדַעת ּוְלַהֲאִמין ּבֶ לֹום, ֶאְזּכֶ ַהּיֵֶצר ְלָהִסית אֹוִתי ְלַכַעס ַחס ְוׁשָ
ָעה  ּפָ לֹום ֹזאת ַהַהׁשְ דֹול, ְוַהּיֵֶצר ָהָרע רֹוֶצה ְלַקְלֵקל ַחס ְוׁשָ ירּות ּגָ יַע ִלי ֲעׁשִ ּפִ זֹו רֹוִצים ְלַהׁשְ
לֹום ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  י ַחס ְוׁשָ ַעס ְוִלְטֹרף ֶאת ַנְפׁשִ ה ּכַ ּנָ ירּות ְוַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ל ָהֲעׁשִ ׁשֶ
ה  ַעס ְלַרֲחָמנּות. ְוֶאְזּכֶ ַעס ְלַגְמֵרי ְוַלֲהֹפְך ַהּכַ ל ַהּכַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ר ְלׁשַ ּבֵ ה ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ
ַעל  ָפׁשֹות, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּבַ הּוא ׁשֶֹרׁש ַהּנְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ירּות ּגָ ַעל־ְיֵדי־זֶה ַלֲעׁשִ
ה  לֹום, ַרק ִנְזּכֶ ַעס ְוַהֵחָמה ַחס ְוׁשָ לֹום, ַעל־ְיֵדי ַהּכַ ירּות ַחס ְוׁשָ ַעת ָהֲעׁשִ ּפָ ָבר ְלַקְלֵקל ַהׁשְ ּדָ
ָבה  ּגָ יר ִקְרַית ֻעזֹּו ּוְכחֹוָמה ִנׂשְ תּוב, הֹון ָעׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ירּות, ּכְ ל ֲעׁשִ ְך ָעֵלינּו ַהחֹוָמה ׁשֶ ּיְֻמׁשַ ׁשֶ
ִהיא ִעיר  ַעס ְוֵחָמה, ׁשֶ ל ִמיֵני ּכַ ְמֵרנּו ִמּכָ ֵגן ָעֵלינּו ְוִתׁשְ ירּות ּתָ ל ֲעׁשִ יתֹו. ְוַהחֹוָמה ׁשֶ ּכִ ַמׂשְ ּבְ

ר ֵאין ַמְעָצר ְלרּוחֹו: רּוָצה ֵאין חֹוָמה ִאיׁש ֲאׁשֶ תּוב, ִעיר ּפְ ּכָ מֹו ׁשֶ רּוָצה ֵאין חֹוָמה, ּכְ ּפְ



ה ְלתֹוָרה סח־סט ִפָלּ תיזּתְ

ה ְנָפׁשֹות  ּמָ ַעס, ּכַ עּור ַעל־ְיֵדי ַהּכַ ִלי ׁשִ י ּבְ ְדּתִ ה ִאּבַ ה ְוַכּמָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה.  י  ַגְמּתִ ּפָ עֹוָלמֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ י,  ְדּתִ ִאּבַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ֲעׁשִ ה  ּמָ ּכַ י,  ְדּתִ ִאּבַ
ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ִמְתעֹוֵרר  י,  ְעּתִ ּדַ ֲעִכיַרת  ְלּבּול  ּבִ ֵמֲחַמת  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ל אֹוִתי  ּוְמַבְלּבֵ דֹול  ּגָ ַעְקִמיִמּיּות  ּבְ ְלָבִבי  ץ  ִיְתַחּמֵ ר  ַעם, ַעד ֲאׁשֶ ּפַ ָכל  ּבְ דֹות  ּפֵ ְוַהּקְ ַעס  ַהּכַ
ִתי ְלָפֶניָך  ִפּלָ ר ּתְ י ְקָצָרה ְלַסּדֵ ְעּתִ ים, ּדַ ֲעׂשֹות. ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ְמֹאד ְמֹאד ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ
ֵני עֹוָלמֹות,  ִמּשְׁ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ִנְטְרדּו  ָידֹו  ר ַעל  ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  ֵמָעֹון ֶהָחמּור  יֵלִני  ְלַהּצִ
יָעה  הֹוׁשִ יֵעִני,  הֹוׁשִ ִאם  י  ּכִ ר  ַדּבֵ ּלְ ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני   , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
י,  ַעס ְלַגְמֵרי ֵמִאּתִ ת ַהּכַ ל ִמּדַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ִני ְלׁשַ י ֵואֹלָהי. ַזּכֵ יָעה ָאִבי ֲאדֹוִני, ַמְלּכִ ֶלְך, הֹוׁשִ ַהּמֶ
ֵלמּות ְוֹלא  ׁשְ ֲאַות ָממֹון ּבִ ר ּתַ ּבֵ ָפׁשֹות. ָעְזֵרִני ְלׁשַ הּוא ׁשֶֹרׁש ַהּנְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ִני ַלֲעׁשִ ַזּכֵ
ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ֲאֵחִרים  ֶאְחֹמד ָממֹון  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָלל,  ּכְ מֹון  ַהּמָ ֶאְחֹמד  ְוֹלא  ֶאְכֹסף 
ַאֲהָבִתי  ְוָכל  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ יִרים  ֲעׁשִ ד  ְלַכּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָפׁשֹות  ַהּנְ ְלׁשֶֹרׁש  ִלְכֹסף 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ִיְהֶיה  ַהּכֹל  ָלֶהם  ק  ֲאַחּלֵ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ְוָכל  יִרים  ְלָהֲעׁשִ
ירּוָתם. ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי  ִלים ֲעׁשִ ם ְמַקּבְ ָ ר ִמּשׁ יַע ֲעֵליֶהם, ֲאׁשֶ ּפִ ה ַמׁשְ ר ַאּתָ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ ׁשֶֹרׁש ַהּנְ

י ָתִמיד: ה ַנְפׁשִ ְתַאּוֶ ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּתִ ָלל, ַרק ְלׁשִ ִמי ּכְ ׁשְ מֹון ַהּגַ ֲאָוה ַלּמָ ׁשּום ּתַ

זֵָלה,  ּגְ ל  ׁשֶ ֶהָחמּור  ֵמָעֹון  ָתִמיד  יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ית ֵרִעי, ׁשֹורֹו  ה ֶאת ּבֵ רּוָטה. ְוֹלא ֶאְחֹמד ְוֹלא ֶאְתַאּוֶ ֶוה ּפְ ּלֹא ֶאְגֹזל ֶאת ֲחֵבִרי ֲאִפּלּו ׁשְ ׁשֶ
ר ְלֵרִעי,  יתֹו ְוֹכל ֲאׁשֶ יָטיו ּוְבָגָדיו ּוְכֵלי ּבֵ ְכׁשִ ֵלי ַכְסּפֹו ּוְזָהבֹו, ּתַ ַוֲחמֹורֹו ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו, ּכְ
ִמְקָצָתם.  ְוֹלא  ֵמֶהם  ֹלא  ָלֶהם,  ְלִהְתַאּוֹות  ִלְבִלי  ִמיד  ּתָ ַמר  ִנׁשְ ֶאְהֶיה  ַלּכֹל,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל 
ר ַעל־ְיֵדי־ ֲאַות ָממֹון, ֲאׁשֶ ל ּתַ ָעֹון זֶה ׁשֶ ְקעּו ּבֶ ה ְנָפׁשֹות ׁשָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ם  ּגַ דֹולֹות ְלָממֹון ַחְבֵריֶהם ׁשֶ ֶחְמּדֹות ְוַתֲאוֹות ּגְ ׁש ּוְקָצָתם ּבְ ְגזֵלֹות ַמּמָ זֶה נֹוְפִלים ְקָצָתם ּבִ
יֵלִני  ְוַהּצִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ ִמזֶּה,  יֵלִני  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ׁשָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ׁש.  ַמּמָ ִלְגזֵָלה  ב  ֶנְחׁשַ זֶה 
ֲאִפּלּו  רּוָטה,  ּפְ ֶוה  ׁשְ ֲאִפּלּו  ֲחֵבִרי  ֶאת  ֶאְגֹזל  ּלֹא  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ זֵלֹות  ִמּגְ ֵהן  ְגזֵלֹות,  ִמיֵני  ל  ִמּכָ
ם  ּגַ לֹום, ׁשֶ ה ְוַתֲאָוה ַחס ְוׁשָ זֵלֹות ַעל־ְיֵדי ֶחְמּדָ י. ְוֵהן ִמּגְ ּלִ ֶ ר ִמּשׁ ה ְלַוּתֵ ׁשֹוֵגג ּוְבָטעּות, ְוֶאְזּכֶ ּבְ
ִני  ַזּכֵ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  נּו  הֹוַדְעּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלְגֹזל  ְיכֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָלל ַעל  ל ּכְ ּכֵ ּלֹא ֶאְסּתַ עֹוָלם. ָעְזֵרִני ׁשֶ ּבָ זֶל ׁשֶ ל ִמיֵני ּגֶ ֶאְהֶיה ָנִקי ִמּכָ ִני ׁשֶ ל זֶה, ַזּכֵ ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ יֵלִני  ְוַתּצִ ָלל.  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ֶאְחֹמד ֶאת  ְוֹלא  ֶאְכֹסף  ְוֹלא  ַלֲחֵבִרי,  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה 
ָיַדִים ְוֹלא ַעל־ ָלל, ֹלא ּבְ עֹוָלם ִלְגֹזל אֹוִתי ּכְ ּבָ ם ֹלא ִיְהֶיה ּכַֹח ְלׁשּום ָאָדם ׁשֶ ּגַ ים, ׁשֶ ָהַרּבִ

י ּוָבַני  ּתִ ֶנֶפׁש ִאׁשְ לֹום, אֹו ּבְ י ַחס ְוׁשָ ַנְפׁשִ ע ּבְ ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ֹכַח ִלּגַ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה. ִמּכָ ְיֵדי ֶחְמּדָ
ר  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְזּכֶ ּנִ י, ׁשֶ לּוִים ּבִ ָפׁשֹות ַהּתְ י ּוְלָכל ַהּנְ ן ּכַֹח ְלַנְפׁשִ ּתֶ ּוְבנֹוַתי ְויֹוְצֵאי ֲחָלַצי. ַרק ּתִ
יָלם ַעד  ּפִ לֹום, ְלַהְכִניָעם ּוְלַהׁשְ רֹוְצֵחי ְנָפׁשֹות ַחס ְוׁשָ ְזָלִנים ָהעֹוְמִדים ָעֵלינּו ּכְ ל ַהּגַ ֶנֶגד ּכָ ּכְ

ָלל: נּו ּוְבָממֹוֵנינּו ּכְ ע ּבָ יֶהם, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ִלּגַ ְלָעם ִמּפִ ָעָפר, ּוְלהֹוִציא ּבִ

ְרָנסֹוֵתינּו  ָכל ֲעָסֵקינּו ְוַתְזִמין ָלנּו ּפַ ְרִויַח ָלנּו ּבְ ְצָדָקה ָתִמיד, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ נּו ְלַהְרּבֹות ּבִ ְוַזּכֵ
ל עֹוָלם,  ים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ ה, ֹעׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ירּות ּגָ ן ָלנּו ֲעׁשִ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ְוִתּתֶ ּנִ ֹקֶדם ׁשֶ
ֶגד,  ינּו ְתלּוִים ִמּנֶ י ַחּיֵ ּכִ ל,  ּבָ ּכַֹח ַהּסַ ל  ׁשַ ּכָ ר  ֵעת ַהזֹּאת ֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבָ ה יֹוֵדַע ֶחְסרֹון ַהּפַ ַאּתָ



ה ְלתֹוָרה סח־סט ִפָלּ ּתְ תיח

י  י ִמּמִ ָעִנים, ּכִ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ְרָנָסה, ּכִ יג ּפַ ֶרְך ֵאיְך ְלַהּשִׂ ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ׁשּום ּדֶ
ה ְמַפְרֵנס  ר ַאּתָ ָך ְלַבד, ֲאׁשֶ ים ְמֹאד, ֲהֹלא ִמּמְ ֻרּבִ ַאל ַלְחִמי ּוַפְרָנָסִתי ְוָכל ְצָרַכי ַהּמְ ֶאׁשְ
ַחת  ֶרַוח ִמּתַ ְרָנָסה ּבְ יֵעִני, ְוֵתן ִלי ּפַ ים. ֲחֹמל ָעַלי ְוהֹוׁשִ יֵצי ִכּנִ ְרֵני ְרֵאִמים ַעד ּבֵ ל ִמּקַ ּוְמַכְלּכֵ
ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  ֹלא  ְצִריֵכִני  ּתַ ְוַאל  ֵלָאה,  ְוַהּמְ ָהְרָחָבה  ָיְדָך 
ּלֹא ָאֹבא ִליֵדי ׁשּום חֹוב  יֵלִני ׁשֶ ּצִ ה ּתַ ָבר, ּוֵמַעּתָ ב ִמּכְ ֲאִני ַחּיָ ל ַהחֹובֹות ׁשֶ ק ּכָ ְוָעְזֵרִני ְלַסּלֵ
ַעד  ֵמעֹוִדי  ָיִדי  ּבְ ׁשֶ זֵלֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ְמֵהָרה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ָלל.  ּכְ ְוַהְלָוָאה 
ין  י, ּבֵ ְקּתִ ר ָעׁשַ ק ֲאׁשֶ י, אֹו ֶאת ָהֹעׁשֶ ַזְלּתִ ר ּגָ זֵלֹות ֲאׁשֶ ל ַהּגְ יב ֶאת ּכָ ה ְלָהׁשִ ַהּיֹום ַהזֶּה. ְוֶאְזּכֶ
ָיִדי  ָאר ּבְ ׁשְ ּנִ ִעְסֵקי ָממֹון, ׁשֶ ָרצֹון. ְוָכל ִמיֵני ִסְכסּוִכים ּבְ ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ּבְ
ן ְוחֹוב ְוַכּדֹוֶמה, ֵהן  א ּוַמּתָ ל ֲחֵבַרי ַעל־ְיֵדי ֵאיזֶה ָטעּות ְוַהְעָלָמה ֵמֵאיזֶה ַמּשָׂ ֵאיזֶה ָממֹון ׁשֶ
ם ְלַבֲעֵליֶהם ִחיׁש ַקל  ּלֵ ק ּוְלׁשַ ה ְלַסּלֵ י, ַהּכֹל ֶאְזּכֶ ּנִ ח ִמּמֶ ּכַ ׁשְ ּנִ ֶ ֲאִני זֹוֵכר ֲעַדִין, ֵהן ַמה ּשׁ ֶ ַמה ּשׁ
ק ְלָכל  ה ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבִתי ְלַסּלֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ַרֲחֶמיָך ָממֹון ַהְרּבֵ יַע ִלי ּבְ ּפִ ְמֵהָרה. ְוַתׁשְ
זֵָלה  ָיִדי ֵאיזֶה ּגְ לֹום ֵיׁש ּבְ עֹוָלם. ְוִאם ַחס ְוׁשָ ָממֹונֹו ַוֲחָפָציו ׁשּום ַצד ְנִגיָעה ּבָ י ּבְ ַגְעּתִ ּנָ ִמי ׁשֶ
ה ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ ַעְזֵרִני  ּתַ י,  ָגַזְלּתִ ַעְצִמי ְלִמי  ּבְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ ָוחֹוב 
ן  י ְלַתּקֵ ַחּיַ ה ְמֵהָרה ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ דֹוׁשִ יָתנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ָצְרֵכי ַרּבִ
ִאּלּו  ּכְ ב  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ זֵָלה  ּגְ יֹוֵדַע ֹחֶמר ִאּסּור  ה  י ַאּתָ ּכִ ָיִדי.  ּבְ ׁשֶ ְוַהחֹובֹות  זֵלֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ּוְלַהֲחִזיר 
ת ִאיׁש. ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוס ַוֲחֹמל ַעל  א ַעל ֵאׁשֶ ָניו ּוְבנֹוָתיו, ּוְכִאּלּו ּבָ גֹוזֵל ַנְפׁשֹו ְוֶנֶפׁש ּבָ
ִני  ָיִדי, ְוַתְרִחיב ֶאת ָיִדי, ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ּבְ זֵלֹות ְוַהחֹובֹות ׁשֶ ל ַהּגְ ָגם ּכָ ן ּפְ י, ְוָעְזֵרִני ְלַתּקֵ ַנְפׁשִ
זֵלֹות  ָגם ַהּגְ ן ַעל־ְיֵדי־זֶה ּפְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ים ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ִלּתֵ
י אֹותֹו ַעל־ ַזְלּתִ ּגָ ל ֲחֵבִרי, ַעד ׁשֶ ה ֶאת ׁשֶ ָהִייִתי חֹוֵמד ּוִמְתַאּוֶ ֶ ה, ַמה ּשׁ ָיִדי ַעל־ְיֵדי ֶחְמּדָ ּבְ ׁשֶ

ן ֹזאת ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה: ִני ְלַתּקֵ א ְיֹהָוה, ַזּכֵ ְיֵדי־זֶה. ָאּנָ

ׁש  ה ְלַקּדֵ ֵלמּות, ְוֶאְזּכֶ ׁשְ ִרית ּבִ ה ְלִתּקּון ַהּבְ ֶאְזּכֶ ָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ן ִלי ֹכַח  ְוִתּתֶ ֲאַות ָממֹון,  ּוִמּתַ ל  ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ְמֵרִני ִמּתַ ְוִתׁשְ יֵלִני  ְוַתּצִ ר ִלי.  ּתָ ּמֻ ּבַ ֶאת ַעְצִמי 
ָרִעים  ֵמִהְרהּוִרים  יֵלִני  ְוַתּצִ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ְלַגְמֵרי.  ֲאוֹות  ַהּתַ ֵאּלּו  ר  ּבֵ ְלׁשַ
ל ִמיֵני  ּוִמּכָ ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים  ְוָנִקי ִמּכָ ַזְך  י  ְוַדְעּתִ ְהֶיה ֹמִחי  ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ בֹות ָרעֹות,  ֲחׁשָ ּוִמּמַ
ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ם, ּכִ ִמים ָעַלי ִחּנָ ל אֹוְיַבי ְוׂשֹוְנַאי ַהּקָ ל ֶאת ּכָ יל ּוְתַבּטֵ ּפִ ֹסֶלת. ְוַתְכִניַע ְוַתׁשְ ּפְ
יב.  י ָאז ָאׁשִ ר ֹלא ָגַזְלּתִ ֶקר ֲאׁשֶ ם ָעְצמּו ַמְצִמיַתי ֹאְיַבי ׁשֶ י ׂשְֹנַאי ִחּנָ ֲערֹות ֹראׁשִ י ַרּבּו ִמּשַׂ ּכִ
רֹוֶאה  ֵבִני.  ּגְ ׂשַ ּתְ ְתקֹוְמַמי  ִמּמִ ֱאֹלָהי  ֵמאֹוְיַבי  יֵלִני  ַהּצִ ֵמֶהם.  יֵלִני  ַהּצִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֵנאּוִני. ְיֹהָוה ָמה  ְנַאת ָחָמס ׂשְ י ָרּבּו ְוׂשִ ֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים, ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ְרֵאה אֹוְיַבי ּכִ ּבְ
ְמָרה  י ֵאין ְיׁשּוָעָתה לֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה. ׁשָ ים אֹוְמִרים ְלַנְפׁשִ ים ָקִמים ָעָלי. ַרּבִ ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ
ֵמִריב  ָתִמיד  יֵלִני  ַהּצִ יֵלִני,  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ׁשָ ָעְזֵרִני  ָבְך.  ָחִסיִתי  י  ּכִ ֵאבֹוׁש  ַאל  יֵלִני  ְוַהּצִ י  ַנְפׁשִ
ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם, ְוִיְהיּו  ֶכל טֹוב ּבְ ֶאְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ִני ׁשֶ ן ִלי ַרֲחִמים ַוֲחִניָנה. ַזּכֵ ּוַמֲחֹלֶקת, ּתֶ

ָמִעים ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך: ְדָבַרי ִנׁשְ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ְתחּו  ּפָ ׁשֶ ע  ּדָ ְוַהּמַ ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  ׁשַ יג  ּוְלַהּשִׂ ִלְמֹצא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם 
ְכָלם  יׁשּו ׂשִ ְמְצמּו ֶאת ַעְצָמן ְוהֹוִרידּו ֶאת ַעְצָמן, ְוִהְלּבִ ּצִ דֹול, ׁשֶ עֹוָלם ַעל־ְיֵדי טּוָבם ַהּגָ ּבָ



ִמיִני ּיֹום ַהּשְׁ תיטּתֹוָרה ע י ַוְיִהי ּבַ

ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  ׁשַ אֹוָרה,  ֲעֵרי  ׁשַ ָלנּו  ְתחּו  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוִצְמצּוִמים,  ים  ְלבּוׁשִ ה  ַכּמָ ּבְ ַהּנֹוָרא 
נּו  ים ְוַהּנֹוָרִאים ְמֹאד. ַזּכֵ דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ּלּו ָלנּו ּבְ ּגִ יָחָתם ׁשֶ ע, ַעל־ְיֵדי תֹוָרָתם ְוׂשִ ּדָ ְוַהּמַ
ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ָמם  ְלַקּיְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ַלֲעֹסק  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ַאֲהָבה: ְבֵרי תֹוָרָתם ּבְ ל ּדִ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ִלׁשְ

ְוַתְרַי"ג  נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ָכל  ּבְ ָראּוי  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ין  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  נּו  ְוַזּכֵ
יַע ְוָתִאיר ָעֵלינּו אֹור  ּפִ ה ַוֲעצּוָמה. ְוַתׁשְ דֹוָלה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ּה, ּבְ לּוִיים ּבָ ִמְצֹות ַהּתְ
זֵלֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָהֶעְליֹון,  ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוָהְרצּועֹות  ין  ִפּלִ ַהּתְ
ה. ַהּכֹל  דֹוׁשָ ַלל ַהּתֹוָרה ַהּקְ הּוא ּכְ ַעת ְוַהּמַֹח, ׁשֶ ָגם ַהּדַ ֲאַות ָממֹון ְוָכל ִמיֵני ּפְ ל ּתַ ּוְפַגם ּכָ
ת  ַ כּו ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ּיְֻמׁשְ ת ַהּמֹוְתֵרי ֹמִחין ׁשֶ ַ ת ַהּמִֹחין ּוְקֻדּשׁ ַ ן ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ה ְלַתּקֵ ִנְזּכֶ
ְרצֹוְנָך  ּכִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָמם  ְלַקּיְ נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוָהְרצּועֹות  ין  ִפּלִ ַהּתְ
ָגם  ל ִמיֵני ּפְ בֹות ָרעֹות ּוִמּכָ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִמּכָ ְמֵרנּו ִמּכָ ַהּטֹוב. ְוִתׁשְ
ֲערֹובֹות  ִלי ׁשּום ּתַ בֹות ַזּכֹות ַצחֹות ּוְנכֹונֹות, ּבְ ַמֲחׁשָ ָטֳהָרה, ּבְ ה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּבְ ַעת. ְוִנְזּכֶ ַהּדַ
הּו  ַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶאת ֵאִלּיָ יַח ִצְדֵקנּו, ְוִתׁשְ ָלל. ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ַעת ּכְ ֹסֶלת ַוֲעִכיַרת ַהּדַ ּפְ
ָיֵמינּו, ָאֵמן  ְמֵהָרה ּבְ ֵחנּו, ּבִ ּמְ ִנים ְיׂשַ יֵלנּו, ְוָאבֹות ַעל ּבָ ַיּצִ י ֲאָריֹות  ֵרנּו, ּוִמּפִ ִביא ְלַבּשְׂ ַהּנָ

ן ְיִהי ָרצֹון: ּכֵ

ִמיִני ּיֹום ַהּשְׁ ּתֹוָרה ע י ַוְיִהי ּבַ
ָהעֹוָלם, א.  ְיסֹוד  הּוא  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ֵיׁש 

י,  ֵלי  )ִמׁשְ עֹוָלם"  ְיסֹוד  יק  "ְוַצּדִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ָיִחיד  ַרק  יק הּוא  ּדִ ַהּצַ ְוזֶה  כה(, 

ִכין  ִנְמׁשָ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְיסֹוד  הּוא 
יִקים ֵהם ַרק ֲעָנִפים  ּדִ ל ַהּצַ ּנּו, ַוֲאִפּלּו ּכָ ִמּמֶ
הּוא  ׁשֶ ֵיׁש  ִחיָנתֹו,  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ
ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ְוֵיׁש  ּנּו,  ִמּמֶ ָעָנף  ִחיַנת  ּבְ
עֹוָלם  ּבָ ִחיד  ַהּיָ יק  ּדִ ַהּצַ ְוזֶה  ֶהָעָנף.  ִמן  ָעָנף 
ָעָפר,  ּכֶ ַעְצמֹו  ים  ּוֵמׂשִ ַפל  ְוׁשָ ָעָנו  הּוא 
יְך  ְלַהְמׁשִ ְך  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלָקְרָבם  ֵאָליו,  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ
יְך  ַמְמׁשִ יק  ּדִ ַהּצַ ְוזֶה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְלתֹוָרתֹו 

עֹות ְלָהעֹוָלם: ּפָ ל ַהַהׁשְ ּכָ

ּכַֹח ב.  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ן,  ּכָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ם  ּגַ
ָהָיה  קֹום ׁשֶ יְך ֱאֹלהּות ְלַהּמָ ְך ְלַהְמׁשִ ַהּמֹוׁשֵ
ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ַהזֶּה  יק  ּדִ ַהּצַ ְוֵכן  ם,  ׁשָ עֹוֵמד 
הּוא  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ֱאֹלהּות  יְך  ְלַהְמׁשִ ְך  ַהּמֹוׁשֵ

ם: ׁשָ

עֹוָלם ג.  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ם  ּגַ
ַרק  ִלים  ְמַקּבְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ דֹול,  ּגָ ְוַעד  ָטן  ִמּקָ
ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ י  ּכִ ַהזֶּה,  יק  ּדִ ֵמַהּצַ
ְוֵכן  ּנּו.  ִמּמֶ ִלים  ְמַקּבְ ם  ְוֻכּלָ ֶאְצלֹו,  הּוא ַרק 
ׁש  ַעם ִנְתַחּדֵ ָכל ּפַ י ּבְ בֹוד, ּכִ ׁשּות ַהּכָ ִהְתַחּדְ
א ְלִהְתַמּנּות ַאֵחר  ֻמּנֶה ּבָ זֶּה ַהּמְ בֹוד, ׁשֶ ַהּכָ
ַהּכֹל  הּוא  בֹוד,  ְוַהּכָ ּיּות  ָהָראׁשִ ׁש  ְוִנְתַחּדֵ
ן  ּכָ ׁשְ ִפי ֲהָקָמתֹו ֶאת ַהּמִ יק ּכְ ּדִ ַעל־ְיֵדי זֶה ַהּצַ

בֹוד: ל ַהּכָ א ּכָ ם ּבָ ָ ּשׁ ּמִ ַעם, ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ַהזֶּה ד.  יק  ּדִ ַהּצַ ָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ִמן  ֶ ּשׁ ַמה 
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ֵאָליו,  ִכים  ִנְמׁשָ ַהּכֹל  ְוֵאין 
ְך  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ְכִריַח,  ַהּמַ ּכַֹח 
ַעל־ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ַמְפִסיִקים  ֵהם  יֶהם  ּוַמֲעׂשֵ ּבּוֵריֶהם  ּדִ ְיֵדי 
ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ֵמַהּצַ ְלִהְתַרֵחק  ּוַמְכִריִחים 
ַעל־ הּוא  ְכִריַח  ַהּמַ ּכַֹח  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ְוִעּקַ
ְתָיֵרא  ּמִ ׁשֶ ְוָכבֹוד,  ָהרּוַח  ְוַגּסּות  אּות  ּגֵ ְיֵדי 



ה ְלתֹוָרה ע ִפָלּ ּתְ תכ

ְתָקֵרב  ּיִ ׁשֶ ּכְ זֶּה  ְוִיְתּבַ בֹודֹו  ּכְ ִנְפָחת  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ֵליַדע  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ ָהֱאֶמת,  ֶאל 
ֱאֶמת ְוִיְזּכֹר  ְעּתֹו ּבֶ יל ּדַ ּפִ ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַיׁשְ
ָעַבר  ֶ ֱאֶמת, ְוָכל ַמה ּשׁ ְפלּותֹו ּבֶ ִחיתּותֹו ְוׁשִ ּפְ
ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּותֹו  ׁשִ יׁש  ְרּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ ֵמעֹודֹו,  ָעָליו 
ּכַֹח  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ ה לֹו ָהֱאֶמת,  ּלֶ ִיְתּגַ אי  ַוּדַ ּבְ ָאז 
ְך  ִנְמׁשָ ְוִיְהֶיה  ְכִריַח,  ַהּמַ ּכַֹח  ַעל  ְך  ַהּמֹוׁשֵ

יק ָהֱאֶמת: ּדִ דֹול ְלַהּצַ ְזִריזּות ּגָ ּבִ

ים ה.  ׂשִ ּמֵ יק ַהזֶּה ׁשֶ ּדִ ּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלַהּצַ ׁשֶ ּכְ
הּוא  י  ּכִ ד,  ִמּיָ ֵרְך  ִמְתּבָ הּוא  ָעָפר,  ּכְ ַעְצמֹו 
ְפֵלי  ּכִ ַח  ַצּמֵ ּמְ ׁשֶ ֶהָעָפר  ַעל  ְזִריָעה  ִחיַנת  ּבְ

ִלְצָדָקה  ָלֶכם  "ִזְרעּו  ְבִחיַנת:  ּבִ ְפַלִים  ּכִ
ַע י, יב(: ְוִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד" )הֹוׁשֵ

ַעְצמֹו ו.  ֶאת  ַמְקִטין  ָהָאָדם  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ
ַהְינּו  ּדְ יֹוֵתר,  ְך  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  יֹוֵתר  ּבְ
ְחּתֹוִנים  ַלּתַ ֱאֹלהּותֹו  ִכיַנת  ׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ
ִמּיֹום  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  זֶּהּו  ׁשֶ נּו,  ִעּמָ ּכֹן  ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ים  ֲאָנׁשִ יְך  ְלַהְמׁשִ ְוֵכן  עֹוָלמֹו.  ֶאת  ָרא  ּבָ ׁשֶ
ְוֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָקְרָבם  ֵאָליו 
ּוְבָרכֹות  טֹובֹות  עֹות  ּפָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ
ְך  ׁשֵ ְלִהּמָ זֹוֶכה  הּוא  ֵכן  ּוְכמֹו  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ

"ל: ּנַ יק ָהֱאֶמת ּכַ ּדִ ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ

ה ְלתֹוָרה ע ִפָלּ ּתְ

ְלֹראׁש־ֹחֶדׁש ִניָסן

עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְוָהִקיָצה.  ָהִעיָרה  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ ָנרּוָצה.  ַאֲחֶריָך  ֵכִני  ָמׁשְ )ע( 

ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ דֹול ָנַתּתָ ָלנּו ַצּדִ ָך ַהּגָ בֹוְדָך ּוְבַחְסּדְ ר ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ בֹוד, ֲאׁשֶ ֶמֶלְך ַהּכָ
ים, הֹוַדְעּתָ ָלנּו  דֹוׁש ׁשֹוֵכן ֶאְצָלם. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ ר ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור, ֲאׁשֶ ּבְ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְוָנַתּתָ ָלנּו ַצּדִ נּו  ָך ִעּמָ לּו ִהְפֵלאָת ַחְסּדְ ּדֹורֹות ַהּלָ י ֵאין ּדֹור ָיתֹום. ְוַגם ּבַ ּכִ
ֵהם  י  ּכִ ֶאְצָלם.  ׁשֹוֵכן  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָמם,  ׁשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְונֹוָרִאים,  דֹוִלים  ּגְ
י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ֶאְצָלם  ְוׁשֹוֵכן  ְך  ִנְמׁשָ ֱאָלהּוְתָך  ִכיַנת  ׁשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ֲאׁשֶ בֹוֶדָך,  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ
ַהּכֹל  ָרֶטיָה,  ּפְ ל  ּכָ ִעם  ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָעָפר,  ּכֶ ַעְצָמם  יִמים  ׂשִ ּמְ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעָנִוים  ֵהם 
ל  ֵהם ְיסֹוד ּכָ יֵקי ְיסֹוֵדי עֹוָלם ׁשֶ י ֵהם ַצּדִ ְך ֵמֶהם. ּכִ ר ַלּכֹל עֹוֵמד ֲעֵליֶהם, ְוַהּכֹל ִנְמׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
י ֲעֵליֶהם עֹוֵמד ַהּכֹל,  ל ַחּיּות ְוִקּיּום ֵמֶהם. ּכִ ְך ֲאֵליֶהם ְלַקּבֵ ׁשֵ ִריָאה, ְוַהּכֹל ְצִריִכים ִלּמָ ַהּבְ
ַפע ֵמֶהם,  ֶ ל ַהַחּיּות ְוַהּשׁ ִלים ּכָ ִכים ֲאֵליֶהם ּוְמַקּבְ ם ֵהם ֲעָנִפים ֵמֶהם, ְוִנְמׁשָ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ְוָכל ִיׂשְ
ֵני  ל ּבְ יְך ּכָ יְך ֱאָלהּות ֶאְצָלם ּוְלַהְמׁשִ ְך ְלַהְמׁשִ ם, ְוֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּלָ ין ֶאת ּכֻ י ֵהם ְמַחּיִ ּכִ

ַרְך ָלֶנַצח: ְתּבָ ם ֵאֶליָך ּתִ ּלָ ָהעֹוָלם ֶאְצָלם, ְלָקְרָבם ּכֻ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֱאֶמת.  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ם  ם ְוָתְקּפָ ָתם ּוְגבּוָרָתם ְוִתְפַאְרּתָ ֻדּלָ ה ָיַדְעּתָ ּגְ ׁש ָלֶהם זֶה ַהּכַֹח. ַאּתָ ּיֵ ה ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ה ּוְלַדְרֵכיֶהם ְוֵעצֹוֵתיֶהם  דֹוׁשָ יְך ֲאֵליֶהם ּוְלתֹוָרָתם ַהּקְ ׁש ָלֶהם ְלַהְמׁשִ ּיֵ ָלֶנַצח. ְוֹעֶצם ּכָֹחם ׁשֶ
ל  ּכָ ִתּקּון  י  ּכִ ָלֶנַצח,  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִנְצָמִחים  ָהיּו  ה טֹובֹות  ְוַכּמָ ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְפָלאֹות,  ַהּנִ
לּוי  ּתָ יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ י  ּכִ זֶה,  ּבָ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ָלֹבא,  ֶדת  ַהְמֻעּתֶ ֵלָמה  ַהּשְׁ ה  ּוְגֻאּלָ ָהעֹוָלמֹות 
ַהּכֹחֹות  ְוִרּבּוי  ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ א,  ּלָ ּכֹ ַעְלָמא  ּדְ ִרּבֹונֹו  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֲאָבל  יִקים.  ּדִ ַהּצַ ִקְרַבת  ּבְ
ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְכִריַח  ַהּמַ ַהּכַֹח  י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַלּצַ ִהְתָקֵרב  ִמּלְ ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ְרִחיִקים  ַהּמַ ְכִריִחים  ַהּמַ

יִקים: ּדִ ָכל־ֵעת ְלַהְפִסיק ּוְלַהְרִחיק ֵמַהּצַ ּבְ
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ַעל  ה ֲחָדׁשֹות ּבַ בּורֹות עֹוׂשֶ ל עֹוָלם, ְיֹהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה, ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ּפֹוֵעל ּגְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָכל־ֵעת  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהזֹּאת  ְוַהּנֹוָרָאה  דֹוָלה  ַהּגְ ְלָחָמה  ַהּמִ ֶקף  ּתֹ ל  ּכָ יֹוֵדַע ֶאת  ה  ַאּתָ ִמְלָחמֹות, 
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ יְך  ְלַהְמׁשִ ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ל  ׁשֶ ְך  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  ין  ּבֵ ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ
ָכל־ֵעת  ּבְ ר  ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ ְכִריַח  ַהּמַ ַהּכַֹח  ּוֵבין  ָלֶנַצח,  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלַהּבֹוֵרא  ְלָקְרָבם  ֶאְצָלם 
ה ְנָפׁשֹות  ה ְוַכּמָ ַרְך, ְוַכּמָ ם ִיְתּבָ ֵ יִקים ּוֵמַהּשׁ ּדִ ְך, ְלַהְפִסיק ּוְלַהְרִחיק ֵמַהּצַ ֶנֶגד ַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ
ְפִסיק  ַהּמַ ְכִריַח  ַהּמַ ַהּכַֹח  ַעל־ְיֵדי  עֹוָלמֹות,  ֵני  ִמּשְׁ ִנְטְרדּו  ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת,  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ְקעּו  ׁשָ
ְפָעל, ִמי ִיְלחֹום  ה ּוַמה ּנִ ֲעׂשֶ ן ַיְתֵמי ְדַיְתֵמי, ַמה ּנַ ים. ְוַאּנַ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִהְרִחיָקם ִמן ַהּצַ ׁשֶ

יִקים: ּדִ ל ַהּצַ ְך ׁשֶ ֶנֶגד ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ְכִריַח, ּכְ ל ּכַֹח ַהּמַ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ֲעֵדנּו ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ּבַ

ה  ַאּתָ ַלְכנּו ֶאת ְיָהֵבינּו ׁשֶ ּבֹור ִמְלָחָמה. ָעֶליָך ִהׁשְ ל עֹוָלם, ְיֹהָוה ִעזּּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ּגִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיֹהָוה  י ַאּתָ ֲעֵדנּו, ְיֹהָוה ָיִריב ֶאת ִריֵבנּו ְוִיְלחֹום ֶאת לֹוֲחֵמינּו, ּכִ ְלחֹום ּבַ ּתִ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְזכּות  ּבִ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  נּו  ְוָחּנֵ ָהֶעְליֹוָנה. חּוס  ַעל  ָיְדָך  ּוְלעֹוָלם   .
ַהּכַֹח  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ְך  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְכִריַח ָהרֹוֶצה ְלַהְפִסיק  ל ַהּכַֹח ַהּמַ ּטֵ ּפֹל ְוִיְתּבַ ּיִ ְפִסיק, ַעד ׁשֶ ְכִריַח ַהּמַ ְך ַעל ַהּכַֹח ַהּמַ ַהּמֹוׁשֵ
ִניעֹות ְוַהַהְרָחקֹות ְוַהֲהָסתֹות  ל ַהּמְ ַלל ּכָ ֵהם ּכְ לֹום, ׁשֶ ַרְך ַחס ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ יִקים ּוֵמַהּשׁ ּדִ ֵמַהּצַ
ִמיֵני  ְוָכל  ָרעֹות  ּוִמּדֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ ְוָכל  יֹות  ְוֻקׁשְ ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ְוָכל  ֵפקֹות  ְוַהּסְ ּתּוִים  ְוַהּפִ
ם  ֵ יִקים ּוֵמַהּשׁ ּדִ ְכִריַח ָהרֹוֶצה ְלַהְפִסיק ֵמַהּצַ ִכים ִמּכַֹח ַהּמַ ם ִנְמׁשָ ּלָ ּכֻ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ְמִניעֹות ׁשֶ
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ְך ׁשֶ ֶנֶגד ַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ מּור ּכְ ִבּטּול ּגָ לּו ּבְ ּטְ לּו ְוִיְתּבַ ם ִיּפְ ַרְך. ְוֻכּלָ ִיְתּבָ
ִכים  ּלֹו ִלְהיֹות ִנְמׁשָ ית־ִיְשָֹרֵאל ְוָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ָך ּבֵ ה ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו ְוָכל זֶַרע ַעּמְ ר ִנְזּכֶ ַעד ֲאׁשֶ
ם ֶוֱאִליֵלי ְזָהָבם ְוָכל  ם ֶאת ֱאִליֵלי ַכְסּפָ ּלָ ִליכּו ּכֻ יֵקי ֱאֶמת, ְוַיׁשְ ִמיד ַאֲחֵרי ַצּדִ ּוְכרּוִכים ּתָ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ נּו ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ה ֻכּלָ ים. ְוִנְזּכֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ֲאָוָתם, ְוֵיְלכּו ְוָירּוצּו ַאֲחֵרי ַצּדִ ּתַ
ֶאת  ּוְלַקּיֵם  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִסְפֵריֶהם  ְוִלְלֹמד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרָתם  ֹמַע  ְוִלׁשְ דֹול,  ּגָ ִהְתָקְרבּות  ּבְ
ְרצֹוְנָך  ּכִ ּוִבְתִמימּות  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יחֹוֵתיֶהם  ְוׂשִ ְוֵעצֹוֵתיֶהם  ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ
ֱאֶמת  ֵלָמה ְמֵהָרה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ר ִנְזּכֶ דֹוׁש, ַעד ֲאׁשֶ ְוִכְרצֹוָנם ַהּקָ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל: ׂשִ ֵלם, ּבְ ּוְבֵלב ׁשָ

ל ַעְצֵמנּו ְלַגְמֵרי,  ה ְלַבּטֵ ּדֹות ָרעֹות, ְוִנְזּכֶ ֲאוֹות ָרעֹות ְוָכל ַהּמִ ל ַהּתַ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ נּו ְלׁשַ ּוְתַזּכֵ
ן ּכַֹח  ם־ּכֵ ְהֶיה ָלנּו ּגַ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ׁש, ַעד ׁשֶ ְבִחיַנת ָעָפר ַמּמָ ית ּבִ ּיִ ה ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ר ִנְזּכֶ ַעד ֲאׁשֶ
ּלֹו ֶלֱאמּוָנְתָך  ל ָהעֹוָלם ּכֻ יְך ּכָ ְתָך ֵאֵלינּו ּוְלַהְמׁשִ ָ יְך ֱאָלהּוְתָך ּוְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ְך. ְוִנְזּכֶ ַהּמֹוׁשֵ
יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי  ּלִ ר ּגִ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ים ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלתֹוָרְתָך ַהּקְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ה ּוְלַצּדִ דֹוׁשָ ַהּקְ

ים: ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ל ַצּדִ ה ְנִביֶאָך ְוַעל־ְיֵדי ּכָ ֹמׁשֶ

ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ים ֲהגּוִנים, ּוִבְפָרט ְלַהּצַ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ים, ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ְוַזּכֵ
ל  ּכָ ָלֶהם  יק  ּוְלַהְסּפִ דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  יִקים.  ּדִ ַהּצַ ְוִלְבֵני 
ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְלַהּצַ נּו  ּלָ ׁשֶ ָדקֹות  ַהּצְ ל  ּכָ ן  ִלּתֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ אֹוָתנּו  ְוַתְצִליַח  ָכבֹוד.  ּבְ ָצְרֵכיֶהם 
ד,  רֹות ִמּיָ ה ּפֵ ֲעׂשֶ נּו ּתַ ּלָ ָדָקה ׁשֶ ַהּצְ ה ׁשֶ ְבִחיַנת ָעָפר, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ֱאֶמת ּבִ ֵהם ֲעָנִוים ּבֶ ׁשֶ
ל טּוב,  ָדָקה ּכָ תּוב, ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד. ְוַתְצִמיַח ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ



ּתֹוָרה עא תכב

ּוְבַרֲחֶמיָך  ָלֶנַצח.  טֹוב  ְוָכל  ּוְמזֹוֵני  י  ַחּיֵ ֵני  ּבָ לֹום,  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ַפע  ׁשֶ
ַרֲחֶמיָך,  ב ּבְ ִנים. ּוְתַסּבֵ ֵאיָנם ְמֻהּגָ ים ׁשֶ ֲעִנּיִ ל ְלעֹוָלם ּבַ ׁשֵ ּלֹא ִנּכָ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ׁשְ ים, ּתִ ָהַרּבִ
ְצָדָקה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָהגּון,  ֵאינֹו  ׁשֶ ָעִני  ְלׁשּום  נּו  ּלָ ׁשֶ ָדקֹות  ַהּצְ יעּו  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
נּו  ְוַזּכֵ ֹרב ַרֲחֶמיָך  ּכְ ֶמָך, חּוָסה ָעֵלינּו  ים. ָעְזֵרנּו ְלַמַען ׁשְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּוְלַצּדִ ים ֲהגּוִנים  ַלֲעִנּיִ

ָלֹבא ְלָכל זֶה ְמֵהָרה:

ה ְלַמַען  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בֹוד  ּכָ יְך ָעֵלינּו  ְוַתְמׁשִ ַתְכִלית ָהֱאֶמת,  ּבְ בֹוד  נּו ִלְבֹרַח ִמן ַהּכָ ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ
ר הּוא ֵמִקים ֶאת  ְך, ֲאׁשֶ ּיֵׁש לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ְך ֵמַהּצַ ְמׁשָ בֹוד ַהּנִ ֱאֶמת, ּכָ ְמָך ּבֶ ׁשִ
יו  ָרֵאל ְוָראׁשָ ל ִזְקֵני ִיׂשְ ר ּכָ ה, ֲאׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ָהֱאֶמת ּדִ ל ַהּכָ ִמיד, ְוֶאְצלֹו ׁשֹוֵכן ּכָ ן ּתָ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
נּו ְלָכבֹוד  ּנּו. ַזּכֵ ָתם ִמּמֶ בֹוָדם ּוְגֻדּלָ ל ּכְ ִלים ּכָ ם ְמַקּבְ ּלָ דֹול ּכֻ ָטן ְוַעד ּגָ ְוׁשֹוְטָריו ְוׁשֹוְפָטיו ִמּקָ
ִמיד, ְוִתְמֹלְך  עֹוָלם ּתָ דֹול ּבָ בֹוְדָך ַהּגָ ׁש ּכְ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ה ְוִיְתּגַ ּלֶ ר ַעל־ָידֹו ִיְתּגַ זֶה ֲאׁשֶ ה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ֵלא  ִיּמָ ּוְכבֹוְדָך  ְמֵהָרה,  ְכבֹוֶדָך  ּבִ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ַעל 
ַבּגֹוִים  רּו  ַסּפְ ְוֶנֱאַמר,  ִסיִלים.  ַלּפְ ִתי  ּוְתִהּלָ ן  ֶאּתֵ ֹלא  ְלַאֵחר  ּוְכבֹוִדי  ִמי  ׁשְ הּוא  ְיֹהָוה  ֲאִני 
רּוְך ְיֹהָוה  רּו. ּבָ בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ים ִנְפְלאֹוָתיו. ּכְ ָכל ָהַעּמִ בֹודֹו ּבְ ֶאת ּכְ
ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת  בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל ֹעׂשֵ ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכָ

ּתֹוָרה עא

ים, ַרק  ִביל ַרּבִ ׁשְ הּוא ְמֻפְרָסם ָצִריְך ִלְסּבֹל ִיּסּוִרים ּבִ י ִמי ׁשֶ ה ְמֹאד ִלְהיֹות ְמֻפְרָסם, ּכִ ָקׁשֶ
ַמִים ִלְהיֹות ְמֻפְרָסם: ָ ְכָרִחים ִמן ַהּשׁ ּמֻ ׁש ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

ֶצר ָהָרע ַעם ֶנֶגד ַהּיֵ ָכל ּפַ עב י ְלִהְתַחזֵּק ּבְ

ָאז א.  ִלְתׁשּוָבה,  ָאָדם  ִמְתעֹוֵרר  ִאם 
יק,  ּדִ ַדְרֵכי ה' ְוִלְנֹסַע ְלַהּצַ רֹוֶצה ִלְכֹנס ּבְ ׁשֶ ּכְ
יֹוֵתר  ָהָרע  ֵיֶצר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָעָליו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ
רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ דֹול,  ּגָ
ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ֶנֶגד  ָחָדׁש  קּות  ְוִהְתַחזְּ יֹוֵתר  ּבְ
א  ַעם, ּוִמזֶּה ּבָ ָכל ּפַ ר ָעָליו ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶהָחָדׁש ׁשֶ
ִלְנֹסַע  ָהָאָדם  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְפָעִמים  ּלִ ֶ ּשׁ ַמה 
ׁשּוָקה  י ֱאֶמת, ְוֵיׁש לֹו ּתְ יק ּוְלַאְנׁשֵ ּדִ ֶאל ַהּצַ
ְתִחיל ִלְנֹסַע ֶנֱחָלׁש  ּמַ ׁשֶ ְך ּכְ דֹוָלה, ְוַאַחר־ּכָ ּגְ
נֹוֵפל  יק  ּדִ ְלַהּצַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוִלְפָעִמים  קֹו,  ִחׁשְ
ִחיָנה  ְך ִמּבְ ל זֶה ִנְמׁשָ ׁשּוָקתֹו ְלַגְמֵרי, ּכָ ִמּתְ
יק  ּדִ ְתעֹוֵרר ִלְנֹסַע ְלַהּצַ ּנִ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ "ל, ּכִ ַהּנַ
לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהָרע  ִיְצרֹו  ֵהִמית  ָאז  ָהֱאֶמת, 

ה  ָרָצה ִלְנֹסַע ִנְתַהּוָ ׁשֶ ְך ּכְ ה, ְוַאַחר־ּכָ ִחּלָ ּתְ ּבַ
י  ּכִ ה,  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ ָחָזק  ָחָדׁש  ָהָרע  ֵיֶצר  לֹו 
ה  )ֻסּכָ ּנּו'  ִמּמֶ דֹול  ּגָ ִיְצרֹו  ֵמֲחֵברֹו  דֹול  ַהּגָ ל  'ּכָ
ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָקֵרב  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ן  ַעל־ּכֵ נ"ב(. 

קּות  ִהְתַחזְּ ָצִריְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ֶהָחָדׁש  ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ֶנֶגד  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָחָדׁש 

ַעם: ָכל ּפַ ׁש ָעָליו ּבְ ְתַחּדֵ ּמִ ׁשֶ

ְוֹרב ב.  ָהָרע,  ֵיֶצר  ּבְ ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ
ָנמּוְך  הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ָהעֹוָלם 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִמי  ׁש,  טּות ַמּמָ ם ְמֹאד רּוַח ׁשְ ָ ּוְמֻגּשׁ
ִלּבֹו ְקָצת  ֵער ּבְ הּוא, ּוְמׁשַ ל ׁשֶ ַעת ַצח ּכָ לֹו ּדַ
ַהּיֵֶצר  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת 



ֶצר ָהָרע ַעם ֶנֶגד ַהּיֵ ָכל ּפַ תכגעב י ְלִהְתַחזֵּק ּבְ

עֹון,  ּגָ דֹול ְוׁשִ טּות ּגָ ָהָרע ַהזֶּה הּוא ֶאְצלֹו ׁשְ
ֶאְצלֹו  הּוא  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ל  ׁשֶ יֹון  ִנּסָ ַוֲאִפּלּו 
ֶנְגּדֹו,  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ׁשּום  ָצִריְך  ְוֵאין  טּות,  ׁשְ
ִמזֶּה  ֹבּהַ  ּגָ ַאֵחר  ָהָרע  ֵיֶצר  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ַרק 
ָהעֹוָלם  ֹרב  ל  ׁשֶ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ֲאָבל  ה,  ַהְרּבֵ
ַרק  הּוא  ׁשֶ ְלִמי  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ּגָ טּות  ׁשְ הּוא 

ֶכל ֱאֶמת ְלַבד: ַעל ׂשֵ ּבַ

ִחיַנת ג.  ּבְ ֶהם הּוא  ּלָ ׁשֶ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ׁשֶ ְוֵיׁש 
ְמָגִרין  ֵאין  ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ְוזֶה  ה,  ּקָ ּדַ ה  ְקִלּפָ
ַמֲעָלה ְקָצת, ֲאָבל  דֹול ּבְ ִאיׁש ַחִיל ּגָ א ּבְ ֶאּלָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  זֶה  ֵאין  ֲעַדִין 
הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  י  ּכִ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ׁש: דֹוׁש ַמּמָ ַמְלָאְך ַהּקָ

ם ד.  ֵ ְלַהּשׁ ַעְצמֹו  ַהִהְתָקְרבּות  ִעְנַין  ּבְ ם  ּגַ
ְפָעִמים  ּלִ דֹול, ַהְינּו ׁשֶ ַרְך ֵיׁש ֵיֶצר ָהָרע ּגָ ִיְתּבָ
הּוא  ה  ּדָ ֵמַהּמִ חּוץ  ַהִהְתַלֲהבּות  ִרּבּוי 
ֶיֶהְרסּו  ן  "ּפֶ ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  ָהָרע,  ֵמַהּיֵֶצר 
ׁש  ְלַבּקֵ ּוְצִריִכין  יט, כא(.  מֹות  )ׁשְ ה'"  ֶאל  ַלֲעֹלת 

ם ִמזֶּה: ֵצל ּגַ ַרֲחִמים ְלִהּנָ

ְוֵיׁש ה.  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יִנים  ּדִ ָעָליו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי 
לֹו ֵאיזֶה ָצָרה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ָצִריְך ִלְראֹות 
ֵצל  ְלִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ָאז  ּוְלִהְתַחזֵּק  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ַהּיֵֶצר  ָעָליו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָאז  י  ּכִ ָהָרע,  ֵמַהּיֵֶצר 
ַהְיָצִרין  ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ר  ִעּקַ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ָהָרע 

בּורֹות ְוִדיִנים: ָרִעים הּוא ּגְ

ׁש ָלֶהם ִהְרהּוֵרי ִנאּוף ו.  ּיֵ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵיׁש ּבְ
יֹוֵתר  ּבְ ֲעֵליֶהם  ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
עֹוֵמד  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ְוֵיׁש  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִאּלּו  ְמיֹונֹות, ּכְ ִנים ְלָפָניו ּדִ ּמְ ל ִמְזּדַ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ָאר  ׁשְ אֹו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  מּות  ּדְ ְלָפָניו  עֹוֵמד 
ְמֹאד  אֹוָתם  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ָרִעים,  ְמיֹוִנים  ּדִ
דֹוִלים  ה, ְוֵיׁש ָלֶהם ִיּסּוִרים ּגְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ
ְלַהֲעִביר  ְמֹאד  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְורֹוִצים  ֵמֶהם, 
ְוזֹוְרִקים  ם,  ְעּתָ ִמּדַ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוָתם 

ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ע  ּדַ ֲאָבל  ה,  ָוֵהּנָ ה  ֵהּנָ ם  ֹראׁשָ
ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  יֹוֵתר  ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ
ם,  ְעּתָ ִמּדַ ְלַהֲעִביָרם  יֹוֵתר  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ
ָהָרִעים  ְמיֹונֹות  ְוַהּדִ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ֵאּלּו  ֲאַזי 
ל  ּכָ ְך ִטְבָעם ׁשֶ י ּכָ ִרים יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ ּבְ ִמְתּגַ
ִלְדחֹוָתם,  יֹוֵתר  ֲעֵליֶהם  ִבים  חֹוׁשְ ֶ ּשׁ ַמה 
ר  ִעּקַ ן  ַעל־ּכֵ יֹוֵתר.  ַאֲחָריו  רּוִכים  ּכְ ֵהם 
ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ֲעֵליֶהם  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ִלְבִלי  ָהֵעָצה 
ֵאּלּו  ְלָפָניו  עֹוְמִדים  ֶ ּשׁ ַמה  ָלל  ּכְ ֵלּה  ת  ִיְכּפַ
ַמע אֹוָתם  ְמיֹונֹות ְוַהִהְרהּוִרים, ְוֹלא ִיׁשְ ַהּדִ
הּוא  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ ַרק  ָלל,  ּכְ
ן,  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ אֹו  ה  ִפּלָ ּתְ אֹו  תֹוָרה  ּבְ עֹוֵסק 
יט ְלַאֲחָריו  ָלל ְוֹלא ַיּבִ יַח ֲעֵליֶהם ּכְ ּגִ ְוֹלא ַיׁשְ
ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ ַרק  ּנּו,  ִמּמֶ קּו  ּלְ ִנְסּתַ ִאם 
ּנּו  ִמּמֶ קּו  ּלְ ִיְסּתַ ּוָבזֶה  עֹוֵסק,  הּוא  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ
ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ֵעָצה  ַרק  הּוא  זֶה  ַאְך  יָלא.  ִמּמֵ
ְוֵיֵלְך  ּגּופֹו,  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ
ָהֱאֶמת,  ְרֵכי  ּדַ לֹו  ְויֹורּו  ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ֵאֶצל 

ַתְכִלית: קּו ֵמָעָליו ּבְ ּלְ ָאז ִיְסּתַ

ֶצר ז.  ְלַהּיֵ ּכַֹח  ְונֹוֵתן  ְמֹאד  יק  ַמזִּ ַעְצבּות 
נֹוֵתן  ַעְצבּות  ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ ר.  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָהָרע 
רּו  ּבְ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ְלֵאּלּו  ּכַֹח 
ב  ְלִהְתַעּצֵ ִלְבִלי  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ִיְתָיֵרא  ְוַאל  ֵאּלּו,  ְלּבּוִלים  ּבִ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ִמזֶּה 
ַח  ּמֵ ר ְמֹאד ְלׂשַ ּבֵ ָלל, ַרק ִיְתּגַ ְוִיְפַחד ֵמֶהם ּכְ
ַהְמֹבָאִרים  ָהֵעצֹות  ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת 
ַעל־ הּוא  קּות  ַהִהְתַחזְּ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְמקֹוָמם,  ּבִ

ה'  ֶחְדַות  י  "ּכִ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ְיֵדי 
ְמָחה  ׂשִ ְתַחזֵּק ּבְ ּיִ ֶכם" )ְנֶחְמָיה ח, י(, ּוְכׁשֶ ִהיא ָמֻעזְּ
ָבר  ַהּדָ ַיֲעֹמד  ַאל  ַרק  קּו,  ּלְ ִיְסּתַ יָלא  ִמּמֵ
ִאם  ַלֲאחֹוָריו  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֹון  ְלִנּסָ
ְעּתֹו ֵמֶהם ְלַגְמֵרי  יַח ּדַ קּו, ַרק ַיּסִ ּלְ ָבר ִנְסּתַ ּכְ

"ל ְוָהֵבן: ּנַ ּכַ



ה ְלתֹוָרה עב ִפָלּ ּתְ תכד

ה ְלתֹוָרה עב ִפָלּ ּתְ

ִביל ְלַגּלֹות טּוְבָך ְוַרֲחָמנּוֶתָך, ּוֵמֹרב טּוְבָך  ׁשְ ָראָת ָהעֹוָלם ּבִ ר ּבָ )צב( טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ֲאׁשֶ

ֵדי ְלַהְכִניעֹו  נּו ֶאת ַהּיֵֶצר ָהָרע ּכְ ר ָחַפְצּתָ ְלַגּלֹות ִלְבִרּיֹוֶתיָך, ָנַתּתָ ּבָ ְצִחי ֲאׁשֶ י ְוַהּנִ ָהֲאִמּתִ
ְגָבה ְמֹאד, ְוָיַדְעּתָ  ָך ׂשָ י ַדְעּתְ י ְוִנְצִחי. ּכִ ֵדי ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלָכל טֹוב ֲאִמּתִ רֹו, ּכְ ּבְ ּוְלׁשַ
ִחיָרה ָלָאָדם ַעל־ ְהֶיה ּכַֹח ַהּבְ ּיִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ר ְלַגּלֹות טּוְבָך ִלְבִרּיֹוֶתיָך ּכִ ר ִאי ֶאְפׁשַ ֲאׁשֶ
ְתָך עֹוֶלה ַעד  ַגת ֲאִמּתָ ר טּוְבָך ְוַהּשָׂ ַתּתָ ּבֹו, ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע. ְוַלֲאׁשֶ ּנָ ֵני ַהְיָצִרין ׁשֶ ְיֵדי ׁשְ
יָת  ְלּתָ ְוִהְרּבֵ ן ִהְגּדַ ַתְכִלית ַמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ַעל־ּכֵ יג אֹוְתָך ּבְ ּשִׂ ּנַ ה ָחֵפץ ׁשֶ ֵאין סֹוף, ְוַאּתָ
א  ְרּגָ ָכל ּדַ עּור. ְוָנַתּתָ לֹו ֹכַח ְלָהִסית ְוִלְמֹנַע ּוְלַפּתֹות ּבְ ִלי ׁשִ ְמַעט ּבְ ֹכחֹות ַהּיֵֶצר ָהָרע ּכִ ּבְ
ֵדי  ִחיָנה ּוְבִחיָנה, ּכְ א ּוְבָכל ּבְ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ ַעם ְלׁשֹוְברֹו ּבְ ָכל ּפַ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּנִ ֵדי ׁשֶ א, ּכְ ְוַדְרּגָ
ְדֵרָגה,  ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמּמַ ַעם, ּבְ ָכל ּפַ יֹוֵתר ּבְ דֹול ּבְ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ת ֱאָלהּוְתָך ּבִ יג ֲאִמּתַ ְלַהּשִׂ
ה ָחֵפץ  ב, ַאּתָ ּגָ ׂשְ ֲעֶלה ְוַהּנִ י ֵמֹעֶצם טּוְבָך ַהּנַ ֹבּהַ ׁשֹוֵמר ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם. ּכִ י ָגֹבּהַ ֵמַעל ּגָ ּכִ
ה  ֵאין ַמֲעָלה ַאֲחָריו. ְוַאּתָ ֲעָלה ׁשֶ ַתְכִלית ַהּמַ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּבְ ּבְ ָכל ַהּטֹוב ׁשֶ נּו ּבְ ְלֵהיִטיב ִעּמָ
ִביַרת  י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשְ ָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה, ּכִ ּבְ י ׁשֶ יג ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשַ יֹוֵדַע ׁשֶ
ָאְמרּו  ָכל ַמְדֵרָגא ּוַמְדֵרָגא, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבְ הּוא ַהּיֵֶצר ָהָרע ׁשֶ יַח ׁשֶ ּדִ ִסית ְוַהּמַ ַהּכַֹח ַהּמֹוֵנַע ְוַהּמֵ
טּות  ים ּוִבׁשְ ּנּו. ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ דֹול ִמּמֶ דֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ּגָ ל ַהּגָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכָ
ֶרה  ם ִהְתּגָ ָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה, ַאף ּגַ רֹו ּבְ ּבְ י ְלׁשַ ְרּתִ ּבַ ּלֹא ִהְתּגַ חּוָתה, ֹלא ַדי ׁשֶ י ַהּפְ ְעּתִ ּדַ
יֵדי ֹלא אּוַכל קּום.  ּבִ ְיֹהָוה  ְנָתַנִני  ִמְכָמר,  תֹוא  ּכְ י  ְסּתִ ִנְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  עּוַרי,  ִמּנְ יֹוֵתר  ּבְ י  ּבִ
ֶרה  ִמְתּגָ הּוא  ָידֹו,  ַחת  ִמּתַ ֲעָרה  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ָלֵצאת  ַלֲחּתֹר  ִלְפָעִמים  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ל, ָצְמתּו  ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ עּור, ַעד ֲאׁשֶ ִלי ׁשִ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ יֹוֵתר, ְוֵכן ָהָיה ּכַ י ּבְ ר ּבִ ּבֵ ּוִמְתּגַ
ק. ֵאיָכָכה  ר ָמה ֶאְצַטּדָ י. ָמה אֹוַמר ָמה ֶאְתאֹוֵנן, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ּדּו ֶאֶבן ּבִ י ַוּיַ ַבּבֹור ַחּיָ
ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ֶאת  ָעַלי  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ר  ֲאׁשֶ ה,  ַעּתָ ה  ַעּתָ ַעִין  א  ֶאּשָׂ ְוֵאיְך  ה  ּפֶ ֶאְפֶצה 
ל  ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַעי ָהֲעצּוִמים, אֹוי ֶמה ָהָיה ִלי, אֹוי ֶמה ָהָיה ִלי, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ים ּוִבְפׁשָ ָהַרּבִ
ר טּוְבָך ְוַרֲחֶמיָך ֵאיָנם ִנְפָסִקים ְלעֹוָלם  ָכל־ֵעת ָוֶרַגע, ֲאׁשֶ ִמיד ּבְ עֹוָלם, טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּתָ
ַחס  ַעם  ּפַ ְבָכל  ָעַלי  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָהרֹוִצים  יִנים  ַהּדִ ֶקף  ּתֹ ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ָוֶרַגע.  ֵעת  ׁשּום  ּבְ
ם  ֵ ִמיד ְלַהּשׁ ר ִלּבֹו ּבֹוֵער ּתָ ְרֵאִלי, ַעל ֲאׁשֶ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ ִאים ּבָ ִרים ּוִמְתַקּנְ ם ִמְתּגָ י ֻכּלָ לֹום, ּכִ ְוׁשָ
ַעם ּוְבָכל־ ֱאֶמת. ּוְבָכל ּפַ יר אֹוְתָך ּבֶ ַעם ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּוְלַהּכִ ָכל ּפַ ַרְך, ְוחֹוֵתר ֲחִתיָרה ּבְ ִיְתּבָ

ֹנא אֹותֹו,  זֶה, ֵהם מֹוִסִפים ׂשְ ֵאיזֶה ְתנּוָעה ַלֲעֹסק ּבָ הּוא ִמְתעֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵעת ָוֶרַגע ׁשֶ
, לּוֵלא ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְולּוֵלי  ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֶנְגּדֹו, ּכַ ִרים ּוְמַקְטְרִגים ּכְ ּבְ ִרים ּוִמְתּגַ ּוִמְתּגָ
ה  ָבר ָאַבְדנּו ְבָעְנֵיינּו. ְוַאּתָ ִגיִנים ָעֵלינּו, ּכְ יִקים ַהּנֹוָרִאים ַהּמְ ּדִ ֹכַח ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּצַ
ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ה  ְוַעּתָ י.  ְעּתִ ּדַ טּות  ּוׁשְ י  ָעְרּפִ יּות  ְוַקׁשְ ּכִֹחי  ֲחִליׁשּות  יֹוֵדַע 
מֹוִני, ֲחלּוׁש  מֹוִני, ָמֵלא ֲעֹונֹות ּכָ ה ַנַער ּכָ ה ִיְזּכֶ ּמֶ ֵדִני ְוהֹוֵרִני ּבַ ִפים, ַלּמְ ְרּדָ ׁש ֶאת ַהּנִ ַהְמַבּקֵ
ָכל  ּבְ ָרִעים  ָצִרים  ַהּיְ ִמיֵני  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ְלִהְתַחזֵּק  ֵאיְך  ְוֵעָצה  ּוְנִתיב  ֶרְך  ּדֶ ִלְמֹצא  מֹוִני,  ּכָ ּכַֹח 
ָכל־ֵעת ָוֵעת  רּות, ּבְ ּבְ ָכל ִמיֵני ִהְתּגַ ר ּבְ ּבֵ ית ּוְלִהְתּגַ ּיִ ָחְכָמה ֲאִמּתִ ם ּבְ ַעם. ְוֵאיְך ְלִהְתַחּכֵ ּפַ
רּוִחי  ְוִלְמׁשֹל ּבְ י  עֹוָלם, ְלַהֲאִריְך ַאּפִ ּבָ ִויִרידֹות ׁשֶ ָכל ִמיֵני ֲעִלּיֹות  א, ּבְ ְוַדְרּגָ א  ְרּגָ ּדַ ּוְבָכל 



ה ְלתֹוָרה עב ִפָלּ תכהּתְ

ל ִמיֵני ִיְצִרין ָרִעים ְוָכל ִמיֵני  ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְוִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצִרי, ּבְ
ים, ָלסּור ֵמָרע  דֹוׁשִ ְדָרֶכיָך ַהּקְ ה ֵליֵלְך ּבִ ְתָך, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ּכֹחֹות ַהּמֹוְנִעים ֵמֲעבֹוָדְתָך ַוֲאִמּתָ
א,  ּלָ ּכֹ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא  ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵעיֶניָך ָתִמיד. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבְ ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב 
ְוטּוְבָך  ְך.  ְלַגּבָ הּוא  אּוְכָמא  ֶעְליֹון  ֶתר  ּכֶ ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ ְך,  ִמּנָ א  ְלֵעּלָ ְוֵלית  א  ּלָ ּכֹ ִמן  א  ְלֵעּלָ
ִלי ׁשּום  ַעְצְמָך ּבְ ּלֹו טֹוב ּבְ ה ּכֻ דֹוׁשֹות. ְוַאּתָ ל רּום ַמְדֵרגֹות ַהּקְ א ַעל ּכָ דֹול ְמרֹוָמם ּוְמֻנּשָׂ ַהּגָ
ַתְכִלית  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ א  ּוְמֻנּשָׂ ְמֹרָמם  ה  ַאּתָ הֹור,  ְוַהּטָ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ַהּדִ ֲאִפּלּו  ָלל.  ּכְ ין  ַהּדִ ֲאִחיַזת 
ְמַחּיֶה  ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ֵאיְך  יגֹו,  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשַ ר ִאי  ֲאׁשֶ ְונֹוָרא,  ִנְפָלא  ֶדֶרְך  ּבְ ַהִהְתרֹוְממּות 
לּות  ְלׁשְ ּתַ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַעד סֹוף ִהׁשְ ין ַהּקָ ל ַהּדִ ְכִלית ׁשֶֹרׁש ָהֶעְליֹון ׁשֶ יִנים, ִמּתַ ל ַהּדִ ֶאת ּכָ
ֶאת  ְמַחּיֶה  ה  ְוַאּתָ ְוכּו'.  מּור  ַהּגָ ֹסֶלת  ְוַהּפְ יִגים  ַהּסִ ֵמֶהם  ְוֶנֱאַחז  ל  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ַעד  יִנים,  ַהּדִ
יּוָטא  ְכִלית ּדְ ְדֵרגֹות, ִמּתַ ָכל ַהּמַ ּבְ ָצִרים ָהָרִעים ׁשֶ ל ַהּיְ יִנים ֶנֱאָחִזים ּכָ ר ֵמֵאּלּו ַהּדִ ם, ֲאׁשֶ ּלָ ּכֻ
ל  הּוא סֹוד ׁשֶֹרׁש ַהּיֵֶצר ָהָרע ׁשֶ ֶתר ֶעְליֹון, ׁשֶ ְכִלית ַמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ַעד ּכֶ ְחּתֹוָנה ַעד ּתַ ַהּתַ
ָך, ּוִבְלָעֶדיָך ֹלא  ִלים ַחּיּות ִמּמְ ם ְמַקּבְ ים ְוַהּנֹוָרִאים. ְוֻכּלָ דֹוׁשִ דֹוִלים ְמֹאד ַהּקְ יִקים ַהּגְ ּדִ ַהּצַ
ה  י ַאּתָ ָך ְלַבד, ּכִ י ִאם ִמּמְ הּוא ּכִ ל ׁשֶ ַח ְוַחּיּות ּכָ ָיִרימּו ֶאת ָיָדם ְוֶאת ַרְגָלם, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ּכֹ
ל  ְוַהֶהְבּדֵ ַתְכִלית ַהִהְתרֹוְממּות  ּבְ א  ּוְמֻנּשָׂ ה ְמֹרָמם  ַאּתָ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ם.  ּלָ ּכֻ ְמַחּיֶה ֶאת 
ה  י ַאּתָ ה, ּכִ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ים ּבְ דֹוׁשִ ָכל ָהעֹוָלמֹות ַהּקְ ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יִנים ַהּקְ ל ׁשֶֹרׁש ַהּדִ ִמּכָ

ָלאֹוֶתיָך: ְרֵכי ּפְ ָלל, ּוִמי ָיִבין ּדַ ין ּכְ ִלי ׁשּום ֲאִחיַזת ַהּדִ ַתְכִלית ַהּטֹוב ּבְ ֱאֶמת ּבְ טֹוב ּבֶ

ר  ים ְוַהּנֹוָרִאים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ דֹוִלים ַהּקְ יִקים ַהּגְ ּדִ י, ּוְבֹכַח ַהּצַ ֹכַח טּוְבָך ָהֶעְליֹון ָהֲאִמּתִ ּוְבֵכן ּבְ
ֵאינֹו ִנְפַסק ְלעֹוָלם ֲאִפּלּו  י, ּוְלהֹוִדיַע ּוְלַגּלֹות טּוְבָך ִלְבִרּיֹוֶתיָך ׁשֶ יג טּוְבָך ָהֲאִמּתִ ָזכּו ְלַהּשִׂ
ֹכָחם  י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו. ּבְ י ֹלא ָתְמנּו ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ תּוב, ַחְסּדֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ינּו ּכְ ָעׂשִ ֶ ינּו ַמה ּשׁ ִאם ָעׂשִ
ַח  ר ֶאת ּגּוִפי ְוֵאָבַרי, ְוִלְפּתֹ ֵ א ֶאת ֵעיַני ּוְלַקּשׁ י ּוְלַסּמֵ ּנַ ָען ֲעַדִין ְלַהְקהֹות ֶאת ׁשִ דֹול ֲאִני ִנׁשְ ַהּגָ
ה, ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעְתָך ֲעַדִין, ְוִלְבִלי ְלָיֵאׁש  ם ַעּתָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ י ִלְקֹרא ֵאֶליָך ֲעַדִין ִמּמָ ֶאת ּפִ
ֵאֶליָך  ָיַדי  ֹטַח  ְוִלׁשְ י  ּפַ ּכַ ְוִלְפרֹוׂש  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ א  ְרּגָ ּדַ ּום  ִמּשׁ ַעְצִמי  ֶאת 

ֲעַדִין, אּוַלי ֵיָעֶתר ִלי ְיֹהָוה ְוֹלא אֹוַבד, אּוַלי ָיחֹוס אּוַלי ְיַרֵחם:

ֵדִני  ה ַמה ּלֹוַמר ְלָפֶניָך, ַלּמְ ֵדִני ַעּתָ ל עֹוָלם, ַלּמְ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵדִני  מֹוִני. ַלּמְ ית ְלָסָכל ֲחלּוׁש־ּכַֹח, ֲחלּוׁש ֵעָצה ּכָ ּיִ ׁשּוָבה ָהֲאִמּתִ ֶרְך ַהּתְ ים, ּדֶ ה ֶדֶרְך ַהַחּיִ ַעּתָ
ה  ֵדִני ַעּתָ ֱאֶמת. ַלּמְ ָאׁשּוב ֵאֶליָך ְמֵהָרה ּבֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָמּה, ּבְ ה ְלַקּיְ ֶאְזּכֶ ית. ׁשֶ ּיִ ה ֵעָצה ֲאִמּתִ ַעּתָ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָוֵעת  ָכל־ֵעת  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ִביל  ְוַהּשְׁ ִתיב  ְוַהּנְ ֶרְך  ַהּדֶ
ִפי ַמה  ְדֵרָגה ּכְ אֹוָתּה ַהּמַ אֹוָתּה ָהֵעת, ּבְ ל ּבְ ב ְוַהְמַבְלּבֵ ִניָעה ְוַהְמַעּכֵ ֶנֶגד ַהּיֵֶצר ָהָרע ְוַהּמְ ּכְ
ה ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ִעְנָיֵני  ה ְוַכּמָ ַכּמָ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּבְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ יִריָדה, ּכַ ה אֹו ּבִ ֲעִלּיָ הּוא ּבַ ֶ ּשׁ
ָכל יֹום ּוְבָכל־ י ּבְ ֶנְגּדִ ר ּכְ ּבֵ ֶרה ּוִמְתּגַ ְתּגָ ּמִ רּות ׁשֶ דֹות ּוִפּתּוִים ַוֲהָסתֹות ְוִהְתּגָ ְמִניעֹות ְוַהְכּבָ

ר ָעָליו  ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ ָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבְ מֹו ׁשֶ ֵעת ֵמָחָדׁש, ּכְ
י ַרּבּו ַמְכאֹוַבי  ֶמָך, ּכִ ָידֹו. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ָהָיה נֹוֵפל ּבְ דֹוׁש ּבָ ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ

עּור: ִלי ׁשִ ְוָצרֹות ְלָבִבי, ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

ְוֹלא  ַרְעיֹוִני  ְיַבֲהלּוִני  ְוַאל  ְיֹהָוה,  ֲעבֹוַדת  ּבַ דֹול  ּגָ ן  ַעְקׁשָ ִלְהיֹות  ִני  ְוַזּכֵ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני 
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לֹום  לֹום, אֹו ְלַהְרִחיק אֹוִתי ַחס ְוׁשָ י ַחס ְוׁשָ ַדְעּתִ יל אֹוִתי ּבְ עֹוָלם ְלַהּפִ ּבָ ָבר ׁשֶ יּוַכל ׁשּום ּדָ
לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָמה  ָעַלי  ַיֲעֹבר  ִאם  ֲאִפּלּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ָך,  ֵמִאּתְ
ָהרֹוִצים  ַהּטֹוְרדֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעל  ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  י  ַדְעּתִ ּבְ יץ  ְוַאּמִ ָחָזק  ְוֶאְהֶיה 
ֵמֲחַמת  ָחִליָלה,  ְקָוה  ּתִ ָאֵפס  ִאּלּו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  י  ַדְעּתִ ּבְ אֹוִתי  יל  ּוְלַהּפִ י  ְעּתִ ּדַ ְלַהֲחִליׁש 
ַוֲחָטִאים  ְמֹאד,  ְמֹאד  ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ָרחֹוק  ֲאִני  ַוֲעַדִין  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  עֹוְבִרים  ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  ׁשֶ
ל  ּכֵ ה ֹלא ֶאְסּתַ ל ֵאּלֶ ה. ֵהן ַעל ּכָ ַעם ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַעּתָ ָכל ּפַ ִעים ִנּתֹוְסִפים ּבְ ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ
ה ְלַהֲחִזיק  לֹום ֵמֲחַמת זֶה ָחִליָלה, ַרק ֶאְזּכֶ ָלל ָלׁשּוב ְוִלּסֹוג ֵמַאֲחֶריָך ַחס ְוׁשָ יט ּכְ ְוֹלא ַאּבִ
ה טֹוָבה  ה ּוְנֻקּדָ ָכל ְנֻקּדָ אּוַכל, ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ִמיד ּבְ ָכל־ֵעת ּתָ ה ּבְ דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ַעְצִמי ּבְ
ִלְהיֹות  זִָּכיִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ּוְבָכל  ָכל־ֵעת  ּבְ ַעְצִמי  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ י.  ּבִ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ
ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְנֻקּדֹות טֹובֹות  י ָתִמיד  ּבִ ׁש ִלְמֹצא  ּוְלַבּקֵ ׂש  ּוְלַחּפֵ ִני גֹוי.  ָעׂשַ ְוֹלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמזֶַּרע 
ָכל־ ֶרְך ַהזֶּה ּבְ ּדֶ רּוַע, ְוֵליֵלְך ּבַ חּות ְוַהּגָ י ַהּפָ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֲאִפּלּו ּבִ נּו ּבְ ׁש ּבָ ּיֵ ִמְצֹוֵתינּו ׁשֶ
ים  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ קּונּו ַצּדִ ר ִהְזִהירּונּו ְוִחזְּ ֲאׁשֶ זֶה ָתִמיד ּכַ י ּבָ ַח ַנְפׁשִ ּמֵ ֵעת, ּוְלַחזֵּק ַעְצִמי ּוְלׂשַ
ָעְברּו  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ָכֵאּלֶ י  ּכִ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ִלּפֹל  ִלְבִלי  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְלׁשֹונֹות  ה  ַכּמָ ּבְ
לּו  ּדֹורֹות ַהּלָ ן ּבַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָפֵנינּו, ִמּכָ ּלְ ּדֹורֹות ׁשֶ ָהיּו ּבַ ִרים ׁשֶ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ל ַהּצַ ַעל ּכָ
ֶטת  ֶ ּשׁ ִמְתּפַ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ר  ֲאׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ִעְקבֹות  ּבְ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָהֲעֵיִפים  ים  ַהֲחלּוׁשִ
יַח  ְמׁשִ ָיֹבא  ֹבא  י  ּכִ כּו,  ׁשְ ִיּמָ ֹלא  ְוָיֶמיָה  ּה,  ִעּתָ ָלֹבא  רֹוב  ּקָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ּוְלָרְחּבָ ּה  ְלָאְרּכָ
ר  ּבֵ ץ ִמְתּגַ ה ָסמּוְך ֶאל ַהּקֵ ן ַעּתָ ְמָאה ִמן ָהָאֶרץ. ַעל־ּכֵ ִצְדֵקנּו ֹלא ְיַאֵחר, ְוַיֲעִביר רּוַח ַהּטֻ
ל  ל ּכָ ַעת ׁשֶ ר ְמֹאד ְלַהֲחִליׁש ּדַ ּבֵ ְטָרא ַאֲחָרא ְמֹאד ְמֹאד, ּוִמְתּגַ ט ַהּיֵֶצר ָהָרע ְוַהּסִ ֵ ּשׁ ּוִמְתּפַ
ה  ַאּתָ ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ַדְרֵכי  ּבְ ִלְכֹנס  ַוֲחֵפִצים  ָהרֹוִצים 
ם,  ֶנְגּדָ ּכְ ַלֲעֹמד  ָיֵדינּו  ּבְ ֵאין  טּוָתם  ּשְׁ ְוִהְתּפַ רּוָתם  ּבְ ִהְתּגַ ֹגֶדל  ּלְ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ זֶה,  ל  ּכָ יֹוֵדַע 
דֹול  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ְוִתְלחֹום ִמְלֲחמֹוֵתינּו, ּבְ ֲעֹמד ּבַ ה ְלַבד ּתַ י ִאם ַאּתָ ּכִ
ִלים ָעֵלינּו ָתִמיד.  ּלְ ים ָהעֹוְמִדים ּוִמְתּפַ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ֵאינֹו ִנְפַסק ְלעֹוָלם, ּוְבֹכַח ּוְזכּות ַצּדִ ׁשֶ
בֹות  ֲחׁשָ ל ַהּמַ ָלל ַעל ּכָ ל ּכְ ּכֵ ֵצנּו ְלַבל ִנְסּתַ ֵקנּו ְוַאּמְ נּו ְוַחזְּ ֶיֱהמּו ָנא ְוִיְכְמרּו ֵמֶעיָך ָעֵלינּו ְוַזּכֵ
ה  ה, ְוֹלא ַנּטֶ תֹוָרה ּוְתִפּלָ נּו ַלֲעֹסק ּבְ ּלָ לֹות, ַרק ִנְתַחזֵּק ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ ַהּטֹוְרדֹות ְוַהְמַבְלּבְ
ִנים  ָלל. ְוִנְהֶיה ֲחָזִקים ְוַעְקׁשָ ים ּכְ ְלּבּוִלים ָהַרּבִ ל ַהּבִ יב ַעל ּכָ ל ּוְלָהׁשִ ּכֵ נּו ְלִהְסּתַ ֶאת ֹראׁשֵ
ָלל  ְלּבּוִלים ּכְ יט ַאֲחֵרי ַהּבִ ְרצֹוְנָך, ְוֹלא ַנּבִ ָאנּו עֹוְסִקים ּכִ ֶ ַמה ּשׁ נּו ּבְ ְבּתֵ ְלַהֲחִזיק ֶאת ַמֲחׁשַ
ָראּוי, ַעד  ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצֵמנּו ּכָ ה ְלַקּדֵ יָלא ַעל־ְיֵדי־זֶה. ְוַתַעְזֵרנּו ֵמַעּתָ קּו ִמּמֵ ּלְ ר ִיְסּתַ ַעד ֲאׁשֶ
ָלל.  ָבה ָרָעה ְוִחיצֹוָנה ּכְ ְלּבּול ּוַמֲחׁשָ נּו ׁשּום ּבִ ּלֹא ָיֹבאּו ְוֹלא ַיֲעלּו עֹוד ַעל ִלּבֵ ה ׁשֶ ר ִנְזּכֶ ֲאׁשֶ
ֵעָצה טֹוָבה  ּבְ ֵנִני  ּקְ ּתַ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֹלֵהי ָכל  ַרֲחִמים, ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים  ָמֵלא 
ֵחִני  ּמְ ׂשַ ְוַעד עֹוָלם.  ה  ֱאֶמת ֵמַעּתָ ּבֶ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָמּה  ְלַקּיְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמּלְ
ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעַלי  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְוַתְמּתִ ית,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יׁשּוָעְתָך  ּבִ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ י ּוִמּכָ ּנִ ל ִמיֵני ְיָצִרים ָרִעים ִמּמֶ ל ֶאת ּכָ ה ּוְתַבּטֵ יל ּוְתַכּלֶ ּפִ ר ְוַתְכִניַע ְוַתׁשְ ּוְתַמּגֵ
ִמים  הּוא ֲעִכיַרת ַהּדָ ל ֹרב ָהעֹוָלם ׁשֶ ְצִרין ָרִעים ׁשֶ א, ֵהן ַהּיִ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ ָכל־ֵעת ָוֵעת ּבְ ּבְ
ּבּוק  ִחיַנת ֵאיזֶה ּדִ הּוא ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ ִרים ּבְ ׁשֵ ל ַהּכְ ְצִרין ָרִעים ׁשֶ ׁש, ֵהן ַהּיִ טּות ַמּמָ ׁש, רּוַח ׁשְ ַמּמָ
ָאר ִמיֵני  ׁש, ֵהן ׁשְ דֹוׁש ַמּמָ הּוא ַמְלָאְך ַהּקָ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֵהן ַהּיֵֶצר ָהָרע ׁשֶ
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יֵלִני אֹוִתי ְוֶאת  ּצִ ם ּתַ ּלָ ְיָצִרים ָרִעים ַוֲהָסתֹות ּוִפּתּוִיים ּוְמִניעֹות ְוִעּכּוִבים ּוִבְלּבּוִלים, ִמּכֻ
ר  ּבֵ ה ָתִמיד ְלׁשַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ א,  ְוַדְרּגָ א  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ ָכל־ֵעת ָוֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ל ֶחְבָרֵתנּו ְוֶאת  ּכָ
ְוֶאְתַחזֵּק  ָעה,  ָ ְוַהּשׁ ִפי אֹוָתּה ָהֵעת  ּכְ א  ְרּגָ ַהּדַ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ִניָעה  ְוַהּמְ ַהּיֵֶצר ָהָרע  ל ֶאת  ּוְלַבּטֵ
ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ְלַהְתִחיל  ֵמָחָדׁש  יֹום  ּוְבָכל  ָכל־ֵעת  ּבְ ר  ּבֵ ְוֶאְתּגַ ץ  ְוֶאְתַאּמֵ

ְמָחה: ׂשִ ֱאֶמת ּבְ תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ּבֶ יל ַעְצִמי ּבְ ְתָך, ּוְלַהְרּגִ ַע ַלֲאִמּתָ ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ

תּוב,  ּכָ ֹמר ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ֶטיָך ִנׁשְ ּפָ יָך ֵנֵלְך ְוֶאת ִמׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲעׂשֵ
י  ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶכם ַוֲהִסירֹוִתי ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ְוָנַתּתִ
ְמרּו  ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ר. ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ ׂשָ ָלֶכם ֵלב ּבָ
ָלֶכם  ֶאְהֶיה  ְוָאֹנִכי  ְלָעם  ִלי  ִוְהִייֶתם  ַלֲאבֹוֵתיֶכם  י  ָנַתּתִ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ ם  ְבּתֶ ִויׁשַ יֶתם.  ַוֲעׂשִ
ן  יִתי אֹותֹו ְוֹלא ֶאּתֵ ָגן ְוִהְרּבֵ י ֶאְתֶכם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי ֶאל ַהּדָ ְעּתִ ֵלאֹלִהים. ְוהֹוׁשַ
ל  ּוִמּכָ ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמּכֹל  ם  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקּתִ ְוֶנֱאַמר,  ָרָעב.  ֲעֵליֶכם 
ָרא ִלי  ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ֵלב ָטהֹור ּבְ ׂשֹון ִיׁשְ יָבה ִלי ׂשְ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. ָהׁשִ ּגִ
ה ְלֶעְזָרִתי  י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל ּתִ י. ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ׁשּוָעִתי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֲאֹדָני ּתְ

ּתֹוָרה עג
ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי 
ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ֶאל  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רֹות  יג ִנְסּתָ יץ ְוָחָזק, זֹוֶכה ְלַהּשִׂ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ּבְ
ה ַהזֹּאת ְמִביָאה  ִפּלָ ּוְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְוַהּתְ

ן  ְוַעל־ּכֵ ְלָהעֹוָלם,  ּוְבָרכֹות  עֹות  ּפָ ַהׁשְ
י  ּכִ תֹו  ִלְתִפּלָ ה  ִמְתַאּוֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

יַע טּובֹו ִלְבִרּיֹוָתיו: ּפִ הּוא ָחֵפץ ְלַהׁשְ

ַמִים ֱאלִֹהים עד י רּוָמה ַעל ׁשָ
ִחיַנת א.  ִאים ַעל ָהָאָדם ִמּבְ ּבָ ֵיׁש ִיּסּוִרים ׁשֶ

ל  ׁשֶ ִיּסּוִרים  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ א,  יׁשָ ַקּדִ יָנא  ּדִ
יֹוִכיַח"  ה'  ֶיֱאַהב  ר  "ֲאׁשֶ ִחיַנת:  ּבְ ַאֲהָבה, 
הּוא  ׁשֶ ִהְתַרֲחקּות  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ יב(,  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ

ִאין  ּבָ ׁשֶ ִיּסּוִרין  ְוֵיׁש  ַהְתָחַלת ַהִהְתָקְרבּות, 
לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְמָסֳאָבא  ּדִ יָנא  ּדִ ִחיַנת  ִמּבְ
ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ִאם  ָהָאָדם  ּיֵַדע  ׁשֶ ְוִסיָמן 
א,  יׁשָ יָנא ַקּדִ ִחיַנת ּדִ ְמָסֳאָבא אֹו ּבְ יָנא ּדִ ּדִ
ּטּול  ּבִ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ה,  ִפּלָ ּתְ ָבר  ַלּדָ ִסיָמן 
יָנא  ִחיַנת ּדִ ּסּוִרים ֵהם ִמּבְ ַהּיִ ה, ֵיַדע ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ל ַאֲהָבה: ִחיַנת ִיּסּוִרין ׁשֶ א, ּבְ יׁשָ ַקּדִ

ִנים(. ב.  ּפְ ן  )ַעּיֵ ִנים  ּפָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ

ִנים  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ ִחיַנת  ּבְ ה הּוא  ִפּלָ ּתְ ּוִבּטּול 
ֶניָך  ּפָ ְרּתָ  "ִהְסּתַ ְבִחיַנת:  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ים ל, ח(: ִהּלִ ָהִייִתי ִנְבָהל" )ּתְ

זֹּוֶכה ג.  ׁשֶ ַעד  ּתֹוָרה  ּבַ ַע  ְתַיּגֵ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
הּוא  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוַלֲהִביָנּה,  אֹוָתּה  ֵליַדע 
ִלְמקֹום  אֹוָתּה  ּוַמֲעֶלה  ַנְפׁשֹו  ֶאת  א  ְמַרּפֵ
נֹוֵטַע  ְוהּוא  יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ יק  ּוַמְמּתִ ּה  ְרׁשָ ׁשָ
ם הּוא  א ַאְסָוָתא. ּגַ ֹכּלָ א ּדְ י ְלֵעּלָ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ
בֹודֹו  ה ּכְ ל ָהעֹוָלמֹות ּוְמַגּלֶ ׁש ּכָ ְמַקּיֵם ּוְמַחּדֵ
ל  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ זֶּהּו  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ
בֹודֹו  ּכְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ

מֹו: ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ



ה ְלתֹוָרה עד ִפָלּ ּתְ תכח

ּתֹוָרה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין, ד.  עֹוֵסק ּבַ ִמי ׁשֶ
עֹוֶלה  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ י  ּכִ ְמֹאד,  טֹוב  זֶה  ם  ּגַ
ֶהם  ּבָ ֵמַח  ׂשָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ ְלַמְעָלה, 

ִחיַנת ַעְרֵבי ַנַחל: ה ֵמֶהם ּבְ ְוַנֲעׂשֶ

ֵהם ה.  ּתֹוָרה  ְמַחת  ְוׂשִ א  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ
ָעה,  ּדֵ ֹלא  ּבְ ּתֹוָרה,  ּבַ ּבּוִרים  ּדִ ִחיַנת  ּבְ
ֵדָעה,  ּבְ ְוִדּבּור  ֲעַדִין.  ְלָהִבין  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ
הּוא  זָָּכה ֵליַדע ּוְלָהִבין ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ

ִנים(: ן ּפְ ֶפׁש )ַעּיֵ ְרפּוַאת ַהּנֶ

ה ְלתֹוָרה עד ִפָלּ ּתְ

ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )צג( 

ּה  ְרׁשָ ֵלָמה, ּוְלַהֲעלֹוָתּה ִלְמקֹום ׁשָ י ְרפּוָאה ׁשְ ה ְמֵהָרה ְלַרּפֹאת ֶאת ַנְפׁשִ ֶאְזּכֶ ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ
ִמיד יֹוָמם ָוָלְיָלה.  ָמּה ּתָ ה ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ִני ַלֲעֹסק ּבְ דֹוָלה. ּוְתַזּכֵ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָתּה.  ה ֵליַדע ּוְלָהִבין אֹוָתּה ַעל ּבּוְרָיּה ַוֲאִמּתָ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ַע ּבְ ה ְלִהְתַיּגֵ ְוֶאְזּכֶ

ַאֲהָבה: ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ל ּדִ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ד, ִלׁשְ ה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ְוֶאְזּכֶ

עֹוָלם.  ּבָ ל ִמיֵני ִדיִנים ׁשֶ ל ֵמָעַלי ּכָ דֹוִלים, ּוְתַבּטֵ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ָעַלי ּבְ
ִמזֲֹּהַמת  ִדְמָסֲאָבא  ְטָרא  ִמּסִ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ים  ׁשִ ַהּקָ יִנים  ַהּדִ ל  ִמּכָ ָתִמיד  יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ
ֲעֹונֹוַתי.  י ּכַ ֲחָטַאי ְוֹלא ִתְגֹמל ִעּמִ י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ים ְמֹאד, ַאל ּתַ א ְיֹהָוה, ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ָחׁש. ָאּנָ ַהּנָ
ים ָהֵאּלּו  ׁשִ יִנים ַהּקָ יֵלִני ִמּדִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ים, ְוׁשָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ה ֵאת ֲאׁשֶ ַוֲעׂשֵ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ן ִלי ַדַעת ְוׂשֵ ֶעְזִרי, ְוִתּתֶ ְטָרא ַאֲחָרא. ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוִתְהֶיה ּבְ ֶרְך ַהּסִ ִכין ּדֶ ְמׁשָ ַהּנִ
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ם  ּגַ יק  ְלַהְמּתִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעֹסק 
ים ֵהם ְלטֹוָבה,  דֹוׁשִ יִנים ַהּקְ ל ֵאּלּו ַהּדִ ר ּכָ בּורֹות ִיְצָחק, ֲאׁשֶ ִחינֹות ּגְ ֵהם ּבְ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֶרְך ַהּקְ ּדֶ
ל ֵמֶהם  ְלׁשֵ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ מּוִרים, ִמּכָ כּו ַלֲחָסִדים ּגְ ְתַהּפְ ּיִ יק ׁשֶ ה ְלַהְמּתִ ם אֹוָתם ֶאְזּכֶ ּגַ

ים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: יִנים ָקׁשִ לֹום, ׁשּום ּדִ ַחס ְוׁשָ

ְכָלִלּיּות  ּסּוִרים ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו ּבִ יִנים ְוַהּיִ ל ַהּדִ ּכָ י ַוֲאִני ַמֲאִמין ׁשֶ ל עֹוָלם, ָיַדְעּתִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִניעֹות  ַהּמְ ְוָכל  ְזַמן,  ּוְבָכל  ָכל־ֵעת  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ּוִבְפָרִטּיּות ַמה  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלטֹוָבֵתנּו.  ָך  ֵמִאּתְ ָלִחים  ִנׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ֵמֲעבֹוָדְתָך,  אֹוָתנּו  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַהּמֹוְנִעים  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ
ָנְתָך ָתִמיד  י ַכּוָ ָבּה ְלטֹוָבה ּכִ לֹום, ֱאֹלִהים ֲחׁשָ ִבים אֹוָתם ְלָרעֹות ַחס ְוׁשָ ְוִאם ֲאַנְחנּו חֹוׁשְ
ּוְמָצֵרף  ה  ּוְמַנּסֶ ר  ּוְמַיּסֵ מֹוִכיַח  ה  ְוַאּתָ ַהִהְתָקְרבּות,  ר  ִעּקָ הּוא  ַהִהְתַרֲחקּות  י  ּכִ ְלטֹוָבה, 
. ֲאָבל  ֶרָךּ נֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְמַיּסְ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ אֹוָתנּו ְלטֹוָבֵתנּו, ּכְ
ִמּיּות ּגּוֵפנּו, ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים  נּו, ֵמִרּבּוי ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוֵמֹעֶצם ֲעִכיַרת ְוַגׁשְ ֵמִרּבּוי ֲחִליׁשּות ַנְפׁשֵ
ִלים ּוַמְטִריִדים אֹוָתנּו ְמֹאד  ִניעֹות ְמַבְלּבְ ּסּוִרים ְוַהּמְ י ַהּיִ ים, ּכִ דֹוׁשִ יֶניָך ַהּקְ ל ֲאִפּלּו ּדִ ְלַקּבֵ
ְתַרַחְקנּו,  ּנִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתַרַחְקנּו ִמּמְ ל ַעד ֲאׁשֶ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ
ְלדּוִתי,  ִמּיַ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוכּו',  ְוָהֶאְביֹון  ל  ַהּדַ ָאֹנִכי  ּוִבְפָרט 
ְסיֹונֹות  ְוַהּנִ ְוַהֲהָסתֹות  ּסּוִרים  ְוַהּיִ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ יָחתֹו  ׂשִ ל  ּכָ )ִויָפֵרׁש  ְוכּו'  ַהזֶּה  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי 
ִפי ַמה  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ֶהם ְוכּו' ְוכּו'. ּכָ ל ּבָ ְכׁשַ ּנִ ֶ ִעים ּשׁ ׁשָ ְכׁשֹולֹות ְוַהֲחָטִאים ְוַהּפְ ָעְברּו ָעָליו ֵמעֹודֹו, ְוָכל ַהּמִ רּוִפים ׁשֶ ְוַהּצֵ

ָנְתָך ָהָיה ְלטֹוָבה,  ּוָ ם ּכַ ֻכּלָ ָעַבר ָעַלי, ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ אי ּבְ ַנְפׁשֹו ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוָביו( ּוְבַוּדַ ּיֹוֵדַע ּבְ ׁשֶ
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י ַוֲעִכיַרת  ְעּתִ טּות ּדַ ְיָקא. ֲאָבל ֵמֹעֶצם ַקְטנּות ּוׁשְ ְלַנּסֹוֵתִני ּוְלָצְרֵפִני ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ָהִעְנָיִנים ּדַ
ַקְדּתָ  י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ הּוא. ּבָ ל ׁשֶ יֹון ַקל ְוֵצרּוף ּכָ ה ְוִנּסָ ּקָ ִחיָנה ּדַ ׁשּום ּבְ י ַלֲעֹמד ּבְ ּגּוִפי, ֹלא ָיֹכְלּתִ

י:  ל ַיֲעָבר ּפִ ְמָצא ַזּמִֹתי ּבַ ִני ַבל ּתִ ְיָלה ְצַרְפּתַ ּלַ

ים,  ֻרּבִ ַרֲחָמיו ַהּמְ י. ִויַרֵחם ָעַלי ּבְ י ֹיאַמר ְלָצרֹוַתי ּדַ ל עֹוָלם, ָהאֹוֵמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יק  ְוַיְמּתִ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ יגּו  ְוִהּשִׂ רּו  ָחּתְ ׁשֶ ָהַרֲחִמים  ֹכַח  ּבְ דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחָמיו  ּבְ
י  ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ְלִוים ֵאַלי ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּנִ ֵני ֵביִתי ּוֵמַעל ּכָ ל ּבְ יִנים ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ ִויַבּטֵ
ֵעת  ה, ּבְ ִמים ָהֵאּלֶ ַאֲחִרית ַהּיָ יָחא, ּבְ עּוְקבֹות ְמׁשִ ּדֹור ַהזֶּה ּבְ ה ּבַ ֲעֵדנּו ַעּתָ ֲעֹמד ּבַ ּיַ ֵאין ִמי ׁשֶ
יִקים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ּכָֹחם ּוְזכּוָתם  ּדִ ְבָעה רֹוִעים ְוָכל ַהּצַ ל ַהּשִׁ י ִאם ּכַֹח ּוְזכּות ּכָ ָצָרה ַהזֹּאת, ּכִ
ים,  ֻרּבִ דֹוָלה ּוְכַרֲחֵמיֶהם ַהּמְ ָחְכָמָתם ַהּגְ ֲעֵדנּו, ְוַיֲעׂשּו ּכְ דֹול ָיֵגנּו ָעֵלינּו ְוַיְמִליצּו טֹוב ּבַ ַהּגָ
ם  ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ל ִמיֵני ִדיִנים ׁשֶ לּו ֵמָעֵלינּו ּכָ יקּו ִויַבּטְ ְוַיְמּתִ
ה.  ָ ִדְקֻדּשׁ ה  ֲחָדׁשָ ְורּוַח  ָחָדׁש  ֵלב  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ְך  ִנְמׁשַ ְוִיְהֶיה  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ
ה ַלְחׁשֹב  ה ֵמַעּתָ לֹות ְמֹאד. ְוֶאְזּכֶ בֹוַתי ָהָרעֹות ְוַהְמֻבְלּבָ י ָהָרע ּוַמְחׁשְ ח ְלַגְמֵרי ַדְרּכִ ּכַ ְוֶאׁשְ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה:  ַרק ּבְ

ה  דֹוׁשָ ים ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ָך ּוְבַצּדִ בּוק ּבְ דֹוָלה, ְוִלְהיֹות ּדָ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְוַעל־ְיֵדי־ ָתּה.  ַוֲאִמּתָ ּבּוְרָיּה  ַעל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ּוְלָהִבין  ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָתִמיד, 

ְוָהַרּבֹות  ָהֲאנּוׁשֹות  ּוַמּכֹוֶתיָה  ְוַתֲחלּוֶאיָה  ַמְכאֹוֶביָה  ל  ִמּכָ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ְלַרּפֹאת  ה  ֶאְזּכֶ זֶה 
ּוְלַהּכֹוָתּה  ְלַהֲחלֹוָתּה  יִתי  ִהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ר,  ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְוָהֲעצּומֹות 
ר ֵאין ׁשּום  ים ְמֹאד, ֲאׁשֶ ַעי ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ָרּה ּוְלַהְכִאיָבּה ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ְלַיּסְ
ָך ֹלא  י ִמּמְ דֹוָלה ְוָהֲעצּוָמה, ּכִ ים ְלַבד ּוִביׁשּוָעְתָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ִאם ּבְ ֶרְך ְלַרּפֹאָתּה ּכִ ּדֶ
ְמֵהָרה  ְוַהֲעֵלה  ָעַלי  ַרֵחם  ְוַרֲחָמן,  ֶנֱאָמן  ם, רֹוֵפא  ִחּנָ ָבר. רֹוֵפא ֱאֶמת, רֹוֵפא  ּדָ ל  ּכָ ֵלא  ִיּפָ
ַלח ְמֵהָרה  ּוׁשְ ִמּיּות,  ְוַגׁשְ רּוָחִנּיות  ּבְ ְוגּוִפי  י  ַנְפׁשִ ּוַמְכאֹוֵבי  ֲחלּוֵאי  ּתַ א ְלָכל  ּוַמְרּפֵ ֲארּוָכה 
ָרֵאל )ּוִבְפָרט ְוכּו'(. ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלֶהם ְוָלנּו ִחיׁש  ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי ַעּמְ ְרפּוָאה ׁשְ
ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ה.  ָאּתָ ֵתנּו  ְתִהּלָ י  ּכִ ָעה  ׁשֵ ְוִנּוָ יֵענּו  הֹוׁשִ ְוֵנָרֵפא  ְיֹהָוה  ְרָפֵאנּו  ְמֵהָרה,  ַקל 
י  ּכִ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ְוִכְרצֹוְנָך  ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים ְלַבד,  ָעֶליָך ְלַבד, ַעל  י ִאם  ּכִ ְוִתְקָוה  ְסִמיָכה 
יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  ֵען  ָ ְלִהּשׁ ָלנּו  ִמי  ַעל  ֲאָנְחנּו,  דֹוָלה  ּגְ ְבָצָרה 
ַלח  ָכל יֹום ָויֹום, ְוֹלא ִתׁשְ ׁשֹות ּבְ ְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ה ָתִמיד, ּוְלַהְרּבֹות ּבִ ְתִפּלָ ַלֲעֹסק ּבִ
עֹוָלם, ְוֹלא ָתִסיר  ּבָ לֹום, ְוֹלא ׁשּום ִיּסּוִרים ׁשֶ ה ַחס ְוׁשָ ִפּלָ ּטּול ּתְ ֶהם ּבִ ׁש ּבָ ּיֵ ָעֵלינּו ִיּסּוִרים ׁשֶ
י: ִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאּתִ ִפּלָ ר ֹלא ֵהִסיר ּתְ רּוְך ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ תּוב, ּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ָך ֵמִאּתָ ֵתנּו ְוַחְסּדְ ִפּלָ ּתְ

ְמַחת ּתֹוָרה ה ּוְלׂשִ ֲעַנה ַרּבָ ְלהֹוׁשַ

ּבּור  ִחיַנת ּדִ ֵהם ּבְ ְמַחת ּתֹוָרה ׁשֶ א ְוׂשִ ְעָנא ַרּבָ ת הֹוׁשַ ַ נּו ִלְקֻדּשׁ יֵענּו ְוַזּכֵ ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ
ֵעת  ה ָתִמיד. ַוֲאִפּלּו ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ִלְלֹמד ְוַלֲהגֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֵדָעה. ׁשֶ ֹלא ֵדָעה ְוִדּבּור ּבְ ּבְ
ַע ְוַלֲעֹסק ְוַלֲהגֹות  ּגֵ ה ְלִהְתּיַ ְבֵרי תֹוָרְתָך ַעל ּבּוְרָין, ִנְזּכֶ ֵאין ָאנּו זֹוִכין ְלָהִבין ּדִ ּוְבָמקֹום ׁשֶ
ַמח  ם ֶאת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהזֶּה ְוִתׂשְ ל ּגַ ַקּבֵ ַרֲחֶמיָך, ּתְ ה ּבְ ִלי ֲהָבָנה. ְוַאּתָ ֶהם ְוִלְלֹמד ֲאִפּלּו ּבְ ּבָ
ַההּוא  ע ֵמֶהם ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ַסֲחָרִנין ּדְ ֹלא ֲהָבָנה. ְוִתּטַ ֵהם ּבְ ׁשֶ ִדְבֵרי תֹוָרֵתנּו ֲאִפּלּו ּכְ ּבְ
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ֶעְזֵרנּו ְוִתְפַקח ֶאת  דֹוִלים ָעֵלינּו, ְוִתְהֶיה ּבְ ְקָרִאין ַעְרֵבי ַנַחל. ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ַנֲחָלא ַהּנִ
ֵליַדע  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרְתָך  ְמאֹור  ּבִ ֵעיֵנינּו  ְוָתִאיר  ְלאֹור.  ְך  ֵמֹחׁשֶ ָלֵצאת  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְכֵלנּו  ׂשִ ֵעיֵני 
ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ יֵני  ּדִ ל  ּכָ ְוֵליַדע  ָתן,  ַוֲאִמּתָ ּבּוְרָין  ַעל  תֹוָרְתָך  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ּוְלָהִבין 
י  ה ִלְנֹטַע ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאַרח ִמיׁשֹור, ַעד ׁשֶ ּה ּבְ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ְרֵכי ַהּתֹוָרה, ּוְלִהׁשְ ַהּתֹוָרה ְוָכל ּדַ
ִמים  ּיָ דֹוׁשֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ ְצֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ָנה ְלַקּיֵם ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ נּו ּבְ א ַאְסָוָתא. ּוְתַזּכֵ ֹכּלָ א ּדְ ְלֵעּלָ
ה  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ֶהם ּבְ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ְמַחת ּתֹוָרה. ְוִנְזּכֶ א ְוׂשִ ְעָנה ַרּבָ ֵהם, הֹוׁשַ ה ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶהם  ּבָ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ַתְכִלית  ּבְ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה 
ים ַהּנֹוָרִאים  דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ּיָ ה ְויֹוֵתר ִמזֶּה ּבַ ּקּוִנים ָהֵאּלֶ ל ַהּתִ ן ּכָ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ּגְ
ה  ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ּפּור. ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ל ֹראׁש ַהּשׁ ּקּון ׁשֶ ַמר ַהֲחִתיָמה ְוַהּתִ ֵהם ּגְ ָהֵאּלּו ׁשֶ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמיִנים  ע  ָהַאְרּבַ ִעם  דֹוׁש  ַהּקָ א  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ל  ׁשֶ פֹות  ַהּקָ ְבָעה  ַהּשִׁ ְלַקּיֵם 
ִפּלֹות  ל ּתְ ּלֵ ה ִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ֵאֶליָך ּוְלִהְתּפַ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוִנְזּכֶ ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ְונֹוָרִאים ּבְ
ַההּוא,  ַהּנֹוָרא  ּיֹום  ּבַ ִליׁשּוָעְתָך,  ִלְצֹעק  ָראּוי  ּכָ א  ְדִלּבָ ֵמעּוְמָקא  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְענֹות  ַההֹוׁשַ
ָהֲעָרָבה  ֲחָבַטת  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ְמֹאד.  ְמֹאד  ְוָהָאֹים  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ין  ַהּדִ ַמר  ּגְ יֹום 
יִנים  ל ַהּדִ יק ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכָ ה. ּוְלַהְמּתִ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ דֹוָלה, ּבְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ים ּבִ דֹוׁשִ ִמְנַהג ְנִביֶאָך ַהּקְ
ִיחּוָדא  יּה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ִיחּוד קּוְדׁשָ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָקה, ּבְ ַתְכִלית ַהַהְמּתָ ּבְ

ים: דֹוׁשִ ְמַחת ּתֹוָרה ַהּקְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ יֹום ׁשְ ִלים ַעל ָיֵדינּו ּבְ ׁשְ

דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ַעד  ְמָחה ּגְ ה ְוׂשִ ֶחְדָוה ַרּבָ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ה ִלְשֹמַח ּבִ ְוִנְזּכֶ
ה ְנִביֶאָך,  ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ דֹוׁשָ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ּוְלַקּבֵ זִָּכינּו ִלְהיֹות ִמזֶַּרע ִיׂשְ ֵאין סֹוף, ׁשֶ
ֵרינּו  ַאׁשְ ֵתנּו.  ָ ְיֻרּשׁ ָפה  ּיָ ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו  ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאׁשְ יֶתָך.  ּבֵ ֶנֱאַמן 
ְמָחה  ַהּשִׂ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוָעְזֵרנּו  נּו  ַזּכֵ ַהזֶּה,  ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ַהּטֹוב  ְלָכל  זִָּכינּו  ׁשֶ
ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְוִנְזּכֶ דֹוׁש.  ַהּקָ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ּוִבְפָרט  ה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ נּו  ִלּבֵ ּבְ ַהזֹּאת 
ִעם  פֹות  ַהַהּקָ ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ זֶה  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ ָראּוי  ּכָ ַהזֹּאת  דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ּשִׂ ּבַ ִמיד  ּתָ
ה ַוֲעצּוָמה ַעד ֵאין סֹוף, ְוֹלא ִיְתָעֵרב  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ים ָהֵאּלּו ּבְ דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ּיָ ְפֵרי תֹוָרה ּבַ ַהּסִ
ְמָחֵתנּו  לֹום, ׂשִ ב ַחס ְוׁשָ ל ּוְלַעּכֵ ב ְלַבְלּבֵ ְמָחֵתנּו, ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלׁשּום מֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ ׂשִ ָזר ּבְ
ּוְבִהְתָקְרבּות  ִנְפָלא  ְדֵבקּות  ּבִ ְך  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ָהֵאּלּו.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ּיָ ּבַ ָהֲעצּוָמה 
ה ְלַסּיֵם ָאז ֶאת  ֵאין ָלּה ֵקץ ְוַתְכִלית. ְוִנְזּכֶ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם, ּבְ ַאֲהָבה ַרּבָ דֹול, ּבְ ּגָ
ָעֵלינּו  ל  ּוְלַקּבֵ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ֵמָחָדׁש  ּוְלַהְתִחיָלּה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 
ַאֲהָבה. ָמֵלא  ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ל ּדִ ָמּה. ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ תֹוָרְתָך יֹוָמם ָוַלְיָלה ִלׁשְ ֵמָחָדׁש ַלֲעֹסק ּבְ
נּו  ה ְלַהֲעלֹות ַנְפׁשֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחִמים, ּבְ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעֵלינּו ּוַמּלֵ
ה ּוְבָטֳהָרה, ַעד  ָ ְקֻדּשׁ ה ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבִ דֹוׁשָ הּוא ָחְכָמה ַהּקְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּה ׁשֶ ְרׁשָ ְלׁשָ
ל  ּדֵ עֹוָלם, ְוִיְתּגַ ֱאֶמת ּוְלַגּלֹות ֱאָלהּוְתָך ּבָ יר אֹוְתָך ּבֶ ה ְלַהּכִ ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ה ְלָהִביָנּה ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֵלא ָכל ָהָאֶרץ, ְיִהי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם  דֹול ַעל ָיֵדינּו ָתִמיד, ּוְכבֹוְדָך ִיּמָ בֹוְדָך ַהּגָ ׁש ּכְ ְוִיְתַקּדֵ
רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים  בֹוֶדָך. ּבָ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאֹלִהים ַעל ּכָ יו. רּוָמה ַעל ׁשָ ַמֲעׂשָ ַמח ְיֹהָוה ּבְ ִיׂשְ
ל  ּכָ ֶאת  ְכבֹודֹו  ֵלא  ְוִיּמָ ְלעֹוָלם  בֹודֹו  ּכְ ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות  ה  ֹעׂשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי 

ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן:



תלאּתֹוָרה עה י ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים

ּתֹוָרה עה י ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים

ּוִמְלָחָמה א.  ֲחֹלֶקת  ְוַהּמַ חֹון  ּצָ ַהּנִ ת  ִמּדַ
ֶהם ֶאת  ֲעַדִין ֹלא ָעַבד ּבָ ִמים ׁשֶ ְך ֵמַהּדָ ִנְמׁשָ
ִלְראֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
י  ּפֵ ַהּטִ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֲעֹבד  ּיַ ׁשֶ
ה  ר ַהְרּבֵ ַדּבֵ ּיְ ַהְינּו ׁשֶ ְמָצִאים ּבֹו, ּדְ ּנִ ִמים ׁשֶ ּדָ
ל  ִויַבּטֵ לֹום  ְלׁשָ ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ

ֲחֹלֶקת: חֹון ְוַהּמַ ּצָ ת ַהּנִ ל ִמּדַ ּכָ

ל ב.  ה ַמֲעִלין ּכָ ּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַעל־ְיֵדי ּדִ
ים  ׁשִ ִנים ְוִנְתַחּדְ ּקְ פּוִלים, ְוִנְתּתַ ּצֹוצֹות ַהּנְ ַהּנִ
ָרא  ִאּלּו ּבָ ב ּכְ פּוִלים ְוֶנֱחׁשָ ל ָהעֹוָלמֹות, ַהּנְ ּכָ

ן  ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ֵמָחָדׁש. ַעל־ּכֵ ׁשָ
ְוֹלא  ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ַרק  ר  ְלַדּבֵ ְצִריִכין 
יצֹוצֹות  ַהּנִ ְלַהֲעלֹות  ֵדי  ּכְ ֲאֵחִרים,  ּבּוִרים  ּדִ
ִיְתָקֵרב  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ

יַח: ׁשִ יַאת ַהּמָ ּבִ

ה ג.  תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ּבְ ר ַהְרּבֵ ְצִריִכים ְלַדּבֵ
ַאִין ּוְכֶאֶפס.  ֵטל ְלַגְמֵרי ּכְ ְהֶיה ַהּגּוף ּבָ ּיִ ַעד ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־ ְרָאה,  ַהּיִ ת  ִמּדַ זֹוִכין ַעל־ְיֵדי  ְוזֶה 

ל  ִכים ּכָ לֹום, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְמׁשָ ה ְלׁשָ זֶה ִיְזּכֶ
ָרכֹות: ַהּבְ

ה ְלתֹוָרה עה ִפָלּ ּתְ

לֹום  ה ִלְהיֹות אֹוֵהב ׁשָ לֹום, ְוֶאְזּכֶ ָ ת ַהּשׁ ים ְלִמּדַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )צד( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה  ְוֶאְזּכֶ ְוָרְדֵפהּו.  לֹום  ׁשָ ׁש  ּקֵ ּבַ טֹוב  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  סּור  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ לֹום  ׁשָ ְורֹוֵדף 
ַרֲחֶמיָך  יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ּתֹו. ְוִתׁשְ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ ָכל־ֵעת ַלֲעׂשֹות ׁשָ ּבְ
חֹון ּוַמֲחֹלֶקת  י ׁשּום ִנּצָ ִלּבִ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ׁשֶ ָצחֹון ּוַמֲחֹלֶקת ּדְ ת ַהּנִ ּדַ ים, ִמּמִ ָהַרּבִ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶהם ֶאת ַהּשׁ ֲעַדִין ֹלא ָעְבדּו ּבָ ל ַהּגּוף, ׁשֶ ִמים ׁשֶ ִכין ֵמַהּדָ ְמׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא ַהּנִ ּדְ
ה  ר ַהְרּבֵ ה ְלַדּבֵ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ּבְ ה ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ ִני ֵמַעּתָ יֵעִני ּוְתַזּכֵ ּוְתַרֵחם ָעַלי ְותֹוׁשִ
ּבּוִרים  תֹוְך ַהּדִ י ּבְ ׁש ּבִ ּיֵ ִמים ׁשֶ י ַהּדָ ל ִטּפֵ ַאְכִניס ּכָ ִמיד, ַעד ׁשֶ ָכל יֹום ּתָ ה ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ
ים  ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ י ּדִ ִקְרּבִ ּבְ י ָדִמים ׁשֶ ּפֵ ל ַהּטִ ין ִמּכָ ה. ְוִיְהיּו ַנֲעׂשִ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרְך, ַרק  ם ִיְתּבָ ֵ ּלֹא ָעְבָדה ֶאת ַהּשׁ ם ׁשֶ ה ּדָ י ׁשּום ִטּפָ ַאר ּבִ ה, ְוֹלא ִיְהֶיה ִנׁשְ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ׁשֶ
ה  י. ְוֶאְזּכֶ ׁש ּבִ ּיֵ ִמים ׁשֶ י ַהּדָ ָכל ִטּפֵ י ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ָכל ּכִֹחי ּכָ ַרְך, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַלֲעֹבד ֶאת ַהּשׁ ֶאְזּכֶ
ִני  ׁש. ּוְתַזּכֵ ֵאין ְוֶאֶפס ַמּמָ ֵטל ְלַגְמֵרי ּכְ ְהֶיה ַהּגּוף ּבָ ּיִ ה, ַעד ׁשֶ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ּבְ ר ַהְרּבֵ ְלַדּבֵ
ה  ִיְרָאה ּובּוׁשָ י  ִלּבִ ּבְ יַע  ּפִ ְוַתׁשְ יְך  ְוַתְמׁשִ ֶניָך ָתִמיד.  ֵלָמה ִמּפָ ים, ְלִיְרָאה ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ְחָלט  ֵאין ְוֶאֶפס ַהּמֻ ל ַהּגּוף ְלַגְמֵרי ּכְ ּטֵ ר ִיְתּבַ ֶניָך ָתִמיד, ַעד ֲאׁשֶ דֹוָלה ִמּפָ ָוַפַחד ְוֵאיָמה ּגְ
ה  ִדּבּוֵרי תֹוָרה ּוְתִפּלָ ֵעת עֹוְסִקי ּבְ י, ּוִבְפָרט ּבְ ִלּבִ יַע ּבְ ּפִ ׁשְ ּתַ דֹוָלה ׁשֶ ְרָאה ַהּגְ ַעל־ְיֵדי ֹעֶצם ַהּיִ
ל  ּטֵ ה, ְוִיְתּבַ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ָלל, ַרק ֶאת ַהּדִ ַמע ָאז ֶאת ַהּגּוף ּכְ ּלֹא ֶאׁשְ ׁשֶ
ט  ה ְלָבֵרר ּוְלַלּקֵ ה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ י ַהִדּבּוִרים ַהּקְ ַהּגּוף ְלַגְמֵרי ְלַגּבֵ
ִלים, ַעל־ְיֵדי  ְבֵרי ּכֵ ְבִחיַנת ׁשִ ה ּבִ ְפלּו ְלַמּטָ ּנָ יצֹוצֹות ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּנִ ּוְלַהֲעלֹות ּוְלָצֵרף ּכָ
ַמֲחֹלֶקת  ּגֹוְרִמים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ַאֵחר,  ּוְבִגְלּגּול  זֶה  ִגְלּגּול  ּבְ ָהֲעצּוִמים  ַעי  ּוְפׁשָ ַוֲחָטַאי  ֲעֹונֹוַתי 
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ּוֵמֶהם  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמֲעבֹוָדְתָך  ּוְמִניעֹות  ּוִבְלּבּוִלים  יֹות  ְוֻקׁשְ
ֵמֶהם  ְוִלְבנֹות  ָרם  ּוְלַחּבְ ּוְלָצְרָפם  דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ה  ֶאְזּכֶ ְוַהּכֹל 
יצֹוִצין  ַהּנִ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֹכַח  ִלי  ן  ְוִתּתֶ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְועֹוָלמֹות  ְנָיִנים  ּבִ



ה ָבִרים ָהֵאּלֶ ּתֹוָרה עו י ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ תלב

ִריְך הּוא  א ּבְ ה ִיחּוד קּוְדׁשָ ְבִחיַנת ַהֲעָלַאת מנ. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ַנֲעׂשָ פּוִלין ֵאֶליָך ּבִ ַהּנְ
ָכל ָהעֹוָלמֹות  ה ּבְ דֹול ְוִנְפָלא ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ לֹום ּגָ ְך ׁשָ יּה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ִנְמׁשָ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ
י  ּנִ ִמּמֶ ּוַמֲחֹלֶקת  ְוִקְנטּור  ְנָאה  ְוׂשִ ְוִקְנָאה  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ חֹון  ִנּצָ ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ם,  ּלָ ּכֻ
ָרֵאל, ּוֵבין  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ין ּכָ דֹול ּבֵ לֹום ּגָ ֵני עֹוָלם, ַרק ִיְהֶיה ַאֲהָבה ְוׁשָ ל ּבְ ָרֵאל ּוִמּכָ ל ִיׂשְ ּוִמּכָ
יַע  ּפִ יְך ְוַתׁשְ ְמׁשִ ם. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ּבְ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ְבָרִאים ְוַהּנֹוָצִרים ְוַהּנַ ל ַהּנִ ּכָ
ְוָתִקים  ְלָגֳאֵלינּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ם.  ּלָ ּכֻ ּוְלָכל ָהעֹוָלמֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלָכל  דֹוָלה ָלנּו  ּגְ ָרָכה  ּבְ
ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ה  ְלַמּטָ ָיְרדּו  ר  ָהַרְגִלין ֲאׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ל  ּכָ ְוָתִקים ֶאת  ְוַתֲעֶלה  ֵתנּו,  ִפּלָ ִמּנְ אֹוָתנּו 
תּוב,  ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ִקים. ָהֵקם ַעל ֶסַלע ַרְגָלי ּוְתכֹוֵנן ֲאׁשּוָרי. ִויֻקּיַ ֲעֹזב ְוָהֵקם ּתָ ָעֹזב ּתַ
ית  ּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהזֵּיִתים. ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו, ְוִתְבֶנה ּבֵ ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעָבְדָך ּבְ נּו, ְוׁשָ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ָקְדׁשֵ

נּו  ים ְמֹאד ְמֹאד ְוַדְעּתֵ י ְצָרֵכינּו ְמֻרּבִ ַרֲחִמים, ּכִ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַמּלֵ
יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ֵלב,  ֲעלּומֹות  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ּוְלָפֶניָך  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות  ּבֹוֵחן  ה  ְוַאּתָ ְלָבֵאר,  ְקָצָרה 
ים  ִעים ּוְמַצּפִ ְעּגְ ֱאֶמת, ְוָאנּו ִמְתּגַ ּתֹוְקִקים ְמֹאד ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ נּו ָאנּו ִמׁשְ ְפִניִמּיּות ִלּבֵ ּבִ ׁשֶ
נּו ְלָכל  ֶמָך, ַזּכֵ ֱאֶמת. ָעְזֵרנּו ְלַמַען ׁשְ ְקָוה ָלׁשּוב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ַתח ּתִ ָכל־ֵעת ִלְמֹצא ּפֶ ּבְ
ה  י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ ָפֶניָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ַמה ּשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הּוא ּבְ לֹום ּבִ ׁשָ

ה ָבִרים ָהֵאּלֶ ּתֹוָרה עו י ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ

ַרְך א.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹון  ּטָ ּבִ ַעל־ְיֵדי 
ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוצֹוֶפה  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ַפע,  ֶ ִלי ְלַהּשׁ ה ּכְ ּובֹוֵטַח ּבֹו, ַעל־ְיֵדי־זֶה עֹוׂשֶ
ֵעת  ּבְ ְרָנָסה  ְוַהּפַ ַפע  ֶ ַהּשׁ לֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ְוזֹוֶכה 
ֵאֶליָך  ֹכל  "ֵעיֵני  ְבִחיַנת:  ּבִ ִריְך,  ּצָ ׁשֶ ּוְזַמן 
ה  "ְוַאּתָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  טו(,  קמה,  ים  ִהּלִ )ּתְ רּו"  ּבֵ ְיׂשַ
ֵעת  ּבְ ַהְינּו  ִעּתֹו",  ּבְ ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן 

ִריְך ָלּה: ּצָ ׁשֶ

מֹו ב.  ּכְ ַהְינּו  י,  ַנְפׁשִ ָצְמָאה  ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש 
ַמִים  ֲאִפּלּו  ֹוֶתה  ּשׁ ׁשֶ הּוא ָצֵמא ְמֹאד  ׁשֶ ִמי 
ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  ּבַ ם  ּגַ ֵכן  מֹו  ּכְ ָהָרִעים, 
ְבִחיַנת  ִמיד ּבִ ֵהם ּתָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ַרְך, ֵיׁש ּבְ ִיְתּבָ
ַרְך  אֹון ְולֹוְמִדים ְועֹוְבִדים ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִצּמָ
י  ּכִ אֹון,  ִצּמָ ְבִחיַנת  ּבִ ִמיד  ּתָ ְוֵהם  ִמיד,  ּתָ
ַאְך  ה',  ַלֲעבֹוַדת  ִמיד  ּתָ ׁשֹוֶקֶקת  ם  ַנְפׁשָ
ּטּוָלּה  י 'ִלְפָעִמים ּבִ ֶכל ּכִ ֹלא ְזַמן ָוׂשֵ הּוא ּבְ ׁשֶ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִקּיּוָמּה'  זֶהּו  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ
ים  ִהּלִ )ּתְ תֹוָרֶתָך"  ֵהֵפרּו  ַלה'  ַלֲעׂשֹות  "ֵעת 
ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  הּוא  אֹון  ּמָ ַהּצִ ר  ְוִעּקַ קכו(,  קיט, 

זֹוִכים  ְוֵאיָנם  ַקְטנּות  ּדְ ֹמִחין  ְבִחיַנת  ּבִ
ְבִחיַנת סּוִמים  ׁשּות ַהּמִֹחין, ְוֵהם ּבִ ְלִהְתַחּדְ
ֲעבֹוַדת ה', ְוַהּסּוָמא ֵאין לֹו ׂשַֹבע  ְוִעְוִרים ּבַ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יומא עד:(,  ּכְ
ם  יַע ֶאת ַנְפׁשָ ּבִ ן ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהׂשְ ְוַעל־ּכֵ
ַמֲעַלת  ְוזֶה  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִצְמאֹוָנם  ּוְלַרּוֹות 
י ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכין  יִקים, ּכִ ּדִ ִהְתָקְרבּות ַלּצַ
ֶכל,  ְוׂשֵ ה  ְרִאּיָ ְבִחיַנת  ּבִ ָהֲעבֹוָדה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ָראּוי, ְוֹלא  בּול ּוְזַמן ּכָ ְבִחיַנת ּגְ ָאז ִהיא ּבִ ׁשֶ
ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ אֹון.  ִצּמָ ְבִחיַנת  ּבִ
ּלֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַלּצַ ְלִהְתָקֵרב 
ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאין  ִמיד  ּתָ ֲעבֹוָדתֹו  ְועֹוֵבד 

יק: ּדִ ֹלא ַהּצַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ְלִהְתַנֵהג ּבַ



תלגּתֹוָרה עז

ָאר ג.  ִנׁשְ ֹלא  ֵמַאֲהָבה  ׁשּוָבה  ּתְ ַעל־ְיֵדי 
ל  ּלֵ ם, ְוָאז זֹוֶכה ְלִהְתּפַ ֵמַהֲחָטִאים ׁשּום ֹרׁשֶ
ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַצח  ֶכל  ׂשֵ ּבְ ְוִלְלֹמד 

ָראּוי ְוִלְלֹמד  ל ּכָ ּלֵ ַגְדלּות, ְוָאז זֹוֶכה ְלִהְתּפַ ּדְ
ָכל  ּבְ ׁש ֹמחֹו  ְוזֹוֶכה ְלַחּדֵ ִעּיּון,  ִלי  ּבְ ּוְלָהִבין 

יֹום ָויֹום:

ּתֹוָרה עז

ַמְלכּותֹו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּוא  ִלּמּוד,  ְוֵהן  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵהן  ים  עֹוׂשִ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ הּוא,  ָלל  ַהּכְ
ַרְך: ִיְתּבָ

ה ְלתֹוָרה עז ִפָלּ ּתְ

ים ְיֹהָוה  ֵני ֱאֹלִהים. ַרֲחֶמיָך ַרּבִ י ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ )פב( ָצְמָאה ַנְפׁשִ

ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ִני  ַזּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ִני.  ַחּיֵ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ּכְ
ָאר  ִנׁשְ ִיְהֶיה  ְוֹלא  ֲעֹונֹוַתי  ל  ּכָ ַעל  ִלי  ְמחֹול  ּתִ ְלַמַען  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵמַאֲהָבה  ִלְתׁשּוָבה  ה  ְוֶאְזּכֶ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ִני ְלֹמִחין ְוׂשֵ ִכין ִלְזֻכּיֹות. ּוְתַזּכֵ ל ֲעֹונֹוַתי ִנְתַהּפְ ָלל, ְוִיְהיּו ּכָ ם ּכְ ֵמֶהם ׁשּום ֹרׁשֶ
ה  ְבָעָתִים. ְוֶאְזּכֶ ק ׁשִ ֶכֶסף ָצרּוף ְמזֻּקָ ֶכֶסף ָטהֹור, ּכְ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּכְ ֶכל ַצח ָוַזְך ְוָנִקי ִמּכָ ְלׂשֵ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָתִמיד  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָכל־ֵעת  ּבְ ֹמִחי  ׁש  ְלַחּדֵ
ֶאְלמֹוד  ָכל ָמקֹום ׁשֶ דֹול ּבְ ְמִהירּות ּגָ ִמיד ּבִ ה ְלָהִבין ּתָ ֶכל ַצח ָוַזְך. ְוֶאְזּכֶ ׂשֵ ד ּבְ ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ
ַצחּות  דֹול ּבְ דֹוָלה ּוִבְזִריזּות ּגָ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְכִלי הֹוֵלְך ְוָגדֹול ּבִ ָלל ְוִיְהֶיה ׂשִ ן ּכְ ְוֹלא ֶאְצָטֵרְך ְלַעּיֵ
תֹו  ְוַלֲאִמּתָ רֹו  ַלֲאׁשֻ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ּוְלָהִבין  ַמִים  ׁשָ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָמִהיר  ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ּוִבְבִהירּות. 

ָלל: ְלּבּול ּכְ ִלי ׁשּום ּבִ דֹול ּבְ ְמִהירּות ּגָ ה ּבִ דֹוׁשָ ְבִדְבֵרי תֹוָרְתָך ַהּקְ

ֱאֶמת  ּבֶ ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָכל־ֵעת,  ּבְ ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ְלִלּמּוַדי  ּוְגבּול  ִקְצָבה  ָלֵתת  ֵאיְך  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ּוְבִלּמּוד  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך 
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְכִלי  ְוׂשִ ֹמִחי  ְתַקּיֵם  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהֶהְכַרח,  ֵעת  ּבְ ל  ְלַבּטֵ ּוָמַתי  ִלְלֹמד  ָמַתי  ֵאַדע  ׁשֶ
ּמּוד ְוָהֵעֶסק חּוץ  לֹום ִרּבּוי ַהּלִ יק ִלי ַחס ְוׁשָ ַיזִּ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוֹלא  דֹוָלה ּכִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ ּגָ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ּתֹוָרֶתָך.  ֵהֵפרּו  ַליֹהָוה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ בּול,  ֵמַהּגְ
ָאָדם  ִביַנת  ְוֹלא  ֵמִאיׁש  ָאֹנִכי  ַבַער  י  ּכִ ִקּיּוָמּה.  זֶהּו  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ּטּוָלּה  ּבִ ָעִמים  ּפְ ִלְבָרָכה, 
ל  ּטֵ י ִלְפָעִמים ֲאִני ִמְתּבַ ֱאֶמת, ּכִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ זֶה ּכִ ָלל ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ִלי, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ
ִלְלֹמד  ְמֹאד  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ּוִמְתַלֵהב  ּבֹוֵער  י  ַנְפׁשִ ְוִלְפָעִמים  ֵמָהָראּוי,  יֹוֵתר  ּמּוַדי  ִמּלִ ְלַגְמֵרי 
ְלָכל  בּול  ּגְ ָלֵתת  ְרצֹוְנָך  י  ּכִ טֹוב,  ֵאינֹו  זֶה  ם  ּגַ ּוֶבֱאֶמת  ָלל,  ּכְ ּוִבּטּול  ֶהְפֵסק  ִלי  ּבְ ִמיד  ּתָ
ָהרֹוֶאה  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבי  ֵאֶליָך  י  ּפַ ּכַ ּופֹוֵרׂש  ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ַמּפִ ֲאִני  ן  ַעל־ּכֵ ָבר.  ּדָ
ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ י,  ִלּבִ ַתֲעלּומֹות  ִסְתֵרי  ְויֹוֵדַע  ְוצֹוֶפה  יט  ּוַמּבִ
ָך  ֲאִמּתְ ּבַ ְוַתְדִריֵכִני  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ׂשֵ ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְמֹאד,  דֹוִלים  ְוַהּגְ ְוַהּנֹוָרִאים  ָהֲעצּוִמים 
ּוָמַתי  ֵאיְך  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ּוְבָכל  ּמּוד  ַהּלִ ִעְנָין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ָכל־ֵעת  ּבְ ֵדִני  ּוְתַלּמְ
ְקָצת  ל  ּוְלַבּטֵ ִלְפֹסק  ּוָמַתי  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ְוַלֲעֹסק  ְוַלֲעׂשֹות  ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ה  ְוַכּמָ
ל ְלַגְמֵרי ַחס  ּטֵ ּלֹא ְלִהְתּבַ ֵדי ׁשֶ ֵדי ָלֵתת ַנְייָחא ְלַהּמִֹחין, ּכְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכְ ִפי ַהֶהְכַרח ּכִ ּכְ
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ה  י ַאּתָ . חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ּכִ ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּדָ לֹום ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ָהֵעֶסק חּוץ ֵמַהּמִ ְוׁשָ
נּו  ִאּתָ ְוֵאין  ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ֶאָחד  ְלָכל  זֶה,  ִעְנָין  ּבְ ָלנּו  ֵיׁש  ּוְסֵפיקֹות  ְלּבּוִלים  ּבִ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע 
ָך  ְרּכֶ ּדַ ֶמָך ְוהֹוֵרִני  ָלל. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּכְ זֶה  ִעְנָין  ּבְ נּו  ַנְפׁשֵ ּבְ ית ֵעצֹות  יֹוֵדַע ַעד ָמה ָלׁשִ
ּוְנֵחִני  ָך  ְרּכֶ ּדַ ְיֹהָוה  הֹוֵרִני  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ַהְנָהגֹוַתי  ִעְנָיֵני  ָכל  ּבְ ן  ְלַכּוֵ ָתִמיד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך  ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ֲאַהּלֵ ָך  ְרּכֶ ּדַ ְיֹהָוה  הֹוֵרִני  ׁשֹוְרָרי.  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  אֹוַרח  ּבְ

ל ַהּיֹום: יִתי ּכָ ִעי אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ֶמָך. ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ׁשְ

דֹול.  ּגָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ְלִמּדַ ִני  ּוְתַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ָעַלי  ּוְתַרֵחם  ׁשּוב  ּתָ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ֲחָסֶדיָך  ּבַ ֱאֶמת  ּבֶ ִלְבֹטַח  חֹון  ִבּטָ ּבְ יץ  ְוַאּמִ ָחָזק  ְוֶאְהֶיה 
ְרָנַסת  ֵלמּות, ּפַ ׁשְ ְרָנָסִתי ּבִ ן ִלי ּפַ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ְוִתּתֶ ַגׁשְ י ּבְ ל ָצְרּכִ ן ִלי ּכָ יַע ְוִתּתֶ ּפִ ְוַתׁשְ
ּוִבְזַמּנֹו,  מֹוֲעדֹו  ּבְ י  ָצְרּכִ ל  ּכָ ִלי  ן  ְוִתּתֶ דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּגּוף  ּוַפְרָנַסת  ֶפׁש  ַהּנֶ
י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ִעּתֹו.  ּבְ ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ה  ְוַאּתָ רּו  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
י, ַוֲהֵרעֹוִתי ֶאת  ַגְמּתִ ּפָ י ַמה ׁשֶ ּוָפַגְמּתִ י,  ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ ּשׁ י ַמה  ְוִקְלַקְלּתִ יִתי,  ָעׂשִ ֶ ּשׁ יִתי ַמה  ָעׂשִ ׁשֶ
ְרָנָסה, ַאף־ ִמּפַ י ָהָרִעים ֲאִני ָרחֹוק ְמֹאד  ְלִפי ַמֲעׂשַ ר  ְרָנָסִתי, ֲאׁשֶ ּפַ י ֶאת  ְחּתִ ְוִקּפַ י  ַמֲעׂשַ
ְיֹהָוה, ַרֲחֶמיָך  ים  ַרּבִ י ַרֲחֶמיָך  ּכִ ֲחָסֶדיָך,  ּבַ י ֹלא ַתַעְזֵבִני ְלעֹוָלם  ּכִ ָך  ּבְ י־ֵכן ֶאְבַטח  ַעל־ּפִ
ְיֹהָוה  טֹוב  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלּכֹל,  טֹוב  ְוַלּטֹוִבים,  ָלָרִעים  ּוֵמִטיב  טֹוב  ה  ְוַאּתָ ְמֹאד.  ים  ַרּבִ
ּוְבֶחֶסד  ֵחן  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ָזן ֶאת  ה  ַאּתָ דֹול  ַהּגָ ּוְבטּוְבָך  יו.  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל 
ַאל  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ א  ָאּנָ ָך.  ַחְסּדֶ ְלעֹוָלם  י  ּכִ ר  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ּוְבַרֲחִמים, 
יִני ּוֵבין טּוְבָך  יִלים ּבֵ ִמְפָעַלי. ְוַאל ִיְהיּו ֲעֹונֹוַתי ַמְבּדִ ְגְמֵלִני ּכְ ֲחָטַאי ְוַאל ּתִ י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּתַ
ֱאֶמת. ְוַאל  ָך ּבֶ ֵצִני ִלְבֹטַח ּבְ ֵקִני ְוַאּמְ ְפֲעָך ַהּטֹוב ַהּיֹוֵרד ָעֵלינּו ָתִמיד, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַחזְּ ְוׁשִ
ָחָזק  חֹון  ִבּטָ ּבְ ִהְתַחזֵּק  ִמּלְ ָהֲעצּוִמים,  ֲחָטַאי  ִרּבּוי  י  ְעּתִ ּדַ לּו  ְיַבְלּבְ ְוַאל  ַרְעיֹוַני  ְיַבֲהלּוִני 
ָיּה ְיֹהָוה צּור  י ּבְ ְטחּו ַביֹהָוה ֲעֵדי ַעד ּכִ תּוב, ּבִ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ָך ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ יץ ּבְ ְוַאּמִ
ַעל־ְיֵדי  ה  ְוֶאְזּכֶ ִמְבַטחֹו.  ְיֹהָוה  ְוָהָיה  יֹהָוה  ּבַ ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ רּוְך  ּבָ ְוֶנֱאַמר,  עֹוָלִמים. 
מֹוֲעָדם  י, ּבְ ְרָנָסה ְוָכל ָצְרּכִ ַפע טֹוָבה ְוַהּפַ ֶ ל ַהּשׁ ִלי ְוִצּנֹור ַעל־ָידֹו ְלַקּבֵ חֹון ַלֲעׂשֹות ּכְ ּטָ ַהּבִ
ְרֵני  ִמּקַ ל  ּוְמַכְלּכֵ ּוְמַפְרֵנס  ַהזָּן  זּוֵננּו,  ֶאְצָטֵרְך ָלֶהם. ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו רֹוֵענּו  ׁשֶ ם ֹקֶדם  ּוִבְזַמּנָ
ל ֵביִתי  ם אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ַנת ִחּנָ ִנְדַבת ֶחֶסד ּוַמּתְ ֵלִני ּבְ ְרְנֵסִני ְוַכְלּכְ ים, ּפַ יֵצי ִכּנִ ְרֵאִמים ַעד ּבֵ
ר ּוְבַהְרָחָבה  ָכבֹוד ּוְבֶהּתֵ י ּבְ ל ָצְרּכִ ְלִוים ֵאַלי, ְוֵתן ִלי ּכָ ל ַהּנִ י ְוֶאת ּכָ לּוִים ּבִ ל ַהּתְ ְוֶאת ּכָ
ְצִריֵכִני ֹלא  ָלל. ְוַאל ּתַ ְרָנָסה ִמּתֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ּכְ ל אֹוִתי ַהּפַ ּלֹא ְתַבְלּבֵ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ּגְ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תּוָחה  ַהּפְ ֵלָאה  ַהּמְ ְלָיְדָך  ִאם  י  ּכִ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי 
תֹוָרְתָך  ִמיד ּבְ ה ַלֲעֹסק ּתָ ל ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶאְזּכֶ ׁשֵ ֵלם ְוֹלא ִנּכָ ּלֹא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנּכָ ְוָהְרָחָבה ׁשֶ
ית־ ָך ּבֵ י ֲאִני ְוַזְרִעי ְוזֶַרע ַזְרִעי ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ְוָכל ַעּמְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֱאֶמת ּכָ ּוַבֲעבֹוָדְתָך ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ָרֵאל ֵמַעּתָ ִיׂשְ
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ּתֹוָרה א.  ּבּוֵרי  ּדִ ַהְינּו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ
ְוָיָקר  ֹבּהַ  ּגָ הּוא  ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת  ה  ּוְתִפּלָ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ְמֹאד, 
ַמְלכּותֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ ִכיָנה,  ַהּשְׁ
ל  ׁשֶ רּוחֹו  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ֶוֱאמּוָנתֹו 
ִחּיַת  יַח ּוְבִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוְבִחיַנת ּתְ ָמׁשִ
הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ּוְבִחיַנת  ִתים  ַהּמֵ

ּה: ִכיְנּתֵ ּוׁשְ

ִנים, ב.  ַהּבָ ֵאם  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּבּור  ַהּדִ ם  ּגַ
ִעם  ִמיד  ּתָ הֹוֶלֶכת  ָהֵאם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהְינּו 
ְוֵאיָנּה  ִפים,  ֻטּנָ ַהּמְ קֹומֹות  ַלּמְ ֲאִפּלּו  ֶניָה  ּבָ
ִעם  ּבּור הֹוֵלְך  ַהּדִ ֵכן  מֹו  ּכְ ׁשֹוַכַחת אֹוָתם, 
ִפים,  ֻטּנָ קֹומֹות ַהּמְ ּמְ ִמיד ֲאִפּלּו ּבַ ָהָאָדם ּתָ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִמיד  ּתָ אֹותֹו  יר  ּוַמְזּכִ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ח  ֻמּנָ ָהָאָדם  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַהְינּו 
ַחס  הּוא  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ְמֹאד  ְדֵרָגה  ַהּמַ ֶפל  ׁשֵ ּבְ
ּבּור  ַהּדִ ַעל־ְיֵדי  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,  ְוׁשָ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ָיכֹול 
ָמקֹום  ּבְ הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְלעֹוָלם, 
ל  ּכָ ַעל  ר  ְלַדּבֵ ם  ׁשָ ם  ּגַ ִיְתַחזֵּק  ִאם  הּוא,  ׁשֶ
ה  ּוְתִפּלָ ל ּתֹוָרה  ים ׁשֶ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ ִנים  ּפָ
ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, אֹו ָלׂשּוַח ִעם ַרּבֹו  יָחה ּבֵ ְוׂשִ
יר ֶאת  ַמִים, ָיכֹול ְלַהְזּכִ ִיְרַאת ׁשָ אֹו ֲחֵברֹו ּבְ

ם  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ַעְצמֹו 
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ קֹומֹות ָהְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהּשׁ ּמְ ּבַ
ֲאִפּלּו  ִפים,  ֻטּנָ ַהּמְ ְמקֹומֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
י  ּכִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַפל  ּנָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ָנַפל  ִאם 
ם  ֵ ּכַֹח ֶאת ַהּשׁ ּבּור ֵאינֹו ֵמִניַח אֹותֹו ִלׁשְ ַהּדִ
ּכַֹח  ֶדל  ִמּגֹ ֵהיֵטב  ָבר  ַהּדָ ְוָהֵבן  ַרְך,  ִיְתּבָ
ְלִמי  ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ֵעָצה  ְוהּוא  ּבּור,  ַהּדִ
ְלַגְמֵרי  עֹוָלמֹו  ד  ְיַאּבֵ ְלַבל  ֱאֶמת  ּבֶ ָחֵפץ  ׁשֶ

לֹום: ַחס ְוׁשָ

ִלְחיֹות, ג.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  לֹא  ּבְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּבֹוֵער ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  י  ּכִ
ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ַעד  י,  ִמּדַ יֹוֵתר  הּוא  ֲאָבל 
ֶדל  ִמּגֹ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי  ָרף  ִנׂשְ ִלְהיֹות 
ֵעֶסק  ְוַעל־ְיֵדי  ה,  ּדָ ֵמַהּמִ חּוץ  ְבֵעָרה  ַהּתַ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְבֵעָרה  ַהּתַ ֵאׁש  ְמָקֵרר  ַהּתֹוָרה 
ָראּוי ְויּוַכל ְלִהְתַקּיֵם, ְוֵכן ְלִהּפּוְך  ה ּכָ ִמּדָ ּבְ
ֶאל  ָהָאָדם  ּבֹוֵער  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ַהזֶּה  עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ
לֹום ֵמֹעֶצם  ל ַהּגּוף ַחס ְוׁשָ ֹרף ּכָ ר ִלׂשְ ֶאְפׁשָ
ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֲאוֹות,  ַהּתַ ֵאׁש  ְבֵעַרת  ּתַ
ה  ּוְמַכּבָ אֹותֹו  ֶלת  ּוַמּצֶ ָעָליו  ֶנת  ַמּגֶ ּתֹוָרה, 
ִנְמָצא  ִלְחיֹות,  ְוָיכֹול  ּבֹו  ַהּבֹוֵער  ָהֵאׁש 

ר ַהִחּיּות ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה: ִעּקַ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה עח ִפָלּ ּתְ

ִני  ים, ּוְתַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )פ( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ָכל יֹום ָויֹום,  ה ּבְ ים ַהְרּבֵ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ִמיד ּדִ ר ּתָ ה ְלַדּבֵ י ָתִמיד. ְוֶאְזּכֶ ּבּור ּפִ ׁש ֶאת ּדִ ְלַקּדֵ
ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ּוִבְתִפּלֹות  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְמָך  ְלׁשִ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִפּלֹות  ְוִלּמּוד  ְרָסא  ִמּגִ י  ּפִ ַאְפִסיק  ְוֹלא  ָויֹום,  יֹום 
ה ְלִהְתַוּדֹות ִוּדּוי  ה. ְוֶאְזּכֶ תֹוָרה ּוְתִפּלָ יָחִתי ְוִדּבּוִרי ּבְ ְהֶיה ׂשִ דֹוׁש, ְוָכל ַהּיֹום ּתִ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ
ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ְלָפֶניָך  ֲחָטַאי  ּוְלָפֵרׁש  ָך,  ֶנְגּדְ י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  יֹום  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ָבִרים  ּדְ
ֵרִני ְלטֹוָבה  ה ָזכֹור ִיְזּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ּדִ ַהּדִ ִמיד, ַעד ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות ּתָ ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ֵפרּוׁש. ְוֶאְזּכֶ ּבְ
ֵאּלּו  ֵחִני ָחִליָלה ּבְ ּכָ ׁשְ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְוַאל ּתִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֵלם, ּבִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ יֵבִני ֵאֶליָך ּבֶ ִויׁשִ
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ֵמֶהם  ּוְלהֹוִציֵאִני  ְלָזְכֵרִני  ּוְתַמֵהר  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ֶהם  ּבָ י  ְדּתִ ְלּכַ ּנִ ׁשֶ ים  ַהְמֻגּנִ קֹומֹות  ַהּמְ
י  ֲעׁשּוִעים ּכִ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ תּוב, ֲהֵבן ַיּקִ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּוְתַקּיֵם ּבִ
ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה . ּוְבַרֲחֶמיָך  ֶרּנּו עֹוד ַעל־ּכֵ ִרי ּבֹו ָזכֹור ֶאְזּכְ ּבְ י ּדַ ִמּדֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ּדִ דֹול, ְוַהּדִ ָגלּות ּגָ נּו ּבְ ר ִהיא ׁשֹוֶכֶנת ִעּמָ ָך ֲאׁשֶ ִכיַנת ֻעזְּ ַרֵחם ַעל ׁשְ ים ּתְ ָהַרּבִ
ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד  ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן  לּות.  ֵמַהּגָ ּבּור  ַהּדִ ְלהֹוִציא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  לּות,  ּגָ ּבַ
ה  ִנְזּכֶ ינּו ְלעֹוָלם, ַרק  ּפִ ּבּור  ּדִ ם  ִנְפּגֹ ְוֹלא  ְרצֹוְנָך,  ּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ינּו ְלעֹוָלם ׁשּום  ִמּפִ ֵיֵצא 
ים: ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ָאר ּדִ ה ּוׁשְ ִדּבּוֵרי תֹוָרה ּוְתִפּלָ ינּו ָתִמיד, ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ּבּור ּפִ ׁש ֶאת ּדִ ְלַקּדֵ

ַעד  ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲהגֹות  ִני  ְוַזּכֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלתֹוָרְתָך  ָקְרֵבִני  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבי 
ְבֵעַרת  ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ּתַ י ַאּתָ ה. ּכִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ י ּבְ ל ֲחִמימּוִתי ַעל־ְיֵדי ִדּבּור ּפִ ה ְלָקֵרר ּכָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְמֹאד  ּבֹוֵער  ְלָבִבי  ִלְפָעִמים  ְלֶהֶבת,  ׁשַ י  ּפֵ ִרׁשְ ּבְ ְמֹאד  ּבֹוֵער  ְלָבִבי  ר  ֲאׁשֶ ְלָבִבי,  ְמדּוַרת 
ֵאׁש  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ְרׁשָ ִקְנָאה  אֹול  ִכׁשְ ה  ָקׁשָ ַאֲהָבה  ֶות  ַכּמָ ַעזָּה  י  ּכִ ֵאׁש,  ְיקֹוד  יקֹוד  ּכִ ֵאֶליָך 
לֹום, ּוְבתֹוְך  ל ּגּוִפי ַחס ְוׁשָ כֹול ְלאֹוִקיד ּכָ ּיָ ה, ַעד ׁשֶ ּדָ ְלֶהֶבת־ָיּה. ֲאָבל הּוא יֹוֵתר ֵמַהּמִ ׁשַ
יד ֵאׁש,  ַלּפִ ּכְ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה  לֹום, ֶאל ַהּתַ ְוׁשָ י ַחס  י ְוחֹוזֵר ּובֹוֵער ִלּבִ ְעּתִ ּדַ ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ְך  ּכַ
י  ְוַנְפׁשִ ּגּוִפי  ֹרף ֶאת  ְוִלׂשְ לֹום, ֶלֱאֹכל  ְוׁשָ ר רֹוִצים ַחס  ּבֹוֵעָרה ֵמֹאֶפה, ַעד ֲאׁשֶ ַתּנּור  מֹו  ּכְ
דֹוָלה ַהזֹּאת, ַוֲאִני הֹוֵלְך ָנע  ֵני ָהֵאׁש ַהּגְ ֵמן ִמּפְ לֹום, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ִלְבֹרַח ּוְלִהּטָ ַחס ְוׁשָ
ּבֹוֵדד  ִצּפֹור  ּכְ ָוֶאְהֶיה  י  ַקְדּתִ ׁשָ ֵמרֹוְדָפי.  ְמנּוָחה  ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ַהזֹּאת  ה  ּמָ ׁשַ ַהּנְ ָאֶרץ  ּבָ ָוָנד 
ּלֹא  ה ִהיא ׁשֶ י ָהֲעִלּיָ הֹומֹות, ּכִ ַמִים ְויֹוֵרד ּתְ ים, עֹוֶלה ׁשָ ֵלב ַיּמִ ְסִפיָנה ַהְמֹטֶרֶפת ּבְ ג. ּכִ ַעל ּגָ
י ֲעכּוָרה ְוָכל ָחְכָמִתי  ּכֹור ּוְכֶגֶבר ֲעָברֹו ָיִין. ְוַדְעּתִ ִאיׁש ׁשִ ֵסֶדר, ּכְ ּלֹא ּכְ ֵסֶדר ְוַהְיִריָדה ׁשֶ ּכְ
י ֹלא ָעְלָתה  ֶנֶגד אֹוְיֵבי ַנְפׁשִ ַתְחּבּולֹות ְוֵעצֹות ּכְ ם ּבְ ָרִציִתי ְלִהְתַחּכֵ ֶ י ָכל ַמה ּשׁ ע, ּכִ ּלָ ְתּבַ ּתִ
ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  י  ִעּמִ ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ְמאּוָמה.  ָיִדי  ּבְ
נּו. ִהְנִני  ּלָ ּכֻ ָיְדָך  ה  ּוַמֲעׂשֵ ה יֹוְצֵרנּו  ְוַאּתָ ה, ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו ָאּתָ ה  ְוַעּתָ
י ִאם ִלְזֹעק  בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה, ּכִ ה ֵאין ִלי ׁשּום ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ י ַעּתָ ַיד ַהּיֹוֵצר, ּכִ ֹחֶמר ּבְ ָיְדָך ּכַ ּבְ
ֵאֶליָך  ּוְתָקְרֵבִני  דֹוָלה,  ַהּגְ ּוְבֶחְמָלְתָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ַעד  ְלַבד  ֵאֶליָך  ְוִלְצֹעק 

ְלַמַעְנָך ְלַבד:

ִדּבּוֵרי  ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ּבּוֵרי תֹוָרה ּוְתִפּלָ ית ָמנֹוס ְלתֹוְך ּדִ ן ִלי ּבֵ ָמֵלא ַרֲחִמים, ּתֶ
ֲעִדי  ּבַ ְוָיֵגן  ָעַלי  ְיַרֵחף  דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ ל  ׁשֶ ֱאֹלִהים  ְורּוַח  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה 
ה  ֵמַעּתָ י  ּנִ ִמּמֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֲאוֹות,  ַהּתַ ֵאׁש  ה  ִויַכּבֶ י  ִלּבִ ַעל  ב  ֵ ִויַנּשׁ יֵלִני  ְוַיּצִ
ה ֵאֶליָך,  ָ ְקֻדּשׁ ם ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות ּדִ ה ְלַצְמֵצם ּגַ דֹוׁשָ ה ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְוַעד עֹוָלם. ְוֶאְזּכֶ
ְוֹלא ֵאֵצא  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ה  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ ֵאֶליָך  ַהִהְתַלֲהבּות  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ל ִמיֵני  ה, ִמּכָ דֹוׁשָ ְזכּות ַהּתֹוָרה ַהּקְ דֹוׁש, ּבִ ּבּור ַהּקָ ְזכּות ַהּדִ יֵלִני ּבִ ָלל. ְוַתּצִ ה ּכְ ּדָ חּוץ ֵמַהּמִ
ִני  ּוְתַזּכֵ י.  ּנִ ִמּמֶ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ּוְתָגֵרׁש  ַהָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּוִמּכָ ִעים  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ֲחָטִאים 
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ ַעל־ְיֵדי  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהֶחֶבל  ֶרְך  ּדֶ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ים,  ַחּיִ רּוַח  ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ
ֶכם ַוֲהִסירֹוִתי  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ תּוב, ְוָנַתּתִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּוְתַקּיֵם ּבָ
יִתי ֵאת  ְוָעׂשִ ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ ן  ר. ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ ׂשָ ּבָ י ָלֶכם ֵלב  ְוָנַתּתִ ְרֶכם  ׂשַ ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ
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לּות.  ה ֵמַהּגָ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ה ְלַהֲעלֹות ַהּמַ יֶתם. ְוִנְזּכֶ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ְלַגּלֹות ֶחְלֵקי  ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  ה אֹוָתנּו  ּוְתַזּכֶ
ים  ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ יְך ָעֵלינּו ַחּיִ ָרֵאל. ְוַתְמׁשִ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֶקֶרב ּכָ ָרׁש ּבְ ׁשְ יַח ַהּמֻ ָמׁשִ
ִתים  ַהּמֵ ְתִחּיַת  ּבִ ְוָלקּום  ַלֲעֹמד  נּו  ּוְתַזּכֵ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַתְחֹמל  ים,  ִנְצִחּיִ ים  ְלַחּיִ נּו  ּוְתַזּכֵ

ִרים: ׁשֵ ִמיִמים ְוַהּכְ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ ָאר ַהּצַ י עֹוָלם ִעם ׁשְ ְלַחּיֵ

עֹוָלם ַהזֶּה  יָך ּוִמְצֹוֶתיָך ּבָ ֹמר ֻחּקֶ ׁשְ ּנִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה  א, ְוִנְזּכֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ ֵני ְימֹות ַהּמָ ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלׁשְ ְוִנְזּכֶ
ֵאי  עֹוָלם, ּוְלַגּלֹות ּוְלַפְרֵסם ַמְלכּוְתָך ְלָכל ּבָ א ּוְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם ַמְלכּוְתָך ּבָ יל ּוְלַנּשֵׂ ְלַהְגּדִ
ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּות.  יב ֶאל ּדֹוָדּה ּבְ ּה, ְוָתׁשִ ְרׁשָ ה ְלׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ עֹוָלם, ּוְלַהֲעלֹות ַהּמַ
ֵלא  ִלים ַעל ָיֵדינּו ָתִמיד. ִיּמָ ִיחּוָדא ׁשְ יּה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ִיחּוד קּוְדׁשָ ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשָ
ת  ִהּלַ ִפי. ּתְ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל־ֵעת ּתָ ָך. ֲאָבְרָכה ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ְפַאְרּתֶ ל ַהּיֹום ּתִ ֶתָך ּכָ ִהּלָ ִפי ּתְ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ם  ׁשֵ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִויָבֵרְך  י  ּפִ ר  ְיַדּבֶ ְיֹהָוה 
יָך ְוָהִגיָת ּבֹו  תּוב, ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּה ִמּפִ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ עֹוָלם ַהְללּוָיּה. ְוֶאְזּכֶ
ר  ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיֹהָוה רּוִחי ֲאׁשֶ יֹוָמם ָוַלְיָלה. ְוֶנֱאַמר, ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ה ְוַעד עֹוָלם.  י זֶַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיֹהָוה ֵמַעּתָ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ׂשַ
ן  תּוב, ְוִיּתֶ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ל ָהעֹוָלמֹות, ִויֻקּיַ ֱאֶמת ְלַמְעָלה ִמּכָ יר אֹוְתָך ּבֶ ה ְלַהּכִ ְוִנְזּכֶ
ַהר ִצּיֹון  יִעים ּבְ ּגֹוִים. ְוָעלּו מֹוׁשִ ל ּבַ לּוָכה ּומֹוׁשֵ י ַליֹהָוה ַהּמְ יחֹו. ּכִ ֹעז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ
ּיֹום ַההּוא  ל ָהָאֶרץ ּבַ לּוָכה. ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ו ְוָהְיָתה ַליֹהָוה ַהּמְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ִלׁשְ

מֹו ֶאָחד: ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוׁשְ
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ֹלא א.  ּדֹו  ּצִ ּמִ ׁשֶ ִלְראֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 

ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ יַח,  ָמׁשִ יַאת  ּבִ ִעּכּוב  ִיְהֶיה 
ֵלָמה,  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ְוַלֲעׂשֹות  יו  ַמֲעׂשָ ן  ְלַתּקֵ
יַאת  ּבִ ֲעוֹונֹוָתיו  ּבַ ב  ְיַעּכֵ ֹלא  הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

יַח: ָמׁשִ
ּלּות ב.  ִהְתּגַ ּבֹו  ֵיׁש  י  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ָכל  ּבְ

ל  ׁשֶ ה  ִמּדָ ּבֹו  ֵיׁש  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְוַעל  יַח,  ָמׁשִ
הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ה,  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יַח  ָמׁשִ
ֱאֶמת  ּבֶ ְפלּותֹו  ׁשִ ְויֹוֵדַע  ְוכּו',  ְמֹאד  ָעָנו 
ּמֹוֵסר  ׁשֶ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ת  ּוְגֻדּלַ יבּות  ַוֲחׁשִ
ָזָכה  זֶה  ְוָכל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעד  ּבְ ְוִחּיּותֹו  ַנְפׁשֹו 
ְך,  ל־ּכָ ּכָ ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ּלֹו טֹוב,  ה ּכֻ ְדָחה ָהָרע ְלַגְמֵרי ְוַנֲעׂשָ ּנִ ַעד ׁשֶ

יַח: ה ָמׁשִ ִחיַנת ֹמׁשֶ ן ּבְ ם ּכֵ זֶּה ּגַ ׁשֶ

ֲעַדִין ג.  ְקבּוִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵאּלּו 
ֲעַדִין,  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבָתם  ּתְ ְוֵאין  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ
ׁשּוָבה  ַרק ִלְפָעִמים נֹוְפִלים ָלֶהם ִהְרהּוֵרי ּתְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ְקָצת  ּוַמְתִחיִלים 
ְך חֹוְזִרים  ְך נֹוְפִלים ִמזֶּה, ְוַאַחר־ּכָ ְוַאַחר־ּכָ
ַעם ֵמַרע  ָכל ּפַ ים ּבְ ּנִ ּתַ ְוִנְתעֹוְרִרים, ְוֵכן ִמׁשְ
ָטֵמא  ַעם  ּפַ ְבִחיַנת  ּבִ ְלַרע,  ּוִמּטֹוב  ְלטֹוב 
ְוכּו',  ר  ׁשֵ ּכָ ּוַפַעם  סּול  ּפָ ַעם  ּפַ ָטהֹור  ּוַפַעם 
ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ַהזֹּאת  ׁשּוָבה  ַהּתְ
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ַנְיָחא,  לֹו  ֵאין  י  ּכִ ַהֹחל, 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ זֶה  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ
ְלַגְמֵרי  ָהָרע  ְוִנְדֶחה  ָוֹכל,  ִמּכֹל  ַנְיָחא  לֹו 
ּלֹו טֹוב, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ִלְראֹות  ה ּכֻ ְוַנֲעׂשֶ
ָרֵאל,  ת ִיׂשְ יבּות ּוְגֻדּלַ ֱאֶמת ַוֲחׁשִ ְפלּותֹו ּבֶ ׁשִ
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ַעד  ּבְ ְוִחּיּותֹו  ַנְפׁשֹו  זֶה מֹוֵסר  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ַעד 
ה  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ה  ּדָ ַהּמִ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

"ל: ּנַ יַח ּכַ ָמׁשִ

ַלֲעָנָוה ד.  זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי 
יר  ּוְלַהּכִ ְפלּותֹו  ׁשִ ִלְראֹות  ַהְינּו  ּדְ ֱאֶמת,  ּבֶ
ֲעָדם,  ּבַ ַנְפׁשֹו  ְוִלְמֹסר  ָרֵאל  ִיׂשְ יבּות  ֲחׁשִ

לֹום: ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ מֹו ֹמׁשֶ ּכְ

ֲחִזיק ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ה.  ּיַ ר ָהֲעָנָוה ׁשֶ ִעּקַ

הּוא,  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַפל  ׁשָ ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ה  ְלַמּטָ
בּו ִאיׁש  ת: "ׁשְ ּבָ ׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ ְבִחיַנת ַמה ּשׁ ּבִ
ַמְדֵרָגתֹו,  ַחת  ּתַ ַהְינּו  כט(,  טז,  מֹות  )ׁשְ יו"  ְחּתָ ּתַ
קֹומֹו  ִמּמְ ִאיׁש  ֵיֵצא  ֹלא  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְוַעל 

ְדֵרָגתֹו: ְלַמְעָלה ִמּמַ

ַעל־ְיֵדי־זֶה ו.  ְפלּות,  ְוׁשִ ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי 
ְוִלְדחֹותֹו  ְלהֹוִציאֹו  ָיכֹול  ָאָדם  ׁשּום  ֵאין 
לֹום: ְרָנָסתֹו ַחס ְוׁשָ ַח ּפַ ַהְינּו ְלַקּפֵ קֹומֹו, ּדְ ִמּמְ

ה ְלתֹוָרה עט ִפָלּ ּתְ

ִצּפֹור ּבֹוֵדד  י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ י נּוִדי ַהְרֶכם ִצּפֹור. ׁשָ יֹהָוה ָחִסיִתי ֵאיְך ּתֹאְמרּו ְלַנְפׁשִ )פא( ּבַ

ְבִכי  י ּבִ ּוַ ּקֻ י ְוׁשִ ֶחם ָאָכְלּתִ ּלֶ י ֵאֶפר ּכַ עּו. ּכִ ּבָ י ִנׁשְ ל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ּבִ ג. ּכָ ַעל ּגָ
ָאֶרץ.  עֹוָלם ָנע ָוָנד ּבָ י ֲאִני הֹוֵלְך ּבָ ִליֵכִני. ּכִ ׁשְ אַתִני ַוּתַ י ְנׂשָ ָך ּכִ ֵני ַזַעְמָך ְוִקְצּפֶ י. ִמּפְ ָמָסְכּתִ
ל ּוְמֹטָרף ְמֹאד  י ָהרּוַח ְסָעָרה הֹוֵלְך ְוסֹוֵער, ַוֲאִני ְמֻבְלּבָ ֵקט, ּכִ ְוֵאין ִלי ׁשּום ְמנּוָחה ְוַהׁשְ
י  ּבִ ְוִנְתָעֵרב  י  ָטַעְמּתִ ָוָרע  ַעת טֹוב  ַהּדַ ֵעץ  ְמִרירּות  ֶאת  ָים.  ֶלב  ּבְ ַהּתֹוָעה  ִפיָנה  ִמּסְ יֹוֵתר 
יַע  י ַהּטֹוב ּוַמּגִ ֵקט. ִלְפָעִמים ִמְתעֹוֵרר ּבִ ְמֹאד ַהּטֹוב ְוָהָרע ַיַחד ְוֵאין ִלי ׁשּום ְמנּוָחה ְוַהׁשְ
ה,  דֹוׁשָ ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַדְרֵכי ְיֹהָוה, ּבְ יל ַעְצִמי ּבְ ׁשּוָבה, ַוֲאִני ַמְתִחיל ְלַהְרּגִ ִלי ִהְרהּור ּתְ
לֹום  ְך ִמְתעֹוֵרר ַחס ְוׁשָ ְצָער ְמֹאד. ּוְבתֹוְך ּכָ ֱאֶמת, ַאְך הּוא ְלּמִ ֵלָמה ּבֶ ְוִלְכֹסף ִלְתׁשּוָבה ׁשְ
ִלי  אֹוי  אּוָכל.  ֹלא  ֵקט  ְוַהׁשְ ְועֹוֶלה,  יֹוֵרד  ְויֹוֵרד,  עֹוֶלה  ְותֹוֶעה  הֹוֵלְך  ַוֲאִני  ֲאוֹות,  ַהּתַ ֵאׁש 
יֵון ְמצּולֹות  ּבִ י ְמֹטֶרֶפת  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ ַלע,  ף ַהּקֶ ּכַ תֹוְך  תּון ּבְ ֶאֶבן ַהּנָ ּכְ ִמּיֹוְצִרי,  ְצִרי, אֹוי ִלי  ִמּיִ
ּמֹות  ל ְוִדְמיֹון ְלַכּנֹות ּוְלִהּדַ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו, ּוֶבֱאֶמת ֵאין ִלי ׁשּום ָמׁשָ ִטיט ֲעִכיַרת ּתַ
י  ַקְטּתִ י ְוֹלא ׁשָ ַלְוּתִ ָעַלי ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ֹלא ׁשָ ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ

ֹבא רֹוֶגז: י ַוּיָ ְוֹלא ָנְחּתִ

ְמִציא  ּתַ ִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ִחּנָ יל ּתְ אִתי ְלַהּפִ ן ּבָ ַעל־ּכֵ
ִלי  ן  ִיּתֵ י  ּדַ ׁשַ ֵאל  ֱאֶמת.  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ִני  ּוְתַזּכֵ ֵקט,  ְוַהׁשְ ְמנּוָחה  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִלי 
ִיְגעֹור  הּוא  ָתֹבא,  ּפֹה  ַעד  ם  ַלּיָ ָהאֹוֵמר  י.  ּדַ ְלָצרֹוַתי  ֹיאַמר  י  ּדַ ְלעֹוָלמֹו  ָהאֹוֵמר  ַרֲחִמים, 
יחּוִני ְלָעְבדֹו  י, ְוַיּנִ ּנִ לּו ִמּמֶ ּטְ י ְוִיְתּבַ ּנִ קּו ִמּמֶ ּלְ ְסּתַ ּיִ י ּוְבָכל ָהרֹוְדִפים אֹוִתי ׁשֶ ּלִ ַהּיֵֶצר ָהַרע ׁשֶ ּבְ
ְהֶיה ְגבּוָרִתי.  ֵקט ּוְבִבְטָחה ּתִ ַהׁשְ ַע, ּבְ ׁשֵ ׁשּוָבה ָוַנַחת ִאּוָ ֵלם. ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ְקִביעּות ּבֶ ּבִ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַהחֹוזֵר  ל  ַגְלּגַ ּכְ ֶאְהֶיה  ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּוְבִמְקֶרה  ֶקִרי  ּבְ ָך  ִעּמְ עֹוד  ֵאֵלְך  ְוֹלא 
ה  לֹום. ַרק ֶאְזּכֶ ַעם ָטהֹור ּוַפַעם ָטֵמא ַחס ְוׁשָ סּול, ּפַ ר ּוַפַעם ּפָ ׁשֵ ַעם ּכָ ְך ּפַ ה ַהִמְתַהּפֵ ַמּטֶ ּכְ
ֱאֶמת  ּבֶ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ תֹוְך  ּבְ מּור  ּגָ ְקִביעּות  ּבִ ַעְצִמי  ַע  ְוִלְקּבֹ ֶקַבע,  ּתֹוָרִתי  ַלֲעׂשֹות  ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ָכל  ֱאֶמת ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ָתִמיד יֹוָמם ְוַלְיָלה ּבְ ֵלָמה ּבֶ ׁשּוָבה ׁשְ ה ְוַעד עֹוָלם, ְוַלֲעׂשֹות ּתְ ֵמַעּתָ

ֱאֶמת: ֵני ְיָצַרי ּבֶ ׁשְ ֵלב ָוֶנֶפׁש ּבִ
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ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ת־ֹקֶדׁש.  ּבָ ת ׁשַ ַ ת ְיֵמי ַהֹחל ִלְקֻדּשׁ ׁשֶ ֵ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ֵמֹחל ְלֹקֶדׁש, ִמּשׁ ְוַתֲעֵלִני ְמֵהָרה ִמּטֻ
בֹוד ְוֹעֶנג  ה ַוֲעצּוָמה ּוְבָכל ִמיֵני ּכָ דֹוָלה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ת־ֹקֶדׁש ּבְ ּבָ ל ׁשַ ִני ְלַקּבֵ ּוְתַזּכֵ
ִמיד  ת ּתָ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ ֵלל ּבִ ה ְלִהּכָ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ דֹוָלה ּכִ ה ְוָטֳהָרה ּגְ ָ ת ּוְקֻדּשׁ ּבָ ׁשַ
ת־ ּבָ ל ׁשַ ה ִלְתׁשּוָבה ׁשֶ ת ְיֵמי ַהֹחל. ְוֶאְזּכֶ ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ יְך ַהּקְ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּוְלַהְמׁשִ

ַוֲהָבָליו,  ַהזֶּה  עֹוָלם  ֲאוֹות  ִמּתַ ְלַגְמֵרי  ַני  ּפָ ְוַלֲהֹפְך  ֹחל,  ִעְנָיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ ְוָלנּוַח  ֹקֶדׁש, 
ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה, ְמנּוַחת  ֵקט, ּבִ ְמנּוָחה ְוַהׁשְ ה, ּבִ ָ ֻדּשׁ תֹוְך ַהּקְ ֱאֶמת ּבְ ַע ַעְצִמי ּבֶ ְוִלְקּבֹ
ה רֹוֶצה ָבּה, ְוֹלא ִיְהֶיה  ַאּתָ ֵלָמה ׁשָ ֵקט ָוֶבַטח, ְמנּוָחה ׁשְ ְלָוה ַהׁשְ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ְמנּוַחת ׁשַ

ָלל ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ְלעֹוָלם: ה ּכְ רּוִחי ְרִמּיָ ּבְ

ים, ְוֵאין ׁשּום  ְפרּו, ְוָכְבדּו ֵמחֹול ַיּמִ ּדּו ְוֹלא ִיּסָ ר ֲחָטַאי ֹלא ִיּמַ ָמה, ַעד ֲאׁשֶ יִתי ַאׁשְ ְוִאם ִהְרּבֵ
יִתי,  י ָחָטאִתי, אֹוי ֶמה ָעׂשִ ָך. אֹוי ִלי ּכִ ַעי ּוְפָגַמי ֶנְגּדְ ׁשָ עֹוָלם ְלַכּנֹות ּבֹו ִרּבּוי ְוֹעֶצם ּפְ ָלׁשֹון ּבָ
ל  ִמּכָ יֹוֵתר  י  ַנְפׁשִ ַאְכָזר ַעל  ָהִייִתי  ַהְיָקָרה ְמֹאד, ֵאיְך  י  ַנְפׁשִ י ַעל  ַחְסּתִ ִלי, ֵאיְך ֹלא  אֹוי 
ְזָלִנים  ל ָהרֹוְצִחים ְוַהּגַ ִצים ָעַלי ַיַחד ּכָ עֹוָלם. ְוִאּלּו ָהיּו ִמְתַקּבְ ּבָ ִמיֵני רֹוְצִחים ְוַאְכָזִרים ׁשֶ
ִלי  יִתי  ָעׂשִ ָאֹנִכי  ֶ ּשׁ ַמה  ִנים,  ׁשָ ֶאֶלף  ּבְ ִלי  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְוָהַאְכָזִרים 
ר. אֹוי  ּפֵ י ֲחָטַאי ַרּבּו ִמּסַ ן ּכִ ּכֵ ל ׁשֶ ָך, ִמּכָ ֶנְגּדְ ָחָטאִתי  ַעְצִמי ַעל־ְיֵדי ֵחְטא ּוְפַגם ֶאָחד ׁשֶ ּבְ
ה יֹוָמם ָוַלְיָלה  ְמָעה ְוֶאְבּכֶ י ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור ּדִ ן ֹראׁשִ אֹוי ַוֲאבֹוי, אֹוי ִלי, ַוי ְוַאְלַלי, ִמי ִיּתֵ
ָכל ִמיֵני  י ּבְ יִתי ֶאת ַנְפׁשִ י ְוִעּנֵ ַאּפִ י ּבְ י ֶאת ַנְפׁשִ ִתי ְוָטַרְפּתִ ָ י ֶאת ְקֻדּשׁ ְלּתִ י ִחּלַ ַעל ֲחָלַלי, ּכִ
ָמֵלא  ה  ְוַאּתָ ָעֹון  ָמֵלא  ֲאִני  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  ֲהֵריִני  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ים  ְוָקׁשִ ָמִרים  ִעּנּוִים 
ר  ה ָמֵלא טֹוב ָוֹיׁשֶ ב, ְוַאּתָ ּלֵ ּבַ בֹות ָרעֹות ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ְלּבּוִלים ּוַמֲחׁשָ ַרֲחִמים, ֲאִני ָמֵלא ּבִ
ים ְלַבל ֶאְהֶיה  ֶלא ְלַחּיִ י ּפֶ ה ִעּמִ ל עֹוָלם, ֲעׂשֵ לֹום. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ים ְוׁשָ ֶוֱאֶמת ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ
ִלְתׁשּוָבה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ֲעׂשֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  י  ַחּיַ ּבְ ת  ּמֵ ּכַ
ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ַעְצִמי  ַע  ִלְקּבֹ ה  ְוֶאְזּכֶ ת־ֹקֶדׁש.  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִלְתׁשּוָבה  ֱאֶמת,  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ
ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ם  ּגַ ִמיד  ּתָ ֵלל  ּוְלִהּכָ דֹול  ּגָ ְקִביעּות  ּבִ ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ ָיַמי  ל  ּכָ ְוִלְהיֹות  ָהֲעבֹוָדה, 
ְפלּוִתי  ת־ֹקֶדׁש ִלְראֹות ׁשִ ּבָ ת ׁשַ ַ ה ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ת־ֹקֶדׁש. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ ה ּבִ ֲעׂשֶ ְיֵמי ַהּמַ
ְמֹאד,  ָפָלה  ַהּשְׁ ְדֵרָגִתי  ִמּמַ ה  ְלַמּטָ ֵעיַני  ּבְ ָפל  ׁשָ ְוֶאְהֶיה  ית,  ּיִ ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה  ִני  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת,  ּבֶ
יר ֶאת ְמקֹוִמי  ַעְצִמי. ְוֶאְהֶיה ַמּכִ לֹום ּבְ קֹוִמי ְוֹלא ֶאְטֶעה ַחס ְוׁשָ ִנים ֹלא ֵאֵצא ִמּמְ ל ּפָ ְוַעל ּכָ
לֹום,  י ַגֲאָוה ְטמּוָנה ַחס ְוׁשָ ִלּבִ ר, ְוֹלא ִיְהֶיה ּבְ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ֵפל ְוָנמּוְך ְמֹאד, ּבְ ָ ַהּשׁ
ת, ַעד  ּבָ ל ׁשַ ִני ְלַעִין ׁשֶ ַמִים, ַזּכֵ ָ ּשׁ ּבַ ִמיד. ָאִבי ׁשֶ ּסּות ָהרּוַח ּתָ אּות ְוַגְבהּות ּוִמּגַ יֵלִני ִמּגֵ ְוַתּצִ
עּור, ְוַאף־ ִלי ׁשִ ְפלּוִתי ּבְ ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ׁשִ י ַאּתָ ִמיד, ּכִ ֱאֶמת ּתָ ְפלּוִתי ּבֶ ה ִלְראֹות ׁשִ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ְרֵכי  ֶרְך ִמּדַ עּור, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ִלי ׁשִ ְפִנּיֹות ְוֵגאּות ּבְ ד ּבִ י ִמּיַ ְעּתִ ִלים ּדַ י־ֵכן ְמַבְלּבְ ַעל־ּפִ
ִתי  י ּוְכִלּמָ ּתִ ִתי ּוָבׁשְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֶחְרּפָ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי, ַאּתָ ָהֲעָנָוה. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, ַאּתָ
ְוַגְבהּות  אּות  ִמּגֵ יֵלִני  ְוַהּצִ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַהֲחִזיֵרִני  צֹוְרָרי.  ל  ּכָ ָך  ֶנְגּדְ
יבּות  ְפלּוִתי, ְוַגְדלּות ַוֲחׁשִ ה ִלְראֹות ׁשִ ֶאְזּכֶ ית, ַעד ׁשֶ ּיִ ִני ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ּוֵמָרמּות רּוָחא. ְוַזּכֵ

ִמיד: י ֲעבּוָרם ּתָ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ְוִלְמֹסר ַנְפׁשִ ִיׂשְ
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לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

לֹום.  יַח ַחס ְוׁשָ יַאת ָמׁשִ י ֹלא ִיְהֶיה ִעּכּוב ּבִ ּדִ ּצִ ּמִ ִני ׁשֶ ים, ּוְתַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרִני ּבְ ְוִתׁשְ
ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ יַח  ָמׁשִ יַאת  ּבִ ִעּכּוב  ָהָרִעים  ינּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ ַרְמנּו  ּגָ ַבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ  , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ י  ּכִ
ה  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ַדי,  ְלָצרֹוֵתינּו  ֱאֹמר  ים.  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ לּות  ַהּגָ ֶאת  ְוֶהֱאַרְכנּו 
ַעת,  ְלּבּול ַהּדַ ל ִמיֵני ּבִ בֹות ָרעֹות ּוִמּכָ ֲחׁשָ ִעים ּוֵמִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִמּמַ ֵמֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ
בֹות ְקדֹוׁשֹות ַצחֹות ּוְנכֹונֹות. ָמֵלא ַרֲחִמים, ָקְרֵבִני ֵאֶליָך  בֹות ַזּכֹות, ְלַמֲחׁשָ נּו ְלַמֲחׁשָ ְוַזּכֵ
ֵאֶליָך  ְלָבִבי  ַהט  מּור,  ּגָ ְלטֹוב  ֵמַרע  ָהְפֵכִני  ְלָפֶניָך.  ִרים  ְיׁשָ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ִני  ְוַזּכֵ ֱאֶמת  ּבֶ
ה ִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ְצִחי. ָהֵקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאׁשּוָרי ׁשֶ י, ְלטֹוב ַהּנִ ִני ְלטֹוב ֲאִמּתִ ֱאֶמת, ַזּכֵ ּבֶ
יֵצִני  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ֵלם. ּבִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך ּוְבִיְרָאְתָך ּבֶ ָקבּוַע ָלֶנַצח ּבַ
ְלִהְתָקֵרב  ִני  ְוַזּכֵ מֹו.  ׁשְ ְלַמַען  ֶצֶדק  ֵלי  ְבַמְעּגְ ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב  י  ַנְפׁשִ ְיַנֲהֵלִני.  ְמנּוחֹות  ֵמי  ַעל 
ַרֲחֶמיָך, ַמְנִהיג רֹוֶעה  ֱאֶמת. ְוֵתן ָלנּו ּבְ ִלּבֹוָתם ּבֶ ִרים ּבְ ים ְוִלְתִמיִמים ִויׁשָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ
א ָהֹאֵמן  ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ א אֹוָתנּו ּכַ ר ִיּשָׂ לֹום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ֲאׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ מֹו ֹמׁשֶ ֶנֱאָמן, ּכְ
ְלָגֳאֵלנו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ֱאֶמת.  ּבֶ ׁשּוָבה  ְוַהּתְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלתֹוְך  ְיִביֵאנּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַהּיֵֹנק  ֶאת 
ה ְלַקּיֵם  ינּו, ְוִנְזּכֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּכָ יַח ִצְדֵקנּו. ְוַתַעְזֵרנּו ִלְהיֹות ּכִ ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ
ֵאֶליָך  ְיֹהָוה  יֵבנּו  ֲהׁשִ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה.  ֶאֶרץ  ָכן  ׁשְ ה טֹוב  ַוֲעׂשֵ יֹהָוה  ּבַ ַטח  ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ

ן ּתֹוָרה פ י ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ֵני ֲהָפִכים, א.  ר ׁשְ לֹום הּוא ְלַחּבֵ ָ ר ַהּשׁ ִעּקַ
ה  ַאּתָ ִאם  ַרְעיֹוֶניָך  ְיַבֲהלּוָך  ַאל  ן  ַעל־ּכֵ
מּור  ּגָ ֵהֶפְך  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  רֹוֶאה 
ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְלָך  ְוִיְדֶמה  ָך  ְעּתְ ִמּדַ
ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ִעּמֹו,  לֹום  ׁשָ ּבְ ְלַהֲחִזיק  ֹאֶפן 
ֲהָפִכים  ֵני  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ רֹוֶאה 
ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ּתֹאַמר  ַאל  ׁש,  ַמּמָ
ֵלמּות  ר ׁשְ א זֶהּו ִעּקַ ַרּבָ יֵניֶהם, ַאּדְ לֹום ּבֵ ׁשָ
ֵני  ין ׁשְ לֹום ּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ לֹום, ְלִהׁשְ ָ ַהּשׁ
לֹום  ה ׁשָ עֹוׂשֶ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ מֹו ַהּשׁ ֲהָפִכים, ּכְ
ֵני ֲהָפִכים: ֵהם ׁשְ ין ֵאׁש ּוַמִים ׁשֶ ְמרֹוָמיו ּבֵ ּבִ

ְמִסיַרת ב.  ַעל־ְיֵדי  הּוא  לֹום  ְלׁשָ ִלְזּכֹות 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ֶנֶפׁש 
ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ זֹוִכין 
ֹמחֹו  ל  ּכָ ְלַהְכִניס  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ה,  ּוְתִפּלָ
ר  ֵ ִויַקּשׁ ּבּוִרים,  ַהּדִ תֹוְך  ּבְ ְוַדְעּתֹו  ְוָחְכָמתֹו 

ִבין  ּיָ ׁשֶ ַעד  ּבּוִרים,  ְלַהּדִ ֵהיֵטב  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ
זֶּה  ׁשֶ ר,  ְמַדּבֵ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ַמע  ְוִיׁשְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוֵיׁש  ּבּור,  ַהּדִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ
זֹוִכין  זֶה  ְוָכל  זֶה,  ּכָ ּבּור  ִמּדִ דֹול  ּגָ ֲענּוג  ּתַ
ְמִסיַרת  ַעל־ְיֵדי  זֹּוִכין  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי 

ם: ֵ ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ

ֵעי ג.  ּפֹוׁשְ ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ל  ַהּקַ ֲאִפּלּו 
ת  ּדָ ַעל  ְלַהֲעִביָרם  רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ם ַעל ִקּדּוׁש  לֹום, ֵהם מֹוְסִרים ַנְפׁשָ ַחס ְוׁשָ
ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ ָרִאינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ֵ ַהּשׁ
ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ָהָאָדם  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ
ה ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו  הּוא ְמֻרּצֶ ָכל יֹום, ׁשֶ זֶה ּבְ ּבָ
ִאיׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ זֶה  י  ּכִ ם,  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל 
לֹום  ְלׁשָ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְרֵאִלי,  ׂשְ ַהּיִ

"ל: ּנַ ּכַ

י ד.  ּכִ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ טֹוָבה  ֵעָצה  ְוֶזה 



ה ְלתֹוָרה פ ִפָלּ תמאּתְ

ְעּתֹו  ּדַ ן  ְלַכּוֵ לֹו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ רֹוֶאה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ִלין  ַהְמַבְלּבְ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵמִרּבּוי  ה  ְתִפּלָ ּבִ
ַעְצמֹו  ֶאת  ִיְזּכֹר  ָאז  אֹותֹו  ּוַמְטִריִדין, 
ִקּדּוׁש  ַעל  ָלמּות  ה  ְמֻרּצֶ הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
מֹוְסִרין  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ם,  ֵ ַהּשׁ

ְוַעל־ְיֵדי  "ל.  ּנַ ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ם  ַנְפׁשָ
ה  ִיְזּכֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת 
ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ּבּור,  ַהּדִ ֶאל  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ר  ֵ ְלַקּשׁ
ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ זֶה,  ֹלא  ּבְ ם  ּגַ "ל,  ּנַ ּכַ ָנה  ַכּוָ ּבְ

ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו: ל ּבִ ּלֵ ה הּוא ְלִהְתּפַ ִפּלָ ַהּתְ

ה ְלתֹוָרה פ ִפָלּ ּתְ

יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו  ַהּכֹל.  ּובֹוֵרא ֶאת  לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲאדֹון  )צה( 

ל ָאָדם ַלֲחֵברֹו  ין ּכָ ֱאֶמת ּבֵ דֹול ּבֶ לֹום ּגָ לֹום, ְוִיְהֶיה ׁשָ ָ ת ַהּשׁ ִמּדַ ה ָתִמיד ֶלֱאֹחז ּבְ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ּלָ ּכֻ
ה  ה עֹוׂשֶ י ַאּתָ ֵני ָאָדם, ּכִ ל ּבְ ין ּכָ ֵלב, ּבֵ ּתֹו, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ַמֲחֹלֶקת ֲאִפּלּו ּבָ ּוֵבין ִאיׁש ְוִאׁשְ
ה  ֵני ֲהָפִכים ַיַחד, ֵאׁש ּוַמִים, ּוְבִנְפְלאֹוֶתיָך ָהֲעצּוִמים ַאּתָ ר ׁשְ ה ְמַחּבֵ ְמרֹוֶמָך, ְוַאּתָ לֹום ּבִ ׁשָ
רּו  ְתַחּבְ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּלֹו, ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ דֹול ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום ּגָ יְך ׁשָ ְמׁשִ ן ּתַ יֵניֶהם. ּכֵ לֹום ּבֵ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ֶאָחד  ְוֵלב  ַאַחת  ֵדָעה  ּבְ ם  ֻכּלָ ְוֻיְכְללּו  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבַאֲהָבה  דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ּבְ ַיַחד  ַהֲהָפִכים  ל  ּכָ
ֵלם,  ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ ֱאֶמת, ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּוְלתֹוָרְתָך ּבֶ
עֹות ְוָכל  ּפָ ָרכֹות ְוָכל ַהַהׁשְ ל ַהּבְ יְך ָעֵלינּו ּכָ לֹום, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַתְמׁשִ ָ ְרֵכנּו ַבּשׁ לֹום, ּבָ ְיֹהָוה ׁשָ

ַהְיׁשּועֹות:

ֱאֶמת,  ם ּבֶ ֵ י ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ה ָתִמיד ִלְמֹסר ַנְפׁשִ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵעִני ּבְ ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְולֹוַמר  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָתִמיד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,  ּוְתִפּלָ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט 
ָלמּות  י  ַנְפׁשִ ִלְמֹסר  ֱאֶמת  ּבֶ ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ י  ַדְעּתִ ּבְ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ּבִ
ל  ּכָ ִלְמֹסר  ִיְצִרי,  ַעל  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ִדְרִחימּוָתא,  ְלהּוִבין  ׁשַ ּבְ ְלִהְתַלֵהב  ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל 
ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוַהּנֹוָרא,  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ׁש  ְלַקּדֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ּוְמֹאִדי  י  ְוַנְפׁשִ ּגּוִפי 
י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ ֹמִחי  ל  ּכָ ְלַהְכִניס  ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָתִמיד 
ְוֹלא  ְוָחָזק,  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ֶאל  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ְלתֹוְך  י  ְוַדְעּתִ
ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָנה,  ַכּוָ ֹלא  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ׁשּום  אֹוִציא 
ְוֵיָרצּו  ְוַיֲעלּו  ִפּלֹוֵתינּו,  דֹוִלים ִמּתְ ּגְ ֲעׁשּוִעים  ְוׁשַ ְוִיְהֶיה ְלָך ַנַחת רּוַח  ִפּלֹוֵתינּו ָתִמיד.  ּתְ ִעם 
יֵענּו  יַע ָעֵלינּו ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת, ְותֹוׁשִ ּפִ ָך. ְוַתׁשְ ֶתר ַעל ֹראׁשְ ִפּלֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ִלְהיֹות ּכֶ ּתְ
ָכל  ּבְ ֵהיֵטב  ְלָהִבין  ה  ְוִנְזּכֶ ּתֹוָרֶתָך,  ַתְלמּוד  ּבְ נּו  ִלּבֵ ֶאת  ח  ְוִתְפּתַ ְיׁשּועֹות,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ
ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ּתֹוָרֶתָך.  ְמאֹור  ּבִ ֵעיֵנינּו  ְוָתִאיר  ם  ׁשָ ְלמֹוד  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום 
ה ָעִתיד  ר ַאּתָ יְך ָעֵלינּו ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ֵמַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה, ְוַתְמׁשִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ֲאִמּתִ
ַהְיׁשּוָעה.  ַעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון  ׂשָ ּבְ ַמִים  ם  ַאְבּתֶ ּוׁשְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ַעל־ְיֵדי  ְלַגּלֹות 

לּון אּוְלַפן ֲחָדת: ְוַתְרּגּומֹו, ּוְתַקּבְ

ַעְיֵני  ִמּמַ ָוֶרַגע  ָכל־ֵעת  ּבְ ַרּבֹות  ְיׁשּועֹות  ִלי  ַלח  ׁשְ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְלעֹוָלם  ִנְפָסקֹות  ֵאיָנם  ׁשֶ ְיׁשּוָעה  ל  ׁשֶ ַמְעָינֹות  ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ה  ַאּתָ י  ּכִ ַהְיׁשּוָעה, 
ְעָינֹות  ִמּמַ ּיֹות  ַוֲאִמּתִ ֵלמֹות  ׁשְ ְיׁשּועֹות  יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ּפֹוֵסק.  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהּנֹוֵבַע  ְעָין  ּמַ ּכַ



ּתֹוָרה פא תמב

ַמַעְיֵני  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ִני  ַזּכֵ ה.  ָהֵאּלֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה,  ַעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון  ׂשָ ּבְ ַהּתֹוָרה  ֵמיֵמי  ֹאב  ְוִלׁשְ ּוְלַגּלֹות  יג  ְלַהּשִׂ זָּכּו  ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה, 
אֹול  ִמּשְׁ יָלם  ְלַהּצִ ֶהם,  ּבָ ַהחֹוִסים  ְלֹכל  יַע  ּוְלהֹוׁשִ ּוְלָהֵגן  ַלֲעֹזר  ָלֶנַצח,  דֹול  ּגָ ַח  ּכֹ ָלֶהם 
ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך ֲאדֹון ָהֱאֶמת  ֲאׁשֶ י עֹוָלם ָלַעד ְוָלֶנַצח, ּכַ יו ּוְלַזּכֹוָתם ְלַחּיֵ ְחּתָ ּיֹות ּוִמּתַ ְחּתִ ּתַ
ה  ֵמַעּתָ ְלַהְתִחיל  ה,  ֵמַעּתָ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְזכּוָתם,  ּבִ ִני  ְוַזּכֵ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  לֹום.  ָ ְוַהּשׁ
ְוֹלא  ַהְמֻגּנֹות,  בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ָהָרע  י  ְרּכִ ּדַ ַלֲעֹזב  ית  ּיִ ֲאִמּתִ ִויׁשּוָעה  ָחְכָמה  ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ
ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ י  ְוַדְעּתִ ָחְכָמִתי  ל  ּכָ ְלַהְכִניס  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  י,  ְלּתִ ְלִאּוַ ָאׁשּוב 
ָבה  ֲחׁשָ יַח ֶאת ַהּמַ יץ ְוָחָזק, ְוִלְבִלי ְלַהּנִ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ה ָתִמיד ּבְ ִפּלָ י ֶאל ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ְבּתִ ַמֲחׁשַ
ַהזֵּדֹוִנים,  ִים  ִמּמַ יֵלִני  ּוְלַהּצִ ְלהֹוִציֵאִני  ּוְתַמֵהר  ֲעָרה.  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ חּוץ  ָלֵצאת 
ָכל־ ּבְ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ּוְתהֹום.  ְך  ְוֹחׁשֶ ָוֹבהּו  הּו  ִמּתֹ ָמֳעָמד,  ְוֵאין  ְמצּוָלה  ִמיֵון  ָים,  צּולֹות  ִמּמְ

ׁשּועֹות,  ַהּיְ ַעל  ּבַ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  ָגלּוי  י  ּכִ ַהְיׁשּוָעה,  ַעְיֵני  ִמּמַ ִנְפָלאֹות  יׁשּועֹות  ּבִ ָוֶרַגע  ֵעת 
רּות  ּבְ ה ִמיֵני ִהְתּגַ ַכּמָ ָכל־ֵעת ּבְ ר ּבְ ּבֵ עּור, ְוַהּיֵֶצר ָהָרע ִמְתּגַ ִלי ׁשִ ָך ּבְ ֹעֶצם ִרחּוִקי ִמּמְ ּבְ ׁשֶ
ְיׁשּועֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְוַעְקִמיִמּיּות  ּוִבְלּבּוִלים  ְוִעּכּוִבים  ּוְמִניעֹות 
ַהְיׁשּוָעה,  ַמַעְיֵני  ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָלנּו  ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ָוֶרַגע,  ָכל־ֵעת  ּבְ ְוִנְפָלאֹות  ַרּבֹות 
ָכל־ֵעת  ֵצל ּבְ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל־ֵעת ָוֶרַגע, ּבְ ת ָלנּו ּבְ ׁשֶ ְהֶיה ַהְיׁשּוָעה נֹוַבַעת ּוִמְתַחּדֶ ּתִ ׁשֶ
ָכל־ ּבְ ְונֹוְבִעים  ים  ׁשִ ְתַחּדְ ַהּמִ ְפָלאֹות  ַהּנִ ְיׁשּועֹוֶתיָך  ַדְרֵכי  ּבְ ֵצל,  ְלִהּנָ ְצִריִכין  ָאנּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ

ּלּוִלים  ל ַהּגִ ְמאֹות ּוִמּכָ ל ַהּטֻ נּו ּוְתַטֲהֵרנּו ַעל־ָיָדם ִמּכָ ׁשֵ ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה, ּוְתַקּדְ ֵעת ָוֶרַגע ִמּמַ
י ֲעֵליֶכם ַמִים  תּוב, ְוָזַרְקּתִ ּכָ עֹוָלם. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ָתִמים ּוִמּכָ ל ַהּכְ ּוִמּכָ

ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ל ּגִ ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ

יֵעִני ְמֵהָרה  ַרֲחִמים, ְוהֹוׁשִ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ל עֹוָלם, ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות, ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ
תּוב, ִהּנֵה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא  ּכָ נּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה.  ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ י ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּוׁשְ י ָעזִּ ֶאְפָחד ּכִ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  יָעה ַהּמֶ ְרָכֶתָך ֶסָלה. ְיֹהָוה הֹוׁשִ ָך ּבִ ְוֶנֱאַמר, ַליֹהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ
לֹוְמָך  ׁשְ ָעה ּבִ ָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ְוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ
ִיְהיּו  לֹום.  ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ְיֹהָוה  ן  ִיּתֵ ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו  תּוב,  ּכָ ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ַהּטֹוב, 
ה  ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ׁשָ

ּתֹוָרה פא

ָהעֹוָלם  ִעם  יק  ּדִ ַהּצַ ר  ְמַדּבֵ ִלְפָעִמים 
י  ּכִ דֹוָלה ָלֶהם,  ּגְ ין, ְוהּוא טֹוָבה  יַחת ֻחּלִ ׂשִ
ַעת  ְוַהּדַ ֵמַהּתֹוָרה  ְרחֹוִקים  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש 

ַעל־ְיֵדי  ְלָקְרָבם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד 
ין  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ
ֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה.  יׁש ּבָ יק ַמְלּבִ ּדִ ַהּצַ ְיָקא ׁשֶ ּדַ
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ַעְצמֹו  ּבְ יק  ּדִ ְלַהּצַ טֹוָבה  הּוא  ִלְפָעִמים  ם  ּגַ
ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלַהֲחיֹות  ְעּתֹו  ּדַ ְלַפֵקַח  ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־ יָלא  ּוִמּמֵ ֹזאת,  יָחה  ׂשִ ַעל־ְיֵדי 

ָהִאיׁש  ְלזֶה  ם  ּגַ דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  יַע  ַמּגִ זֶה 
ּוְמַחּיֶה  ין  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ יק  ּדִ ַהּצַ ִעם  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

אֹותֹו:

ּתֹוָרה פב

מֹו א.  ּכְ ָעְרָלה,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ַהֶחְרּפָ
ָעְרָלה  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוכּו'  נּוַכל  "ֹלא  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ְוֵיׁש  יד(.  לד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָלנּו"  ִהיא  ה  ֶחְרּפָ י  ּכִ
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהָעְרָלה  ּבְ עֹורֹות  ה  ֹלׁשָ ׁשְ
דֹול"  ּגָ ֹלׁש ְקִלּפֹות: "רּוַח ְסָעָרה" "ְוָעָנן  ַהׁשָ
ִתיָקה  ַהּשְׁ ְוַעל־ְיֵדי  ַחת",  ִמְתַלּקַ "ְוֵאׁש 
רֹוֶצה  ֵאינֹו  י  ּכִ אֹוָתם,  ּדֹוִחין  ה  ַהֶחְרּפָ ַעל 
ִחיַנת עֹור  ּבְ ְוֵיׁש  ּוְלָחֵרף ֶאת ֲחֵברֹו,  ָלִריב 
ִחיַנת  ּבְ ֹנַגּה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְרִביִעי  ק  ּדַ
ק  ּתֹ ְוִלׁשְ ַלֲחׁשֹות  י  ּכִ ַמל,  ָחׁש  ַהְינּו  ַמל  ַחׁשְ
ְוִהּנֵה  ִמיָלה.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהֲחָרפֹות  ַעל 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבַ ִנְכֶלֶלת  ִלְפָעִמים  ֹנַגּה  י  ּכִ ָידּוַע 
ִתיָקה  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ן  ְוַעל־ּכֵ ְלֵהֶפְך,  ְוִלְפָעִמים 
ִחינֹות,  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ זֶה  ּבָ ֵיׁש  ה  ַהֶחְרּפָ ַעל 
ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ַלֲחֵברֹו  ׁשֹוֵתק  ִלְפָעִמים הּוא 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ִנְמָצא  יֹוֵתר,  ּבְ ִיּסּוִרים  לֹו 
יֹוֵתר, ְוָאז ִנְכֶלֶלת  הּוא ְמָחֵרף ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ
ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִלּפָ ּקְ ּבַ ֹנַגּה  ִחיַנת  ּבְ ִתיָקה  ַהּשְׁ

ָתם  ֶחְרּפָ ֹוְמִעים  ַהּשׁ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ֶחְרּפָ
ַהְינּו  ֵמַאֲהָבה,  ים  ְועֹוׂשִ יִבים  ְמׁשִ ְוֵאיָנם 
ֵאיָנם רֹוִצים  ׁשֶ ַאֲהָבה,  ֵמֲחַמת  ֹוְתִקים  ּשׁ ׁשֶ
ִנְכֶלֶלת  ָאז  ֲחֵבָרם,  ֶאת  ּוְלָחֵרף  ׁש  ְלַבּיֵ
ֹנַגּה,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַהזֹּאת  ִתיָקה  ַהּשְׁ
ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ּבְ ִתיב  ּכְ ְוִהּנֵה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ת  ְקִלּפַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו 
ֹלׁש  ַהׁשָ ם  ּגַ ְורֹוִצים  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבַ ִנְכֶלֶלת  ֹנַגּה 
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ֶלֱאֹחז  ַלֲעלֹות  ֵמאֹות  ַהּטְ ְקִלּפֹות 
ּלֹא  ׁשֶ ּוָמְכָוה אֹוָתם  ָיּה  ְלֶהֶבת  ׁשַ יֹוֵרד  ְוָאז 
ָאְמרּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ִיְתַאֲחזּו 
ַעל  פ"ח(,  ת  ּבָ )ׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
תּוב  ַהּכָ ַוֲעֵליֶהם  "ל,  ַהּנַ ֵמַאֲהָבה  ים  ָהעֹוׂשִ
ְגֻבָרתֹו"  ּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵצאת  ּכְ "ְוֹאֲהָביו  אֹוֵמר: 
ָיּה  ְלֶהֶבת  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  לא(,  ה,  )ׁשֹוְפִטים 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבַ ֹנַגּה,  ִנְכָלל  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ
ִתיָקה  ַהּשְׁ ֹזאת  י  ּכִ ַמ"ל,  ָח"ׁש  ְבִחיַנת  ּבִ
"ל: ּנַ ה ּכַ ּטּול ָהָעְרָלה ְוַהֶחְרּפָ ִחיַנת ּבִ ִהיא ּבְ

ה ְלתֹוָרה פב ִפָלּ ּתְ

י.  ַנְפׁשִ ְוִלְמַבזֵּי  ִלְמָחְרֵפי  ְוִלּדֹם  ק  ּתֹ ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )צו( 

ְוֵאיָנם  ָתם  ֶחְרּפָ ׁשֹוְמִעים  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם  ֱעָלִבים  ַהּנֶ ִמן  ְוֶאְהֶיה  ִתּדֹום.  י  ַנְפׁשִ ַלי  ְוִלְמַקּלְ
ִתיָקִתי  ן ְלַצֲעָרם ַעל־ְיֵדי ׁשְ ּלֹא ֲאַכּוֵ ִני ׁשֶ ִיּסּוִרים. ּוְתַזּכֵ ֵמִחים ּבְ ים ֵמַאֲהָבה ּוׂשְ יִבים, עֹוׂשִ ְמׁשִ
ָתִמיד  ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵמַאֲהָבה  ִיְהֶיה  ִתיָקִתי  ׁשְ ּבִ ָנִתי  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ַרק  ָלֶהם,  ּתֹק  ֶאׁשְ ׁשֶ
עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ׁשּום  ְוֹלא  ֲחֵבִרי  ֵני  ּפְ ּוְלָחֵרף  ׁש  ְלַבּיֵ ּלֹא  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְזִהירּות  ּבִ ִנְזָהר  ֶאְהֶיה  ׁשֶ
ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ אֹוִתי.  ין  ׁשִ ְמַבּיְ ֵאיָנם  ׁשֶ אֹוָתם  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ אֹוִתי,  ין  ׁשִ ּוְמַבּיְ ַהְמָחְרִפין  ֲאִפּלּו 
ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם  ים ׁשֶ ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבָ ין ּפְ ְלּבִ ל ַהּמַ יֵלִני ֵמָעֹון ֶהָחמּור ַהזֶּה ׁשֶ ְמֵרִני ְוַהּצִ ׁשָ
י  דֹול ְוַעד ָקָטן, ּכִ עֹוָלם ִמּגָ ּבָ ׁש ׁשּום ָאָדם ׁשֶ ּלֹא ֲאַבּיֵ ָכל־ֵעת ׁשֶ יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַהּצִ א. ְוׁשָ ַהּבָ
ַליֹהָוה  ָחָטאִתי  ָאְמָנה  ּוְבָרצֹון.  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ זֶה  ּבָ י  ְדּתִ ִנְלּכַ ְכָבר 
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י  ּתִ ׁשְ ּוִבּיַ י,  ֶנְגּדִ ּכְ יִקים  ְוַצּדִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּוְלַכּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי 
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ִים.  ּמָ ּכַ ָמם  ּדָ י  ַפְכּתִ ְוׁשָ ים  ַרּבִ ּבָ ֵניֶהם  ּפְ י  ְנּתִ ְוִהְלּבַ ְפָעִמים  ה  ּמָ ּכַ אֹוָתם 
ִני  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרִני  עֹוָלם,  ּבָ ל ָהֲעֹונֹות ׁשֶ ּוִמּכָ ה ֵמָעֹון ֶהָחמּור ַהזֶּה  יֵלִני ֵמַעּתָ ה, ַהּצִ ְמֵרִני ֵמַעּתָ ׁשָ
ַרֲחֶמיָך,  ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה ּבְ ָעֹון זֶה ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוְתַסּבֵ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ן ּכָ ְלַתּקֵ
ם  ּלָ ר ּכֻ ֱאֶמת, ַעד ֲאׁשֶ ָסם ּבֶ י אֹוָתם ּוְלַפּיְ ּתִ ׁשְ ּיַ ּבִ ים ׁשֶ ה ְלִהְתָוֵעד ַיַחד ִעם ָהֲאָנׁשִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ֵאר  ָ ִיּשׁ ְוֹלא  ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה.  ֵלם  ׁשָ ּוְבֵלב  ָרצֹון טֹוב  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ְמִחיָלה ְגמּוָרה  ּבִ ִלי  ִיְמֲחלּו 
ְמֵרִני  ׁשְ ה ּתִ ב. ּוֵמַעּתָ ּלֵ עֹוָלם, ְוֹלא ׁשּום ִטיָנא ּבַ ּבָ ּום ָאָדם ׁשֶ ָדא ִמּשׁ ְנָאה ּוְקּפֵ ָעַלי ׁשּום ׂשִ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ יִני ְלֵבינֹו ִמּכָ עֹוָלם ֲאִפּלּו ּבֵ ּבָ ׁש ׁשּום ָאָדם ׁשֶ ין ְוֹלא ֲאַבּיֵ ּלֹא ַאְלּבִ יֵלִני ָתִמיד ׁשֶ ְוַתּצִ
עֹוָלם, ְוֹלא ֶאְהֶיה ָבז ְלָכל ָאָדם, ַרק  ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ר ִיׂשְ ל ׁשּום ּבַ ָכבֹוד ׁשֶ ים, ְוֹלא ֲאַזְלזֵל ּבְ ַרּבִ ּבָ
י ּוְמֹאִדי  ַנְפׁשִ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ָך ֶלֱאֹהב ֶאת ּכָ ָרֵאל ַעּמְ ְכָלִלּיּות ִיׂשְ ֵלל ּבִ ה ְלִהּכָ ֶאְזּכֶ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֵלמּות ּכִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ מֹוָך ּבֶ ֱאֶמת ּוְלַקּיֵם ִמְצַות ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ָכל ְלָבִבי ּבֶ ּבְ

ְוָכל  ָהָרע  ִיְצִרי  ֶאת  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ֹעז  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ִני  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלָגֵרׁש  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָלְך,  ד  ְעּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ ִיְצִרי  ֶאת  ְוִתּכֹף  ָהָרעֹות,  ּוִמּדֹוַתי  ֲאוֹוַתי  ּתַ
ִלּפֹות  ַהּקְ ֹלׁש  ׁשָ ֵהן  ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ׁשֶ אֹוֲחָרִנין  ְטִרין  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֵמָעַלי  ּוְלַהְכִניַע 
ַהּכֹל  ֹנַגּה,  ּבְ ׁשֶ ֵהן ָהַרע  ַחת.  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש  דֹול,  ּגָ ְוָעָנן  ְסָעָרה,  ֵהם. רּוַח  ׁשֶ ְלַגְמֵרי  ֵמאֹות  ַהּטְ
ּה  ּבָ ה, ְלָבֵרר ַהּטֹוב ׁשֶ ִחיַנת ֹנּגַ ה ְלָבֵרר ּבְ ֶאְזּכֶ ל ְלַגְמֵרי, ַעד ׁשֶ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַכּלֹות ּוְלׁשַ ֶאְזּכֶ
ִלּפֹות  ַהּקְ ְוָכל  ֱאֶמת,  ּבֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ֻיְכַלל  ַגּה  ּנֹ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ּוְלַהֲעלֹוָתה 
י  ִליָטה ַוֲאִחיָזה ּבִ מּור ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ׁשְ ִבּטּול ּגָ י ּבְ ּנִ לּו ִמּמֶ ּטְ ְלקּו ְוִיְתּבַ ֵמאֹות ִיְסּתַ ַהּטְ
ל ְוָתִסיר  ֱאֶמת, ּוְתַבּטֵ ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ ִני ִלׁשְ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ לֹום, ֵמַעּתָ ַחס ְוׁשָ
ְתָך ָהֶעְליֹוָנה: ָ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ּבִ ֵלל ּבֶ ה ְלִהּכָ ר, ְוֶאְזּכֶ ׂשָ ת ָהָעְרָלה, ָעְרַלת ֵלב ְוָעְרַלת ּבָ י ְקִלּפַ ּנִ ִמּמֶ

ְוַתְזִמין  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ְכָנִסין ִלְבִריתֹו ׁשֶ ַהּנִ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ַיְלֵדי  ל  ּכָ ַעל  ּוְתַרֵחם 
ִמְצַות  מּו  ַקּיְ ּיְ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְזִריִזים  ִנים  ְוֻאּמָ ַוֲהגּוִנים  ִרים  ׁשֵ ּכְ מֹוֲהִלים  ִמיד  ּתָ ם  ְלֻכּלָ
ֶטן ְוֶצֱאָצָאיו  ּתָ ְיִדיד ִמּבֶ ׁשְ ה ִקּדַ י ַאּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכִ ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ִמיָלה ּוְפִריָעה ּבְ
מֹוַנת ָיִמים, ְלַהְכִניָסם  ן ׁשְ ֵנינּו, ּבֶ ַרֲחֶמיָך, ָלמּול ֶאת ּבָ יָתנּו ּבְ ִרית ֹקֶדׁש, ְוִצּוִ אֹות ּבְ ָחַתְמּתָ ּבְ
ִרים ַוֲהגּוִנים  ׁשֵ ִמיד מֹוֲהִלים ּכְ נּו ְוָעְזֵרנּו ְוַתְזִמין ּתָ ן ַזּכֵ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַעל־ּכֵ ְבִריתֹו ׁשֶ ּבִ
ְזּכּו ְלַקּיֵם  ּיִ ִמְצָוה נֹוָרָאה ַהזֹּאת. ְוַתֲעֹמד ַעל ְיִמיָנם ְוִתְסְמֵכם, ׁשֶ ִנים ּוְראּוִיים ַלֲעֹסק ּבְ ְוֻאּמָ
ּמֹול ַעל־ָיָדם,  ינֹוק ַהּנִ לֹום ְלַהּתִ ּלֹא ְיַקְלְקלּו ַחס ְוׁשָ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלמּות ָהָראּוי, ּבְ ׁשְ ִמְצָוה ֹזאת ּבִ
ינֹוק ַעל־ְיֵדי  ׁש ֶאת ַהּתִ ּוְלַקּדֵ ן  ִריִכין ְלַתּקֵ ּצְ ֹות ׁשֶ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ּקּוִנים  ָכל ַהּתִ נּו אֹותֹו ּבְ ְיַתּקְ ַרק 
ה ִלְהיֹות ׁשֹוֵמר  ְבִניתֹו. ְוִיְזּכֶ מּות ּתַ ח ָעָליו ֶצֶלם ֱאֹלִהים, ֶצֶלם ּדְ ִמְצַות ִמיָלה. ְוִיְהֶיה ִנְמׁשַ
ּוָבנֹות  ִנים  ּבָ ה ְלהֹוִליד  ְוִיְזּכֶ יֹוְנקֹוָתיו,  ְוֵיְלכּו  ְבִריתֹו ְלעֹוָלם.  ּבִ ם  ִיְפּגֹ ְוֹלא  ֱאֶמת  ּבֶ ִרית  ַהּבְ
ל  ה ַעד סֹוף ּכָ ָרֵאל ּדֹורֹות ַהְרּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ִמים ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך, ְוֵיְצאּו ִמּכָ ים ְוַקּיָ ָחּיִ
ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם,  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ְוַיֲעׂשּו ְרצֹוְנָך  דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ְוֵיְדעּו ֶאת  ירּו  ַיּכִ ם  ְוֻכּלָ ַהּדֹורֹות, 

: ָחְרּתָ ר ּבָ ָך ֲאׁשֶ ָרֵאל ַעּמְ ָכל ָהעֹוָלמֹות ַעל־ְיֵדי ִיׂשְ ה ֱאָלהּוְתָך ּבְ ּלֶ ְלַמַען ִיְתּגַ



תמהּתֹוָרה פג

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ב, ְוֹלא  ּלֵ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ּוְבׂשִ דֹוָלה ּבְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ת ֹקֶדׁש ּבִ ּבָ ל ׁשַ ִני ְלַקּבֵ ּוְתַזּכֵ
ת ֹקֶדׁש  ּבָ יֹום ׁשַ ָכל ֹעז ּבְ יש ּבְ ה ָלִגיל ְוָלׂשִ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ָאָגה ְוַעְצבּות ּכְ י ׁשּום ּדְ ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ
ָכל ֶעֶרב  ְרַנִים ּבְ ּפָ ין ּוְנִטיַלת ַהּצִ ִני ְלַקּיֵם ִמְצַות ְרִחיַצת ַמִים ַחּמִ ִמּבֹואֹו ְוַעד ֵצאתֹו. ּוְתַזּכֵ
ה  ֹלׁשָ ַהׁשְ ל  ּכָ ֵמָעַלי  ל  ּוְלַבּטֵ ִלְדחֹות  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ
ל ָרע,  ִחיַנת ֹנַגּה ִמּכָ ה ְלַהְפִריׁש ּוְלָבֵרר ּבְ ָלל. ְוֶאְזּכֶ י ּכְ ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ּבִ ֵמאֹות ׁשֶ ְקִלּפֹות ַהּטְ
ְתהֹוָמא  ּדִ ְלנּוְקָבא  לּו  ְוִיּפְ ֵיְרדּו  ִלּפֹות  ַהּקְ ְוָכל  ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֹנַגּה  ְוֻתְכַלל  ְוַתֲעֶלה 
ל  ה ְלַקּבֵ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ה ּכְ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ לּו ְלַגְמֵרי ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ֲאִחיָזה ּבְ ּטְ א ְוִיְכלּו ְוִיְתּבַ ַרּבָ
תֹוְך  ה ּבְ ת. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ה ּוְטהֹוָרה ּבְ ָמה ְיֵתָרה ְקדֹוׁשָ ן ִלי ְנׁשָ ת, ְוִתּתֶ ּבָ ּתֹוְספֹות ׁשַ
ל ָהעֹוָלמֹות ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין,  ִרים, ְלַהֲעלֹות ּכָ ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ָך ִיׂשְ ָלל ַעּמְ ּכְ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: אֹור ָהֵאין סֹוף ּכִ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ֶהם ּבִ ה ִלְכֹלל ִעּמָ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ

ל ַהֲחָזִקים, ַנְצָחן  יִפים, ָחָזק ַעל ּכָ ּקִ ל ַהּתַ יף ַעל ּכָ ּקִ ֹות, ּתַ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָקדֹוׁש ַעל ּכָ
ִני  ֱאֶמת. ַזּכֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ְלָחָמה ּכִ ַח ַהּמִ ה ְלַנּצֵ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ְצָחִנים, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ל ַהּנַ ַעל ּכָ
ר  ּבֵ מֹוִני, ְלַהְכִניַע ּוְלָגֵרׁש ּוְלׁשַ ֱאֶמת, ְוַתֲעֹזר ְלֹלא ֹכַח ּכָ ְתָך ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ה ִלְכֹנס ּבִ ְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ
ָעַלי  ַרֵחם  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּבִ ְתַאֲחזּו  ּנִ ׁשֶ אֹוֲחָרִנין  ְוִסְטִרין  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ ל  ּוְלַבּטֵ
י ָעֶליָך  יָך. ָעְזֵרִני ּכִ ְמָרה ֵעדּות ּפִ ִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ בּוִלי. ּכְ ם ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּגְ ֶהם ְוָגְרׁשֵ ּוְגעֹור ּבָ
י  ּכִ אֹול. ֲאִני ְקָראִתיָך  מּו ִלׁשְ ִיּדְ ִעים  י ְקָראִתיָך ֵיבֹוׁשּו ְרׁשָ ּכִ ה  ְיֹהָוה ַאל ֵאבֹוׁשָ י.  ָעְנּתִ ִנׁשְ
ָקְרִאי ָלְך.  י ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ּבְ ה ּלִ ַמע ִאְמָרִתי. ְיֹהָוה ְקָראִתיָך חּוׁשָ ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנָך ִלי ׁשְ
ְצִמית אֹוְיָבי ְוַהֲאַבְדּתָ  ָך ּתַ י. ּוְבַחְסּדְ ָרה ַנְפׁשִ ִצְדָקְתָך ּתֹוִציא ִמּצָ ִני ּבְ ַחּיֵ ְמָך ְיֹהָוה ּתְ ְלַמַען ׁשִ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י ֲאִני ַעְבּדֶ י ּכִ ל צֹוְרֵרי ַנְפׁשִ ּכָ

ּתֹוָרה פג

ה  ִלּפָ ֻטְמַאת ִמְקֵרה ַלְיָלה הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּקְ
ל  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ה  ָ ּשׁ ַהּשִׁ ִמן  ִויִניָקָתּה  ִליִלית, 
ִמּלּוָאם  ּכֹוְתִבין אֹוָתן ּבְ ׁשֶ ּכְ ית, ׁשֶ ָהָאֶלף־ּבֵ
ה  ָ ּשׁ א )ַהְינּו א כ ך פ ף ק:(, ְוׁשִ ֶהם אֹות ּפֵ ֵיׁש ּבָ
ָמּה,  ׁשְ ִמְנַין  ּכְ ת"פ,  יַמְטִרּיָא  ּגִ פ  ָעִמים  ּפְ
יִנין  רּות ַהּדִ ּבְ "א ַא"ף, ִהְתּגַ ה ִמן ּפֵ ְוָאז ַנֲעׂשֶ

ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ּבֹו  ּנֹוְקִמין  ׁשֶ
ה  ִיְפּדֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  י  ּכִ ֶתר,  ּסֵ ּבַ ְצָדָקה  ָלֵתת 
ְוָאז  ה,  ִלּפָ ַהּקְ ִמן  דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ
ֶתר  ּסֵ ן ּבַ "א. ְוזֶהּו: "ַמּתָ ַיֲהֹפְך ָהַא"ף ָלאֹות ּפֵ
ְוהֹוֵפְך  ּכֹוֶפה  ׁשֶ ַהְינּו  כ"א(,  ֵלי  )ִמׁשְ ָאף"  ה  ִיְכּפֶ

"א: ה ּפֵ ָהַא"ף, ְוַנֲעׂשֶ

ה ְלתֹוָרה פג ִפָלּ ּתְ

ר ִלי, ַעד  ּתָ ּמֻ ׁש ַעְצִמי ּבַ ה ְלַקּדֵ ֵלמּות, ְוֶאְזּכֶ ׁשְ ִרית ּבִ ִמיַרת ַהּבְ ִני ִלׁשְ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*א( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִרית  ם ַהּבְ ל ִמיֵני ְפּגַ יֵלִני ִמּכָ יֵניֶהם, ְוַתּצִ רּוָיה ּבֵ ִכיָנה ׁשְ ְבִחיַנת: ָזכּו ׁשְ י ּבִ ּלִ ּוּוג ׁשֶ ְהֶיה ַהזִּ ּיִ ׁשֶ
ַעל־ נּו ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ ל עֹוָלם ַאּתָ לֹום. ִרּבֹונֹו ׁשֶ י ָטהֹור ַחס ְוׁשָ ְלּתִ ֵרה ּבִ ְפָרט ִמִמּקְ עֹוָלם. ּבִ ּבָ ׁשֶ
לֹום, ַעל־ְיֵדי זֶה ּגֹוְרִמין  ּוּוג. אֹו ַעל־ְיֵדי ֲעוֹון ִמְקֵרה ַלְיָלה ַחס ְוׁשָ ת ַהזִּ ַ ְקֻדּשׁ ּפֹוְגִמין ּבִ ְיֵדי ׁשֶ



ּתֹוָרה פד תמו

ְבִחיַנת: ֹלא ָזכּו ֵאׁש אֹוַכְלָתן. ְוַגם  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ עֹוָלם ַחס  ְוַהֲחרֹון ַאף ּבָ יִנים  רּות ַהּדִ ּבְ ִהְתּגַ
ִרית  ם ַהּבְ ַגּ ֵרה ַלְיָלה ּוְלָכל ִמיֵני ְפּ ִאין ַעל ָיָדּה ְלִמּקְ ּבָ ה ַהזֹּאת ׁשֶ ִליּפָ ַהּקְ נּו ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ ַאּתָ
ן  א ַאף. ַעל־ּכֵ ה ִמן ּפֵ ית, ְוַנֲעׂשָ אֹוִתּיֹות ָאֶלף ּבֵ ּבְ ִאין ׁשֶ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִהיא יֹוֶנֶקת ִמן ַהּפֵ
ַעל־ְיֵדי  ֶתר, ַעד ׁשֶ ּסֵ ה ִלְצָדָקה ּבַ ן ַהְרּבֵ ה ִליּתֵ ים ֲהגּוִנים, ְוֶאְזּכֶ ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ִני ְלַהְרּבֹות ּבִ ַזּכֵ
תּוב:  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ִרית. ִויֻקּיַ ם ַהּבְ ַגּ רּו ַעל־ְיֵדי ְפּ ִהְתַגּבְ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ִקים ּכָ זֶה ִיְהיּו ִנְמּתָ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ְיִניָקה  ׁשּום  ָהָרָעה  ה  ִליּפָ ְלַהּקְ ִיְהֶיה  ְוֹלא  ָאף.  ה  ִיְכּפֶ ֶתר  ּסֵ ּבַ ן  ַמּתָ
עֹוָלם,  ּבָ ִרית ׁשֶ ם ַהּבְ ַגּ ל ִמיֵני ְפּ ה ִמּכָ ֵצל ֵמַעּתָ ה ְלִהּנָ ָמּה ְוִזְכָרּה ִמן ָהעֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ְוִתְמֶחה ׁשְ
ן ְיִהי  ֱאֶמת, ָאֵמן ּכֵ ְרֵאִלי ּבֶ ׂשְ ָראּוי ְלִאיׁש ַהּיִ ה, ּכָ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ִרית ּבְ ִמיַרת ַהּבְ ִני ִלׁשְ ּוְתַזּכֵ

ָרצֹון:

ּתֹוָרה פד

יֹום  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ 'ָלא  דֹוׁש:  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ִאיָתא 
ּתֹוָרה',  א  ֶאּלָ טֹוב  ְוֵאין  טֹוב,  יּה  ּבֵ ֵלית  ּדְ
ַהְינּו  נּוז,  ַהּגָ ּבֹו טֹוב  ֵיׁש  יֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ ַהְינּו 
ַאְך  ַהּיֹום,  ְלזֶה  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ אֹוַרְיָתא  ּדְ ָרִזין 
ִדְבֵרי  ּבְ ְוַלֲחׁשֹב  ַלֲהגֹות  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ֵאינֹו  ְוהּוא  אֹוַרְיָתא  ּדְ ָרִזין  ּבְ ַהְינּו  ּתֹוָרה 
ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ִאים  ּבָ ֲאַזי  ָלזֶה,  ַדאי  ּכְ
ַלֲאָתר  ֵיעֹול  ָלא  ּדְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ִלים  ּוְמַבְלּבְ
ִאים  בֹות ַהּבָ ֲחׁשָ יֵלּה. ְוֵאּלּו ֵהם ַהּמַ ָלאו ּדִ ּדְ
ְוַעל־ְיֵדי  אֹותֹו,  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ְלָהָאָדם 
ִלְכֹנס  ְמֹאד  ַעד  ק  ְוחֹוׁשֵ רֹוֶצה  ָהָאָדם  ׁשֶ
ִמּדֹות  ּבְ ַעְצמֹו  ק  ּוְמַדּבֵ נּוז,  ַהּגָ ַהּטֹוב  ֶאל 
ָעִרים  ׁשְ ֵהם  טֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ָאז  טֹובֹות, 

ַהּטֹוב  ָיָדם  ַעל  יג  ּוְלַהּשִׂ ִלְראֹות  ּוְפָתִחים 
ָאֹרְך  ָויֹום  יֹום  ל  ּכָ ְוָאז  יֹום,  ָכל  ּבְ ׁשֶ נּוז  ַהּגָ
יג  ּוַמּשִׂ רֹוֶאה  י  ּכִ ְמֹאד,  ַעד  ֶאְצלֹו  ְוָגדֹול 
ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ אֹוַרְיָתא  ּדְ ָרִזין  ַהְינּו  נּוז,  ַהּגָ ַהּטֹוב 
ָיִמים,  ֲאִריכּות  ר  ִעּקַ ְוזֶהּו  יֹום.  ְלָכל 
ָרנּות  ּתְ ַהּוַ ת  ִמּדַ ַעל־ְיֵדי  ָלזֶה  זֹוִכין  ר  ְוָהִעּקָ
ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ זֶּהּו  ׁשֶ ָממֹונֹו,  ּבְ ָרן  ַוּתְ ָהָאָדם  ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ים,  ְוַעְקַרּבִ ים  ָחׁשִ ַהּנְ ל  ּכָ ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ נֹוְפִלין 
ִלין  ַהְמַבְלּבְ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ַהְינּו 
ָיכֹול  ְוָאז  ָוַזְך,  ַהּמַֹח ַצח  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ
ְך לֹו  ּיָ ַ נּוז ַהּשׁ ָכל יֹום ֶאל ַהּטֹוב ַהּגָ ָלבֹוא ּבְ

"ל: ּנַ ּכַ

ה ְלתֹוָרה פד ִפָלּ ּתְ

ה ְלַהֲאִריְך ֶאת ָיַמי  ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ֶמָך, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ )קח( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִני ֶלֱאֹחז  דֹוָלה. ּוְתַזּכֵ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ דֹוָלה. ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
טֹוב  ְוַלֲעׂשֹות  ָממֹוִני,  ּבְ ָרן  ַוּתְ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַהֶחֶסד,  ִאיׁש  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ ּבְ
ִפי ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ּכְ ְוִלְגֹמל ָלֶהם ֶחֶסד  ֶהם  ִעּמָ ִריִכין ְלֵהִטיב  ּצְ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ֱאֶמת, ִעם  ּבֶ ָוֶחֶסד 
ֶאְהֶיה  ְוֹלא  ְמֹאד,  ְוַהּמַֹח  ַעת  ַהּדַ ֶאת  ִלין  ְמַבְלּבְ ֵהם  ׁשֶ ְוִקּמּוץ  דֹות  ּפֵ ִמּקְ יֵלִני  ְוַתּצִ ֱאֶמת,  ּבֶ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ָממֹוִני, ּכִ ָרן ּבְ ה ִלְהיֹות ִאיׁש טֹוב, ִאיׁש ֶחֶסד, ַוּתְ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ָדן ְוַקְמָצן ּכְ ַקּפְ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִאיׁש  תֹו ׁשֶ ִמּדָ דֹוָלה, ּבְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִסְטָרא ִדיִמיָנא ּבִ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ְהֶיה ֹמִחי ַזְך ָוַצח ְוָצלּול.  ּיִ א, ׁשֶ ַכְסּפָ ָרא ּכְ ְכִלי ּוֹמִחי ִחּוָ ְהֶיה ׂשִ ּיִ ִני ׁשֶ ַזּכֵ ַהֶחֶסד. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ



תמזּתֹוָרה פה

ָכל־ֵעת  ּבְ תֹוָרְתָך  ּבְ ְוַלְחׁשֹב  ַלֲהגֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָיַמי  ֶאת  ְלַהֲאִריְך  ה  ְוֶאְזּכֶ
ָבה ִחיצֹוָנה ְוָזָרה  י ַלְחׁשֹב ׁשּום ַמֲחׁשָ ְבּתִ יַח ֶאת ַמֲחׁשַ דֹוָלה, ְוֹלא ַאּנִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ָעה ּבִ ּוְבָכל ׁשָ
ל ְמֵהָרה  ק ּוְלַבּטֵ ָכל יֹום ָויֹום, ְלָגֵרׁש ּוְלַסּלֵ דֹוָלה ּבְ יׁשּוָעְתָך ַהּגְ יֵעִני ּבִ ָלל. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּכְ
ִבין  ַסּבְ בֹות ָזרֹות ַהּמְ ְלּבּוִלים ּוַמֲחׁשָ ל ִמיֵני ּבִ ֵהם ּכָ ים ׁשֶ ים ְוַעְקַרּבִ ָחׁשִ ל ַהּנְ י ּכָ ְבּתִ ֲחׁשַ ִמּמַ
יִלין  ְבּדִ ָסִכים ַהּמַ ְרזֶל ְוַהּמְ ִחיצֹות ּבַ ָדִרים ְוַהּמְ ל ַהּגְ ר ֶאת ּכָ ּבֵ ה ְלׁשַ ָכל יֹום, ְוֶאְזּכֶ ֶאת ַהּמַֹח ּבְ
ֵאינֹו ָהגּון  יִחים ִלְכֹנס ֵאָליו ֶאת ִמי ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום, ְוֵאיָנם ַמּנִ ּבְ נּוז ׁשֶ ְוחֹוְצִצין ִלְפֵני טֹוב ַהּגָ
ֲעֹונֹוַתי,  ּכַ ִלי  ִתְגֹמל  ְוֹלא  ֲחָטַאי,  ּכַ ִלי  ה  ַתֲעׂשֶ ְוֹלא  ָעַלי,  ַרֵחם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֵאָליו.  ְוָראּוי 
ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלִני  ְלֵהִטיב.  ה  ַמְרּבֶ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּוְכִנְפְלאֹוֶתיָך  ָך  ַחְסּדְ ּכְ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַרק 
ים  ֲחָסִדים ֲחָדׁשִ ַרֲחֶמיָך ּבַ יֵעִני ּבְ ָכל־ֵעת ּוְבָכל יֹום ָויֹום. ְותֹוׁשִ ָך ָעַלי ּבְ ל ַחְסּדְ טֹוִבים ּוְתַגּדֵ
י  ּלִ ָכל יֹום, ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלָהַרע ׁשֶ ּבְ נּוז ׁשֶ ה ְלַהּטֹוב ַהּגָ ם ָאֹנִכי ֶאְזּכֶ ּגַ ֹאֶפן ׁשֶ ְוִנְפָלִאים, ּבְ
קּות  ן ִלי ֹכַח ְוִהְתַחזְּ ּתֶ ָכל יֹום, ַרק ּתִ ּבְ נּוז ׁשֶ ְפֵני ַהּטֹוב ַהּגָ לֹום, ּבִ ַלֲחֹצץ ּוְלַהְפִסיק ַחס ְוׁשָ
בֹות ְוַלֲהגֹות  ָכל יֹום ָויֹום, ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ה ְלִהְתַחזֵּק ּבְ ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ִלּבִ צּות ּבְ ְוִהְתַאּמְ
ְוַתֲעצּומֹות,  ֹעז  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ּוְנכֹוָנה,  ֲחָזָקה  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ
ָבה ָזָרה ְוִחיצֹוָנה  יַח ְלׁשּום ַמֲחׁשָ ֱאֶמת, ְוֹלא ַאּנִ י ּבֶ ּתֹוְקקּות ִנְמָרץ ֶאל ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ ּוְבִהׁשְ
י  ַדְעּתִ לֹום, ַרק ֶאְהֶיה ָחָזק ּבְ ל אֹוִתי ַחס ְוׁשָ י ּוְלַבְלּבֵ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ַעת ִלְכֹנס ּבְ ְלּבּול ַהּדַ ּוְלׁשּום ּבִ
ּיֵעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך  ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּבְ י ַלְחׁשֹב ּבְ ְבּתִ ְוֶלֱאֹחז ֶאת ַמֲחׁשַ
ין  ָך ִחּדּוׁשִ ּלּו ִלי ֵמִאּתְ ְתּגַ ּיִ ֶכל, ַעד ׁשֶ ֲעֵרי ַהָחְכָמה ְוַהּשֵׂ ַח ִלי ׁשַ ה ִלְפּתֹ ים ָעַלי. ּוְתַצּוֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ נּוז  ַהּגָ ֵמַהּטֹוב  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ל יֹום ָויֹום  ְהֶיה ּכָ ּיִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ׁשֶ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ
אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ַהִחּדּוׁשִ ַעל־ְיֵדי  דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ְוָגדֹול  ָארֹוְך  י  ַחּיַ ִמיֵמי 
ַלֲאִריַכת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ נּוז  ַהּגָ ֵמַהּטֹוב  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ים, ּבִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים טֹוִבים, ַחּיִ ים, ַחּיִ ים ֲאֻרּכִ ֱאֶמת, ִלְחיֹות ַחּיִ ִנים ּבֶ ָיִמים ְוׁשָ
תּוב,  ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ִויֻקּיַ דֹוָלה, ּבְ ּגְ
לֹום  ְוׁשָ ים  ַחּיִ נֹות  ּוׁשְ ָיִמים  ֹאֶרְך  י  ּכִ ְוֶנֱאַמר,  יׁשּוָעִתי.  ּבִ ְוַאְרֵאהּו  יֵעהּו  ּבִ ַאׂשְ ָיִמים  ֹאֶרְך 
יִמיָנּה  ים. ְוֶנֱאַמר, ֹאֶרְך ָיִמים ּבִ נֹות ַחּיִ י ִבי ִיְרּבּו ָיֶמיָך ְויֹוִסיפּו ְלָך ׁשְ יֹוִסיפּו ָלְך. ְוֶנֱאַמר, ּכִ
ֲחִזיִקים  ים ִהיא ַלּמַ לֹום. ֵעץ ַחּיִ ָרֶכיּה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ר ְוָכבֹוד. ּדְ ֹמאָלּה עׁשֶ ׂשְ ּבִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן: ר. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָ ּה ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאּשׁ ּבָ

ּתֹוָרה פה

ל  ְלכּות ְלַקּבֵ ִלים ֶאת ַהּמַ ִנים ּוְמַגּדְ י ה' הּוא ָהֱאֹלִהים ְוכּו', ְמַתּקְ ַעת ּכִ ַעל־ְיֵדי ַהּמִֹחין ְוַהּדַ
ִנים(: ן ּפְ ַמִים )ַעּיֵ ַעל ַעְצמֹו ֹעל ַמְלכּות ׁשָ



ִסיָעה ְקַטּנָה ּתֹוָרה פו י ּפֹוְסִעים ּבֹו ּפְ תמח

ִסיָעה ְקַטּנָה ּתֹוָרה פו י ּפֹוְסִעים ּבֹו ּפְ

יֵמי ַהֹחל הּוא א.  ִליַטת ַהִחיצֹוִנים ּבִ ר ׁשְ ִעּקַ
יִחין ְלָהָאָדם  ֵאין ַמּנִ ְבִחיַנת ַרְגִלין, ַהְינּו ׁשֶ ּבִ
ת ֹקֶדׁש  ּבָ ַרְך, ּוְבׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ֵליֵלְך ּבְ
"ל,  ַהּנַ ַהֲהִליָכה  ּכַֹח  ִלין  ּוְמַקּבְ חֹוְזִרין 
ְעָיה  ת ַרְגֶלָך" )ְיׁשַ ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ ְבִחיַנת: "ִאם ּתָ ּבִ
ֵליֵלְך,  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ ינֹוק  ַהּתִ מֹו  ּכְ ַאְך  יג(.  נח, 

ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְלָתְמכֹו,  ַסַעד  ָצִריְך  ֲעַדִין 
ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמְתִחיל 
ַעד  ְוַהּסַ ְלָתְמכֹו,  ַסַעד  עֹוד  ָצִריְך  ַרְך  ִיְתּבָ
לּול  ּכָ ׁשֶ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ַהזֶּה 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָיֵרא  ַעם־ָהָאֶרץ  'ֲאִפּלּו  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ֶרק ד(, ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין  ַמאי ּפֶ ת' )ּדְ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ ְלׁשַ
ּיּוַכל ֵליֵלְך  ֵדי ׁשֶ ָלֵתת ּכַֹח ִלְכֵלי ַהֲהִליָכה ּכְ
ת,  ּבָ ל ׁשַ ֵהיֵטב, ְוזֶה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶ
ת,  ּבָ ּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלָאָדם ַעל ָצְרֵכי ׁשַ ַהְינּו ׁשֶ

ְלָחנֹו: ַאְכֵסן ָעִני ַעל ׁשֻ ּמְ אֹו ׁשֶ

מֹו ב.  ּכְ ֶמׁש,  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְצָדָקה 
ּוְצָדָקה  ג, כ(,  )ַמְלָאִכי  ְצָדָקה"  ֶמׁש  "ׁשֶ תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ֶמׁש  ׁשֶ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ַהֹחל  יֵמי  ּבִ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ
ֶנֶגד  ת הּוא ּכְ ּבָ ל ׁשַ ַמן ַהזֶּה, ּוְצָדָקה ׁשֶ זְּ ּבַ ׁשֶ
ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ָהֲעִתיָדה  ֶמׁש  ׁשֶ

ִמים: ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ִהיא ּכְ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה פו ִפָלּ ּתְ

ת־קֹוֶדׁש  ּבָ ְלׁשַ

ְדָרֶכיָך ַהּטֹוִבים  ֵלָמה ְוֵליֵלְך ּבִ ַמִים ׁשְ ל ָעֵלינּו ֹעל ַמְלכּות ׁשָ נּו ְלַקּבֵ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*ב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.  דֹוׁשִ ִמיָמה ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ה ְוַהּתְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ר הֹוֵריָת ָלנּו ּבְ ֲאׁשֶ
ַרְך, ְוָכל זֶה  ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ה ְוָכֵבד ָעֵלינּו ֵליֵלְך ּבְ ה ָקׁשֶ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ר  ְבִחיַנת ָהַרְגִלין, ְוִעּקָ ִליָטָתם ּבִ ר ֲאִחיָזָתם ּוׁשְ ר ִעּקָ ין ֲאׁשֶ ִליּפֹות ְוִסְטִרין ָאֳחָרִנּ ֵמֲחַמת ַהּקְ
ִלין,  ּטְ ת ֹקֶדׁש ֲאַזי ִנְכָנִעין ְוִנְתּבַ ּבָ ת ׁשַ ַ ְכַנס ְקֻדּשׁ ּנִ ׁשֶ יֵמי ַהֹחל, ֲאָבל ּכְ ִליָטָתם הּוא ַרק ּבִ ׁשְ
ת ֹקֶדׁש  ּבָ ת ׁשַ ַ ל ְקֻדּשׁ נּו ְלַקּבֵ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ָלל, ַעל־ּכֵ ִליָטה ּכְ ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ׁשְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ה ֵליֵלְך ּבְ ַעל־ְיֵדי זֶה ִיְהֶיה ֶנְחַזר ָלנּו ּכַֹח ַהֲהִליָכה ְוִנְזּכֶ ֵלמּות, ַעד ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ת ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ִאיר ּבְ ת ָהֱאֶמת ַהּמֵ ק ַעְצֵמנּו ְלִמּדַ ת ְלַדּבֵ ּבָ ת ׁשַ ַ ה ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ֵלמּות, ְוִנְזּכֶ ׁשְ ּבִ
ה  ּדָ ּמִ ה ׁשֶ ת. ְוִנְזּכֶ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ֲאִפלּו ַעם ָהָאֶרץ ָיֵרא ְלׁשַ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ה ֵליֵלְך  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִיְהֶיה ַסַעד ָלנּו ְלתֹוְמֵכנּו ַעד  ל ֱאֶמת  זּו ׁשֶ
ן ּכַֹח  ים ֲהגּוִנים ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנּתֵ ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ נּו ְלַהְרּבֹות ּבִ ְוַרְגֵלינּו ֹלא ִתְמַעד ְלעֹוָלם. ּוְתַזּכֵ
נּו  ָעָמיו. ּוְתַזּכֵ ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ תּוב: ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ה, ִויֻקּיַ ָ ֻדּשׁ ְוֹאֶמץ ְלַרְגֵלי ַהּקְ
ת ּוְלַהְכִניס  ּבָ ים ֲהגּוִנים ַעל ָצְרֵכי ׁשַ ה ִלְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ה ְלַפזֵּר ַהְרּבֵ ת. ְוִנְזּכֶ ּבָ ל ׁשַ ִלְצָדָקה ׁשֶ
ל  ָדָקה ׁשֶ ְפָרט ַהּצְ ּבִ נּו  ּלָ ָדָקה ׁשֶ ַהּצְ ה ׁשֶ ְוִנְזּכֶ ת,  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ָכל ׁשַ ינּו ּבְ אֹוְרִחים ֲהגּוִנים ְלָבּתֵ
תּוב: ְוָהָיה  ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּכְ ֶמׁש ָהֲעִתיָדה ְלִהְתַחּדֵ ֶ ְבִחיַנת אֹור ַהּשׁ ִאיר ּבִ ת, ּתָ ּבָ ׁשַ
נּו  ם ּבָ ִמים. ִויֻקּיַ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ אֹור ַהּלְ
זֶה  ָכל  ְוַעל־ְיֵדי  ְכָנֶפיָה.  ּבִ א  ּוַמְרּפֵ ְצָדָקה  ֶמׁש  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 
ֵלמּות  ׁשְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ה ֵליֵלְך ּבְ ְזּכֶ ּנִ דֹול ַעד ׁשֶ ַח ּגָ לּו ּכֹ ה ִויַקּבְ ָ ֻדּשׁ ְקנּו ַרְגֵלי ַהּקְ ִיְתּתַ



תמטּתֹוָרה פז

י,  יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ תּוב: ִאם ּתָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְלעֹוָלם, ִויֻקּיָ
ר  ְוַדּבֵ צֹוא ֶחְפְצָך  ָרֶכיָך ִמּמְ ּדְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות  ְוִכּבַ ד  ְיֹהָוה ְמֻכּבָ ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש  ּבָ ַ ְוָקָראָת ַלּשׁ
י  יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך ּכִ ֳמֵתי ָאֶרץ, ְוַהֲאַכְלּתִ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ג ַעל ְיֹהָוה ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ ָבר, ָאז ּתִ ּדָ

ר: ּבֵ י ְיֹהָוה ּדִ ּפִ

ּתֹוָרה פז

ר  ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּדֶ רֹוֶצה ָהָאָדם ֵליֵלְך ּבְ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ
ָצִריְך ִלְהיֹות לֹו ִיְרָאה, ַהְינּו ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש 
י־ִאם  ּכִ ר ָלבֹוא ֶלֱאמּוָנה  י ִאי ֶאְפׁשָ ]ּכִ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל 
דֹוָלה.  ַעל־ְיֵדי ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ּוִמזֶּה ָיבֹוא ֶלֱאמּוָנה יֹוֵתר ּגְ

תֹוָלָדה  ע ֱאמּוָנה ּבְ ָרֵאל ֻמְטּבָ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ י ּבְ ּכִ רּוׁש  )ּפֵ

ּמֹוִציָאּה  ּוְכׁשֶ ָהֹעֶנׁש,  ְלִיְרַאת  ָלבֹוא  ָיכֹול  ָיָדה  ַעל  ׁשֶ

ִמְתַחזֶֶּקת  ִהיא  ֵמֲעֵבָרה  ָיָדה  ַעל  ּפֹוֵרׁש  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַלּפַֹעל 

ל  ּכָ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ּכֹחֹות  ֶדֶרְך  ּכְ יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶלת  ּוִמְתַגּדֶ

ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  יֹוֵתר  ִקים  ִמְתַחזְּ יֹוֵתר  ֶהם  ּבָ ים  ְמׁשִ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ַהזֹּאת  ְרָאה  ְוַהּיִ י([,  ַחְלׁשֵ ַעְבֵדי  ֹלא  ִאי  ֶרְך  ּדֶ ַעל 

ּוִמזֶּה  יִנים,  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ִנְקֵראת ֶצֶדק, ׁשֶ
ַהִהְתָקְרבּות  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֹרב  י  ַעל־ּפִ ׁשֶ א  ּבָ
יִנים  ם ִמְתעֹוְרִרין ַעל ָהָאָדם ּדִ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ
א  ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ לֹום. ַאְך ַאַחר־ּכָ ְוִיּסּוִרים ַחס ְוׁשָ
ֶאל ָהֱאֶמת, ַהְינּו ִלְבִחיַנת ִיְרַאת ָהרֹוְממּות 
ִקים  יִנים ִנְמּתָ ל ַהּדִ ְקֵראת ֱאמּוָנה, ָאז ּכָ ּנִ ׁשֶ
ְוַרֲחִמים  ֲחָסִדים  ָעָליו  ִכין  ְוִנְמׁשָ ם,  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ

דֹוִלים: ּגְ

ָעִבים ַמִים ּבְ ה ׁשָ ּתֹוָרה פח י ַהְמַכּסֶ

יק, א.  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ְוָהַאֲהָבה  ְרָאה  ַהּיִ ת  ִמּדַ
עֹות  ּפָ ל ַהַהׁשְ ֶהם ּכָ ל ּבָ ּלֹו ְלַקּבֵ ַדִים ׁשֶ ֵהם ַהּיָ
ָרֵאל, ְוהּוא  יָכם ְלִיׂשְ ָרכֹות ּוְלַהְמׁשִ ְוָכל ַהּבְ
ּלֹו  ׁשֶ ְרָאה,  ְוַהּיִ ָהַאֲהָבה  יר  ּוַמְסּתִ ה  ְמַכּסֶ
ּלֹא ְיַקְטְרגּו ַהְמַקְטְרִגים ָעָליו ְוִיְגְזלּו  ֵדי ׁשֶ ּכְ

עֹות: ּפָ ּנּו ַהַהׁשְ ִמּמֶ

דֹול, ב.  ּגָ ְמֻפְרָסם  הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ַאְך 
ִצים  ּוִמְתַאּמְ ּנּו  ִמּמֶ יֹוְדִעים  ַהְמַקְטְרִגים 
ַפע  ֶ ַהּשׁ ְלהֹוִריד  לֹו  יַח  ְלַהּנִ ִלְבִלי  ְמֹאד 
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ן  ְוַעל־ּכֵ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ַמֲחֹלֶקת  ַלֲעׂשֹות  ַאֵחר  יק  ַצּדִ ֵלב  ּבְ נֹוֵתן 

ַפע: ֶ ֵדי ְלַכּסֹותֹו, ְויּוַכל ְלהֹוִריד ַהּשׁ ִעּמֹו ּכְ

ּתֹוָרה פט

ּלֹו  ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
יּוַכל  אי  ַוּדַ ּבְ ִכיָנה,  ְלַהּשְׁ ם  ּגַ נֹוְגִעים 
ְוֹלא  ְוַעְצבּות,  דֹול  ּגָ ַצַער  יֹוֵתר  לֹו  ִלְהיֹות 
ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעֹבד  יּוַכל 

ֲאִני  ָמה  ְלַעְצמֹו   יב  ְלָהׁשִ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ
ּלֹו,  ׁשֶ רֹון  ַהִחּסָ ִלי  ר  ְיַסּפֵ ַעְצמֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ
דֹול ִמזֶּה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ָיבֹוא  בֹוד ּגָ ְוִכי ֵיׁש ּכָ

ּלֹו: ׁשּו ַהּמִֹחין ׁשֶ דֹוָלה ְוִיְתַחּדְ ְמָחה ּגְ ְלׂשִ

ּתֹוָרה צ

ִכיָנה: ַהּשְׁ ל ַהֶחְסרֹונֹות ּבְ ָלִמים ּכָ ה', ִנׁשְ ַח ַעְצמֹו ּבַ ּמֵ ׂשַ ּמְ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ



ּתֹוָרה צא תנ

ּתֹוָרה צא

ְהֶיה ָהֱאמּוָנה ֲחָזָקה ְמֹאד ְמֹאד,  ּיִ ָצִריְך ׁשֶ
ָהֵאיָבִרים,  ָכל  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ
ַעל־ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶאל  ָלבֹוא  ִלְזּכֹות  יּוַכל  ְוָאז 

ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֱאמּוָנה,  ְיֵדי 
ֵהִבין  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלַהֲאִמין  ה  ִחּלָ ִמּתְ
ֶכל.  ּשֵׂ ּבַ ַלֲהִבינֹו  ְך  ַאַחר־ּכָ זֹוֶכה  ָבר,  ַהּדָ

ֹבִהים  ּגְ ָבִרים  ּדְ לֹו  ֵיׁש  ְך  ַאַחר־ּכָ ַאְך 
ָצִריְך  ֶכל,  ּשֵׂ ּבַ ַלֲהִביָנם  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ יֹוֵתר 
ה  ּמֶ ּבַ ְלַהֲאִמין  ֱאמּוָנה  ּבֶ יֹוֵתר  ְלִהְתַחזֵּק 
ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְכלֹו,  ׂשִ ּבְ ֲעַדִין  ֵמִבין  ֵאינֹו  ׁשֶ

ָבִרים, ְוֵכן ְלעֹוָלם: ם ֵאּלּו ַהּדְ ְלָהִבין ּגַ

ה ְלתֹוָרה צא ִפָלּ ּתְ

ִני  ְוַזּכֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ֱאמּוָנה,  ֵאל  ָעְזֵרִני.  ְרָדפּוִני  ֶקר  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ִמְצֹוֶתיָך  ל  ּכָ )קט( 

ָעְזֵרִני  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ֶאְתַחזֵּק  ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה 
ָהֱאמּוָנה  תֹוְך  ּבְ ַעְצִמי  ֶאת  ְוַאְכִניס  ָכל־ֵעת,  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ֶאְתַחזֵּק  ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ
יֹוֵתר  בֹוָהה  ּגְ ֶלֱאמּוָנה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַלֲעלֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
קּות  ְלִהְתַחזְּ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ַעל־ְיֵדי  ֶכל  ַהּשֵׂ ֶאל  ָלֹבא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְויֹוֵתר, 
ִחיָלה  ּתְ ּבַ ְמִביָנם  ָהִייִתי  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ְכִלי  ׂשִ ּבְ יג  ּוְלַהּשִׂ ּוְלָהִבין  ֱאֶמת  ּבֶ ָהֱאמּוָנה 
י  ַדְעּתִ ּבְ יָגם  ּוְלַהּשִׂ ְלָהִביָנם  ה  ֶאְזּכֶ ה  ְוַעּתָ ְלַבד.  ֱאמּוָנה  ּבֶ ֶהם  ּבָ ְלִהְתַחזֵּק  ָצִריְך  ְוָהִייִתי 
ֱאמּוָנה  ּבֶ ֶהם  ּבָ ֲעַדִין ֶאְתַחזֵּק  ּלֹא ָאִביָנם  ׁשֶ יֹוֵתר  ְוֶנְעָלִמים  בֹוִהים  ּגְ ְדָבִרים  ּבִ ְכִלי, ַרק  ְוׂשִ
ַעם  ָכל ּפַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ַעם, ַעד ׁשֶ ָכל ּפַ ה ּבְ ָ תֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ דֹוָלה ּבְ ֱאמּוָנה ּגְ ֵלָמה, ְוֵכן ֶאְתַחזֵּק ּבֶ ׁשְ
ָכל־ֵעת  בֹוִהים ְוֶנְעָלִמים יֹוֵתר. ְוֵכן ּבְ ָבִרים ַהּגְ י ַגם ֵאּלּו ַהּדְ ְכִלי ְוַדְעּתִ ׂשִ יג ּבְ ְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ
ַעת ַעל־ְיֵדי  ֶכל ְוַהּדַ יְך ַהּשֵׂ ה ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ דֹוָלה יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ׁשֶ ֱאמּוָנה ּגְ ָוֵעת ֶאְתַחזֵּק ּבֶ
י ְוָהִייִתי ָצִריְך ְלַהֲאִמין  ּנִ ה ָהָיה ֶנְעָלם ִמּמֶ ִחּלָ ּתְ ּבַ ָבר ׁשֶ ל ַהּדָ ֶכל ׁשֶ ָהֱאמּוָנה, ָלֹבא ֶאל ַהּשֵׂ
דֹוָלה ָלַדַעת  ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֵלם ּבִ ה ָלֹבא ְלֹראׁש ֱאמּוָנה ּוְלַדַעת ׁשָ ֶאְזּכֶ ֱאמּוָנה ְלַבד, ַעד ׁשֶ ּבֹו ּבֶ
ְלָהִבין  י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ּבְ ר  ֶאְפׁשַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ּוְלָהִבין  ָלַדַעת  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ אֹוְתָך  יר  ּוְלַהּכִ
ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ה  ֶאְזּכֶ ַעת,  ַהּדַ ּבְ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ֶ ּשׁ ּוַמה  ֱאֶמת.  ּבֶ
ֶלֱאמּוָנה  ָזכּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ָהֶעְליֹוָנה,  ֲעָלה  ַהּמַ ַתְכִלית  ּבְ
ְך, ַעד  ל ּכָ ֵלָמה ַוֲחָזָקה ּכָ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ֵאין ַמֲעָלה ַאֲחָריו, ְוֶאְזּכֶ ֲעָלה ׁשֶ ַתְכִלית ַהּמַ ּוְלַדַעת ּבְ

ָכל ָהֵאָבִרים: ט ָהֱאמּוָנה ּבְ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ

ֵלָמה  ן ִלי ֱאמּוָנה ׁשְ א, ְיֹהָוה ֵעיֶניָך ֲהלֹוא ֶלֱאמּוָנה, ּתֶ ּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  דֹוׁשָ ִעְנַין ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ל ָהעֹוָלם ּבְ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה יֹוֵדַע ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ֱאֶמת, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבֶ
ֵני  ּבְ ם ַמֲאִמיִנים  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש  ִיׂשְ עֹוֵבר ַעל  ֶ ּשׁ ּוִבְפָרט ַמה  ַהּכֹל,  ְיסֹוד  הּוא  ׁשֶ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ִעְנַין  ּבְ ַמְדֵרגֹות  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ֵיׁש  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ַמֲאִמיִנים, 
הּוא ְיסֹוד  ָגם ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ָרֵאל, ַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ּפְ עֹוְבִרים ַעל ִיׂשְ לּויֹות ׁשֶ רֹות ְוָכל ַהּגָ ְוָכל ַהּצָ
ה ַעל  עֹוֵבר ַעּתָ ֶ ים. )ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ דֹוׁשִ יָת ָאְזֵננּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּכָ
ָרֵאל ִלְבֵני  ֵני ִיׂשְ זֵָרה ָרָעה, ִליָקח ּבְ ָרֵאל, ]ְוִנְגְזָרה ַהּגְ ה ְגזֵרֹות ָרעֹות ַעל ִיׂשְ ָך ְוִנְגְזרּו ַכּמָ ֶצף ֵמִאּתְ ר ָיָצא ַהּקֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ



ה ְלתֹוָרה צא ִפָלּ תנאּתְ

ֵעת ָצָרה  ֲעֵדנּו ּבְ ְבֵרנּו ַנְחָלה ַמּכֹוֵתינּו, אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו, אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו, אֹוי, ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ְלָחָמה[, אֹוי ָלנּו ַעל ׁשִ ָחִיל ַלּמִ

רֹוִצים ְלהֹוִציא עֹוד ַחס  ַמע ׁשֶ ׁשְ ּנִ ה ָלנּו, אֹוי, אֹוי, ְלֵהיָכן ִנְבַרח ְלֵהיָכן ָננּוס ְלֶעְזָרה. ּוִבְפָרט ׁשֶ ֲעׂשֶ ָמָרה ָכֹזאת, אֹוי, ַמה ּנַ

ָרֵאל. אֹוי, אֹוי ַוֲאבֹוי, אֹוי ָוַמר, אֹוי ָוַמר, ְוָכל ֵאּלּו  ת ִיׂשְ ֶנֶגד ּדַ ם ּכְ זֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוֻכּלָ לֹום, ּגְ ְוׁשָ

יִתי  ר ִהְרּבֵ ן ֹזאת, ּוִבְפָרט ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ה ְלַתּקֵ ֲעׂשֶ ה ַמה ּנַ ָגם ֱאמּוָנה(. ְוַעּתָ ִאים ַעל־ְיֵדי ּפְ ם ּבָ ּלָ רֹות ּכֻ ַהּצָ

ּה. ּוֶבֱאֶמת  ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ִהיא ְיסֹוד ּכָ ַגם ֱאמּוָנה ׁשֶ א ַעל־ְיֵדי ְפּ אי ַהּכֹל ּבָ ָך, ּוְבַוּדַ ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדְ
ֶחְסרֹון  ּוֵמֲחַמת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֱאמּוָנה  ֵאין  ָהֲעֹונֹות  ִרּבּוי  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ֲחֵברֹו  ּבַ לּוי  ּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִנים ֹזאת  ה, ֲאָבל ֵאיְך ְמַתּקְ אּו ָהֲעֹונֹות, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַעּתָ ֵלמּות ּבָ ׁשְ ֵאינֹו ּבִ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ
ַאֲהָבה,  ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהּבֹוֵחר ּבְ ן, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּוֵמֵהיָכן ַמְתִחיִלים ְלַתּקֵ
ה ְנִביֶאָך  ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת ּבִ ּתֶ ע ּתֹוָרֶתָך, ַוּתִ נּו ְלַמּדַ ה חֹוַנְנּתָ ַאּתָ
ים  ּיִ יִקים ַוֲחִסיִדים ֲאִמּתִ ָכל ּדֹור ָודֹור ַצּדִ ַלְחּתָ ָלנּו ּבְ יֶתָך. ּוְבַרֲחֶמיָך ְוֶחְמָלְתָך ׁשָ ֶנֱאַמן ּבֵ
בּונֹות ַהּתֹוָרה ְלעֹוְמָקּה,  יג ּתְ ר ָזכּו ְלַהּשִׂ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ּוְנבֹוִנים ּבֶ ְונֹוָרִאים ֲחָכִמים  ים  ְקדֹוׁשִ
ּיּוַכל  עֹוָלם ׁשֶ ר ֵאין ָלׁשֹון ּבָ ִבים ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ ּגָ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְוִנׂשְ ְוִגּלּו ָלנּו ִחּדּוׁשִ
ִהּלֹות ְיֹהָוה  ִרים ּתְ ם ְמַסּפְ ָתם ְוֹכָחם, ְוֻכּלָ ָ בֹות ַמֲעָלָתם ְוגֹוְבָהם ּוְקֻדּשׁ ּגְ ֶקף רּום ִנׂשְ ר ּתֹ ְלַסּפֵ
ֵאי  ַעִין ְלָכל ּבָ ה ַעִין ּבְ דֹוׁשָ ים ָהֱאמּוָנה ַהּקְ יִכים ּוְמַגּלִ ה, ּוַמְמׁשִ ר ָעׂשָ ְוֵעזּּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ
ָעֵלינּו,  עֹוְבִרים  ר  ֲאׁשֶ רֹות  ַהּצָ ּוְבָכל  עּוֵתנּו,  ִמּטָ ְבנּו  ׁשַ ֹלא  ֲעַדִין  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְוַאֲחֵרי  עֹוָלם. 
ר  ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ּלֹא ָזִכינּו ְלִהְתעֹוֵרר ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ים, ֹלא ַדי ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה ּבַ ְפָרט ַעּתָ ּבִ
ָך  ים ִנְתַרַחְקנּו ִמּמְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ם ּבַ ה, ַאף ּגַ רֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּצָ ַלְחּתָ ָעֵלינּו ּכָ ִביל זֶה ׁשָ ׁשְ ַרק ּבִ
ם ּוְלָבָבם  ְעּתָ ם ּדַ ר ִנְתַעּקֵ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ים ִמּבְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ר ִנְמָצִאים ּכַ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ֲאׁשֶ
ה  ר, ַרק ַאּתָ ַדּבֵ ה. אֹוי, ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ רֹות ָהֵאּלֶ ְוָנְפלּו ֵמֱאמּוָנָתם ַעל־ְיֵדי ְמִרירּות ַהּצָ
ּוִמי יֹוֵדַע ַמה  יָחא,  ִעְקבֹות ְמׁשִ ה ּבְ ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ ּבַ ה  עֹוֵבר ָעֵלינּו ַעּתָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְלַבד יֹוֵדַע ּכָ
י ְבָצָרה  י ָקֹטן הּוא. ַרֵחם ָעֵלינּו ָמֵלא ַרֲחִמים, ּכִ לֹום אֹוי, ִמי ָיקּום ַיֲעֹקב ּכִ ְהֶיה עֹוד ַחס ְוׁשָ ּיִ
יָעה, ְיֹהָוה  יָעה הֹוׁשִ ְכָלל ּוִבְפָרט. ַרֵחם ָעֵלינּו ֵאל ֱאמּוָנה, ַרֵחם ַרֵחם, הֹוׁשִ דֹוָלה ֲאַנְחנּו ּבִ ּגְ
ָך  ַחְסּדֶ ַמִים  ָ ַהּשׁ ּבְ ְיֹהָוה  ִצְדָקֶתָך.  ּבְ ֲעֵנִני  ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ֲחנּוַני  ּתַ ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ִתי  ִפּלָ ּתְ ַמע  ׁשְ
ר  ָכל־ֵעת, ַעד ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ֵלָמה ּבֶ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ֶמָך ְוַזּכֵ ָחִקים. ָעְזֵרנּו ְלַמַען ׁשְ ֱאמּוָנְתָך ַעד ׁשְ
בֹוֶדָך,  ר ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ֲאׁשֶ דֹול ֵמִאּתְ ָיֹבא ָעַלי ֵאיָמה ְוִיְרָאה ּוַפַחד ּגָ
ָאדֹון  ְלָבֵבנּו.  ּובֹוֵחן  בֹוֵתינּו  ַמְחׁשְ ְויֹוֵדַע  ינּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְורֹוֶאה  ָכל־ֵעת  ּבְ ָעֵלינּו  עֹוֵמד  ה  ְוַאּתָ
ָכל־ֵעת  ֱאֶמת ּבְ ָכל זֶה ּבֶ ֵצנּו ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּבְ ֵקנּו ְוַאּמְ ים, ַחזְּ ּלִ ָיִחיד, ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוֵמל ּדַ
ל ִמיֵני  ּוִמּכָ ִעים,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ל ִמיֵני ֲחָטִאים  ֵצל ַעל־ְיֵדי־זֶה ִמּכָ ה ְלִהּנָ ִנְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָוֶרַגע, ּבְ
ב,  ּלֵ ּבַ ל ִמיֵני ַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ְלּבּוִלים, ּוִבְפָרט ִמּכָ ל ִמיֵני ּבִ בֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ּוִמּכָ ַמֲחׁשָ

ה: דֹוׁשָ ֶנֶגד ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ֵהם ּכְ בֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ׁשֶ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ִמּכָ

ָלל, ַרק  ּיֹוֵדַע אֹוְתָך ּכְ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ַעְצְמָך, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ּכֹל, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ית  ֵראׁשִ ִלי  ּבְ ִנְצִחי  ַקְדמֹון  ָיִחיד  ב  ַהְמֻחּיָ ִנְמָצא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמיִנים  ָאנּו 
ת ֲאָלִפים ְוכּו'. ּוְבַרֲחֶמיָך  ְחָלט זֶה ֲחֵמׁשֶ ָראָת ָהעֹוָלם ֵיׁש ֵמַאִין ַהּמֻ ה ּבָ ִלי ַתְכִלית, ְוַאּתָ ּבְ
ה ַעל־ְיֵדי ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב,  דֹוׁשָ נּו ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ דֹוִלים ִהְתַחְלּתָ ְלָהִאיר ּבָ ַהּגְ
ְכָתב  ה ּבִ דֹוׁשָ ְך ָנַתּתָ ָלנּו תֹוָרְתָך ַהּקְ עֹוָלם, ְוַאַחר ּכַ ר ֵהם ִהְתִחילּו ְלַגּלֹות ֱאָלהּוְתָך ּבָ ֲאׁשֶ
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ַעת  ר הּוא ֵהִאיר ֵעיֵנינּו ּוָפַתח ָלנּו אֹור ַהּדַ יֶתָך, ֲאׁשֶ ה ְנִביֶאָך ֶנֱאַמן ּבֵ ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ּוְבַעל ּפֶ
דֹולֹות  ל ַהּגְ ָך, ַעל־ְיֵדי ּכָ ַבּדֶ ה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵאין עֹוד ִמּלְ י ַאּתָ ַדע, ּכִ ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהּוָ
דֹוָלה הֹוַסְפּתָ ֶחֶסד ָוטֹוב,  ּיֹום ַהזֶּה. ּוְבֶחְמָלְתָך ַהּגְ נּו ְלַחּיֹוֵתינּו ּכַ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ְוַהּנֹוָראֹות ֲאׁשֶ
ִאים  ּנָ ּתַ ְוַאֲחרֹוִנים,  ּוְנִביִאים, ִראׁשֹוִנים  ְזֵקִנים  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ּדֹור  ָכל  ּבְ ָלנּו  ַלְחּתָ  ְוׁשָ
ָכל ּדֹור  ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ִנים ַוֲחִסיִדים, ַצּדִ ָנן ַסבֹוָרֵאי, ּוְגאֹוִנים ְוַרּבָ ַוֲאמֹוָרִאים ְוַרּבָ
נּו  ן ַזּכֵ ה. ַעל־ּכֵ ֵאּלֶ יִקים נֹוָרִאים ּכָ ַלְחּתָ ָלנּו ַצּדִ ה ְוׁשָ ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ ם ּבַ יָתנּו ּגַ ִזּכִ ָודֹור, ַעד ׁשֶ
ְרצֹוָנם  ר ִצּוּו אֹוָתנּו ְוִלְהיֹות ּכִ ֹכל ֲאׁשֶ ַדְרֵכיֶהם ּוְלַצּיֵת אֹוָתם ּבְ ים, ֵליֵלְך ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
יכּו  ִהְמׁשִ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵאיְך  ְוהֹוֵרנּו  ֵדנּו  ַלּמְ ָכל־ֵעת.  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
ָהֲעצּוָמה,  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  יכּו  ִהְמׁשִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ר ָיְגעּו  ם ְוטּוָבם ְוִצְדָקָתם, ֲאׁשֶ יְך ָעֵלינּו ֱאמּוָנָתם ְוַחְסּדָ נּו ְלַהְמׁשִ זָּכּו. ַזּכֵ ֶ זָּכּו ְלַמה ּשׁ ַעד ׁשֶ
ָרֵאל ְלדֹורֹות  ֵני ִיׂשְ דֹולֹות ְמֹאד, ְלֵהִטיב ְלָכל ּבְ יִגיעֹות ְוִטְרחֹות ּגְ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבִ ְוָטְרחּו ּבִ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוִבְפָרט  עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ּוְלַגּלֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ר  ְוָהִעּקָ עֹוָלם. 
ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת ְלַמַען ּכָֹחם ּוְזכּוָתם  יֵענּו ּבְ ה. ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ַעם ָקדֹוׁש, ַעם ְקרֹובֹו, ַעם ְסֻגּלָ
י ָבאּו ַמִים ַעד  ּכִ יֵענּו ֱאֹלִהים  ב ְמֹאד ַעד ֵאין ֵחֶקר. הֹוׁשִ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ַהּנֹוָרא  דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ
ה  דֹוׁשָ ַעם ָלֹבא ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ָכל ּפַ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ֵלָמה ּבֶ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ָנֶפׁש. ַזּכֵ
ה ָתִמיד  ָכל ָהֵאָבִרים. ְוִנְזּכֶ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ה ּבְ דֹוׁשָ ט ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֵ ּשׁ ַעת, ְוִתְתּפַ ֶאל ַהּדַ
י ְיֹהָוה עֹוָלם  ֱאַמר, ַחְסּדֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ ֵלם ּבֶ ֶפה ָמֵלא ּוְבֵלב ׁשָ ה ּבְ דֹוׁשָ ר ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ְלַדּבֵ
ְלֲאָך ְיֹהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך  ַמִים ּפִ ִפי. ְוֶנֱאַמר, ְויֹודּו ׁשָ יָרה ְלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ָאׁשִ
ֶרְך ֱאמּוָנה  ֲעֹמד. ְוֶנֱאַמר, ּדֶ ים. ְוֶנֱאַמר, ְלדֹור ָודֹור ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנּתָ ֶאֶרץ ַוּתַ ְקַהל ְקדֹוׁשִ ּבִ
יק  ֱאמּוָנה. ְוֶנֱאַמר, ְוַצּדִ הּו ּבֶ ַבר ְיֹהָוה ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ י ָיׁשָ יִתי. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ּוִ ֶטיָך ׁשִ ּפָ י ִמׁשְ ָבָחְרּתִ
י טֹוב ְיֹהָוה  רּום ַקְרנֹו. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ִמי ּתָ י ִעּמֹו ּוִבׁשְ ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה. ְוֶנֱאַמר, ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסּדִ ּבֶ
ֶצֶדק  יְך ִלי ּבְ ּתִ יְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרׂשְ ּתִ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹור ָודֹור ֱאמּוָנתֹו. ְוֶנֱאַמר, ְוֵאַרׂשְ
רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם  ֱאמּוָנה ְוָיַדְעּתְ ֶאת ְיֹהָוה. ּבָ יְך ִלי ּבֶ ּתִ ט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ְוֵאַרׂשְ ּפָ ּוְבִמׁשְ

ָאֵמן ְוָאֵמן:
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תֹוְך  ָהָאָדם ָנע ָוָנד ֲאִפּלּו ּבְ ֶ ַעל־ְיֵדי ַמה ּשׁ
ּוְלַהֲחיֹות  יִנים  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ ָיכֹול  יתֹו,  ּבֵ
חֹות  ּדָ מֹות ַהּנִ ִנים(: ]ְוהּוא ִעְנָין ִהְתַעּלּות ְנׁשָ ן ּפְ ֵמִתים )ַעּיֵ

י  ּכִ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ֹבָאר  ַהּמְ ָוָנד  ָנע  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 

ִמיָתה  "ְדְנִפיָלה  ִתים,  ַהּמֵ ִחּיַת  ּתְ ִעְנָין  ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  זֶה 

ֵרי"[. ִמּקְ

ה ְלתֹוָרה צב ִפָלּ ּתְ

ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ַהַצּדִ ַמֲעַלת  ֶדל  ּגֹ ָלנּו  הֹוַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )*ג( 

ה  ה ְוַאַחת ֵהּנָ ֵהם ָנִעים ְוָנִדים ְוהֹוְלִכים ַאַחת ֵהּנָ ַעל־ְיֵדי ַמה ׁשֶ ְך, ׁשֶ ל ּכַ דֹול ּכָ ַח ּגָ ָלֶהם ּכֹ
ָנא  ַוֲחֹמל  ן חּוס  ַעל־ּכֵ ֵמִתים,  ּוְלַהֲחיֹות  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יק  ְלַהְמּתִ זֶה  ּבָ ְיכֹוִלין  יָתם,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ
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תֹוָרְתָך  ה ּבְ ִני ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ זֶּה. ְוַזּכֵ ַח ּכָ ׁש ָלֶהם ּכֹ ּיֵ ה ׁשֶ ֵאּלֶ יִקים ּכָ ִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ָעַלי, ְוַזּכֵ
י ְלָכל  ִלּבִ ְך ַהֲחִמימּות ְוָהֵאׁש ַהּבֹוֵער ּבְ ּכֵ ה ְלׁשַ ָכל יֹום ָויֹום, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ַרק  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּבֹוֵער  י  ִלּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ ָעְלָמא,  ַהאי  ּדְ ְוִכּסּוִפין  ַוֲהָבִלים  ֲאוֹות  ַהּתַ
ה ּוְבִצְמצּום ָהָראּוי ְלִפי ַמְדֵרָגִתי, ְוֹלא ֶאֱהֹרס ֶאת  ִמּדָ ְלתֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדֶתָך, ְוַגם זֶה ִיְהֶיה ּבְ
י ִאְמָרֶתָך, ְלַמַען ֹלא ֶאֱחָטא ָלְך. י ָצַפְנּתִ ִלּבִ תּוב: ּבְ ּכָ לֹום, ַוֲאַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ בּוִלי ַחס ְוׁשָ ּגְ

ׁש,  ַאְחּדּות ֶאָחד ַמּמָ ּה ּבְ ֶאֱהֶיה ִנְכָלל ִעּמָ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ְך ּבְ ל ּכַ ק ּכָ ּבֵ ִני ְלִהְתּדַ ְוַזּכֵ
ה  ים, ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ְכָלל ַהַצּדִ ן ּבִ ם ּכֵ ֶאֱהֶיה ִנְמָנה ּגַ ְבִחיַנת: ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם, ַעד ׁשֶ ּבִ
ְך  יִנים ְוִיְהֶיה ִנְמׁשָ ל ַהּדִ ִקין ּכָ יִתי, ִיְהיּו ִנְמּתָ תֹוְך ּבֵ ֲאִני ָנע ָוָנד ִלְפָעִמים ּבְ ַעל־ְיֵדי ַמה ׁשֶ ׁשֶ
ִחי,  ֶות, ֲהֹלא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ תּוב: ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִתים. ִויֻקּיָ ִחּיַת ַהּמֵ ִחיַנת ּתְ ּבְ
א.  ַוֲאִני ֶאְרּפָ י  ַוֲאַחּיֶה, ָמַחְצּתִ ֲאִני ָאִמית  ְוֶנֱאַמר:  ים.  ַהַחּיִ אֹור  ּבְ ִלְפֵני ֱאֹלִהים  ְך  ְלִהְתַהּלֵ

ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוֶנֱאַמר: ְוַאּתֶ
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ם א.  ׁשֵ ֱאמּוָנה,  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ַעל־ְיֵדי 
ה  ַמִים ִמְתַאֵהב ַעל ָידֹו, ּוְמַקּיֵם ִמְצַות ֲעׂשֵ ׁשָ
ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ׁשֶ  ," "ְוָאַהְבּתָ ל  ׁשֶ

ּקּון כ: ּקּוִנים ּתִ ּתִ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַמְעָלה ב.  ּלְ א ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַמְדֵרָגה ׁשֶ ם ּבָ ּגַ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמן,  ֵמַהזְּ

ֶכל ַצח: ׂשֵ ּבְ

ה ְלתֹוָרה צג ִפָלּ ּתְ

ְצוֹות,  ל ַהּמִ ִהיא ׁשֶֹרׁש ּכָ ִני ְלַקּיֵם ִמְצַות ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ׁשֶ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*ד( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִרּיֹות,  ַנַחת ִעם ַהּבְ ְהֶיה ִעְסִקי ּבְ ּיִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוׁשֶ ׁש ּתַ ּמֵ ה ּוְלׁשַ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ה ַלֲעֹסק ּבַ ְוֶאְזּכֶ
ְכָלל  ן ּבִ ם ּכֵ זֶה ּגַ ַמִים ִמְתַאֵהב ַעל ָיִדי, ׁשֶ ם ׁשָ ִיְהֶיה ׁשֵ ֱאמּוָנה ַעד ׁשֶ ן ּבֶ א ּוַמּתָ ְוַלֲעׂשֹות ַמּשָׂ
ֵהא  ּיְ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך, ׁשֶ ּדָ מֹו ׁשֶ ִמְצַות ְוָאַהְבּתָ ּכְ
ַנַחת ִעם  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוִעְסקֹו ּבְ ׁש ּתַ ּמֵ ָנה ְוׁשִ יַצד, ָקָרא ְוׁשָ ַמִים ִמְתַאֵהב ַעל ָיְדָך, ּכֵ ם ׁשָ ׁשֵ
תּוב  ַמִים ִמְתַאֵהב ַעל ָידֹו. ְוָעָליו ַהּכָ ם ׁשָ ֱאמּוָנה ְוכּו'. ִנְמָצא ׁשֵ ֹאֹו ּוַמָתנֹו ּבֶ ִרּיֹות ּוַמְשָ ַהּבְ
ַמן  הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ִני ָלבֹוא ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַמְדֵרָגה ׁשֶ ָאר. ְוַזּכֵ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ אֹוֵמר ִיׂשְ
ֶכל  דֹוָלה ּוְבׂשֵ ָנה ּגְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ָבה ּוְלַגְדלּות ַהּמִֹחין, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ְוִלְבִחיַנת ַמְחׁשָ
רּוְך ֱאֹלִהים  ח. ְוֶנֱאַמר ּבָ ִתי ִיּקַ ִפּלָ ִתי ְיֹהָוה ּתְ ִחּנָ ַמע ְיֹהָוה ּתְ תּוב ׁשָ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ַצח, ִויֻקּיַ

י: ִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאּתִ ִפּלָ ר ֹלא ֵהִסיר ּתְ ֲאׁשֶ

ּתֹוָרה צד

יַע  ּפִ ַיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ
ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲאִמין  ּתַ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֲחָסָדיו 
ָהֱאמּוָנה  ֶאל  ּוְתָצֵרף  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִניצֹוצֹות 

"ל  ּנַ ֶכל ּכַ ִאים ַלּשֵׂ י ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבָ ֶאת ַהָחְכָמה )ּכִ
ֹזאת,  ה ּכָ ְהֶיה ְלָך ַעִין ְקדֹוׁשָ ִסיָמן צ"א(, ְוָאז ּתִ

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ּכְ ר  ֲאׁשֶ



ה ְלתֹוָרה צד ִפָלּ ּתְ תנד

ָהאֹוִתּיֹות,  ֵהם  ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ִיְתַעּלּו 
ּבּוִרים  ּדִ ֵמֶהם  ה  ַנֲעׂשֶ אֹוָתם  ֲעֶלה  ּתַ ּוְכׁשֶ
יַע  ּפִ ה ַיׁשְ ּבּוִרים ָהֵאּלֶ ים, ְוַעל־ְיֵדי ַהּדִ ְקדֹוׁשִ
בֹות  ַהּתֵ י  ]ּכִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַרְך ַרב טּוב  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  מּוָבן  זֶה  ּבָ ַפע.  ֶ ַהּשׁ ְלהֹוָרַדת  ִלים  ּכֵ ֵהם 

ֲענּוֵגי  ּתַ ל  ּכָ ְוזֶהּו  ְוָקא[,   ּדַ ִדּבּוִרים  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַרְך:  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ה ְלתֹוָרה צד ִפָלּ ּתְ

ֶאת  יָת  ָעׂשִ ה  ַאּתָ ָהֶעְליֹוִנים,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ּוִבׁשְ ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ה  ַאּתָ )*ה( 

מֹו  ּכְ ֵליָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  נּו  ַזּכֵ ֶהם.  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ִמים  ַהּיָ ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ
יִקים ֲאבֹוֵתינּו  ָאר ַהַצּדִ ל ׁשְ ים. ַאְבָרָהם ִיְצַחק ְוַיֲעֹקב, ְוֵכן ּכָ דֹוׁשִ ָך ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ֶהֱאִמינּו ּבְ ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ י  ֲאִמּתִ ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ּבְ ֵליָמה  ׁשְ יִדיָעה  ּבִ ָך  ִמּמְ ֵליַדע  נּו  ְוַזּכֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַרּבֹוֵתינּו 
ָכל  י  ּכִ ֲחֵפָצה  ּוְבֶנֶפׁש  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו,  ָאִביָך  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ע  ּדַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ּוְלַקּיֵם 
ֱאמּוָנה ְוָיַדַעּתְ ֶאת  יְך ִלי ּבֶ ּתִ בֹות ֵמִבין. ְוֶנֱאַמר ְוֵאַרׂשְ ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ְיֹהָוה ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחׁשָ
לּות  ּכְ ר ַעל־ְיֵדי ַהִהְסּתַ לּות ָטהֹור ְוַזְך ָוַצח, ַעד ֲאׁשֶ ּכְ ים ּוְלִהְסּתַ ִני ְלֵעיַנִים ְקדֹוׁשִ ְיֹהָוה. ְוַזּכֵ
ָבר ַהזֶּה  ּדָ ׁש ּבַ ּיֵ ֵליָמה ׁשֶ י ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ֶכל ֲאִמּתִ ָחְכָמה ְוׂשֵ ָבר ּבְ ל ַעל ֵאיזֶה ּדָ ּכֵ ֶאְסּתַ ְלַבד ׁשֶ
ָבר  זֶה ַהּדָ ין ּבְ ׁשִ יצֹוצֹות ַהְמלּוּבָ ל ַהּנִ אֹוִתּיֹות ְוִניצֹוצֹות ְקדֹוׁשֹות, ַעל־ְיֵדי זֶה ִיְהיּו עֹוִלין ּכָ
ין  יצֹוצֹות ִיְהיּו ַנֲעׂשִ ּתּוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַלְיֹהָוה. ּוֵמָהאֹוִתּיֹות ְוַהּנִ ְבִחיַנת ּפִ ן ּוְמקֹוָרן ּבִ ְרׁשָ ְלׁשָ
זֶהּו  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֵבית  טּוב  ַרב  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  ְוַעל־ְיֵדי  ּבּוִרים,  ּדִ
ָרֵאל  תּוב ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיׂשְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְבָיכֹול, ִויֻקּיַ ָך ּכִ ּלְ ֲענּוג ׁשֶ ר ַהּתַ ִעּקָ
ַמֲעַלת  ֶדל  ּגֹ ה הֹוַדְעָתנּו  ַאּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֱאֹלֵהינּו.  ְיׁשּוַעת  ֶאֶרץ ֶאת  ַאְפֵסי  ל  ּכָ ָראּו 
מֹו  ּכְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ בֹוְדָך  ּכְ ִכיַנת  ׁשְ ֶרה  ַמׁשְ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ָך,  ּלְ בֹוד ׁשֶ י ַהּכָ ְלּבּוׁשֵ ִחיַנת ְלבּוׁש ִמּמַ ָרֵאל הּוא ּבְ ׂשְ תֹוָכם. ְוָכל ֶאָחד ִמּיִ י ּבְ ַכְנּתִ תּוב ְוׁשָ ּכָ ׁשֶ
ֵאיָנם  יַע ָלֶהם ַרב טּוב, ּוְכׁשֶ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ ָרֵאל ּכְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ֹלא ִנְבְראּו ֶאּלָ
ְבָיכֹול,  ּכִ דֹול  ּגָ ַצַער  ְלָך  ֵיׁש  ֲאַזי  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ֵמֲחַמת  ַהּטֹוב  ַעת  ּפָ ַהׁשְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים 
זֶה  ְעּבּוד  ְוַהּשִׁ לּות  ַהּגָ ָעֵלינּו  ָאַרְך  ה  ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ ָצר.  לֹו  ָצָרָתם  ָכל  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
נּו  ָגלּות ִעּמָ ָך ּבְ ִכיַנת ֻעזְּ ם ׁשְ ּגַ נּו ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ ָנה. ְוַאּתָ ִים( ׁשָ ה ֵמאֹות )ָקרֹוב ְלַאְלּפַ ֶאֶלף ְוַכּמָ
יִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי  ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ ר ֶנֱאַלְמּתִ ָרֵאל ַעד ֲאׁשֶ ָגלּות ִעם ִיׂשְ ּבּור ּבְ ְבָיכֹול ְוַגם ַהּדִ ּכִ
יצֹוצֹות  ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּנִ ָך ּוְכבֹוֶדָך, ְוַעל ּכָ ִכיַנת ֻעזְּ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַעל ׁשְ ר. ַעל־ּכֵ ֶנְעּכָ
ֵליָמה ְמֵהָרה ְלַמַען  ה ׁשְ ֻאּלָ דֹול ְוָכֵבד ְמֹאד ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ּגְ ָגלּות ּגָ ה ּבְ ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
בֹוד ְיֹהָוה  תּוב: ְוִנְגָלה ּכְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ִויֻקּיַ בֹוְדָך ַעל ּכָ ל ּכְ ּדֵ ה ְוִיְתּגַ ֵמָך, ְוִיְתַעּלֶ ׁשְ

ר: ּבֵ י ְיֹהָוה ּדִ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָ ׂשָ ְוָראּו ָכל ּבָ

ּתֹוָרה צה

ָאָדם  ֵני  ּבְ ֲעֵליֶהם  ֵמִקים  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָאז  ִאים,  ִנְתּגָ ַהּדֹור  ּוַמְנִהיֵגי  ְרְנֵסי  ּפַ ׁשֶ ּכְ
ם: ְעּתָ ּלֹא ָיזּוחּו ּדַ ֵדי ׁשֶ רּו ֲעֵליֶהם, ּכְ ְחְלקּו ִויַדּבְ ּיַ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה צה ִפָלּ תנהּתְ

ה ְלתֹוָרה צה ִפָלּ ּתְ

עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ הּוא  ְמרֹוָמיו  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ֹעשיֶ )*ו( 

ְלעֹוָלם  ָעַלי  י  ְעּתִ ּדַ זּוַח  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ְוָעְזֵרִני  ּוִבְזיֹונֹות,  ְוֵחרּוִפים  ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ַהּצִ
יַרִים.  ׁשִ ּכְ ַעְצִמי  ַלֲעׂשֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ָאָדם,  ׁשּום  ְוֶנֶגד  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ְלעֹוָלם  ֶאה  ֶאְתּגָ ּלֹא  ְוׁשֶ
ְלׁשּום  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעְזֵרִני  ּתַ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ָוַאִין,  ְוֶאֶפס  ַמה  ְבִחיַנת  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ַעְצִמי  ְוַאְחִזיק 
אֹוִתי  ּוְלַבזֹּות  ַלֲאחֹוֶריָך.  ֲחֹזר  ִלי  ְולֹוַמר  ְוַלְחֹלק  ָעַלי  ר  ְלַדּבֵ י  ְלֶנְגּדִ ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ָאָדם 
זּוַח  ּתָ ּלֹא  ְוׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  אּו  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁשֶ ַהּדֹור  ּוַמְנִהיֵגי  ְרָנֵסי  ּפַ ְלָכל  ְוַתֲעֹזר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ל  ִמּכָ יֵלם  ּצִ ּתַ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ָוַאִין,  ָוֶאֶפס  ַמה  ְבִחיַנת  ּבִ ַעְצָמן  ַיֲחִזיקּו  ַרק  ֲעֵליֶהם,  ם  ְעּתָ ּדַ
ְרָנִסים  ּפַ ָלנּו  ְוַתְזִמין  ם,  ֶנְגּדָ ּכְ ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ָאָדם  ְלׁשּום  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ּוִבְזיֹונֹות  ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני 
ָלֶכם  י  ְוָנַתּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ָלנּו  ַקּיֵם  ּתְ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַוֲהגּוִנים,  ִרים  ׁשֵ ּכְ ּוַמְנִהיִגים 
יל. ְוֶנֱאַמר ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶהם ֹרִעים ְוָרעּום ְוֹלא ִייְראּו  ּכֵ ָעה ְוַהׂשְ י ְוָרעּו ֶאְתֶכם ּדֵ ִלּבִ ֹרִעים ּכְ

ֵקדּו ְנֻאם ְיֹהָוה: עֹוד ְוֹלא ֵיַחּתּו ְוֹלא ִיּפָ

ּתֹוָרה צו

ַעת  ׁשְ ּבִ ִאים  ַהּבָ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
יק  ּדִ ַהּצַ ָהָאָדם  ֵאֶצל  ְפָרט  ּבִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ֵהם  דֹול,  ּגָ ְדֵבקּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ רֹוֶצה  ׁשֶ
ַעת  ׁשְ ּבִ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ֵמַהּנִ
ֵהם  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ִלים,  ּכֵ ִביַרת  ׁשְ
ה  ּדָ ַהּמִ אֹוָתּה  ֵמֵעין  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל 
יק  ּדִ ה, ְוַהּצַ ּה ַעּתָ הּוא עֹוֵמד ּבָ ְדֵרָגה ׁשֶ ְוַהּמַ
ה  ִמּדָ ּוֵמֵאיזֶה  עֹוָלם  ֵמֵאיזֶה  ֵליַדע  ָצִריְך 
ָצִריְך  ְוַגם  ַהזֹּאת,  ַהזָָּרה  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִהיא 
עֹוָלם  ְלאֹותֹו  ְלַהֲעלֹוָתּה  ה  ּמֶ ּבַ ֵליַדע 
ִלְפָעִמים  ַאְך  ה,  ַעּתָ ּה  ּבָ הּוא  ׁשֶ ה  ּדָ ְוַהּמִ

זֶה  ָיכֹול,  ְוֵאינֹו  ְלַהֲעלֹוָתּה  רֹוֶצה  יק  ּדִ ַהּצַ
ִחיַנת  ָבה ַהזֹּאת ִהיא ִמּבְ ֲחׁשָ י ַהּמַ ֵמֲחַמת ּכִ
יק  ּדִ ַהּצַ ֲעַדִין  א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ַמְדֵרָגה 
לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ְוַעל־ּכֵ ֹזאת,  ְלַמְדֵרָגה 
בֹוא לֹו  ּתָ א ֹזאת ׁשֶ ְלַהֲעלֹוָתּה, ַאְך ֵמַאִין ּבָ
י  ּכִ ֵמֲחַמת  זֶה  ּה,  ְזַמּנָ ֹקֶדם  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ
נֹוֵפל  ָאז  יק,  ַצּדִ ֵאיזֶה  ַעל  ַמֲחֹלֶקת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
יק  ֲחֹלֶקת ְלַצּדִ ָבה ָזָרה ֵמֵעין אֹותֹו ַהּמַ ַמֲחׁשָ
יק רֹוֶצה ְלַהֲעלֹוָתּה,  ּדִ ַהּצַ ַאֵחר, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ר  ּבֵ ְמׁשַ אֹוָתּה,  ַמֲעֶלה  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ֲחֹלֶקת: ֲעֵלי ַהּמַ ל ּבַ ֹכַח ָהָרצֹון ּכָ ּבְ

ּתֹוָרה צז

תֹו  ְתִפּלָ ָרֵאל ָיכֹול ִלְמׁשֹל ּבִ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ִניָעה ִהיא  ר ַהּמְ רֹוֶצה, ַאְך ִעּקַ ֶ ִלְפֹעל ַמה ּשׁ
י  בֹות ָזרֹות, ּכִ ְדלּות ּוְפִנּיֹות ּוַמֲחׁשָ ֵמֲחַמת ּגַ
ְמֻיָחס  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְדלּות  ּגַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵיׁש 
ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוָעֵמל  ֵגַע  ּיָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  אֹו  דֹול,  ּגָ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאז  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

ן  ַעל־ּכֵ תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ָלה  ֶמְמׁשָ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין 
ֲעָמלֹו  ְוַגם  ִיחּוסֹו  ּכַֹח  ְוִלׁשְ זֶה,  ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ
ִאּלּו  ֲעבֹוַדת ה', ְוִיְהֶיה ִנְדֶמה לֹו ּכְ ָעַמל ּבַ ׁשֶ
ֲעבֹוַדת  ָלל ּבַ ַהּיֹום ִנְבָרא, ְוֹלא ָעַמל ֲעַדִין ּכְ
עֹוָלם ְוֵאין לֹו  ִאּלּו הּוא ָיִחיד ּבָ ם, ְוַגם ּכְ ֵ ַהּשׁ



ה ְלתֹוָרה צז ִפָלּ ּתְ תנו

ָאֵרי  ל ׁשְ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ׁשּום ִיחּוס. ְוֵכן ָצִריְך ְלׁשַ
ִאים  ה ַהּבָ ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ ּבְ בֹות ָזרֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ַהּמַ
אֹו  ֵמִזיד,  ּבְ ָהִראׁשֹוִנים  ֲעוֹונֹוָתיו  ֵמֲחַמת 
תֹו,  ְתִפּלָ ֵמִזיד, ְוָאז יּוַכל ִלְמׁשֹל ּבִ ִהְרֵהר ּבְ ׁשֶ

ַרְך, ְוֵיׁש לֹו  א ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְוָאז ִנְתַמּלֵ
תֹו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִפּלָ דֹול ִמּתְ ֲענּוג ּגָ ַרְך ּתַ ִיְתּבָ

עֹוָלם: עֹות ּבָ ּפָ ל ַהַהׁשְ יְך ּכָ ַמְמׁשִ

ה ְלתֹוָרה צז ִפָלּ ּתְ

ְנֶאיָך  י ִהּנֵה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמׂשַ ֹקט ֵאל. ּכִ ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ )צז( ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ

ְוֹלא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו  ָאְמרּו  ְצפּוֶניָך.  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  ַיֲעִרימּו סֹוד  ָך  ַעּמְ ַעל  ֹראׁש.  אּו  ָנׂשְ
ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ִיְכֹרתּו.  ִרית  ּבְ ָעֶליָך  ו  ַיְחּדָ ֵלב  נֹוֲעצּו  י  ּכִ עֹוד.  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשֵ ִיזֵָּכר 
י ָבאּו ָבִנים  ְכָלל ּוִבְפָרט, ּכִ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּבִ ַגׁשְ ֵעת ּבְ ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ב ׁשֶ יֹוֵדַע ַמֲעָמד ּוַמּצָ
ַוֲחָכֵמינּו  ְנִביֵאינּו  ל  ּכָ אּו  ִנּבְ ה  ֵאּלֶ ּדֹורֹוֵתינּו  ְוַעל  ָיֵמינּו  ְוַעל  ְלֵלָדה.  ַאִין  ְוֹכַח  ר  ּבֵ ַמׁשְ ַעד 
ְרָנָסה ְוִרּבּוי  ִתינּות ְוֶחְסרֹון ַהּפַ ְכפּו ָעֵלינּו ָצרֹות, ֵהן ֵמֹעל ַהּנְ י ּתָ ה, ּכִ ִמימֹות עֹוָלם ַעד ֵהּנָ
ָצרֹות  ִמיֵני  ָאר  ּוׁשְ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  עֹוָלם,  ּבָ ִכיִחים  ַהּשְׁ ים  ּוֵמחּוׁשִ ְכאֹוִבים  ְוַהּמַ ַהחֹוָלַאת 
ִנים,  ּדּול ּבָ ׁש ָלֶהם ַצַער ּגִ ּיֵ ִנים, ְוֵיׁש ׁשֶ ׁש ְלֹרב ָהעֹוָלם. ֵיׁש ֲחׁשּוֵכי ּבָ ּיֵ ְפָרִטּיּות ׁשֶ ְוִיּסּוִרין ּבִ
יָאם  ְלַהּשִׂ ּוִבְפָרט  ְלַפְרְנָסם  ה  ּמֶ ּבַ ָלֶהם  ְוֵאין  ּוָבנֹות  ִנים  ּבָ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוֵיׁש  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ִריְך  ּצָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יעֹו ּבְ ל ֶאָחד ְויֹוׁשִ ַרְך ְיַרֵחם ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ה, ַהּשׁ ה ְוָכֵהּנָ ְלֶהָהגּון ָלֶהם, ְוָכֵהּנָ
בֹות ִלְגֹזר  ִבים ַמֲחׁשָ ְתָיֲעִצים ָעֵלינּו ְוחֹוׁשְ ּמִ ָכל־ֵעת ׁשֶ ַמע ּבְ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ַע. ְונֹוַסף ָלזֶה ַמה  ׁשֵ ְלִהּוָ
ַדת  ם נֹוְגִעים ּבְ י ֻרּבָ ר ְלסֹוְבָלם, ּוִבְפָרט ּכִ ר ִאי ֶאְפׁשָ ָרֵאל ָחִליָלה, ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ זֵרֹות ַעל ַעּמְ ּגְ
ם ָצרֹות  ּלָ ִמּכֻ ה  ָקׁשָ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְוַעל  ַהּתֹוָרה.  נֹוֵתן  ּכֹל,  ְלָפֶניָך, ֲאדֹון  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוַגם  ַמִים,  ׁשָ ְמֶלאֶכת  ּבִ ים  ִמְתַרּפִ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְלַעְצֵמנּו,  ים  עֹוׂשִ ַעְצֵמנּו  ּבְ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֶפׁש  ַהּנֶ
ָבר  ּכְ ר  ּוִבְפָרט ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ינּו,  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע  ָך,  ֶנְגּדְ ִלְפׁשַֹע  ינּו  י ִהְרּבִ ּכִ ֵהֶפְך,  ּבְ ינּו  ָעׂשִ
ְוַהזִָּרים,  ים  ַהְמֻגּנִ י  ּוַמֲעׂשַ בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ְוַהְנָהגֹוַתי  ְוִעְנָיִני  ר ַמהּוִתי  ּוְלַסּפֵ ּדֹות  ְלִהְתּוַ ִנְלֵאִתי 
ֹאג  י ִאם ִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ְוִלׁשְ ה. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ּכִ יֵלִני ֵמַעּתָ ַרְך ַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
י  ְבַמֲעַמּקֵ אִתי  ּבָ ָמֳעָמד  ְוֵאין  ְמצּוָלה  יֵון  ּבִ י  ָטַבְעּתִ י  ּכִ ְמֹאד,  ִלי  ַמר  י  ּכִ ֵאֶליָך,  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ
י  ּכִ ְקָוה,  ּתִ ַתח  ּפֶ ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ָלה,  ְוַהּצָ ָמנֹוס  ׁשּום  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ָטָפְתִני.  ׁשְ ּבֶֹלת  ְוׁשִ ַמִים 
י, ֵהן ַעל  ַעל ַהְיׁשּועֹות, ֵהן ַעל ָצרֹות ַנְפׁשִ ן ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים ּבַ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ִאם ְלִהְתּפַ
ֵען  ם ֵאין ָלנּו ׁשּום ַמׁשְ ּלָ ָצָרָתם, ְוַעל ּכֻ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ל ֶאָחד ְלִהׁשְ ב ּכָ ֻחּיָ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ ָלל ִיׂשְ ָצרֹות ּכְ
ים ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו.  דֹוׁשִ ר ִצּוּונּו ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ֲאׁשֶ ה ְוַתֲחנּוִנים, ּכַ ִפּלָ י ִאם ַעל ּתְ ֵעָנה ּכִ ּוַמׁשְ
בֹות ַהּטֹוְרדֹות  ר ֵמֲחַמת ַמֲחׁשָ ה ְוַתֲחנּוִנים, ְוָהִעּקָ ִפּלָ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּתְ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ֲאָבל ַאּתָ
בֹות ָזרֹות  ְדלּות ּוְפִנּיֹות, ֵהן ִרּבּוי ַמֲחׁשָ ל ּגַ בֹות ׁשֶ ה, ֵהן ַמֲחׁשָ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ה ּוִבׁשְ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ר  יֹוֵתר, ֲאׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ִאים ָעַלי ּבִ ְוָרעֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוִהְרהּוִרים ְוַרְעיֹונֹות ָהָרִעים ַהּבָ
טּו ָעַלי ְמֹאד  ּשְׁ י ִהְתּפַ י ֵמֶהם, ּכִ ט ַנְפׁשִ ר ֲעֵליֶהם ּוְלַמּלֵ ּבֵ ֶרְך ֵאיְך ְלִהְתּגַ ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ
י ָאָנה ֲאִני ָבא. ָאָנה ֶאְבַרח,  י ַנְפׁשִ ילּו ֹכִחי. ֹלא ָיַדְעּתִ אִרי ִהְכׁשִ ְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָ ּתָ ְמֹאד, ִהׂשְ
ם  ּגַ ם ְסָבבּוִני, ַסּבּוִני  ּגַ ְוִהְדִריכּוִני, ַסּבּוִני  רּוִני  ּתְ ּכִ י  ּכִ ֵניֶהם,  ִמּפְ ֵלט  ָאָנה ָאנּוס, ָאָנה ֶאּמָ
ה,  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ יפּו ָעַלי ָיַחד ּוְביֹוֵתר ּבִ ל ַהּיֹום ִהּקִ ִים ּכָ ְסָבבּוִני, ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים, ַסּבּוִני ַכּמַ
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בֹות ָזרֹות ְוָרעֹות  ְלּבּוִלים ּוַמֲחׁשָ ִלי ִרּבּוי ּבִ ה ַאַחת ּבְ ִפּלָ י ּתְ ה ֹלא ָעְלָתה ֵמִאּתִ ר ַעד ֵהּנָ ֲאׁשֶ
ר ֹלא  ִבים ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵרי, ֲאׁשֶ ָהיּו ְמֻעְרּבָ ִפּלֹות ׁשֶ ה ּתְ ַבד ַהְרּבֵ ר, ִמּלְ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ּבְ
י  ְגּתִ ּלַ ּדִ ּוְבָרכֹות  ּבּוִרים  ּדִ ה  ַהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִאם  ָלל  ּכְ י  ָיַדְעּתִ
ִפי  ּבְ י,  ּבִ ִמּלִ ְלַגְמֵרי  ָחלּוק  י  ּפִ ָהָיה  י  ּכִ י,  ָאַמְרּתִ ֹלא  ִאּלּו  ּכְ י  ָאַמְרּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ַוֲאִפּלּו  ְלַגְמֵרי, 
י ָהָיה ָרחֹוק ֵמֶהם ְמֹאד,  גּוִמים ְמֹאד, ְוִלּבִ ִגים ֲחִצי ַמֲאָמִרים ּפְ ְלׁשֹון ִעּלְ י ּבִ ָפַתי ָאַמְרּתִ ּוִבׂשְ
לֹות ְמֹאד. אֹוי ִלי ַוי ִלי, אֹוי ִלי ַוי  בֹות ַרּבֹות ָרעֹות ְוָזרֹות ּוְמֻבְלּבָ י ָהָיה ָמֵלא ַמֲחׁשָ י ִלּבִ ּכִ
יֶבּנּו ָאָנה אֹוִליְך  י ָיקּום ֵאל ְוִכי ִיְפֹקד ָמה ֲאׁשִ ה ּכִ ה, ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ֻקּדָ ה ְליֹום ּפְ ִלי, ָמה ֶאֱעׂשֶ
ִתי  י ּוְכִלּמָ ּתִ ׁשְ ֵני ֹבּ ֵמן ִמּפְ א ְוֶאּטָ ִתי, ַאּיֵה, ֵאפֹוא ֶאְתַחּבֵ ִלּמָ ִתי, ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ּכְ ֶאת ֶחְרּפָ

ב ַלְחׁשֹב: ר ְוַהּלֵ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ֶ ְך, ַמה ּשׁ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ָרה ְוַהּגְ ָהֲעצּוָמה ְוַהּמָ

ה  ּוִמְתַאּוֶ ַרֲחִמים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ת  ְתִפּלַ ּבִ ַהּבֹוֵחר  ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ּוְבֵכן 
ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְחָלט  ַהּמֻ ֵמַאִין  ֵיׁש  עֹוָלְמָך  ָראָת  ּבָ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתן  ִלְתִפּלָ
ָתן  ְתִפּלָ ַע ּבִ ְעׁשֵ ּתַ ג ּוְלִהׁשְ ן ּוְלִהְתַעּנֵ ה ָעִתיד ְלִהְתַעּדֵ ַאּתָ ִפיָת ְוָרִאיָת ׁשֶ ּצָ ַמֲאָמרֹות, ְלִפי ׁשֶ
ְוַתֲעֹמד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ֶחְבָרֵתנּו  ְוַעל  ָעַלי  ַרֵחם  ן,  ַעל־ּכֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ׁשֶ
בֹות ַהּטֹוְרדֹות  ֲחׁשָ ל ַהּמַ נּו ּכָ ה ְלָגֵרׁש ֵמִאּתָ ְזּכֶ ּנִ ָכל־ֵעת, ׁשֶ ֶעְזֵרנּו ּבְ ִליִמין ִצְדֵקנּו ְוִתְהֶיה ּבְ
ִפּלֹוֵתינּו  ל ּתְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ִלים ּוִבְפָרט ּבִ ְוָכל ָהַרְעיֹונֹות ַהְמַבְלּבְ
ְוַזּכֹות,  ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ א  ְדִלּבָ ֵמעּוְמָקא  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֵלב  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך, 
מּור,  ּגָ ַאְחּדּות  ּבְ ְוָחָזק  יץ  ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ּבְ ה  ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ּדִ ל  ּכָ ָבה ְקׁשּוָרה ֶאל  ֲחׁשָ ְהֶיה ַהּמַ ּתִ ׁשֶ
ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ה ּבִ ה, ַרק ִנְזּכֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ָבה ָזָרה ִבׁשְ ה ּוַמֲחׁשָ ִנּיָ נּו ׁשּום ּפְ ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבֵ
ׁשּום  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ַיֲעֶלה  ְוֹלא  ַהּטֹוְרדֹות,  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָכל  ִנּיֹות  ַהּפְ ל  ּכָ נּו  ְעּתֵ ִמּדַ ְלַהֲעִביר 
ָחה,  ּפָ ֲאִני ְמֻיָחס ּוַבַעל ִמׁשְ ל ֶהֶבל ַלְחׁשֹב ׁשֶ ְדלּות ׁשֶ ל ֵאיזֶה ַצד ּגַ טּות ׁשֶ ל ׁשְ ָבה ׁשֶ ַמֲחׁשָ
יר  מֹו. ַאְך ַאּכִ ַרְך ׁשְ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָבר ָהָיה ִלי ְיִגיָעה ְוָעָמל ּבַ ּכְ ֵעיַני ׁשֶ ּמֹות ּבְ אֹו ְלִהּדַ
ִמיֵני  ל  ּכָ ְוֵאת  ָאִבי,  ּוֵבית  י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ח  ּכַ ְוֶאׁשְ ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּוִתי  ׁשִ ְוֵאַדע  ֶחְסרֹוִני 
ָרׁש ּוְכֶאְביֹון,  אּות, ַרק ֶאֱעֹמד ּכְ ְדלּות ְוִהְתַנּשְׂ ל ּגַ ה ׁשֶ ִנּיָ יַע ֵמֶהם ֵאיזֶה ַצד ּפְ ּגִ ּמַ בֹות ׁשֶ ַמֲחׁשָ
דֹול  ָך ַהּגָ ַחְסּדְ ּבְ טּוַח  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ֲאָבל ֶאְהֶיה ּבָ ְפלּוִתי ּבֶ ְוׁשִ ּוְגִריעּוִתי  ִחיתּוִתי  ּפְ ְוֵאַדע 
ְלַבד  דֹול  ַהּגָ ָך  ּוְבַחְסּדְ ֵלב,  ֵרי  ּבְ ְלִנׁשְ ָקרֹוב  ה  ְוַאּתָ רּוַח,  ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ֶאת  ׁשֹוֵכן  ה  ַאּתָ ׁשֶ
ֹאֶפן  יׁשּוָעֶתָך, ּבְ ְמָחה ּבִ ית, ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ ּיִ ְמָחה ֲאִמּתִ ׂשִ ל ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ י ְלִהְתּפַ ַאְרִחיב ֶאת ִלּבִ
ַמע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְבֹאֶפן  ִפי,  ּבְ גּוָרה  ּוׁשְ ּוְנכֹוָנה  ְוַצָחה  ה  ַזּכָ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ִתי  ְתִפּלָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ְהֶיה ָלנּו ֹכַח  ּיִ ְתִפּלֹוֵתינּו ׁשֶ ה ִלְמׁשֹל ּבִ ׁשֹוֵתינּו. ְוִנְזּכֶ ִפּלֹוֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו ּוַבּקָ ל ֶאת ּתְ ּוְתַקּבֵ
נּו ְלטֹוָבה  ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁשְ א ּכָ ַבע, ּוְתַמּלֵ ּנֹות ַהּטֶ ְרֶצה ֲאִפּלּו ְלׁשַ ּנִ ֶ ל ַמה ּשׁ ֵתנּו ּכָ ְתִפּלָ ִלְפֹעל ּבִ
ִפּלֹוֵתינּו ָתִמיד, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְתַקּיֵם ֶאת עֹוָלְמָך ְוָכל  ַע ִעם ּתְ ֲעׁשֵ ּתַ ן ְוִתׁשְ ַרֲחִמים, ְוִתְתַעּדֵ ּבְ
ל  יק ּוְתַבּטֵ ִמיד, ְוַתְמּתִ יְך ָעֵלינּו ֲחָסִדים טֹוִבים ּתָ ָרה ַמֲאָמרֹות, ְוַתְמׁשִ ֹכַח ָהֲעׂשָ ּה ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ
זֵרֹות  ַהּגְ ָכל  ֵמָעֵלינּו  ל  ּוְתַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו 

לֹום: רֹוִצים ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ ָבר ִנְגְזרּו, ּוֵבין אֹוָתם ׁשֶ ּכְ ין אֹוָתם ׁשֶ עֹוָלם, ּבֵ ּבָ ָקׁשֹות ׁשֶ

ָלֶהם  יַע  ּומֹוׁשִ ָמֵגן  ֵמעֹוָלם,  הּוא  ה  ַאּתָ ֲאבֹוֵתינּו  ֶעְזַרת  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
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ה  ְגֻאּלָ ְלָגָאֵלנּו  ּוַמֵהר  ְוִריָבה ִריֵבנּו  ְבָעְנֵינּו  ָודֹור. ְרֵאה ָנא  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם 
רֹוִצים  ׁשֶ ְבָיֵמינּו  ְמעּו  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָקׁשֹות  זֵרֹות  ַהּגְ ל  ִמּכָ ּוִבְפָרט  ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה  ֵלָמה  ׁשְ
ל אֹוָתם ֵמָעֵלינּו  ּוַבּטֵ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ֵאִרית  ׁשְ לֹום, ֲחֹמל ַעל  ְוׁשָ לֹום ַחס  ְוׁשָ ִלְגֹזר ַחס 
ר  י ֹלא ִדּבֶ ֵעת ָצָרה, ּכִ דֹול ַיֲעֹמד ָלנּו ּבְ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו, ׁשִ ֲעֹמד ּבַ ּיַ י ֵאין ִמי ׁשֶ מּור, ּכִ ִבּטּול ּגָ ּבְ

ָרֵאל ָחִליָלה: ם ִיׂשְ ְיֹהָוה ִלְמחֹות ֶאת ׁשֵ

ר ָיַרְדנּו  ר ַהזֶּה, ֲאׁשֶ לּות ָהָארֹוְך ַהּמַ ה ְבסֹוף ַהּגָ ִפי ֹעֶמק ְיִריָדֵתנו ַעּתָ ל עֹוָלם, ּכְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך  ִמּמְ ְרחֹוִקים  ְוָאנּו  ָלּה.  ְמַנֵחם  ֵאין  ָלִאים  ּפְ ֶרד  ַוּתֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלִאים,  ּפְ
ְיֵהא  ֹנאַמר ַמה  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ְמַעט  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ְרחֹוִקים, 
ה,  ה, אּוַלי ְיַרֵחם ַעּתָ ָכל יֹום ִליׁשּוָעה, אּוַלי ָיחֹוס ַעּתָ ים ּבְ ִקים ּוְמַצּפִ סֹוֵפנּו, ְוָאנּו ִמְתַחזְּ ּבְ
ַחס  ְוִאם  ְוכּו'.  ַהְמֻגּנֹות  בֹוֵתינּו  ּוַמְחׁשְ ָהָרע  נּו  ְרּכֵ ּדַ ַלֲעֹזב  ה  ֵמַעּתָ ְלִהְתעֹוֵרר  ַנְתִחיל  אּוַלי 
זֵרֹות  זֵָרה ַאַחת ֵמַהּגְ ּגְ ָרֵאל ָחִליָלה, עֹוד  ִיׂשְ ּתֹוֵסף ַעל  ּיִ ׁשֶ ַיֲעֶלה,  לֹום, ֹלא  ְוׁשָ לֹום, ַחס  ְוׁשָ
ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ה  ַעּתָ ַגם  י  ּכִ ָחִליָלה,  ְקָוה  ּתִ ָאֵפס  ְמַעט  ּכִ ָחִליָלה,  ִלְגֹזר  ֲחֵפִצים  ׁשֶ ְמעּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
לּות  ַהּגָ ְמִריַרת  ֹעל  ֵמֲחַמת  ָך  ִמּמְ ִנְתַרֲחקּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ֵמַעּמְ ים  ְוַרּבִ לּות,  ַהּגָ ֹעל  ָעֵלינּו 
גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון,  ה ּבְ ַמּטָ ל ַצד אֹוְרִבים ָעֵלינּו ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ י ִמּכָ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּכִ ַגׁשְ ּבְ
ה  ה ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאּתָ ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו ָאּתָ רֹות. ְוַעּתָ ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך יֹוֵדַע ִנְסּתָ ֲאׁשֶ ּכַ
ָך  ט ָנא ַעּמְ ְזּכֹר ָעֹון ֵהן ַהּבֶ ְקֹצף ְיֹהָוה ַעד ְמֹאד ְוַאל ָלַעד ּתִ נּו. ַאל ּתִ ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ֹיְצֵרנּו ּוַמֲעׂשֵ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ְוָעזּוב  ָעצּור  ְוֶאֶפס  ָיד  ָאְזַלת  י  ּכִ ְרֵאה  ְמֹאד,  ְמרּוִדים  ָך  ַעּמְ ֶאת  ְרֵאה  נּו.  ּלָ ּכֻ
נּו  ְוִהְתַחּנְ לּו  ּלְ ִהְתּפַ ׁשֶ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ֶאת  ָנא  ְזֹכר  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ל ִמיֵני  יֵמיֶהם. ְזֹכר ָנא ֶאת ּכָ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבִ זֵרֹות ׁשֶ ל ֵאלּו ַהּגְ ים ְלַבּטֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ט ַעל  זֵרֹות. ְזֹכר ְוַהּבֵ ל ַהּגְ ל ּכָ יִנים ּוְלַבּטֵ יק ַהּדִ ֶהם ְלַהְמּתִ יִקים ּבָ ּדִ ָעְסקּו ַהּצַ קֹות ׁשֶ ַהַהְמּתָ
ִביל  ׁשְ ה ּתֹורֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ָאְמרּו ּבִ ִים ַעל זֶה. ְוַכּמָ ּמַ ְפכּו ְלָפֶניָך ּכַ ָ ּשׁ ָמעֹות ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוִרּקּוִדין  ף  ּכָ ְוַהְמָחַאת  ָמחֹות  ַהּשְׂ ַעל־ְיֵדי  יקּו  ִהְמּתִ קֹות  ַהְמּתָ ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ זֶה. 
ֲחֵפִצים ִלְגֹזר  זֵרֹות ׁשֶ ל ַהּגְ ל ּכָ ם ַעל זֶה ְלַבּטֵ ֲעלּו ְוָעׂשּו ּוָמְסרּו ַנְפׁשָ ר ּפָ ל ִמְצָוה. ְוֹכל ֲאׁשֶ ׁשֶ
ֶמָך, ּוְלַמַען  ה ְלַמַען ׁשְ ה. ֲעׂשֵ בּו ַעד ֵהּנָ דֹול ִנְתַעּכְ ֹכָחם ַהּגָ ים, ּבְ לֹום. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַחס ְוׁשָ
ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ יֶהם  ַחּיֵ ּבְ ָעְסקּו  ׁשֶ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָקָתם  ַהְמּתָ ּוְלַמַען  ָתם  ִפּלָ ּתְ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ה ֵאת ֲאׁשֶ ַוֲעׂשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ִלים ֲעַדִין ַעל  ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ָתם  ִפּלָ ּתְ ּוְלַמַען 
ל  ה ּוְתַבּטֵ ר ְוַתֲעֹקר ּוְתַכּלֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ּוְתׁשַ ָהַרּבִ
ָעֵלינּו  ִרים  ְוַהּשָׂ ָלִכים  ְוַהּמְ ים  יְסִרּיִ ַהּקִ ֵלב  ה  ְוַתּטֶ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִלְגֹזר  רֹוִצים  ׁשֶ זֵרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ם. ִויֻקּיַ ְבּתָ ִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ְלטֹוָבה, ְוָכל ַהּקָ
בֹות  ה. ּוְכִתיב, ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ּיָ ׁשִ יָנה ְיֵדיֶהם ּתֻ בֹות ֲערּוִמים ְוֹלא ַתֲעׂשֶ תּוב, ֵמֵפר ַמְחׁשְ ּכָ ׁשֶ
ים.  בֹות ַעּמִ ֶלב ִאיׁש ַוֲעַצת ְיֹהָוה ִהיא ָתקּום. ּוְכִתיב, ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ ּבְ

בֹות ִלּבֹו ְלדֹור ָודֹור: ֲעֹמד ַמְחׁשְ ֲעַצת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ּתַ

י ָהִיינּו ַלַעג  ַמִים ּוְרֵאה ּכִ ָ ט ִמּשׁ ַאֲהָבה, ַהּבֵ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ א, ַהּבֹוֵחר ּבְ ּלָ ַעְלָמא ּכֹ ָמֵריּה ּדְ
ְפָלאֹות,  ַעל ַהְיׁשּועֹות, ֲאדֹון ַהּנִ ֵעת. ָמֵלא ַרֲחִמים, ּבַ ָרֵאל ּכָ ְפלּות ִיׂשְ יָטה ּוְרֵאה ׁשִ ָוֶקֶלס, ַהּבִ



תנטּתֹוָרה צח

ֵעת  יֵענּו ּבְ ָרֵאל, קּוָמה ְוהֹוׁשִ ֶעְזַרת ִיׂשְ ָרֵאל ּוְקדֹוׁשֹו קּוָמה ּבְ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, צּור ִיׂשְ ֶמֶלְך ִיׂשְ
ים  ּלִ ה ְוֹלא ָלנּו ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ּדַ ֶניָך ְלַמַעְנָך, ְלַמַעְנָך ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ ָצָרה. ֵיעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ַעל ּבָ
בֹות  ַמְחׁשְ ֵמָעֵלינּו  ל  ּוַבּטֵ ָעֵלינּו,  ֲחרֹוְנָך  ּפְֹך  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ְוֵרִקים. 
ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ִנְפְלאֹוֶתיָך  ּכְ ה  ַוֲעׂשֵ ָקׁשֹות,  זֵרֹות  ּגְ ל  ּכָ ֵמָעֵלינּו  ל  ּטֵ ּבַ ׂשֹוְנֵאינּו, 
ה. ְוָהֵקל ֵמָעֵלינּו  יבּות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ן ָלֶהם ֵחן ַוֲחׁשִ ָרֵאל, ְוִתּתֶ ל ִיׂשְ ְוָתרּום ַקְרָנם ּוַמזָָּלם ׁשֶ
ֹאֶפן  ה ּוְבָטֳהָרה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ר ּבִ ָכבֹוד ּוְבֶרַוח ּוְבֶהּתֵ ְרָנָסה ּבְ ן ָלנּו ּפַ ים, ְוִתּתֶ ּסִ ִתינּות ְוַהּמִ ֹעל ַהּנְ
ל  ּלֵ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ְלִהְתּפַ יֵענּו ּבְ ִמיד. ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ֱאֶמת ּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
בֹות ָזרֹות ּוְפִנּיֹות ָהעֹוִלים ַעל  ֲחׁשָ ל ַהּמַ ר ּכָ ּבֵ ֵלם, ּוְלׁשַ ֵלב ׁשָ ִפּלֹוֵתינּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ּבְ ּתְ
ָבה ֵמַרע  ֲחׁשָ ָכל־ֵעת ִלְמׁשְֹך ְוַלֲהֹפְך ַהּמַ ן ָלנּו ֹכַח ּוְגבּוָרה ּבְ נּו ּוְלָהְפָכם ְלטֹוָבה. ְוִתּתֶ ְעּתֵ ּדַ
ְפִניִמּיּות  ּבִ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ְלַהְכִניס  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ דֹול  ּגָ ְזִריזּות  ּבִ ִלְפִנים,  ִמחּוץ  ְלטֹוב, 
ּוְפִנּיֹות  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ה. ַעד  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ְוִחיצֹוִנּיּות ְלתֹוְך 
ֵלָמה  ׁשְ ֵתנּו  ְתִפּלָ ְוִתְהֶיה  ָלל.  ּכְ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  עֹוד  ַיֲעלּו  ְוֹלא  ָיבֹואּו  ְוֹלא  ְלַגְמֵרי, 
ֵאיָמה ְוִיְרָאה ְוֶרֶתת ְוִזיַע, ַעד  ֲעָנָוה ּבְ ֵלמּות, ּבַ ַתְכִלית ַהּשְׁ ִפינּו ָתִמיד ּבְ גּוָרה ּוְסדּוָרה ּבְ ּוׁשְ
יִנים ַעל־ְיֵדי ְתִפּלֹוֵתינּו, ֵהן  זֵרֹות ְוָכל ַהּדִ ל ַהּגְ ל ּכָ ְתִפּלֹוֵתינּו ְלַבּטֵ ְהֶיה ָלנּו ֹכַח ִלְמׁשֹל ּבִ ּיִ ׁשֶ
ן  ְוִתְתַעּדֵ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְפָרִטּיּות,  ּבִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ֵהן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָלל  ִמּכְ
ְך  ִמין ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֻיְמׁשַ ָרה ַמֲאָמרֹות ַהְמַקּיְ ל ָהֲעׂשָ ּלּו ְוָיִאירּו ּכָ ִפּלֹוֵתינּו ָתִמיד, ְוִיְתּגַ ִעם ּתְ
י עֹוָלם ֶחֶסד  י ָאַמְרּתִ תּוב, ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ָרֵאל. ִויֻקּיַ ָך ִיׂשְ עֹוָלם ַעל ַעּמְ דֹול ְוִנְפָלא ּבָ ֶחֶסד ּגָ
יְך ָעֵלינּו  ל ַהּיֹום. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַתְמׁשִ ִכין ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם. ּוְכִתיב, ֶחֶסד ֵאל ּכָ ַמִים ּתָ ֶנה ׁשָ ִיּבָ
ָעה. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש  ָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ לֹום ְוָכל טֹוב ּבְ ים ְוׁשָ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ׁשֶ

ָיֵמינּו, ָאֵמן ֶסָלה: ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ְלָגֳאֵלנּו ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ

ּתֹוָרה צח

ָגֵמי ֲעוֹונֹוָתיו  ָהָאָדם ֵאינֹו רֹוֶאה ַעד ֵהיָכן ּפְ
מֹו  ּכְ ה',  ֵעיֵני  לֹו  ֵיׁש  יק  ּדִ ְוַהּצַ יִעים,  ַמּגִ
לד,  ים  ִהּלִ )ּתְ יִקים"  ַצּדִ ֶאל  ה'  "ֵעיֵני  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ֵהיָכן  ַעד  ְורֹוֶאה  טז(, 

ֶאת  ְלַהֲעִניׁש  רֹוֶצה  יק  ּדִ ַהּצַ ּוְכׁשֶ יִעים.  ַמּגִ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  ּבְ ֵעיָניו  נֹוֵתן  ֶאָחד, 
ה  ַעד ֵהּנָ יִעים, ׁשֶ ּלֹו ַמּגִ ָגִמים ׁשֶ ַעד ֵהיָכן ַהּפְ
דֹול ִמזֶּה  ּנּו, ְוֵאין ֹעֶנׁש ּגָ ר ֹזאת ִמּמֶ ָהָיה ִנְסּתָ

ַגם: ּפָ ֶ ָאָדם רֹוֶאה ַמה ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ּתֹוָרה צט

ין  ּבֵ ה,  ְתִפּלָ ּבִ ְלִהְתַחזֵּק  ָהָאָדם  ָצִריְך 
ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ין  ּבֵ ְדֵבקּות,  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוֵאין  ְדֵבקּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה 
י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִפיו  ּבְ גּוָרה  ׁשְ
ָנתֹו,  ָכל ּכֹחֹו ְוַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ם ָאז ְלִהְתּפַ ִיְתַחזֵּק ּגַ

ְדֵבקּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ י  ּכִ
ָאז  ָראּוי,  ּכָ ִפיו  ּבְ גּוָרה  ׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוִתְהֶיה 
ַהִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִעם  ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ַיֲעלּו 

ָראּוי: ל ּכָ ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה צט ִפָלּ ּתְ תס

ה ְלתֹוָרה צט ִפָלּ ּתְ

ִתי  ִפּלָ ל ְלָפֶניָך ּתְ ּלֵ ִני ְלִהְתּפַ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ֶתָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ )*ז( ֲאֹדָני ׂשְ

ֵאין  ֵעת ׁשֶ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ִפי,  ּבְ ּוְמֻרָצה  ּגּוָרה  ׁשְ ִתי  ִפּלָ ּתְ ְוִתְהֶיה  דֹול,  ּגָ ּוִבְדֵבקּות  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ
ָכל  ּבְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְלָפֶניָך ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִני  ַזּכֵ ּתְ ָראּוי,  ּכָ י  ְדֵבקּות ֲאִמּתִ ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה  ֲאִני 
ְלַהֲאִמין  ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי  ּבְ ְלָבִבי  ַנת  ְוַכּוָ ּכִֹחי  ּכֹל  ְלַהְכִניס  ה  ְוֶאְזּכֶ ָנִתי,  ְוַכּוָ ּכִֹחי 
ְדֵבקּות  ּבִ ְלָפֶניָך  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְזֵרִני  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ְוִלְבֹטַח  ֵליָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ
ה ַהִהיא  ִפּלָ ִפּלֹות ִעם ַהּתְ ל ַהּתְ ִפי, ָאז ַיֲעלּו ְלָפֶניָך ּכָ גּוָרה ּבְ ִתי ׁשְ ִפּלָ ָראּוי ְוִתְהֶיה ּתְ דֹול ּכָ ּגָ
ם  ה, ִויֻקּיָ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִמיד ּבַ ה ְלִהְתַחזֵּק ּתָ ָראּוי, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ל ָאז ּכָ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ִתי ַהּטֵ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ָך. ּתָ ְיָלה ֶנְגּדֶ י ַבּלַ תּוב ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקּתִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
יֹום  ָכל  ּבְ ְוֶנֱאַמר  ִפי.  ּבְ תֹו  ִהּלָ ּתְ ִמיד  ּתָ ָכל ֵעת  ּבְ ְיֹהָוה  ְוֶנֱאַמר ֲאָבְרָכה ֶאת  ִתי.  ְלִרּנָ ָאְזְנָך 

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֲאָבְרֶכּךָ ַוֲאַהְלָלה ׁשִ

ּתֹוָרה ק

ְמאֹור  ּבִ דֹול  ּגָ ָמאֹור  יג  ִהּשִׂ ר  ֲאׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ
ל  ּכָ ַעל  ְוָים  ׁשָ ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ יו  ּוַמֲעׂשָ ַהּתֹוָרה, 
ִצְדָקתֹו  ָאז  ַהּתֹוָרה,  ּבְ ָגתֹו  ַהּשָׂ ְלִפי  ִנים  ּפָ
ׁשּוָבה ָוַנַחת,  ִבים ּבְ ֵניֶהם ִמְתַיּשְׁ ְותֹוָרתֹו ׁשְ
ֲאָבל  ִרּיֹות,  ַהּבְ ִעם  נֹוָחה  ְעּתֹו  ּדַ ּוְלִפיָכְך 

יג  ִהּשִׂ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  אֹור  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ
ַחת  יו, ָאז ַהּתֹוָרה ַמְרּתַ ֲעׁשָ דֹוָלה ְמֹאד ִמּמַ ּגְ
ר  ל ַהּתֹוָרה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ּבֹו ָהֵאׁש ַהּקְ
ִרּיֹות ּוְמֹעֶרֶבת  ְעּתֹו נֹוָחה ִעם ַהּבְ ֵהא ּדַ ּתְ ׁשֶ

"ל: יק ָהִראׁשֹון ַהּנַ ּדִ מֹו ַהּצַ ִעם ֲהמֹון ַעם ּכְ

ה ְלתֹוָרה ק ִפָלּ ּתְ

יג  תֹוָרְתָך, ְוַתַעְזֵרִני ְלַהּשִׂ ה, ְוָהֵאר ֵעיַני ּבְ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ִני ַלֲעֹסק ּבַ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*ח( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַגת ַהּתֹוָרה  ַהּשָׂ ַעם ּבְ ָכל ּפַ יג יֹוֵתר ּבְ ה ְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ אֹור ַהּתֹוָרה, ְוָכל ַמה ׁשֶ דֹול ִמּמְ ּגָ ָמאֹור 
ַעל־ְיֵדי  ִני  ּוְתַזּכֵ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ּוַבֲחִסידּות  ִצְדקּות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְלהֹוִסיף  ה  ֶאְזּכֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ׁשּום  ֶנֶגד  ָדא  ּוְקּפֵ ַעס  ּכַ ׁשּום  ְלעֹוָלם  ַאְרֶאה  ְוֹלא  ִרּיֹות,  ַהּבְ ִעם  נֹוָחה  י  ְעּתִ ּדַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ זֶה 
ָעם,  ֶהָהמֹון  י  ֵמַאְנׁשֵ ְפָרט  ּבִ ָאָדם  ֵמֵאיזֶה  ֶאְרֶאה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַלּכֹל,  ֶאֱהֶיה טֹוב  ַרק  ָאָדם, 
ים ְונֹוִחים  טֹוב ּוְבִדּבּוִרים ַרּכִ ר ִעּמֹו ּבְ ה ְלַדּבֵ י, ֶאְזּכֶ ְעּתִ ר ְלִפי ּדַ ֵאינֹו טֹוב ְוָיׁשָ ָבר ׁשֶ ֵאיזֶה ּדָ
י ִמְקָרא  ם ּבִ ָמִעים ֵאָליו, ִויֻקּיָ ֵעיָניו ְוִיְהיּו ִנׁשְ ָבַרי ֵחן ּבְ ְמְצאּו ּדְ ּיִ ב, ַעד ׁשֶ ִבים ַעל ַהּלֵ ְתַיּשְׁ ַהּמִ
ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב ּבְ ָמִעים. ְוֶנֱאַמר ּוְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ תּוב: ּדִ ּכָ ׁשֶ

ּתֹוָרה קא

ין  ַאְנּפִ ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  ְוָאָדם  ָאָדם  ָכל  ּבְ
ַגת ַהּתֹוָרה  ִחיַנת ְיִדיַעת ַהּשָׂ זֶּה ּבְ ְנִהיִרין, ׁשֶ
ת  ַ זֶּה ְקֻדּשׁ ים, ׁשֶ ְבִחיַנת ַסם ַחּיִ ה ּבִ דֹוׁשָ ַהּקְ

ּדֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָהְרחֹוִקים  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְבִעים  ִחיַנת ַהּשִׁ ן ּבְ ם ּכֵ ֲאוֹות, ְוֵיׁש ּבֹו ּגַ ְוַהּתַ
ין  ִחיַנת ַאְנּפִ ִחיַנת ַסם ָמֶות, ּבְ ֵהם ּבְ ַעּכּו"ם ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה קא ִפָלּ תסאּתְ

ַרת  ְוַהְסּתָ כּות  ַחׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֲחׁשּוִכין, 
ּתֹוָרה  ַע ּבַ ָהָאָדם ִמְתַיּגֵ ַהְיִדיָעה, ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ּוְלָהִבין  יג  ְלַהּשִׂ זֹּוֶכה  ׁשֶ ַעד  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ
ה, ַעל־ְיֵדי־זֶה יֹוֵצא  דֹוׁשָ ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ין  ַאְנּפִ ִלְבִחיַנת  ֲחׁשּוִכין  ין  ַאְנּפִ ִחיַנת  ִמּבְ
ל  ׁשֶ ְעּבּוד  ַהּשִׁ ּנּו  ִמּמֶ ל  ּטֵ ִנְתּבַ ְוָאז  ְנִהיִרין, 
ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ׁשֶ ָרעֹות  ּדֹות  ְוַהּמִ ֲאוֹות  ַהּתַ
ְוָאז  ֲחׁשּוִכין,  ין  ַאְנּפִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַעּכּו"ם, 
ַהּתֹוָרה ָאָדם"  ִחיַנת: "ֹזאת  ּבְ ִנְקָרא ָאָדם, 

ָאָדם'  ְקרּוִיים  ם  'ַאּתֶ ִחיַנת:  ּבְ יד(,  יט,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ָאָדם  ם  ׁשֵ ר  ִעּקַ י  ּכִ ס"א(,  )ְיָבמֹות 

ין  ַאְנּפִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 
ל  ִביַרת ּכָ ִחיַנת ַהְרָחַקת ּוׁשְ ְנִהיִרין, ְוִהיא ּבְ
זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרעֹות,  ּוִמּדֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ
ל ָהַעּכּו"ם  ְעּבּוד ׁשֶ ּנּו ֹעל ַהּשִׁ ל ִמּמֶ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ם  ּגַ
ֹעל  ָעָליו  ל  ַהְמַקּבֵ ל  'ּכָ ג(:  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ִלְבָרָכה 

ּתֹוָרה' ְוכּו':

ה ְלתֹוָרה קא ִפָלּ ּתְ

ְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל  י ֶאְפָחד. ּבִ י ִמּמִ י ִאיָרא ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ )קי( ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיׁשְ

ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, אֹוֵהב ַעּמֹו  לּו ְוָנָפלּו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ ה ּכָ ִרי ָצַרי ְואֹוְיַבי ִלי ֵהּמָ ׂשָ ֶאת ּבְ
רֹות ְצרּורֹות ּוְתכּופֹות,  ה יֹוֵדַע ֶאת ִרּבּוי ַהּצָ ַאֲהָבה. ַאּתָ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ָרֵאל, ַהּבֹוֵחר ּבְ ִיׂשְ
לּו, ְוֹלא ַדי  ִמים ַהּלָ ּיָ ּבַ ה  עֹוֵבר ָעֵלינּו ַעּתָ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ לּות, ּבִ ָרֵאל ִמּיֹום ַהּגָ ִיׂשְ ָעְברּו ַעל  ׁשֶ
ה ֵמאֹות ְנָפׁשֹות  ה ְוַכּמָ ּמָ דּו ּכַ ר ִנְלּכְ ה, ֲאׁשֶ ָעְברּו ָעֵלינּו ֵמָאז ְוַעד ַעּתָ ִנים ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ ָלנּו ִמּכָ
ְפֲחדּו  ּנִ ָפׁשֹות ׁשֶ ַבד ַהּנְ ה ֵמַהּכֹל, ִמּלְ ר זֶה ָקׁשֶ ת ֲאׁשֶ ִבי ּוְלָרָעב ּוְלֶחֶרב ּוְלַהֲעִביָרם ַעל ּדַ ַלׁשְּ
ֶנְחְלׁשּו  ה  ְוַכּמָ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ֵמתּו  ֵמֶהם  ה  ּמָ ּכַ ר  ֲאׁשֶ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ּוָמִרים  ים  ָקׁשִ ְפָחִדים  ּבִ
ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ ים ּוָמִרים ַוֲעצּוִמים ּכְ ַעְצָמן ְוָסְבלּו ִיּסּוִרים ָקׁשִ לּו ּבְ ה ִחּבְ ֳחָלִאים ָרִעים, ְוַכּמָ ּבְ
ל ַנְפׁשֹות ֲאִביֶהם  ֵבד ׁשֶ ה ְוַהּכָ ׁשֶ ִרירּות ַהּקָ ַער ְוַהּמְ ָרֵאל, ּוִבְפָרט ָהַרֲחָמנּות ְוַהּצַ ַדת ִיׂשְ ּבְ
ְבֵרנּו, אֹוי אֹוי ַוֲאבֹוי,  ל. אֹוי ָלנּו ַעל ׁשִ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ם ּוְקרֹוֵביֶהם ְואֹוֲהֵביֶהם, ֲאׁשֶ ְוִאּמָ
ק, ָהֱאֹלִהים ָמָצא  ְצַטּדָ ּנִ ר ּוַמה  ַדּבֵ ּנְ ּנֹאַמר ּוַמה  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו, אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו, ַמה 
ָכל ֹזאת ֹלא  ר ּבְ ָכל זֶה ֲאׁשֶ ְבֵרנּו, ַנְחָלה ַמּכֹוֵתינּו. ְוֹלא ַדי ָלנּו ּבְ ְזַעק ַעל ׁשִ ֶאת ֲעֹוֵנינּו. ַמה ּנִ
ה  ה ַמּכָ ׁשָ ֻחּבְ י ַעד ֹלא  ּכִ ה,  ה ַעל ַמּכָ נּו ְועֹוד הֹוִסיף ְלַהּכֹות אֹוָתנּו ַמּכָ יב ַאּפֹו ֵמִאּתָ ֵהׁשִ
רּוִטים  ים ְוַהּמְ ּכִ נֹות ִעיֵרנּו, ַעל ַנְפׁשֹות ַהּמֻ נּו ַעל ּבְ ר ֵעיֵנינּו עֹוְלָלה ְלַנְפׁשֵ ָהִראׁשֹוָנה, ֲאׁשֶ
ל ִעיר ָוִעיר, עֹוד ָידֹו ְנטּוָיה ִמן ָאז ְוַעד  ָבר ִמּכָ דּו ּכְ ר ִנְלּכְ ֱאָנִקים, ֲאׁשֶ ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ַנְפׁשֹות ַהּנֶ
י  ה, אֹוי, אֹוי, ּכִ ֲעׂשֶ י ָקֹטן הּוא. אֹוי, אֹוי, ַמה ּנַ ה, אֹוי, אֹוי, אֹוי, אֹוי ִמי ָיקּום ַיֲעֹקב ּכִ ָעּתָ
רּות  רֹות, ֵהן ֵמִרּבּוי ַהִהְתּגָ ְצֹעק ֵאֶליָך, ֵהן ֵמִרּבּוי ַהּצָ נּו ְוֶנֱאַטם רּוֵחנּו ֲאִפּלּו ִמּלִ ם ִלּבֵ ִנְסּתַ
חּוץ  חּוץ. ּבַ ּוִמּבַ ְפִנים  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ִמּבִ ַגׁשְ ּבְ ל ַצד,  ְלָחָמה ִמּכָ י ַהּמִ ּכִ ָבר,  ּדָ ַעל  ל ַהּבַ ׁשֶ
ְנָכָליו  ּבִ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּוְבתֹוכֹו  ּוְבֵביתֹו  זֵרֹות,  ַהּגְ ְמִרירּות  ֶחֶרב  ָלּה  ּכְ ׁשִ
ֵאין ָאנּו זֹוִכין ְלִהְתעֹוֵרר  בֹוָתיו ְוכּו'. ְוֹלא ַדי ׁשֶ ְוַעְרִמימּויֹוָתיו ְוַתֲאוֹוָתיו ְוִהְרהּוָריו ּוַמְחׁשְ
עֹוד  ְלַבד,  זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָנְתָך  ּוָ ּכַ ר  ֲאׁשֶ רֹות,  ַהּצָ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב 
ה ִמיֵני ַעְקִמיִמּיּות ַעל  ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ִמּבְ ּמָ ם ֶאת ְלַבב ּכַ נּו ְורֹוֶצה ְלַעּקֵ הֹוִסיף ְלָהֵתל ּבָ
ֱאֶמת: כֹונֹות ּבֶ רֹות ְוַהּנְ ה ְמַהְרְהִרים ַאַחר ִמּדֹוֶתיָך ַהְיׁשָ ַהְרּבֵ עּור, ַעד ׁשֶ ִלי ׁשִ ַעְקִמיִמּיּות ּבְ
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ר ָנא. ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהזֶּה  ּפֶ ה ִלְסֹלַח, ְסַלח ָנא ְמַחל ָנא ּכַ ְרּבֶ ל עֹוָלם, ַחּנּון ַהּמַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ְלַבד יֹוֵדַע ַמֲעָמד  י ַאּתָ ה, ּכִ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ אָתה ָלָעם ַהזֶּה ִמּמִ ר ָנׂשָ ָך ְוַכֲאׁשֶ ֹגֶדל ַחְסּדֶ ּכְ
ְבָעה. ְיתֹוִמים ָהִיינּו  ֶרן ַעל ֹראׁש ָהָהר ְוַכּנֵס ַעל ַהּגִ ּתֹ ַאְרנּו ּכַ י ִנׁשְ ה, ּכִ ָרֵאל ַעּתָ ל ִיׂשְ ב ׁשֶ ּוַמּצָ
ֵעת ָצָרה.  ּבְ ַיֲעָמד ָלנּו  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֲעֵדנּו  ּבַ ַיֲעֹמד  ְוֵאין ִמי  ַאְלָמנֹות,  ּכְ ְוֵאין ָאב ִאּמֹוֵתינּו 
י ֵמֹעֶצם  ָרֵאל, ּכִ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו ֲהמֹון ּבְ י ַרּבּו ַמְכאֹוֵבינּו ְוָצרֹות ְלָבֵבנּו, ּוַמה ּיַ יָטה ְבָעְנֵינּו ּכִ ַהּבִ
ִלְמֹצא  ִנְלאּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַעת,  ַהּדַ ְוֶנְחַסר  ֶכל  ַהּשֵׂ ְך  ֶנְחׁשַ רֹות  ַהּצָ ּוְמִרירּות  לּות  ַהּגָ ת  ּכַ ֶחׁשְ
ִביל  ׁשְ ָנְתָך ַרק ּבִ ּוָ ר ּכַ עֹוֵבר ֲעֵליֶהם, ֲאׁשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ַתח ִלְתׁשּוָבה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ַעל־ְיֵדי ּכָ ַהּפֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות.  ַגׁשְ רֹות ּבְ ל ַהּצָ יֵלנּו ִמּכָ יַע ָוַרב, ְלַהּצִ ַלח ָלנּו מֹוׁשִ זֶה. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוׁשְ
ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ְלִהְתעֹוֵרר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוָהֱאֶמת,  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ְויֹוֵרנּו 
עֹוֵבר  ֶ ָרֵאל, ֵהן ַמה ּשׁ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְכָלִלּיּות ַעל ּכָ עֹוֵבר ּבִ ֶ עֹוֵבר ָעֵלינּו, ֵהן ַמה ּשׁ ֶ ַמה ּשׁ
ֲעלּומֹות,  יו. ָמֵלא ַרֲחִמים, יֹוֵדַע ּתַ ל ְיֵמי ַחּיָ ָכל יֹום ָויֹום ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ְפָרִטּיּות ַעל ּכָ ּבִ
ַמה  ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ּבִ ה  ַעּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ רֹות,  ִנְסּתָ צֹוֶפה 
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ּכַֹח  ל  ּכָ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ָלנּו  יָת  ִגּלִ ה  ַאּתָ ַהּתֹוָרה,  נֹוֵתן  ָיִחיד,  ָאדֹון  א,  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו 
ֵעֶסק ַהּתֹוָרה,  ִלין ּבְ ָאנּו ִמְתַרּשְׁ ֶ ינּו ַעל־ְיֵדי ַמה ּשׁ ַהּיְ ין ֲחׁשּוִכין, ּדְ ָהֲעּכּום הּוא ֵמָהַעִין ַאְנּפִ
כּו ֵמֵעיֵנינּו, ְוַעל־ְיֵדי־ רּו ְוֶנְחׁשְ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ִנְסּתְ ָראּוי, ּוֵמֲחַמת זֶה ּדַ ּה ּכָ ִנין ּבָ ְוֵאין ָאנּו ְמַעּיְ

ין  ּיֹוְנִקין ֵמַאְנּפִ ִאים ֵמָהֲעּכּום ׁשֶ ּבָ ֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ׁשֶ ל ַהּתַ לֹום, ּכָ ִרים ַחס ְוׁשָ ּבְ זֶה ִמְתּגַ
ם, ְוגֹוְזִרין ָעֵלינּו ְגזֵרֹות ָרעֹות  ְלּתָ לֹום ֶמְמׁשַ ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ַעְצמֹו ִמְתּגַ ֲחׁשּוִכין, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּבְ
רּות  ּבְ ְוִהְתּגַ ְרָנָסה  ַהּפַ י ֵמֲחַמת ֹעל  ּכִ ן ֹזאת,  ְלַתּקֵ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ִלְצָלן. ֲאָבל ַמה  ַרֲחָמָנא  ּוָמרֹות 
ּה,  עֹוְסִקים ּבָ ָראּוי, ַוֲאִפּלּו ְמַעט ׁשֶ ּתֹוָרה ּכָ ה ְמֹאד ַלֲעֹסק ּבַ רֹות ָקׁשֶ ַהּיֵֶצר ָהָרע ְוִרּבּוי ַהּצָ
ׁשּוָטן  י ֹרב ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ֲאִפּלּו ּפְ ָראּוי, ְוַעל ּפִ ּה ּכָ ן ּבָ ַעּיֵ ְכֵלנּו ִמּלְ ם ׂשִ כּו ֵעיֵנינּו ְוִנְסּתַ ָחׁשְ
ִניִמּיֹוֶתיָה ְוסֹודֹוֶתיָה,  ּפְ ּוְנִעימֹוֶתיָה  ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ִעְמקֹוֶתיָה  ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָבִרים, ִמּכָ ּדְ ל  ׁשֶ
ְבִעין  ִמּשִׁ ְרחֹוִקים  ָאנּו  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֵני  ּפְ ִלְראֹות אֹור  זֹוִכים  ָאנּו  ְוֵאין 
ַעל־ ין ֲחׁשּוִכין, ׁשֶ ִלים ָהַעִין ַאְנּפִ ֵהם ַמְכִניִעים ּוְמַבּטְ ין ְנִהיִרין, ׁשֶ ִנים ַלּתֹוָרה ֵמַעִין ַאְנּפִ ּפָ
ֲאָבל  ֵמֶהם,  ּיֹוְנִקים  ׁשֶ ֲעּכּום  ָהַעִין  ל  ׁשֶ ם  ְלּתָ ֶמְמׁשַ ְונֹוְפִלים  ִרים  ּבָ ִנׁשְ יָלא  ִמּמֵ ְיֵדי־זֶה 
נּו  ַזּכֵ תֹוָרֶתָך.  ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ עֹוָלם  ֱאֹלֵהי  ָלזֶה.  זֹוִכים  ֵאיְך 
ּתֹוָרה  ה ַלֲעֹסק ּבַ ֱאֶמת ְוַנְתִחיל ֵמַעּתָ ה ֵאֶליָך ּבֶ ה ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ְהֶיה  ן, ַרק ּתִ א ּוַמּתָ א ְוֵעֶסק ּוַמּשָׂ ל אֹוָתנּו ׁשּום ִטְרּדָ יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאל ַיְטִריֵדנּו ְוַאל ְיַבְלּבֵ
דֹוָלה,  ּגְ ַהְרָחָבה  ּבְ ַפְרֵנס אֹוָתנּו  ּתְ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ית ַעל־ְיֵדי ֲאֵחִרים.  ַנֲעׂשֵ נּו  ְמַלאְכּתֵ
ַלֲעֹסק  ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלֶהם,  ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ ֹקֶדם  ָך  ֵמִאּתְ ִהְצַטְרכּוֵתנּו  ל  ּכָ ָלנּו  יק  ְוַתְסּפִ
נּו ָלעֹוָלם  עֹוָלם ַהזֶּה ְוִתְהֶיה ִעּמָ נּוֵתנּו ּבָ ְהֶיה ּתֹוָרֵתנּו ֻאּמָ ְרָנָסה, ַרק ּתִ ִביל ּפַ ׁשְ ׁשּום ֵעֶסק ּבִ ּבְ
ְרָנָסה,  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ְוֵעֶסק  ְמָלאָכה  ֵאיזֶה  ּבְ ַלֲעֹסק  ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  א,  ַהּבָ
ם  ַנְפׁשָ ַעל  ְוָיחּוסּו  ְצִחי,  ַהּנִ עֹוָלָמם  ֶאת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  חּו  ּכְ ִיׁשְ ַאל  ׁשֶ ְלָבָבם,  ּוְתַחזֵּק  ַעְזֵרם  ּתַ
לּו ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ּטְ ם ֲאָרִעי, ְוֹלא ִיְתּבַ ים ַלּתֹוָרה, ְוִתְהֶיה תֹוָרָתם ֶקַבע ּוְמַלְאְכּתָ ַע ִעּתִ ִלְקּבֹ
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ּיּוְכלּו ַלְחֹטף ֵאיזֶה  ְלָבד. ּוְבָכל ְזַמן ׁשֶ ן ְוָהֵעֶסק ּבִ א ּוַמּתָ ּשָׂ ִביל ַהּמַ ׁשְ ֵעת ַהֶהְכַרח ּבִ י ִאם ּבְ ּכִ
דֹוָלה.  ַהְתָמָדה ּגְ ּה ּבְ ּתֹוָרה, ִיְזּכּו ַלֲהגֹות ּבָ ן יֹום אֹו יֹוַמִים ַלֲעֹסק ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ָעה אֹו ֶרַגע, ִמּכָ ׁשָ
ַעל  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ְלָהִבין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶכל  ַהּשֵׂ ִביֵלי  ׁשְ ָלנּו  ח  ְוִתְפּתַ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם 
ּה  ן ּבָ תֹוְך ַהּתֹוָרה ּוְלַעּיֵ ְכֵלנּו ּבְ בֹוֵתינּו ְוׂשִ ל ֹמֵחנּו ּוַמְחׁשְ ה ְלַהְכִניס ּכָ ָתן, ְוִנְזּכֶ ּבּוְרָין ַוֲאִמּתָ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ֵדי ְלָהִבין ּדִ ֱאֶמת, ּכְ ָמּה ּבֶ ָנֵתנּו ִיְהֶיה ִלׁשְ ּוָ ן. ְוָכל ּכַ ִריִכין ְלַעּיֵ ּצְ ָמקֹום ׁשֶ ֵהיֵטב ּבְ
י, ְוֹלא  ֵהא ִנְקָרא ֶרּבִ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ לֹום, ְוֹלא ּבִ ָתן ְוֹלא ְלִהְתָיֵהר ּוְלַקְנֵטר ַחס ְוׁשָ ַעל ּבּוְרָין ַלֲאִמּתָ
ֶהם ְוֹלא ֲעָטָרה  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַקְרּדֹם ַלְחּפֹר ּבָ לֹום ּדִ ה ַחס ְוׁשָ ִביל ָממֹון ְוָכבֹוד, ְוֹלא ַנֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ
בֹוֵתינּו,  ּוַמְחׁשְ ְכֵלנּו  ְוׂשִ ּכֵֹחנּו  ָכל  ּבְ ָמּה  ִלׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַנֲעֹסק  ַרק  ֶהם,  ּבָ ל  ּדֵ ְלִהְתּגַ
ה  ְוַאּתָ ָתִמיד.  ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב  ְוַלֲעׂשֹות  ֵמָרע  ָלסּור  ה,  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ְלמּוד  ַהּתַ ִביֵאנּו  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ה ְלָהִבין  ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ח ִלּבֵ תֹוָרֶתָך ְוִתְפּתַ ִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ יג  ּוְלַהּשִׂ ם  ׁשָ ְלמֹוד  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ֵהיֵטב 
יֶהם, ְוָכל ִסְפֵרי  "ס ּופֹוְסִקים ּוְמָפְרׁשֵ ַנ"ְך ְוׁשַ ָכל יֹום. ּתָ ה ּבְ דֹוׁשָ ל ִסְפֵרי תֹוָרְתָך ַהּקְ ִלְלֹמד ּכָ
ְתֵבי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָכל ִסְפֵרי  דֹוׁש ְוִתּקּוִנים, ְוָכל ּכִ ים, ְוִסְפֵרי ַהזַֹּהר ַהּקָ ְדָרׁשִ ַהּמִ
ל  ָעִמים ּכָ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ְלגֹוְמָרם ְוַלֲחֹזר ּוְלַהְתִחיָלם ּכַ ָיֵמינּו. ְוִנְזּכֶ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
דֹוָלה,  ַהְתָמָדה ּגְ ה ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ְלַהְתִמיד ּבְ ֶמָך, ְוַזּכֵ ינּו. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ְיֵמי ַחּיֵ
ה ְלָהִמית ַעְצֵמנּו ַעל ַהּתֹוָרה ַעד  ה יֹוָמם ְוָלְיָלה. ְוִנְזּכֶ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ י ֵהם ַחּיֵ ּכִ
ּדֹות ָרעֹות  ֲאוֹות ָרעֹות ְוָכל ַהּמִ ל ַהּתַ ּוְלָהִמית ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ה ְלׁשַ ְוִנְזּכֶ ָיֵדינּו.  ּבְ ְתַקּיֵם  ּתִ ׁשֶ
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ֹמַע  יל, ִלׁשְ ּכִ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ נּו ּבִ ִלּבֵ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָנא ָעֵלינּו ְוֵתן ּבְ
ַאֲהָבה,  ּבְ ָמּה  ִלׁשְ ּתֹוָרֶתָך  ַתְלמּוד  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַקּיֵם  ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ד,  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד 
ה ְלִהְתַחזֵּק  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ִמיֵני ְיׁשּועֹות, ּבְ נּו ּבְ יָעה ּלָ ֶמָך, ַוֲעֹזר ְוהֹוׁשִ ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
תֹוְך  ּבְ ַרְעיֹוֵננּו  ְוָכל  בֹוֵתינּו  ּוַמְחׁשְ נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ּכָ ְוַנְכִניס  ָמּה.  ִלׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ֵעֶסק  ּבְ
ֶניָה  ּפָ אֹור  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ִאיר  ּתָ ׁשֶ ְבֹאֶפן  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ָתִמיד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך 
ֵלִמים  יִקים ַהּשְׁ ּדִ זָּכּו ַהּצַ ִנים ַלּתֹוָרה ׁשֶ ל ָהַעִין ּפָ ים. ְוָיִאירּו ְוָיֵגנּו ָעֵלינּו ּכָ דֹוׁשִ ִעיִמים ַהּקְ ַהּנְ
נּו.  ֵמִאּתָ ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ְוָכל  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יָגם,  ְלַהּשִׂ
ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ה חֹוֵמל  ַאּתָ ׁשֶ דֹוָלה,  ַהּגְ ּוְבֶחְמָלְתָך  ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך 
ֲאבֹוֵתינּו  ּוְלַמַען  ְלַמַעְנָך  ה  ְוַתֲעׂשֶ ַהזֹּאת,  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ה  ַעּתָ ָעֵלינּו  ְוַתְחֹמל  ּוְתַרֵחם  חֹוס  ּתָ
ר ּוְתַבֵטל  ּבֵ ה, ּוְתׁשַ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעד ֵהּנָ ָהיּו ּבְ ים ְוַהּנֹוָרִאים, ׁשֶ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ל ַהּצַ ּוְלַמַען ּכָ
ָבר  ּכְ זֵרֹות ָקׁשֹות, ֵהן אֹוָתם ׁשֶ ל ַהּגְ נּו ּכָ דֹוִלים ְמֵהָרה ֵמִאּתָ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ַרֲחֶמיָך  ל ּבְ ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ ֲעֹקר ּוְתׁשַ ם ּתַ ּלָ לֹום, ּכֻ רֹוִצים ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ ִנְגְזרּו ָעֵלינּו, ֵהן אֹוָתם ׁשֶ
ָרֵאל  ָלל. ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ם ּכְ ֵאר ֵמֶהם ׁשּום ֹרׁשֶ ָ דֹוִלים, ְוֹלא ִיּשׁ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ָהַרּבִ
הּוא, ֵאיְך  י ֵאיְך ׁשֶ ָרֵאל. ּכִ ַמע ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ָרֵאל ְוַאל ֹיאַבד ִיׂשְ ֵאִרית ִיׂשְ ֹמר ׁשְ ׁשְ
ל זֶה ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי  זֶה, ִעם ּכָ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ַמֲעָמד ּכָ ה ּבִ ל ַעּתָ ּלֵ ָאנּו עֹוְמִדים ְלִהְתּפַ ׁשֶ
ַמְכנּו  ִמיד. ְוַעל זֶה ְלַבד ּתָ ָכל יֹום ּתָ ֲעַמִים ּבְ ּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  י ֲעַדִין ָאנּו אֹוְמִרים ׁשְ ּכִ ְך.  ִעּמָ
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ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ ְלָפֶניָך  ֵתנּו  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ַעּתָ ּכֹל  ֲאדֹון  ְלָפֶניָך  ָלֹבא  ְיֵתדֹוֵתינּו 
ּוִבְמִסיַרת  דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּקֶֹדׁש  ּבַ אֹוְתָך  ָעְבדּו  ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ
ֶהְרגּו ַעל  ּנֶ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ל ַהּקְ יֶהם. ּוִבְזכּות ּכָ דֹול ּכֹל ְיֵמי ַחּיֵ ֶכל ִנְפָלא ּוִבְתִמימּות ּגָ ֶנֶפׁש ּוְבׂשֵ
ָמם  ּדָ ְך  ּפַ ְוִנׁשְ ְמׁשּוִנים,  ִעּנּוִיים  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ּוֵמתּו  ְוֶנֶהְרגּו  ְוִנְצְלבּו  ֲחטּו  ְוִנׁשְ ֶמָך,  ׁשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ים, ְנָעִרים ּוְזֵקִנים, ִמּיֹום  דֹוִלים ּוְקַטּנִ ָרֵאל ּגְ י ְרָבבֹות ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ִים ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ ּמַ ּכַ
ֵלא  ּמָ ּתִ ֵעת ָצָרה, ׁשֶ ָרֵאל ּבְ אנּו ְלָפֶניָך ָהעֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ה ּבָ ל ֵאּלֶ ה. ֵהן ַעל ּכָ ן ַעד ֵהּנָ ַהֻחְרּבָ
ֵלָמה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה,  יֵענּו ְיׁשּוָעה ׁשְ ָרה ַהזֹּאת ּוְתַמֵהר ְלהֹוׁשִ ֵעת ָצָרה ַהּמָ ַרֲחִמים ָעֵלינּו ּבְ
ֹרב ַרֲחֶמיָך ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך  ַע. חּוָסה ָעֵלינּו ּכְ ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ם ְמֵהָרה, ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמּמֶ ִויֻקּיַ
נּו  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוַדְעּתֵ ַגׁשְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּבְ ים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ י ְצָרֵכינּו ְמֻרּבִ ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ּכִ
ֶמָך  יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ֵחֶלק ֶאֶלף ּוְרָבָבה ֵמֶהם. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ
ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון  ֲעֵדנּו ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ּדֶ ע, ְוָהֵגן ּבַ ׁשַ ָאנּו ְצִריִכים ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּבְ
י ִאם  ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ יֵרנּו, ּכִ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו ּוְבֵצל ּכְ ָטן ִמּלְ ְוָהֵסר ׂשָ
י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. ִהּנֵה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל  ה ּכִ ֲעׂשֶ ַמִים. ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ּנַ ָ ּשׁ ּבַ ָעֶליָך ָאִבינּו ׁשֶ
נּו  נּו. ָחּנֵ ָחּנֵ ּיְ ן ֵעיֵנינּו ֶאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעד ׁשֶ ּה ּכֵ ִבְרּתָ ְפָחה ַאל ַיד ּגְ ֵעיֵני ׁשִ ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ּכְ
י  ּכִ ָעֵלינּו  ּפְֹך ֲחרֹוְנָך  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ְבֵינּו  ׁשִ ֶאֶרץ  ּבְ ָעֵלינּו  ַבְענּו בּוז. חּוָסה  ׂשָ י ַרב  ּכִ נּו  ָחּנֵ ְיֹהָוה 
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ָאֵמן: ִריֶתָך, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֵני ּבְ ָך ּבְ ֲאַנְחנּו ַעּמְ

ּתֹוָרה קב

ֹאֶפן  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ִיזֵָּהר  ָאָדם  ל  ּכָ
עֹוָלם, ְוזֶה  ַפע ּבָ יְך ׁשֶ ּיּוַכל ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמׁשִ ׁשֶ
ִיְרַאת  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  'ּכָ י  ּכִ ִיְרָאה,  ּבְ לּוי  ּתָ
ֵני  ׁשְ ְוֵיׁש  ו(.  ָרכֹות  )ּבְ ָמִעים'  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ ַמִים  ׁשָ
ֶעְליֹוָנה  ִיְרָאה  ֵיׁש  י  ּכִ ַהְינּו  ִיְרָאה,  ִמיֵני 
ְרֶצה,  ּתִ ׁשֶ ָמַתי  ִלְפָעִמים  ְלָהָאָדם  ָאה  ּבָ ׁשֶ

ָאה  ּבָ ָכר. ְוֵיׁש ִיְרָאה ׁשֶ זֹו ֵאין ׂשָ ְוַעל ִיְרָאה ּכָ
ֹזאת  ְוִיְרָאה  ַעְצמֹו,  ָהָאָדם  ִמּכַֹח  ְלָהָאָדם 
ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים"  יק מֹוׁשֵ ִחיַנת: "ַצּדִ ִהיא ּבְ
תֹו  ִפּלָ ּתְ ֹזאת  ּכָ ִיְרָאה  מּוֵאל־ב כג, ג(, ְוַעל־ְיֵדי  )ׁשְ

ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ עֹוָלם  ּבָ ַפע  ׁשֶ ְויֹוֵרד  ַמַעת  ִנׁשְ
ַרְך: ל ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ּדֵ ְוִנְתּגַ

ה ְלתֹוָרה קב ִפָלּ ּתְ

ל  יק מֹוׁשֵ ְבִחיַנת ַצּדִ נּו ִלְהיֹות ּבִ ִמיד, ְוַזּכֵ נּו ּתָ ִלּבֵ ָך ְוֵאיָמְתָך ּבְ ְחּדְ ן ּפַ ל עֹוָלם, ּתֵ )*ט( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַרק  ַמְעָלה,  ִמּלְ ָעֵלינּו  ִיְרָאְתָך  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ֱאֹלִהים.  ִיְרַאת 
ִמיד  ָפֶניָך ּתָ ה ְלִיְרָאה ִמּלְ ה, ְוִנְזּכֶ דֹוׁשָ ַעם ִיְרָאְתָך ַהּקְ ָכל ּפַ יְך ָעֵלינּו ּבְ ַעְצֵמנּו ְלַהְמׁשִ ה ּבְ ִנְזּכֶ
ֵליָמה ִיְרָאה ִעיָלָאה ִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ְוַעל־ ית ִיְרָאה ׁשְ ִיְרָאה ֲאִמּתִ ָעה ּבְ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּבְ

מֹו  ִמיד. ּכְ ֲחנּוֵנינּו ּתָ ַמע קֹול ּתַ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ְוִתׁשְ ִפּלֹוֵתינּו ּבַ ל ּתְ ל ּכָ ַקּבֵ ּתְ ה ׁשֶ ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ
ָמִעין. ְוִיְהֶיה ָלנּו  ָבָריו ִנְשׁ ַמִים ּדְ ׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל. ְוַעל־ְיֵדי זֶה  יַע ַרב טּוב ְלֵבית ִיׂשְ ּפִ ׁשְ ֵתנּו ּתַ ִפּלָ ַעל־ְיֵדי ּתְ עֹוָלם, ׁשֶ ַפע ּבָ ּכַֹח ְלעֹוֵרר ׁשֶ
ָעה  ה, ְוָכל ָהִרׁשְ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ַחת ַהּשְׁ ְטָרא ַאֲחָרא ּתַ ִלּפֹות ְוַהּסִ ל ַהּקְ ִפין ּכָ ִיְהיּו ִנְכָנִעין ְוִנְכָפּ



תסהּתֹוָרה קג

ה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ, ְוִתְמֹלְך ַאּתָ י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ּכֻ
ל  דֹול ַעל ּכָ י ְיֹהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ּגָ תּוב ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ יָך, ִויֻקּיָ ָך ַעל ּכֹל ַמֲעׂשֶ ְמֵהָרה ְלַבּדְ
ַמִים  ָ ְמחּו ַהּשׁ ָלה. ְוֶנֱאַמר ִיׂשְ ּכֹל ָמׁשָ ְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַמִים ֵהִכין ּכִ ָ ּשׁ ָהָאֶרץ. ְוֶנֱאַמר ְיֹהָוה ּבַ
ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְוֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ְיֹהָוה ָמָלְך. ְוֶנֱאַמר ְיֹהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו. 

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

ּתֹוָרה קג

ְוִלְבֵני ְראּוֵבן:  ָגד  ִלְבֵני  ה  ֹמׁשֶ ָרא  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה 
לב,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ִאים"  ַחּטָ ים  ֲאָנׁשִ ְרּבּות  "ּתַ
א  ֻגְבַרּיָ ְלִמיֵדי  'ּתַ אּוְנְקלֹוס:  ם  ְוִתְרּגֵ יד(, 

ֲהָלָכה  מֹוֵנַע  ָהַרב  ׁשֶ ]ַעל־ְיֵדי  ִנים:  ּפְ ן  ַעּיֵ א',  ַבּיָ ַחּיָ
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאבֹוָתיו  ֲחַלת  ִמּנַ ֹגְזלֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ ְלִמידֹו  ִמּתַ

ִיְרֶצה  ְלִמידֹו  ּתַ ם  ּגַ ׁשֶ ּגֹוֵרם  צא:(  )סנהדרין  ז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ְלִמיד  ַהּתַ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ֲאבֹוָתם.  ַנֲחַלת  ֶאת  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ִלְגֹזל 

ֶפֶרק ִלְפֵני  ן ּבְ ן. ַעּיֵ ם ַרּבֹו ּכֵ ָתָמא ּגַ ים ִמּסְ ְמַחּיֵב ֶאת ָהַרּבִ

 . ַאּתְ ָטָאה  ִלּסְ ַעִקיָבא  ְלִמיָדא ְדר'  ֵאיֵדיֶהן )עבודה זרה(:  ּתַ

ָהַרג ֶאת  ׁשֶ ְלִמיד  ּתַ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ זֶה מּוָבן ַמה  ּבָ

ִעְנַין  ַרּבֹו  ּבְ ם  ּגַ ֵיׁש  ָתָמא  ִמּסְ י'  ּכִ ִעּמֹו  ַרּבֹו  ין  ַמְגּלִ ֶפׁש  ַהּנֶ

ֲאַמר  ּמַ ּכַ ִעְנָין ְרִציָחה  ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  ּדְ ְגזֵיָלה  ּבִ מֹו  ּכְ ְרִציָחה 

ִאּלּו נֹוֵטל ַנְפׁשֹו"[. ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: "ּכְ

ּתֹוָרה קד

ִביל  ׁשְ ּבִ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ִאיָתא  ֶ ּשׁ ְלַמה  ַטַעם 
ְרּבּות  ּתַ ְוכּו':  ָגד  ִלְבֵני  ה  ֹמׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ
ָעַבד  נֹו  ּבְ ן  ּבֶ ׁשֶ ֶנֱעַנׁש  ִאים,  ַחּטָ ים  ֲאָנׁשִ
ע"ה  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ י  ]ּכִ ִנים:  ּפְ ן  ַעּיֵ ִמיָכה,  ְלֶפֶסל 
ֵחֶלק,  ׁשּום  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ רֹוִצים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָדם  ֲחׁשָ

ד  ְוַהֹחׁשֶ  , ֱאלֹוּהַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה  ָלָאֶרץ  חּוץ  ּבְ ר  ְוַהּדָ

ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ זֶה  ּבָ ְוֶנֱעַנׁש  גּופֹו  ּבְ לֹוֶקה  ִרים  ְכׁשֵ ּבִ

ׁש  ַמּמָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ּבַ ָדם  ֲחׁשָ ָלא  ּדְ יָון  ּכֵ ָמקֹום  ל  )ּוִמּכָ

נֹו ֹלא ָעַבד ֲעבֹוָדה  ן ּבְ ם ּבֶ ּום ָהִכי ּגַ דֹוֶמה לֹו ִמּשׁ א ּבְ ֶאּלָ

ּוְכמֹו  דֹוֶמה.  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ְוָהָיה  ן,  ּכֵ ִנְרֶאה  ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָזָרה 

ָעה  ּטָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ָחָטא  ׁשֶ

ַעל־ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָהָיה  נֹו  ּבְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ַהֵחְטא  ֵכן  מֹו  ּכְ ָנָתם,  ַכּוָ ּבְ

ַעְצמֹו,  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ִדְבֵרי  ּבְ ָטעּות  ְיֵדי 

ָהיּו  ְוֵהם  ְוכּו'  ָלִני  ְמֻקּבְ ְך  ּכָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ָאֶרץ  ּבָ ֵחֶלק  ִלּטֹל  רֹוִצים  ָהיּו  י  ּכִ ָדָבר  ּבַ ִרים  ׁשֵ ּכְ

ִיְהֶיה  ָלבֹוא  ָעִתיד  ּלְ ׁשֶ ִאיָתא  ּדְ ַמה  ַעל  ָנה  ּוָ )ַהּכַ ּמּוָבא  ּכַ

ָרֵאל, ְוֵהם ָהיּו ְסבּוִרים  ְכַלל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג ּבִ

יֵמיֶהם([: ְהֶיה ּבִ אּוָלה ּתִ ַהּגְ ׁשֶ

ּתֹוָרה קה

ַהְינּו  ּתֹוָרה,  ּבַ לּוָיה  ּתְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ
זֹּוֶכה  ׁשֶ ַעד  ּה  ּבָ ַע  ּוִמְתַיּגֵ ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ
ם  ּה ְלׁשֵ ׁש ּבָ ָבר ּוְלַחּדֵ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ְלָהִבין ּדָ
ַמֲחִזיר  ְוָאז  מּוָרה,  ּגְ ׁשּוָבה  ּתְ זֶהּו  ַמִים,  ׁשָ
ֶחְלקֹו  ּבְ רּוִפים ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּצֵ ר ּכָ ֵ ּוְמַקּשׁ
ן ְוֶאל ְמקֹוָמן,  ְרׁשָ ָלִלּיּות ָהעֹוָלמֹות ֶאל ׁשָ ִמּכְ
חּו  ּדְ ּנִ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ם ִמּכָ ּלָ יב אֹוָתם ּכֻ ּוֵמׁשִ

ְוָאז  ה,  ה ֲחָדׁשָ ִרּיָ ּבְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ם,  ְלׁשָ רּו  זְּ ְוִנְתּפַ
ב. ְוזֹוֶכה ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ֶאְצלֹו  ָ ַעת ְמֻיּשׁ ַהּדַ
ַעְצמֹו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ זֹּוֶכה ׁשֶ ַרְך, ַעד ׁשֶ ִיְתּבָ
ַרְך ְיעֹוֵרר  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַהְינּו ׁשֶ ל ָעָליו, ּדְ ּלֵ ִיְתּפַ
ים  ֻרּבִ ַהּמְ ַרֲחָמיו  ֶאת  ׁשּוִטים  ַהּפְ ַרֲחָמיו  ּבְ
דֹוָלה  ּגְ ְיׁשּוָעה  לֹו  ִיְהֶיה  ְוָאז  דֹוִלים,  ְוַהּגְ

ֵלמּות ָאֵמן: ׁשְ ּבִ



ה ְלתֹוָרה קה ִפָלּ ּתְ תסו

ה ְלתֹוָרה קה ִפָלּ ּתְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )עא( 

י  ּוִמּפִ ינּו  ַהזֶּה ִמּפִ ָוָלְיָלה, ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ִמיד יֹוָמם  ּתָ ה  דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ַלֲעֹסק ּבְ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ל ּדִ ְבֵרי תֹוָרֶתָך, ְלָהִבין ּכָ ל ּדִ יל ֶאת ּכָ ּכִ ה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ַזְרֵענּו ַעד עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ
ׁש  ּוְלַחּדֵ ָבר,  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ְלָהִבין  ה  ְוִנְזּכֶ דֹול.  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ָתן  ַוֲאִמּתָ ּבּוְרָין  ַעל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
א  ְהיּו ְלָך ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ִכּסֵ ּיִ ים ׁשֶ ה, ִחּדּוׁשִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ִמיד ִחּדּוׁשִ ּתָ
ַעל  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  נּו ַעל־ְיֵדי  ּוְתַזּכֵ ְכבֹוֶדָך. 
ַעל  ֱהיֹוֵתינּו  ִמּיֹום  ְלָפֶניָך  ְענּו  ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִוינּו  ְוׁשֶ ָחָטאנּו  ׁשֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ֲחָטֵאינּו  ל  ּכָ
ה ַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוִנְזּכֶ ּתֹוָרה ַיֲחִזיֵרנּו ְלמּוַטב ּבֶ ּבַ אֹור ׁשֶ ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוַהּמָ
רּוִפים  ַהּצֵ ְוָכל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ל  ּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ט  ּוְלַלּקֵ ְלָבֵרר  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק 
רּו, ְוָנְפלּו  זְּ ְתּפַ ּנִ רּו ְלָמקֹום ׁשֶ זְּ ִלּפֹות, ְוִנְתּפַ ין ַהּקְ ְפלּו ַעל־ָיֵדינּו ּבֵ ּנָ ל ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ ָלִלּיּות ּכָ ִמּכְ

ְפלּו: ּנָ ְלָמקֹום ׁשֶ

ר  י ִאי ֶאְפׁשַ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ח. ַאּתָ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ָאּנָא ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוׁשֵ
ים ְמֹאד, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל  ים ְיֹהָוה, ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ַעְצֵמנּו. ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ָלנּו ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתם ּבְ
ִלּפֹות.  ין ַהּגֹוִים ְוַהּקְ ים ַהְמֻפזִָּרים ּוְמֹפָרִדים ּבֵ דֹוׁשִ דֹוׁשֹות ְוַעל ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ יצֹוצֹות ַהּקְ ַהּנִ
ט ְוִלְגֹאל ֶאת  ֱאֶמת. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָבֵרר ּוְלַלּקֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוָעְזֵרנּו ָלׁשּוב ּבִ
ל  ָגם ּכָ ִלים ּפְ לֹום. ְוַתֲחֹזר ְוַתׁשְ ׁשָ יֵבם ִלְמקֹוָמם ּבְ לּות, ּוְתׁשִ דֹוׁשֹות ִמן ַהּגָ יצֹוצֹות ַהּקְ ל ַהּנִ ּכָ
ָחיו,  ִנּדָ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ יב  ְוָיׁשִ ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ֵ ַהּשׁ ְוָכל  ם,  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות 
בּוְתָך  ב ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ׁשְ תּוב, ְוׁשָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִנית. ִויֻקּיַ ה ׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ֵצם ּבִ ְוַתֲחֹזר ּוְתַקּבְ
ְקֵצה  ֲחָך ּבִ ה. ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ר ֱהִפיְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ
לּוָתּה ּוְתִקיָמּה  ִכיָנה ִמּגָ ֶחָך. ְוַתֲעֶלה ֶאת ַהּשְׁ ם ִיּקָ ָ ְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ַהּשׁ
עֹוָלם,  דֹוִלים ּבָ ה ְוַרֲחִמים ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ יְך ּדַ דֹוׁש, ְוַתְמׁשִ ַעת ַהּקָ ִלים ֶאת ַהּדַ ֵמֲעָפָרּה. ְוַתׁשְ
ָכל ַהר  ִחיתּו ּבְ תּוב, ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיׁשְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ַעס ְוַאְכָזִרּיּות ִמן ָהעֹוָלם, ִויֻקּיַ ל ּכַ ּוְתַבּטֵ
ַרֵחם ָעֵלינּו  ים ּתְ ים. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ֶאת ְיֹהָוה ּכַ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י ּכִ ָקְדׁשִ
ַרֲחֶמיָך  דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ֶאת  ׁשּוִטים  ַהּפְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּוְתעֹוֵרר  ָעֵלינּו,  ַעְצְמָך  ּבְ ל  ּלֵ ְוִתְתּפַ
ה ָיַדְעּתָ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו,  י ַאּתָ ֵצְך. ּכִ דֹוִלים ֲאַקּבְ תּוב, ּוְבַרֲחִמים ּגְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ים, ִויֻקּיַ ָהַרּבִ
ָך  ר ִנְתַרַחְקנּו ִמּמְ ֵעת ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ּיּוַכל ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ָעֵלינּו ּבָ ֲעֵדנּו ׁשֶ ֲעֹמד ּבַ ּיַ י ֵאין ִמי ׁשֶ ּכִ
ָעֵלינּו  יו ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים  ַעְכׁשָ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ְוֵאין ִמי   , ָיַדְעּתָ ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ ְתַרַחְקנּו  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֹאד 
ֹלא  ְוָהֲאָדָמה  ָנמּות  ְוֹלא  ְוִנְחֶיה  ֲעֵדנּו,  ּבַ ָנא  ל  ּלֵ ִהְתּפַ נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ְלַבד.  ה  ַאּתָ ִאם  י  ּכִ
ַרֲחֶמיָך  ל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו. ּוְתעֹוֵרר ּבְ ֲעדֹו ָתִמיד ּכָ ל ּבַ ּלֵ תּוב, ְוִיְתּפַ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ם. ִויֻקּיַ ֵתׁשָ
ׁש  ּיֵ ְך, ׁשֶ ל־ּכַ דֹוִלים ַוֲעצּוִמים ּכָ דֹוִלים, ַרֲחִמים ּגְ ים, ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ׁשּוִטים ֶאת ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַהּפְ
י  ָלל, ּכִ ין ּכְ ֶהם ׁשּום ֲאִחיַזת ּדִ ֵאין ּבָ ָלֶהם ּכַֹח ְלַרֵחם ּוְלַקֵרב ֲאִפּלּו אֹוִתי ֵאֶליָך, ַרֲחִמים ׁשֶ
יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  נּו  ְוָחּנֵ חּוס  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין 
ִים  ַאּפַ ְיֹהָוה ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ִני. ַרחּום  ַחּיֵ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ְיֹהָוה  ים  ַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה 



תסזּתֹוָרה קו

יָך.  ּפִ ֵעדּות  ְמָרה  ְוֶאׁשְ ִני  ַחּיֵ ָך  ַחְסּדְ ּכְ יו.  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל  ְיֹהָוה  טֹוב  ָחֶסד.  ְוַרב 
תּוב, ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר  ּכָ ֵדִני. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ יָך ַלּמְ ָך ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחּקֶ ַחְסּדְ
ית  ּבֵ ֵביִתי  י  ּכִ ִחי  ִמְזּבְ ַעל  ְלָרצֹון  ְוִזְבֵחיֶהם  עֹולֹוֵתיֶהם  ִתי  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ים  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י  ָקְדׁשִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמִרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ּתְ

ּתֹוָרה קו

ָצִריְך  ַהּמִֹחין,  ַקְטנּות  ּבְ הּוא  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ַהּמִֹחין.  ְלַגְדלּות  ְוָלבֹוא  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַחזֵּק 
ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ ַהּמִֹחין,  ְלַגְדלּות  א  ּבָ ּוְכׁשֶ
ְוַרֲחִמים,  ֲחָסִדים  ָעָליו  יְך  ּוַמְמׁשִ יִנים  ַהּדִ

ְלַגְדלּות  ָלבֹוא  ַעְצמֹו  ּבְ ָיכֹול  ֹלא  ְוִאם 
ְוַעל־ ֲאֵחִרים,  יל  ּכִ ׂשְ ּיַ ׁשֶ ָלזֶה  ֵעָצה  ַהּמִֹחין, 

ם ֶאְצלֹו: ְיֵדי־זֶה ִנְתעֹוֵרר ּגַ

ה ְלתֹוָרה קו ִפָלּ ּתְ

ה  י ַאּתָ יָנה ָוַדַעת, ּכִ ָך ָחְכָמה ּבִ יָנה, ָחֵננּו ֵמִאּתְ ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ָלָאָדם ּדַ )*י( ַאּתָ

ר  ַרְך, ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ֵלם ּבַ ַעת ׁשָ ֵאין ּבֹו ּדַ ׁש ַעל ָהָאָדם ׁשֶ ּיֵ ֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ָיַדְעּתָ ּגֹ
ַעת. ְוֵכן: ִאם  א ִמן ַהּדַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ֵאין ָעִני ֶאּלָ מֹו ׁשֶ ר ָהֲעִנּיּות, ּכְ זֶה ִעּקָ
ּסּוִרין ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  יִנין ְוַהּיִ ל ַהּדִ ּכָ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ֵאיְך ׁשֶ ַעת ָחַסְרּתָ ַמה ָקִניָת. ְוַגם ַאּתָ ּדַ
ַרֲחֶמיָך  ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ִחיַנת ֹמִחין ְדַקְטנּות, ַעל־ּכֵ ִכין ַרק ִמּבְ ִנְמׁשָ
ְדלּות,  ִחיַנת ֹמִחין ְדַקְטנּות ְלֹמִחין ְדּגַ ַעם ַלֲעלֹות ִמּבְ ָכל ּפַ נּו ְלַחזֵּק ַעְצֵמנּו ּבְ ְוַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ
ַעת  יו ּדַ ן ָחְכָמה ִמּפִ י ְיֹהָוה ִיּתֵ תּוב: ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת ְוַהָחְכָמה ּכְ ַפע ַהּדַ ָך ׁשֶ יַע ָעֵלינּו ֵמִאּתְ ּפִ ְוַתׁשְ
ַעת ָהֱאֶמת ּוְלַהֲעלֹוָתם  ן ֶהָאַרת ַהּדַ ם ּכֵ ֶהם ּגַ ם ֲאֵחִרים ּוְלָהִאיר ּבָ יל ּגַ ּכִ ִני ְלַהׂשְ ּוְתבּוָנה. ְוַזּכֵ
יל ֶאל  ּכִ ֵרי ַמׂשְ תּוב ַאׁשְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ְדלּות, ִויֻקּיַ ִחיַנת ַקְטנּות ַהּמִֹחין ִלְבִחיַנת ֹמִחין ְדּגַ ִמּבְ
יִנים ֵמָעֵלינּו  ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ י, ְוַתְמּתִ ּלִ ם ַהּמִֹחין ׁשֶ ַעְצמֹו ִיְתעֹוְררּו ּגַ ל. ְוַעל־ְיֵדי זֶה ּבְ ּדָ
מֹוֶתיָך  ֵני ׁשְ ְזכּות ׁשְ דֹוִלים ּבִ יְך ָעֵלינּו ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים ּגְ ָרֵאל, ְוַתְמׁשִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּוֵמַעל ּכָ
י ֵאל  תּוב: ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ן ׁשֶֹרׁש ַהּדַ ם ּכֵ ם ּגַ ָ ר ִמּשׁ ה ֲאׁשֶ ֵהם: ֵאל, ֲהַוּיָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ֶאר ָלנּו. ְוֶנֱאַמר: ַמה  תּוב: ֵאל ְיֹהָוה ַוּיָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ נּו ֲעִללֹות. ִויֻקּיָ עֹות ְיֹהָוה ְולֹו ִנְתּכְ ּדֵ
ֵקם.  יֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ ן ּבֵ ׁשֶ ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון. ִיְרְוֻין ִמּדֶ ֵצל ּכְ ָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם ּבְ ָקר ַחְסּדְ ּיָ

ֵרי ֵלב: ָך ְלֹיְדֶעיָך ְוִצְדָקְתָך ְלִיׁשְ אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור. ְמׁשְֹך ַחְסּדְ ים ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ ּכִ

ּתֹוָרה קז

ְלַהְכִניס  ָעֶליָך  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ ּכְ
ְבִחיַנת:  ה ּבִ ָבר ַאּתָ ּכְ ְדלּות ְוַלֲחׁשֹב ׁשֶ ָך ּגַ ּבְ
ְוִכְבָיכֹול  ֱאֹלִהים"  ִיְרַאת  ל  מֹוׁשֵ יק  "ַצּדִ
י  ל ּבִ י 'ִמי מֹוׁשֵ ָיְדָך, ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְרצֹון ַהּשׁ

ָבר זֶה  יב ֶאל ִלּבֹו ּדָ יק', ָאז ָצִריְך ְלָהׁשִ ַצּדִ
ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ל  ֲאִני מֹוׁשֵ ֵאיְך  ְולֹוַמר  ַעְצמֹו,  ּבְ
מֹו  ּכְ י,  ִעּמִ ַרְך ׁשֹוֶרה  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוֵאין  ֲאָוה  ּגַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה ה.(: ׁשֶ



ּתֹוָרה קח תסח

ּתֹוָרה קח

אֹו  ְדֵבקּות  ּבִ ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
נֹוֵפל  הּוא  ּוֶבֶאְמַצע  ָראּוי,  ּכָ ִמְתּבֹוֵדד 
ֱאמּוָנה.  ַגם  ִמּפְ ְך  ִנְמׁשָ זֶה  ְדֵרָגתֹו,  ִמּמַ
ׁש  ּיֵ ְוִיְתּבַ ִקְרּבֹו  ּבְ ִלּבֹו  ר  ּבֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָצִריְך  ְוָאז 

ַמִים ָלָאֶרץ,  ָ ִמּשׁ ַלְך  ְוִנׁשְ ַפל  ּנָ ׁשֶ ַעְצמֹו ַעל  ּבְ
זֶה,  ַעל  ַח  ְתַאּנֵ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַעְצמֹו  ַעל  ִויַרֵחם 

ְוַעל־ְיֵדי ָהֲאָנָחה ַיֲחֹזר ְלַמְדֵרָגתֹו:

ה ְלתֹוָרה קח ִפָלּ ּתְ

ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ִתְבזֶה.  ֹלא  ֱאֹלִהים  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ָרה  ּבָ ִנׁשְ רּוַח  ֱאֹלִהים  ִזְבֵחי  )צח( 

ר,  ּבָ ַהִנׁשְ ְלָבִבי  יֹוֵדַע ֶאת  ה  ַאּתָ בֹוָתם.  ְלַעּצְ ׁש  ּוְמַחּבֵ ֵלב  בּוֵרי  ִלׁשְ ָהרֹוֵפא  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְבָעְנִיי,  ָנא  ְרֵאה  ּכֹה,  עֹוַלְלּתָ  ְלִמי  ּוְרֵאה  ַמִים  ָ ִמּשׁ ט  ַהּבֵ ְכֶאה.  ְוַהּנִ ה  ַהִנְדּכֶ
ר  ּבַ ן ִנְתּפֹוֵצץ ְוִנׁשְ יׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלע ּכֵ ַפּטִ ָבִרים, ּכְ ְבֵרי ׁשְ ר ְלׁשִ ּבָ ׁשְ ִביַרת ְלָבִבי ַהּנִ חּוס ַעל ׁשְ
ל  ִמּכָ ב  ַהַחּיָ ֲאִני  י  ּכִ ָהֱאֶמת,  ָאֶרץ.  ְקֵצה  ּבִ ִחים  ְוִנּדָ ְמֻפזִָּרים  ְלָבִבי  בֹות  ַמְחׁשְ י  ּכִ ְלָבִבי, 
י ְרצֹוִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך,  י ָחִליָלה, ּכִ ְנּתִ ּוַ י ֹלא ְלַהְכִעיֶסָך ִנְתּכַ ה יֹוֵדַע, ּכִ ָדִדים, ֲאָבל ַאּתָ ַהּצְ
לֹוָתיו  ל ּכֹחֹות ַהּיֵֶצר ָהָרע ְוַחּיָ ּכָ ַתְבּתָ ַעל ַעְצְמָך ׁשֶ ב אֹוִתי, ּוְכָבר ּכָ ה ְמַעּכֵ ִעּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ַאְך ׂשְ
ָראָתם  ּבְ ׁשֶ ַעל  יֹום  ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהם  ִמְתָחֵרט  ה  ְוַאּתָ ָך,  ִמּמְ ַהּכֹל  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶאת  ֲחִטיִאים  ַהּמַ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ּדָ מֹו ׁשֶ ר ֲהֵרעֹוִתי. ּכְ תּוב, ַוֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ זֶה, ּכְ ַח ּכָ ְוָנַתּתָ ָלֶהם ּכֹ

ְרָאֶתָך: נּו ִמּיִ יַח ִלּבֵ ְקׁשִ ָרֶכיָך ּתַ ה ַתְתֵענּו ְיֹהָוה ִמּדְ ּוְכִתיב, ָלּמָ

ל ַחְדֵרי ָבֶטן  ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי, ַאּתָ ה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ִאם  י ְוִנְצִחי, ּכִ י ֵאין ִלי ׁשּום ְסִמיָכה ְוִתְקָוה ְלטֹוב ֲאִמּתִ ה יֹוֵדַע ּכִ ָליֹות ָוֵלב. ַאּתָ ּובֹוֵחן ּכְ
ֲעלּומֹות  ל ּתַ ַעל ָהַרֲחִמים, ֲאָבל ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבַ ֲאִני ְמָפֵרׁש ׂשִ ֶ ַעל־ְיֵדי ַמה ּשׁ
ִלים אֹוִתי ּומֹוְנִעים אֹוִתי  י ְמַבְלּבְ ַעְצמֹו, ּכִ ם זֶה ּבְ ה ְוָכֵבד ָעַלי ּגַ ה ָקׁשֶ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ֵלב, ְוַאּתָ
ה ׁשֹוֵלַח ִלי ֵאיזֶה ִדּבּוִרים, ַוֲאִני  דֹוָלה, ַאּתָ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ִמזֶּה ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים, ּבְ
ּבּור, ַוֲאִני  ֶאְמַצע ַהּדִ ם ְלָבִבי ּבְ ְך ִנְסּתַ תֹוְך ּכָ ר ְלָפֶניָך, ּבְ י ַהּמַ יָחִתי ְוִלּבִ ַמְתִחיל ְלָפֵרׁש ׂשִ
ּבּור  ַהּדִ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ְתֹאם  ּפִ ֵכן  מֹו  ּכְ ׁש,  ַמּמָ ָבָריו  ּדְ תֹוְך  ּבְ ם  ְתַאּלֵ ּנִ ׁשֶ ִמי  ּכְ ּתֹוֵמם,  ִמׁשְ ָאר  ִנׁשְ
י ֹלא  ְתֹאם ֶנֱאַלְמּתִ י ּפִ ֲעׂשֹות, ּכִ ֵמִהים, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ בֹוַתי ּתְ י, ּוְלָבִבי ָאטּום ּוַמְחׁשְ ּנִ ִמּמֶ
מֹו  ר. ְוִנְדֵמיִתי ּכְ יִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ יָת. ֶנֱאַלְמּתִ ה ָעׂשִ י ַאּתָ י ּכִ ח ּפִ ֶאְפּתַ
ְך  ל זֶה ִנְמׁשָ ּכָ יָת ָאְזֵנינּו ׁשֶ ּלִ י, ּוְכָבר ּגִ ּנִ ִנים ִמּמֶ יר ּפָ ַמְסּתִ ה ּכְ , ָחִליָלה, ְוַאּתָ ּךָ ָנסֹוג ָאחֹור ִמּמֶ
ר ַעל  ַמִים ְלַכּפֵ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ה ָמה ֶאֱעׂשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַעּתָ ב ּכַ ְחׁשָ ּנֶ ָגם ֱאמּוָנה ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ּפְ
ִלים ָהעֹוִלים  בֹות ָרעֹות ְוַרְעיֹוִנים ַהְמֻבְלּבָ ֲחׁשָ ל ַהִהְרהּוִרים ְוַהּמַ ר ַעל ּכָ ן ּוְלַכּפֵ ל זֶה, ְלַתּקֵ ּכָ
ים ֵמַהּכֹל. אֹוי ָמה  ֵהם ָקׁשִ ָגם ֱאמּוָנה ׁשֶ ֵהם ּפְ ַעל רּוִחי, ּוִבְפָרט ַעל ִהְרהּוֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
ה ָלזֶה, ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה  ֱאֶמת. ָמַתי ֶאְזּכֶ ֶניָך ֵאַלי, ַוֲאִני ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ יב ּפָ ׁשִ ּתָ ה ׁשֶ ֶאֱעׂשֶ
ְלָפֵרׁש  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּוְנכֹוָנה, ַעד  ַוֲחָזָקה  ֵלָמה  ׁשְ ה ֶלֱאמּוָנה  ֶאְזּכֶ ֵני ֱאֹלִהים. ָמַתי ָמַתי, ָמַתי  ּפְ
יל  ְבּדִ ר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ָמָסְך ַהּמַ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ָפִנים, ּכַ ִנים ּבְ יָחִתי ְלָפֶניָך ּפָ ׂשִ
יל ֶאת ַעְצִמי ְלִהְתַאּנֵח  ַאְרּגִ יֵעִני ׁשֶ ִני ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ַעל ָהַרֲחִמים, ְוַזּכֵ יִני ּוֵביֶנָך. ַרֵחם ָעַלי ּבַ ּבֵ
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ים, ּוִבְפָרט  ֻרּבִ ָך ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ַהּמְ ֶדל ִרחּוִקי ִמּמְ ֱאֶמת, ַעל ּגֹ ב ּבֶ דֹוָלה ֵמֹעֶמק ַהּלֵ ֲאָנָחה ּגְ
ַמִים ָלָאֶרץ.  ָ מֹו ִמּשׁ י ּכְ ּבּוִרי ְוָנַפְלּתִ ֶאְמַצע ּדִ י ּבְ ם ּפִ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְסּתַ ָגם ָהֱאמּוָנה, ֲאׁשֶ ַעל ּפְ
ֵמֹעֶמק  ית  ּיִ ֲאִמּתִ ֲאָנָחה  ַח  ֶאְתַאּנֵ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ֶהָעצּום  ּוַמְכאֹוִבי  ֵאִבי  ּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ ִני  ַזּכֵ
ים ָעַלי. ְוַיֲעֶלה  ּיִ ְתעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ י ּבֶ ִקְרּבִ ר ּבְ ּבַ ב, ְוִיְהֶיה רּוִחי ִנׁשְ ַהּלֵ
ן  ָקְרּבַ י  ִהְקַרְבּתִ ִאּלּו  ּכְ ַאְנָחִתי  ַעל־ְיֵדי  ר  ּבָ ׁשְ ַהּנִ רּוִחי  ְלָפֶניָך  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיּגִ ְוָיֹבא 
ח ֶאת ָיְדָך  ְפּתַ דֹוָלה ּתִ ב. ּוְבֶחְמָלְתָך ַהּגְ ר ַעל ִהְרהּוֵרי ַהּלֵ ָאה ְלַכּפֵ ִהיא ּבָ עֹוָלה ְלָפֶניָך ׁשֶ
אֹוִציא  ׁשֶ ָהרּוַח  ְוַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת.  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַתֲחִזיֵרִני  ּוְבָרצֹון,  ַרֲחִמים  ּבְ
)חתך(  ם  ֵ ֵמַהּשׁ דֹוָלה  ּגְ ֶהָאָרה  ָעַלי  יְך  ַתְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֲאָנָחה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ַאְכִניס  ׁשֶ ְוָהרּוַח 
ר ֶאת  ְך ּוְתַנּסֵ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַתְחּתֹ ּבִ סּוק ּפֹוֵתח' ֶאת' ָיֶדָך' ּוַמׂשְ ַהּיֹוֵצא ִמּפָ
ָפִנים.  ִנים ּבְ ְבִחיַנת ּפָ יֵבִני ֵאֶליָך ּבִ ָאחֹור, ְוַתֲחִזיֵרִני ּוְתׁשִ ִחיַנת ָאחֹור ּבְ ָמִתי ִמּבְ י ְוִנׁשְ ַנְפׁשִ
עֹוֵבר ָעֵלינּו ַעל  ֶ ל ַמה ּשׁ ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ַמִים, ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן, ֵאל ֱאמּוָנה, ַאּתָ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
דֹוָלה ֶאת  ים ּוְבַאֲהָבְתָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ּבְ ה, ּכִ דֹוׁשָ ִעְנַין ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ּכָ
נּו ֵמֲאבֹוֵתינּו.  ר ָיַרׁשְ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ תֹוֵכינּו ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ָרֵאל, ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ְוָנַטְעּתָ ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ
ֵתנּו. ַאְך ֵמֹעֶצם ִרּבּוי ֲעֹונֹוַתי ֲעַדִין  ָ ָפה ְיֻרּשׁ ִעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ּיָ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ּנָ ַאׁשְ
ר ַהִהְתַרֲחקּות  ר זֶה ִעּקָ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ֶנֶגד ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ֵהם ּכְ בֹות חּוץ ׁשֶ ב ַמְחׁשְ עֹוִלים ַעל ַהּלֵ
י ֵאין ֱאֹלַהי  תּוב, ֲהֹלא ַעל ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ּבָ רֹות ׁשֶ ל ַהּצָ דֹוָלה ִמּכָ ִנים ְוָצָרה ּגְ ַרת ּפָ ְוַהְסּתָ

ה: ל ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ י ְמָצאּוִני ּכָ ִקְרּבִ ּבְ

ה  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ים.  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ דֹוִלים,  ּגְ ַרֲחִמים  ּבְ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעֵלינּו  ַרֵחם 
ה ֶלֱאֹחז  ה. ַרק ִנְזּכֶ דֹוׁשָ ֶנֶגד ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ֵהם ּכְ בֹות ׁשֶ ִפירֹות ְוִהְרהּוִרים ּוַמֲחׁשָ ל ִמיֵני ּכְ ִמּכָ
יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו,  ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו  ּבְ
ִאּלּו ֲאִני רֹוֶאה  ְך, ּכְ ל ּכָ ה ּוְנכֹוָנה. ְוִתְהֶיה ָהֱאמּוָנה ֲחָזָקה ּכָ ֵלָמה ַזּכָ ֱאמּוָנה ׁשְ ים, ּבֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
י  ה, ְלִבְלּתִ ַני, זֹו ַהּבּוׁשָ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ ֹאֶפן ׁשֶ ַעִין, ּבְ ַרְך, ַעִין ּבְ ְתּבָ אֹוְתָך ּתִ
ַלֲעלֹות  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ּוְבָכל־ֵעת  ָלל,  ּכְ ָגם  ּפְ ׁשּום  עֹוד  ם  ֶאְפּגֹ ְוֹלא  ְוָעֹון  ֵחְטא  ׁשּום  עֹוד  ֶאֱחָטא 
ּפֹל ָעַלי  הּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָך, ּתִ ל ֵאיזֶה ַתֲאָוה ְוָרצֹון ׁשֶ ָבה ׁשֶ לֹום, ֵאיזֶה ַמֲחׁשָ י ַחס ְוׁשָ ְעּתִ ַעל ּדַ
ָוֶרַגע  ָכל־ֵעת  ּבְ ָעַלי  ה עֹוֵמד  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ֶניָך,  ִמּפָ דֹוָלה  ּגְ ה  ּובּוׁשָ ְוִיְרָאה  ָוַפַחד  ֶכף ֵאיָמה  ּתֵ
י ְמלֹוא ָכל ָהָאֶרץ  ֵתר, ּכִ ֶניָך ֹלא ֶאּסָ י ִמּפָ בֹוַתי, ּכִ י ּוַמְחׁשְ י ְויֹוֵדַע ְצפּון ִלּבִ ַמֲעׂשַ ְורֹוֶאה ּבְ
ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה ֲהלֹוא ֶאת  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ תּוב, ִאם ִיּסָ ּכָ בֹוֶדָך. ּוְכמֹו ׁשֶ ּכְ
ן  ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ דֹוׁשָ ה ַעל־ְיֵדי ֹתֶקף ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא. ְוֶאְזּכֶ ָ ַהּשׁ
ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְנכֹוָנה,  ָבה  ּוְבַמֲחׁשָ ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָתִמיד  ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ל  ּכָ ּוְלָפֵרׁש  ּוְלִהְתּבֹוֵדד 
ה  ה ּוְבִלי ׁשּום ְנִטּיָ ִנּיָ ִלי ׁשּום ּפְ יץ ְוָחָזק ּבְ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ָבה ְקׁשּוָרה ֶאל ּדִ ֲחׁשָ ַהּמַ
ר ִאיׁש  ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ִנים, ּכַ ִנים ֶאל ּפָ ָך ּפָ חֹוַתי ִעּמְ ָבַרי ְוׂשִ ל ּדְ לֹום. ְוִיְהיּו ּכָ ָלל ַחס ְוׁשָ ד ּכְ ֶאל ַהּצַ
ִים נֹוַכח  י ַכּמַ ּפְֹך ֶאת ַנְפׁשִ ר ִעם ְלָבִבי. ְוֶאׁשְ ל ֲאׁשֶ ָך ֵאת ּכָ ר ִעּמְ ה ֲאַדּבֵ ה ֶאל ּפֶ ֶאל ֵרֵעהּו. ּפֶ
ֵלב  ִדְבֵרי ֵחן ְוִרּצּוי ּוִפּיּוס, ּבְ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ּבְ י ּבְ ל ִלּבִ ר ְלָפֶניָך ֶאת ּכָ ֶניָך ְיֹהָוה. ַוֲאַסּפֵ ּפָ
ְוֶיֱהמּו  ָעַלי  ַרֲחֶמיָך  ִיְכְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָאִביו,  ִלְפֵני  א  ְתַחּטֵ ַהּמִ ֵבן  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ
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ית  ּיִ ֵלָמה ַוֲאִמּתִ יֵעִני ְיׁשּוָעה ׁשְ ה ְלהֹוׁשִ ה. ְוַתְתִחיל ֵמַעּתָ ָך ַעד ֵהּנָ ֶדל ִרחּוִקי ִמּמְ ֵמֶעיָך ַעל ּגֹ
ָכל  ָך ּבְ ֲאִמּתְ ֵלמּות. ְותֹוִליֵכִני ְוַתְדִריֵכִני ּבַ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ָלֶנַצח, ׁשֶ
ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל  ּכְ ָעַלי  ּוְתַרֵחם  ְוַתְחֹמל  ֹמאל.  ּוׂשְ ָיִמין  ְוֹלא ָאסּור עֹוד ֵמְרצֹוְנָך  ָוֶרַגע,  ֵעת 
ָכל ִמיֵני ִהְתָקְרבּות ָלֶנַצח, ְוֹלא  ָכל ִמיֵני ְיׁשּועֹות, ּוְתָקְרֵבִני ּבְ ָכל־ֵעת ּבְ יֵעִני ּבְ ן. ְותֹוׁשִ ַהּבֵ
ָעה.  ׁשֵ ְוִנּוָ ֶניָך  ּפָ ָהֵאר  יֵבנּו  ֲהׁשִ ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ִנְקָרא.  ְמָך  ּוְבׁשִ ינּו  ַחּיֵ ּתְ ּךָ  ִמּמֶ ָנסֹוג 

רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ּבָ
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ַעל־א.  י  ּכִ ְמֹאד,  ְיָקָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאָנָחה 
ה, ַעל־ ָ ֻדּשׁ ָרחֹוק ֵמַהּקְ ַח ַעל ׁשֶ ְתַאּנֵ ּמִ ְיֵדי ׁשֶ

ר  ֵ ְוִנְתַקּשׁ ְמָאה  ַהּטֻ ֵמֶחֶבל  ִנְפָסק  ְיֵדי־זֶה 
ַח ַעל ֵאיזֶה  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלֶחֶבל 
הּוא  ֵאֶליָה,  ִנְכָסף  הּוא  ׁשֶ ֲאָוה  ּתַ ַבר  ּדְ

לֹום: ְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ

ֲעוֹונֹוָתיו ב.  ַעל  ָהָאָדם  ַח  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶ ֲאָנָחה 
טֹוָבה  יֹוֵתר  ִהיא  ָגתֹו,  ַהּשָׂ ִמעּוט  ַעל  אֹו 
ה  ְוַתֲעִנּיֹות: ]ַעל־ְיֵדי ֲאָנָחה ַנֲעׂשֶ ה ִסּגּוִפים  ּמָ ִמּכַ

ׁש[. ה ַמּמָ ה ֲחָדׁשָ ִרּיָ ָהָאָדם ּבְ

ה ְלתֹוָרה קט ִפָלּ ּתְ

ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ַעְזֵרִני ָלׁשּוב ּבִ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )עב( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ַעי  ָך ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ֶדל ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ ה ָיַדְעּתָ ּגֹ ל עֹוָלם, ַאּתָ ֱאֶמת. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְלָפֶניָך ּבֶ
ֶרְך ֵאיְך ָלׁשּוב ֵאֶליָך,  ר ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ַמִים, ַעד ֲאׁשֶ ְבֵהי ׁשָ ים ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד ַעד ּגָ ָהַרּבִ
ב  ִנְתַעְרּבֵ י  ְוַדְעּתִ ְמֹאד,  י  ּבִ ק  ְוִנְדּבַ ֶנֱאַחז  ָהָרִעים  ְוַתֲאוֹוָתיו  ַהֹחֶמר  ֲעִכיַרת  ִמּיּות  ׁשְ ּגַ י  ּכִ
ֵאיְך  טֹוָבה  ֵעָצה  ִלי  ְוֵתן  ָעַלי,  ַוֲחֹמל  חּוס  ּכָֹלא,  ַעְלָמא  ּדְ ָמָרא  ְמֹאד.  ם  ֵ ּשׁ ְוִנְתּגַ ר  ְוִנְתַעּכֵ
ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִביל,  ּוׁשְ ּוְנִתיב  ֶדֶרְך  ֵאיזֶה  ְוִלְמֹצא  ר  ְוַלְחּתֹ ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ
ַעל  ב  ַהּלֵ ֵמֹעֶמק  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ַח  ְלִהְתַאּנֵ ָרִגיל  ִלְהיֹות  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ ה.  ֵמַעּתָ
ֱאֶמת  ַח ַעל זֶה ּבֶ ֱאֶמת. ְוֶאְהֶיה ִמְתַאּנֵ ִני ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ַזּכֵ ּתְ ָך, ְוׁשֶ ֶדל ִהְתַרֲחקּוִתי ִמּמְ ּגֹ
ה ַעל־ְיֵדי ַאְנחֹוַתי  ל ֲאָנָחה ַוֲאָנָחה. ְוֶאְזּכֶ ל ּגּוִפי ַעל־ְיֵדי ּכָ ר ּכָ ּבָ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ָכל ֵעת, ַעד ׁשֶ ּבְ
ה. ְוַעל־ ָ ְקֻדּשׁ י רּוַח ָוֶהֶבל ּדִ ִקְרּבִ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּוְלַהְכִניס ּבְ י ָהרּוַח ְוַהֶהֶבל ּדִ ּנִ ְלהֹוִציא ִמּמֶ
ְוַתַעְזֵרִני  ים.  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּבִ ר  ְקׁשָ ּנִ ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ ֶחֶבל  ּוְלַהְפִסיק  ַלֲעֹקר  ה  ֶאְזּכֶ ְיֵדי־זֶה 
ַעְצִמי  ר  ֵ ַוֲאַקּשׁ ק  ַוֲאַדּבֵ ְמָאה,  ַהּטֻ ֵמֶחֶבל  ְלַגְמֵרי  ַעְצִמי  ק  ּוְלַנּתֵ ְלַהְפִסיק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְמֵהָרה, 
ל  ה ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוַתְפִסיק ּוְתָגֵרׁש ּוְתַבּטֵ ָ ֻדּשׁ יץ ְוָחָזק ְלֶחֶבל ַהּקְ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ּבְ
ֵרִני  ל ִמיֵני ֻטְמאֹות ְוִסְטִרין אֹוֲחָרִנין. ּוְתָקְרֵבִני ּוְתַקּשְׁ ָמִתי ּכָ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ י ִמּגּוִפי ְוַנְפׁשִ ּנִ ִמּמֶ
יְך  ְמׁשִ ה ּתַ ה ְוַעד עֹוָלם. ּוֵמַעּתָ יץ ְוָחָזק ֵמַעּתָ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ַרֲחֶמיָך, ְלֶחֶבל ַהּקְ ּבְ
ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ַפע  ׁשֶ ָך  ֵמִאּתְ נּו  ּוְתָחּנֵ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ַהֶחֶבל  ֶרְך  ּדֶ ים  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ָעַלי 
ֶהם ִיְרַאת  ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ה, ַחּיִ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לֹום ְוָכל טֹוב, ַחּיִ ים ְוׁשָ ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ
ֶהם  ק ּבָ ֱאֶמת, ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ָתִמיד ּוְלִהְתַדּבֵ ֵלָמה ּבֶ ֶהם ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ה ּבָ ְזּכֶ ּנִ ים ׁשֶ ַמִים, ַחּיִ ׁשָ



תעאּתֹוָרה קי

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַחּיִ ְוֶאְחֶיה  ֲהִקיֵמִני  ֶניָך,  ּפָ אֹור  ּבְ ַהֲחֵיינּו  ֶחְלֵקנּו צּוֵרינּו,  ַחי  ים. ֵאל  ַהַחּיִ ַחי  ּבְ
ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָך ָתִמיד  ּבְ בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ִני  ַזּכֵ ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ י  ִלּבִ ק  ְוַדּבֵ ִני  ְוָחּנֵ ָעְזֵרִני 
י ֶהֶבל ַוֲאָנָחה ְלַתֲאוֹות עֹוָלם  ּנִ ּלֹא ֵיֵצא ִמּמֶ ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשֶ ַרֲחֶמיָך, ֵמֲאָנחֹות ּדְ יֵלִני ּבְ ְוַתּצִ
ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ל ַאְנחֹוַתי ְוַגֲעּגּוַעי ּוְתׁשּוָקִתי, ִיְהיּו ַרק ְלׁשִ לֹום, ַרק ּכָ ַהזֶּה ַוֲהָבָליו ַחס ְוׁשָ
ם  ְוַאּתֶ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ָתִמיד,  ָך  ּבְ ק  ְלִהְתַדּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב 

ֶכם ַהּיֹום. ָאֵמן ְוָאֵמן: ּלְ ים ּכֻ יֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ַהּדְ

ּתֹוָרה קי

ֵאינֹו  ְוָדָבר רּוָחִני  ִהיא רּוָחִנּיּות.  ַהּתֹוָרה 
ֳעלֹו,  ר ּפָ זְַּך ְוָיׁשָ ן ִמי ׁשֶ ּתֹוֵפס ָמקֹום, ְוַעל־ּכֵ
ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִלְתּפֹס  ָיכֹול  רּוָחִני,  ְכלֹו  ְוׂשִ

ם  ֵ הּוא ְמַגּשׁ ָבר, ַאְך ִמי ׁשֶ ח ּדָ ּכַ ּה ְוֹלא ִיׁשְ ּלָ ּכֻ
ַעל־ ׁשּות,  ַמּמָ ֵמֶהם  ה  ְועֹוׂשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ

לֹום: ְכַחת ַהּתֹוָרה ַחס ְוׁשָ א ׁשִ ְיֵדי־זֶה ּבָ

ה ְלתֹוָרה קי ִפָלּ ּתְ

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ יֵעִני  הֹוׁשִ ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ל.  ּלָ ֶאְתּפַ ֵאֶליָך  י  ּכִ ֵואֹלָהי  י  ַמְלּכִ )קיא( 

י  ה יֹוָמם ְוָלְיָלה. ְוִתְהֶיה ִעּמִ דֹוָלה, ּוְבתֹוָרְתָך ֶנְהּגֶ ַהְתָמָדה ּגְ ָמּה ּבְ ִדְבֵרי תֹוָרְתָך ִלׁשְ ַלֲעֹסק ּבְ
לֹום, ַרק  י ַחס ְוׁשָ כּו ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִמּפִ ּלֹא ִיְתַחּשְׁ מּו ְוׁשֶ ׁשְ ּלֹא ִיְתּגַ יֵעִני ׁשֶ ָתִמיד ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
ַעת ִלּמּוִדי,  ׁשְ ִמּיּוִתי ּבִ ׁשְ ל ַעְצִמי ְוָכל ּגַ דֹוָלה ְלַבּטֵ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּבִ ֶאְזּכֶ
ּקּות ְוָהַעְמקּות  ִעימּות ְוָהרּוָחִנּיּות ְוַהּדַ י, ָהֲעֵרבּות ְוַהּנְ י ְוַדְעּתִ ִלּבִ יׁש ּבְ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ִעימּות ְוָהֲעֵרבּות ְוָהרּוָחִנּיּות  ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֹעֶצם ְמִתיקּות ַהּנְ י ַאּתָ ה, ּכִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ ׁשֶ
ז  ּוִמּפָ ִמזָָּהב  ֱחָמִדים  ַהּנֶ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיָמה,  ְוַהּתְ הֹוָרה  ַהּטְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְבֵרי תֹוָרְתָך  ּדִ ל  ׁשֶ
א  ּוַמְרּפֵ ֶפׁש  ַלּנֶ ֹנַעם ָמתֹוק  ִאְמֵרי  ַבׁש  ּדְ ְוֶנֱאַמר, צּוף  ְוֹנֶפת צּוִפים.  ַבׁש  ִמּדְ ּוְמתּוִקים  ָרב 
לֹום. ְוַגם ֵמָרחֹוק ֲאִני רֹוֶאה ּוַמֲאִמין  ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ָלָעֶצם. ְוֶנֱאַמר, ּדְ
ים, ֵמִרּבּוי  ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה. ַאְך ּבַ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ ִעימּות ְוָהֲעֵרבּות ׁשֶ ֹגֶדל ָהַעְמקּות ְוַהּנְ ּבְ
ָאה ְלתֹוְך  ּבָ ם ַהּתֹוָרה ׁשֶ לֹות, ּגַ בֹוֵתינּו ַהְמֻבְלּבָ ינּו ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ַמֲעׂשֵ ִמּיּוֵתנּו ְועֹוְבֵינּו ּבְ ׁשְ ּגַ
ָכה  ְוִנְתַחּשְׁ ָמה  ּשְׁ ִנְתּגַ ַעְצָמּה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ם  ּגַ ַאף  ָראּוי,  ּכָ ָלנּו  ְמִאיָרה  ֵאיָנה  ׁשֶ ַדי  ֹלא  ינּו,  ּפִ
ר ֶאת ַהּיֵֶצר ָהָרע ְוַתֲאוֹוָתיו ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ּבֵ ינּו, ּוֵמֲחַמת זֶה ֹלא ָזִכינּו ֲעַדִין ְלׁשַ ִמּפִ
ת  ּוְגֻדּלַ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ּוְגֻדּלַ ִעימּות  ְוַהּנְ ִתיקּות  ַהּמְ יׁש  ְלַהְרּגִ זֹוֶכה  ְוֵאיִני  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
י תֹוָרה  ּלּות ִחּדּוׁשֵ ּלּות ָהֱאָלהּות, ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ ת ַהּתֹוָרה ְוִהְתּגַ ים, ּוְגֻדּלַ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ה  ְוַעּתָ ה.  ָעּתָ ְוַעד  תֹוָרה  ן  ַמּתַ ִמּיֹום  ל  ְלַקּבֵ זִָּכינּו  ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ
ה  ּמֶ ּבַ ֲאדֹוִני,  ֶאל  ה  ֶאְתַרּצֶ ה  ּמֶ ּבַ ְדָבֶריָך.  ּכִ ֹמר  ִלׁשְ מֹוִני  ּכָ ְמֻרָחק  מֹוִני  ּכָ ַנַער  ה  ִיְזּכֶ ה  ּמֶ ּבַ
בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות. ַאֲחֵרי  ָרַכי ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ה ָלׁשּוב ִמּדְ ה ֶאְזּכֶ ּמֶ ׁש ֶאת ַעְצִמי, ּבַ ֲאַטֵהר ַוֲאַקּדֵ
ם  ּגַ ֲעֵליֶהם,  ְקֹוֵתינּו  ּתִ ְוָכל  ָיֵמינּו,  ְוֹאֶרְך  ינּו  ַחּיֵ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ם  ּגַ ׁשֶ
ָמה  ה  ְוַעּתָ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  י  ִמּפִ ִמים  ּשְׁ ְוִנְתּגַ ִכים  ִנְתַחּשְׁ ֵהם  ם  ּגַ ַאף  ִלי,  ְמִאיִרים  ֵאיָנם  ֵהם 
ה, ּתֹוַרת  ה, ָמה ֶאְפַעל, ְלֵהיָכן ָאנּוס ְלֶעְזָרה. ּתֹוָרה, ּתֹוָרה, ּתֹוַרת ְיֹהָוה, ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ֶאֱעׂשֶ



ה ְלתֹוָרה קי ִפָלּ ּתְ תעב

ָנֶפׁש. חּוָסה  יַבת  ְמׁשִ ִמיָמה  ּתְ ְיֹהָוה  ּתֹוַרת  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ּתֹוַרת  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ
ר ַהזֶּה,  לּות ָהָארֹוְך ַהּמַ ת ֲאֵפַלת ַהּגָ ּכַ תֹוְך ֶחׁשְ דֹול ּבְ אֹוְרָך ַהּגָ בֹוֵדָך ְוָהִאיָרה ָלנּו ּבְ ַעל ּכְ
דֹוָלה ַהזֹּאת  ֵעת ָצָרה ַהּגְ ֶעְזָרֵתנּו ּבְ רֹות. קּוָמה ּבְ ֲאוֹות ָהָרעֹות ְוַהּמָ לּות ַהּתַ לּות ָהֲעּכּו"ם, ּגָ ּגָ
ל ִמיֵני  ְך ַוֲאֵפָלה, ְוַעל ּכָ ל ִמיֵני ֹחׁשֶ דֹוָלה ַעל ּכָ אֹור ְזִריָחֵתְך ַהּגְ ִרי ּבְ ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט, ְוִהְתּגַ ּבִ
ה ַגם ָאֹנִכי  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ָעַלי ּבַ ְכּתִ ִהְמׁשַ עּור ׁשֶ ִלי ׁשִ כּות ּבְ ִמּיּות ְוַחׁשְ ַגׁשְ
ִמּיּות  ְוַגׁשְ ְך  ֹחׁשֶ ִמיֵני  ְלָכל  ַהּתֹוָרה  ִלי  ְוָתִאיר  ְוִתְזַרח  ַהּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹור  ִלְראֹות 
ְך ְלאֹור  ֵמֹחׁשֶ ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה  ה ָלֵצאת  ְוֶאְזּכֶ ְמֵהָרה,  ִמּתֹוָכם  ְותֹוִציֵאִני  ֶהם,  ּבָ י  ַפְלּתִ ּנָ ׁשֶ
ָתִיים,  ָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ּפְ ַתח ּדְ י, ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי. ְוֶנֱאַמר, ּפֵ ם ּבִ דֹול. ִויֻקּיַ ּגָ

ים תֹוְכחֹות מּוָסר: י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחּיִ ְוֶנֱאַמר, ּכִ

ל  דֹול ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ְוֹכֲחָך, ֶאת ַהּכַֹח ַהּגָ ָמֵלא ַרֲחִמים, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, עּוָרה ָנא, עֹוְרָרה ָנא ּבְ
ִאיר  ה ּתָ י ַאּתָ י. ּכִ ּלִ ְך ֲאֵפָלה ׁשֶ תֹוְך ֹחׁשֶ ם ּבְ ר ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ְלָהִאיר ּגַ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ
יָכה  ֲחׁשֵ ּכַ ָיִאיר  ּיֹום  ּכַ ְוַלְיָלה  ָךּ  ִמּמֶ יְך  ַיְחׁשִ ְך ֹלא  ֹחׁשֶ ם  ּגַ י  ּכִ י.  ּכִ ָחׁשְ יּהַ  ַיּגִ ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ֵנִרי 
ְלַקּיֵם  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים,  ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ֹה  ֲעׁשֵ אֹוָרה.  ּכָ
ַהּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ָיסּורּו  ּלֹא  ׁשֶ יָך.  ִמּפִ ַהזֶּה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָימּוׁש  ֹלא  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֱאֶמת  ּבֶ
א ַהּתֹוָרה  ם. ַרק ַאְדַרּבָ ָ י ַהְמֻגּשׁ כּו ַעל־ְיֵדי ּפִ מּו ְוֹלא ִיְתַחּשְׁ ּשְׁ ּלֹא ִיְתּגַ י ְלעֹוָלם, ְוַגם ׁשֶ ִמּפִ
ֱאֶמת ָהֲעֵרבּות  יׁש ּבֶ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ כּות, ַעד ׁשֶ ִמּיּות ְוָכל ַהַחׁשְ ׁשְ ל ַהּגַ י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ י ְלַבּטֵ ָתִאיר ּבִ
ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ׁשֶ ֱאָלהּוְתָך  ּלּות  ְוִהְתּגַ י  ָהֲאִמּתִ ְוָהַעְמקּות  ּקּות  ְוַהּדַ ִעימּות  ְוַהּנְ
ת ַהּתֹוָרה ַעל־ְיֵדי  ּוְגֻדּלַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ּוְגֻדּלַ ְתָך  ֻדּלָ ּגְ ּוְלָהִבין  ֱאֶמת  ּבֶ יר אֹוְתָך  ה ְלַהּכִ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִביל ׁשּום  ׁשְ ָנה ּבִ ּוָ ִלי ׁשּום ּכַ ָקִרים, ּבְ ִנּיֹות ְוַגְדלּות ּוׁשְ ִלי ׁשּום ּפְ ָמּה, ּבְ ֱאֶמת ִלׁשְ עֹוְסִקי ָבּה ּבֶ
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ְמָך ְלַבד ּבֶ לֹום, ַרק ְלַמַען ׁשִ נּות ַחס ְוׁשָ אּות ּוַמְנִהיגּות ְוַרּבָ בֹוד ְוִהְתַנּשְׂ ד ּכָ ּצַ
י  ִלּבִ ח  ְוִתְפּתַ י.  ְוַדְעּתִ ּוֹמִחי  י  ִלּבִ ּבְ ֵהיֵטב  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ִלְתּפֹס  ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְמִהירּות  תֹו ּבִ ָבר ַעל ּבּוְריֹו ַלֲאִמּתָ ל ּדָ ָכל יֹום ּוְלָהִבין ּכָ ה ּבְ ה ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ֶאְזּכֶ תֹוָרֶתָך, ׁשֶ ּבְ
ל אֹוִתי  ָנִתי, ְוֹלא ְיַבְלּבֵ ׁשְ ָבר ִמּמִ ח ׁשּום ּדָ ּכַ ֶאְלֹמד, ְוֹלא ֶאׁשְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ דֹול, ְוִלְזּכֹר ֵהיֵטב ּכָ ּגָ
ה  דֹול. ְוֶאְזּכֶ אֹור ּגָ י ּבְ ִאיר ּבִ ּתָ תֹוָרֶתָך ׁשֶ י ּבְ ְרִחיב ִלּבִ ּמּוד, ַרק ּתַ ְוֹלא ַיְטִריד אֹוִתי ִרּבּוי ַהּלִ
ּה  ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּתּוַכל ּכָ ֶדֶרְך רּוָחִנּיּוֶתיָה ְוַדּקּוֶתיָה, ַעד ׁשֶ י ּבְ ֹמִחי ְוִלּבִ ָלּה ּבְ ְלתֹוְפָסּה ּוְלַקּבְ
ִמּיּות ַחס  כּות ְוַגׁשְ א ֵמַחׁשְ ָלל ַהּבָ ְכָחה ּכְ ִלי ׁשּום ׁשִ ִמיד ּבְ י ּוְלזֹוְכָרּה ֵהיֵטב ּתָ ִלּבִ ן ּבְ ּכֹ ִלׁשְ
ְלאֹור  נּו  ַזּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ּתֹוָרה  ד  ַהְמַלּמֵ ַעת,  ּדַ ְלָאָדם  חֹוֵנן  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  לֹום.  ְוׁשָ
ִאירּו ָלנּו ִדְבֵרי  ּיָ ָך, ׁשֶ יֵעִני ְבַחְסּדֶ ָך הֹוׁשִ ֱאֶמת. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ים ּבֶ ַהּתֹוָרה, אֹור ַהַחּיִ
ֲחִזיר אֹוָתנּו ַלּמּוָטב. ַהֲעֶרב ָנא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת  ּה ּיַ ּבָ אֹור ׁשֶ ר ַהּמָ ַהּתֹוָרה ָתִמיד, ַעד ֲאׁשֶ
ָך  ָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִפינּו ּוְבִפּיֹות ַעּמְ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ּדִ
תּוב, ַוֲאִני  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ָמּה. ִויֻקּיַ ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלׁשְ נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ית־ִיׂשְ ּבֵ
ָימּוׁשּו  ֹלא  ִפיָך  ּבְ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ּוְדָבַרי  ָעֶליָך  ר  ֲאׁשֶ רּוִחי  ְיֹהָוה  ָאַמר  אֹוָתם  ִריִתי  ּבְ ֹזאת 
ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְיֹהָוה  ָאַמר  ַזְרֲעָך  זֶַרע  י  ּוִמּפִ ַזְרֲעָך  י  ּוִמּפִ יָך  ִמּפִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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ּתֹוָרה קיא

י:  ַרּבִ בֹות  י־ּתֵ ּמּו ָראׁשֵ ִיּדַ ְך  ֹחׁשֶ ּבַ ִעים  ְרׁשָ ּוְלֵהֶפְך  י,  ַרּבִ בֹות  י־ּתֵ ָרֵאל ָראׁשֵ ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֹראׁש 
א, ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֵמֹראׁש  אּות ְיכֹוִלין ִלּפֹול ֵמִאיְגָרא ָרָמא ְלִביָרא ֲעִמיְקּתָ ַעל־ְיֵדי ּגֵ ם־טֹוב, ׁשֶ ַעל־ׁשֵ דּוַע ֵמַהּבַ י ַהּיָ ]ַעל־ּפִ

ם ָהֲאִריַז"ל[. ׁשֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ ְרָרה, ּוְכיֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ּלֹא ִנְתּבַ ְך. ְוֵכן ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ׁשֶ ָרֵאל ַהֵהּפֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ּתֹוָרה קיב
ֲאָמר  ה ֵמַהּמַ א ּוְלַמֲעׂשֶ ָלל ַהּיֹוֵצא ְלֻעְבּדָ ַהּכְ
ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּבּור ָהֱאֶמת ּבְ ֶדל ַמֲעַלת ּדִ ַהזֶּה, ִמּגֹ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ָיִאיר  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ְמָאה,  ַהּטֻ ׁש ּבְ ּיֵ ָתִחים ׁשֶ ַעְצמֹו ִלְראֹות ַהּפְ ּבְ
ָבר  ּכְ ְוכּו',  דֹול  ּגָ ְלאֹור  ְך  ֵמֹחׁשֶ ְוָלֵצאת 
ּוְבָכאן  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ט  ִסיָמן  ּבְ ְלֵעיל  ק  ֶנְעּתַ
לֹו  ֵיׁש  ִבין  ַהּמֵ יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ְמָבֵאר 
ֶאָחד  ַעם  ּפַ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ָיָמיו,  ל  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ל ֱאֶמת  ׁשֶ ּבּור ֶאָחד  ּדִ ר  ְלַדּבֵ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ
ָראּוי, ְוַעל־ְיֵדי ֵעָצה ֹזאת ְיכֹוִלין  ִלְפֵני ה' ּכָ
י  יו, ּכִ ל ְיֵמי ַחּיָ ֱאֶמת ּכָ ר ּבֶ ׁשֵ ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ
ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְיכֹוִלין  הּוא,  ׁשֶ ֵאיְך  ִמיד  ּתָ
ַעְצמֹו ּוְלַהֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת, 
ם  ר ּגַ ַעְצמֹו, ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא אֹור ַהּשׁ ׁשֶ
ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ יְך  ַיְחׁשִ ֹלא  ְך  ֹחׁשֶ ל  ּכָ
ִיְהֶיה  ּלֹא  עֹוָלם ׁשֶ ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ּבָ ֻטְמָאה 
ֵאין רֹוִאים  ם, ַרק ׁשֶ ָ ָתִחים ָלֵצאת ִמּשׁ ם ּפְ ׁשָ
ֲאָבל  ם.  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ כּות  ַהַחׁשְ ֶדל  ִמּגֹ אֹוָתם 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ֵמִאיר  ָהֱאֶמת  ַעל־ְיֵדי 
ְקָוה  ַתח ּתִ ה ִלְראֹות ְוִלְמֹצא ּפֶ ַעְצמֹו, ְוִיְזּכֶ ּבְ
ֹעֶמק ְנִפיָלתֹו ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה,  ם ּבְ ּגַ
ִמיד  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב 
ֱאֶמת  ר ּבֶ ׁשֵ י ֵעָצה זֹו ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ָאֵמן: ]ְוַעל־ּפִ
הּוא ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲחִזיק ֶאת  י ֵאיְך ׁשֶ יו, ּכִ ל ְיֵמי ַחּיָ ּכָ

ַעְצמֹו,  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא אֹור ַהּשׁ ַעְצמֹו ַעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת ׁשֶ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ַאֲחָרא  ְוִסְטָרא  ֻטְמָאה  ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ

כּות  ֵאין רֹוִאין אֹוָתן ֵמֲחַמת גֹוֶדל ַהַחׁשְ ָתִחים ַרק ׁשֶ ם ּפְ ׁשָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמִאיר לֹו  ָהֱאֶמת  ם, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ִלְמֹצא  ְוזֹוֶכה   ) ּךָ ִמּמֶ יְך  ַיֲחׁשִ ֹלא  ְך  ֹחׁשֶ ם  ּגַ תּוב  ּכָ ׁשֶ )ּוְכמֹו  ַעְצמֹו  ּבְ

ָיא  ׁשְ ַהּקֻ ְפִנים  ּבִ ן  )ַעּיֵ דֹול  ּגָ ְלאֹור  ֵמֲאֵפָלה  ְוָלֵצאת  ַתח  ַהּפֶ

ָעְבדּו  "י ְמָפֵרׁש ְלֶהְדָיא ּדְ י ֲהֹלא ַרׁשִ ָיא ּכִ ׁשְ ָנחֹות ְוֹלא ָזִכיִתי ְלָהִבין ַהּקֻ ִמּמְ

זֶה  ֵני  ִמּפְ ָתא הּוא  ִמּלְ א  ּיָ ִמְסּתַ ְדָלא  ָהא  ּדְ ְוַהְינּו  ְלַסְיעֹו  ְיֵתיָרא  ַתח  ּפֶ ֵלּה 

לֹו  ִיְהֶיה  ַתח  ּפֶ עֹוד  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ַתח  ַהּפֶ ֶאת  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ ּגּוָפא 

ִאם  י  ַנּמִ ָהִכי  ֵאין  ֲאָבל  ֵניֶהם(  ִמּשְׁ ַתח  ּפֶ ֵאיזֶה  ּבְ ָלֵצאת  ַקל  יֹוֵתר 

ז  ם ְוֵיׁש ְלַרּמֵ ֶרְך ׁשָ ן ּדֶ ם־ּכֵ ַתח ָהָיה יֹוֵצא ּגַ ָהָיה רֹוֶאה ַהּפֶ

ם[. ֶרְך ׁשָ א ּדֶ ת ַעל־ְיֵדי ַדׁשָ ּבָ ְגָמָרא ׁשַ זֶה ּבִ

ּתֹוָרה קיג
יק  ַצּדִ זֵֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ַעל  ין  ּדִ ַזר  ּגְ ּגֹוְזִרין  ׁשֶ ֹקֶדם  ָאַמר:  ִלְבָרָכה 
ַעְצמֹו  ּבְ ָהִאיׁש  ֶאת  ׁשֹוֲאִלין  ִאיׁש,  ֵאיזֶה 
ָאז  ים  ַמְסּכִ הּוא  ְוִאם  ין,  ַהּדִ ָעָליו  ְגָזר  ּנִ ׁשֶ
ֹוֲאִלין  ּשׁ ׁשֶ ַהְינּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ין  ַהּדִ ִנְגָזר 
ין,  ַהּדִ ּפֹוֵסק  ְוהּוא  ּבֹו  ּיֹוֵצא  ּכַ ַעל  אֹותֹו 
ָדִוד  ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ין,  ַהּדִ ִנְגָזר  ְוָאז 
ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ א(,  יב,  מּוֵאל־ב  )ׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ
ה,  ְבׂשָ ְוַהּכִ ָהאֹוֵרַח  ה  ַמֲעׂשֵ ִביא  ַהּנָ ָנָתן  לֹו 

יו.  ִמּפִ ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ין  ַהּדִ ָעָליו  ְוִנְפַסק 
ׁשֹוֵמַע  ָאָדם  ׁשֶ ְוִסּפּוִרים  ּבּוִרים  ַהּדִ ּוְבָכל 
י  ּכִ ין,  ַהּדִ ִלְגֹמר  ִלְבִלי  ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָצִריְך 
ִסּפּוֵרי  ִעְנַין  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ְנָפׁשֹות,  ַנת  ַסּכָ הּוא 
ְלַעּיֵן  ה':  ָרכֹות  ּבְ ן  ]ַעּיֵ ֹבִהים:  ּגְ ִעְנָיִנים  ָבִרים  ּדְ
ָאָדם  ל  ּכָ ּוְבַיד  ְוזֶהּו:  עּוְבֵדיה.  ּבְ ָאַמר  ְוֹלא  ִמיֵליה,  ּבְ ַמר 

ַסק  ּפָ ׁשֶ ַאֵחר  ִאיׁש  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ינֹו  ּדִ ַחִתיַמת  ׁשֶ ַיְחּתֹום, 

ן  ה ָעִתיד ִלּתֵ ן ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ינֹו ְלחֹוָבה. ְוזֶהּו: ַגם ּכֵ ֶאת ּדִ

ִניִנים ְיָקִרים([. ּבֹון )ּפְ ין ְוֶחׁשְ ּדִ



ּתֹוָרה קיד תעד

ּתֹוָרה קיד

ן  ָבר מּוָבא ִמזֶּה ָהִעְנָין ְלֵעיל ִסיָמן פ"ח ַעּיֵ ּכְ
ע  ָרׁשָ ם  ּגַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָבֵאר  הֹוִסיף  ּוְבָכאן  ם,  ׁשָ
ן  ְמֻכּוָ ן  ּכֵ ם  ּגַ זֶה  ְוָכל  יק,  ּדִ ַהּצַ ַעל  חֹוֵלק  ׁשֶ

יְך  ְלַהְמׁשִ יק  ּדִ ַהּצַ ּיּוַכל  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ַמְעָלה,  ִמּלְ
ַוה'  ַלֲהִמיתֹו,  ׁש  ְמַבּקֵ ע  ָהָרׁשָ ַאְך  ַפע,  ֶ ַהּשׁ

ָידֹו: ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ּבְ

ּתֹוָרה קטו
ָיָמיו,  ל  ּכָ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ִמי 
ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  ְורֹוֶצה  ִנְתַלֵהב  ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ְמַקְטֵרג  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ָאז  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  אֹותֹו  יַח  ַמּנִ ְוֵאינֹו  ָעָליו 
ִסיל  ְוַהּכְ ְמִניָעה,  לֹו  ּוַמְזִמין  ַרְך,  ִיְתּבָ
ֲאָבל  ַלֲאחֹוָריו.  חֹוזֵר  ִניעֹות  ַהּמְ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ

ָאז  ַעְצמֹו  ְמָקֵרב  הּוא  ַעת  ּדַ ר  ּבַ הּוא  ׁשֶ ִמי 
ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְיָקא  ּדַ
ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ַעְצָמּה  ּבְ ִניָעה  ַהּמְ ּבְ ּומֹוֵצא 
ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ִניָעה ַהזֹּאת: ַהּמְ ר ּבְ ִנְסּתָ

ה ְלתֹוָרה קטו ִפָלּ ּתְ
ֵלָמה ְלָפֶניָך.  ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ )*יא( ֲהׁשִ

ָך  ִמּמְ ִנְתַרַחְקנּו  י  ּכִ ים.  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ָלנּו  ַרְמנּו  ּגָ ׁשֶ ַמה  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִמּיֹות,  ׁשְ ֲאוֹות ַהּגּוָפִנּיֹות ְוַהּגַ ּתַ ל ָיֵמינּו ּבַ ְדנּו ּכָ נּו ְוִאּבַ ִרירּות ִלּבֵ י ָהַלְכנּו ַאֲחֵרי ׁשְ ְמֹאד, ּכִ
ֶאת  ַלֲעֹזב  נּו,  ִלּבֵ ּבְ ִהְתעֹוְררּות  ֵאיזֶה  ָלנּו  א  ּבָ ִלְפָעִמים  ִאם  ֲאִפּלּו  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ין ְמַקְטֵרג  ת ַהּדִ בֹוֵתינּו, ְוָלׁשּוב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ֲאַזי ִמּדַ ָרֵכינּו ָהָרִעים ְוֶאת ָאֶון ַמְחׁשְ ּדְ
ּוְלִהְתָקֵרב  ים  ַהַחּיִ ְלֶדֶרְך  ְוִלְכֹנס  ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ְראּוִיים  ֲאַנְחנּו  ֵאין  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָעֵלינּו, 
ה  ם ַאּתָ ּגַ ְבָיכֹול ׁשֶ ן ַהֶהְכֵרַח ּכִ ט, ַעל־ּכֵ ּפָ ה אֹוֵהב ִמׁשְ יק ָהֱאֶמת ּוְלֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ְוַאּתָ ּדִ ַלּצַ
ינּו ַעל  ִפי ָהָראּוי ָלנּו ְלִפי ַמֲעׂשֵ ים ּכְ ֶרְך ַהַחּיִ ים ְלזֶה ְלַהְזִמין ָלנּו ְמִניעֹות ְלמֹוְנֵענּו ִמּדֶ ְסּכִ ּתַ
ה  ַאּתָ ָהַאֲהָבה ׁשֶ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ט. ַאְך ַאּתָ ּפָ ׁשְ ין ְוַהּמִ י ַהּדִ ּפִ
ן ַאף  ט. ַעל־ּכֵ ּפָ ׁשְ ה אֹוֵהב ֶאת ַהּמִ ַאּתָ דֹוָלה יֹוֵתר ֵמָהַאֲהָבה ׁשֶ ָרֵאל ִהיא ּגְ אֹוֵהב ֶאת ִיׂשְ
ֶדל  ֶרְך ָהֱאֶמת, ֲאָבל ִמּגֹ ִניעֹות ְלמֹוְנֵענּו ִמּדֶ ְבָיכֹול ַעל ַהּמְ ים ּכִ ַעְצְמָך ַמְסּכִ ה ּבְ ַאּתָ י ׁשֶ ַעל ּפִ
י  ח, ּכִ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ י ִיּדַ בֹות ְלִבְלּתִ ב ַמְחׁשָ ה חֹוׁשֵ ָרֵאל, ְוַאּתָ ה אֹוֵהב ֶאת ִיׂשְ ַאּתָ ַאֲהָבְתָך ׁשֶ
ל ֶאָחד  ּכָ ה ָחֵפץ ְמֹאד ׁשֶ ְרּכֹו ְוָחָיה. ְוַאּתָ ע ִמּדַ ׁשּוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ת ּכִ מֹות ַהּמֵ ְחּפֹץ ּבְ ֹלא ּתַ
ן  ַעל־ּכֵ ֵלם.  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ָך  ְלָעְבּדְ ֵאֶליָך  ְוִיְתָקֵרב  ָיׁשּוב  רּוִעים,  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ַהּגָ ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ִמי  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִניעֹות,  ַהּמְ תֹוְך  ּבְ ַעְצְמָך  ֶאת  יר  ַמְסּתִ ְבָיכֹול,  ּכִ ַעְצְמָך,  ּבְ ה  ַאּתָ
ַעְצָמן,  ִניעֹות ּבְ תֹוְך ַהּמְ ִניעֹות ְוִלְמֹצא אֹוְתָך ּבְ ַהּמְ ל ּבְ ּכֵ ַעת, הּוא ָיכֹול ְלִהְסּתַ ר ּדַ הּוא ּבַ ׁשֶ
ם  ׁשָ ר  ִנְסּתָ ה  ַאּתָ ַעְצָמן  ּבְ ִניעֹות  ַהּמְ ֹתֶקף  ּבְ י  ּכִ ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ְמִניָעה  ׁשּום  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ
ה  ֱאֶמת, ֲאָבל ַאּתָ ל ֶהָחֵפץ ּבֶ ַעְצָמן ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּכָ ִניעֹות ּבְ ְבָיכֹול, ְוַעל־ְיֵדי ַהּמְ ּכִ
ר ׁשּום ְמִניָעה  ּבֵ ה ְוָכֵבד ָעֵלינּו ְלׁשַ ר ָקׁשֶ ְכֵלנּו, ַעד ֲאׁשֶ ּוְכִסילּות ׂשִ נּו  ְעּתֵ ּדַ ָיַדְעּתָ ַקְטנּות 
לֹום ְוחֹוְזִרין  ִניעֹות, ָאנּו ְנסֹוִגים ַאחֹור ַחס ְוׁשָ רּות ַהּמְ ּבְ ָאנּו רֹוִאין ִהְתּגַ ֶכף ׁשֶ י ּתֵ עֹוָלם, ּכִ ּבָ

ִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ֶכף ַלֲאחֹוֵרינּו ְוִנְמָנִעין ִמּלְ ּתֵ



תעהּתֹוָרה קטז

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ  לז׳ ֲאָדר, ִהּלּוָלא ְדֹמׁשֶ

ְך ָעֵלינּו ִהְתנֹוְצצּות  יָנה ָוַדַעת, ְוַהְמׁשֵ ָך ָחְכָמה ּבִ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוָחֵננּו ֵמִאּתְ ַעל־ּכֵ
ל  ַעת ׁשֶ ת ַהּדַ ָלִלּיּות ְנֻקּדַ ר הּוא ּכְ לֹום, ֲאׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ַעת ׁשֶ ת ַהּדַ ַ ֻדּשׁ י ִמּקְ ֲאִמּתִ
ר ַעל־ְיֵדי זֶה  ם ָהֱאֹלִהים. ַעד ֲאׁשֶ ר ׁשָ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ה ִנּגַ ָרֵאל, ְוֶנֱאַמר ּבֹו ּוֹמׁשֶ ָלל ִיׂשְ ּכְ
ה  ִניעֹות, ּוִבְזכּות ֹמׁשֶ כּות ְוַהּמְ תֹוְך ּתֹוֶקף ָהֲעָרֶפל ְוַהֲחׁשְ ַרְך ּבְ ה ִלְמֹצא ֱאֹלהּוְתָך ִיְתּבָ ִנְזּכֶ
ה ְלִהְתָקֵרב  ה, ִנְזּכֶ ְבִחיַנת ֹמׁשֶ ן ּבִ ם ּכֵ ֵהם ּגַ ִדיֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ל ַהּצַ לֹום, ּוִבְזכּות ּכָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ
ָלם  ָרם ּוְלַבּטְ ּבְ ים ְלׁשַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ִניעֹות, ְוִנְזּכֶ רּות ַהּמְ ּבְ ְייָקא ִמּתֹוְך ּתֹוֶקף ִהְתּגַ ֵאֶליָך ּדַ
ה ּכֹוַנְנּתָ  ט ֶחֶסד ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ. ְוֶנֱאַמר ַאּתָ ּפָ ה ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ י ַאּתָ מּור, ּכִ ִבּטּול ּגָ ּבְ
ם  ַנת ִחּנָ ְצָדָקה ּוְבַמּתְ ן ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ּבִ יָת. ַעל־ּכֵ ה ָעׂשִ ַיֲעֹקב ַאּתָ ט ּוְצָדָקה ּבְ ּפָ ִרים ִמׁשְ ֵמיׁשָ
ַעד  ט,  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ין  ַהּדִ ִחיַנת  ִמּבְ ִאים  ַהּבָ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ּכַֹח  ָלנּו  ְוֵתן  ֶחֶסד,  ְוִנְדַבת 
יִנים  ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ין ַעל ִהְתָקְרבּוֵתנּו ֵאֶליָך, ְוַתְמּתִ ת ַהּדִ ם ִמּדַ ים ּגַ ְסּכִ ַעל־ְיֵדי זֶה ּתַ ׁשֶ
ֱאֶמת  ִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ָרֵאל, ְוַאל ִיְמָנֵענּו עֹוד ׁשּום מֹוֵנַע ִמּלְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ

ט: ּפָ ה ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ט, ּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֵקנּו ּבַ ְוַצְדּ

ּתֹוָרה קטז
ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ִנּצֹול ֵמֲעֵברֹות:

ה ְלתֹוָרה קטז ִפָלּ ּתְ
נּו ְלַרֵחם ַעל  ִלּבֵ ן ּבְ ים ֲהגּוִנים, ְוִתּתֵ ה ִלְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ִני ְלַפזֵּר ַהְרּבֵ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*יב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ֶהם  ִעּמָ ִלְגֹמל  נּו  ּוְתַזּכֵ ְלַרֲחִמים,  ַהְצִריִכים  ל  ּכָ ְוַעל  ים  ָהֲעִנּיִ
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוִלים  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ה  ַאּתָ ׁשֶ
ָוַדַעת,  יָנה  ּבִ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ ְוָחֵננּו  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ַרֵחם  ַהּמְ ל  ּכָ
ה  ְוִנְזּכֶ ֲעֵבָרה,  ִליֵדי  בֹוא  ִמּלָ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  טּות,  ׁשְ רּוַח  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ

ֵלם ָאֵמן: ָבב ׁשָ ּלֵ ָך ּבְ ינּו ּוְלָעְבּדְ ל ְיֵמי ַחּיֵ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּכָ

ּתֹוָרה קיז
הּו,  ֵאִלּיָ ּלּות  ִהְתּגַ ַמְתִחיל  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ִחיַנת  הּוא ִמּבְ ֶקר ׁשֶ ֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְדֶחה ַהּשׁ
ְוַעל־ ָלעֹוָלם,  ִמיָתה  ֵהִביא  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ִהיא  ָנה  ׁשֵ י  ּכִ ִליׁשֹן,  ָאז  ה  ָקׁשֶ ן  ּכֵ
ָלה  ַהַהְבּדָ י  ּכִ ְוַגם  ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ֹזאת  ִחיָנה  ִמּבְ

י  ּכִ ַעת,  ּדַ ְבִחיַנת  ּבִ ת הּוא  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ל  ׁשֶ
ָרכֹות  ּבְ ְלִמי  )ְירּוׁשַ ִין'  ִמּנַ ָלה  ַהְבּדָ ַעת   ּדַ ֵאין  'ִאם 
ָנה הּוא  ֵ י ַהּשׁ ּכִ ה ִליׁשֹן,  ן ָקׁשֶ ְוַעל־ּכֵ ֶרק ה'(,  ּפֶ

ַעת: קּות ַהּדַ ּלְ ִהְסּתַ

ה ְלתֹוָרה קיז ִפָלּ ּתְ

ל  ּכָ יִתי.  ּוִ ׁשִ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י  ָבָחְרּתִ ֱאמּוָנה  ֶרְך  ּדֶ ִני.  ָחּנֵ ְותֹוָרְתָך  י  ּנִ ִמּמֶ ָהֵסר  ֶקר  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ )*יג( 

ֶקר.  ל ֹאַרח ׁשָ ּכָ ֵנאִתי  ן ׂשָ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל־ּכֵ ִמּפִ ָעְזֵרִני.  ֶקר ְרָדפּוִני  ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה ׁשֶ



ּמּוד ּתֹוָרה קיח י ְלָפֵרׁש ַהּלִ תעו

ֶטָך  ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ י. ְוַאל ּתַ ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ׁשֶ
ֶקֶרב  ב ּבְ ְרֵתִני. ֹלא ֵיׁשֵ ִמים הּוא ְיׁשָ ֶדֶרְך ּתָ ִדי ֹהֵלְך ּבְ ֶבת ִעּמָ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלׁשֶ י. ֵעיַני ּבְ ִיָחְלּתִ
ֶדל  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָקִרים ֹלא  ה, ּדֵֹבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי ֹעׂשֵ ּבֵ
ָהֱאֶמת,  ּוְמַרֲחִקין  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ַרק  ְמָקְרִבין  ָהעֹוָלם  ֹרב  ׁשֶ ַעד  עֹוָלם  ּבָ ֶקר  ֶ ַהּשׁ טּות  ּשְׁ ִהְתּפַ
יַח,  הּו ּוָמׁשִ ֹבא ֵאִלּיָ ּיָ ׁשֶ ּלּות ָהֱאֶמת ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ּכְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּכִ ְוַאּתָ
ְזרֹוַע  ּבִ ֹקָרִבין  ַהּמְ ְלַרֵחק  א  ֶאּלָ א  ּבָ הּו  ֵאִלּיָ ֵאין  י  ּכִ ָלַעד,  ּכֹון  ּתִ ֱאֶמת  ַפת  ׂשְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָכל  ּבְ ׁשֶ ָלנּו  ה הֹוַדְעּתָ  ְוַאּתָ ּוְלָקֵרב ָהֱאֶמת,  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ְלַרֵחק  ַהְינּו  ְזרֹוַע,  ּבִ ֻרָחִקין  ַהּמְ ּוְלָקֵרב 
ל  נּו ְלַקּבֵ ְוַזּכֵ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו  הּו. ַעל־ּכֵ ּלּות ֵאִלּיָ ִחיַנת ִהְתּגַ ת ַמְתִחיל ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ
ית  ּיִ ל ֶהָאָרה ֲאִמּתִ ת ְלַקּבֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֶכף ּבְ ה ּתֵ ָראּוי, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ת ֹקֶדׁש ּכָ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ

ִביא ָזכּור ַלטֹוב: הּו ַהּנָ ּלּות ֵאִלּיָ ִחיַנת ִהְתּגַ ִמּבְ

ל  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ֹקֶדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ָכל מֹוָצֵאי  ּבְ ִין  ַהּיַ ַעל  ָלה  ַהְבּדָ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  נּו  ְוַזּכֵ
ֵלם  ַדַעת ׁשָ ָכל ְיֵמי ַהֹחל ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבְ ם ּבְ ה ּגַ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ּדִ ַעת ָהֲאִמּתִ ֶהָאַרת ַהּדַ

ֶוֱאֶמת, 

ַעְצֵמנּו  ק  ְלַדּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָלעֹוָלם,  ִמיָתה  ֵהִביא  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ּוְלַרֵחק 
ל ָעֵלינּו  ה ְלַקּבֵ ל ִמיֵני ַעְבדּות, ְוִנְזּכֶ יֵלִני ִמּכָ ים. ְוַתּצִ ִחיַנת ַסם ַחּיִ הּוא ּבְ ת ָהֱאֶמת ׁשֶ ִמּדַ ּבְ
ֵלָמה,  ה ַלֲעֹבד אֹוְתָך ֲעבֹוָדה ׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ, ְוִנְזּכֶ ֹעל ּתֹוָרה, ְוִתְפֹרק ֵמָעֵלינּו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ּדֶ
ן  ְבִחיַנת ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ְהֶיה ֲעבֹוָדֵתנּו ְלָפֶניָך ּבִ ּתִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ דֹוִלים, ַעד ׁשֶ ֵלם ּוֹמִחין ּגְ ַעת ׁשָ ִעם ּדַ
ָנה  ׁשֵ נּו ְלַמֵעט ּבְ עֹוֵבד ֶאת ֲאדֹונֹו. ּוְתַזּכֵ ְדֵרַגת ָהֶעֶבד ׁשֶ זֶּה ְלַמְעָלה ִמּמַ עֹוֵבד ֶאת ָאִביו, ׁשֶ ׁשֶ
יָך, ְוֶנֱאַמר:  ָנה ְלֵעיֶניָך ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעּפֶ ן ׁשֵ ּתֵ תּוב: ַאל ּתִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ר, ִויֻקּיַ ָכל ָהֶאְפׁשָ ּבְ
ִאיׁש  ָך ּוַמְחֹסְרָך ּכְ ְך ֵראׁשֶ ב, ּוָבא ִכְמַהּלֵ ּכָ ק ָיַדִים ִלׁשְ נּומֹות ְמַעט ִחּבֻ נֹות ְמַעט ּתְ ְמַעט ׁשֵ

ן ְיִהי ָרצֹון: ָמֵגן, ָאֵמן ּכֵ

ּמּוד ּתֹוָרה קיח י ְלָפֵרׁש ַהּלִ

ָלׁשֹון א.  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְלָפֵרׁש  טֹוב  ּלֹוֵמד,  ׁשֶ ּכְ
ִבין, ְוהּוא טֹוָבה ְלָהעֹוָלם: ּמֵ ׁשֶ

ה ב.  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהּדֹור  יק  ַצּדִ ל  ּכָ
ְבִחיַנת:  ּתֹוָרה הּוא ּבִ ׁש ּבַ ַחּדֵ ּמְ יַח, ּוְכׁשֶ ָמׁשִ
יַח'  ָמׁשִ ל  ׁשֶ רּוחֹו  א  'ּדָ ֱאֹלִהים"  "ְורּוַח 
הּוא  ית א, ב(, ׁשֶ ֵראׁשִ ִים" )ּבְ ֵני ַהּמָ "ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ
יַח  ׁשִ ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ף קצ"ב(.  ּדַ ב  ׁשֶ ַוּיֵ דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ַהּתֹוָרה 
ר  ְלַכּפֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲעבּור  ַמְרִעין  ָסִביל 
הּוא  ַהּדֹור  יק  ַצּדִ ל  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם, 
ָרֵאל ְלָהֵקל  ַלל ִיׂשְ ִביל ּכְ ׁשְ סֹוֵבל ִיּסּוִרים ּבִ

יג  ֵאין ָאנּו זֹוִכים ְלַהּשִׂ ֶ ם ַמה ּשׁ ֵמֲעֵליֶהם, ּגַ
יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ל  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ
יק  ּדִ ַהּצַ י  ִמּפִ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהם  ׁשֶ מֹות  ּכְ
ם ָלנּו  ָגְבֵהי ְמרֹוִמים, ַרק ְצִריִכים ְלָפְרׁשָ ּבְ
ּבֹו  ּיֹוֵצא  ּכַ אֹו  ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ֹחל  ֶדֶרְך  ּבְ
ן  ּכֵ ם  ּגַ זֶהּו  ר ּבֹו,  ְרִגיִלין ְלַדּבֵ ְלׁשֹון ֹחל ׁשֶ ּבִ
נג,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ֵעינּו"  ׁשָ ִמּפְ ְמֹחָלל  "ְוהּוא  ִחיַנת:  ּבְ
דֹוׁש  )ֹזַהר־ַהּקָ ִגיַנְיהּו  ּבְ ֹחל  ִאְתָעֵבד  ּדְ ִחיַנת  ּבְ ה( 

ִחיַנת  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוזֶה  ר"פ(  ֵתֵצא  י  ּכִ

ָרֵאל: ר ַעל ִיׂשְ ָסִביל ַמְרִעין ְלַכּפֵ



ה ְלתֹוָרה קיח ִפָלּ תעזּתְ

ה ְלתֹוָרה קיח ִפָלּ ּתְ

ָמּה  ה ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ַלֲעֹסק ּבְ ל עֹוָלם, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַזּכֵ )קיב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָמקֹום  ָכל  ּבְ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ָויֹום.  יֹום  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה,  ּגְ ַהְתָמָדה  ּבְ
יְך  ה ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָאנּו ְמִביִנים ּבֹו, ּבְ ָלׁשֹון ׁשֶ ָבר ֵהיֵטב ּבְ ם, ְלָפֵרׁש ַהּדָ ְלֹמד ׁשָ ּנִ ׁשֶ
ר  ִהיא ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ ִים ׁשֶ ֵני ַהּמַ הּוא רּוַח ֱאֹלִהים ַהְמַרֵחף ַעל ּפְ יַח, ׁשֶ ל ָמׁשִ ָעֵלינּו רּוחֹו ׁשֶ
ֵעינּו ּוֵמֲעֹונֹוֵתינּו,  ׁשָ ים ִמּפְ ים ְוִיּסּוִרים ָקׁשִ ֵעינּו, ְוסֹוֵבל ַמְרִעין ָוֳחָלִאים ַרּבִ ׁשָ הּוא ְמֹחָלל ִמּפְ
ֵאִרית  ַעְבדּוֵתנּו ָלׂשּום ָלנּו ׁשְ רֹות, ָלֵתת ָלנּו ִמְחָיה ּבְ ל ַהּצָ יֵלנּו ִמּכָ ר ָעֵלינּו ְלַהּצִ ֵדי ְלַכּפֵ ּכְ
ה  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעֹסק  נּו  ְוַזּכֵ ְוָעֵלינּו,  ָעָליו  ַרֵחם  דֹוָלה.  ּגְ ִלְפֵלָטה  אֹוָתנּו  ּוְלַהֲחיֹות  ָאֶרץ  ּבָ
ּלֹוְמִדים ִעם ֲחֵבִרים ְוַתְלִמיִדים,  ׁשֶ ִביִנים ּבֹו. ּוִבְפָרט ּכְ ּמְ ָלׁשֹון ׁשֶ ָבר ֵהיֵטב ּבְ ל ּדָ ּוְלָפֵרׁש ּכָ
ָאְזֵניֶהם  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ְנסּו  ְוִיּכָ ִבינּו  ּיָ ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ ֵהיֵטב  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָלֶהם  ּוְלָבֵאר  ּוְלָבֵרר  ְלָפֵרׁש 
ר הּוא סֹוֵבל ַמְרִעין  יַח, ֲאׁשֶ ל ָמׁשִ ְתעֹוֵרר ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי־זֶה רּוחֹו ׁשֶ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ּוִבְלָבֵביֶהם, ּבְ
ֵדי  ּכְ ֹחל,  י  ְלבּוׁשֵ ין,  ְלבּוׁשִ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  יׁש  ּוַמְלּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ּומֹוִריד  ֲעבּוֵרנּו 
ר ְוָהָארֹוְך ַהזֶּה, ַרֵחם ָעֵלינּו ָאִבינּו ָאב  לּות ַהּמַ ֹתֶקף ַהּגָ ֵמנּו ּבְ נּו ְלַחּיֹוֵתנּו ּוְלַקּיְ ִלְהיֹות ִעּמָ
זֵרֹות, ֵהן  ל ַהּגְ רֹות ּוִמּכָ ל ַהּצָ יֵלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְזכּותֹו ְוֹכחֹו ְוַהּצִ יֵענּו ּבִ ָהַרֲחָמן, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
ָרֵאל  ל. צּור ִיׂשְ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ י ּכָ לֹום, ּכִ רֹוִצים ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ ְגְזרּו ָעֵלינּו, ֵהן אֹוָתם ׁשֶ ּנִ אֹוָתם ׁשֶ
ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ֹזאת,  ּכָ ָצָרה  ֵעת  ּבְ יֵענּו  ְלהֹוׁשִ ּוַמֵהר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶעְזַרת  ּבְ קּוָמה 
ַיֲעֵנהּו  יחֹו  ְמׁשִ ְיֹהָוה  יַע  הֹוׁשִ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְקדֹוׁש 
יחֹו  ִלְמׁשִ ֶחֶסד  ה  ְועֹוׂשֶ ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹל  ְוֶנֱאַמר,  ְיִמינֹו.  ע  ֵיׁשַ ְגבּורֹות  ּבִ ָקְדׁשֹו  ֵמי  ִמׁשְ
יָעה ֶאת  יחֹו הּוא. הֹוׁשִ ְיׁשּועֹות ְמׁשִ ּוָמעֹוז  ְיֹהָוה ֹעז ָלמֹו  ְוֶנֱאַמר,  ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.  ְלָדִוד 
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו,  יָעה ַהּמֶ ֵאם ַעד ָהעֹוָלם. ְיֹהָוה הֹוׁשִ ָך ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנּשְׂ ַעּמֶ

ָאֵמן ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה קיט

ְוַעל־ ַעת,  ּדַ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ְך  ִנְמׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת ָהַרֲחָמנּות ְלַרֵחם  ר ּבֹו ִמּדַ ּבֵ ְיֵדי־זֶה ִמְתּגַ
ַדַעת,   ּבְ לּוי  ּתָ ָהַרֲחִמים  י  ּכִ ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל 
ַעס  ּכַ ְלֶהֶפְך,  ְוֵכן  ַרְחָמנּות,  לֹו  ֵיׁש  ָעה  ּדֵ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ )ּוִמי 

ן(  ׁשָ ַהּיָ )קל"מ  ִסילּות  ּכְ ֵמֲחַמת  הּוא  ַרְחָמנּות  ֵהֶפְך  הּוא  ׁשֶ

ָעָליו  ְמַרֲחִמים  ַרֲחָמנּות  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 
ַמִים: ָ ִמן ַהּשׁ

ה ְלתֹוָרה קיט ִפָלּ ּתְ

יָנה ָוַדַעת, ְוַעל־ ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ יָנה, ָחּנֵ ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ )*יד( ַאּתָ

ל  יֵלנּו ִמּכָ ִרּיֹות, ְוַתּצִ ל ַהּבְ ה ְלַרֵחם ַעל ּכָ ת ָהַרֲחָמנּות ְוִנְזּכֶ ִמּדַ ק ַעְצֵמנּו ּבְ נּו ְלַדּבֵ ַזּכֵ ְיֵדי זֶה ּתְ
ֵרז  ר ּוְלִהְזּדָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ַעת, ַרק ִנְזּכֶ ִסילּות ְוֶחְסרֹון ַהּדַ א ַעל־ְיֵדי ּכְ ַעס ְוַאְכָזִרּיּות ַהּבָ ִמיֵני ּכַ
ַרֵחם ָעֵלינּו ִמן  ה ּתְ ם ַאּתָ ּגַ ה ׁשֶ ת ָהַרְחָמנּות, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ִמּדַ יֹוֵתר ּבְ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ַעְצֵמנּו ּבְ
ִרּיֹות ְמַרֲחִמין ָעָליו  ַרֵחם ַעל ַהּבְ ל ַהּמְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ּכָ מֹו ׁשֶ ָמִים, ּכְ ָ ַהּשׁ

ָמִים: ָ ִמן ַהּשׁ



ּתֹוָרה קכ תעח

ִפי  ל ֶאָחד ּכְ ַמִים ּכָ ָ ה ָאנּו ְצִריִכים ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמן ַהּשׁ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
רּוָחִנּיּות  ַעם ּבְ ָכל ּפַ ר עֹוְבִרין ָעֵלינּו ּבְ ָלאֹות ֲאׁשֶ ל ַהּתְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ י ַרק ַאּתָ ִחיָנתֹו, ּכִ ּבְ
ם  רּוּבָ י  ּכִ ָרֵאל,  ִמִיֹשְ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ֶשׁ ַמה  ּוִבְפָרִטּיּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְכָללּות  ּבִ ִמּיּות  ּוְבַגׁשְ
ֶדל ֲחִליׁשּות ּכֵֹחנּו ְוֶחְסרֹון  ה ָיַדְעּתָ ּגֹ ִיּסּוִרים ְגדֹוִלים, ֲאָבל ַאּתָ ִאים ְבּ ֲעִנִיּים ְוחֹוִלים ּוְמדּוּכָ
ר  י ִעּקַ ָראּוי, ּכִ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ר ַעל־ְיֵדי זֶה ֵאין ָלנּו ּכַֹח ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ּבִ נּו, ַעד ֲאׁשֶ ְעּתֵ ּדַ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ת ֹקֶדׁש הּוא ּבְ ּבָ י ׁשַ ּכִ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו  ְוַאּתָ ַעת,  ּדַ ּבְ לּוי  ָהַרֲחִמים ּתָ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו,  ָנא  ַוֲחֹמל  חּוס  ן  ַעל־ּכֵ ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ַעת  ַהּדַ ְך  ִנְמׁשָ
ת  ְלִמּדַ זֶה  ַעל־ְיֵדי  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ַעד  ַעת,  ַהּדַ ל אֹור  ְלַקּבֵ זֶה  ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָראּוי,  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַתּצִ ָראּוי,  ּכָ ֶחֶסד  ֶהם  ִעּמָ ְוַלֲעׂשֹות  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ְלַרֵחם  ה  ְוִנְזּכֶ ָהַרְחָמנּות, 
ָרֵאל, ּוְתַרֵחם  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ַעס ְוַאְכָזִרּיּות, ְוַתְמּתִ ּכַ
תּוב: ְלַמַען ָיׁשּוב ְיֹהָוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ דֹוִלים, ִויֻקּיַ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ָעֵלינּו ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון:  ע ַלֲאֹבֶתיָך, ָאֵמן ּכֵ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ

ּתֹוָרה קכ

ל  ּכָ ּכַֹח  ּבֹו  ֵאין  ֶפר,  ַהּסֵ ִמּתֹוְך  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ
י  ִמּפִ ֹוְמִעין  ּשׁ ׁשֶ ּכְ מֹו  ּכְ אֹותֹו  ְלעֹוֵרר  ְך  ּכָ

ּתֹוָרה  ּבַ ְמֹפָרׁש  זֶה  ְוִעְנָין  ַעְצמֹו,  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ
ִנים(: ן ּפְ )ַעּיֵ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קכב(. ה ְלתֹוָרה  קכ ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קכא

ֵאיזֶה  ּבְ ְולֹוֵמד  רֹוֶאה  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ
ח ְלַעְצמֹו  ּקַ ּיִ ֵסֶפר, ִיְמָצא ֶאת ַעְצמֹו, ַהְינּו ׁשֶ

ְפלּותֹו, זֶה ִסיָמן  ִחיתּותֹו ְוׁשִ מּוָסר ְוִיְרֶאה ּפְ
ַרְך: הּוא ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁשֶ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קכב(. ה ְלתֹוָרה קכא ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קכב

ִאם  ְוַאף  ָהֱאֶמת,  סֹוֵבל  ֵאינֹו  חֹון  ּצָ ַהּנִ
אֹותֹו  ִיְדֶחה  ֱאֶמת  ַבר  ּדְ ְלֵעיָניו  ְיָבְררּו 
רֹוֶצה ָהֱאֶמת  ן ִמי ׁשֶ חֹון, ַעל־ּכֵ ּצָ ֵמֲחַמת ַהּנִ
ְוָאז  חֹון,  ּצָ ַהּנִ ת  ִמּדַ ִמּקֶֹדם  ק  ְיַסּלֵ ַלֲאִמּתֹו 
ֲאָבל  ִיְרֶצה,  ִאם  ָהֱאֶמת  ִלְראֹות  ָיכֹול 
ֱאֶמת,  הּוא  חֹון  ּצָ ַהּנִ ּבְ ַאף  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
מּוֵאל־א  ר" )ׁשְ ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ ְוזֶהּו: "ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ
ׁשּו ֵאיזֶה  ִחּדְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ ה  ַעִין ַהְרּבֵ ּבְ ְרֶאה  טו, כט(: ]ִמזֶּה ּתִ

ֵמֶהם,  נֹוָחה  דֹוָרם  ַחְכֵמי  רּוַח  ָהָיה  ְוֹלא  ַהּדֹור,  דֹוֵלי  ּגְ

ֶאל  ן  ּוֵ ּכִ ׁשֶ ִאיָתא  ִאם  לֹוַמר  לּום  ּכְ ל  ׁשֶ ְרָאָיה  ִמזֶּה  ֵאין  ׁשֶ

י  ֵעיֵני ַחְכֵמי ַהּדֹור, ּכִ ָבר ּבְ ל ַהּדָ ָהֱאֶמת, ַמּדּוַע ֹלא ִנְתַקּבֵ

חֹון ֵאינֹו סֹוֵבל ָהֱאֶמת,  ל ִנּצָ ה ׁשֶ ּדָ אן ַהּמִ ֹבָאר ּכָ ְלִפי ַהּמְ

י־ִאם  ּה ּכִ ח ּבָ ּבַ ּתַ ֵני ְתמּוָתה, ְוֹלא ִנׁשְ ָכל ּבְ ִהיא נֹוֶהֶגת ּבְ

ַתֲעֶנה  ְוֹלא  סּוק  ַעל־ּפָ ִסְפִרי  ּבְ ָאְמרּו  ָלֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֹלא ַטַעם  ְדָבָריו ּבְ ה ּכִ ַעל ִריב, ַעל ַרב, ֹלא ּתֹאַמר ֶאֱעׂשֶ

ּוְרָאָיה[.



ה ְלתֹוָרה קכ־קכא־קכב ִפָלּ תעטּתְ

ה ְלתֹוָרה קכ־קכא־קכב ִפָלּ ּתְ

יֶהם  ְבֵרי ּתֹוָרה ּומּוָסר ִמּפִ ֹמַע ּדִ יֵקי ֱאֶמת ְוִלׁשְ ִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*טו( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

י ַהּלֹא ָיַדְעּתָ  י ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאְתָך, ּכִ ל ַעל־ְיֵדי זֶה ִהְתעֹוְררּות ֲאִמּתִ ה ְלַקּבֵ דֹוׁש, ְוֶאְזּכֶ ַהּקָ
י ֵכן ֹלא ָזִכיִתי ֲעַדִין ְלִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי מּוָסר ְוִיְרָאה, ְוַאף ַעל ּפִ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ְנּתִ ָבר ִעּיַ י ּכְ ּכִ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוד  ַהּלִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  זֶה  ל  ּכָ י  ּכִ ָאְזֵנינּו  יָת  ּלִ ּגִ ּוְכָבר  ָראּוי,  ּכָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ה,  ַנֲעׂשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ֶתר  ַהּכֶ ִחיַנת  ּבְ נּו  ֵמִאּתָ ֶנֱאַבד  ּוְכָבר  ה,  ּיָ ֲעׂשִ
ֵהיֵטב  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ְלִהזֵָּהר  ֲאַנְחנּו  ּוְצִריִכין  ָהֵעֶגל,  ֶאת  ְך  ּכָ ַאַחר  ָעׂשּו  ׁשֶ ֵמַאַחר 
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.  ּדָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ְוכּו'. ּכְ ַמע ִיׂשְ ִחיַנת ׁשְ זֶּה ּבְ ָמע, ׁשֶ ׁשְ ִחיַנת ַהּנִ ּבְ
ִחיַנת  זֶּה ּבְ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ ָאְזֵנינּו ִמּפִ ְבֵרי ּתֹוָרה ּומּוָסר ּבְ ֹמַע ּדִ ה ִלׁשְ ן ִאם ִנְזּכֶ ְוַעל־ּכֵ
ְלָפֶניָך,  ֵליָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ְלִהְתעֹוֵרר  יֹוֵתר  ל  ְמֻסּגָ אי  ַוּדַ ּבְ ַמע,  ִנׁשְ
ִסְפֵרי ּתֹוָרְתָך  ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ה ּבְ ה ְוִלְלֹמד ְוַלֲהגֹות ַהְרּבֵ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ן ַלֲעֹסק ּבַ ם ּכֵ נּו ּגַ ְוַזּכֵ
ֵהן  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ְדמֹוִנים  ַהּקַ ַהֲחָכִמים  ַעל־ְיֵדי  רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְסָפִרים  ְבּ ֵהן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָסמּוְך  ָהיּו  ׁשֶ יִקים  ְוָהַצּדִ ַהֲחָכִמים  ֵאּלּו  ַעל־ְיֵדי  רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ֵאּלּו  ּבְ
ְוָחָזק,  דֹול  ּגָ ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ָרצֹון  ּבְ ַלֲעבֹוָדְתָך  ְך  ּכַ ל  ּכָ ְוִלְכסֹוף  ּתֹוֵקק  ְלִהׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ נּו.  ִלְזַמּנֵ
ה  ֶאְזּכֶ ֶכף ִלְמֹצא ֶאת ַעְצִמי, ַהְינּו ׁשֶ ה ּתֵ ן ּבֹו, ֶאְזּכֶ ֶאְלַמד ַוֲאַעּיֵ ָכל ֵסֶפר ְוֵסֶפר ׁשֶ ר ּבְ ַעד ֲאׁשֶ
ל ִלּמּוד ְוִלּמּוד  דֹול ַלֲעבֹוָדְתָך ִמּכָ ל מּוָסר ְוִהְתעֹוְררּות ּגָ ְפלּוִתי, ּוְלַקּבֵ ִחיתּוִתי ְוׁשִ ִלְראֹות ּפְ
ל ֵמֶהם ֵעצֹות  ְלַקּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ֵמַהּסְ ְוֵסֶפר  ָכל ֵסֶפר  ּבְ ְוִלְלֹמד  ן  ְלַעּיֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ּוַמְדֵרָגִתי  ִחיָנִתי  ּבְ ִפי  ּכְ ָוֵעת  ֵעת  ָכל  ּבְ ַלֲעבֹוָדְתָך,  דֹול  ּגָ קּות  ְוִהְתַחזְּ ְוִהְתעֹוְררּות  טֹובֹות 
ָאז  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעַלי  ָהעֹוְבִרין  ּבֹות  ַהּסִ ּוְכִפי  ּוַמהּוִתי,  ְוֵאיכּוִתי 
ל ִלּמּוד  ב ֶאְצִלי ּכָ ְהֶיה ֶנְחׁשָ ּיִ ְייָקא, ׁשֶ תּוב ָעַלי. ָעַלי ּדַ ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ אִתי ּבִ י ִהּנֵה ּבָ ָאַמְרּתִ
י,  ִעּמִ ר  ּוְמַדּבֵ ִביִלי  ׁשְ ּבִ ַרק  ב  ִנְכּתָ ֶפר  ַהּסֵ זֶה  ִאּלּו  ּכְ ֵסֶפר,  ֵאיזֶה  ּבְ ִלְלֹמד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְוִלּמּוד 
ּתֹוֵקק ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ּוִמׁשְ י ֲאִני ָחֵפץ  ּכִ ְוָאז ֵאַדע  ָעַלי,  עֹוֵבר  יֹוֵדַע ַמה ׁשֶ ֲאִני  ׁשֶ ִפי ַמה  ּכְ

ן ְיִהי ָרצֹון. תֹוְך ְמָעי. ָאֵמן ּכֵ י ְותֹוָרְתָך ּבְ ְבִחיַנת: ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחַפְצּתִ ּבִ

יֹוֵתר  ִלי  נֹוַח  ְוִיְהֶיה  ָאָדם,  ׁשּום  ַח  ְלַנּצֵ ְלעֹוָלם  ֶאְרֶצה  ּלֹא  ׁשֶ חֹון  ּצָ ַהּנִ ת  ּדַ ִמּמִ יֵלנּו  ְוַתּצִ
עֹוָלָמם  דּו ֶאת  ִאְבּ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ַהּלֹא  י  ּכִ ִחים,  ַנּצְ ַהּמְ ִמן  ְוֹלא  ִחים  ֻנּצָ ַהּמְ ִמן  ִלְהיֹות 
י ַאף  חֹון ֵאינֹו סֹוֵבל ֶאת ָהֱאֶמת, ּכִ ּצָ י ַהּנִ חֹון, ּכִ ּצָ ת ַהּנִ ְלַגְמֵרי ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַעל־ְיֵדי ִמּדַ
ַעְצִמי  ק  ְלַדֵבּ ִני  ְוַזּכֵ חֹון,  ּצָ ַהּנִ ֵמֲחַמת  ִיְדֶחה אֹותֹו  ּוְמֹבָרר,  ֱאֶמת  ַבר  ּדְ ָלֵעיַנִים  ִיְרֶאה  ִאם 
ַעל־ְיֵדי  ְייָקא  ְוּדַ ְלָבבֹו,  ּבִ ֱאֶמת  ְודֹוֵבר  ָהֱאֶמת  ַעל  מֹוֶדה  ִמיד  ּתָ ְוִלְהיֹות  ָהֱאֶמת  ת  ִמּדַ ּבְ
ְמֵרִני  ֶרְך ָהֱאֶמת, ְוִתׁשְ ל ָהעֹוְמִדים ָעַלי ְלַרֲחֵקִני ִמּדֶ ִמיד ֶאת ּכָ ַח ּתָ ה ְלַנּצֵ ת ָהֱאֶמת ֶאְזּכֶ ִמּדַ
ה  ְוֶאְזּכֶ לֹום.  ְוׁשָ ֶלֱאֶמת ַחס  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ְך  ְלַהֶפּ חֹון  ּצָ ַהּנִ ת  ִמּדַ ַעל־ְיֵדי  ַעְצִמי  ַאְטֶעה ֶאת  ּלֹא  ׁשֶ
י  ר ְוֹלא ִיַנֵחם ּכִ ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ ָך: ְוַגם ֶנַצח ִיׂשְ ר ֶנֱאַמר ּבְ ִמּדֹוֶתיָך ַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ ק ּבְ ַדֵבּ ְלִהְתּ
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַע ׁשֶ ְעּגֵ ה ָחֵפץ ּוִמְתּגַ ַאּתָ נּו ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ֵחם. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֹלא ָאָדם הּוא ְלִהּנָ
ְלָך  ְוֵיׁש  ְרצֹוָנם,  ֵני  ִמּפְ ְבָיכֹול  ּכִ ְרצֹוְנָך  ל  ַבּטֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָתם,  ְתִפּלָ ּבִ אֹוְתָך  חּו  ְיַנּצְ ָך  ַעּמְ
ְלִמי  רּו  ַזּמְ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוְתָך,  ִחים  ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ִמזֶּה  דֹול  ּגָ ֲענּוג  ּתַ
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ַח אֹוְתָך, ִאם ֹלא  ר ָוָדם ְלַנּצֵ ׂשָ ר ְלּבָ י ֵאיְך ֶאְפׁשָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ֵמַח. ַאְך ַאּתָ ִחין אֹותֹו ְוׂשָ ַנּצְ ּמְ ׁשֶ
ן  ם ּכֵ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי ּגַ ַח אֹוְתָך, ַעל־ּכֵ ּבּוִרים ְוַטֲענֹות ְלַנּצֵ ַעְצְמָך ׁשֹוֵלַח לֹו ּדִ ה ּבְ ַאּתָ ׁשֶ
ׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים  ַטֲענֹות ּוַבּקָ ָכל ֵעת, ּבְ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבְ ה ְלָפֵרׂש ׂשִ ֶאְזּכֶ ּבּוִרים ׁשֶ ַלח ִלי ּדִ ְוִתׁשְ
ָקְרֵבִני  ּתְ ְבָיכֹול ׁשֶ ַח אֹוְתָך ּכִ ה ְלַנּצֵ ֶאְזּכֶ ִרים, ַעד ׁשֶ ים ּוְנכֹוִנים ִויׁשָ ּוִפּיּוִסים ְוִרּצּוִיים ֲחָדׁשִ
י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ּבְ י  ָיַדְעּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלָכְך  ְוָהגּון  ַדאי  ּכְ ֵאיִני  ׁשֶ י  ּפִ דֹוִלים ַאף ַעל  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵאֶליָך 
אֹול  י ִלׁשְ ֲעֹזב ַנְפׁשִ י ֹלא ּתַ ָך ּכִ ַחְסּדְ י ֵכן ֲאִני ּבֹוֵטַח ּבְ י ְמֹאד. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ
ה  ְוֵאין ַאּתָ ִעים,  ְרׁשָ ל  ְתׁשּוָבָתן ׁשֶ ּבִ ה  ְורֹוֶצה ַאּתָ ְדקֹו,  ִהָצּ ּבְ ְוָחֵפץ  ע  ָלָרׁשָ ה צֹוֶפה  י ַאּתָ ּכִ
י  ַמְרּתִ ִמׁשְ ַעל  ן  ַעל־ּכֵ ִניָדח  ִמְמָך  ח  ִיּדַ י  ְלִבְלּתִ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ה  ְוַאּתָ ִמיָתָתם,  ּבְ ָחֵפץ 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְלִהְתעֹוֵרר  ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ִעי,  ִיׁשְ ֶלאֹלֵהי  ַוֲאַיֵחל  ה  ַוֲאַקּוֶ ֶאֱעֹמָדה 
יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֲחנּוַני,  ּתַ ְלקֹול  ָאְזֶניָך  יב  ְוַתְקׁשִ י  ִלּבִ ֶאת  ִכין  ּתָ ַעְצֵמָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְלָפֶניָך,  ֵליָמה  ׁשְ
יָחִתי ְלָפֶניָך  ּבּוִרים ָיִפים ּוְנִעיִמים ְוַטֲענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ְנכֹונֹות ְלָפֵרׂש ׂשִ ַמִים ּדִ ָ ִלי ִמן ַהּשׁ
ְוָעִתי ְוַתֲאִזין  ַמע ׁשַ ׁשְ ה ּתִ ָקְרֵבִני ֵאֶליָך, ְוַאּתָ ּתְ ֱאֶמת ִמּתֹוְך ֹעֶמק ְלָבִבי ׁשֶ ְוִלְקֹרא ֵאֶליָך ּבֶ
דֹוִלים ָעַלי ּוְתָקְרֵבִני  ְבָיכֹול ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ַח אֹוְתָך ּכִ ה ְלַנּצֵ ֶאְזּכֶ ֲחנּוַני, ַעד ׁשֶ ְלקֹול ּתַ
ר ֲאַרֵחם,  י ֶאת ֲאׁשֶ ר ָאֹחן ְוִרַחְמּתִ ִתי ֶאת ֲאׁשֶ תּוב: ְוַחּנֹ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ֵאֶליָך ּבֶ
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הּוא  ּבֹו,  לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ ְוַהְיסֹוד  ר  ָהִעּקָ
ל  ּוְלַקּבֵ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ יק  ּדִ ְלַהּצַ ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ
זֶה,  הּוא  י  ּכִ ֹיאַמר  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ָבָריו  ּדְ
ִלְנטֹות  ְוִלְבִלי  דֹול  ּגָ ְוָדָבר  ָקָטן  ָבר  ּדָ
ְוָצִריְך  ֹמאל,  ּוׂשְ ָיִמין  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָבָריו  ִמּדְ
ק  ּוְלַסּלֵ ַהָחְכמֹות,  ל  ּכָ ֵמִאּתֹו  ִליְך  ְלַהׁשְ
ְלֲעֵדי  ּבִ ֶכל  ׂשֵ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ ְעּתֹו  ּדַ
ְוָכל  ָהֱאֶמת,  ְוָהַרב  יק  ּדִ ֵמַהּצַ ל  ְיַקּבֵ ר  ֲאׁשֶ
ֶכל ַעְצמֹו, ֵאינֹו  ָאר ֶאְצלֹו ׁשּום ׂשֵ ׁשְ ּנִ ְזַמן ׁשֶ
יק,  ּדִ ְלַהּצַ ֲעַדִין  ר  ָ ְמֻקּשׁ ְוֵאינֹו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָהָיה  ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ ר  ִעּקַ ְוֵכן 
ְוֶהֱאִמינּו  ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ם  ֵמִאּתָ ִליכּו  ִהׁשְ
ָנָבל  "ַעם  ְבִחיַנת:  ּבִ ַעְבּדֹו,  ה  ּוְבֹמׁשֶ ה'  ּבַ
א  'ַעּמָ ְוַתְרּגּומֹו:  ו(,  ל"ב  ָבִרים  )ּדְ ָחָכם"  ְוֹלא 
ר  ִעּקַ ְוֵכן  ימּו',  ַחּכִ ְוָלא  אֹוַרְיָתא  ילּו  ַקּבִ ּדְ
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ֹעל  ַלת  ַקּבָ
ַרק  ַהָחְכמֹות,  ל  ּכָ ִלין  ּוְמַבּטְ ִליִכין  ׁשְ ּמַ ׁשֶ
י ַרק ַהּתֹוָרה  יטּות, ּכִ ְתִמימּות ּוְפׁשִ ֵליֵלְך ּבִ
ָאר  ּוׁשְ ית.  ָהֲאִמּתִ ַהָחְכָמה  הּוא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵטִלים ֶאְצָלּה: ל ַהָחְכמֹות ֵהם ּבְ ּכָ

ה ְלתֹוָרה קכג ִפָלּ ּתְ

בֹוא ֵאָלי  ִמים ָמַתי ּתָ ֶדֶרְך ּתָ יָלה ּבְ ּכִ תֹוַרת ְיֹהָוה. ַאׂשְ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַההֹוְלִכים ּבְ )קיג( ַאׁשְ

ֵדִני  ּפְ י ֵאֵלְך  ֻתּמִ ּבְ ַוֲאִני  יִתיָך.  ִקּוִ י  ּכִ רּוִני  ִיּצְ ר  ָוֹיׁשֶ ם  יִתי. ּתֹ ּבֵ ֶקֶרב  ּבְ ָתם ְלָבִבי  ּבְ ְך  ֶאְתַהּלֵ
ִמיִמים. ַרֵחם  ָמם ִעם ּתְ ם ּוִמּתַ יו, ַהּתָ ַמֲעׂשָ ִמים ּבְ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהּתָ ִני. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוָחּנֵ
ִרים  יִקים ּוְכׁשֵ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ְלַצּדִ ר ֶאת ַעְצִמי ּבֶ ֵ ה ְלַקּשׁ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ִני ִלְתִמימּות ּבֶ ָעַלי ְוַזּכֵ
ֶרְך ָהֱאֶמת  ל ֵמֶהם ּדֶ ים ּוְלַקּבֵ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ׁש ַצּדִ ּמֵ ר ָזכּו ְלׁשַ ּדֹור, ֲאׁשֶ ּבַ ים ׁשֶ ּיִ ּוְתִמיִמים ֲאִמּתִ
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ִאּלּו ֵאין ִלי ׁשּום  ם, ּכְ י ֶנְגּדָ ְכִלי ְוַדְעּתִ ל ָחְכָמִתי ְוׂשִ ל ּכָ ק ּוְלַבֵער ּוְלַבּטֵ ה ְלַסּלֵ ר. ְוֶאְזּכֶ ׁשָ ְוַהּיָ
י הּוא זֶה, ְוֹלא ָאסּור ָיִמין  ר ֹיאְמרּו ּכִ ל ֲאׁשֶ יֶהם, ְוַעל ּכָ ל ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ָלל, ַרק ְלַקּיֵם ּכָ ֶכל ּכְ ׂשֵ
ל  ל ִמיֵני ָחְכמֹות ׁשֶ ְלּבּוִלים ּוִמּכָ ל ִמיֵני ּבִ יֵלנּו ִמּכָ ַעל ָהַרֲחִמים, ְוַהּצִ ֹמאל. ַרֵחם ָעַלי ּבַ ּוׂשְ
י, ְוֹלא ָאסּור  ְרֵכיֶהם ִלּבִ עּו ֶאל ּדַ יֵלנּו ֵמֶהם, ַאל ִיׁשְ ים ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַהּצִ ּיִ ֵאיָנם ֲאִמּתִ ָהעֹוָלם ׁשֶ
ֱאֶמת  ּבֶ ַרֲחִמים  ּבְ אֹוָתנּו  ַנֲהִלים  ַהּמְ ים,  ּיִ ַהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ יֶהם  ּפִ ֵמִאְמֵרי 
יֵלנּו  ְמֵרנּו ְוַהּצִ לֹום. ׁשָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ י ֹמׁשֶ ְלנּו ִמּפִ ּבַ ּקִ י ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּוִבְתִמימּות ַעל ּפִ
ְרֵכי  נּו ְוַהְכִניֵסנּו ְלתֹוְך ּדַ ה. ַזּכֵ ִאים ֵמָחְכמֹות ָהֵאּלֶ ִפירֹות ּוִבְלּבּוֵלי ֱאמּוָנה ַהּבָ ל ִמיֵני ּכְ ִמּכָ
ל ּתֹוָרְתָך  ֱאֶמת ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ֵלָמה ּבֶ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּבְ ִמימּות ּבֶ ַהּתְ
ה  י ַאּתָ יָך ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש. ּכִ ֻחּקֶ י ָתִמים ּבְ י. ְיִהי ִלּבִ ל ְיֵמי ַחּיַ ַאֲהָבה ּוֶבֱאֶמת ּוְבָתִמים ּכָ ּבְ
מֹו ַאְבָרָהם.  ְמּתָ ׁשְ ים ְוׂשַ ּדִ ׂשְ ַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ּכַ ַחְרּתָ ּבְ ר ּבָ הּוא ְיֹהָוה ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ
ֲאִמיִנים  י ָהָיה ֹראׁש ְלָכל ַהּמַ ְתִמימּות, ּכִ י ָהַלְך ְלָפֶניָך ּבִ ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך. ּכִ
ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה  יטּות ּבֶ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ִרים, ָהעֹוְבִדים אֹוְתָך ּבִ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ ים ַהּתְ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ִני ְלַהְתִחיל  ִמיִמים, ַרֵחם ָעַלי, ְוַזּכֵ ים ְוַהּתְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ְזכּותֹו ּוִבְזכּות ּכָ ֵלָמה, ּבִ ׁשְ
י ֵלָבב  ּנִ ֵלָמה. ְוָתִסיר ִמּמֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ יטּות, ּבֶ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ָך ּבִ ַדְרּכְ ה ֵליֵלְך ּבְ ֵמַעּתָ
ִלים  ֵהם ְמַבְלּבְ עֹוָלם, ׁשֶ ל ֶהֶבל ַהּנֹוֲהִגים ּבָ ְרֵכי ַהָחְכמֹות ׁשֶ ֶטה ְלָבִבי ֶאל ּדַ ּלֹא ִיׂשְ ׁש ׁשֶ ָהִעּקֵ
ק  ַוֲאַסּלֵ ַוֲאַבֵער  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ְוסֹוֵפנּו  ְכִליֵתנּו  ּתַ ַעל  ְחׁשֹב  ִמּלַ ְמֹאד  ּומֹוְנִעים 
מֹו  ַעת, ּכְ טּוִתי ְוֶחְסרֹוִני ֵמַהּדַ ֶדל ׁשְ ה, ְוֵאַדע ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּגֹ ל ַהָחְכמֹות ָהֵאּלֶ ָבִבי ּכָ ִמּלְ
ֵהמֹות  י ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי. ּוְכִתיב, ַוֲאִני ַבַער ְוֹלא ֵאַדע ּבְ תּוב, ּכִ ּכָ ׁשֶ
ַעְצִמי  י. ַרֵחם ָעַלי ְלַבל ֶאְטֶעה ּבְ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ְך. ּוְכִתיב, ָאַמְרּתִ ָהִייִתי ִעּמָ
ָכל  ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ּכְ ה ְלַקּיֵם ּבֶ ה, ַרק ֶאְזּכֶ ִלין ַהְרּבֵ ל ָהעֹוָלם ַהְמַבְלּבְ ׁשּום ָחְכמֹות ׁשֶ ּבְ
ׁשּום  ִלי  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ ְלַגְמֵרי  ם  ֶנְגּדָ ְכִלי  ְוׂשִ י  ְעּתִ ּדַ ל  ּוְלַבּטֵ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרּבֹוֵתינּו  י  ִמּפִ ַהּיֹוֵצא 
ְהֶיה ִעם  ּתִ ִמים  תּוב, ּתָ ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ּבֶ ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל,  ּכְ ֶכל  ׂשֵ
ּוֹפֵעל  ִמים  ּתָ ָך. הֹוֵלְך  ָקְדׁשֶ ַהר  ּבְ ּכֹן  ִיׁשְ ִמי  ָאֳהֶלָך  ּבְ ָיגּור  ִמי  ְיֹהָוה  ְוֶנֱאַמר,  ֱאֹלֶהיָך.  ְיֹהָוה 
ִיְהיּו  ָפֶניָך,  ִמּלְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ִני  ְוַזּכֵ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעַלי  ֲחֹמל  ְלָבבֹו.  ּבִ ֱאֶמת  ְוֹדֵבר  ֶצֶדק 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה קכד

יָחתֹו  ׂשִ ּוְמָפֵרׁש  קֹום  ַהּמָ ִלְפֵני  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ְורֹוֶצה  ׁשֹות,  ּוַבּקָ ְטָענֹות  ּבִ
ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְבָיכֹול  ּכִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ
ֲענּוג  ּתַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֵיׁש  תֹו,  ׁשָ ּקָ ּבַ
ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ׁשֹוֵלַח  ן  ַעל־ּכֵ ִמזֶּה,  ְמָחה  ְוׂשִ

ח אֹותֹו,  ּיּוַכל ְלַנּצֵ ִפיו ׁשֶ ּבּוִרים ּבְ ַרְך ּדִ ִיְתּבָ
ר  ר ְלָבׂשָ אי ֹלא ָהָיה ֶאְפׁשָ ַוּדַ ֹלא זֶה ּבְ י ּבְ ּכִ
ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ָוָדם 

"ל: ּנַ זֶה ּכַ ַע לֹו ּבָ ַעְצמֹו ְמַסּיֵ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ



ּתֹוָרה קכה תפב

ּתֹוָרה קכה

ְמֹאד,  ה  ּוְקדֹוׁשָ ְיָקָרה  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת 
ִהיא  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ַמֲאָכֵלי  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ּוִמְצָוה 
ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ֹקֶדׁש,  ּה  ְוֻכּלָ ֱאֹלהּות  ּה  ּלָ ּכֻ
ֵחֶלק  ׁשּום  ּה  ּבָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ּה  ּבָ ִלזֵָּהר 
ֹיאַכל  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ַהֹחל,  ִמיֵמי  ַוֲאִחיָזה 
ֵמֶאְתמֹול,  ָרֵעב  הּוא  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְפׁשּוטֹו  ּכִ
ַעל־ י  ּכִ ְלָמָחר,  ָרֵעב  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ אֹו 

ַהֹחל  ִליֵמי  ְוֵחֶלק  ֲאִחיָזה  ֵיׁש  ְיֵדי־זֶה 
ֲאִכיָלתֹו  ּבַ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ ֲאִכיָלתֹו,  ּבַ
ַעְצמֹו,  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵאֶצל  ְכִתיב  ּדִ ַהּיֹום  ָלָתא  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה 
ַרק  ֲאִכיָלתֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ת,  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת 

ת ּוְכבֹוד ַהּיֹום ַעְצמֹו: ַ ִביל ְקֻדּשׁ ׁשְ ּבִ

ּתֹוָרה קכו

ֶדל  ת, ָאז ֵמֲחַמת ּגֹ ּבָ ִניַסת ׁשַ ַעת ּכְ ׁשְ ֶכף ּבִ ּתֵ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ל  ׁשֶ ֲענּוג  ַהּתַ
ַעל  ּוְלִהְצַטֵער  ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ֶכף  ּתֵ ַמְתִחיִלים 
ְוזֶה  ֹקֶדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ֲאֵבַדת 
ְכִניַסת  אֹוְמִרים ּבִ ַפׁש" ׁשֶ ּנָ ַבת ַוּיִ ִחיַנת "ׁשָ ּבְ
יָון  ת ְוָדְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ּכֵ ּבָ ׁשַ

ֵעין  ּכְ ְוזֶה  יָצה ט"ו(,  )ּבֵ ֶנֶפׁש'  ָאְבָדה  ַוי  ַבת  ָ ּשׁ ׁשֶ
גּו  ִהְתַעּנְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ
י  ל ַרּבִ ּלּות ׁשֶ ת ִהְתּגַ ַ ֻדּשׁ א ְמֹאד ִמּקְ ַהֶחְבַרּיָ
ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ִהְתִחילּו  ר־יֹוַחאי,  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ
ק', ְוזֶה  ּלֵ ְסּתַ ד ּתִ ְמֹאד, ְוָאְמרּו: 'ַוי ְלָדָרא ּכַ

ׁש: "ל ַמּמָ ֵעין ַהּנַ ּכְ

ה ְלתֹוָרה קכה־קכו ִפָלּ ּתְ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ֹלׁש  ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲאִכיַלת ׁשָ ָראּוי, ְוֶאְזּכֶ ת ּכָ ּבָ ת ׁשַ ַ ל ְקֻדּשׁ נּו ְלַקּבֵ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*טז( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ּוְלַהְרּבֹות  ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹול  ָראּוי,  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ֹעֶנג  ִמְצַות  ּוְלַקּיֵם  ת,  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְסֻעּדֹות 
ני  ת. ּוְתַזּכֵ ּבָ ת ֲאִכיַלת ׁשַ ַ ֶדל ַמֲעַלת ִיְקַרת ְקֻדּשׁ ה יֹוֵדַע ּגֹ י ַאּתָ ת, ּכִ ּבָ ַתֲענּוִגים ִלְכבֹוד ׁשַ ּבְ
ַלְיֹהָוה  ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ַהּיֹום  ִאְכֻלהּו  ת:  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ְלִעְנַין  תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלַקּיֵם 
ב ָאָדם ֶלֱאכֹול  ַחּיָ ר ִמזֶּה ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ֶדה, ֲאׁשֶ ּשָׂ ַהּיֹום ֹלא ִתְמָצֻאהּו ּבַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ת ּבִ ּבָ ל ׁשַ ֻעּדֹות ׁשֶ ִני ֶלֱאֹכל ַהּסְ ִתיֵבי. ּוְתַזּכֵ ָלָתא ַהּיֹום ּכְ י ּתְ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ֹלׁש ְסֻעּדֹות ּבְ ׁשָ
מֹו  ֲענּוֵגי ַהּגּוף, אֹו ּכְ ִביל ּתַ ׁשְ ו ּבִ ֵאין ֲאִני אֹוֵכל ַעְכׁשָ ָכל ְסעּוָדה ּוְסעּוָדה ׁשֶ ן ּבְ דֹוָלה, ַוֲאַכּוֵ ּגְ
י ֵהם ְסעּודֹות  ם ִמְצָוה ּכִ ּלֹא ְלׁשֵ ֶרְך ָהָאָדם ֶלֱאֹכל ׁשֶ ָאז ּדֶ ת ְיֵמי ַהֹחל, ׁשֶ ׁשֶ ׁשֵ ֲאִני אֹוֵכל ּבְ ׁשֶ
הּוא ָרֵעב ֵמֶאְתמֹול,  ִביל ׁשֶ ׁשְ הּוא אֹוֵכל ְלַמּלֹאת ַרֲעבֹונֹו, ְוִלְפָעִמים אֹוֵכל ּבִ ָהְרׁשּות, ַרק ׁשֶ
ֲאִני  ָכל ְסעּוָדה ׁשֶ ן ּבְ ה ְלַכּוֵ ת ֶאְזּכֶ ּבָ ׁשַ ּלֹא ִיְהֶיה ָרֵעב ְלָמָחר, ֲאָבל ּבְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְוִלְפָעִמים ּבִ
ת  ּבָ י ׁשַ ִחיַנת ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ זֶּה ּבְ ת, ׁשֶ ּבָ בֹוד ׁשַ ִביל ּכְ ׁשְ בֹוד ַהּיֹום ּבִ ִביל ּכְ ׁשְ אֹוֵכל ַרק ּבִ
ל  ת ָהֲאִכיָלה ׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ ִליָטה ּבִ ַהּיֹום ַלְיֹהָוה, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֹלא ִיְהֶיה ִליֵמי ַהֹחל ׁשּום ֲאִחיָזה ּוׁשְ
ּלֹא  ִביל ׁשֶ ׁשְ ת, ְוֹלא ּבִ ּבָ ת ְלַקּיֵם ִמְצַות ְסעּוַדת ׁשַ ּבָ ֲאִני אֹוֵכל ַרק ִלְכבֹוד ׁשַ ת, ֵמַאַחר ׁשֶ ּבָ ׁשַ

יֵמי ַהֹחל: ֶאְהֶיה ָרֵעב ּבִ



ה ְלתֹוָרה קכה־קכו ִפָלּ תפגּתְ

ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוַאֲאִמין  ְוֵאַדע  ת,  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  טֹוִבים  ָקאֹות  ּוַמׁשְ ַמֲאָכִלים  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ
ְלַהִחיצֹוִנים  ְוֵאין  ַהֹחל,  ְיֵמי  ֵמֲאִכיַלת  ְלַגְמֵרי  ַאֵחר  ִעְנָין  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  י  ּכִ ֵלָמה  ׁשְ
ר  ֲאׁשֶ ּה ֹקֶדׁש, ּכַ ּלָ ּה ֱאֹלהּות ּכֻ ּלָ ת ִהיא ּכֻ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ ת, ּכִ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ ָלל ּבַ ׁשּום ֲאִחיָזה ּכְ
ת  ַ ֻדּשׁ ה ִמּקְ ָ יְך ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשִ הֹוַדְעּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
אי  ּמַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ׁשַ ם ַעל ֲאִכיַלת ְיֵמי ַהֹחל, ּוְכמֹו ׁשֶ ת ּגַ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ
ָהָיה  ל ַהזֵָּקן ׁשֶ ל ִהּלֵ תֹו ׁשֶ ִמּדָ ם ּבְ ה ֶלֱאֹחז ּגַ ת. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ל ָיָמיו ִלְכבֹוד ׁשַ ָהָיה אֹוֵכל ּכָ ַהזֵָּקן, ׁשֶ
יׁש  ִני ְלַהְרּגִ ָלל. ּוְתַזּכֵ רּוְך ֲאֹדָני יֹום יֹום, ְוֹלא ֶאְחׁשֹב ְוֹלא ֶאְדַאג ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ּכְ אֹוֵמר ּבָ
ת,  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְלָהָאָדם  ָאה  ּבָ ׁשֶ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ת,  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֹנַעם  ֱאֶמת  ּבֶ י  ִלּבִ ּבְ
ָתּה,  ָ י ֹנַעם ְקֻדּשׁ ִלּבִ יׁש ּבְ ת ּוְלַהְרּגִ ּבָ ל ׁשַ ֶפׁש ְיֵתָרה ׁשֶ ל ַהּנֶ ה ְלַקּבֵ ת ֶאְזּכֶ ּבָ ְכִניַסת ׁשַ ְוֵתֶכף ּבִ
זֶּה  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְיֵתָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ֲאֵבַדת  ַעל  ּוְלִהְצַטֵער  ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ַאְתִחיל  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ַעד 
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְך  ּכַ ל  ּכָ ַעְצִמי  ר  ֵ ְלַקּשׁ זֶה  ַעל־ְיֵדי  ה  ְוֶאְזּכֶ ֶנֶפׁש.  ָאְבָדה  ַוי  ַבת  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ
ָאר ֶאְצִלי  יֵמי ַהֹחל ִיְהֶיה ִנׁשְ ם ּבִ ר ּגַ ת, ַעד ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ א ּבְ ּבָ ֶפׁש ְיֵתָרה ׁשֶ ת ַהּנֶ ַ ת ְוִלְקֻדּשׁ ּבָ ׁשַ
ֱאֶמת,  ן ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ ם ּכֵ ָכל ְיֵמי ַהֹחל ּגַ ה ּבְ ָתּה. ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ָ ֻדּשׁ דֹוָלה ִמּקְ יָמה ּגְ ְרׁשִ
ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ְמֹאד  ְוִלְכֹסף  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעַלי  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ ֱאֶמת  ּבֶ זֶה  ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְיֵתָרה,  ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ֶהָאָרה  תֹוֶסֶפת  ּבְ א  ַהּבָ
ת ּתֹוְספֹות ֶנֶפׁש  ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ל ּבְ יֹוֵתר, ּוְלַקּבֵ ה ְוֶהָאָרה ֲעצּוָמה ּבְ ָ תֹוְספֹות ְקֻדּשׁ ת ּבְ ּבָ ְוׁשַ

יֹוֵתר: דֹוָלה ּבְ ַמְדֵרָגה ּגְ ָמה ְיֵתָרה ּבְ רּוַח ּוְנׁשָ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ִני  ּוְתַזּכֵ
ַצַער  י  ִלּבִ ּבְ ַיֲעֶלה  ֵעת  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָתם,  ָ ְקֻדּשׁ ֹנַעם  יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ְוֶאְזּכֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
ּוְכמֹו  ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  קּוָתם  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ֵמֶהם  ֵרָדִתי  ּפְ ַעל  דֹוִלים  ּגְ ְוַגֲעגּוִעים  דֹול  ּגָ
ק.  ּלֵ ְסּתַ ד ּתִ ן יֹוָחאי, לֹוַמר ָעָליו ַוי ְלָדָרא ּכַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ א ׁשֶ ִפי ַהֶחְבַרּיָ ָהָיה ָרִגיל ּבְ ׁשֶ
ַעד  ָתם,  ָ ְקֻדּשׁ ֹנַעם  ּבְ ִחּיּוָתם  ים  ַחּיִ ּבְ ְך  ּכַ ל  ּכָ ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ זֶה,  ּבָ בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  ִני  ּוְתַזּכֵ
י ּוְבֶנֶפׁש  ֹמִחי ְוִלּבִ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ית ּבְ ּיִ דֹוָלה ַוֲאִמּתִ ל ֵמֶהם ֶהָאָרה ּגְ ה ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַקּבֵ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
א  ַרּבָ ים, ְוַאּדְ ִמיָתָתם ִנְקְראּו ַחּיִ ם ּבְ יִקים ּגַ י ַצּדִ קּוָתם, ּכִ ּלְ ם ְלַאַחר ִהְסּתַ י ּגַ ּלִ ָמה ׁשֶ רּוַח ּוְנׁשָ
ה  יֵקי ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ י ַצּדִ ֹמַע ּתֹוָרה ִמּפִ ִני ִלׁשְ יֶהם. ּוְתַזּכֵ ַחּיֵ ִמיָתָתם יֹוֵתר ִמּבְ יִקים ּבְ דֹוִלים ַצּדִ ּגְ
ר ֹלא אּוַכל  ֶהם, ַעד ֲאׁשֶ ּלָ י ּתֹוָרה ׁשֶ ת ַהִחּדּוׁשֵ ַ ֶדל ִנְפְלאֹות נֹוְראֹות ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ּגֹ יׁש ּבֶ ְלַהְרּגִ
י  ַגּלּו ִלי עֹוד ִחּדּוׁשֵ ּיְ ׁשֶ ה  ְפֵניֶהם, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ּבִ ַח אֹוָתם  ּבֵ ׁשַ ק ֶאת ַעְצִמי ִמּלְ ְלִהְתַאּפֵ
ל  ָבִחים ּוְזִמירֹות ׁשֶ ׁשְ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ת, ֶאְזּכֶ ּבָ ת ׁשַ ַ ּתֹוָרה ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים. ְוֵכן ְלִעְנַין ְקֻדּשׁ
ל  ה ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַקּבֵ ֶאְזּכֶ דֹוִלים, ַעד ׁשֶ ק ִנְפָלא ּוְבַגֲעגּוִעים ּגְ דֹוָלה ּוְבֵחׁשֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ
ת  ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ תּוב: ִאם ּתָ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ יֹוֵתר. ִויֻקּיַ ת ּבְ ּבָ ת ׁשַ ַ ַעם ֶהָאַרת ֹנַעם ְקֻדּשׁ ָכל ּפַ ּבְ
יָך  ְבּתִ ג ַעל ְיֹהָוה ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ ד ְוכּו', ָאז ּתִ ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיֹהָוה ְמֻכּבָ ּבָ ַ ַרְגֶלָך ְוכּו', ְוָקָראָת ַלּשׁ

ר: ּבֵ י ְיֹהָוה ּדִ י ּפִ יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך ּכִ ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלּתִ ַעל ּבָ



ּתֹוָרה קכז תפד

ּתֹוָרה קכז

ְוֹלא  ִמיד  ּתָ ֵלִמים  ׁשְ ִיְהיּו  ָגִדים  ַהּבְ
ֶאת  ּתֹוְבִעין  ַעְצָמם  ּבְ ָגִדים  ְוַהּבְ ְקרּוִעים, 

ִמיָרָתם  ׁשְ ּבִ ִנְזָהר  ֹלא  ִאם  ְלִדין,  ָהָאָדם 
ְנִקּיּות: ָראּוי ּוְלַהֲחִזיָקם ּבִ ָדם ּכָ ְלַכּבְ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קכח(. ה ְלתֹוָרה  קכז  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קכח

ּנֹוֵגַע  ִרים ְקָצת, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשֵ ים ּכְ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ְוֵאינֹו  ְקָצת  ֵעיָניו  יל  ּפִ ַמׁשְ ִלּבֹו  ּבְ ה'  ִיְרַאת 
הּוא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ים,  ָנׁשִ ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ
ִמן  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ָיד  ְלַאַחר  ּכִ ָהַעִין  ֶאת  ּגֹוֵנב 
ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ד,  ַהּצַ

ֲעֵבָרה:  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִעְנַין ַהּיֵֶצר ָהָרע ּדַ
א  ַסּמֵ ּמְ ׁשֶ ס"ט(,  )יֹוָמא  ְלֵעיֵנּה'  ְחִליְנהּו  'ּכַ
ַעְצמֹו  ּמֹוֵנַע  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ֵעיֵני 
ַהּיֵֶצר  ָאר  ִנׁשְ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ל,  ּכֵ ִהְסּתַ ִמּלְ

ְלַאַחר ָיד: ד ּכִ ל ִמן ַהּצַ ּכֵ י ִמְסּתַ ָהָרע ּכִ

ה ְלתֹוָרה קכז קכח קלא קלב קלד ִפָלּ ּתְ

נּו  ה הֹוַדְעּתָ י ַאּתָ ֵלִמים ְוֹלא ְקרּוִעים. ּכִ ָגִדים ׁשְ ִמיד ּבְ ׁש ּתָ נּו ִלְלּבֹ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*יז( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִמיָרה.  ַהּשְׁ ִקְלקּול  הּוא  ְקרּוִעים  ֵהם  ּוְכׁשֶ ִמיָרה,  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ַמל  ַהַחׁשְ סֹוד  ּבְ ֵהם  ָגִדים  ַהּבְ ׁשֶ
ל ִמיֵני ְיָצִרין ָרִעין  יֵלנּו ִמּכָ ְנִקּיּות, ְוַתּצִ ָראּוי ּוְלַהְחִזיָקן ּבִ ָדן ּכָ ָגֵדינּו ְלַכּבְ ֹמר ֶאת ּבְ נּו ִלׁשְ ְוַזּכֵ
לּות  ּכְ ל ְלעֹוָלם ׁשּום ִהְסּתַ ּכֵ ּלֹא ֶאְסּתַ ְמֵרִני ׁשֶ ל, ְוׁשָ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ל ּתַ ּוִבְפָרט ֵמַהּיֵֶצר ָהַרע ׁשֶ
ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא  ְוֶאְזּכֶ ד,  ָעְלָמא ִמן ַהּצַ לּות ּבְ ּכְ ַהּפֹוֵגם ֶאת ָהֵעיַנִים, ַוֲאִפּלּו ַרק ֵאיזֶה ִהְסּתַ
יָך  יטּו ְוַעְפַעּפֶ תּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם. ְוֶנֱאַמר: ֵעיֶניָך ְלֹנַכח ַיּבִ תּוב: ְוֹלא ּתָ ּכָ ׁשֶ
נּו ִלְמֹנַע ַעְצֵמנּו ִמן  תּוָלה. ְוַזּכֵ י ְלֵעיַני ּוַמה ֶאְתּבֹוֵנן ַעל ּבְ ַרּתִ ִרית ּכָ ָך. ְוֶנֱאַמר: ּבְ רּו ֶנְגּדְ ַיְיׁשִ
י  נּו ּכִ ה הֹוַדְעּתָ י ַאּתָ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּכִ בֹוד ּבְ ּנּו ּוְלַהְרִחיק ַעְצֵמנּו ִמן ַהּכָ בֹוד ְוִלְבֹרַח ִמּמֶ ַהּכָ
ִחיַנת  בֹוד הּוא ִמּבְ י ַהּכָ ַנת ְנָפׁשֹות ִלְפָעִמים, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּכִ בֹוד הּוא ַסּכָ ל ֶאת ַהּכָ ְלַקּבֵ
ָראּוי  ּכָ אֹותֹו  ִלין  ְמַקּבְ ֵאין  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ְבּ ּפֹוְגִמין  ּוְכׁשֶ ִדיָנא,  ַמְלכּוָתא  ְדּ ְוִדיָנא  ְלכּות,  ַהּמַ
ִמיָתה  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ַעד  ֻמְכַרַעת,  ף חֹוָבה  ּכַ ִלְפָעִמים  ֲאַזי  לֹו,  ְלַקּבְ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
יִקים  ר ְלָכל ָהַצּדִ ֵ ֵלמּות, ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַקּשׁ ׁשְ נּו ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבִ לֹום. ְוַזּכֵ ְלַעְצמֹו ַחס ְוׁשָ
יִקים  ָהַצּדִ ֵאּלּו  ַוֲאִפּלּו  דֹול,  ּגָ יבֹות  ֲחׁשִ ּבַ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ּוְלַהְחִזיק  ם  ֻכּלָ ּבְ ּוְלַהֲאִמין  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
ָאנּו  ר ׁשֶ י ֶאְפׁשָ ְמקֹוֵמנּו ּוְמִדיָנֵתנּו, ֵאַדע ְוַאֲאִמין ּכִ ְך ּבִ ל ּכַ ֵאיָנם ְמֻפְרָסִמים ַוֲחׁשּוִבים ּכָ ׁשֶ
ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ּגָ ֶהְעֵלם  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַחּיּות  ֵאיזֶה  ֵמֶהם  ִלים  ּוְמַקּבְ יֹוְנִקים 
ָמקֹום  ּנֹוֵבַע ְוִנְגֶלה ְויֹוֵצא ּבְ ֶהְעֵלם, ַעד ׁשֶ ַחת ָהָאֶרץ ּבְ הֹוֵלְך ּתַ ׁש ַמְעָין ׁשֶ ּיֵ ִעְנָין ׁשֶ ִלְבָרָכה: ּבְ
ּנּו  ֻעּלֹות טֹובֹות ִמּמֶ ִלים ּפְ ם ְמַקּבְ ם ׁשָ ַחת ָהָאֶרץ ּגַ ֶהְעֵלם ּתַ הֹוֵלְך ּבְ קֹום ׁשֶ ּמָ ם ּבְ ֶאָחד, ַאְך ּגַ
ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ִחּדּוׁשִ ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ נּו  ְוַזּכֵ ָהִאיָלנֹות.  י  ְרׁשֵ ׁשָ ֶקה  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֶהְעֵלם,  ּבְ
ר ְוָהֱאֶמת, ּוֵמעֹוְרִרין ֶאת ִלּבֹו ַלֲעֹבד ֶאת ְיֹהָוה  ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ְדִריִכין ֶאת ָהָאָדם ּבְ ין ַהּמַ ִחּדּוׁשִ
ם  ּגַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ַעת  ַהּדַ ֶהָאַרת  ּוְלָהִאיר  ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ
ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ַוֲאִפּלּו  ְרצֹוְנָך,  ּכִ ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ י  ּפִ ֹיאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ְמֵרִני  ְוׁשָ ֲאֵחִרים.  ים  ֲאָנׁשִ ּבָ
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ַוֲאִפּלּו  ל,  ַקּבֵ ַהּמְ ֶשֶֹכל  ְלִפי  לֹו  ָראּוי  ׁשֶ ַמה  ַרק  ֶאָחד  ְלָכל  ד  ְלַלּמֵ ּלֹא  ׁשֶ ַעְזֵרִני  ּתַ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ְקַהל  ָרֵאל ּבִ ׂשְ ים ִמּיִ ְפֵני ַרּבִ י ּתֹוָרה ּבִ ה לֹוַמר ִחּדּוׁשֵ ים ְוֶאְזּכֶ ד ּתֹוָרה ְלַרִבּ ִני ְלַלּמֵ ַזּכֵ ִאם ּתְ
ִריְך לֹו ְוֹלא יֹוֵתר, ְוֹלא ִיְכנֹוס  ּצָ ל ֶאָחד ֵמֶהם ַרק ַמה ׁשֶ ַמע ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ַעְזֵרִני ׁשֶ ַעם ְוֵעָדה, ּתַ
ְהיּו  ּיִ ֹוַמַעת, ׁשֶ ִמיד ַעל אֹוזֶן ַהּשׁ ר ּתָ ִני ְלַדּבֵ י ִאם ַהּנֹוֵגַע לֹו ְוָצִריְך לֹו. ְוַזּכֵ ל ֶאָחד ּכִ ֵלב ּכָ ּבְ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְבִחיַנת ַמה  ּבִ ׁשֹוְמֵעיֶהם,  ּכֹל  ָאְזֵני  ּבְ ִלים  ּוְמֻקּבָ ָמִעים  ִנׁשְ ָבַרי  ּדְ
רֹות טֹובֹות  ין ּפֵ ָבַרי מֹוִליִדין ְועֹוׂשִ ְהיּו ּדְ ּיִ ֵמַע. ְוׁשֶ ָאה ָמאן ְדָמֵליל ַעל אּוְדָנא ְדָשׁ ִלְבָרָכה ַזּכָ
ל ֶאָחד  ּכָ לֹום, ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ָלה ַחס ְוׁשָ י ְלַבּטָ ּלִ ְבֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ל ׁשֹוְמֵעיֶהם, ְוֹלא ֵיְלכּו ּדִ ֵאֶצל ּכָ
ֵאינֹו  ָבר ׁשֶ ּדָ ה ַעל־ְיֵדי זֶה  ַיֲעׂשֶ ּוְבִחיָנתֹו, ְוֹלא  ִפי ַמְדֵרָגתֹו  ּכְ ל ֵמֶהם ַרק  ְיַקּבֵ ֹוְמִעים  ֵמַהּשׁ
רּות ַהּיֵֶצר ָהַרע,  ּבְ ל ִמיֵני ִהְתּגַ ְמֵרִני ִמּכָ ׁשְ ִחיָנתֹו ּוַמְדֵרָגתֹו, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ּתִ ָצִריְך לֹו ְלִפי ּבְ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ל  ׁשֶ ָהַרע  ֵמַהּיֵֶצר  ּוִבְפָרט  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
יִקים  ַצּדִ ים ֲהגּוִנים  ּנִ ּבַ ּוְלהֹוִליד  ר ִלי,  ּתָ ּמֻ ּבַ ׁש ַעְצִמי  ְלַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ָגם  ּפְ
ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיֹהָוה  תּוב: ַוֲאִני ֹזאת ּבְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ים, ִויֻקּיַ ּיִ ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִמּתִ
י זֶַרע ַזְרֲעָך  י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ רּוִחי ֲאׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָאַמר ְיֹהָוה ֵמַעּתָ
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יק א.  ּדִ ַהּצַ ּבְ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ּה  ְלַבּדָ ָהֱאמּוָנה 
ל  ְיַקּבֵ ֹלא  ִאם  ֲאִפּלּו  ֵאָליו,  ַעְצמֹו  ּוְמָקֵרב 
י ַעל־ ַעְצמֹו טֹוב ְמֹאד, ּכִ ָלל, זֶה ּבְ ּנּו ּכְ ִמּמֶ

ֶנֱאָכל  ְלַבד  ְוַהִהְתָקְרבּות  ָהֱאמּוָנה  ְיֵדי 
]ְצִריִכין  יק  ּדִ ַהּצַ ְלַמהּות  ְך  ְוִנְתַהּפֵ ּלֹו  ׁשֶ ָהָרע 
ַהּגּוף  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַהּגּוף,  ֶאת  ֹיאַכל  דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ְוַהּדַ ַהּמַֹח  ׁשֶ

ִהיא  ׁשֶ ַעת  ְוַהּדַ ַהּמַֹח  ִהיא  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלַמהּות  ְך  ִיְתַהּפֵ

זֹּון[, ּוִבְלַבד  ְך ְלגּוף ַהּנִ זֹון ִנְתַהּפֵ ַהּמָ ִחיַנת ֲאִכיָלה ׁשֶ ּבְ

ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ַמִים.  ָ ַלּשׁ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ָנה  ּוָ ּכַ ִביל  ׁשְ ּבִ יִקים  ּדִ ְלַהּצַ ַעְצמֹו  ּוְמָקֵרב 

ָלל: ַאֶחֶרת ֹלא יֹוִעיל לֹו ַהִהְתָקְרבּות ּכְ

ָנתֹו ב.  ְוַכּוָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ִמי 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלׁשּוב  ֵדי  ּכְ ֱאֶמת  ּבֶ ַמִים  ָ ַלּשׁ
ֶאֶרץ־ לֹו  ּתֹוִעיל  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ְכָנס  ּנִ י ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַבד ׁשֶ ָרֵאל ְמֹאד, ּכִ ִיׂשְ
ְך  ְוִנְתַהּפֵ ֶאְצָלּה  ֶנֱאָכל  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ
ְך  ַהְמַהּלֵ ֲאִפּלּו  ן  ְוַעל־ּכֵ דֹוׁש,  ַהּקָ ְלַמהּוָתּה 
ֻמְבָטח  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ
ֲאָבל  קי"א(.  ֻתּבֹות  )ּכְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ לֹו 
ם  ֵ ִביל ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ׁשְ ּבִ ָלל  ִאם ֵאין ְרצֹונֹו ּכְ
יַבת  ְיׁשִ לֹו  יֹוִעיל  ֹלא  ּלֹו,  ׁשֶ ָהָרע  ְלַכּלֹות 
אֹותֹו  ְמִקיָאה  ִהיא  י  ּכִ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ְקָרא יח, כח(: ר ָקָאה" )ַוּיִ ֲאׁשֶ ְבִחיַנת "ּכַ ּבִ

ה ְלתֹוָרה קכט ִפָלּ ּתְ

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֵאל ֱאמּוָנה, ׁשֶ )עג( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֶקיָך  ָך ּוְבַצּדִ ה ְלַהֲאִמין ּבְ ֶאְזּכֶ ֵלם, ׁשֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ּבֶ ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ֶלֱאמּוָנה ׁשְ
ֵלמּות  ׁשְ תֹוְך  ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ִלְכֹנס  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְך  ְלִהְתַהּפֵ ה  ֶאְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ה, ַעד  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ּבְ יץ  ְוַאּמִ ָחָזק  ְוֶאְהֶיה  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 



ה ְלתֹוָרה קכט ִפָלּ ּתְ תפו

ְהֶיה  ּיִ ה ּתֹאַכל אֹוִתי, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ה, ְוָהֱאמּוָנה ַהּקְ דֹוׁשָ ִמּיּות ּגּוִפי ְלַמהּות ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ׁשְ ִמּגַ
ֵלמּות ָהֱאמּוָנה  ְך ֵמַרע ְלטֹוב ַעל־ְיֵדי ׁשְ ה ְלִהְתַהּפֵ י. ְוֶאְזּכֶ ל ָהַרע ַהֶנֱאַחז ּבִ ל ּכָ ּטֵ ֶנֱאָכל ְוִנְתּבַ
ִני ְמֵהָרה ָלֹבא  מּור. ּוְתַזּכֵ ִבּטּול ּגָ ה ּבְ דֹוׁשָ תֹוְך ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ל ּבְ ּטֵ ֵלל ּוְלִהְתּבַ ִני ְלִהּכָ ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ
ְדֵבקּות  ּבִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ּצַ ּבַ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ּוְלִהְתָקֵרב  ַגע,  ּפֶ ִלי  ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ
ֲחָטַאי  י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ דֹוָלה, ְוַאל ּתַ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ֱאֶמת. ְוַתְחֹמל ָעַלי ּבְ ֵלָמה ּבֶ דֹול ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ּגָ
ְוַתַעְזֵרִני  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֲעֵרי  ׁשַ ִלי  ח  ְוִתְפּתַ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ ִמְפָעַלי.  ּכְ ִדיֵנִני  ּתְ ְוַאל 
ה ִלְהיֹות ֶנֱאָכל  ֶאְזּכֶ דֹול, ַעד ׁשֶ ְכָלִלּיּות ּגָ תֹוָכּה ּבִ ֵלל ּבְ ֱאֶמת, ּוְלִהּכָ ִלְכנֹוס ְלתֹוְך ָהֱאמּוָנה ּבֶ
ה, ּוְלַמהּות  דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ דֹוׁש, ְלַמהּות ְקֻדּשׁ ְך ְלַמהּוָתּה ַהּקָ ְלָהֱאמּוָנה ּוְלִהְתַהּפֵ
ָקָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוָהֱאמּוָנה  ָהָאֶרץ  ָתִקיא אֹוִתי  ְוֹלא  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ה ּוְבֶאֶרץ־ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ע ּבְ ַדאי ְוָראּוי ִלּגַ ֵאיִני ּכְ ֶ י ּשׁ ָפַני. ְוַאף־ַעל־ּפִ ר ִמּלְ ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ
י  ְחּתִ י ְמֹאד ְוִקּפַ י ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ ים, ּכִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ה, ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ ִיׂשְ
ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ִני  ַזּכֵ ְמֹאד.  ים  ַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְיֹהָוה,  ים  ַרּבִ ַרֲחֶמיָך  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ִתי,  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת 
תֹוָכּה, ּוְלַהֲחִזיק אֹוִתי ָתִמיד,  ה ִלְסּבֹל אֹוִתי ּבְ דֹוׁשָ ּתּוַכל ָהֱאמּוָנה ַהּקְ יֵעִני, ׁשֶ ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ

ֱאֶמת: ת ָהֱאמּוָנה ּבֶ ַ ְך ְלַמהּות ְקֻדּשׁ ר ֶאְהֶיה ֶנֱאָכל ְוִנְתַהּפֵ ַעד ֲאׁשֶ

ּוְסִמיָכה  ְקָוה  ּתִ ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ִחינֹות,  ַהּבְ ָכל  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ִני  ַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה. ּכִ יק ּבֶ תּוב, ְוַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ דֹוׁשָ י ִאם ַעל ָהֱאמּוָנה ַהּקְ יו ּכִ ַעְכׁשָ
ָכל־ֵעת. ּוַבֲעֹונֹוֵתנּו  ִרים ּבְ ּבְ ְתּגַ ֶפׁש ַעל־ְיֵדי ַתֲאוֹות ַהּגּוף ַהּמִ לּות ַהּנֶ רּות ֹעל ּגָ ּבְ ֹעֶצם ִהְתּגַ
ֹכַח  י ִאם ּבְ ָלם ְלַגְמֵרי, ּכִ ָרם ּוְלַבּטְ ּבְ ם ְלׁשַ ֶנְגּדָ ׁש ּכֵֹחנּו ּוָמָטה ָיֵדינּו ְמֹאד ַלֲעֹמד ּכְ ים, ּתָ ָהַרּבִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דֹול, ַעד  ּגָ ְכָלִלּיּות  ּבִ תֹוְך ָהֱאמּוָנה  ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ִלְכֹנס  נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 
ִמְקָרא  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ְלַמהּות  ְך  ּוְלִהְתַהּפֵ ְלָהֱאמּוָנה  ֶנֱאָכל  ִלְהיֹות 
ֵעיֶניָך ֲהֹלא ֶלֱאמּוָנה.  ְיֹהָוה,  ּוְרֵעה ֱאמּוָנה.  ָכן ֶאֶרץ  ׁשְ ה טֹוב  ַוֲעׂשֵ יֹהָוה  ּבַ ַטח  ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה  ּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  דֹוׁשָ ַרֲחֶמיָך ֶלֱאמּוָנה ַהּקְ ּבְ ִני  ַזּכֵ
ִצְדָקֶתָך.  ּבְ ֲעֵנִני  ֱאֻמָנְתָך  ּבֶ ֲחנּוַני  ּתַ ַהֲאִזיָנה ֶאל  ִתי  ִפּלָ ּתְ ַמע  ׁשְ ְיֹהָוה  ָעְזֵרִני.  ְרָדפּוִני  ֶקר  ׁשֶ
ְוֶנֱאַמר,  ים.  ְקדֹוׁשִ ְקַהל  ּבִ ֱאמּוָנְתָך  ַאף  ְיֹהָוה  ְלֲאָך  ּפִ ַמִים  ׁשָ ְויֹודּו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ
י ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת  ָמר לֹו ַחְסּדִ רּום ַקְרנֹו. ְוֶנֱאַמר, ְלעֹוָלם ֶאׁשְ ִמי ּתָ י ִעּמֹו ּוִבׁשְ ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסּדִ
יָרה ְלדֹור ָודֹור  י ְיֹהָוה עֹוָלם ָאׁשִ ֱאמּוָנִתי. ַחְסּדֵ ר ּבֶ ּקֵ י ֹלא ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְוֹלא ֲאׁשַ לֹו. ְוַחְסּדִ
ִכין ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם. ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי  ַמִים ּתָ ֶנה ׁשָ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ ִפי. ּכִ אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ
יְך ִלי  ּתִ תּוב, ְוֵאַרׂשְ ּכָ ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ
ְוָיַדְעּתְ  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִלי  יְך  ּתִ ְוֵאַרׂשְ ּוְבַרֲחִמים.  ֶחֶסד  ּבְ ט  ּפָ ּוְבִמׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ִלי  יְך  ּתִ ְוֵאַרׂשְ ְלעֹוָלם 
רּוְך  ׁשּוָעִתי. ּבָ ה ְלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני ּתְ י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל ּתִ ֶאת ְיֹהָוה. ַאל ּתַ

ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:



תפזּתֹוָרה קל

ּתֹוָרה קל

ְוזֹוֶכה  אּוף  ִמּנִ ִנּצֹול  ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי 
ֲאָוה  ּגַ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ִרית,  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ

ַתֲאָוה  ּבְ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ָעָליו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְוַגְדלּות 
ֹזאת:

ה ְלתֹוָרה קל ִפָלּ ּתְ

י ֹעִני ְקָראִתיָך ְיֹהָוה  ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ֵעיִני ָדֲאָבה ִמּנִ י ּכְ י ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ּתִ ַרשיְ )קיד( ּפֵ

ֵדִני ְדָרֶכיָך  ֲחנּוָני, ְוהֹוֵרִני ְוַלּמְ ל ּתַ י. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי ְוַקּבֵ י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ְבָכל יֹום ׁשִ
ָהָרִעים  י  ֲעׂשַ ִמּמַ ְמֵהָרה  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָכל־ֵעת,  ּבְ רֹות  ַהְיׁשָ ְוֵעצֹוֶתיָך  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ֵלמּות ּכִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ִרית ּבֶ ה ְמֵהָרה ְלִתּקּון ַהּבְ ֶאְזּכֶ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות, ַעד ׁשֶ ְחׁשְ ּוִמּמַ
ֱאֶמת, ְוֹלא  ְפלּוִתי ּבֶ יׁש ׁשִ ה ֵליַדע ּוְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ י, ּבְ ֶכל ֲאִמּתִ ַעת ָוׂשֵ ָך ּדַ ִני ֵמִאּתְ ּוְתָחּנֵ
ִחיתּוִתי ֹלא  ֱאֶמת ְלִפי ּפְ י ּבֶ אּות ְוַגְדלּות ְוַגְבהּות ְוָרמּות רּוָחא, ּכִ י ׁשּום ַצד ּגֵ ְעּתִ ַיֲעֶלה ַעל ּדַ
י ׁשּום ַצד  ֲעֶלה ַעל ִלּבִ ּיַ י ִמי ָאֹנִכי ׁשֶ אּות, ּכִ ֵצל ִמּגֵ ָלל ְלִהּנָ ל ַעל זֶה ּכְ ּלֵ ָהִייִתי ָצִריְך ְלִהְתּפַ
ָכל־ֵעת,  ל ַצד ּבְ ה יֹוֵדַע ֵאיְך אֹוְרִבים ָעַלי ִמּכָ ְך. ַאּתָ ל ּכָ ָך ּכָ ֲאִני ָרחֹוק ֵמִאּתְ ּגֵאּות, ַאֲחֵרי ׁשֶ
ֵאיזֶה ָדָבר  ָאנּו רֹוִצים ַלֲעֹסק ּבְ ֵעת ׁשֶ ְפָרט ּבְ ְפִנּיֹות ְוֵגאּות, ּבִ י ּבִ ְעּתִ ִלים ּדַ ר ְמַבְלּבְ ַעד ֲאׁשֶ
ם  ְתָך ׁשָ ֻדּלָ ְמקֹום ּגְ ר ּבִ ֲעלּומֹות ֲאׁשֶ ַעל ָהַרֲחִמים, יֹוֵדַע ּתַ אִתי ְלָפֶניָך ּבַ ן ּבָ ה. ַעל־ּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
ָתִמיד,  ְמֵרִני  ְוִתׁשְ י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  ָכל־ֵעת,  ּבְ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  חֹוס  ּתָ ׁשֶ ַעְנְוָתנּוְתָך,  ָאנּו מֹוְצִאים 
ֹאֶפן  ּבְ ית,  ּיִ ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָלל,  ּכְ ְוַגְבהּות  אּות  ּגֵ ַצד  ׁשּום  י  ִלּבִ ַעל  ַיֲעֶלה  ּלֹא  ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ים ׁשֶ דֹוׁשִ נּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ר הֹוַדְעּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ִרית ּבֶ ִמיַרת ַהּבְ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְרצֹוְנָך  ית ּכִ ה ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ סּוָלה, ַרק ֶאְזּכֶ יֵלִני ֵמֲעָנָוה ּפְ ִרית. ְוַתּצִ ִמיַרת ַהּבְ ֲעָנָוה זֹוִכים ִלׁשְ
ֶמָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ַהּטֹוב. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה קלא

י  ּכִ בֹוד,  ַהּכָ ִמן  ְוִלְפֹחד  ְלִהְתָיֵרא  ָצִריְך 
ְנָפׁשֹות,  ַנת  ַסּכָ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ הּוא  בֹוד  ּכָ
ְלָהָאָדם  בֹוד  ּכָ ֵאיזֶה  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ן  ַעל־ּכֵ
מֹו  ִלׁשְ ָראּוי  ּכָ לֹו  ְלַקּבְ ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָצִריְך 

ם  ִיְפּגֹ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  י  ּכִ ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ
לֹו  ְיַקּבְ ְוֹלא  ֲעָרה  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ בֹוד  ַהּכָ ּבְ
ַעל־ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ יּוַכל  ָראּוי,  ּכָ

ְיֵדי־זֶה:

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קכח(. ה ְלתֹוָרה קלא  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קלב

ְמקֹומֹו,  ּבִ דֹול  ּגָ ְמֻפְרָסם  הּוא  ׁשֶ יק  ַצּדִ ֵיׁש 
ְמֻפְרָסם  ֵאינֹו  לֹו  מּוְך  ַהּסָ ַאֵחר  ּוְבָמקֹום 
ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְוׁשּוב  ָלל,  ּכְ ָחׁשּוב  ְוֵאינֹו 

ֲאִפּלּו  ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  יֹוֵתר,  ּבְ ְמֻפְרָסם  הּוא 
ָלל  ּכְ ָחׁשּוב  ְוֵאינֹו  ְמֻפְרָסם  ֵאינֹו  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ
ָידֹו,  ַעל  ַרק  ְוַהִחּיּות  ּיּום  ַהּקִ ר  ִעּקַ ם  ׁשָ ם  ּגַ



ּתֹוָרה קלג תפח

ַמה  ְבִחיַנת  ּבִ ְוהּוא  ֶהְעֵלם,  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַרק 
ָנֵפק  ֵצא ר"פ(: ַמְעָין ּדְ דֹוׁש )ּתֵ זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ּשׁ
ַעד  ְלַאְרָעא  חֹות  ִמּתְ ְוָאזֵל  ַחד  ֵמֲאָתר 

ָמקֹום  ּבְ ְוַאף  ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ְויֹוֵצא  ּנֹוֵבַע  ׁשֶ
י  ְרׁשֵ ׁשָ ֶקה  ַמׁשְ הּוא  ַאְרָעא  חֹות  ּתְ הֹוֵלְך  ׁשֶ

ִאיָלָנא:

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קכח(. ה ְלתֹוָרה קלב  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קלג

ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ְוַהּצַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֱאֶמת  ּבֶ
אֹור  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ְמִאיִרים  ֵהם 
ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  דֹול  ּגָ ְואֹוָרם  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ
ֲאָבל  ַוֲהָבָליו,  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ִמּכָ ָעִמים  ּפְ
ַהְבֵלי  ִעים ְמֹאד ּבְ ּקָ ֵני ָאָדם ְמׁשֻ ּבְ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְמֹאד  ְלֵעיֵניֶהם  ָסמּוְך  ְוהּוא  ַהזֶּה,  עֹוָלם 
ן  ַעל־ּכֵ ִמזֶּה,  טֹוב  ֵאין  ׁשֶ ָלֶהם  ְוִנְדֶמה 
ְמֹאד  ּוֻמָעט  ָקָטן  הּוא  ׁשֶ ַאף  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם 
הּוא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ ׁש  ַמּמָ ּבֹו  ְוֵאין 
ְראֹות  עֹוֵמד ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם, ּומֹוֵנַע אֹוָתם ִמּלִ
יֵקי  ּדִ ל ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ אֹור ַהּגָ
ה  ַע ְקַטּנָ ֲחִזיק ַמְטּבֵ מֹו ִאם ּתַ ֱאֶמת, ְוהּוא ּכְ
ִלְראֹות ַהר  ּתּוַכל  ָסמּוְך, ֹלא  ּבְ ֵעיֶניָך  ֶנֶגד 
ֲאָלִפים  דֹול  ּגָ ָהָהר  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ דֹול,  ּגָ
ן  ּכֵ ה,  ַטּנָ ַהּקְ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ִמן  ָעִמים  ּפְ ּוְרָבבֹות 
ַע  ְטּבֵ מֹון ְוַהּמַ ָטן, ְוַתֲאָות ַהּמָ ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַהּקָ
ְראֹות  ִמּלִ אֹותֹו  מֹוֵנַע  ֵעיָניו,  ֶנֶגד  עֹוֵמד  ׁשֶ
ֲאָבל  יִקים,  ּדִ ְוַהּצַ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹור 
ָבר ַעְצמֹו  ים ָהָאָדם זֶה ַהּדָ ֱאֶמת ִאם ֵמׂשִ ּבֶ

ִמְזָער  ָקָטן  ָבר  ּדָ ׁשֶ ֵאיְך  ֵהיֵטב,  ִלּבֹו  ֶאל 
אֹורֹות  ְראֹות  ִמּלִ אֹותֹו  ּומֹוֵנַע  ב  ְמַעּכֵ זֶה  ּכָ
הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  זֶה  ְוָכל  ְך,  ל־ּכָ ּכָ דֹוִלים  ּגְ
ַהֲעָבָרה  ּבְ ָאז  ֵעיָניו,  ְלֶנֶגד  ְמֹאד  ָסמּוְך 
ֶגד  ִמּנֶ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ְלַהֲעִביר  יּוַכל  ָעְלָמא  ּבְ
ְוֹלא  ָהעֹוָלם  ִמן  ֵעיָניו  ה  ּטֶ ּיַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֵעיָניו, 
רֹאׁשֹו  ָיִרים  ַרק  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ
ָהעֹוָלם  ִמן  ְלַמְעָלה  ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ ֵעיָניו  יּהַ  ְוַיְגּבִ
ֶכף  ָטן ְמֹאד ּוַמְפִסיק ְוחֹוֵצץ, ְוָאז ּתֵ ַהזֶּה ַהּקָ
ל  ׁשֶ ְפָלג  ְוַהּמֻ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ
מֹו  ּכְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ְוַהּצַ ַהּתֹוָרה 
ָקּה  ַקל יּוַכל ְלַסּלְ ּבְ "ל ׁשֶ ַע ַהּנַ ְטּבֵ ל ַהּמַ ְמׁשַ ּבִ
דֹול,  ַהּגָ ָהָהר  ִיְרֶאה  ְוֵתֶכף  ֵעיָניו,  ד  ּגֶ ִמּנֶ
ׁש ְלִעְנַין ָהעֹוָלם ְוַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו  מֹו ֵכן ַמּמָ ּכְ
ַזַצ"ל:  דֹוׁש  ַהּקָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ָאַמר  ׁשֶ
ְוסֹודֹות  אֹורֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ַוֲאבֹוי,  'אֹוי 
ה  ַטּנָ ַהּקְ ד  ְוַהּיָ ְמֹאד,  ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים 
ְראֹות  ִמּלִ ֶבת  ּוְמַעּכֶ ָהֵעיַנִים  ְפֵני  ּבִ עֹוֶמֶדת 

ה': ֵאּלֶ דֹוִלים ּכָ אֹורֹות ּגְ

ה ְלתֹוָרה קלג ִפָלּ ּתְ

ְוָעִתי.  ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ ָמְעּתָ ַאל ּתַ ַמְעּתָ קֹוִלי. קֹוִלי ׁשָ י ׁשָ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ )קטו( ִמּבֶ

ל עֹוָלם,  ּיֹות. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְחּתִ ְמָך ְיֹהָוה ִמּבֹור ּתַ י. ָקָראִתי ׁשִ י ִנְגָזְרּתִ י ָאַמְרּתִ ָצפּו ַמִים ַעל ֹראׁשִ
יִתי,  ָעׂשִ ֶ יִתי ַמה ּשׁ ָעׂשִ י ׁשֶ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ָעַלי ַאף־ַעל־ּפִ ּבָ רּוִאים ׁשֶ ל ַהּבְ ָמֵלא ַרֲחִמים ַעל ּכָ
י  י־ֵכן ֲאִני רֹוֶאה ּוַמֲאִמין ּכִ ה, ַאף־ַעל־ּפִ יֵלִני ֵמַעּתָ ֲאִני, ָהַרֲחָמן ַיּצִ מֹו ׁשֶ ה ֲאִני ּכְ ם ַעּתָ ְוַאף ּגַ
ה ִמְתַנֵהג ִעם  ָרֶכיָך, ֵאיְך ַאּתָ ר ְלָהִבין ּדְ ִאי ֶאְפׁשַ י ְלעֹוָלם, ַרק ׁשֶ ּנִ ִלים ִמּמֶ ַרֲחֶמיָך ֵאיָנם ּכָ
ת  ִחּלַ ִביָלם ִנְבָרא ַהּכֹל ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף, ִמּתְ ׁשְ ּבִ ִחיָרה ׁשֶ ֲעֵלי ַהּבְ ְפָרט ִעם ּבַ ל ָהעֹוָלם, ּבִ ּכָ
ַאְלֵפי  ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ַהזֶּה.  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ל עֹוָלם  ׁשֶ ז  ְרּכָ ַהּמֶ ת  ְנֻקּדַ ַעד סֹוף  ָהֲאִצילּות 
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ַהּקֶֹדׁש,  ְוַחּיֹות  ים  ְואֹוַפּנִ ָרִפים  ּוׂשְ ְלָאִכים  ַהּמַ ְוָכל  ֶהם,  ּבָ לּוִלים  ַהּכְ ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים 
ר  ֲאׁשֶ ה ְוִסְטָרא ַאֲחָרא, ַהּכֹל ּכַ ְקִלּפָ ּבַ ֶ ל ַמה ּשׁ ת זֶה ּכָ ה, ּוְלֻעּמַ ָ ְקֻדּשׁ ְרִגין ּדִ ל ַהֵהיָכִלין ְוַהּדַ ּכָ
ִחיָרה  ה ָמַסְרּתָ ַהּבְ ִחיָרה. ְוַאּתָ ֲעֵלי ּבְ ֵני ָאָדם ַהּבַ ִביֵלנּו, ּבְ ׁשְ ה ּבִ ַלּכֹל, ִנְבָרא ְונֹוָצר ְוַנֲעׂשָ
יֵדי  ּבִ ַהּכֹל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיְדָך,  ּבְ ֵאיָנּה  ִאּלּו  ּכְ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ַיד  ּבְ
ַהּכֹל,  ָך  ִמּמְ י  ּכִ ָיְדָך,  ּבְ ִחיָרה  ַהּבְ ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ַמִים.  ׁשָ ְרַאת  ִמּיִ חּוץ  ַמִים  ׁשָ
ר  ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִיְצרֹו ׁשֶ ם. ּוְכמֹו ׁשֶ ּלָ ה ְמַחּיֶה ֶאת ּכֻ ְוַאּתָ
ע  ֱאַמר, צֹוֶפה ָרׁשָ ּנֶ ָידֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא עֹוְזרֹו, ָהָיה נֹוֵפל ּבְ דֹוׁש ּבָ ָכל יֹום, ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ָעָליו ּבְ
ְפטֹו. ְוָאְמרּו ִאְלָמֵלא  ָ ִהּשׁ יֶענּו ּבְ ׁש ַלֲהִמיתֹו. ְיֹהָוה ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְוֹלא ַיְרׁשִ יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ַלּצַ
ּוִמי  ְוכּו'.  ר ֲהֵרעֹוִתי  ַוֲאׁשֶ ָרֵאל, ַחד,  ִיׂשְ ל ׂשֹוְנֵאי  ַרְגֵליֶהם ׁשֶ ה ִמְקָראֹות, ִנְתמֹוְטטּו  ֹלׁשָ ׁשְ
ְעָלמֹות,  רֹות ְוַהּנֶ ְסּתָ לּויֹות ְוַהּנִ ְרֵכי ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות ְוָהֲעצּומֹות. ְוֹעֶצם ֲחָסֶדיָך ַהּגְ ָיִבין ּדַ

ְפָרט: ל ָאָדם ְוָאָדם ּבִ ָכל ּדֹור ִעם ּכָ ֲחָסֶדיָך ּבְ ה ִמְתַנֵהג ּבַ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ

ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ
ן ִלי  דֹוָלה, ְוִתּתֶ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ְחֹמל ָעַלי ּבְ ּתַ ה, ׁשֶ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ים, ׁשֹוֵמַע ּתְ ּלִ ר, חֹוֵמל ּדַ ׂשָ ָכל ּבָ
ָבה,  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ֶכל  ַהּשֵׂ ְוֵעיֵני  ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ֵעיַני  ּוְלַהֲעִביר  ִלְסּתֹם  ֵאיְך  קּות,  ְוִהְתַחזְּ ְוֹכַח  ֵעָצה 
ַלְחׁשֹב  ְלַהְתִחיל  ִלְבִלי  ּוִבְפָרט  ָלל,  ּכְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ַהְבֵלי  ַעל  ה  ֵמַעּתָ עֹוד  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ְלַבל 
י ֶבֱאֶמת ֲאִני ַמֲאִמין,  לֹום. ּכִ ָבה ַהּנֹוַגַעת ְלִהְרהּוִרים ָרִעים ַחס ְוׁשָ י ׁשּום ַמֲחׁשָ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ
י  ְבּתִ ה ִלי ְמֹאד ֶלֱאֹחז ַמֲחׁשַ ל ָקׁשֶ אי, ַאְך ֵמֹעֶצם ְמִריַרת ַהֶהְרּגֵ ַוּדַ ִחיָרה ּבְ ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ּבְ ׁשֶ
ָך, ְלַמַען  בֹוֶדָך, ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶמָך, ְלַמַען ּכְ ה ְלַמַען ׁשְ ה ָיֹכל ַלֲעֹזר ִלי ַהְרּבֵ ה, ֲאָבל ַאּתָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֵצל  ֲאִני ָצִריְך ְלִהּנָ ֶ ה ּשׁ ה ִמּמַ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ֵצל ַעל ּכָ ֶאּנָ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוִלים, ּבְ ים ְוַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ה ְלַהְרִחיק  י ֵמַעּתָ ֹזאת. ְוָאחֹוס ַעל ַנְפׁשִ זֶה, ִליֵון ְמצּוָלה ּכָ ם ַמר ּכָ יִהּנָ ְוֹלא ֶאְכנֹוס עֹוד ְלּגֵ
עֹוָלם, ְוֹלא יּוְכלּו  ּבָ ְוַרְעיֹוִנים ָרִעים ׁשֶ ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים  ַתְכִלית ָהִריחּוק, ִמּכָ ּבְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ
יֵלִני  ְוַהּצִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ ים.  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ֵעיַני  ְרִאּיַת  ָלל, ֲאִפּלּו ַעל־ְיֵדי  ּכְ י  ְבּתִ ַלֲעלֹות ַעל ַמֲחׁשַ
לּות ָרִעים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים,  ּכְ ל ִמיֵני ִהְסּתַ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַהּצִ י ָחִסיִתי ָבְך. ׁשָ ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ
מֹוִני  ִני. ֵיעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים ַעל ֲעלּוב ֶנֶפׁש ּכָ ַחּיֵ ְדָרֶכָך  ּבִ ְוא  ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
ֵעיַני  ּוְלַהֲעִביר  ְלהֹוִציא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ֶעְזִרי  ּבְ ֶוְהֵיה  ָעַלי  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ֶיֱהמּו  ַהּיֹום, 
ָכל־ י ָתִמיד ּבְ י ְוַדְעּתִ ה ְלַהּטֹות ֵעיַני ְוִלּבִ ַהאי ַעְלָמא, ַרק ֶאְזּכֶ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ֵמֵחיזּו ּדְ ַגׁשְ ּבְ

ב  ּגָ דֹול ְונֹוָרא ְוִנׂשְ אֹור ּגָ ִאיִרים ּבְ ים, ַהּמְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַעל אֹור ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ ּכֵ ֵעת ְלִהְסּתַ
יָת ָאְזַני, ַוֲאִני  ּלִ ּגִ ָבר  י ּכְ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה, ּכִ ל ּתַ י ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכָ ּנִ לּו ִמּמֶ ּטְ ְתּבַ ּיִ ְמֹאד, ַעד ׁשֶ
ֵאינֹו  ַוֲהָבָליו  ֲאוֹוָתיו  ּתַ ל  ּכָ ִעם  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ זֶה  ּבָ ַמֲאִמין 
ָכל  ִאיִרים ּבְ ים, ַהּמְ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ה ְוַהּצַ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ַאַחת ׁשֶ ֶנֶגד ְנֻקּדָ ָלל ּכְ עֹוֶלה ּכְ
ַכּמּות ּוַמהּות ְוֵאיכּות  ָטן ְמֹאד ּבְ ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַהּקָ דֹול ִנְפָלא ְונֹוָרא, ַרק ׁשֶ אֹור ּגָ ָהעֹוָלם ּבְ
ב  ּוְמַעּכֵ ּומֹוֵנַע  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵעיֵני  ִלְפֵני  עֹוֵמד  יִקים,  ּדִ ְוַהּצַ ַהּתֹוָרה  ֵמאֹור  ַאַחת  ה  ְנֻקּדָ ֶנֶגד  ּכְ
ֶמָך,  יִקים. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּדִ ל ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ ָקר ׁשֶ דֹול ְוַהּיָ ל ַעל אֹור ַהּגָ ּכֵ ִהְסּתַ אֹוָתם ִמּלְ
יַח ִלְטעֹות ֶאת ַעְצִמי עֹוד ַחס  ָכל זֶה, ְלַבל ַאּנִ ר ָחַמְלּתָ ָעַלי ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּבְ ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ
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א  ִכים, ְוֹלא ָאתּור ַאֲחֵרי ְלָבִבי ְוַאֲחֵרי ֵעיַני, ְוֹלא ָאִרים ְוֹלא ֶאּשָׂ לֹום, ְוֹלא ֵאֵלְך עֹוד ֲחׁשֵ ְוׁשָ
ַאֲחִריָתם  ִרים ּבְ ָלל ַעל ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו ְוַתֲאוֹוָתיו ָהָרִעים ְוַהּמָ ל ּכְ ּכֵ ֵעיַני ְלִהְסּתַ
י  יטּו ְוַעְפַעּפַ ָלל, ַרק ֵעיַני ְלֹנַכח ַיּבִ ל זֶה ּכְ ל ַעל ּכָ ּכֵ ִהְסּתַ ם ֶאת ֵעיַני ִמּלְ ְמֹאד ְמֹאד, ַרק ֲאַעּקֵ
ים.  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ָכל־ֵעת ַעל אֹור ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ לּוִתי ּבְ ּכְ ִתי ְוִהְסּתַ ן ְרִאּיָ י, ְלַכּוֵ ירּו ֶנְגּדִ ַיְיׁשִ
י ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּנִ לּו ִמּמֶ ּטְ ר ִיְתּבַ ֱעָרב, ַעד ֲאׁשֶ ְוַהּנֶ דֹול  ִאיר ָעַלי אֹוָרם ַהּגָ ַרֲחֶמיָך, ּתָ ה ּבְ ְוַאּתָ
ֹנַעם  ֱאֶמת ַלֲחזֹות ּבְ יר אֹוְתָך ּבֶ ה ְלַהּכִ ר ֶאְזּכֶ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲעָסָקיו ַוֲהָבָליו, ַעד ֲאׁשֶ ל ּתַ ּכָ

ֵהיָכלֹו: ר ּבְ ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ

לֹום  ֶעְזִרי ְלַבל ַאֲחִליף עֹוד ַחס ְוׁשָ ֲחנּוָני ֲחֹמל ָעַלי ֶוְהֵיה ּבְ ל ּתַ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי, ְוַקּבֵ
ֲאוֹות עֹוָלם  ת ֲאֵפַלת ּתַ ּכַ דֹול, ֵמֶחׁשְ ְך ְלאֹור ּגָ ְך, הֹוִציֵאִני ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ֵמֹחׁשֶ ֹחׁשֶ אֹור ּבְ
ל  ִני ְלַבּלֹות ּכָ ַזּכֵ ים.  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ְוַהַצּדִ ל ַהּתֹוָרה  ּוְמֻצְחָצח ׁשֶ ְוַרְעיֹונֹוָתיו ְלאֹור ַצח  ַהזֶּה 
יִכין  ֵהם ַמְמׁשִ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְלַהּתֹוָרה  ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ ֱאֶמת  ּבֶ ָיַמי ְלִהְתָקֵרב 
ֶמָך, חּוָסה ָעַלי ְוַעל עֹוָלַלי  ָכל־ֵעת. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּבְ ין ּוְמִאיִרין ּבְ ּוְמַגּלִ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ִלים ְלעֹוָלם,  ּכָ י ַרֲחֶמיָך ֵאיָנם  ּכִ ים,  ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ ַהּגְ י, ְלַמַען ַרֲחֶמיָך  ְוַטּפַ
י  ּתִ ַרׂשְ ּפֵ י,  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ְיֹהָוה,  ֲאָהּה  ַרֲחָמיו.  ָכלּו  ֹלא  י  ּכִ ָתְמנּו  ֹלא  י  ּכִ ְיֹהָוה  י  ַחְסּדֵ
אִתי ֶאת  ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ֵאֶליָך ֵעיַני ְנׂשּואֹות ּוְתלּויֹות. ֵאֶליָך ָנׂשָ י ּכְ ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפׁשִ
ַאל  ְלטֹוב  ָך  ַעְבּדְ ֲעֹרב  ָעְרֵבִני.  י  ּלִ ָקה  ָעׁשְ ְיֹהָוה  רֹום  ַלּמָ ֵעיַני  ּלּו  ּדַ ָמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ִבי  ַהּיֹוׁשְ ֵעיַני 
בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ְוהֹוַפע  ה ּכְ ּלֵ נּו ּגַ ֶמָך. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ֻקִני זִֵדים. ָעְזֵרנּו ְלַמַען ׁשְ ַיַעׁשְ
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ה ְוַהּצַ דֹוׁשָ ֵני ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַרֲחֶמיָך, אֹור ּפְ א ָעֵלינּו, ְוָהִאיָרה ָעֵלינּו ּבְ ׂשֵ ְוִהּנָ
יִקים  ּדִ ה, ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ן ּתֹוָרה ַעד ֵהּנָ דֹול ִמּיֹום ַמּתַ ָבר ִהְתַחְלּתָ ְלָהִאיר ָעֵלינּו אֹוְרָך ַהּגָ י ּכְ ּכִ
ִמּיּוֵתנּו  ׁשְ ֹעֶצם ּגַ לֹום, ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ֲאָבל ּבְ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ָהיּו ִמימֹות ֹמׁשֶ ים ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ְצִריִכים  ָאנּו  ְמֹאד,  ים  ֻרּבִ ַהּמְ ֲעֹונֹוֵתינּו  ת  ּכַ ְוֶחׁשְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְואֹור  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  אֹור  ה,  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ַעּתָ ָעַלי,  ם  ּגַ ִאיר  ּתָ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ
ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ ְלַגְמֵרי,  ַוֲהָבָליו  ַהזֶּה  עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָך.  יֵעִני ְבַחְסּדֶ ָך הֹוׁשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ּכִ ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ
אֹור  יִקים ּכְ תּוב, ְוֹאַרח ַצּדִ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ יָך. ִויֻקּיַ ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ ּפָ
ֵרַח  ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלֹנַגּה ַהּיָ ֶ ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום. ְוֶנֱאַמר, ֹלא ִיְהֶיה ָלְך עֹוד ַהּשׁ
ְך ִויֵרֵחְך  ְמׁשֵ ְך. ֹלא ָיֹבא עֹוד ׁשִ ֹלא ָיִאיר ָלְך ְוָהָיה ָלְך ְיֹהָוה ְלאֹור עֹוָלם ֵואֹלַהִיְך ְלִתְפַאְרּתֵ
יִקים ְלעֹוָלם  ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך. ְוַעּמֵ ְך ְלאֹור עֹוָלם ְוׁשָ י ְיֹהָוה ִיְהֶיה ּלָ ֹלא ֵיָאֵסף ּכִ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה: ֵאר. ּבִ ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ִיְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ
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ים,  ַרּבִ אֹוֵמר ּתֹוָרה ּבָ ׁשֶ ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמֹאד ּכְ
י  ל ֶאָחד ּכִ ַמע ּכָ ּלֹא ִיׁשְ קּו ׁשֶ ּבּוָריו ִיְתַחּלְ ּדִ ׁשֶ
י  ִריְך לֹו  ֹלא יֹוֵתר, ְוַאף־ַעל־ּפִ ּצָ ֶ ִאם ַמה ּשׁ

ל  ֶוה, ִעם ּכָ ׁשָ ם ּבְ ים ְלֻכּלָ ְפֵני ַרּבִ אֹוֵמר ּבִ ׁשֶ
י ִאם  ּכִ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ֵלב  ּבְ ִיְכֹנס  זֶה ֹלא 

ַהּנֹוֵגַע לֹו ְוָצִריְך לֹו:

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קכח(. ה ְלתֹוָרה קלד ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ



ח מֹוֵעד י ֶאּקַ תצאּתֹוָרה קלה י ּכִ

ח מֹוֵעד י ֶאּקַ ּתֹוָרה קלה י ּכִ

ֶאת א.  ד  ְלַכּבֵ ְדלּות,  ִמּגַ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ
ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלם  ּוְלַקּבְ טֹוִבים  ִמים  ַהּיָ
ה  ּתֶ ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ָגם ּבְ ב, ּוְלַעּנְ ּוְבַהְרָחַבת ַהּלֵ

ִפי ְיָכְלּתֹו: ָראּוי ּכְ ּוְכסּות ּכָ

ן ב.  ּכֵ ם  ּגַ ל  ְמַבּטֵ יק  ּדִ ְלַהּצַ ִהְתָקְרבּות 
ר  ָ ן זֶה ִסיָמן ִאם הּוא ְמֻקּשׁ ְדלּות, ַעל־ּכֵ ַהּגַ

ְפלּות: ֱאֶמת ִאם ֵיׁש לֹו ׁשִ יק ּבֶ ּדִ ְלַהּצַ

ַאֲהָבה, ג.  הּוא  רּות  ַהִהְתַקּשְׁ ר  ִעּקַ
ֵלָמה,  ׁשְ ַאֲהָבה  יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ּיֹאַהב  ׁשֶ
ַעל־ ׁשֶ ַעד  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ְקׁשּוָרה  ַנְפׁשֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ַאֲהַבת  ּנּו  ִמּמֶ ל  ּטֵ ִיְתּבַ יק  ּדִ ַהּצַ ַאֲהַבת  ְיֵדי 
ִלי"  ַאֲהָבְתָך  "ִנְפְלַאָתה  ְבִחיַנת:  ּבִ ים,  ָנׁשִ

מּוֵאל־ב א, כו(: ְוכּו' )ׁשְ

ִחיַנת ד.  ָראּוי הּוא ּבְ ל יֹום־טֹוב ּכָ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ֶרֶגל, ַאף ִאם הּוא ָרחֹוק  ֵני ַרּבֹו ּבָ ַלת ּפְ ַהְקּבָ
ְרָסאֹות, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ִאם הּוא  ה ּפַ ּמָ ֵמַרּבֹו ּכַ
ת  ַ ְקֻדּשׁ יׁש  ְלַהְרּגִ יּוַכל  יק  ּדִ ְלַהּצַ ר  ָ ְמֻקּשׁ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה הּוא ַמֲעֶלה ַמְלכּות  יֹום־טֹוב, 
ַמְלכּות  ְונֹוֵפל  ִלּפֹות  ַהּקְ ין  ִמּבֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ל ּכַֹח ַמְלכּות ָהַעּכּו"ם: ּטֵ ָעה, ְוִנְתּבַ ָהְרׁשָ

ְתׁשּוָבה ה.  ּבִ ָלׁשּוב  ְצִריִכין  יֹום־טֹוב  ּבְ
טֹוִבים  ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך 
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ָהעֹוָלם ִנּדֹון, ּכְ
ָנה  ָ )ֹראׁש־ַהּשׁ ְוכּו'  ָרִקים  ּפְ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ִלְבָרָכה: 
ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָלׁשּוב  ָאז  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ט"ז(, 

ין  ִמּבֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  יֹוֵצא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה: ֻאּלָ "ל ּוְמָקֵרב ֶאת ַהּגְ ּנַ ִלּפֹות ּכַ ַהּקְ

ה ְלתֹוָרה קלה ִפָלּ ּתְ

ְליֹום־טֹוב

ים, ְלִהְתָקֵרב  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )צט( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ֲחֵפָצה,  ְוֶנֶפׁש  ֵלב  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֶהם  ּבָ ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ֱאֶמת  ּבֶ
ל  ְגּדַ ּתִ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ּגְ ַאֲהָבה  ה ֶלֱאֹהב אֹוָתם ּבְ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ב ּבֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ְוַעזָּה ִמּנְ
ל  ּגָ ׁשְ ים ְוַתֲאַות ַהּמִ י ַאֲהַבת ָנׁשִ ּנִ ל ִמּמֶ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ים, ַעד ׁשֶ א ַאֲהָבָתם ֶאְצִלי ֵמַאֲהַבת ָנׁשִ ּלֵ ְוִתְתּפַ
ֱאֶמת,  ּבֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלַאֲהַבת  ִני  ְוַזּכֵ ָעַלי,  ַוֲחֹמל  יִקים. חּוס  ּדִ ַהּצַ רּות ַאֲהַבת  ּבְ ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי 
ם  ַנְפׁשָ י ְקׁשּוָרה ּבְ דֹול ְוָחָזק, ְוִתְהֶיה ַנְפׁשִ רּות ּגָ ִהְתַקּשְׁ ֶהם ּבְ ר ּבָ ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ

ה ְוַעד עֹוָלם, ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: יץ ְוָחָזק ֵמַעּתָ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ּבְ

ים ּוַבֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה  ְמָחה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ דֹוָלה, ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִמים טֹוִבים ּבִ ל ַהּיָ ל ֶאת ּכָ ָהֲעצּוִמים, ְלַקּבֵ
י  ַרּבִ ֵני  ּפְ יל  ְלַהְקּבִ ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ּכִ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ב,  ַהּלֵ ּוְבַהְרָחַבת 
יָרם  ּוְלַהּכִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵני  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ָרחֹוק  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ֶרֶגל,  ּבָ
ְוַעל־ ֵמֶהם.  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ֹקֶדׁש  טֹוב  יֹום  ַלת  ַקּבָ ַעל־ְיֵדי  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ָעַלי  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ּוְלאֹוֲהָבם, 

אֹור  ִלי  ח  ְוִתְפּתַ ֹקֶדׁש.  טֹוב  יֹום  ּבְ ּוְמִאיִרים  ִלים  ְתּגַ ַהּמִ יָנה  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ למט  ה  ֶאְזּכֶ ְיֵדי־זֶה 
ֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי־ תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ּבֶ דֹול ְוִנְפָלא ּבְ ה ְלִהְתּבֹוְננּות ּגָ ה, ְוֶאְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ַהּשֵׂ
ה ְלַתְכִלית  ל ִמיֵני ַגְדלּות ְוַגּסּות ְוָרמּות רּוָחא, ְוֶאְזּכֶ ל ּכָ טּוִתים ׁשֶ ל ַהּשְׁ י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ּטֵ זֶה ִיְתּבַ



ּתֹוָרה קלו תצב

נּו  ה ַרּבֵ ת ֹמׁשֶ ַ ִמיד ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּתָ ל ִיׂשְ יְך ָעַלי ְוַעל ּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתְמׁשִ ֵלמּות ּכִ ׁשְ ָהֲעָנָוה ּבִ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעָנָוה  ָזָכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יָנה,  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ זָָּכה למט  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָהֲאָדָמה.  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ִמּכֹל  ְמֹאד  ָעָנו  ה  ֹמׁשֶ ְוָהִאיׁש 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ֹקֶדׁש,  ִמְקָרֵאי  ְיֹהָוה  מֹוֲעֵדי  טֹוִבים  ִמים  ַהּיָ ַלת  ַקּבָ ֹכַח  ּבְ ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ
ל  ּכָ ָעֵלינּו ַעל־ָיָדם  כּו  ְוֻיְמׁשְ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ
ל  ְלַבּטֵ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יֹום טֹוב,  ּבְ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְכִלּיֹות  ְוַהּשִׂ ַהּמִֹחין 
ל  ית, ַלֲעָנָוה ׁשֶ ּיִ ה ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ְזּכֶ ּנִ ל ִמיֵני ַגְדלּות ְוַגּסּות ּוְפִנּיֹות, ַעד ׁשֶ נּו ּכָ ּוְלָהִסיר ֵמִאּתָ

לֹום: ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

ְוֹלא  ֵמִאיׁש  ָאֹנִכי  ַבַער  י  ּכִ ית,  ּיִ ֲאִמּתִ ֵמֲעָנָוה  ִרחּוִקי  ֶדל  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
דֹוָלה  ּגְ ֲעָנָוה  י  ּכִ ית,  ּיִ ֲאִמּתִ ֲעָנָוה  ָלל ַמהּו  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ים,  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוַתי  ִלי.  ָאָדם  ִביַנת 
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ת יֹום טֹוב ּבֶ ַ ִני ִלְקֻדּשׁ ַעל ָהַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ֵמַהּכֹל. ַרֵחם ָעַלי ּבַ
ַתְכִלית  ּבְ ם  ֶנְגּדָ ל  ּטֵ ֶאְתּבַ ׁשֶ ַעד  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ֻדּלַ ּגְ ַמֲעַלת  ֵהיֵטב  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע 
ל ִמיֵני ֵגאּות ְוַגְבהּות ְוַגְדלּות ְוַגּסּות ּוְפִנּיֹות  י ּכָ ּנִ יָלא ִמּמֶ ל ִמּמֵ ּטֵ ּטּול, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּבַ ַהּבִ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ּכִ ית  ּיִ ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַלְחׁשֹב, ַעד  ב  ְוַהּלֵ ר  ְלַדּבֵ ָיֹכל  ה  ַהּפֶ ֶ ּשׁ ל ַמה  ִמּכָ

ֱאֶמת: ּבֶ

ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ יֵעִני ּוַמּלֵ ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ְיׁשּוָעה  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ י ְלָפֶניָך,  ְרּתִ ִהְזּכַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּכָ ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ֲעלּומֹות ֵלב,  ּתַ
ה  ִחּנָ ה ְוַהּתְ ִפּלָ י ַדְרֵכי ַהּתְ ּנִ ים ֶנְעַלם ִמּמֶ ְוַרֲחִמים ֲאִני ָצִריְך ִלְזּכֹות ְלָכל זֶה, ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ
ְלָכל  יַע  ְלַהּגִ ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ אֹוְתָך,  ּוְלַרּצֹות  ּוְלַפּיֵס  ׁש  ּוְלַבּקֵ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵאיְך  ה  ׁשָ ּוַבּקָ
ר  ל ֲאׁשֶ ל זֶה, ֵאת ּכָ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ָלֶנַצח. ַאְך ִעם ּכָ ר ֵהם ַחּיֵ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ְרֵכי ַהּקְ ּדַ
ה  ן ְלָפֶניָך, ְוַאּתָ ר ּוְלִהְתַחּנֵ ָכל ֹעז ְלַדּבֵ יָחִתי ְלָפֶניָך, ֶאְתַחזֵּק ּבְ ַרֲחֶמיָך ְלָפֵרׁש ׂשִ ִני ּבְ ָחּנֵ ּתְ
ִמי  ַעל  ִלי  ֵאין  י  ּכִ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ֵלב,  ֲעלּומֹות  ּתַ ֵמִבין  ה  ַאּתָ י  ּכִ י,  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב 
ים. ְלַמַעְנָך ּוְלַמֲעָנם  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַמִים, ְוַעל ּכַֹח ּוְזכּות ַהּצַ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ָעֶליָך ָאִבי ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ְלִהּשׁ
ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך  ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ּבְ ה, ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ה ַמה ּשׁ ֲעׂשֵ
ָנְתָך  ּוָ ּכַ אֹות  ּוְלַמּלְ ְרצֹוְנָך  ִלים  ְלַהׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוֵליֵלְך  ֱאֶמת  ּבֶ
י  ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ֲעִדי ְיֹהָוה ַחְסּדְ ִביָלּה ִנְבֵראִתי. ְיֹהָוה ִיְגֹמר ּבַ ׁשְ ר ּבִ ה ְוַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
י ְלָפֶניָך  יָנה ֲהִגיִגי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֶרף. ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ּבִ ָיֶדיָך ַאל ּתֶ

ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה קלו

ְזכּות,  ְלַכף  ָאָדם  ל  ּכָ ֶאת  ָלדּון  ָצִריְך 
ָצִריְך  ָעָליו,  ַהחֹוְלִקים  ֵאּלּו  ֶאת  ַוֲאִפּלּו 
חֹוְלִקים  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֶהם  ּבָ ְזכּות  ִלְמֹצא  ַלֲחֹקר 

ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ל  ְלַבּטֵ ּתּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָעָליו, 
ָלה ְלַהחֹוְלִקים: ְהֶיה ַמּפָ ּיִ ְלַגְמֵרי, אֹו ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה קלו ִפָלּ תצגּתְ

ה ְלתֹוָרה קלו ִפָלּ ּתְ

ֲאִפּלּו  ְזכּות,  ְלַכף  ָהָאָדם  ל  ּכָ ֶאת  ָלדּון  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני,  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  )קטז( 

ה  ה ִלְמֹצא ְזכּות ְוטֹוב. ְוֶאְזּכֶ ם ֶאְזּכֶ ֻכּלָ ין אֹוָתם, ּבְ יֵקי ֱאֶמת ְוַהְמַבזִּ ַהחֹוְלִקים ָעַלי ְוַעל ַצּדִ
יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַעד  ֲחֵבְרָך  ֶאת  ִדין  ּתָ ַאל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַקּיֵם 
ְוַאְחּדּות  דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ְך  ִנְמׁשָ ְוִיְהֶיה  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ל  ּכָ ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִלְמקֹומֹו. 
ְך  ה יֹוֵדַע, ֵמֵהיָכן ִנְמׁשָ לֹום, ַאּתָ ָ ֱאֶמת. ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאדֹון ָהֱאֶמת ְוַהּשׁ ָרֵאל ּבֶ ל ִיׂשְ ין ּכָ ּבֵ
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ין  ּבֵ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ ה  ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ְפָרט  ּבִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ל  ּכָ
ה  ֲחֹלֶקת ַהזֹּאת. ַרֵחם ָעֵלינּו ַוֲעֵליֶהם, ְוַגּלֵ ְקעּו ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ה ְנָפׁשֹות ׁשָ ּמָ ר ּכַ יֶהם, ֲאׁשֶ ְוַאְנׁשֵ
לֹום  ְהֶיה ַאְחּדּות ְוׁשָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחֶמיָך, ּבְ ה, ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ה ֶאת ֲאׁשֶ עֹוָלם, ַוֲעׂשֵ ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבָ
י,  לֹום, ִמִצּדִ ֲחֹלֶקת, ַחס ְוׁשָ , ְוִאם ַהּמַ ַחְרּתָ נּו ּבָ ר ּבָ דֹוׁש, ֲאׁשֶ ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ יֵנינּו ִיׂשְ דֹול ּבֵ ּגָ
י, ַרֵחם  ם ֵמִאּתִ ִלּבָ זֶה ָחַלק  ִביל  ּוִבׁשְ ָעַלי,  ל ַהחֹוְלִקים  ׁשֶ ָתם  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ֲאִני ָרחֹוק  ׁשֶ ֵמֲחַמת 
ֱאֶמת ַעד  ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ים ָלׁשּוב ְמֵהָרה ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ֶמָך, ְוַזּכֵ ָעַלי ְלַמַען ׁשְ
ָתם ְוַטֲהָרָתם,  ָ ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ י ּבְ ּנִ בֹוִהים ִמּמֶ ָרֵאל ַהּגְ ל ִיׂשְ ל ּכָ ָתם ּוַמֲעָלָתם ׁשֶ ָ יַע ִלְקֻדּשׁ ַאּגִ ׁשֶ
ֵהֶפְך  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְוִאם  דֹול.  ּגָ לֹום  ְוׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ֶהם  ִעּמָ ְוֶאְתַאֵחד  ֱאֶמת  ּבֶ ִלְמקֹוָמם  יַע  ַאּגִ ׁשֶ
ִאים  ן ֵהם ִמְתַקּנְ ְוַעל־ּכֵ נּו  ּוְנמּוִכים ֵמִאּתָ ֵהם ְרחֹוִקים  ׁשֶ ָעֵלינּו הּוא ֵמֲחַמת  ֲחלֹוקֹוָתם  ּמַ ׁשֶ
ַהחֹוְלִקים  ל  ּכָ ֶאת  ָלדּון  נּו  ְוַזּכֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָעֵלינּו.  ְוחֹוְלִקים  נּו  ּבָ ִרים  ּוִמְתּגָ
ַמה  ֶהם ְזכּות ְוטֹוב, ֲאִפּלּו ּבְ ים, ֵאיְך ִלְמֹצא ּבָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵדנּו, ּבְ ִמיד ְלַכף ְזכּות. ּוְתַלּמְ ּתָ
ְתַאֲחדּו  ּיִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ַכף ְזכּות ּבֶ ה ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְכִניָסם ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ חֹוְלִקים ָעֵלינּו, ּבְ ֶ ּשׁ
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ֲחֹלֶקת ֵמָעֵלינּו ּוִמּכָ ל ַהּמַ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ֹאֶפן ׁשְ ֵלמּות, ּבְ ׁשְ ַתְכִלית ָהַאְחּדּות ּבִ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ם  ׁשּובּו ֻכּלָ ּיָ ִדים ֶאל ָהֱאֶמת ׁשֶ ֵלב ַהחֹוְלִקים ּוִמְתַנּגְ ים ּבְ ְך ַמֲחֹלֶקת. ְוָתׂשִ ּיָ י ְבֶאָחד ֵאין ׁשַ ּכִ
ֱאַמר, ָהֱאֶמת  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ִמיד ֶאל ָהֱאֶמת  ּתָ ַעְצָמן  כּו  ְוִיְמׁשְ ּוַמֲחלֹוָקָתם  ְנָאָתם  ִמּשִׂ
ְלַהֲחִזיק  ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ לֹום,  ׁשָ ּבְ ֵאיָנם ֲחֵפִצים  ׁשֶ ְוַהחֹוְלִקים  ֹוְנִאים  ַהּשׂ ְוָכל  לֹום ֱאָהבּו.  ָ ְוַהּשׁ
לּו ְוֹלא  ם ִיּפְ ּלָ יֵלם ַעד ָעָפר, ּכֻ ּפִ ְכִניֵעם ְוַתׁשְ ַמֲחֹלֶקת, ְוֵאיָנם ֲחֵפִצים ָלׁשּוב ֶאל ָהֱאֶמת, ּתַ ּבְ
ְפֵתי  ל ׂשִ ַגֲאָוה ָובּוז. ַיְכֵרת ְיֹהָוה ּכָ יק ָעָתק ּבְ ֶקר ַהּדֹוְברֹות ַעל ַצּדִ ְפֵתי ׁשָ ָאַלְמָנה ׂשִ ָיקּומּו ּתֵ
י  ְמַבְקׁשֵ ה  ּוְכִלּמָ ה  ֶחְרּפָ ַיֲעטּו  י  ַנְפׁשִ ׂשֹוְטֵני  ִיְכלּו  ֵיֹבׁשּו  דֹולֹות.  ּגְ ֶרת  ְמַדּבֶ ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
לֹום  ים ׁשָ ֶמָך, ְוׂשִ בּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ל ֹאְיָבי ָיׁשֻ ֲהלּו ְמֹאד ּכָ ָרָעִתי. ֵיֹבׁשּו ְוִיּבָ
ָרֵאל. ַרֵחם, ַרֵחם, ָמֵלא ַרֲחִמים,  ֲחֹלֶקת ְלִיׂשְ יק ַהּמַ ה ַמזִּ ה ְוַכּמָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ י ַאּתָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ
ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ ֱאֶמת.  ּבֶ עֹוָלם  ּבָ לֹום  ׁשָ יְך  ְמׁשִ ּתַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְונֹוְראֹוֶתיָך,  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ּבְ ה  ַוֲעׂשֵ
לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין  ָנִיְך, ׁשָ לֹום ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיֹהָוה ְוַרב ׁשְ תּוב, ְוָכל ּבָ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ַאְרְמנֹוָתִיְך.  ְלָוה ּבְ ֵחיֵלְך ׁשַ לֹום ּבְ ָרֵאל. ְיִהי ׁשָ לֹום ַעל ִיׂשְ ָלמֹו ִמְכׁשֹול. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ
ה טֹוב ָלְך. ְיֹהָוה  ית ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקׁשָ ְך. ְלַמַען ּבֵ לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ
לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום. ֹעׂשֶ ָ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ



ּתֹוָרה קלז תצד

ּתֹוָרה קלז

ְדָבֶריָך: ֹמר ּכִ ד אֹוִתי ִלׁשְ ׁש ִלי אֹוֵמר ִלי ּוְמַלּמֵ ּיֵ ַעל ׁשֶ ַהֵחֶלק ֱאֹלִהי ִמּמַ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קמ(. ה ְלתֹוָרה קלז  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קלח

ים קט, כב(, יּוַכל ֵליַדע ֲעִתידֹות ַעל־ְיֵדי  ִהּלִ י" )ּתְ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ ְבִחיַנת: "ְוִלּבִ ר ֵלָבב ּבִ הּוא ּבַ ִמי ׁשֶ
ׁש: ְבֵרי ה' ַמּמָ הּוא ּדִ ב אֹוֵמר לֹו, ׁשֶ ַהּלֵ ֶ ַמה ּשׁ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קמ(. ה ְלתֹוָרה קלח  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קלט

ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַהִחיצֹוִנים,  ִליַטת  ׁשְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֹחל  ּבְ
ֵמָהַרְגִלין  ה  ִלּפָ ַהּקְ יֹוֶנֶקת  ָאז  ִמְצָוה  ה  עֹוׂשֶ
ְוֵליֵלְך  ַלֲעלֹות  ּתּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ל  ׁשֶ
ל  ּטֵ ִנְתּבַ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 
ְצָוה  ַהּמִ עֹוָלה  ְוָאז  ַהִחיצֹוִנים,  ִליַטת  ׁשְ

ְוזֶה  רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני  ְוהֹוֶלֶכת 
ְעָיה  )ְיׁשַ ַרְגֶלָך"  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ "ִאם  ִחיַנת:  ּבְ
ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ יג(,  נח, 

ֶרְך  ּדֶ ַרְגָליו  ֲעֵמי  ִמּפַ ה  ְועֹוׂשֶ ּה,  ּבָ ג  ּוִמְתַעּנֵ
ה: בּוׁשָ ּכְ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קמ(. ה ְלתֹוָרה קלט  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קמ

י ֵאין  יגֹו, ּכִ ר ְלַהּשִׂ ַעְצמֹו ִאי ֶאְפׁשָ יק ּבְ ּדִ ַהּצַ
ְלַגְמֵרי  ְלַמְעָלה  הּוא  י  ּכִ ִפיָסה,  ּתְ ׁשּום  ּבֹו 
ַהְמֹקָרִבים  יו  ֲאָנׁשָ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ְכֵלנּו,  ִמּשִׂ

ֵמֶהם  ֲעַדִין  ְרחֹוִקים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ֵאָליו, 
ָגה,  ְוַהּשָׂ ִפיָסה  ּתְ ָלֶהם  ֵיׁש  ּוָבֶהם  ְך,  ל־ּכָ ּכָ

יק: ּדִ ַעל ָיָדם ְיכֹוִלים ְלָהִבין ַמֲעַלת ַהּצַ

ה ְלתֹוָרה קלז קלח קלט קמ ִפָלּ ּתְ

ִמּיּות  ׁשְ ל ּוְלַהְכִניַע ּגַ ל עֹוָלם, ָעְזֵרִני ְלַבּטֵ ָבֶריָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֹמר ּדְ י ִלׁשְ )*יח( ֶחְלִקי ְיֹהָוה ָאַמְרּתִ

ְלָבִבי  ֹמַע ֵהיֵטב ּבִ ה ִלׁשְ ַעל, ְוֶאְזּכֶ ר ִהיא ֵחֶלק ֱאֹלּהַ ִמּמַ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ָמִתי ַהּקְ ּגּוִפי ֶנֶגד אֹור ִנׁשְ
ֹמר  ִלׁשְ אֹוִתי  ֶדת  ּוְמַלּמֶ ִלי  אֹוֶמֶרת  ַעל  ִמּמַ ֱאֹלּהַ  ֵחֶלק  ִהיא  ׁשֶ ָמִתי  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַמה  ַעם  ּפַ ל  ִמּכָ
י,  ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֱאֶמת. ֵלב ָטהֹור ּבַ ָבֶריָך. ְוַטֵהר ְלָבִבי ְלָעְבְדָך ּבֶ ּדְ
י.  ִקְרּבִ י ָחָלל ּבְ ה ִלְבִחיַנת: ְוִלּבִ תֹוְך ְלָבִבי, ְוֶאְזּכֶ ּבְ ל ֶאת ַהּיֵֶצר ָהַרע ׁשֶ ִני ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ּוְתַזּכֵ
ִים ּוָבר  ה ִלְהיֹות ְנִקי ַכּפַ בֹות ָרעֹות ּוְבֵטלֹות, ְוֶאְזּכֶ ל ִמיֵני ַמְחׁשָ ְך ּוְלַטֵהר ְלָבִבי ִמּכָ ּוְלַזּכֵ
ה  י ַאּתָ תֹוְך ְלָבִבי, ּכִ ּבְ ֱאֶמת אֹור ָהֱאֹלהּות ׁשֶ ה ְוָיִאיר ִלי ּבֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ֵלָבב. ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ
ְבִחיַנת צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי  ַרְך ּבִ ְתּבָ ָרֵאל ָמֵלא ֵמֱאֹלהּוְתָך ּתִ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ב ּכָ ּלֵ הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ
ֶאְהֶיה ָיכֹול ֵליַדע ֲעִתידֹות ַעל־ְיֵדי  ְך ַעד ׁשֶ ל ּכַ ֱאֶמת ּכָ ִני ְלַטֵהר ְלָבִבי ּבֶ ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם, ְוַזּכֵ
ְבִחיַנת  ׁש, ּבִ ְבֵרי ְיֹהָוה ַמּמָ י ֹיאַמר ִלי ִיְהֶיה ּדִ ּבִ ּלִ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ב אֹוֵמר ִלי, ְוֶאְזּכֶ ַהּלֵ ַמה ׁשֶ
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ֱאֶמת,  ֶהם ּבֶ יֵקי ֱאֶמת ְלַהֲאִמין ּבָ ִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ׁש. ּוְתַזּכֵ ִליחּוְתָך ַמּמָ ׁשְ י ּבִ ְלָך ָאַמר ִלּבִ
ַמֲעַלת  ְוֹגֶדל  יִקים  ָהַצּדִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָלל  ּכְ ִפיָסה  ּתְ ׁשּום  ִלי  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ
ֲאִני  יִקים. ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ת ָהַצּדִ ַ ה ְלָהִבין ְוֵליַדע ְקָצת ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ י ֵכן ֶאְזּכֶ ִצְדָקָתם, ַאף ַעל ּפִ
ִני  ּוְתַזּכֵ ֵלִמים,  ּוׁשְ ְיֵרִאים  ה  ַמֲעׂשֶ י  ַאְנׁשֵ ֵהם  ׁשֶ ֲאֵליֶהם  ֹקָרִבים  ַהּמְ ים  ָהֲאָנׁשִ ַמֲעַלת  רֹוֶאה 
ָיא ֲעֵליֶהם, ַרק ֵאַדע  י ׁשּום ֻקׁשְ ִלּבִ יֵקי ֱאֶמת ְוֹלא ִיְהֶיה ּבְ ָבר ַאֵחר ָהַצּדִ ִלְבִלי ְלַהְרֵהר ׁשּום ּדָ
ְלַגְמֵרי.  ְכֵלנּו  ִמּשִׂ ְלַמְעָלה  י ֵהם  ּכִ ֶהם,  ּבָ ָגה  ְוַהּשָׂ ִפיָסה  ּתְ ִלי ׁשּום  י ֵאין  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ְוַאֲאִמין 
ה  י ַמֲעׂשֶ ֵהם ַאְנׁשֵ ֹקָרִבים ֲאֵליֶהם ׁשֶ ים ַהּמְ ֲאִני רֹוֶאה ֲאָנׁשִ י ֵכן ַעל־ְיֵדי ַמה ׁשֶ ַרק ַאף ַעל ּפִ
ֹמַע  יֵקי ֱאֶמת, ְוִלׁשְ ן ְלַצּדִ ם ּכֵ ֶהם ּוְלִהְתָקֵרב ּגַ ן ִלְהיֹות ִנְמָנה ִעּמָ ם ּכֵ ה ּגַ ֵלִמים, ֶאְזּכֶ ְיֵרִאים ּוׁשְ
ַהְצָלָחִתי  ְכִלית  ּתַ ֵלמּות  ִלׁשְ זֶה  ַעל־ְיֵדי  יַע  ְלַהּגִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ּוְלַקּיֵם  ֲעָצָתם 

ן ְיִהי ָרצֹון: א, ָאֵמן ּכֵ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִמּיּות ּבָ רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ּבְ
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ֵאב ֲחָטָאיו, א.  ֱאֶמת ּכְ יׁש ּבֶ ְרּגִ ּיַ ה ׁשֶ ִאם ִיְזּכֶ
יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְלָבבֹו  ָעְרַלת  מּול  ּיָ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ
ֵאבֹו ְוִיְצַטֵער ְוִיְתָחֵרט  ֶדל ּכְ ֱאֶמת ּגֹ ְלָבבֹו ּבֶ
ם  ּגַ יׁשּו  ַיְרּגִ ָאז  ֱאֶמת,  ּבֶ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָיׁשּוב 
כּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ּפֹות  ַהּטִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ ל  ּכָ
כּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  ֵהן  ׁש  ַמּמָ ָניו  ּבָ ֵהן  ּנּו,  ִמּמֶ
ם ִיְהֶיה ִנּמֹול  ּלָ לֹום, ּכֻ ְלָמקֹום ַאֵחר ַחס ְוׁשָ
ִלים,  ֻמּטָ ֵהם  ֵהיָכן  יׁשּו  ְוַיְרּגִ ְלָבָבם  ָעְרַלת 

יֵניֶהם ְוִיְתעֹוְררּו  דֹול ּבֵ ה ַרַעׁש ּגָ ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ
ם: ּלָ ִלְתׁשּוָבה ּכֻ

ֱאלּול, ב.  ֹחֶדׁש  הּוא  ָלזֶה  ל  ַהְמֻסּגָ ַמן  ַהזְּ
ֲחָטָאיו  ֵאב  ּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלין  ָאז  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ ם  ּגַ יׁשּו  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ
ה  ַנֲעׂשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו,  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ְלֵהיָכן  ַזְרעֹו 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָיׁשּובּו  יֵניֶהם  ּבֵ דֹול  ּגָ ַרַעׁש 

ם: ּלָ ּכֻ
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ְלֹחֶדׁש ֱאלּול

ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )פה( 

ים  ַעי ָהַרּבִ ֵאב ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ֱאֶמת ּכְ יׁש ּבֶ ה ְמֵהָרה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ
ה ְוָכְבדּו ֵמחֹול  הֹום ַרּבָ ַמִים, ְוָעְמקּו ִמּתְ ֵמי ׁשָ ְבֵהי ׁשְ דֹוִלים ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד ְמֹאד ַעד ּגָ ְוַהּגְ
ּוִבְפָרט  נּו,  ַאּפֵ רּוַח  ַמת  ׁשְ ִמּנִ ְוָגְבהּו  ינּו  ֹראׁשֵ ֲערֹות  ִמּשַׂ ְוָעְצמּו  ָהָאֶרץ  ֵמֲעַפר  ְוַרּבּו  ים  ַיּמִ
ֹאֶנס  ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ ָלה ּבְ י ְלַבּטָ ּנִ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ י ַהּמַֹח, ׁשֶ ָגם ִטּפֵ ִרית, ּפְ ָגם ַהּבְ ל ּפְ ַהֲחָטִאים ׁשֶ
ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה,  דֹול  ַגם ַהּגָ ל ַהּפְ ֵאב ׁשֶ יׁש ֹעֶצם ַהּכְ ר ִאם ָהִייִתי ַמְתִחיל ְלַהְרּגִ ּוְבָרצֹון, ֲאׁשֶ
יֶקיָך  ר הֹוַדְעּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ֲאׁשֶ ָעה ַאַחת, ּכַ ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ָהִייִתי ָיכֹול ִלְחיֹות ֲאִפּלּו ׁשָ
ִבין  ּוְמַעּכְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַמֲאִריִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה,  ַגם  ַהּפְ ֹעֶצם  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָמדֹור  ִאין ּבְ מֹות ַעְרִטּלָ יִכין ְנׁשָ לֹום, ּוַמְמׁשִ לּות ַחס ְוׁשָ ּגָ ִכיָנה ּבַ ה ּומֹוִריִדין ֶאת ַהּשְׁ ֻאּלָ ַהּגְ
ָאר  ּוׁשְ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַעְלָמא  יֵקי  ַמזִּ ה  ְוִטּפָ ה  ִטּפָ ל  ִמּכָ ְוִנְבָרִאין  ִלּפֹות  ַהּקְ
ִרית  ַהּבְ ִתּקּון  ּבְ לּוָיה  ּתְ ַהּתֹוָרה  ָכל  י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ְונֹוָרִאים  ֲעצּוִמים  ָגִמים  ּפְ
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לּוָלה ֵמֶהם ְוכּו'  ה ּכְ ּפָ ַהּטִ אֹוַרְייָתא ׁשֶ ּבֵ ַאְתָון ּדְ ָכל ַהּכָ הּוא ְיסֹוד ַהּכֹל. ּוֶבָעֹון זֶה ּפֹוְגִמין ּבְ ׁשֶ
ֵאב ֲעֹונֹוַתי  ָלל ּכְ יׁש ּכְ ֵאיִני ַמְרּגִ ְך, ַעד ׁשֶ ל־ּכַ ם ּכָ ל ּוְמֻעּקָ י ָאטּום ּוְמֻבְלּבָ ְוכּו'. ּוֶבֱאֶמת ִלּבִ
ר ֵמֶהם. אֹוי ִלי ַוי ִלי, אֹוי ִלי  ֲאִני ְמַדּבֵ ׁשֶ דֹוִלים ְמֹאד ְמֹאד, ֲאִפּלּו ּכְ ים ְוַהּגְ ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ
ר  ָלל. ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ יׁש ּכְ ָעִמים אֹוי ִלי ַוי ִלי, ֲעַדִין ֵאיִני ַמְרּגִ ַוי ִלי, ְוִאם אֹוַמר ֶאֶלף ּפְ
ה  ְוַאּתָ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ַעל  ְמַרֵחם  ה  ַאּתָ ַאְך  ק.  ֶאְצַטּדָ ָמה  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  ָמה אֹוַמר  ֶאְתאֹוֵנן,  ָמה 
נּו.  ִהְבַטְחּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו  ּלָ ּכֻ ן אֹוָתנּו  ְלַתּקֵ ָעִתיד  ה  ְוַאּתָ ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ ַעד סֹוף  יט  ּוַמּבִ צֹוֶפה 
ֶרְך  ֵאיזֶה ּדֶ ָכל־ֵעת, ּבְ ֵדִני ְוהֹוֵרִני ּבְ ֶעְזִרי, ְוַלּמְ י, ּגֹוֵאל ָחָזק ֱהֵיה ּבְ י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ן ׁשִ ַעל־ּכֵ
י ַמר ִלי ְמֹאד. ָאִבי  ים, ּכִ ֶות ְלַחּיִ ֱאֶמת ֵמַרע ְלטֹוב ִמּמָ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֵאיזֶה ֹאֶפן ֶאְזּכֶ ּבְ
ֱאֶמת ּוְבֵלב  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ יֵעִני ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ׁשֶ יֹוְצִרי ְוגֹוֲאִלי ּופֹוִדי, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ֵאב ּוַמְכאֹוב  יׁש ּכְ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ י ּבְ ח ֶאת ִלּבִ י ָהָרע, ְוִתְפּתַ ֵלם, ּוֹמל ֶאת ָעְרַלת ִלּבִ ׁשָ
ָראּוי ִלי ִלְזֹעק  מֹו ׁשֶ ּוָמָרה ּכְ דֹוָלה  ּגְ ְזָעָקה  ב  ה ִלְצֹעק ִמן ַהּלֵ ֶאְזּכֶ ֲעֹונֹוַתי ָהֲעצּוִמים, ַעד ׁשֶ
ֱאֶמת  ַע ֵאֶליָך ּבֶ ּוֵ ה, אֹוי אֹוי אֹוי, ְוֶאְזֹעק ְוֶאְצֹעק ַוֲאׁשַ ֵאּלֶ ים ּוְגדֹוִלים ּכָ ְוִלְצֹעק ַעל ֲעֹונֹות ַרּבִ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ ל  ּכָ ם  ּגַ יׁשּו  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ב,  ַהּלֵ ירֹות  ִמּקִ ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב 
ר ְוִנְתַהּוּו  ֶהּתֵ כּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ ּפֹות ׁשֶ כּו, ֵהן אֹוָתן ַהּטִ ְמׁשְ ּנִ י ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ ּנִ כּו ִמּמֶ ְמׁשְ ּנִ ּפֹות ׁשֶ ַהּטִ
י  ּנִ ִמּמֶ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ּפֹות  ַהּטִ אֹוָתן  יל  ְלַהְבּדִ ֵהן  טֹוִבים,  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ְחיּו  ּיִ ֶ ּשׁ ַני  ּבָ ֵמֶהם 
ם  ְוֻכּלָ ִלי,  ַוי  ִלי  אֹוי  ה,  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ְוִטּפָ ה  ִטּפָ ל  ִמּכָ ה  ְוַנֲעׂשָ ֵמִזיד,  ּבְ אֹו  ׁשֹוֵגג  ּבְ ָלה  ְלַבּטָ
ֵהם  ְוֵהיָכן  ְוַצֲעָרם,  ֵאָבם  ּכְ ֹעֶצם  ֶאת  ֵהם  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ם  ֻכּלָ יׁשּו  ְוַיְרּגִ ְלָבָבם  ִנּמֹול  ִיְהֶיה 
דֹול  ה ַרַעׁש ּגָ ן ְלִהזֵָּכר, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּלֹא ִנּתַ ִפים ׁשֶ ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָ ּיֹות, ּבִ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ִחים ּבִ ֻמּנָ
ּוְלִהְצַטֵער  ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ְוַיְתִחילּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב  ם  ֻכּלָ ְוִיְתעֹוְררּו  יֵניֶהם,  ּבֵ
עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַהּטֹוִבים, ַרֲחֶמיָך  ּתְ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ן ְוָלׁשּוב ֶאל ְיֹהָוה ּבֶ ּקֵ ֱאֶמת ְלִהְתּתַ ְוִלְכֹסף ּבֶ
ְוִתְגָאֵלנּו  ִתּקּוֵננּו  ּבְ ְוַתֲעֹסק  ַוֲעֵליֶהם.  ָעַלי  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ׁשּוִטים,  ַהּפְ ַרֲחֶמיָך  נּוִזים,  ַהּגְ
ְגָאֵלנּו  ם ּתִ ּלָ ִפים ְוַהְמֻקְלָקִלים, ִמּכֻ ל ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָ ֵון, ּוִמּכָ יט ַהּיָ ַחת, ִמּטִ ֵאר ׁשַ ְמֵהָרה ִמּבְ
ב  חֹוׁשֵ ה  ַאּתָ י  ּכִ ְמֵהָרה,  ָחיו  ִנּדָ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ יב  ְוָיׁשִ ֵננּו,  ּוְתַתּקְ לֹום  ְלׁשָ ְותֹוִציֵאנּו  נּו  ְוִתְפּדֵ
תּוב, ּוָמל  ּכָ ֶ ָמה ּשׁ ֶמָך ּכְ ח, ּוֹמל ֶאת ְלָבֵבינּו ְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ַמֲחׁשָ
ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ְלַאֲהָבה ֶאת  ַזְרֶעָך  ְוֶאת ְלַבב  ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך ֶאת  ְיֹהָוה 
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ִריְתָך  ַחת ְלַמַען ּבְ ַ ֵאֵרינּו ִמּשׁ יל ְיִדידּות ׁשְ ה ְלַהּצִ נּו, ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו, ַצּוֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
יֵמי ֱאלּול  ִני ְמֵהָרה ָלמּול ֶאת ָעְרַלת ְלָבִבי ּוְלַבב ַזְרִעי, ּוִבְפָרט ּבִ ֵרנּו. ַזּכֵ ְבׂשָ ְמּתָ ּבִ ר ׂשַ ֲאׁשֶ
ים  דֹוׁשִ יֵמי ֱאלּול ַהּקְ ה ּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ה ְלָהִכין ַעְצִמי ּבֶ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ִני ֵמַעּתָ ים, ַזּכֵ דֹוׁשִ ַהּקְ
נּו אֹוִתי  ַתּקְ ּיְ ים ִחּיּוִתי ׁשֶ ַחּיִ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ֵלמּות ְלָבִבי ּוְלַבב ַזְרִעי ּבֶ ׁשְ ְהֶיה ִנּמֹול ּבִ ּיִ ׁשֶ
י ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש ְוֹלא  לּוִים ּבִ ל ַהּתְ ֵלמּות, אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ׁשְ ים ּבִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ץ  את ִלְרּבָ ְך. ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלַהַחּטָ ִכּסּוָפא ַקּמָ ל ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוֹלא ֵאעּול ּבְ ׁשֵ ֵלם ְוֹלא ֶאּכָ ֶאּכָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ַחּיּוִתי,  ים  ַחּיִ ּבְ ַהּכֹל  ן  ְלַתּקֵ ה  ֶאְזּכֶ לֹום, ַרק  ְוׁשָ ַתח ִקְבִרי ַחס  ּפֶ ַעל 
ָאנּו  ְוַהְבָטָחָתם  ּוְבֹכָחם  ְלַבד,  ֲעֵליֶהם  ִאם  י  ּכִ ּוְסִמיָכה  ְקָוה  ּתִ ׁשּום  ִלי  ֵאין  י  ּכִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
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ּלֹא  יֵלִני ֵמֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות, ׁשֶ ים ֲעַדִין ְלָכל טֹוב. ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוס ְוַרֵחם ָעַלי ְוַהּצִ ְמַצּפִ
ִתי ַחס  ֵעת ִמיָתִתי, ְוֹלא ֵיְלכּו ַאַחר ִמּטָ ִחית ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ּבְ יק ּוַמׁשְ ּכַֹח ְלׁשּום ַמזִּ ִיְהֶיה 
עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ מּור  ּגָ ִבּטּול  ּבְ ֵלם  ּוְתַבּטְ י  ּנִ ִמּמֶ ם  ָגְרׁשֵ ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ
ר  ל ֲאׁשֶ י ֵאת ּכָ ַחּיַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ דֹוָלה ּוַבֲחִנינֹוֶתיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ְוָתחֹוס ָעַלי ּבְ
ין  ּלֹא ִיְהֶיה ָעַלי ׁשּום ּדִ ֹאֶפן ׁשֶ ים ַחּיּוִתי, ּבְ ַחּיִ י. ְוָתחֹוס ְוִתְמַחל ְוִתְסַלח ִלי ַעל ַהּכֹל ּבְ ַחְתּתִ ׁשִ
ה  ה ִיְזּכֶ ּמֶ י ּבַ ֹזאת, ּכִ י ֲאִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעה ּכָ ֱאֶמת ּכִ י ּבֶ ְך. ִאם ָאְמָנם ָיַדְעּתִ ט ַאַחר ּכַ ּפָ ּוִמׁשְ
ְוִלְסִליחֹוֶתיָך  ָען,  ִנׁשְ ֲאִני  ָך  ַחְסּדְ ְוַעל  ּבֹוֵטַח  ֲאִני  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  ַאְך  ָלזֶה,  ֹמִני  ּכָ ַנַער 
ל  דֹוֵרנּו, ּוִבְזכּות ּכָ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ה, ּבְ ה ְוִליׁשּוָעְתָך ֲאִני ְמַצּפֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
ל  ֹאל ּכָ י ְיֵתדֹוַתי ִלׁשְ ַמְכּתִ ֶהם ּתָ ָעִנים, ּבָ ים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ֲעֵליֶהם ָאנּו ִנׁשְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ה  ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ׁשֶ ה ּוְמַיֵחל ִליׁשּוָעְתָך ַהּגְ ה ּוְמַקּוֶ ן ֲעַדִין ֲאִני עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ ָפֶניָך. ַעל־ּכֵ ה ִמּלְ ֵאּלֶ
ֲאִני  ְוִאם  ְדקֹו.  ִהּצָ ּבְ ְוָחֵפץ  ע  ָלָרׁשָ צֹוֶפה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָפֶניָך,  ִמּלְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ַמה  ְלָכל  ְמֵהָרה 
ָכל  ּבְ ַוֲעצּוִמים  ְגדֹוִלים  ה  ַהְרּבֵ ַוֲעֹונֹות  ִקְלקּוִלים  י  ְועֹוד הֹוַסְפּתִ ָלׁשּוב,  ה  ַהְרּבֵ ִמְתַמְהֵמּהַ 
ה ְמֵהָרה  ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ִתי ּוְפדּות ַנְפׁשִ ֹבא ְגֻאּלָ ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ה ּבְ י־ֵכן ֲעַדִין ֲאִני ְמַחּכֶ יֹום, ַאף־ַעל־ּפִ
ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב  יָתִתי,  ִמּמִ ְוִלְחיֹות  ִמיִריָדִתי  ְוַלֲעֹמד  ִפיָלִתי  ִמּנְ ְוָלקּום  ָנִתי  ִמּשְׁ ְלִהְתעֹוֵרר 
ָך  ַעּמְ זֶַרע  ְוָכל  ַזְרִעי  ְוזֶַרע  ְוַזְרִעי  ֲאִני  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ִלְהיֹות  ֵלם  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ָרֵאל ֵמַעּתָ ית־ִיׂשְ ּבֵ

ּתֹוָרה קמב

גֹון  ּכְ ָלל,  ּכְ ִלְלֹמד  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִמי 
ֵאין לֹו ׁשּום ֵסֶפר,  הּוא ַעם ָהָאֶרץ, אֹו ׁשֶ ׁשֶ
זֶה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ר  ְדּבָ ּוַבּמִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ הּוא  ׁשֶ אֹו 
ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ְוכֹוֵסף  ּבֹו  ּבֹוֵער  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ַרק 
חֹוֵמד  ב  ַהּלֵ ֶ ּשׁ ַמה  ָאז  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ְמֹאד 
ִמּתֹוְך  ִלּמּוד  ִחיַנת  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  ִלְלֹמד 
ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵני  ׁשְ ]ֵיׁש  ִנים(:  ּפְ ן  ]ַעּיֵ ֶפר  ַהּסֵ
ה  ַמְקׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ְוזֶה  ִמזֶּה,  זֶה  ָמקֹום  ִרחּוק  ּבְ ְוֵהם  ָלזֶה  זֶה 

ָבר  ּדָ ְמקֹומֹו אֹוֵמר  ּבִ ם  ׁשָ ִני  ֵ ַהּשׁ יק  ּדִ ְוַהּצַ ּתֹוָרה,  ּבַ ָיא  ֻקׁשְ

ְוזֶה  ה  ַמְקׁשֶ זֶה  ְוִלְפָעִמים  ֹזאת.  ָיא  ֻקׁשְ ַעל  רּוץ  ּתֵ הּוא  ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָיא  ֻקׁשְ ַעל  רּוץ  ּתֵ הּוא  ָהֶאָחד  ל  ׁשֶ ָיא  ׁשְ ְוַהּקֻ ה,  ַמְקׁשֶ

"ָאז  ְבִחיַנת:  ּבִ ָלזֶה,  זֶה  ִרים  ִנְדּבָ ֵהם  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִני,  ֵ ַהּשׁ

ְיָקא. ְוזֶה ֵאין  רּו ּדַ רּו ִיְרֵאי ה'" )מלאכי ג, טז( ְוכּו', ִנְדּבְ ִנְדּבְ

ר  ַרְך ְמַחּבֵ ַרְך, ְוהּוא ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּום ָאָדם ׁשֹוֵמַע ַרק ַהּשׁ

ְבִחיַנת:  ּבִ רֹון,  ְלִזּכָ ֶפר  ּסֵ ּבַ ְוכֹוֵתב  ָלזֶה  זֶה  ָבִרים  ַהּדְ

ֶפר  רֹון" )שם(. ְוזֶה ַהּסֵ ֶפר ִזּכָ ּסֵ ב ּבַ ּתֵ ּכָ ַמע ַוּיִִ ׁשְ ב ה' ַוּיִ ְקׁשֵ "ַוּיַ

ם  ְוׁשָ ָהֶעְליֹון,  ֵלב  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְבֵריֶהם  ּדִ ָעָליו  ִבין  ְכּתָ ּנִ ׁשֶ

ֵלי  ָך" )ִמׁשְ ִלּבֶ ְתֵבם ַעל לּוַח  ִחיַנת: "ּכָ ּבְ ְבֵריֶהם  ּדִ ִבים  ִנְכּתָ

ִאי  ׁשֶ ַרק  ִלְלמֹוד  ק  ְוחֹוׁשֵ ִקְרּבֹו  ּבְ ּבֹוֵער  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ְוזֶה  ג(.  ג, 

ל  ם ְמַקּבֵ ָ ַמְעָלה ּוִמּשׁ ּלְ ב ַהזֶּה ׁשֶ ל ִמּלֵ ר לֹו הּוא ְמַקּבֵ ֶאְפׁשָ

ב חֹוֵמד כּו'[. ַהּלֵ ֶ קֹו ְוָאז ַמה ּשׁ ִלּבֹו ֶחׁשְ

ה ְלתֹוָרה קמב ִפָלּ ּתְ

י  נּו ֶאל ֵאל ָחי. ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ י ְלַחְצרֹות ְיֹהָוה ִלּבִ ְלָתה ַנְפׁשִ )ק( ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ

י ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא  ַנְפׁשִ ִלי ָמִים. ָצְמָאה  ּבְ ְוָעֵיף  ה  ִצּיָ ֶאֶרץ  ּבְ ִרי  ַמּה ְלָך ְבׂשָ ּכָ
ל  יו ִמּכָ ׁש ִלי ַעְכׁשָ ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ִרּבּוי ַהּמְ ל עֹוָלם, ַאּתָ ֵני ֱאֹלִהים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוֵאָרֶאה ּפְ



ה ְלתֹוָרה קמב ִפָלּ ּתְ תצח

ר ְלָבֵאר ֶאֶפס ָקֶצה  ר ִאי ֶאְפׁשַ ים טֹוִבים, ֲאׁשֶ ה ּוַמֲעׂשִ ה ִמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָהִעּכּוִבים  ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ֵמִרּבּוי 
ְמֹאד  ָרחֹוק  ְמֹאד,  ְמֹאד  ב  ּוְמֻעְרּבָ ל  ְמֻבְלּבָ הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָדָבר  אֹו  ִמְצָוה  ֵאיזֶה  ה  עֹוׂשֶ
י  ִנְתַרַחְקּתִ ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּכִ ִמְצָוה,  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ַלֲעׂשֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ֵלמּות  ִמּשְׁ
ְך  ׁש, ְמקֹום ֹחׁשֶ ר ַמּמָ ְדּבָ ּמִ ּבַ תֹוֶעה  ה ּכְ ֵעיַני ַעּתָ ְצֹוֶתיָך, ַוֲאִני דֹוֶמה ּבְ ּוִמּמִ ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך 
ר  ׁשָ ֶרְך ָהֱאֶמת ְוַהּיָ ֲעׂשֹות ָלׁשּוב ֶאל ַהּדֶ ָלל ַמה ּלַ ה ְוַצְלָמֶות, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ַוֲאֵפָלה, ֶאֶרץ ִצּיָ
ִאיׁש  ּכְ ַהזֶּה  ָהעֹוֵבר  עֹוָלם  ּבָ ַוֲאִני הֹוֵלְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ִלְהיֹות  כֹון  ְוַהּנָ
ַעל  ְלּבּוִלים  ּבִ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ַכּמָ ּבְ ּוְמֹטָרף  ל  ְמֻבְלּבָ ָוָנד,  ָנע  ָיִין,  ֲעָברֹו  ּוְכֶגֶבר  ּכֹור  ׁשִ
ִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּוְלתֹוָרְתָך  ִלים אֹוִתי ִמּלְ ְלּבּוִלים ּוְמִניעֹות ַעל ְמִניעֹות, ַהּמֹוְנִעים ּוְמַבְלּבְ ּבִ
י ָיקּום ֵאל  ה ּכִ ה, ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ֻקּדָ ה ְליֹום ּפְ י. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ר ְלָכְך נֹוָצְרּתִ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ּבִ
ָרה ְמֹאד  י ָהֻאְמָלָלה ְוַהּמָ ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשִ ּמֶ ָלל ּבַ יֶבּנּו. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ְוִכי ִיְפֹקד ָמה ֲאׁשִ
ְוָרצֹון  ְוִכּסּוִפין  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְך  ּכַ ל  ּכָ ְוַהְמֹטֶרֶפת  גּוָמה  ַהּפְ ְמֹאד, 
ַמֲעַלת  ֹעֶצם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְלתֹוָרְתָך,  ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ֵאֶליָך 
ַמִים, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ַהּגֹוֵמל  ָ ּשׁ ּבַ אִתי ְלָפֶניָך ָאִבי ׁשֶ ן ּבָ ה. ַעל־ּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ק ּדִ ָהָרצֹון ְוַהֵחׁשֶ
ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ִמיד ּבְ ּתֹוֵקק ְוַלְחׁשֹק ּתָ ִני ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ל טֹוב, ּוְתַזּכֵ ְמֵלִני ּכָ ִבים טֹובֹות, ּגָ ַלַחּיָ
ַרֲחֶמיָך, ִלְלֹמד  ה ּבְ ֶאְזּכֶ יף ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ָרצֹון ָחָזק ְוַתּקִ ִנְמָרץ ֵאֶליָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלתֹוָרְתָך ּבְ
ָכל יֹום  ה ּבְ חֹות ַהְרּבֵ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשֹות ׁשִ ִחּנֹות ּוַבּקָ ל ְולֹוַמר ּתְ ּלֵ ָכל יֹום, ּוְלִהְתּפַ ה ּבְ ַהְרּבֵ
ְהֶיה  ּיִ ֵעת ׁשֶ י, ַוֲאִפּלּו ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ָכל יֹום ָויֹום ּכָ ה ּבְ ים טֹוִבים ַהְרּבֵ ָויֹום, ְוַלֲעׂשֹות ִמְצֹות ּוַמֲעׂשִ
ר ִלְלֹמד  ִאי ֶאְפׁשַ ְמקֹומֹות ׁשֶ י ְרצֹוְנָך, ֲאִפּלּו ִאם ֶאְהֶיה ִלְפָעִמים ּבִ ל ַעל ּפִ ּטֵ ַהֶהְכַרח ְלִהְתּבַ
ק ְוָרצֹון ָחָזק ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוַלֲעֹבד  ְהֶיה ִלי ֵחׁשֶ ּיִ ִני ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ַזּכֵ ם, ּתְ ֲעבֹוָדְתָך ׁשָ ְוַלֲעֹסק ּבַ
ׁש.  י תֹוָרְתָך ַמּמָ יִתי ִמְצֹוֶתיָך ְוָלַמְדּתִ ִאּלּו ָעׂשִ ֲעֶלה ָהָרצֹון ְלָפֶניָך, ּכְ ּיַ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ אֹוְתָך ּבֶ
ּתֹוֵקק  יל ֶאת ַעְצִמי ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ַאְתִחיל ְלַהְרּגִ ִני ׁשֶ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי ְוֶהֵיה ְבֶעְזִרי ְוַזּכֵ
ֱאֶמת, ַעד  ק ָחָזק ֶוֱאֶמת ְלתֹוָרְתָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ָרצֹון ְוֵחׁשֶ ִמיד ּבְ ְוַלְחׁשֹק ּתָ
ב ַעל  ְכּתָ ֶפר ָהֶעְליֹון ַהּנִ ב, ִלְלֹמד ִמּתֹוְך ַהּסֵ ּלֵ ּבַ ק ְוַהָרצֹון ָהֱאֶמת ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ַהֵחׁשֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ר  ַדּבֵ ּמְ ְבֵריֶהם ׁשֶ יב ְוׁשֹוֵמַע ּדִ ה ַמְקׁשִ ר ַאּתָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ב ָהֶעְליֹון ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ַהּלֵ
ם  ִלּבָ ִבים ּבְ ִביל ַהחֹוׁשְ ׁשְ רֹון ּבִ ָרם ַיַחד ְוכֹוֵתב ֵמֶהם ֵסֶפר ִזּכָ ה ְמַחּבְ ְמקֹומֹו, ְוַאּתָ ל ֶאָחד ּבִ ּכָ
רּו ִיְרֵאי ְיֹהָוה ִאיׁש  תּוב, ָאז ִנְדּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת ִלְלֹמד ּתֹוָרְתָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך, ּכְ ִקים ּבֶ ְוחֹוׁשְ
ִני  מֹו. ַזּכֵ ֵבי ׁשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיֹהָוה ּוְלחֹוׁשְ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ב ְיֹהָוה ַוּיִ ְקׁשֵ ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ
י ֲאִני  ֶפר ַהזֶּה, ּכִ ב ַהזֶּה ְוִלְלֹמד ִמּתֹוְך ַהּסֵ דֹוָלה ֵמַהּלֵ יְך ָעַלי ֶהָאָרה ּגְ ל ּוְלַהְמׁשִ ן ְלַקּבֵ ַגם ּכֵ
י ֵאֶליָך  ק ֲאִמּתִ ִני ְלָרצֹון ְוֵחׁשֶ ַזּכֵ ּתְ ה ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ׁשֶ ָרחֹוק ְמֹאד ֵמַהּכֹל, ַרק ֲאִני ְמַצּפֶ
חּוס  ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ְמֵהָרה  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּוְלתֹוָרְתָך,  ְוַלֲעבֹוָדְתָך 
ִתְפֶאֶרת  י  ּכִ י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרִני  דֹוִלים.  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַוֲחֹמל 
ְיֹהָוה צּוִרי  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ַקְרֵנינּו.  רּום  ּתָ ּוִבְרצֹוְנָך  ה  ָאּתָ ֻעזָּמֹו 

ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן:



תצטּתֹוָרה קמג

ּתֹוָרה קמג

ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ִמּצַ ֵעָצה  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ם  ּגַ יִנים,  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ ה  ַנֲעׂשֶ
ל ֵעָצה  ם ִאם ֵאינֹו ְמַקּבֵ ָיבֹוא לֹו ְיׁשּוָעה, ּגַ
בֹוא לֹו ָרָעה ַחס  ּתָ ר ׁשֶ יִקים ָאז ֶאְפׁשָ ּדִ ִמּצַ
ֶלת  "ִאּוֶ ְבִחיַנת:  ּבִ ַעְצמֹו  ַעל־ְיֵדי  לֹום  ְוׁשָ

ֵלי יט, ג(, ֲאָבל ִאם  ְרּכֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ ף ּדַ ַסּלֵ ָאָדם ּתְ
יִקים ַאף ִאם ַאַחר־ ּדִ ל ֵעָצה ִמּצַ הּוא ְמַקּבֵ
הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  ָיֶפה,  לֹו  ָעְלָתה  ֹלא  ְך  ּכָ

ַמְעָלה: ַרק ִמּלְ

ה ְלתֹוָרה קמג ִפָלּ ּתְ

ל.  ּלָ י ֵואֹלָהי ֵאֶליָך ֶאְתּפַ ל עֹוָלם, ַמְלּכִ ֵחִני. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּקָ בֹוד ּתִ ֲעָצְתָך ַתְנֵחִני ְוַאַחר ּכָ )קיז( ּבַ

יֹוָמם  ְלָבִבי  ּבִ ָיגֹון  י  ַנְפׁשִ ּבְ ֵעצֹות  ית  ָאׁשִ ָאָנה  ַעד  ן.  ֶאְתַחּנָ ְיֹהָוה  ְוֶאל  ֶאְקָרא  ְיֹהָוה  ֵאֶליָך 
יֵענּו  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶניָך ְוהֹוׁשִ ֶמָך, ְוַתְקֵננּו ּבְ ַעד ָאָנה ָירּום אֹוְיִבי ָעָלי. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ
י  ִלּבִ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵפקֹות  ַהּסְ ִרּבּוי  ְוֹעֶצם  ָהֵעָצה  ֶחְסרֹון  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה 
י  ַנְפׁשִ ִים, ְוֵאיִני ָיכֹול ָלֵתת ֵעצֹות ּבְ ּתַ ל ֲעָצִתי ֲחלּוָקה ִלׁשְ י ֹרב ּכָ ר ַעל ּפִ ָבִרים, ֲאׁשֶ ָכל ַהּדְ ּבְ
ה ֵמֲעבֹוַדת  עֹוְכַרי, ּומֹוֵנַע אֹוִתי ַהְרּבֵ ָבר ָהָיה ּבְ ר זֶה ַהּדָ דֹול ְוַעד ָקָטן, ֲאׁשֶ ָבר ְלִמּגָ ׁשּום ּדָ ּבְ
ִני  ְוַזּכֵ ָהֲעִליָלה,  ְוַרב  ָהֵעָצה  דֹול  ּגְ ָהַרֲחִמים.  ַעל  ּבַ ָעַלי,  ַרֵחם  ית.  ּיִ ֲאִמּתִ ׁשּוָבה  ּוִמּתְ ְיֹהָוה 
כֹות  ל ֵעצֹוֵתיֶהם ִנְמׁשָ ר ּכָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ ֵרי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ יֵקי ּוְכׁשֵ ל ָהֵעצֹות ִמַצּדִ ִמיד ּכָ ל ּתָ ְלַקּבֵ
נּו ְלִהְתָקֵרב  ים, ַזּכֵ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ לּו ֵמַרּבֹוֵתיֶהם ַהַצּדִ ּבְ ּקִ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ֵמַהּתֹוָרה ַהּקְ
ֲעבֹודֹות ְיֹהָוה, ְוֵהן  עֹוָלם, ֵהן ּבַ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ל ָהֵעצֹות ּבְ ל ֵמֶהם ּכָ ֱאֶמת ּוְלַקּבֵ ֲאֵליֶהם ּבֶ
ה  ְוֶאְזּכֶ יֶהם  ּפִ ֶאת  אֹול  ֶאׁשְ ם  ֻכּלָ ּבְ ֲעָסִקים,  ֲאֵרי  ׁשַ ּבְ ְוֵהן  ּוַפְרָנָסה,  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ֲעבֹודֹות  ּבַ
ְך ָעַלי  ִנְמׁשָ ִיְהֶיה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה.  דֹוׁשָ י ָחְכָמָתם ַהּקְ ּבִ ְוָיִאירּו  ה.  ּיָ ֵלָהנֹות ֵמֶהם ֵעָצה ְותּוׁשִ
ָכל־ ּבְ ֵלָמה  ה ִליׁשּוָעה ׁשְ ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ לּו  ִויַבּטְ יקּו  ְוַיְמּתִ דֹול.  ּגָ ֶחֶסד 

ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ֶאּכָ ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד  יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ יֹוֵעץ.  ֹרב  ּבְ ּוְתׁשּוָעה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעת, 
לֹום,  יְך ָעַלי ׁשּום ַצַער ְוִיּסּוִרים ְוֶהזֵּק, ַחס ְוׁשָ לֹום, ְוֹלא ַאְמׁשִ ֵאיָנּה טֹוָבה, ַחס ְוׁשָ ֵעָצה ׁשֶ ּבְ
ֵרי  יֵקי ּוְכׁשֵ ּדִ ל ָהֵעצֹות ִמּצַ ל ּכָ ִמיד ְלַקּבֵ ל ּתָ ּדֵ ּתַ לֹום, ַרק ֶאׁשְ ַעל־ְיֵדי ֵעצֹות ִנְבָערֹות, ַחס ְוׁשָ
דֹוִלים  ה. ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ דֹוׁשָ י ָחְכָמָתם ַהּקְ ִאירּו ּבִ ּיָ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ּיִ ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוִיְהֶיה  ַגׁשְ ַע ּבְ ׁשֵ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֵעִני ָתִמיד ּבְ ָכל־ֵעת, ְותֹוׁשִ ָעַלי ּבְ
ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת  ֵהִפיר  ְיֹהָוה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֵאל  ֶחֶסד  ָעַלי  ְך  ִנְמׁשָ
ֵלב ִאיׁש ַוֲעַצת ְיֹהָוה ִהיא ָתקּום. ֲעַצת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם  בֹות ּבְ ים. ַרּבֹות ַמֲחׁשָ בֹות ַעּמִ ַמְחׁשְ
ן  ִיּתֵ ְוֶנֱאַמר,  ה.  ְיִפיֶרּנָ ּוִמי  ָיָעץ  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ְוֶנֱאַמר,  ָודֹור.  ְלדֹור  ִלּבֹו  בֹות  ַמְחׁשְ ֲעֹמד  ּתַ
ל  ּכָ ְיֹהָוה  א  ְיַמּלֵ ל  ִנְדּגֹ ֱאֹלֵהינּו  ם  ּוְבׁשֵ יׁשּוָעֶתָך  ּבִ ָנה  ְנַרּנְ א.  ְיַמּלֵ ֲעָצְתָך  ְוָכל  ִכְלָבֶבָך  ְלָך 
י  ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ יָעה ַהּמֶ ֲאלֹוֶתיָך. ְיֹהָוה הֹוׁשִ ִמׁשְ

רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּבָ



ּתֹוָרה קמד תק

ּתֹוָרה קמד

ַעד  ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ
ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ָרה  ֻהּתְ ׁשֶ ָיִמים  ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָסִחים  )ּפְ ָלֶכם'  ְוֶחְציֹו  ַלה'  ֶחְציֹו  יֹום־טֹוב,  'ּבְ
יק  ּדִ ָידֹו, ֵאֶצל ַהּצַ ֲאָותֹו ּבְ ן ּתַ ם ּכֵ ס"ח(, אֹוֵחז ּגַ

ִמיד  י ּתָ ים, ּכִ ין ִמיָתה ְלַחּיִ ַהזֶּה ֵאין ִחּלּוק ּבֵ
ר ַמֲאַמר זֶה הּוא ְלִעְנַין  ם: ]ְוִהּנֵה ִעּקַ ֵ הּוא עֹוֵבד ַהּשׁ

ִסיָמן כ"ג(  ַתב ּבְ י זֶה, )ְוֵכן ּכָ ן ַעל־ּפִ ֵרׁש ַגם ּכֵ ֲאַות ָממֹון ִיְתּפָ ּתַ

ֵני  ְבִחיַנת: "אֹור ּפְ ֲאַות ָממֹון הּוא ּבִ ִביַרת ּתַ ַעל־ְיֵדי ׁשְ ׁשֶ

ת  ּבָ י ַמֲאַמר ֲחַז"ל )ׁשַ ֵלי טז, טו(. ְוִניָחא ַעל־ּפִ ים" )ִמׁשְ ֶמֶלְך ַחּיִ

ִלּבֹו',  ֲאלֹות  ִמׁשְ לֹו  נֹוְתִנין  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  'ַהְמַעּנֵ קי"ט(: 

ּוְלִפי  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֵמת'  ָאָדם  'ֵאין  ַוֲהֹלא:  ר,  ֶאְפׁשָ ְוֲהֵאיְך 

ן  ּכֵ ת הּוא ַגם  ּבָ ְוׁשַ ָלל מּוְחָלט,  ּכְ ֵאינֹו  ּדְ נּו ַז"ל ִניָחא,  ַרּבֵ

ים[. ִחיַנת ַחּיִ ּבְ

ה ְלתֹוָרה קמד ִפָלּ ּתְ

יֵעִני  ים, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ֵמִני ְוַזּכֵ ים, ַהֲחֵייִני ְוַקּיְ ַרֲחִמים ַרּבִ )קא( ְמַחּיֶה ֵמִתים ּבְ

ל  ֲאוֹות ׁשֶ ִמיד, ֲאִפּלּו ַהּתַ ָיִדי ּתָ ֲאוֹוַתי ּבְ ל ּתַ ה ִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצִרי ְוֶלֱאֹחז ֶאת ּכָ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֲאוֹות  ַהּתַ ֲאִפּלּו  ָיִדי  ּבְ ֶלֱאֹחז  ה  ֶאְזּכֶ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֵהן  ּבָ ָרה  ֻהּתְ ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ַוֲאִפּלּו  ר,  ֶהּתֵ
ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶהם  ּבָ ם  ּגַ ְלִהְתַנֵהג  ָלֶכם  ֶחְציֹו  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ָלנּו  ְרּתָ  ִהּתַ ׁשֶ

ָלל: ֲאוֹות ַהּגּוף ּכְ ִלי ׁשּום ּתַ ְלַבד ּבְ

ֲאוֹות. חּוס ַוֲחֹמל  ל ַהּתַ ֵלָמה ִמּכָ ה ׁשְ י. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלִני ְגֻאּלָ ל עֹוָלם, ֱאֹמר ְלָצרֹוַתי ּדַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 . ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ָמה ְמֹאד ַעל־ְיֵדי ַתֲאוֹוַתי ָהָרעֹות, ּכַ ר ִנְפּגְ י ָהאּוְמָלָלה, ֲאׁשֶ ָנא ַעל ַנְפׁשִ
ָכל־ֵעת,  ית ּבְ ּיִ ֹרב ֲחָסֶדיָך, ְוֵתן ִלי ֹכַח ּוְגבּוָרה ְוֵעָצה ֲאִמּתִ ֹרב ַרֲחֶמיָך ּכְ ה ּכְ חּוָסה ָעַלי ֵמַעּתָ
ים  ים ִנְצִחּיִ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ה ְלַחּיִ ֶאְזּכֶ ֲאוֹוַתי ְלַגְמֵרי, ַעד ׁשֶ ל ּתַ ל ֶאת ּכָ ה ְלַבּטֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ִטיָרִתי ִמן ָהעֹוָלם, ֹלא ִיְהֶיה ִחּלּוק ֶאְצִלי  יַע ֵעת ּפְ ּגִ ּיַ ׁשֶ א, ַוֲאִפּלּו ּכְ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ּבָ
אֹוְתָך  ַלֲעֹבד  ה  ֶאְזּכֶ ְוָתִמיד  ֶאְצִלי,  ֶוה  ׁשָ ִיְהֶיה  ַהּכֹל  ַרק  ִמיָתה,  ְלַאַחר  ים  ַהַחּיִ ין  ּבֵ ָלל  ּכְ
ִמיד  ֶאְהֶיה ַחי ּתָ א, ַעד ׁשֶ ְלקּוִתי ָלעֹוָלם ַהּבָ ין ְלַאַחר ִהְסּתַ עֹוָלם ַהזֶּה, ּבֵ י ּבָ ַחּיַ ין ּבְ ֱאֶמת, ּבֵ ּבֶ
ֲאִפּלּו  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְכַלל  ּבִ ְוֶאְהֶיה  ְלעֹוָלם.  ָאמּות  ְוֹלא  ְוֶאְחֶיה  ְלקּוִתי.  ִהְסּתַ ְלַאַחר  ֲאִפּלּו 
י  י ִלְמנּוָחְיִכי ּכִ י ָיּה. ׁשּוִבי ַנְפׁשִ ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ ים. ֹלא ָאמּות ּכִ ִמיָתָתן ְקרּוִיים ַחּיִ ּבְ
ְך  ִחי. ֶאְתַהּלֵ ִמּדֶ ַרְגִלי  ְמָעה ֶאת  ּדִ ֶות ֶאת ֵעיִני ִמן  י ִמּמָ ַנְפׁשִ ְצּתָ  ִחּלַ י  ּכִ ָעָלְיִכי.  ַמל  ּגָ ְיֹהָוה 
ל יֹוְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך  ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ּכָ ים. ֹלא ַהּמֵ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ִלְפֵני ְיֹהָוה ּבְ
ִלְפֵני  ְך  ְלִהְתַהּלֵ ִחי  ִמּדֶ ַרְגַלי  ֶות ֲהֹלא  ִמּמָ י  ַנְפׁשִ ְלּתָ  ִהּצַ י  ּכִ ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה.  ה  ָיּה ֵמַעּתָ
ַחת ּתֹוִדיֵעִני  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול ֹלא ִתּתֵ י ִלׁשְ י ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ ים. ּכִ אֹור ַהַחּיִ ֱאֹלִהים ּבְ

יִמיְנָך ֶנַצח. ָאֵמן ְוָאֵמן: ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשֹוַבע ׂשְ אֹוַרח ַחּיִ

ּתֹוָרה קמה

ֵני  ׁשְ ּבִ ר  ּדָ הּוא  ְוָאז  מֹו,  ִמּשְׁ ֲהָלָכה  ַבר  ּדְ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ זֹוֶכה  ֲחֹלֶקת  ִמּמַ ֲאָותֹו  ּתַ אֹוֵחז  ׁשֶ ִמי 
עֹוָלמֹות ּוְכִאּלּו ֹלא ֵמת:



ה ְלתֹוָרה קמה ִפָלּ תקאּתְ

ה ְלתֹוָרה קמה ִפָלּ ּתְ

יֵלִני  ַהּצִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָלה.  ּסֶ ָנֶפיָך  ּכְ ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים  ְבָאָהְלָך  ָאגּוָרה  )קב( 

ֲאָוה ְלַהֲחִזיק  ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ּתַ ֲחֹלֶקת, ׁשֶ ֲאָוִתי ִמּמַ ה ֶלֱאֹחז ּתַ ֶאְזּכֶ ֲחֹלֶקת, ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ִמּמַ
ֲחֹלֶקת, ְוִלְרּדֹף ַאַחר  ִקיט ָהִריב ְוַהּמַ ָכל ֹעז ְלַהׁשְ ִמיד ֶאְתַחזֵּק ּבְ לֹום, ַרק ּתָ ַמֲחֹלֶקת ַחס ְוׁשָ ּבְ
ִמי ְלַאַחר  ׁשְ ַבר ֲהָלָכה ּבִ ְהיּו אֹוְמִרים ּדְ ּיִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ִמיד ּבֶ לֹום ּתָ ָ ַהּשׁ
ְוֹלא  ָהעֹוָלמֹות  ֵני  ׁשְ ּבִ ָלגּור  ה  ְוֶאְזּכֶ ֶבר.  ּקֶ ּבַ ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוַתי  ׂשִ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִטיָרִתי  ּפְ

ֱאֶמת: ים ּבֶ ְכָלל ַהַחּיִ ִמיד ֶאְהֶיה ּבִ ָאמּות ְלעֹוָלם, ַרק ּתָ

ה ַעל־ְיֵדי ַתֲאוֹוַתי ָהָרעֹות  ה ֲאִני ָרחֹוק ִמזֶּה ַעּתָ ּמָ י, ּכַ ם ָיַדְעּתִ י ּגַ ל עֹוָלם, ָיַדְעּתִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ְלַבד,  ֵאֶליָך  חֹון  ּוִבּטָ ִתְקָוה  ִלי  ֵיׁש  ֲעַדִין  ֲאָבל  ְמֹאד,  רֹות  ְוַהּמָ
ה ְמֵהָרה ָלֹבא ְלָכל זֶה,  ֶאְזּכֶ ֲאוֹות, ַעד ׁשֶ ל ַהּתַ ֵצִני ִמּכָ ַמֵהר ְלהֹוִציֵאִני ּוְלַחּלְ ּתְ ים, ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ִמיד  ים ּתָ ין ַהַחּיִ ִני ִלְהיֹות ִנְמָנה ּבֵ ים. ַזּכֵ ַחּיִ ה הּוא ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ י ַאּתָ ְוֶאְחֶיה ְוֹלא ָאמּות, ּכִ
ים,  ִמיָתָתם ַחּיִ רּוִיים ּבְ ים ַהּקְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ים, ּוְלַמַען ַהּצַ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחּיִ

ֶניָך: אֹור ּפָ ֵמִני ּבְ ַהֲחֵייִני ְוַקּיְ

ים ָעֵלינּו  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ים ׁשָ לֹום, ׂשִ ָ ים, ֲאדֹון ַהּשׁ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַחי ַהַחּיִ
י  ֶטָך ַיַעְזרּוִני. ּכִ ּפָ ֶלָךּ ּוִמׁשְ י ּוְתַהּלְ ִחי ַנְפׁשִ ה ְוֹלא ָלנּו, ּתְ ָך, ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ
ִני. ַרֲחֶמיָך  ֶטָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ָך ְיֹהָוה ּכְ ְמָעה ְכַחְסּדֶ אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור. קֹוִלי ׁשִ ים ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ ִעּמְ
תּוב,  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְדָבֶרָך. ִויֻקּיַ ִני ּכִ י ַחּיֵ ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפׁשִ ִני. ּדָ ֶטָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיֹהָוה ּכְ ַרּבִ
ֶכם ַהּיֹום. ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ָאֵמן ְוָאֵמן: ּלְ ים ּכֻ יֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ

ּתֹוָרה קמו

ֹתֶקף  ּבְ ָהָאָדם  ֵאֶצל  עֹוֶמֶדת  ַהּתֹוָרה 
ֲאָותֹו, ְוקֹוְרָאה אֹותֹו: "ַעד ָמַתי  ׁשּוַקת ּתַ ּתְ
ּוֵמֲחַמת  כב(,  א,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶפִתי"  ֵאֲהבּו  ּתְ ָתִים  ּפְ
ְקִריָאָתּה,  ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ֲאָותֹו  ּתַ ׁשּוַקת  ּתְ

טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ֵמֲחַמת  ָהֲעֵבָרה  ה  ְועֹוׂשֶ
הּוא  ֲאָותֹו  ּתַ ַמר  ּגְ ַאַחר  ֲאָבל  ּבֹו,  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ
ּוִמְתָחֵרט  ְקִריָאָתּה  ֶכף ֶאת קֹול  ּתֵ יׁש  ַמְרּגִ

ַעל ָהֲעֵבָרה:

ה ְלתֹוָרה קמו ִפָלּ ּתְ

תֹוְך ּתֹוֶקף  ּבְ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִתי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ יַמת ּפֶ )*יט( ֵעדּות ְיֹהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחּכִ

י  ְבָרם ְוִלְמֹנַע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם, ַאף ַעל ּפִ ה לֹו ְלׁשָ ׁשֶ ּקָ ֲאוֹות ַעל ָהָאָדם ַעד ׁשֶ רּות ַהּתַ ּבְ ִהְתּגַ
ִתי. ְוֵכן  ֵאֲהבּו ּפֶ ָתִיים ּתְ ם ָאז, ְוקֹוֵראת ּוַמְכֶרזֶת ְלָפָניו ַעד ָמַתי ּפְ ֵכן ַהּתֹוָרה עֹוֶמֶדת ָעָליו ּגַ
ָמר  ֲאָוה ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְקִריָאָתּה, ְוַאַחר ּגְ ׁשּוַקת ַהּתַ ה. ַאְך ֵמֲחַמת ּתֹוֶקף ּתְ ִתי ָיסּור ֵהּנָ ִמי ּפֶ
ֶכף ַעל ָהֲעֵבָרה ּוְפָגם  ְתָחֵרט ּתֵ ּמִ ְך ַמה ׁשֶ ֶכף ְקִריָאָתּה, ּוִמזֶּה ִנְמׁשָ יׁש ּתֵ ֲאָותֹו הּוא ַמְרּגִ ּתַ
יַמת  ִהיא ַמְחּכִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִמיַעת קֹול ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶכף ַעל־ְיֵדי ׁשְ ים ּתֵ ֶהְחּכִ ֲאָוה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַהּתַ
ִהיא  י ָהָאָדם, ֵמַאַחר ׁשֶ ִעיד ַעל ַמֲעׂשֵ ה ּתָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ָרַמְזּתָ ָלנּו ֵאיְך ׁשֶ ִתי. ְוַגם ַאּתָ ּפֶ



ּתֹוָרה קמז תקב

ְבִחיַנת ַמִים  ֶתר ּבִ ּסֵ ּבַ ים ׁשֶ ה ַמֲעׂשִ עֹוׂשֶ ֵעת ׁשֶ ִמיד ֲאִפּלּו ּבְ עֹוֶמֶדת ָעָליו ְוקֹוֵראת ְלָפָניו ּתָ
זֶה ְוֵליַדע  ַעם ּבָ ָכל ּפַ יר ַעְצֵמנּו ּבְ נּו ְלַהְזּכִ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ קּו. ַעל־ּכֵ נּוִבים ִיְמּתָ ּגְ
ל  ְדֵרגֹות ּוִמּכָ ל ַהּמַ ִהיא ְלַמְעָלה ִמּכָ ַעְצָמּה ׁשֶ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֱאֶמת ֵאיְך ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין ּבֶ
נּו ְוהֹוֶלֶכת  י ֵכן ִהיא אֹוֶחזֶת ּבָ ַרְך, ְוַאף ַעל ּפִ ְתּבָ ָך ּתִ י ִהיא ַאְחדּות ֶאָחד ִעּמְ ָהעֹוָלמֹות, ּכִ
ְרֵכי  ִמּדַ ָלסּור  ְלָפֵנינּו  ּוַמְכֶרזֶת  ְוקֹוֵראת  ָפִלים  ְוַהּשְׁ חּוִתים  ַהּפְ קֹומֹות  ַהּמְ ְלָכל  ם  ּגַ נּו  ִעּמָ
ׁשּוַקת  ּתְ ל  ּכָ ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ים,  ְוַהַחּיִ ַהּטֹוב  ַדְרֵכי  ּבְ ְוָלֶלֶכת  ּוָמֶות,  אֹול  ׁשְ
אֹונֹו,  ַחד ְיֹהָוה ּוֵמָהָדר ּגְ ּפֹל ָעֵלינּו ִמּפַ ּיִ ַחד ׁשֶ ְרָאה ְוַהּפַ ה ְוַהּיִ ֶדל ַהּבּוׁשָ ֲאָוֵתנּו, ֵמֲחַמת ּגֹ ּתַ
ֵנינּו  ִמיד, ְוֵאיְך נּוַכל ְלָהִרים ּפָ ה ָהעֹוֶמֶדת ְלָפֵנינּו ּוַמְכֶרזֶת ָעֵלינּו ּתָ דֹוׁשָ ַחד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּוִמּפַ
ָעֵלינּו  עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה  ׁשֶ ְוֵאיְך  ינּו,  ַמֲעׂשֵ ַעל  ִעיד  ּתָ ַעְצָמה  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ ְלָפֶניָך 
ַמְענּו  ְענּו ְוָמִרינּו ְוֹלא ׁשָ ׁשַ י ָמֶות. ַוֲאַנְחנּו ּפָ נּו ָלסּור ִמּמֹוְקׁשֵ ת ֵמִאּתָ ׁשֶ ּוַמְכֶרזֶת ְלָפֵנינּו ּוְמַבּקֶ
ל  ּכָ ַעל  ה  ֵמַעּתָ ָעֵלינּו  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְוַהּנֹוָרא.  דֹוׁש  ְוַהּקָ ִעים  ְוַהּנָ ְחָמד  ַהּנֶ קֹוָלּה  ּבְ
ְרּכֹו  ע ּדַ תּוב ַיֲעֹזב ָרׁשָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ע, ִויֻקּיַ ע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיׁשַ ֶרְך ֶרׁשָ נּו ַלֲעֹזב ּדֶ ִנים, ְוַזּכֵ ּפָ

ה ִלְסֹלַח: י ַיְרּבֶ בֹוָתיו ְוָיׁשּוב ֶאל ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ּכִ ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ

ּתֹוָרה קמז

ּתֹוָרה,  ִנים ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבַ הּוא ַעזּּות ּפָ ִמי ׁשֶ
ה ֵאין  ָ ְקֻדּשׁ ֵאין ּבֹו ַעזּּות ּדִ ְוֵכן ְלִהּפּוְך ִמי ׁשֶ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  י  ּכִ ּתֹוָרה.  ּבַ ֵחֶלק  ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  לֹו 
ֶרק ה(,  ֵמר' )ָאבֹות ּפֶ ּנָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ֱהֵוי ַעז ּכַ
ר  ת ָהֲעָנָוה הּוא ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ְוִעּקַ ּוִמּדַ

ּיּוַכל  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהֲעָנָוה  ת  ִמּדַ
נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ מֹו ֹמׁשֶ הּוא ָעָנו ּכְ ֵאר ׁשֶ ְלִהְתּפָ
ה  ֹמׁשֶ "ְוָהִאיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ
ָאַמר ַרב יֹוֵסף: 'ֹלא  ִצינּו ׁשֶ ּמָ ָעָנו", ּוְכמֹו ׁשֶ
זֶהּו  מ"ט(,  )סֹוָטה  ֲאָנא'  א  ִאיּכָ ּדְ ֲעָנָוה  יְתֵני  ּתִ

ַתְכִלית: ַמְדֵרַגת ָהֲעָנָוה ּבְ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קמח(. ה ְלתֹוָרה קמז  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קמח

ִנים: ן ּפְ ְרָאה ַעד ֵאין סֹוף, ַעּיֵ ְרָאה ֵיׁש ַמְדֵרגֹות, ִיְרָאה ְלַמְעָלה ִמּיִ ת ַהּיִ ִמּדַ ּבְ

ה ְלתֹוָרה קמז קמח ִפָלּ ּתְ

ָרֵאל הּוא נֹוֵתן ֹעז ְוַתֲעצּומֹות  לֹום. ֶאל ִיׂשְ ָ ּשׁ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ּבַ )*כ( ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ָאְמרּו  ׁשֶ ַמה  ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַעזּּות  ִני  ַזּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֱאֹלִהים.  רּוְך  ּבָ ָלָעם 
ִנים  ֶנֶגד ָהַעזֵי ּפָ ה ַלֲעֹמד ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ִלי ַעזּּות ּדִ ּיִ ָנֵמר. ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֱהֵוי ַעז ּכַ
ה  לֹום, ַוֲאִני ֶאְזּכֶ ִמים ָעַלי ְורֹוִצים ִלְמֹנַע אֹוִתי ֵמֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ַחס ְוׁשָ ל ַהּקָ ּדֹור. ְוֶנֶגד ּכָ ּבַ ׁשֶ
ֶאְתקֹוֵטט  ֹלא  ְוַגם  ְלִעיִגים  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ָלל  ּכְ ׁש  ּיֵ ֶאְתּבַ ְוֹלא  ם,  ֶנְגּדָ ּכְ דֹול  ּגָ ַעזּּות  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ר  ּבֵ ְיֹהָוה ֶאְתּגַ י ִלְמֹנַע אֹוִתי ִמּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת  ַעְמדּו ְלֶנְגּדִ ּיַ ׁשֶ ל ַמה  ה ּכָ ֶהם, ַרק ַאְדַרּבָ ִעּמָ
ּוְבִאְתֲערּוָתא  ָלל,  ּכְ קֹוָלם  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ְוִלְבִלי  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ַעזּּות  ּבְ



תקגּתֹוָרה קמט י ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך

ה ַלֲעֹמד  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ְוַעזּּות ּוְגבּוָרה ּדִ ַח ּגָ ַמְעָלה ּכֹ יעּו ָעַלי ִמּלְ ּפִ א, ְוַיׁשְ א ִאיְתַער ְלֵעּלָ ִדְלָתָתּ
ִני  ׁשֵ מּור, ּוְתַקּדְ ִבּטּול ּגָ ָלם ּבְ ְבָרם ּוְלַבּטְ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּוְלַהְכִניָעם ּוְלׁשַ ל ִמיֵני ַעזּּות ְדּ ֶנֶגד ּכָ ּכְ
י  ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ נּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ה הֹוַדְעּתָ י ַאּתָ תֹוָרֶתָך, ּכִ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלִקי ּבְ ּבְ
ׁש  ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ּכָ מֹו ׁשֶ ּתֹוָרה, ּכְ ִנים ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבַ הּוא ַעז ּפָ ׁשֶ
ע  ׁשַ )ֵמַהּתֵ ֵמַהתתקעד  הּוא  י  ּכִ ִסיַני.  ַהר  ַעל  ֲאבֹוָתיו  ַרְגֵלי  ָעְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ דּוַע  ּיָ ּבְ ַעזּּות  ּבֹו 
ֵאין  ׁשֶ ן ּכְ ם ּכֵ ן ּגַ מֹו ּכֵ ל ַהּתֹוָרה, ּכְ ּלֹא ָהיּו ְראּוִיים ְלַקּבֵ ְבִעים( ּדֹורֹות ׁשֶ ָעה ְוׁשִ ֵמאֹות ְוַאְרּבָ
רּות  ּבְ ר ַהִהְתּגַ י ִעּקָ ה, ּכִ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ן ֵחֶלק ּבַ ם ּכֵ ה ֲאַזי ֵאין לֹו ּגַ ָ ְקֻדּשׁ ְלָהָאָדם ׁשּום ַעזּּות ּדִ
ַח ְוֹעז  ּלֹו הּוא מֹוִסיף ּכֹ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ָהַעזּּות ּדִ ה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ַעזּּות ּדִ לּוי ּבְ ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּתָ ּבַ
ָרֵאל הּוא  נּו ֹעז ֶלֱאֹלִהים, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֵאל ִיׂשְ ְבִחיַנת: ּתְ ן ּבִ ם ּכֵ ְבָיכֹול ְלַמְעָלה ּגַ ּוְגבּוָרה ּכִ
ֶנֶגד  ה ַלֲעֹמד ּכְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ַח ְוַעזּּות ּגָ ַמְעָלה ּכֹ יִעין ָעָליו ִמּלְ ּפִ י ַמׁשְ נֹוֵתן ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ָלָעם. ּכִ
ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ְוָעְזֵרִני  רֹוֶצה ּבַ ל ַמה ׁשֶ ָלם, ּוְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ּכָ ְבָרם ּוְלַבּטְ ִניעֹות ּוְלׁשָ ל ַהּמְ ּכָ
ל ַחס  ׁשֵ ִעְנָין זֶה ְלִהזֵָּהר ְמֹאד ְמֹאד ִלְבִלי ְלִהּכָ ן ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבְ י ְוֵאַדע ַוֲאַכּוֵ ְרּכִ ס ּדַ ְלַפּלֵ
ר  ּבֵ י ֵכן ֶאְתּגַ ה ְמֹאד, ְוַאף ַעל ּפִ ה ָרָעה ּוְמֻגּנָ י ִהיא ִמּדָ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּכִ ַעזּּות ְדּ לֹום ּבְ ְוׁשָ
ת ָהֲעָנָוה  ִמּדַ ר ְוָהֱאֶמת ּבְ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ן ַהּדֶ ִני ְלַכּוֵ ה. ְוַזּכֵ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ַעזּּות ּגָ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ְוֶאְתַחזֵק ּבְ
י ֵכן ֹלא ֶאֱהֶיה ָשֵפל ְוִנְבזֶה  ל ָאָדם, ְוַאף ַעל ּפִ ְפֵני ּכָ ָפל ְוָעָנו ְמֹאד ְמֹאד ּבִ ה ִלְהיֹות ׁשָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִלְמֹנַע  ָעַלי  ִמים  ְוַהּקָ ְלִעיִגים  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ׁש  ּיֵ ְוֶאְתּבַ י  ַדְעּתִ ּבְ ֶאּפֹל  ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי  ַעְצִמי  ֵעיֵני  ּבְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ַעזּּות  ּבְ ר  ּבֵ ֶאְתּגַ ה  ַאְדַרּבָ ַרק  ְיֹהָוה,  ֲעבֹוָדִתי ֶאת  ְקָצת  ִמּמִ ֵלִני  ּוְלַבּטְ אֹוִתי 
ית  ֲאִמּתִ ֶהָאָרה  ָעַלי  יְך  ְוַתְמׁשִ ָלל,  ּכְ קֹוָלם  ּבְ ַמע  ֶאׁשְ ְוֹלא  ֲעֵליֶהם  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ם  ֶנְגּדָ
ה ָעָנו ְמֹאד. ְוֵכן ַרב  ַתב ַעל ַעְצמֹו: ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ּכָ לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ֵמָהֲעָנָוה ׁשֶ
ן ָהֱאֶמת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג  ן ְלַכּוֵ ם ּכֵ ה ּגַ א. ּוִבְזכּוָתם ֶאְזּכֶ א ֲאּנָ יֹוֵסף ָאַמר ָלא ִתְתֵני ֲעָנָוה ְדִאיָכּ
ֲעָנָוה  ֵעֶקב  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְרָאה  ַהּיִ ת  ְלִמּדַ ִני  ּוְתַזּכֵ ָהֲעָנָוה,  ת  ִמּדַ ּבְ
ִני  ְרָאה, ּוְתַזּכֵ י ֵיׁש ִיְרָאה ְלַמְעָלה ִמּיִ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיֹהָוה. ּכִ ִיְרַאת ְיֹהָוה. ְוֶנֱאַמר: ֵראׁשִ
ה  דֹוׁשָ יְך ָעַלי ִיְרָאְתָך ַהּקְ ְמׁשִ ּתַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ה ּבְ ְרָאה, ְוֶאְזּכֶ ת ַהּיִ ִמּדַ ֳעָלה ְלַמֲעָלה ּבְ ֵליֵלְך ִמּמָ
ְרָאה ַעד  ת ַהּיִ ִמּדַ ֳעָלה ְלַמֲעָלה ּבְ ה ַלֲעלֹות ִמּמָ ֶאְזּכֶ יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ בֹוּהַ ּבְ ִחיָנה ּוַמְדֵרָגה ַהּגָ ִמּבְ
ְוֶנֱאַמר:  ים.  ְוַחּיִ ְוָכבֹוד  ר  ְיֹהָוה ֹעׁשֶ ִיְרַאת  ֲעָנָוה  תּוב: ֵעֶקב  ּכָ ׁשֶ י ִמְקָרא  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ֵאין סֹוף, 
ִיְרַאת ְיֹהָוה ִמְבָטח ֹעז ּוְלָבָניו ִיְהֶיה  ִיְרַאת ְיֹהָוה מּוַסר ָחְכָמה ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה. ְוֶנֱאַמר: ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ַמֲחֶסה. ָאֵמן ּכֵ

ּתֹוָרה קמט י ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך

יִנים א.  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ הּוא  ֲחצֹות  ִקיַמת 
ְדיֹון: מֹו ּפִ ל ּכְ ְוהּוא ְמֻסּגָ

ׁש ב.  ׁשֵ ַאַחר  ִמיד  ּתָ הּוא  ֲחצֹות  ְזַמן 
ין  ּבֵ ִיץ  ּקַ ּבַ ין  ּבֵ ְיָלה,  ַהּלַ ת  ִחּלַ ִמּתְ עֹות  ׁשָ

ְך ַעד  ֹחֶרף, ְוָאז ַמְתִחיל ְזַמן ֲחצֹות, ְוִנְמׁשָ ּבַ
עֹות,  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ַהְינּו  ּדְ ה,  ִנּיָ ׁשְ מּוָרה  ַאׁשְ ַמר  ּגְ
ְוַעל־ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ טֹוב  ּוַבּבֶֹקר 
ף נ"ז(: ח ּדַ ּלַ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ן ֹזַהר־ַהּקָ ַעת )ַעּיֵ ְך ַהּדַ ְיֵדי־זֶה ִנְמׁשָ



ה ְלתֹוָרה קמט ִפָלּ ּתְ תקד

ה ְלתֹוָרה קמט ִפָלּ ּתְ

ִנים  ְיׁשֵ עֹוֵרר  ַהּמְ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ִצְדֶקָך.  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ַעל  ָלְך  ְלהֹודֹות  ַלְיָלה ָאקּום  ֲחצֹות  )פח( 

ָכל ַלְיָלה ָוַלְיָלה  ה ָלקּום ּבְ ֶאְזּכֶ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ִמים, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ְוַזּכֵ ִקיץ ִנְרּדָ ְוַהּמֵ
ִלי  ּבְ דֹול  ּגָ ְזִריזּות  ּבִ ַלְיָלה  ֲחצֹות  ּבַ ָנִתי  ִמּשְׁ ְלִהְתעֹוֵרר  ה  ְוֶאְזּכֶ י,  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ׁש  ַמּמָ ֲחצֹות  ּבַ
יּוַכל  ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָמה  ְרּדֵ ְוַהּתַ ָנה  ֵ ַהּשׁ ָעַלי  ר  ּבֵ ִתְתּגַ ְוֹלא  ָלל.  ּכְ ּוְכֵבדּות  ַעְצלּות  ׁשּום 
עֹוֵרר ָהרּוַח ְצפֹוִנית  דֹוִלים, ּתְ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ָבר ִלְמנֹוַע אֹוִתי ִמזֶּה. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ׁשּום ּדָ
ִמיד  ְך ָעַלי ִהְתעֹוְררּות ְלִהְתעֹוֵרר ּתָ ם ֻיְמׁשַ ָ ֲחצֹות ַלְיָלה, ּוִמּשׁ ִוד ּבַ ל ּדָ ִכּנֹור ׁשֶ ֶבת ּבְ ֶ ַהְמַנּשׁ

ַחר: ָ ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ּשׁ ׁש. עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵ ֵעת ֲחצֹות ַלְיָלה ַמּמָ ָנִתי ּבְ ִמּשְׁ

ׁש,  ַמּמָ ַלְיָלה  ֲחצֹות  ּבַ ִמיד  ּתָ ָלקּום  ַאְזָהרֹות  ה  ַכּמָ ּבְ נּו  ִהְזַהְרּתָ ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִניעֹות  ַהּמְ ַרּבּו  י  ּכִ יֹוֵדַע,  ה  ַאּתָ ַאְך  זֶה.  ַאְזָהרֹות נֹוָראֹות ַעל  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ילֹות  ַהּלֵ ֹרב  ְדנּו  ִאּבַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִמזֶּה,  ְלַהְטִריֵדנּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָעֵלינּו  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
ֵעָצה  ִלי  ן  ּתֶ יַע,  ְלהֹוׁשִ ַרב  ּכֹל  ֲאדֹון  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ֲחצֹות.  ּבַ קּום  ִמּלָ ְלנּו  ּטַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ
עֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ֶכף ַאַחר ׁשִ הּוא ּתֵ ׁש, ׁשֶ ֲחצֹות ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ּבַ ִמיד ּבְ ֵאיְך ִלְזּכֹות ָלזֶה ָלקּום ּתָ
ּקּון  ר ּתִ דֹול, ּוְלַסּדֵ ְזִריזּות ּגָ ה ְלִהְתעֹוֵרר ָאז ּבִ ִיץ. ְוֶאְזּכֶ ּקַ ין ּבַ ֹחֶרף ּבֵ ין ּבַ ְיָלה, ּבֵ ת ַהּלַ ִחּלַ ִמּתְ
ְמְסרּו ָרזֶיָה ַלִחיצֹוִנים,  ּנִ ֶ לּות ַהּתֹוָרה ּשׁ ׁש, ְוַעל ּגָ ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ֲחצֹות, ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן ַעל ֻחְרּבַ
יֹוֵתר,  לּות ּבְ ל זֶה, ְוֶהֱאִריכּו ֶאת ַהּגָ ְרמּו ּכָ ּגָ ים ׁשֶ ַעי ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ְוַעל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ
ְכָלל  ים, ּבִ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ לּות ּבַ י ֶאת ַהּגָ ה ֶהֱאַרְכּתִ ה ְוַכּמָ ּמָ ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך יֹוֵצר ַהּכֹל, ּכַ ֲאׁשֶ ּכַ

ּוִבְפָרט:

ָעַבר  ֶ ה, ּוַמה ּשׁ ָמה ַרּבָ ַאׁשְ ק, ִהְנִני ְלָפֶניָך ּבְ ר ָמה ֶאְצַטּדָ אֹוי ִלי ַוי ִלי, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ
יַמת  ילֹוַתי ִמּקִ ַלְיָלה ִמּלֵ ְוֹלא אֹוַבד ׁשּום  ֱאֶמת,  ּבֶ ר  ׁשָ ַהּיָ ה ָלׁשּוב ְלֶדֶרְך  ִני ֵמַעּתָ ַזּכֵ ָעַבר. 
ָבר,  ׁשּום ּדָ ָלל ִקיַמת ֲחצֹות ּבְ יק ִלי ּכְ ּלֹא ַיזִּ ְמֵרִני ׁשֶ י ָתִמיד, ְוַתַעְזֵרִני ְוִתׁשְ ֲחצֹות. ְוִתְהֶיה ִעּמִ
ה  ִני ֵמַעּתָ ַמִים, ֲהִקיֵמִני ְוֶאְחֶיה, ַזּכֵ ָ ּשׁ ּבַ ְוֹלא ֶיֱאַרע ִלי ׁשּום ֹחִלי ֹראׁש ְוׁשּום ֵנזֶק ִמזֶּה. ָאִבי ׁשֶ
י  ְבּתִ ׁשִ ּבְ ת ְויֹום־טֹוב,  ּבָ ׁשַ ּבְ ין  ֹחל ּבֵ ין ּבְ ׁש, ּבֵ ֲחצֹות ַמּמָ ְוַלְיָלה ָתִמיד ּבַ ָכל ַלְיָלה  ָלקּום ּבְ
יֵעִני  ה. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ּקּון ֲחצֹות ְוַלֲעֹסק ָאז ּבַ ר ּתִ ֶרְך, ּוְלַסּדֵ י ַבּדֶ ֵביִתי ּוְבֶלְכּתִ ּבְ
ֵני ֵביִתי  ל ּבְ יִנים ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְלַבּטֵ ּקּון ֲחצֹות, ְלַהְמּתִ ה ַעל־ְיֵדי ֵסֶדר ּתִ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יְך  ַמִים, ְוַתַעְזֵרִני ְלַהְמׁשִ ָ ל ַעל ַהּשׁ ּכֵ ָכל ּבֶֹקר ְלִהְסּתַ ה ּבְ ָך. ְוֶאְזּכֶ ָרֵאל ַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּוֵמַעל ּכָ
ה ַעל־ָידֹו ָלׁשּוב ֵאֶליָך  ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ַעת ֲאִמּתִ ַעת ַזְך ָוַצח, ּדַ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה, ּדַ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ָעַלי ּדַ
ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ָעַלי  ְך  ִנְמׁשַ ְוִיְהֶיה  עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ
ְיָלה  ה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ ְיַצּוֶ תּוב, יֹוָמם  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ַאְבָרָהם, ִויֻקּיַ ֶקר ּדְ ל ֶחֶסד ִמּבֹ חּוט ׁשֶ
ָחִקים. ְוֶנֱאַמר,  ָך ֱאמּוָנְתָך ַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ָ ַהּשׁ י. ְוֶנֱאַמר, ְיֹהָוה ּבְ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ יֹרה ִעּמִ ׁשִ
צּוִרי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ֱאמּוָנֶתָך.  ה  ַרּבָ ָקִרים  ַלּבְ ים  ֲחָדׁשִ

ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן:



תקהּתֹוָרה קנ

ּתֹוָרה קנ

ל"ו,  )סֹוָטה  ָרָאה  ָאִביו  ל  ׁשֶ יֹוְקנֹו  ּדְ מּות  ּדְ
ר ְמֹאד ֵאיְך  ָבר ִנְסּתָ ב(, הּוא ּדָ ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ְנחּוָמא ּפָ ּתַ

אי ַיֲעֹקב ֹלא ָיַדע  ַוּדַ י ּבְ מּות ִנְתָרֶאה, ּכִ ַהּדְ

ּוַמֲעַלת  יֹוֵסף,  ֹטַרף  ֹרף  ּטָ ׁשֶ ָסַבר  י  ּכִ ִמזֶּה, 
ֵהם  יֹוְקנֹו  ּדְ מּות  ּדְ ָרָאה  ׁשֶ ַאף  יֹון  ּסָ ַהּנִ

ֵני ָאָדם: ים ִמּבְ ִרים ּוְמֻכּסִ ָבִרים ִנְסּתָ ּדְ

ּתֹוָרה קנא

ֵניֶהם  ׁשְ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ָמא  ַקּיָ ל  ׁשֶ ְלזֶַרע  ה  ְסֻגּלָ
י  ּוְבָראׁשֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ּוּוג  ַהזִּ ֹקֶדם  ּתֹו  ְוִאׁשְ ִאיׁש 
ַחס  חֹוֶלה  ינֹוק  ַהּתִ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  יֶכם,  ָחְדׁשֵ

ה  ָ ְוָהִאּשׁ ָהִאיׁש  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָאז  ֹיאְמרּו  לֹום  ְוׁשָ
יֶכם: י ָחְדׁשֵ ת ּוְבָראׁשֵ ָרׁשַ ּפָ

ה ְלתֹוָרה קנא ִפָלּ ּתְ

ְלֹראׁש חֹוֶדׁש

תֹוְך  ִני ּבְ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ָרה ְלָכל ּתֹוְלדֹוָתם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּפָ ָך ָנַתּתָ ְזַמן ּכַ ים ְלַעּמְ י ֲחָדׁשִ )*כא( ָראׁשֵ

ה  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ְוַהּצִ טֹוִבים,  ים  ֲעׂשִ ּוְלּמַ ה  ּוְלֻחּפָ ְלּתֹוָרה  ֵנינּו  ּבָ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַגּדֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ
ֲחָלֵצינּו  יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ה  ֵמַעּתָ יְך  ְוַתְמׁשִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ים  ּנִ ּבָ ּדּול  ּגִ ַצַער  ִמיֵני  ל  ִמּכָ
ֵהם  ׁשֶ ּכְ ִנים,  ַהּבָ ִמיַתת  י  ּכִ ָלנּו  הֹוַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ים,  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ַחּיִ
ְמֹאֹרת  ִחיַנת  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָבָנה  ַהְלּ ִגיַמת  ּפְ ִמּסֹוד  ְך  ִנְמׁשָ זֶה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ים  ְקַטּנִ
ֹראׁש ֹחֶדׁש,  ּבְ ן, ׁשֶ ם ּכֵ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּגַ לֹום, ְוַאּתָ ָרה ְלַרְבֵיי ַחס ְוׁשָ הּוא ַאְסּכָ ַחסר ָואו, ׁשֶ
ָאז  י  ּכִ ּתֹוְלדֹוָתם,  ְלָכל  ָרה  ּפָ ּכַ ְזַמן  ַוֲאַזי  ן,  ּקֵ ּוְלִהְתּתַ אֹות  ְלִהְתַמּלְ ָבָנה  ַהְלּ ַמְתֶחֶלת  ַאַזי  ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  ְך  ִנְמׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּתֹוְלדֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ָקה,  ְוַהְמּתָ ּוְסִליָחה  ָרה  ּפָ ּכַ ְך  ִנְמׁשָ
ים  ֲחָדׁשִ י  ָראׁשֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו  ָנא  ַוֲחֹמל  חּוס  ן  ַעל־ּכֵ ים,  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ַחּיִ
ה  ַנֲעׂשֶ ם  ְוׁשָ ְגבּוֵלנּו,  ּבִ ֵענּו  ְוִתּטָ ְלַאְרֵצנּו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֲעֵלנּו  ּתַ ׁשֶ ָפֶניָך,  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי  ָראּוי,  ּכָ
י  ָראׁשֵ מּוְסֵפי  ְוֶאת  ִהְלָכָתם,  ּכְ ּומּוָסִפים  ִסְדָרם  ּכְ ִמיִדים  ּתְ חֹובֹוֵתינּו  נֹות  ָקְרּבְ ְלָפֶניָך 
תֹוָרֶתָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרצֹוֶנָך,  ִמְצַות  ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ ְלָפֶניָך  ְוַנְקִריב  ה  ַנֲעׂשֶ ים  ֳחָדׁשִ
ִרים  ְקִריבּו ֹעָלה ַלְיֹהָוה ּפָ יֶכם ּתַ י ָחְדׁשֵ ָאמּור: ּוְבָראׁשֵ בֹוֶדָך ּכָ י ּכְ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדְ ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ
ָך  ַעּמְ י ּבְ ִמיִמים, ּוִמְנָחָתם ְוכּו'. ּכִ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ּכְ ָקר ׁשְ ֵני ּבָ ּבְ
ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ  , ָקַבְעּתָ ים ָלֶהם  י ֳחָדׁשִ י ָראׁשֵ ְוֻחּקֵ ל ָהֻאּמֹות  ִמּכָ ַחְרּתָ  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ
נֹות  ְרּבָ ל ַהּקָ ִאּלּו ִהְקַרְבנּו ּכָ ב ְלָפֶניָך ּכְ נֹות ֶנְחׁשָ ְרּבָ ת ַהּקָ ָפָרׁשַ עֹוְסִקים ּבְ ׁשֶ ּכְ הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ
י  ת ּוְבָראׁשֵ ָרׁשַ ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת ּפָ ָפֶניָך, ׁשֶ ן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִהְלָכָתם, ַעל־ּכֵ ם ּוִבְמקֹוָמם ּכְ ְזַמּנָ ּבִ
ב  ֶנְחׁשָ ִיְהֶיה  ֹחֶדׁש,  ֹראׁש  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ה  ָרׁשָ ַהּפָ אֹוָתּה  ּנֹאַמר  ׁשֶ ְזַמן  ֵאיזֶה  ּבְ יֶכם  ָחְדׁשֵ
ּקּון ּוִמּלּוי  ִחיַנת ּתִ יְך ַעל־ְיֵדי זֶה ּבְ ְזַמּנֹו, ְוַתְמׁשִ ן ֹראׁש ֹחֶדׁש ּבִ ִאּלּו ִהְקַרְבנּו ָקְרּבָ ְלָפֶניָך ּכְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ל ּתֹוְלדֹוָתם ׁשֶ ָקה, ַעל ּכָ ָרה ּוְסִליָחה ְוַהְמּתָ ּפָ ְך ּכַ ָבָנה, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִיְהֶיה ִנְמׁשָ ַהּלְ
ְזַמּנֹו,  ָכל ֹחֶדׁש ּבִ ת ִקּדּוׁש ְלָבָנה ּבְ ְרּכַ נּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ּבִ ים, ּוְתַזּכֵ ְזּכּו ְלַחִיים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ּיִ ׁשֶ
ָבָנה  ּה ׁשּום ִמעּוט ְוִיְהֶיה אֹור ַהּלְ ָבָנה ְוֹלא ִיְהֶיה ּבָ ִגיַמת ַהְלּ ָפֶניָך, ְלַמְלאֹות ּפְ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
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ֱאַמר: ֶאת  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָהְיָתה ֹקֶדם ִמעּוָטּה ּכְ מֹו ׁשֶ ית, ּכְ ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ אֹור ׁשִ ה ּכְ אֹור ַהַחּמָ ּכְ
ִוד  ׁשּו ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוֶאת ּדָ תּוב: ּוִבּקְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ דֹוִלים, ִויֻקּיַ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ׁשְ

ם, ָאֵמן: ַמְלּכָ

ּתֹוָרה קנב

ִעם  ְלָהעֹוָלם  ה  ְקדֹוׁשָ ָמה  ְנׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ה  ִלּפָ ַהּקְ ָאז  ָלּה,  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָהֲעָנִפים 
ֶנֶגד  ַתח  ּפֶ ָאר  ִנׁשְ ַרק  אֹוָתּה,  ְמסֹוֶבֶבת 
תּוַח,  ּפָ ַתח  ַהּפֶ ָהֱאמּוָנה  ֶנֶגד  ּכְ ׁשֶ ֱאמּוָנה, 
ִליִכים  ַגם ָהֲעָנִפים ַמׁשְ ּפְ ְוִלְפָעִמים ֵמֲחַמת 
ְוָאז  ָהֱאמּוָנה,  ִמן  ַהְינּו  ם  ָ ִמּשׁ אֹוָתם 
ְוֵאיָנם  ַתח  ַהּפֶ ַעל  ם  ּגַ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶטת  ֶ ּשׁ ִמְתּפַ
ם  ְרׁשָ ׁשָ ֶאל  ּוְלִהְתָקֵרב  ִלְכֹנס  ְיכֹוִלים 
ְסִתיַמת  ְוִהּנֵה  "ל,  ַהּנַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ הּוא  ׁשֶ
"ל הּוא ַרק ְלִפי  ּנַ ַהְינּו ָהֱאמּוָנה ּכַ ַתח ּדְ ַהּפֶ
ִליְך ַלחּוץ ֶאת  ְלַהׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָעה,  ׁשָ
ֶכף  ּתֵ ֲאָבל  ְלִהְתָקֵרב,  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי 
ה,  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ח  ְוִנְפּתָ ַתח  ַהּפֶ חֹוזֵר  ְך  ַאַחר־ּכָ
ָאז  ָגִמים,  ּפְ ִרּבּוי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּיֵׁש  ּוְכׁשֶ

ַתח  ַהּפֶ ִיְסּתֹם  ּלֹא  ׁשֶ ין  ׁשִ ְוחֹוׁשְ ִמְתָיְרִאין 
רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי 
ַמֲעִמיִדים  ְוָאז  "ל,  ַהּנַ ֶבת  ַהְמַסּבֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ
ֹמר  ִלׁשְ ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ְיֵרא  "ל  ַהּנַ ַתח  ּפֶ ּבַ
הּוא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ם,  ְלׁשָ ְנסּו  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ
י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ֶבת  ַהְמַסּבֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶנֶגד  ּתֹוֶעֶלת 
ַעל  ט  ֵ ּשׁ ּוְלִהְתּפַ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָלּה  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ם,  ׁשָ עֹוֵמד  ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ַהְיֵרא  ֵמֲחַמת  ַתח  ַהּפֶ
ַנְפׁשֹו  ּמֹוֵסר  ׁשֶ ּכְ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ְוַעל־ְיֵדי 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  יק,  ּדִ ַהּצַ ֶאל  ּוְלִהְתָקֵרב  ִלְנֹסַע 
עֹוֵמד  ׁשֶ ַאף  ֵאָליו,  ַעְצמֹו  ק  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ
ְנסּו  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ְוׁשֹוֵמר  ַמִים  ׁשָ ַהְיֵרא  ם  ׁשָ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ם,  ְלׁשָ
ַעְצמֹו: ַהְינּו ַהּמַֹח ּבְ ִאיר ֵאָליו ַהָחְכָמה ּדְ ּיָ ׁשֶ
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ים.  יק ׁשֹוֵמר ֱאֻמּנִ ָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ּפִ ְתחּו ִלי ׁשַ )פו( ּפִ

ל עֹוָלם, ְסַלח  בֹוד. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ׂשְ
נּו ֶלֱאמּוַנת  ה. ְוַזּכֵ דֹוׁשָ ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ּוְמַחל ַלֲעֹונֹוֵתינּו, ְוֵתן ָלנּו ּבְ
נּו  ְוַזּכֵ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְלַהֲאִמין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֲחָכִמים 
מֹות  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְלִנׁשְ ה ְלִהְתָקֵרב ּבֶ ִנְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ְתֵחי ְוׁשַ ה ִלְכֹנס ְלתֹוְך ּפִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ינּו  ַחּיֵ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ֵהם  י  ּכִ ַוֲאחּוִזים,  ְתלּוִים  נּו  ּלָ ּכֻ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֹאֶפן  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּבְ ֵלָמה ּבֶ ים, ְוֵתן ָלנּו ֱאמּוָנה ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְוֹאֶרְך ָיִמינּו. חּוָסה ָעֵלינּו ּבְ
ֱאֶמת ַעל־ ים ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ דֹוׁשִ ַדְרֵכיֶהם ַהּקְ ֱאֶמת ְוֵליֵלְך ּבְ ה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ְוֶאת  ָיֵדינּו  ֶאת  ָנִרים  ֹלא  ּוִבְלָעָדם  זּוָלָתם  ְקָוה  ּתִ ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָיָדם, 
ִליֵכנּו ְלעֹוָלם  ׁשְ ַחּטֹאֵתינּו ְוַכֲעֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ּתַ ְגֹמל ָלנּו ּכְ ֶמָך ְוַאל ּתִ ה ְלַמַען ׁשְ ַרְגֵלינּו. ֲעׂשֵ
לֹום. ַרֵחם ַעל  ָפֵנינּו ַחס ְוׁשָ ֶלת ּבְ ְנעֹול ַהּדֶ ַתח ְוַאל ּתִ ְסּתֹם ַהּפֶ ה, ְוַאל ּתִ דֹוׁשָ ִמן ָהֱאמּוָנה ַהּקְ
ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ַהְמֻלְכָלְך  ים טֹוִבים,  ֲעׂשִ ִמּמַ ְוָהֶאְביֹון, ֶהָחֵסר  ֶהָעִני  ָעַלי  ּוִבְפָרט  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָלל  ּכְ
ן  ּכֵ ם  ּגַ זֶה, ֵהם  ּכָ גּום  ּפָ גּוף  ּבְ ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ים טֹוִבים  ֲעׂשִ ַהּמַ ם ְמַעט  ּגַ זֶה  ר ֵמֲחַמת  ָרִעים. ֲאׁשֶ
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ִהיא  ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֶפַתח ַהּקְ מֹוִני ִלְכֹנס ּבְ ל טֹוב ּכָ ה ַנַער ַהְמֹנָער ִמּכָ ה ִיְזּכֶ ה, ּוַבּמֶ גּוִמים ַהְרּבֵ ּפְ
ֲעֹונֹות  ָמִתי. ִאם  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ִפי  ּכְ ִלי  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ יק ָהֱאֶמת  ּדִ ְלַהּצַ ה, ְלִהְתָקֵרב  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 
ְתֵחי  ּפִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִלי  ּוְפַתח  ָעַלי,  ַרֵחם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָאדֹון  ַיֲעֹמד.  ִמי  ֲאֹדָני  ָיּה  ָמר  ׁשְ ּתִ
ְוָחָזק  יץ  ַאּמִ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ים ֱאמּוָנְתָך  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ֲאֵליֶהם  ּוְלִהְתָקֵרב  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ִמיד,  ּתָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ם  ְוַקּיָ
ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ּוְתַבּטֵ ְוַתֲעֹקר  ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמָחְכָמָתם  ֹאב  ְוִלׁשְ ְוִליֹנק  ֱאֶמת,  ּבֶ
ַעל  ִדים  ְתַנּגְ ְוַהּמִ ַהחֹוְלִקים  ל  ּכָ ִכין  ִנְמׁשָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ אֹוָתם,  ִבין  ַהְמַסּבְ אֹוֲחָרִנין  ְטִרין  ְוַהּסִ
ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ֲעֵליֶהם  ּנֹוְפִלים  ׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֵפקֹות  ְוַהּסְ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ְוָכל  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים חּוס ַוֲחֹמל ָעָלי ְוַעל ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א ְיֹהָוה, ּבְ לֹום. ָאּנָ ְלַהְרֵהר ַאֲחֵריֶהם ַחס ְוׁשָ
ַלֲאִמּתֹו.  ָלנּו ָהֱאֶמת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּיֹות,  ַוֲאִמּתִ ּוְנכֹונֹות  ֵלמֹות  ׁשְ ָלנּו ֵעצֹות  ְוֵתן 
ה ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהֲעִלים  ּלֹא ִיְהֶיה ֹכַח ְלׁשּום ְקִלּפָ ֹאֶפן ׁשֶ ֲעֵרי ָהֱאמּוָנה, ּבְ ח ָלנּו ׁשַ ְוִתְפּתַ

לֹום: ַער ַחס ְוׁשָ ַ ר ַהּשׁ ָהֱאֶמת ְוִלְסּגֹ

י  ל, ּכִ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ עֹוָלם. ּוְכָבר ּכָ ֲחֹלֶקת ּבָ ַרם ַהּמַ ּגָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה יֹוֵדַע ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲחֹלֶקת,  רּות ַהּמַ ּבְ , ְונֹוַסף ָלזֶה ִהְתּגַ ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ד ַעְצִמי ֲאִני ֲחלּוׁש ּכַֹח ְמֹאד ּכַ ַגם ִמּצַ
יֹוְדִעים  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַעְצָמם,  ּבְ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ְוַהּתַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁשֶ גֹוְרָיא  ּטֵ ַהּקַ ּוִבְפָרט 

ל ּתֹוֶעֶלת ַעל־ָידֹו ָלֶנַצח. ּנּוַכל ְלַקּבֵ ָמֵתנּו ׁשֶ ְך ְלׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּיָ ַ יק ָהֱאֶמת ַהּשׁ ּדִ ֵמַהּצַ

י,  ִלּבִ ְצפּון  ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ּוְכָליֹות.  ִלּבֹות  ּבֹוֵחן  ֱאֶמת,  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
י ְלַחְצרֹות ְיֹהָוה, ִלְזּכֹות  ְלָתה ַנְפׁשִ י, ְמֹאד ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ִלּבִ ּבְ ה ׁשֶ ֻקּדָ ְפִניִמּיּות ַהּנְ ר ּבִ ֲאׁשֶ
יֵבִני  י, ְלהֹוִציֵאִני ֵמֲעֹונֹוַתי ְוַלֲהׁשִ רֹות ַנְפׁשִ יֵעִני ִמּצָ ּיּוַכל ְלהֹוׁשִ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ
ָבעֹות  ַהּגְ ַעל  ץ  ְמַקּפֵ ֶהָהִרים  ַעל  ג  ְמַדּלֵ ָהִייִתי  ְוֶאְמָצֵאהּו  י  ָיַדְעּתִ ן  ִיּתֵ ִמי  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך 
ִני ְלַבּלֹות  ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְוַזּכֵ ן ַרֵחם ָעַלי ּבַ יֶדּנּו. ַעל־ּכֵ ר ְצָעַדי ַאּגִ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ִמְסּפַ
ָאֲהָבה  ה ִלְמֹצא ֵאת ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֶסף ּוְכַמְטמֹוִנים, ַעד ׁשֶ ּכֶ ׂשֹו ּכַ ׁשֹו ּוְלַחּפְ ִנים ַעל זֶה, ְלַבּקְ ָיִמים ְוׁשָ
ה  ָמִתי, ְוֶאְזּכֶ ְך ְלׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּיָ ַ יק ָהֱאֶמת ַהּשׁ ּדִ ֱאֶמת ַהּצַ ה ִלי ּבֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה ְמֵהָרה ׁשֶ ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ַנְפׁשִ
ה ֵליֵלְך  ֵבִני ׁשּום ִעּכּוב, ַרק ֶאְזּכֶ ֱאֶמת. ְוַאל ִיְמָנֵעִני ׁשּום מֹוֵנַע ְוַאל ְיַעּכְ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבֶ
ֹאב ַעל־ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ֵלָמה ַוֲחָזָקה ּוְנכֹוָנה, ַעד ׁשֶ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ָכל ּכִֹחי. ְוֶאְזּכֶ ְוָלרּוץ ַאֲחָריו ּבְ

ה ּוְלֵהִטיב ִמּטּובֹו ַלֲאֵחִרים ְלָהִפיץ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה. ָמֵלא ַרֲחִמים  דֹוׁשָ ָיָדּה ֵמָחְכָמתֹו ַהּקְ
ָהעֹוְמִדים  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ְוָכל  ַתְרָעא  טּוֵרי  ַהּנְ ל  ּכָ ּוְלָגֵרׁש  ל  ְלַבּטֵ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַצּוֵ ָעֵלינּו,  ַרֵחם 
ָהרֹוֶצה  ל  ּכָ ִלְכֹנס  ּיּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַתח,  ַהּפֶ ִמן  א  ְקִליׁשָ א  רּוְכּתָ ַהּפָ ם  ּגַ ק  ּוְתַסּלֵ ַתח,  ַהּפֶ ַעל 
יֵניֶהם ׁשּום ַמֲחֹלֶקת  ּלֹא ִיְהֶיה ּבֵ ַמִים, ׁשֶ ִרים ְוִיְרֵאי ׁשָ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ל ַהּצַ ֵלב ּכָ ן ּבְ ִלְכֹנס. ְוִתּתֵ
ת  ִהְתָקֵרב ִלְנֻקּדַ לֹום, ׁשּום ְמִניָעה ְוִעּכּוב ּוִבְלּבּול ִמּלְ ְך ֵמֶהם ַחס ְוׁשָ ָלל, ְוֹלא ִיְהֶיה ִנְמׁשַ ּכְ
ִני אֹוִתי ְוֶאת  מֹוֵתינּו. ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ְך ָלנּו ּכְ ּיָ ַ יק ָהֱאֶמת ַהּשׁ ּדִ הּוא ַהּצַ ָהֱאֶמת, ׁשֶ
ֱאֶמת, ִלְמֹסר ּגּוֵפנּו  ְהֶיה ָלנּו ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבֶ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ ית־ִיׂשְ ל זֶַרע ּבֵ ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ
ל  ֹאב ּוְלַקּבֵ ה ִליֹנק ְוִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ יק ָהֱאֶמת, ּבְ ּדִ ִביל ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ׁשְ נּו ּוְמֹאֵדנּו ּבִ ְוַנְפׁשֵ
ְכָלל ּוִבְפָרט. ְוָתִביא אֹוָתנּו ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ  ה ּבִ ֻאּלָ ה. ּוְתַמֵהר ַהּגְ דֹוׁשָ ָחְכָמה ֵמָחְכָמתֹו ַהּקְ
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יַע  י ְכָבר ִהּגִ ה, ּכִ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ים, ְמקֹום ָהֱאמּוָנה, ּכְ ה, ֶאֶרץ ַהַחּיִ דֹוׁשָ ָרֵאל, ֶאֶרץ ַהּקְ ִיׂשְ
ָעֵלינּו  ָאַרְך  ְכָבר  י  ּכִ ֵאיָמַתי,  יו  ַעְכׁשָ י ִאם ֹלא  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ְלַעּמְ יַע  ּתֹוׁשִ ׁשֶ ְוָהעֹוָנה  ָהֵעת 
רּון  ְכָלל ּוִבְפָרט. ַרֶחם ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיׁשֻ ִמי ְורּוָחִני ּבִ ַגׁשְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּבְ לּות ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ַהּגָ
ֵעת ָצָרה,  יָטה ַוֲעֵננּו ּבְ ִריֶתָך. ַהּבִ ֶמָך. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ּבְ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ְסַלח ּוְמַחל ֲעֹוָנם ְוהֹוׁשִ
ה  ַתֲעׂשֶ ַכֲחָטֵאינּו  ה ְלעֹוָלם, ֹלא  דֹוׁשָ ַהּקְ ִליֵכנּו ֵמֱאמּוָנְתָך  ׁשְ ּתַ ַהְיׁשּוָעה. ַאל  ְיֹהָוה  ְלָך  י  ּכִ
ּנּו.  ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ַאל  ָך  ָקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך  ִמּלְ ִליֵכנּו  ׁשְ ּתַ ַאל  ָעֵלינּו.  ִתְגֹמל  ַכֲעֹונֹוֵתינּו  ְוֹלא  ָלנּו 
ַער.  ׁשַ ְנִעיַלת  ֵעת  ּבְ ַער  ׁשַ ָלנּו  ַתח  ּפְ ַעְזֵבנּו.  ּתַ ּכֵֹחנּו ַאל  ְכלֹות  ּכִ ִזְקָנה  ִליֵכנּו ְלֵעת  ׁשְ ּתַ ַאל 
ָפֵנינּו,  ּבְ ּוְסגּוִרים  ְנעּוִלים  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעֵרי  ׁשַ ַוֲעַדִין  נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ֵמינּו  ִמּיָ ה  ַהְרּבֵ ָעְברּו  ְכָבר  י  ּכִ
מֹוִני, ָהעֹוֵמד  ֵעינּו ָהֲעצּוִמים. ֵיעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַעל ָעלּוב ּכָ ים ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ה ּוְלַהְכִניֵסִני  ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ַח ִלי ׁשַ ה ְלַמְלָאֶכיָך ִלְפּתֹ ה, ְוַצּוֵ ִנים ַהְרּבֵ ַתח זֶה ָיִמים ְוׁשָ ֵאֶצל ַהּפֶ
ְוַהָיֵרַח  ְוָהאֹור  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְך  ְחׁשַ ּתֶ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֶהם  ּבָ
יֹום ַצר ִלי  י ּבְ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ָעֶריָך. ַאל ּתַ ֶמׁש ָיֹבא ְוִיְפֶנה ָנבֹוָאה ׁשְ ֶ ְוכּו'. ַהּיֹום ִיְפֶנה ַהּשׁ
ֱאֻמָנְתָך  ֲחנּוַני ּבֶ ִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ּתַ ִפּלָ ַמע ּתְ יֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני. ְיֹהָוה ׁשְ ה ֵאַלי ָאְזֶנָך ּבְ ַהּטֵ
ֹאַרח  ָך ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ ֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה ׁשֶ ִצְדָקֶתָך. ּכָ ֲעֵנִני ּבְ
ל  ּכָ יִתי  ִקּוִ ִעי אֹוְתָך  ִיׁשְ ֱאֹלֵהי  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ֲאִמּתֶ ּבַ ַהְדִריֵכִני  ׁשֹוְרָרי.  ְלַמַען  ִמיׁשֹור 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ַהּיֹום. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה קנג

ה ּוְלָבָנה,  ִחיַנת ַחּמָ ְלִמיד ְוָהַרב ֵהם ּבְ ַהּתַ
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ִנים  ּפָ לֹו  ֵיׁש  ְלִמיד  ַהּתַ ְוִאם 
ֵני  ּפְ אֹור  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ָאז  ְנִהיִרין,  ין  ַאְנּפִ
ָהַרב  ֵני  ּפְ אֹור  ָפָניו  ּבְ ְתָרֶאה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ָהַרב 
אֹור  ֶלת  ְמַקּבֶ ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ׁש,  ַמּמָ
ְלִמיד־ ּתַ ֵני  ּפְ ַלת  ַקּבָ ִעְנַין  ְוזֶהּו  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ
ְלתֹוְך  ָהַרב  ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ ַלת  ַקּבָ ַהְינּו  ָחָכם, 

ֵאין  ְלִמיד  ַהּתַ ִאם  ַאְך  ׁש,  ַמּמָ ּלֹו  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ
ין  ַאְנּפִ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִנים,  ּפָ לֹו 
ַתֲאַות  ּבְ ע  ּקָ ְמׁשֻ הּוא  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֲחׁשּוִכין 
ָהַרב.  ֵני  ּפְ תֹוכֹו  ּבְ ִמְתָרֶאה  ֵאין  ָאז  ָממֹון, 
ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ֵאין  ִנים,  ּפָ ַעזּּות  הּוא  ׁשֶ ִמי  ְוֵכן 
ֵני ָהַרב  ל ּפְ ה, ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַקּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ּפָ

"ל: ּנַ ּלֹו ּכַ ִנים ׁשֶ ַהּפָ ּבְ

ה ְלתֹוָרה קנג ִפָלּ ּתְ

ֵניֶהם  ל ּפְ ה ְלַקּבֵ ים. ְוֶאְזּכֶ ּיִ יִקים ַוֲחָכִמים ֲאִמּתִ ִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*כב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֵמאֹור  י  ּלִ ׁשֶ ִנים  ּפָ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ֶהָאָרה  ל  ְלַקּבֵ ֲאִני  ם  ּגַ ה  ֶאְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָלֶהם  ְלִהְתָקֵרב  ִני  ְוַזּכֵ ֶמׁש,  ֶ ֵמַהּשׁ אֹור  ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ָבָנה  ַהּלְ ְבִחיַנת  ּבִ דֹוׁש,  ַהּקָ ֵניֶהם  ּפְ
ׁש  ַמּמָ ֵניֶהם  ּפְ ל אֹור  ְלַקּבֵ ֵניֶהם  ּפְ ַלת  ַקּבָ ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכַ ל  ּכָ ֶהם  ִעּמָ ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ
ְנִהיִרין  ין  ְלַאְנּפִ ִני  ּוְתַזּכֵ ַני,  ּפָ תֹוְך  ּבְ ַעְצמֹו  ְוֶהָחָכם  ָהַרב  ֵני  ּפְ ְתָרֶאה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ַני,  ּפָ תֹוְך  ּבְ
ין ֲחׁשּוִכין,  ר הַאְנּפִ הּוא ִעּקָ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ין ֲחׁשּוִכין, ּוִבְפָרט ִמּתַ ל ִמיֵני ַאְנּפִ יֵלִני ִמּכָ ְוַתּצִ
יֵלִני ֵמַעזּּות  ּלֹו, ְוַתּצִ ִנים ׁשֶ תֹוְך ַהּפָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ל ֶאת ַהּפָ ַעל־ְיֵדי זֶה ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ׁשֶ



תקטּתֹוָרה קנד

ֵני ָהַרב  ל ּפְ ה, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֵאינֹו ָיֹכל ְלַקּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ִנים ֵאין לֹו ּפָ הּוא ַעז ּפָ י ִמי ׁשֶ ִנים, ּכִ ּפָ
ֹמַע  יק ָהֱאֶמת, ְוִלׁשְ ּדִ ַעם ִעם ַהּצַ ָכל ּפַ ר ּבְ ִני ְלַדּבֵ ּלֹו, ּוְתַזּכֵ ִנים ׁשֶ תֹוְך ַהּפָ ְוֶהָחָכם ָהֱאֶמת ּבְ
ָניו  ּפָ אֹור  ִנְכַלל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ ָפִנים,  ּבְ ִנים  ּפָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ּנּו  ִמּמֶ
ה  ָפִנים. ֶאְזּכֶ ִנים ּבְ י ּפָ ר ִעּמִ ַדּבֵ ּיְ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ָעה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכַ י ּכָ ּלִ ִנים ׁשֶ תֹוְך ַהּפָ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ
ל ֶאל  ּטֵ ׁש ּוְלִהְתּבַ ַאְחדּות ֶאָחד ַמּמָ ים ּבְ דֹוׁשִ ּבּוָריו ַהּקְ ֵלל ִעם ּדִ ר ּוְלִהּכָ ֵ ְלִהְתַאֵחד ּוְלִהְתַקּשׁ
רּוד  ָלל ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ּפֵ יׁש ֶאת ַעְצִמי ּכְ ּלֹא ַאְרּגִ מּור, ַעד ׁשֶ ִבּטּול ּגָ ים ּבְ דֹוׁשִ ּבּוָריו ַהּקְ ּדִ
זֶּה  ׁש ׁשֶ י ַמּמָ ּנִ י ְויֹוֵצא ִמּמֶ ר ִעּמִ ַעְצמֹו ְמַדּבֵ ּבּור ּבְ ִאּלּו ַהּדִ ים ַרק ּכְ דֹוׁשִ ּבּוָריו ַהּקְ יִני ְלֵבין ּדִ ּבֵ
ן ּתֹוָרה. ּוְכַמֲאָמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ַמּתָ ֱאָמר ּבְ ֶכם ַהּנֶ ר ְיֹהָוה ִעּמָ ּבֵ ָפִנים ּדִ ִנים ּבְ ִחיַנת ּפָ ּבְ
ְהיּו  ּיִ ה ׁשֶ ָרֵאל. ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ר ִעם ּכָ ַעְצמֹו ָהָיה ְמַדּבֵ ּבּור ּבְ ַהּדִ ִלְבָרָכה: ׁשֶ
ָמִתי ְלעֹוְלֵמי ַעד  י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ַנְפׁשִ תֹוְך ְלָבִבי ּוְמִאיִרים ּבְ ְבֵרי ָהַרב ָהֱאֶמת ֲחקּוִקים ּבְ ל ּדִ ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון: ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. ָאֵמן ּכֵ

ּתֹוָרה קנד

ֵמִעְנָין  ַהזֶּה  ֲאָמר  ֵמַהּמַ ַהּיֹוֵצאת  ָהֵעָצה 
ְוׁשֹוֵפט  ן  ּדָ ָאָדם  ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ
ָעָליו  ֵאין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ַמּטָ ִמּלְ ַעְצמֹו  ֶאת 
ּום  ַמְעָלה, ְוָאז ֵאין ָצִריְך ִליָרא ִמּשׁ ין ִמּלְ ּדִ

ּה  ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ ָבר, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַמֲעֶלה ַהּיִ ּדָ
ָבר  ּכְ ְוכּו',  ִיְתָיֵרא  י  ִמּמִ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ַעת,  ַלּדַ
ט"ו  ִסיָמן  ּבְ ְלֵעיל  ֲאִריכּות  ּבַ ִמזֶּה  ְמֹבָאר 

ם: ן ׁשָ ַעּיֵ

ה ָרָעה ְמֹאד ּתֹוָרה קנה י ַעְצבּות ִהיא ִמּדָ

ְוֹכַח א.  ַהגֹוֵדל  ּכַֹח  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֱאמּוָנה 
ֲאִריכּות  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ַהּצֹוֵמַח 
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאמּוָנה  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ִים,  ַאּפַ
ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ְוצֹוֵמַח  גֹוֵדל  הּוא 
יּוַכל  ֹלא  י  ּכִ ָמה.  ָעָליו  ַיֲעֹבר  ִאם  ֲאִפּלּו 
הּוא  ַרק  ּומֹוֵנַע  ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  לֹו  ְלַבְלּבְ
ָעָליו,  ֲעֹבר  ּיַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ִלְסּבֹל  ַאּפֹו  ַמֲאִריְך 
ֵמֲעבֹוַדת  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ י  ּכִ
ַהּכֹל  ה',  ְלִיְרֵאי  ִמְתָקֵרב  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ה' 
ּוְכֵבדּות  ְוַעְצבּות  ַעְצלּות  ֵמֲחַמת  הּוא 
ִאם  י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  א  ּבָ ׁשֶ
ָראּוי  ּכָ ָהֱאֶמת  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  לֹו  ָהָיה 
ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד  ֵרז  ּוִמְזּדָ ָרץ  ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ
ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֵכן  ָלֶהם, 
א  ּבָ ׁשֶ ּוְכֵבדּות  ן ֵמֲחַמת ַעְצלּות  ּכֵ ם  ּגַ הּוא 

לֹו  ָהָיה  ִאם  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ֵמֶחְסרֹון 
ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַמֲאִמין  ְוָהָיה  ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה 
ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ְוׁשֹוֵמַע  ָעָליו  עֹוֵמד  ַרְך  ִיְתּבָ
תֹו,  ִפּלָ יו ּוַמֲאִזין ְלקֹול ּתְ ּיֹוֵצא ִמּפִ ְוִדּבּור ׁשֶ
ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלּבּול  ּבִ ר  ִעּקַ ַאְך  דֹול,  ּגָ ק  ְוֵחׁשֶ
ל  ּכָ ְוֵכן  ֱאמּוָנה.  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  הּוא 
ּוֵמֲעבֹוַדת  ִויֵרִאים  יִקים  ּדִ ִמּצַ ַהִהְתַרֲחקּות 
ֱאמּוָנה,  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ַהּכֹל  ֱאֶמת,  ּבֶ ה' 
ְוַעְצבּות  ַעְצלּות  ָעָליו  א  ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ֱאמּוָנה  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל,  ַהּנַ ּוְכֵבדּות 
ַרק  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ְלָמְנעֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֵלָמה  ׁשְ
ְוצֹוֵמַח  ְוגֹוֵדל  ַהּכֹל,  ִלְסּבֹל  ַאּפֹו  ַמֲאִריְך 

ְהֶיה: ּיִ ֲעבֹוַדת ה' ֵאיְך ׁשֶ ּבַ

ִים ב.  ַאּפַ ַוֲאִריכּות  ֶלֱאמּוָנה  ִלְזּכֹות 



ה ְלתֹוָרה קנה ִפָלּ ּתְ תקי

ְוָצִריְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל־ְיֵדי  הּוא  "ל  ּנַ ּכַ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ֶאָחד  ל  ּכָ
ַעד  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוַגְעּגּוִעים  ּסּוִפים  ּכִ לֹו 
ְעּגּוִעים  ּגַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַגם  ם,  ְלׁשָ ָלבֹוא  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ְוהּוא  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל 
ֱאמּוָנה  י  ּכִ ְוַעְצבּות,  ַעס  ּכַ ל  ְלַבּטֵ ה  ְסֻגּלָ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ זֹּוִכין  ׁשֶ ִים  ַאּפַ ַוֲאִריכּות 

ַעס ְוָהַעְצבּות: ֵהם ִהּפּוְך ַהּכַ

ה ְלתֹוָרה קנה ִפָלּ ּתְ

ְהֶיה  ּיִ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוֶאֶמת. ַזּכֵ )פד( ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ

ָרֵאל, ַעד  ִיׂשְ י ָלֹבא ְלֶאֶרץ  ק ֲאִמּתִ ְוֵחׁשֶ ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ְוַגְעּגּוִעים  ּסּוִפין  ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלָכל  ִלי 
ּוְרצֹוִני,  ִקי  ֶחׁשְ ַהּפַֹעל  ִמּכַֹח ֶאל  ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְלהֹוִציא  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֶדל ַהֶהְכַרח  ה יֹוֵדַע ּגֹ י ַאּתָ ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּכִ לֹום ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ְוָלבֹוא ְלׁשָ
ה, ְלֹגֶדל ֹעֶצם ִרחּוִקי  דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ָרֵאל, ּבָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֲאִני ָצִריְך ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ּבְ ּמָ י, ּכַ ּלִ ׁשֶ
ל זֶה ֲאִני  ר ַעל ּכָ י, ֲאׁשֶ ְעּתִ י ּוִבְלּבּול ּדַ ִלּבִ ּבְ ִמּיּוִתי ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ָך, ּוְלֹעֶצם ֹעִביּות ּגַ ִמּמְ
ׁשֶֹרׁש  ם  ׁשָ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ְמקֹור  ְיסֹוד  ר  ִעּקָ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ִלְהיֹות  ָצִריְך 
ְבָחר,  ָרֵאל ַהּנִ ִביל ַעּמֹו ִיׂשְ ׁשְ ּה ּבִ ַחר ּבָ ר ְיֹהָוה ּבָ ָרֵאל. ִהיא ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ת ִיׂשְ ַ ָלִלּיּות ְקֻדּשׁ ּכְ
ֶאֶרץ  ים,  ְצִחּיִ ְוַהּנִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  ִמיד,  ּתָ אֹוָתּה  ּדֹוֵרׁש  ְיֹהָוה  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ִהיא 
ּה ִעיר ֱאֹלֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו,  ר ּבָ ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶחְמּדָ

ל ָהָאֶרץ: ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ

יק ָמֵלא ְצָדקֹות.  ן ָמֵלא ֲחָסִדים, טֹוב ָמֵלא טֹובֹות. ַצּדִ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַחְסּדָ
ה  ֶאְזּכֶ ם, ׁשֶ ַנת ִחּנָ ַרֲחִמים ָוֶחֶסד ּוְבַמּתְ י ְוֵתן ִלי ּבְ ְרצֹוְנָך ִעּמִ יַע ָמֵלא ְיׁשּועֹות. ֵהִטיָבה ּבִ מֹוׁשִ
ר  ר ָיְרׁשּו ֲאבֹוֵתינּו, ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה, ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ָרֵאל, ָלָאֶרץ ַהּקְ ְמֵהָרה ָלֹבא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
נּו  ְוִתּקְ ם  ְלׁשָ אּו  ּבָ ם  ְוֻרּבָ ם.  ׁשָ ִלְהיֹות  ם  ַנְפׁשָ ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ
ה  ְנֻקּדָ ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ַהּכֹל  זָּכּו,  ֶ ּשׁ ְלַמה  ם  ׁשָ ְוָזכּו  ֲעלּו  ּפָ ֶ ּשׁ ם ַמה  ׁשָ
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ם  ֵ ה לֹו ַהּשׁ ּלָ ּגִ ַקל ּוָמָנה, ַעד ׁשֶ יט ְוָרָאה ְוֵהִבין ְוָחַקר ְוָחַקק ְוָחַצב ּוָמַדד ְוׁשָ ה ְמֹאד, ְוִהּבִ ַהְרּבֵ
ה ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה, ְוִהְבִטיחֹו  ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ִהיא ְיסֹוד ְנֻקּדַ ה ַהזֹּאת ׁשֶ דֹוׁשָ ַרְך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּקְ ִיְתּבָ
ְזכּותֹו ְוֹכחֹו  ִני ּבִ ֶמָך, ְוַזּכֵ ן ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ְלַהְנִחיל אֹוָתּה ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְלדֹורֹוָתם. ַעל־ּכֵ
ֵאין  ַתְכִלית ׁשֶ חּות ּבְ ְבזֶה ְוַהּפָ ם ָאֹנִכי ַהּנִ ה ּגַ ֶאְזּכֶ ם, ׁשֶ זָּכּו ָלֹבא ְלׁשָ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ּוִבְזכּות ּכָ
ְכסּוִכים ַהּמֹוְנִעים  ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוַהּסִ ל ַהּמְ ג ְוִלְקּפֹץ ְמֵהָרה ַעל ּכָ ִחיתּות ַאֲחָריו, ְלַדּלֵ ּפְ
ה.  דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ דֹול ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְזִריזּות ּגָ ר ַהּכֹל ְמֵהָרה ְוָלֹבא ּבִ ּבֵ ָרֵאל, ְלׁשַ ְנֹסַע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִמּלִ
ָך,  יו ֶנְגּדֶ ּפָ ֹמִני ַהּפֹוֵרׂש ּכַ ָנא ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָעַלי, ַרֵחם ַעל ָעִני ְוֶאְביֹון ּכָ
ְלּבּול  ֱאֶמת, ֵמֹעֶצם ּבִ ם ְלַבד. ְוַגם זֶה ֵאיִני זֹוֶכה לֹוַמר ּבֶ ַנת ִחּנָ ׁש ְוׁשֹוֵאל ְצָדָקה ּוַמּתְ ְמַבּקֵ
ה  ְמַצּפֶ ֲאִני  י־ֵכן,  ְוַאף־ַעל־ּפִ ַרֲחִמים.  ָמֵלא  ָאדֹון  ְלָפֶניָך  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י,  ְעּתִ ּדַ ַוֲעִכיַרת 
ָעַלי  ְוַרֵחם  חּוס  ְפָלאֹות.  ְוַהּנִ ַהּנֹוָראֹות  ְוִצְדקֹוֶתיָך  ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ְוטֹוָבְתָך  ִליׁשּוָעְתָך 
ַעל  ַלֲעֹבר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּוְלָבִבי,  י  ְעּתִ ּדַ ץ  ְוַאּמֵ ְוַחזֵּק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְמֵהָרה  לֹום  ְלׁשָ ַוֲהִביֵאִני 



ה ְלתֹוָרה קנה ִפָלּ תקיאּתְ

ַפע ַעל  ׁשֶ יַע ִלי ָממֹון ּבְ ּפִ ל ְמִניעֹות ַהּמַֹח. ְוַתׁשְ ְלּבּוִלים ְוַעל ּכָ ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוַהּבִ ל ַהּמְ ּכָ
לֹום  ָרֵאל, ׁשָ לֹום ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשָ לֹום ְוָלֹבא ּבְ ׁשָ ה ִלְנֹסַע ּבְ ֶרְך. ְוֶאְזּכֶ הֹוָצאֹות ְוָכל ִהְצָטְרכּות ַהּדֶ
ל ִמיֵני  ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִמּכָ יֵלִני ִמּכָ ַגע. ְוַתּצִ ִלי ּפֶ לֹום ּבְ גּוִפי ּוְבתֹוָרִתי ּוְבָממֹוִני, ׁשָ ּבְ
עֹוָלם,  ּבָ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ ֶרְך ָהָרחֹוק ַהזֶּה ּבְ לֹום, ַעל־ְיֵדי ַהּדֶ יַע ִלי ֶהזֵּק ַחס ְוׁשָ ָגִמים. ְוֹלא ַיּגִ ְפּ
ה  לֹום. ְוֶאְזּכֶ ׁשָ לֹום ְוָאבֹוא ּבְ ׁשָ רּוָחִנּיּות, ְוֵאֵצא ּבְ ִמּיּות ְוֹלא ּבְ ַגׁשְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ֹלא ּבְ ּבְ
ת ֶאֶרץ  ַ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ י. ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ל ָצְרּכִ ָרֵאל ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ּבְ ִלְפֹעל ׁשָ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: דֹוָלה ּכִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ א ּבִ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָרֵאל, ְוֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ִמּדַ ִיׂשְ

ִים  ה ַלֲאִריַכת ַאּפַ ַתְכִלית. ְוֶאְזּכֶ ַעס ּבְ ת ַהּכַ ר ִמּדַ ּבֵ ָרֵאל ְלׁשַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ִני ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ּוְתַזּכֵ
ָדה  ַעס ְוַהְקּפָ יד ׁשּום ּכַ ֲעִסי ָתִמיד, ְוֹלא ֶאְכעֹוס ְוֹלא ַאְקּפִ ׁש ּכַ ה ִלְכּבֹ ֶאְזּכֶ ִחינֹות, ׁשֶ ָכל ַהּבְ ּבְ
ֵלָמה ּוִבְתִמימּות  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ה ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבֶ עֹוָלם. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ָלל ַעל ׁשּום ּדָ ּכְ
בֹות  ַמְחׁשְ ְוָכל  ּכִֹחי  ל  ּכָ ּוְלַהְכִניס  ַוֲעצּוָמה,  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְוַלֲעֹסק  דֹול.  ּגָ
ְוֵאַדע  ְמֹאד.  ְמֹאד  ְוַהּנֹוָרָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ י  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ
ה,  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ה עֹוֵמד ָעֵלינּו ּבִ בֹוֶדָך, ְוַאּתָ י ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ֵלָמה ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ ְוַאֲאִמין ּבֶ
ה. ְוֵאַדע ִלְפֵני ִמי ֲאִני  ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ יב ּכָ יט ּוַמֲאִזין ּוַמְקׁשִ ה ׁשֹוֵמַע ּוַמּבִ ְוַאּתָ
ְך ָעַלי ִיְרָאה ְוֵאיָמה  רּוְך הּוא, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֻיְמׁשַ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ עֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
י  ְעּתִ יַח ּדַ ה, ְוֹלא ַאּסִ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ָכל ּדִ ן ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ה ְלַכּוֵ ֶניָך. ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה ִמּפָ ּגְ
ל  ּלֹות ׁשֶ רּוׁש ַהּמִ ַנת ּפֵ ּוָ ָלל ִמּכַ י ּכְ ְעּתִ ה, ְוֹלא ַאְתִחיל ְלַהּטֹות ּדַ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ׁשֶ ּום ּדִ ָלל ִמּשׁ ּכְ
ה, ַרק  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ָלל ּבִ ָבה ִחיצֹוָנה ְוָזָרה ּכְ לֹום ׁשּום ַמֲחׁשָ ה. ְוֹלא ֶאְחׁשֹב ַחס ְוׁשָ ִפּלָ ַהּתְ
ֵתק ְוֹלא ֵיָהֵרס  ר ֹלא ִיּנָ יץ ְוָחָזק ֲאׁשֶ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ י ּבְ ְבּתִ ר ַמֲחׁשַ ֵ ה ְלַקּשׁ ֶאְזּכֶ
דֹול  ְזִריזּות ּגָ ים טֹוִבים ּבִ ה ּוְבַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבְ ר ּבַ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְלעֹוָלם. ְוֶאְזּכֶ
ב, ְוֹלא  ּטּול ּוִבְלּבּול ּומֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ י ַעל ׁשּום ּבִ ַדְעּתִ יַח ּבְ ּגִ ה ַוֲעצּוָמה, ְוֹלא ַאׁשְ ְמָחה ַרּבָ ּוְבׂשִ
ָלל, ְוֹלא ִתּפֹל ָעַלי ׁשּום  ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ ָלל, ְוֹלא ָאחּוׁש ְוֹלא ֶאְסּתַ י ֲעֵליֶהם ּכְ ְעּתִ ל ּדַ ֲאַבְלּבֵ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ָלל.  ּכְ ַעת  ַהּדַ ַוֲחִליׁשּות  ּוְכֵבדּות  ְוַעְצבּות  ַעְצלּות 
ל ִמיֵני ַעְצלּות ּוְכֵבדּות ּוְמִניעֹות ַהּמַֹח  ל ְלַגְמֵרי ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה, ְלׁשַ דֹוׁשָ ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּקְ
ב,  ּלֵ ּבַ בֹות ָזרֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ חֹוָרה ּוַמֲחׁשָ ים ְוַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ִמּיִ ׁשְ ּוְמִניעֹות ּגַ
ֶאֶרְך  ת  ְלִמּדַ ה  ְוֶאְזּכֶ ְוָהֲעצּוִמים.  דֹוִלים  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ֶאְזּכֶ ַהּכֹל 
ל ְוִלְבִלי  ּכֵ ְלּבּוִלים ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ִניעֹות ְוַהּבִ ל ַהּמְ י ַעל ּכָ ה ְלַהֲאִריְך ַאּפִ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ִים ּבֶ ַאּפַ
תֹוָרה  י ּבְ ּלִ ׁשֶ ה ַלֲעׂשֹות ֶאת  ָלל. ַרק ֶאְזּכֶ ּכְ ָבר  ּדָ ת ִלי ׁשּום  ִיְכּפַ ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ָלחּוׁש ֲעֵליֶהם 
ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ לֹום  ְוׁשָ ַחס  רּוִחי  ִתְקַצר  ְוֹלא  ְמָחה,  ּוְבׂשִ ְזִריזּות  ּבִ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ
ה,  דֹוׁשָ ְך ִמן ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ְמׁשָ ה, ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ֶדל ְוֹכַח ַהּצֹוֵמַח ּדִ יַע ָעַלי ּכַֹח ַהּגֹ ּפִ עֹוָלם. ְוַתׁשְ ּבָ ׁשֶ
ּוְבָכל  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ִלי ׁשּום  יק  ַיזִּ ְוֹלא  ֲעבֹוָדְתָך,  ּבַ ְוצֹוֵמַח  ְוָגדֹול  ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ה ְוַאְצִליַח: ָכל ְלָבִבי ֶאֱעׂשֶ ְצֹות, ּבְ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּוַבּתֹוָרה ּוַבּמִ ר ָאֵחל ּבַ ה ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ִרּבּוי  ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ ה.  ַיְרּבֶ ָעְצָמה  אֹוִנים  ּוְלֵאין  ּכַֹח  ֵעף  ַלּיָ נֹוֵתן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָאּנָא 
ְדָבִרים  עֹוָלם, ּוִבְפָרט ּבִ ּבָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ י ְוַעְקִמיִמּיּות ְלָבִבי ׁשֶ ְעּתִ ֲחִליׁשּוִתי ּוִבְלּבּול ּדַ



ּתֹוָרה קנו תקיב

ְוִעּכּוִבים  ְמִניעֹות  ִלי  ֵיׁש  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
זֹוֶכה  ֲאִני  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ַוֲאִפּלּו  ַלֲעׂשֹותֹו.  ַמְתִחיל  ֲאִני  ׁשֶ ֹקֶדם  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ים  ַרּבִ ּוִבְלּבּוִלים 
ה ַעְקִמיִמּיּות ַעל  ה ְוַכּמָ ַכּמָ י ּבְ ִמים ֶאת ְלָבִבי ְוַדְעּתִ ִלים ּוְמַעּקְ ַלֲעֹסק ּבֹו ַלֲעׂשֹותֹו, ְמַבְלּבְ
ַעת  ּוִבְלּבּול ַהּדַ חֹוָרה ְוַעְצלּות ּוְכֵבדּות  ה ִמיֵני ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ְוַכּמָ ה  ּוְבַכּמָ ַעְקִמיִמּיּות, 
ר  ל, ַעד ֲאׁשֶ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ר, ַעד ֲאׁשֶ ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ עּור  ִלי ׁשִ ּוְפִנּיֹות ּבְ בֹות ָזרֹות  ּוַמֲחׁשָ
ה  ֶאֱעׂשֶ ּוָמה  ַרֲחִמים.  ָמֵלא  ֲאבֹוַתי  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י,  ַחּיַ ּבְ י  ַקְצּתִ
ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ִים  ַאּפַ ַלֲאִריַכת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ֹזאת.  ל  ּכָ ָעׂשּו  ַוֲעֹונֹוַתי 
י  ּנִ ׁש ִלי ִמּמֶ ּיֵ ה, ֵהן ְמִניעֹות ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִבים ִמן ַהּקְ ַעּכְ ְלּבּוִלים ְוַהּמְ ִניעֹות ְוַהּבִ ל ַהּמְ ֶאֱעֹבר ַעל ּכָ ׁשֶ
י  זֶה, ֵהן ְמִניעֹות ֵמַאְנׁשֵ בֹות ָזרֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ַעת ּוַמֲחׁשָ ֲאוֹות ּוִבְלּבּול ַהּדַ ַעְצִמי ֵמֲחַמת ּתַ ּבְ
, ַהּכֹל  ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ָכל־ֵעת ּכַ ים ָקִמים ָעֵלינּו ּבְ י ַרּבִ רֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים, ּכִ ָהעֹוָלם ַהּקְ
ָלל, ְוַאל  ל ְוֹלא ָאחּוׁש ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ יַח ְוֹלא ֶאְסּתַ ּגִ י ְורּוִחי ְוֹלא ַאׁשְ ל, ְוַאֲאִריְך ַאּפִ ה ְלַבּטֵ ֶאְזּכֶ
לֹום, ַאל ֵיַרְך ְלָבִבי, ְוֹלא ִאיָרא ְוֹלא ֶאְחּפֹז ְוֹלא  ְיַבֲהלּוִני ַרְעיֹוַני ְוַאל ְיַקְצרּו רּוִחי ַחס ְוׁשָ
יַע אֹוָתנּו: ֵחם ָלנּו ִעם אֹוְיֵבינּו ְלהֹוׁשִ נּו ְלִהּלָ י ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַההֹוֵלְך ִעּמָ ֵניֶהם, ּכִ ֶאֱעֹרץ ִמּפְ

ַעְזֵבִני  ּתַ ִני ְוַאל  ְטׁשֵ ץ, ַאל ּתִ ַאּמֵ לֹות ּתְ ִים ּכֹוׁשְ ּוִבְרּכַ ָיַדִים ָרפֹות  ץ  ל עֹוָלם, ַאּמֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
כֹוִלין  ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ם  ׁשָ ְוִלְזּכֹות  ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלֹבא  ִני  ַזּכֵ ִעי.  ִיׁשְ ֱאֹלֵהי 
ה ַלֲאִריַכת  ם. ְוֶאְזּכֶ ם ָלֹבא ְלׁשָ ה ְוַאֲהֹרן ָמְסרּו ַנְפׁשָ ר ֹמׁשֶ ָרֵאל, ְמקֹום ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלְזּכֹות ּבְ
ַתְכִלית.  ּבְ דֹות  ּפֵ ְוַהּקְ ַעס  ַהּכַ ל  ּוְלַבּטֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְוֶלֱאמּוָנה  ִחינֹות,  ַהּבְ ָכל  ּבְ ִים  ַאּפַ
ַעל  ְוַכַעס  ָדה  ְוַהְקּפָ ְנָאה  ְוׂשִ ִקְנָאה  ַצד  ׁשּום  י  ְבִלּבִ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַלּכֹל,  ִלְהיֹות טֹוב  ה  ְוֶאְזּכֶ
ַלּכֹל  ִלְהיֹות טֹוב  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ְוָהרֹוְדִפים אֹוִתי,  ֹוְנִאים  ַהּשׂ ַעל  ֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ׁשּום 
ְוִהְתַלֲהבּות  ְוַחּיּות  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמֹאד  ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ֵרז  ְלִהְזּדָ ה  ְוֶאְזּכֶ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ
ַעל  ץ  ּוְלַקּפֵ ג  ּוְלַדּלֵ לֹום  ׁשָ ּבְ ַלֲעֹבר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָתִמיד  ֵצִני  ּוְתַאּמְ ֵקִני  ּוְתַחזְּ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ
ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ְמֵהָרה  ה  ְוֶאְזּכֶ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמן  ְוָהִעּכּוִבים  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ
ּבֹור ִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצִרי  ה ִלְהיֹות ּגִ ֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ יף ּבַ יץ ְוַתּקִ ַהּטֹוב. ְוֶאְהֶיה ָחָזק ְוַאּמִ
ֵקנּו  יץ, ַחזְּ יר ָאיֹום ְונֹוָרא, ָחָזק ְוַאּמִ ֵעיֶניָך ָתִמיד. ַאּדִ ְורּוִחי ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ
ה  ָ יַע ָעֵלינּו ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ּוְגבּוָרה ִדְקֻדּשׁ ּפִ ה, ְוַתׁשְ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך ַהּקְ ֵצנּו ּבֶ ְוַאּמְ
נּו  ִהְזַהְרּתָ מֹו ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּכְ עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ּבָ ָבר ׁשֶ נּו ׁשּום ּדָ ְעּתֵ ל ּדַ ּלֹא יּוַכל ְלַבְלּבֵ ֹאֶפן ׁשֶ ב, ּבְ ּלֵ ּבַ
י ְיֹהָוה  ֵניֶהם ּכִ ַעְרצּו ִמּפְ יְראּו ְוַאל ּתַ תּוב, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ
ָך  ה ֶאל ְיֹהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ . ְוֶנֱאַמר, ַקּוֵ ָך ְוֹלא ַיַעְזֶבָךּ ְך ֹלא ַיְרּפְ ֱאֹלֶהיָך הּוא ַההֹוֵלְך ִעּמָ
ִרים ָירּוצּו  ׁשָ ּנְ תּוב, ְוֹקֵוי ְיֹהָוה ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ ּכָ ה ֶאל ְיֹהָוה. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ְוַקּוֵ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלְיֹהָוה: ְוֹלא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוֹלא ִייָעפּו. ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ

ּתֹוָרה קנו

ן  ִסיָמן כ"א ַעּיֵ קּו ְלֵעיל ּבְ ָבר ֶנְעּתְ ְקָצָרה ּכְ ֲאָמר ַהזֶּה ּבִ דֹוׁשֹות ַהּיֹוְצאֹות ֵמַהּמַ ָהֵעצֹות ַהּקְ
ם: ׁשָ



ה ְלתֹוָרה קנו ִפָלּ תקיגּתְ

ה ְלתֹוָרה קנו ִפָלּ ּתְ

ל עֹוָלם, ׁשֹוֵמַע ּוַמֲאִזין  י. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ )קיח( ֵלב ָטהֹור ּבְ

ים  ּבּוִרים ֲחָדׁשִ ה ּדִ ח ַעּתָ ֵדִני ֵאיְך ֶאּקַ יחֹוֵתינּו ְוַתֲחנּוֵנינּו. ַלּמְ ִפּלֹוֵתינּו ְוׂשִ יב ְלקֹול ּתְ ּוַמְקׁשִ
ֹמר.  יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ַרֲחֶמיָך ֵאת ֲאׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ְסָך, ׁשֶ ְוָיִפים ְלַרּצֹוְתָך ּוְלַפּיֶ
ה  ֶאְזּכֶ ם, ׁשֶ ֻכּלָ ָנִתי ּבְ ּוָ יחֹות, ְוָכל ּכַ ְתִפּלֹות ְוׂשִ ה ּבִ ן ּוַמְרּבֶ ֲאִני צֹוֵעק ּוִמְתַחּנֵ ה ׁשֶ ּמָ י זֶה ּכַ ּכִ
ֵמֲחַמת  י,  ּנִ ִמּמֶ ִניָעה  ַהּמְ ׁשֶ יֹוֵדַע  ַוֲאִני  י.  ְעּתִ נֹוׁשָ ֹלא  ַוֲעַדִין  ְמֵהָרה.  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב 
ֶרְך ֵאיְך  ה. ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ֻרּבָ י ַהּמְ ְעּתִ י ְוַתֲאוֹוַתי ָהָרעֹות ּוְכִסילּות ּדַ ּיּות ָעְרּפִ ַקׁשְ
ּה.  ְלׁשֹוִני ֵהן ְיֹהָוה ָיַדְעּתָ ֻכּלָ ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ י, ּכִ ּנִ ים ָאְפסּו ִמּמֶ ל זֶה, ְוִדּבּוִרים ֲחָדׁשִ ָלֵצאת ִמּכָ
יָת.  ה ָעׂשִ י ַאּתָ י ּכִ ח ּפִ י ֹלא ֶאְפּתַ ר. ֶנֱאַלְמּתִ יִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ ֶנֱאַלְמּתִ
ּוְצָעָקה  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ִהיא  י,  ְותֹוַחְלּתִ ְקָוִתי  ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ
ֹאֶפן  ָכל יֹום ָויֹום, ּבְ ֲאִני ָצִריְך ּבְ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ּבּוִרים ֲחָדׁשִ ְוָעה ֵאֶליָך. ֲאָבל ֵאיְך לֹוְקִחים ּדִ ְוׁשַ

יֵבִני ֵאֶליָך ְמֵהָרה: ׁשִ ּתְ ֱאֶמת ׁשֶ ה ְלַרּצֹוְתָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

דֹוָלה,  ֶעְזָרְתָך ַהּגְ ּבְ י ֶאֱעֹמד  ַמְרּתִ ְהֶיה, ֲאִני ַעל ִמׁשְ ּיִ ׁשֶ ְוֵאיְך  הּוא  ַמִים, ֵאיְך ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי 
חֹוס ּוְתַרֵחם  ּתָ ֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ אִתי ְלַחּלֹות ּפָ ִלְצֹעק ֵאֶליָך ָתִמיד. ַאְך ּבָ
ָך,  ָך ֵמִאּתְ יַע ָעַלי רּוַח ָקְדׁשְ ּפִ מֹוִני. ְוַתׁשְ מֹוִני, ַעל ִנְבזֶה ְוִנְמָאס ּכָ ף ּכָ ְוַתְחֹמל ָעַלי, ַעל ִנְרּדָ
ֲחִזיֵרִני  ּתַ ֶהם, ׁשֶ אּוַכל ְלַרּצֹוְתָך ּבָ ים ָנִאים ְוָיִפים, ׁשֶ ּבּוִרים ֲחָדׁשִ ָכל־ֵעת ּדִ ִפי ּבְ ַלח ּבְ ְוִתׁשְ
ה  ֶאְזּכֶ ֵקִני, ׁשֶ יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַחזְּ ֱאֶמת ְלָפֶניָך ְמֵהָרה. ּוְתַרֵחם ָעַלי ְותֹוׁשִ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ַרֲחֶמיָך ָתִמיד, ֶלֱאֹחז  ֵצִני ּבְ יֵרִני ּוְתַאּמְ ה, ְוַתְזּכִ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ י ָתִמיד ּבְ ְבּתִ ק ַמֲחׁשַ ְלַדּבֵ
תֹוָרְתָך  ּבְ ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיד  ּתָ ַלְחׁשֹב  ַרק  ָלל,  ּכְ חּוָצה  ֵצא  ּתֵ ְלַבל  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת 
ְכִלי  ׂשִ ְוִיְתַנֲעַנע  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ָכל־ֵעת  ּבְ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ַוֲעבֹוָדְתָך, 
ב,  ּלֵ ּבַ חֹום  ְלהֹוִליד  ֶכל  ַהּשֵׂ ְתנּועֹות  ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ָכל־ֵעת  ּבְ
ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ְוִלְהיֹות  ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִהְתַלֲהבּות  ֲחִמימּות  ּבַ ְלָבִבי  ם  ְתַחּמֵ ּיִ ׁשֶ
ְלִהְתַלֵהב  ה  ֶאְזּכֶ ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ה  ּוְתִפּלָ ּוִמְצוֹות  תֹוָרה  ּבְ ִעְסִקי  ֵעת  ּבְ ּוִבְפָרט  ֱאֶמת.  ּבֶ
ה ַעל־ְיֵדי  ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ה ּכִ ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ִהְתַלֲהבּות ּגָ ֵאֶליָך ּבְ
ַתְבֵעַרת  ַעל־ְיֵדי  ָך  ֶנְגּדְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוַהִהְתַלֲהבּות  ַהֲחִמימּות 
ל ָהרּוַח  ַרֲחֶמיָך ִויׁשּוָעֶתָך, ְלָגֵרׁש ּכָ ה ּבְ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוֶאְזּכֶ ב ַוֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות ּדְ ַהּלֵ
ד ָלְך, ַעד  ְעּבֶ ּתַ י. ְוִתּכֹף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ ְרּבִ י ּוִמּקִ ּנִ ַבֵער ִמּמֶ ְמָאה ּתְ י, ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ּנִ טּות ִמּמֶ ׁשְ
ים  ּבּוִרים ֲחָדׁשִ ר ְוָלׂשּוַח ְלָפֶניָך ּדִ ה ְלַדּבֵ ֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ב ּבֶ ה ְלָטֳהַרת ַהּלֵ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ַעם: ָכל ּפַ ּבְ

מֹוִני, הֹוֵרִני  ּכָ ם  ְלִאּלֵ יָך  ּפִ ַתח  ּפְ ה,  ַעּתָ ַגם  ִתּקּוִני  ּבְ ב  ַהחֹוׁשֵ ים,  ּלִ ּדַ ַרֲחִמים, חֹוֵמל  ָמֵלא 
ֶתָך. ַרֵחם ָעַלי ֶוְהֵיה  ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ַאל. ֲאֹדָני ׂשְ ֶאׁשְ ֶ ר ֲהִביֵנִני ַמה ּשׁ ֲאַדּבֵ ֶ ַמה ּשׁ
י.  ל ְיֵמי ַחּיַ ָכל יֹום ָויֹום ּכָ יִני ְלֵבין קֹוִני ּבְ ה, ּבֵ יָחה, זֹו ְתִפּלָ ׂשִ ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ֶעְזִרי, ׁשֶ ּבְ
ָמֵלא  ים  ֲחָדׁשִ ִדּבּוִרים  ִלי  ן  ּתֶ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ְוָיִפים  ים  ְקדֹוׁשִ ים  ֲחָדׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ
א,  ּוַבּבָ זֶה  ּבָ ֵצל  ְלִהּנָ ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַעל־ָיָדם  י  ַנְפׁשִ יל  ְלַהּצִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַרֲחִמים, 



ה ְלתֹוָרה קנו ִפָלּ ּתְ תקיד

י  ַעְלּתִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ִאם ָאֶון ּפָ ֵלם ּכִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ
ר ָאנּו  ֵלִמים, ֲאׁשֶ דֹוִלים ַהּשְׁ יִקים ַהּגְ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ים, ּבִ ַרֲחִמים ֲחָדׁשִ ֹלא אֹוִסיף. ַרֵחם ָעַלי ּבְ
י  ּכִ ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  ּוְבָכל־ֵעת  ָכל יֹום  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ זָּכּו  ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵליֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ
ה,  ה ַגם ַעּתָ ְסֹמְך ַעּתָ ּלִ ֵיׁש ָלנּו ַעל ַמה  ּכָֹחם  ּוְבֹגֶדל  ל ְסִמיכּוֵתנּו ֲעֵליֶהם,  ּכָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ
נּו ַלֲעבֹוָדְתָך  ְזכּוָתם ְוַטֵהר ִלּבֵ יֵענּו ּבִ לֹום. הֹוׁשִ ִחיתּוֵתנּו ּוְגִריעּוֵתנּו ַחס ְוׁשָ ֹעֶצם ּפְ ֲאִפּלּו ּבְ
ים,  ִמּלִ ָמֵלאִתי  ר  ֲאׁשֶ ְלָפֶניָך,  ְוָידּוַע  ָגלּוי  י  ּכִ ֱאֹלָהי.  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוָאׁשּוָבה  יֵבִני  ֲהׁשִ ֱאֶמת.  ּבֶ
ר  ַדּבֵ י ִמּלְ י ֲאִני ֹלא ֶאְחׂשְֹך ּפִ ׁשּוָבה, ּכִ ל ּתְ ן ִלי ִדּבּור ׁשֶ ה. ּתֶ ּפֶ ַאְך ֵאיִני ָיכֹול ְלהֹוִציָאם ּבַ
ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ּלֹא אֹוַמר  ׁשֶ ְוַיַעְזרּוִני,  מּוִני  ְיַקּדְ ַרֲחֶמיָך  ַאְך  י.  ּפִ ְלתֹוְך  ֹבא  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְלָפֶניָך 
ִתּקּוִני ּוְבטֹוָבִתי ַגם  ה ָחֵפץ ּבְ ה ְלֵהִטיב, ְוַאּתָ ה ָחֵפץ ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ י ַאּתָ ְרצֹוְנָך ָחִליָלה, ּכִ ּכִ
ה ָלעּו. ֲאָבל  ם ַעּתָ ָבַרי ּגַ ן ּדְ י, ַעל־ּכֵ ְעּתִ ְלּבּול ּדַ י ֵמֹרב ּבִ ֶמָך ּכִ יֵעִני ְלַמַען ׁשְ ה, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ַעּתָ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ י, ּכָ י ּבִ ל עֹוד ַנְפׁשִ ן ְלָפֶניָך ּכָ ר ְוָלׂשּוַח ּוְלִהְתַחּנֵ ב ְלַדּבֵ ֲאִני ֻמְכָרח ּוְמֻחּיָ

י: ה ִעּמִ ֵעיֶניָך ֲעׂשֵ ה ַהּטֹוב ּבְ י, ְוַאּתָ ִקְרּבִ ּבְ

ֳהַרת  ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּטָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ י ַאּתָ ֵהר ְלָבִבי ְמֵהָרה, ּכִ ּטָ ּיִ יֵעִני ׁשֶ ַרֵחם ָעַלי ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ְוָחָטאִתי  ָהָרע,  י  ִלּבִ ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  י  ְוָהַלְכּתִ ָך  ֶנְגּדְ ִלְפׁשַֹע  יִתי  ִהְרּבֵ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ ב  ַהּלֵ
י  ְרּתִ ּבַ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוֹלא ִהְתּגַ ב ּדְ ה ַעל־ְיֵדי ֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ָך ַהְרּבֵ י ֶנְגּדְ ּוָפַגְמּתִ
י  ים, ִלּבִ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ר ּבַ י, ַעד ֲאׁשֶ ּנִ ָקם ִמּמֶ ם ּוְלַסּלְ י ָהָרִעים ְלָגְרׁשָ בֹות ִלּבִ ַעל ֵיֶצר ַמְחׁשְ
זֶה  ֵמֲחַמת  ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ּוִבְלּבּוִלים  ָזִרים  ְוַרְעיֹוִנים  ָרעֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ טּות  ׁשְ רּוַח  ָמֵלא 
י  ֵאיִני זֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ָקדֹוׁש ְונֹוָרא, ְמַטֵהר ְטֵמִאים, ַטֵהר ִלּבִ
ל  ָבִבי ּכָ ק ִמּלְ ה ְלָגֵרׁש ּוְלַסּלֵ ֶאְזּכֶ א, ׁשֶ יֵעִני ְלַהּבָ ְמֵהָרה, ְמֹחל ִלי ַעל ֶהָעַבר, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ב, ַהּכֹל  ּלֵ ּבַ גּומֹות ׁשֶ בֹות ּפְ ִלים ְוָכל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ַהִהְרהּוִרים ָרִעים ְוָכל ָהַרְעיֹוִנים ַהְמֻבְלּבָ
ָכל־ֵעת ְלַהּטֹות ְלָבִבי  ץ ּבְ ר ְוֶאְתַחזֵּק ְוֶאְתַאּמֵ ּבֵ ָבִבי, ְוֶאְתּגַ ק ִמּלְ ה ְלַבֵער ּוְלָגֵרׁש ּוְלַסּלֵ ֶאְזּכֶ
ה  ַוֲעׂשֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ב  ַהּלֵ ְוִהְתַלֲהבּות  ַלֲחִמימּות  ִני  ַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֲחָמן  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך 
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָהַרּבִ יֵקי  ַמְצּדִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ְוַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמַען 
ְלַכף  ָהָאָדם  ל  ּכָ ה ָלדּון ֶאת  ְוֶאְזּכֶ ים.  ָהַרּבִ יֵקי  ַמְצּדִ ְכָלל  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִלְהיֹות  ֹכָחם  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ּוְלהֹוִדיַע  ּוְלָהִאיר  ְלַבֵאר  ּוְלתֹוָרֶתָך,  ּוְלִיְרָאְתָך  ַלֲעבֹוָדְתָך  ה  ַהְרּבֵ ים  ֲאָנׁשִ ּוְלָקֵרב  ְזכּות, 
ם  ִיְתַחּמֵ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְלָבָבם,  ּבִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְדָבַרי  ְנסּו  ְוִיּכָ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלָכל  ְתָך  ֲאִמּתָ
ְך  ׁשֵ ִיּמָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ְוִהְתַלֲהבּות  ֲחִמימּות  ּבַ ְלָבָבם 
י  ִלּבִ יְך ּבְ ל ּוְלַהְמׁשִ ה ְלַקּבֵ ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֶאְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעם ֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות ּדִ ָכל ּפַ ָעַלי ּבְ
ָך ְיֹהָוה  ֵבִקים ּבְ ר ֵהם ּדְ יִקים, ֲאׁשֶ ּדִ ה ֵמַרּבֹוֵתינּו ַהּצַ ָ ְקֻדּשׁ ַעם ֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות ּדִ ָכל ּפַ ּבְ
ְלֶהֶבת־ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ַמְעָלה ִרׁשְ ּלְ ִלים ֵאׁש ׁשֶ דֹול ְונֹוָרא. ְוֵהם ְמַקּבְ ֱאֹלֵהינּו ֵאׁש ֹאְכָלה, ֵאל ּגָ

ַגֲחֵלי  ְבֵריֶהם ּכְ ה ְוָכל ּדִ ָ ְקֻדּשׁ ֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות ּדִ ָרֵאל ּבַ ם ְלַבב ִיׂשְ ָיּה, ְלַהְלִהיב ּוְלַחּמֵ
ם  ה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִויֻקּיַ ֶהם ֹלא ִתְכּבֶ ּלָ ְבֵעַרת ֵאׁש ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּתַ ָרֵאל, ׁשֶ ָך ִיׂשְ ֵאׁש. ֲחֹמל ַעל ַעּמְ
ל ֵמֵאׁש  נּו ְלַקּבֵ ה ֻכּלָ ה. ְוִנְזּכֶ ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ תּוב, ֵאׁש ּתָ ּכָ ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵלב  ּוְלַהְלִהיב  ם  ְלַחּמֵ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש 
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ְלַהְכִניס  ִני  ַזּכֵ ּתְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ה  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ֵאֶליָך 
ִכְפֵלי  ּבְ ָעַלי  ְך  ְוֻיְמׁשַ ָעַלי  ּתֹוֵסף  ּיִ ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ֲאֵחִרים,  ֵלב  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִהְתַלֲהבּות  ֲחִמימּות 
יֶקיָך  ה ַעל־ְיֵדי ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַצּדִ ָ ְקֻדּשׁ ב ְוִהְתַלֲהבּות ּדִ ִכְפַלִים ִמְלַמְעָלה ֲחִמימּות ַהּלֵ
ל  ּכָ ָבִבי  ִמּלְ ק  ּוְלַסּלֵ ּוְלָגֵרׁש  ְלַבֵער  ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵאׁש לֹוֵהט.  ְרֶתיָך  ְמׁשָ ְרצֹוֶנָך  י  עֹוׂשֵ
ֱאֶמת.  ב ּבֶ ה ְמֵהָרה ְלָטֲהַרת ַהּלֵ ֶאְזּכֶ בֹות ְוַרְעיֹוִנים ָרִעים, ַעד ׁשֶ ֲחׁשָ טּות ְוָכל ַהּמַ ָהרּוַח ׁשְ
ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ים  ֲחָדׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ם  תּוב, ְוַאּתֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד, ּכְ ֱאֶמת ּתָ ָך ּבֶ ָקְרֵבִני ֵאֶליָך ְמֵהָרה, ְוֶאְהֶיה ָדבּוק ּבְ ּתְ ְלַרּצֹוְתָך ׁשֶ
ִמְקָרא  ְמֵהָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבָכל  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ַהּיֹום,  ְלֶכם  ּכֻ ים  ַחּיִ ֱאֹלֵהיֶכם  יֹהָוה  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ
אֹול  ה ִכׁשְ ֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ י ַעזָּה ַכּמָ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ּכִ ָך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ תּוב, ׂשִ ּכָ ׁשֶ
ים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות  ְלֶהֶבת־ָיּה. ַמִים ַרּבִ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ִקְנָאה ְרׁשָ
ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ְטפּוָה ִאם ִיּתֵ ֹלא ִיׁשְ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה קנז

ּתֹוָרה  ְלִדְבֵרי  ֱאֶמת  ּבֶ ַעְצמֹו  ק  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי 
ֱאֶמת  יק, ְוֶנֱהֶנה ֵמֶהם ּבֶ ּדִ י ַהּצַ ַהּיֹוְצִאים ִמּפִ

ִלְסּבֹל  ְך  ַאַחר־ּכָ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ
י ָהעֹוָלם ַהזֶּה: ָלל ַחּיֵ ץ ּכְ ְוַלְחֹפּ

ה ְלתֹוָרה קנז ִפָלּ ּתְ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ה,  דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ק ּבְ ּבֵ ִני ְלִהְתּדַ ַזּכֵ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ )צא( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ְבֵרי תֹוָרְתָך  ל ּדִ ְלָבִבי ֶאת ּכָ ֹמַע ּוְלָהִבין ֵהיֵטב ּבִ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ י ַעד ׁשֶ י ְוַדְעּתִ ח ֶאת ִלּבִ ְוִתְפּתַ
ּוְמִאיַרת  ֵלב  ַחת  ּמַ ּוְמׂשַ ִתי  ּפֶ יַמת  וַמְחּכִ ֶנֶפׁש  יַבת  ׁשִ ַהּמְ ִמיָמה,  ְוַהּתְ הֹוָרה  ְוַהּטְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
יׁש ֵהיֵטב ִנְפְלאֹות ְנִעיַמת ֲעֵרַבת ְמִתיַקת  ה ְלַהְרּגִ ו. ְוֶאְזּכֶ ֵעיַנִים ְועֹוֶמֶדת ָלַעד ְוָצְדקּו ַיְחּדָ
ל  ּכָ ין  ַחּיִ ַהּמְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּלּו  ּגִ ׁשֶ ְמֹאד  ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ
ר ָאקּוץ  ה, ַעד ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ִדְבֵרי תֹוָרְתָך ַהּקְ ג ַעל ְיֹהָוה ּבְ ה ֵלָהנֹות ּוְלִהְתַעּנֵ ָהעֹוָלמֹות. ְוֶאְזּכֶ
י עֹוָלם ַהזֶּה ֶאְצִלי ְלַגְמֵרי ַעל־ ל ַחּיֵ לּו ּכָ ּטְ י עֹוָלם ַהזֶּה ּוְבַתֲאוֹוָתיו ַוֲהָבָליו, ְוִיְתּבַ ַחּיֵ ְוֶאְמַאס ּבְ

ה  דֹוׁשָ ְבֵרי תֹוָרְתָך ַהּקְ ג ִמּדִ ה ֵלָהנֹות ּוְלִהְתַעּנֵ ֶאְזּכֶ ֲעׁשּוַע ׁשֶ ַ ֲענּוג ְוַהּשׁ ְיֵדי ֹעֶצם ַהֲהָנָאה ְוַהּתַ
ז  ִמים ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד. ְוֶנֱחָמִדים ִמזָָּהב ּוִמּפָ ים ְוַקּיָ ָבֶריָה ָחּיִ ל ּדְ ר ּכָ ְוַהּנֹוָרָאה, ֲאׁשֶ
ְנִעיַמת ַעְמקּות  י  ַדְעּתִ ּבְ ִלי  ִנְרָאה  ֱאֶמת ֵמָרחֹוק  ּבֶ י  ּכִ ְוֹנֶפת צּוִפים.  ַבׁש  ִמּדְ ּוְמתּוִקים  ָרב 
ר  ֵ ְכִלית ּוְמַקּשׁ ּבּור ְוִדּבּור עֹוֶלה ַעד ֵאין סֹוף ְויֹוֵרד ַעד ֵאין ּתַ ל ּדִ ר ּכָ ְבֵרי תֹוָרְתָך, ֲאׁשֶ ּדִ
ה ֵאיְך  ֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמּטָ ל ָהעֹוָלמֹות ַיַחד, ְונֹוֵתן ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ְלָכל ּדָ ר ְוכֹוֵלל ּכָ ּוְמַחּבֵ
יָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ֱאֶמת. ַמה ּגָ ָך ּבֶ ק ּבְ ּבֵ ַרְך, ּוְלִהְתּדַ ְתּבָ יר אֹוְתָך ּתִ ִלְזּכֹות ְלַהּכִ
נּו ֵהיֵטב ְלִדּבּור ֶאָחד ִמּתֹוָרְתָך  ֹמַע ּוְלַהּטֹות ָאְזֵנינּו ְוִלּבֵ בֹוֶתיָך. ְוִאם ָהִיינּו זֹוִכים ִלׁשְ ַמְחׁשְ
ָהיּו  ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ָך, ְוַעל־ְיֵדי ּכָ ה ַעְבּדֶ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ּלִ ר ּגִ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
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ים, ֵאין ָאנּו  ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ִלים ְלַגְמֵרי. ַאְך ּבַ ּטְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ָהִיינּו ִמְתּבַ ּבְ
בֹות  ַמְחׁשְ ָמֵלא  נּו  ִלּבֵ י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ב  ַהּלֵ ֲאוֹות  ּתַ ל  ּוְלַבּטֵ ב  ּלֵ ּבַ ַעת  ַהּדַ ְלַהְכִניס  זֹוִכים 
ְבֵרי  נּו ָרחֹוק ְמֹאד ִמּדִ ר ִלּבֵ ב, ַעד ֲאׁשֶ ּלֵ ּבַ ֲאוֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוִהְרהּוִרים ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ חּוץ, ּתַ
הֹוִרים.  ַהּטְ ִאְמרֹוֶתיָה  ְמִתיקּות  ְנִעימּות  ין  יׁשִ ַמְרּגִ ָאנּו  ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך 
נּו  ִלּבֵ ח  ְוִתְפּתַ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ּתֹוָרה  ד  ַהְמַלּמֵ ָיִחיד,  ָאדֹון  א  ָאּנָ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ִדְבֵרי  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ נּו  ִלּבֵ ק  ַדּבֵ ּנְ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ּתֹוָרֶתָך.  ַתְלמּוד  ּבְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶאְצֵלנּו  ִנְמָאס  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְבֵרי תֹוָרְתָך  ִמּדִ ְמֹאד  ג  ּוְלִהְתַעּנֵ ֵלָהנֹות 
ָך  ק ּבְ ּבֵ ֱאֶמת ְלִהְתּדַ ים ּבֶ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ה ְלַחּיִ י עֹוָלם ַהזֶּה ְוַתֲאוֹוָתיו ַוֲהָבָליו. ְוִנְזּכֶ ל ַחּיֵ ּכָ
ַהֲעֶרב  ֹמאל.  ּוׂשְ ָיִמין  ֵמְרצֹוְנָך  ָנסּור  ְוֹלא  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְבִמְצֹוֶתיָך  ּוְבתֹוָרְתָך 
ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה  ִפינּו  ּבְ ְבֵרי תֹוָרְתָך  ּדִ ֱאֹלֵהינּו ֶאת  ְיֹהָוה  ָנא 
ְיֹהָוה  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָמּה,  ִלׁשְ תֹוָרְתָך  ְולֹוְמֵדי  ֶמָך  ׁשְ יֹוְדֵעי  נּו  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָלה: ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ּסֶ ֵהיָכלֹו ֵמַעּתָ ר ּבְ ּוְלַבּקֵ

ּתֹוָרה קנח

ַהֲחָרטֹות  ְוֵאּלּו  ֲחָרָטה,  ְמֵלִאים  ִעים  ָהְרׁשָ
ְוַעל־ ָאָדם,  ְלֵאיזֶה  ּוָבִאים  ִצים  ִמְתַקּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְתֹאם  ּפִ ִלּבֹו  ִנְבָער  ְיֵדי־זֶה 
ר  ִמְסּפַ ּוְכִפי  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוַמְתִחיל 
ַמן  ַהזְּ ְך  ִנְמׁשַ ן  ּכֵ לֹו,  ִאים  ַהּבָ ַהֲחָרטֹות 
ֵיׁש  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלּבֹו  ּבֹוֵער  ׁשֶ
ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוַמְתִחיל  ְתֹאם  ּפִ ִלּבֹו  ְבַער  ּנִ ׁשֶ
ְוחֹוזֵר  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ָעה  ׁשָ ְלַאַחר  ְוֵתֶכף  ם,  ֵ ַהּשׁ

ְך ֵאיזֶה ָיִמים אֹו  ְלַקְדמּותֹו, ְוִלְפָעִמים ִנְמׁשָ
ִלְזַמן  ְוֹלא  ָלֶנַצח  ֹלא  ַאְך  בּועֹות,  ׁשָ ֵאיזֶה 
ַהִהְתעֹוְררּות  ׁשֶ ֵמֲחַמת  זֶה  ְוָכל  ה,  ְמֻרּבֶ
ַאְך  "ל,  ַהּנַ ַהֲחָרטֹות  ִחיַנת  ִמּבְ ַרק  לֹו  א  ּבָ
א  ֶהם ּבָ ּלָ ֵאין ִהְתַלֲהבּות ׁשֶ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵיׁש ּבְ
י  קֹום ַאֵחר, ּכִ ָלֶהם ֵמֵאּלּו ַהֲחָרטֹות, ַרק ִמּמָ

זֶה: ֶוה ּבָ ל ָאָדם ׁשָ ָלאו ּכָ
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ֵאׁש  ּכֹחֹות   ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ
ן  ּוְמַעּיֵ עֹוֵסק  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהָאָדם  ְוֵכן  ּוַמִים, 
ּנּו, ְוֵיׁש  ּתֹוָרה יֹוְצִאים ֲהָבִלים ְוֵאִדים ִמּמֶ ּבַ
ִחיַנת  ן ּבְ ם ּכֵ ֵהם ּגַ ֶהם ֲחִמימּות ְוַלחּות ׁשֶ ּבָ
עֹוֶלה  ּמּודֹו  ּלִ ׁשֶ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  ּוַמִים,  ֵאׁש 
ַהּכֹחֹות  ֵני  ׁשְ ִחיַנת  ִמּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ִכיָנה  ְלַהּשְׁ
ַאְך  ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ַפע  ְוׁשֶ רּוָחִנּיּות  ַפע  ׁשֶ "ל  ַהּנַ
ִלּמּודֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלזֶה  זֹוֶכה  ָאָדם  ל  ּכָ ָלאו 
יֹוֵצאת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ ְוָאז  ִכיָנה.  ְלַהּשְׁ עֹוֶלה 
ְמכֹוָנּה,  ְמקֹום  ֶאל  ַלֲעלֹות  ָלּה  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

)ַהְמֹבָאִרים  ִנּמּוִסין  יֵני  ְרּדִ ַהּגַ ִאים  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 
ים  ּוַמּכִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ֹוְלִטין  ַהּשׁ ר"ג:(  ץ  ִמּקֵ דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ

ָכל  ּבְ זֶֶּרת  ְוִנְתּפַ ה  ְלַמּטָ ְונֹוֶפֶלת  ָעֶליָה 
ֵני ָהעֹוָלם ׁשֹוֲאִבים ֵמָהֲאִויר  ָהעֹוָלם, ְוָכל ּבְ
ָזכּו  ּלֹא  ׁשֶ ָהֵאּלּו  ַהּתֹורֹות  ָמֵלא  הּוא  ׁשֶ
ָהעֹוָלם,  ֲאִויר  ּבַ רּו  זְּ ְוִנְתּפַ ְלַמְעָלה  ַלֲעלֹות 
ל  ּכָ ַעל  אֹו  יק  ְוַצּדִ דֹול  ּגָ ָאָדם  ֵאֶצל  ָאז 
ה  ַנֲעׂשֶ ַמִים  ִויֵרא ׁשָ ר  ׁשֵ ּכָ ִנים ֵאֶצל ָאָדם  ּפָ
ִמזֶּה  יג  ְלַהּשִׂ זֹוִכים  ּוְקָצת  ּתֹוָרה,  ַטל  ִמזֶּה 
ים  ְוִלְקַטּנִ אֹוַרְיָתא,  ּדְ ים  ְוִחּדּוׁשִ גֹות  ַהּשָׂ
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יַע  ַמּגִ ׁש  ּוְלַחּדֵ יג  ְלַהּשִׂ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ
ִנְמָרץ  ק  ְוֵחׁשֶ ָחָדׁש  ִהְתעֹוְררּות  ִמזֶּה  ָלֶהם 
ין  ִחּדּוׁשִ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ זֶּה  ׁשֶ ְלַהּתֹוָרה, 
ֶאְצלֹו,  ְוַהִהְתעֹוְררּות  ק  ַהֵחׁשֶ ׁש  ְתַחּדֵ ּנִ ׁשֶ
ֵאיָנם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִמזֶּה  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ַהּתֹורֹות  ֵמֵאּלּו  ֶאְצָלם  ה  ַנֲעׂשֶ ָאז  ִרים,  ׁשֵ ּכְ

יַע ָלֶהם ַעל־ ע ְמָלאכֹות, ּוַמּגִ ים ָוֵתׁשַ ֹלׁשִ ׁשְ
ָחָדׁש  ְוִהְתעֹוְררּות  ִנְמָרץ  ק  ֵחׁשֶ ְיֵדי־זֶה 
ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ַוֲעבֹודֹות  ּוְטָרחֹות  ִליִגיעֹות 
ַהְינּו  ּתֹוָרה  "ל  ִמּטַ ׁש  ַמּמָ ַהִהּפּוְך  הּוא  ׁשֶ

"ל: ּנַ ע ְמָלאכֹות ּכַ ים ָוֵתׁשַ ֹלׁשִ ׁשְ

ה ְלתֹוָרה קנט ִפָלּ ּתְ

יָחה  ְוָאׂשִ ֲהִביֵנִני  קּוֶדיָך  ּפִ ֶרְך  ּדֶ ֵדִני.  ַלּמְ ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ ְיֹהָוה  ָנא  ְרֵצה  י  ּפִ ִנְדבֹות  )קיט( 

ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, נֹוֵתן  ִני. ִרּבֹונֹו ׁשֶ י ְותֹוָרְתָך ָחּנֵ ּנִ ֶקר ָהֵסר ִמּמֶ ֶרְך ׁשֶ ִנְפְלאֹוֶתיָך. ּדֶ ּבְ
ִמְצֹוֶתיָך  נּו ּבְ ׁשֵ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ַקּדְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ַלֲעֹסק ּבְ יֵענּו ְוַזּכֵ ַהּתֹוָרה, ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
ָמּה  ה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ י ַלֲעבֹוָדֶתָך, ַעד ׁשֶ ְוִלּבִ תֹוָרֶתָך, ּוְתַטֵהר ַרְעיֹוַני  ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִנּיֹות  ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד,  ְמָך  ְלׁשִ ֱאֶמת  ּבֶ ִלּמּוִדי  ּבְ ָנִתי  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ
ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצִמי  ָכל־ֵעת ְלַקּדֵ ַעְזֵרִני ּבְ ַרֲחֶמיָך ּתַ ה ּבְ י ַליֹהָוה ְלַבּדֹו, ְוַאּתָ ְלּתִ ָלל, ּבִ ֲאֵחרֹות ּכְ
א ֵמַעְפָרא, ַעד  ִכיְנּתָ ִכיַנת ֻעזֶָּך, ַלֲאָקָמא ׁשְ ִביל ׁשְ ׁשְ ל ִלּמּוִדי ּבִ ְהֶיה ּכָ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ָראּוי. ַעד ׁשֶ ּכָ
ִכיָנה  ל ַהּשְׁ ַרְך, ּוֵבין ָהעֹוָלם. ּוְתַקּבֵ ינֹו ִיְתּבָ ִהיא ֶאְמָצִעי ּבֵ ִכיָנה ׁשֶ ל ִלּמּוִדי ְלַהּשְׁ ֲעֶלה ּכָ ּיַ ׁשֶ
עֹות,  ּפָ ל ַהַהׁשְ יְך ָעֵלינּו ּכָ דֹוָלה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַתְמׁשִ ַאֲהָבה ּגְ ל ִלּמּוד ּתֹוָרִתי ּבְ ה ּכָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵמֵעֶסק  ַפע  ֶ ַהּשׁ ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ַפע  ְוׁשֶ רּוָחִנּיּות  ַפע  ׁשֶ ּתֹוָרֵתנּו  ּמּוד  ִמּלִ ה  ַנֲעׂשֶ ְוִיְהֶיה 
ים  ְואֹוַפּנִ ָרִפים  ּוׂשְ ְלָאִכים  ַהּמַ ְוָכל  ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ְלַהֲחיֹות  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו 
ֵני  ִמּיּות ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ּתֹוָרֵתנּו ְלָכל ּבְ ׁשְ ַפע ּגַ ֶ ֵרד ַהּשׁ ֵרי ַמְעָלה. ְוַגם ּתֵ ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, ְוָכל ּדָ
ר ְוָכבֹוד  ה, ֹעׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ַפע ּגָ ׁשֶ י ּוְמזֹוֵני ּבְ ֵני ַחּיֵ יַע ָלנּו ַעל־ְיֵדי־זֶה, ּבָ ּפִ ָך, ְוַתׁשְ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ

א: זֶה ּוַבּבָ לֹום ְוָכל טֹוב ּבָ ים ְוׁשָ ים, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְוַחּיִ

ל  אֹוב ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ׁשְ ּנִ ל ָהֵאִדים ְוָהֲאִויִרים ׁשֶ ּכָ יֵענּו ׁשֶ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ּוְבֵכן ּתְ
ִכיָנה,  ְלַהּשְׁ עֹוֶלה  ִלּמּוָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ זֹוִכים  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַמֲעָלה,  ּבְ ים  ַטּנִ ַהּקְ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
יֵני ִנּמּוִסין ַהּיֹוְצִאין  ְרּדִ ל ַהּגַ ל ּכָ ר ׁשֶ ְיָלה ַעל־ְיֵדי ָהרּוַח ַהּקַ ּלַ ֲאִויר ּבַ זֵּר ּבָ ר ִלּמּוָדם ִנְתּפַ ֲאׁשֶ
ִנְפָלאֹות  ה  עֹוׂשֵ ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ֵאּלּו.  ֵמֵאִדים  ׁשֹוֲאִבין  עֹוָלם  ֵני  ּבְ ְוָכל  ֲעֵליֶהם  ה  ּוַמּכֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ל ֵאּלּו ַהּתֹורֹות  ל ֵמֵאּלּו ָהֵאִדים ׁשֶ אֹוב ּוְנַקּבֵ ׁשְ ּנִ נּו ׁשֶ ָך, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך, ְוַזּכֵ דֹולֹות ְלַבּדֶ ּגְ
ים, ְוַעל־ְיֵדי־ ה ֶאְצֵלנּו ֵמֶהם ַטל ּתֹוָרה, ַטל אֹורֹות, ַסם ַחּיִ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ְלטֹוָבה, ׁשֶ

דֹול ַלֲעֹסק  ּתֹוְקקּות ּגָ ק ִנְמָרץ ְוִהׁשְ ֵחׁשֶ ִהְתעֹוְררּות ָחָדׁש ּבְ ָכל יֹום ּבְ ה ְלִהְתעֹוֵרר ּבְ זֶה ִנְזּכֶ
ֵעיֵנינּו ְלַגְמֵרי  ה ּבְ ה ֲחָדׁשָ דֹוׁשָ ֱאֶמת, ְוִתְהֶיה תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ּבֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך ַהּקְ ּבְ
ין  ׁש ִחּדּוׁשִ ה ְלַחּדֵ ְזּכֶ ּנִ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ה ַלֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה ּבִ ָכל יֹום ָויֹום. ְוִנְזּכֶ ּבְ
ה  ּמָ ִכין ִמּכַ ְמׁשָ ֹאב ֵמֵאּלּו ָהֵאִדים ַהּנִ ל ְוִנׁשְ ַקּבֵ ּנְ ים ַעל־ְיֵדי־זֶה, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּיִ אֹוַרְייָתא ֲאִמּתִ ּדְ
תֹוָרְתָך  ּבְ ים  ְקדֹוׁשִ ים  ֲחָדׁשִ ֵצרּוִפים  ֶאְצֵלנּו  ְוִיְצָטְרפּו  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ ּתֹורֹות  ה  ְוַכּמָ
ָכל יֹום  ה ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ין ֲאִמּתִ ׁש ִחּדּוׁשִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַחּדֵ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ



ּתֹוָרה קס תקיח

יק  ּלֹא ַיזִּ דֹוִלים, ׁשֶ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוִתׁשְ ָויֹום ּכִ
יַע  ּלֹא ַיּגִ ֲאִויר, ׁשֶ ִרים ּבָ זְּ ְתּפַ ה ֵמֵאּלּו ַהּתֹורֹות ַהּמִ ֲעׂשָ ל ַהזֶּה, ַהּנַ ִחיַנת ַהּטַ לֹום ּבְ ָלנּו ַחס ְוׁשָ
ע ְמָלאכֹות.  ים ְוֵתׁשַ ֹלׁשִ ן ְוַהׁשְ א ּוַמּתָ ּשָׂ לֹום ַעל־ְיֵדי־זֶה, ִהְתעֹוְררּות ִלְרִדיַפת ַהּמַ ָלנּו ַחס ְוׁשָ
ִליְך ְיָהֵבנּו  ה ְלַהׁשְ ֲאַות ָממֹון ּוֵמְרִדיַפת ְוִטְרּדֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו, ַרק ִנְזּכֶ יֵלנּו ִמּתַ ְוַתּצִ
ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו,  ים ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלנּו ּוְתַפְרְנֵסנּו ּבְ ַכְלּכְ ה ּתְ ַאּתָ ָך ְלַבד ׁשֶ ַעל ְיֹהָוה, ְוִלְבֹטַח ּבְ
ֱאֶמת  ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ׁשּוָקֵתנּו ִיְהֶיה ְלתֹוָרְתָך  ל ּתְ ָהָלה, ַרק ּכָ ְוֹלא ִניַגע ָלִריק ְוֹלא ֵנֵלד ַלּבֶ
ק ְוָרצֹון  ִהְתעֹוְררּות ְוֵחׁשֶ ָעה ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוִנְתעֹוֵרר ּבְ ּתָ
ה  ְזּכֶ ּנִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ֵלם ּכִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ֵאֶליָך ּוְלתֹוָרְתָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
ָך  ק ּבְ ּבֵ ֱאֶמת ּוְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתיָך ּוְלִהְתּדַ נּו, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ָמּה ּכָ תֹוָרְתָך ִלׁשְ ַלֲעֹסק ּבְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ָתִמיד ֵמַעּתָ

ּתֹוָרה קס

ְוִלְפָעִמים  ָאָדם,  ּבָ ְונֹוֵקׁש  ּדֹוֵפק  ַהּדֶֹפק 
ְבִחיַנת:  ם ּבִ ֵ יר אֹותֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ הּוא ַמְזּכִ

ְוִלְפָעִמים  יִרים ה, ב(,  ַהּשִׁ יר  )ׁשִ דֹוֵפק"  ּדֹוִדי  "קֹול 
לֹום: יר אֹותֹו ְלִהּפּוְך ַחס ְוׁשָ הּוא ַמְזּכִ

ה ְלתֹוָרה קס ִפָלּ ּתְ

ַעל־ְיֵדי  ל  ְלַקּבֵ ָתִמיד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )קכ( 

ה ְלֹדֶפק  ים, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ִאים ִמּדִ ים ּוְטהֹוִרים ַהּבָ יָמִתי ֲאִויִרים ְקדֹוׁשִ ְנׁשִ
י  ּבִ ְונֹוֵקׁש  ּדֹוֵפק  ִיְהֶיה  י  ּלִ ׁשֶ ַהּדֶֹפק  ׁשֶ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ִלי  ְוַתֲעֹזר  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ב  ּוְתַסּבֵ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
תּוב, קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק  ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ יֵרִני ַעל־ְיֵדי ְדִפיָקתֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְלטֹוָבה, ְוַיְזּכִ
ְמֵרִני  י ִנְמָלא ָטל ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה. ְוִתׁשְ ֹראׁשִ ִתי ׁשֶ ְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ּפִ
יָמִתי ׁשּום ֲאִויר ְורּוַח  ְנׁשִ ל ּבִ אֹוב ְוֹלא ֲאַקּבֵ טּות, ֵמרּוַח ָרָעה, ְוֹלא ֶאׁשְ יֵלִני ֵמרּוַח ׁשְ ְוַתּצִ
יֵלִני ֵמַהּדֶֹפק  ְמֵרִני ְוַתּצִ גּוִמים. ְוָתֵגן ְוִתׁשְ ּבּוִרים ּפְ א ִמּדִ ְטָרא ַאֲחָרא, ַהּבָ ְך ֵמַהּסִ ְמׁשָ ָרָעה ַהּנִ
יֵרִני ְלַתֲאַות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו ַחס  י ְלַהְזּכִ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלַהּדֶֹפק ִלְדֹפק ּבִ ּדְ
ַרֲחֶמיָך  א ַרחּום ּבְ ה ְוַעד עֹוָלם. ָאּנָ ל ֵחְטא ְוָעֹון ֵמַעּתָ יֵלִני ָתִמיד ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ לֹום, ְוִתׁשְ ְוׁשָ
ה ָלׁשּוב  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ה ַמה ּשׁ ים, ֲעׂשֵ ָהַרּבִ
יֵרִני  י ְלטֹוָבה, ְוַהְזּכִ ֹפק ּבִ חֹות, ּדְ ּכָ יר ִנׁשְ ים, ַמְזּכִ ְפָלאֹות, ְמַחּיֶה ַחּיִ ֵאֶליָך ְמֵהָרה. ֲאדֹון ַהּנִ
ְוֹלא  ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵאֶליָך,  ָלׁשּוב  ָכל־ֵעת  ּבְ
ָך  ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ָתִמיד  ַלֲעֹבד אֹוְתָך  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ְלִכְסָלה.  עֹוד  ָאׁשּוב 
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ זֶַרע  ְוָכל  ֲחָלַצי  יֹוְצֵאי  ְוָכל  ַזְרִעי,  ְוזֶַרע  ְוַזְרִעי  ֲאִני  ֱאֶמת  ּבֶ

עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה:

ּתֹוָרה קסא

ִאים ּוְמִריִמים ֶאת  ַנּשְׂ ּמְ ִים ׁשֹוְטִפים ׁשֶ ל ַהּמַ ְמׁשַ יּהַ ּוֵמִרים ֶאת ָהָאָדם, ּכִ ֲחלֶֹקת ַמְגּבִ ַהּמַ
ֹוֵכב ַעל ָהָאֶרץ: ָהֵעץ ַהּשׁ



תקיטּתֹוָרה קסב

ּתֹוָרה קסב

ַעל־ְיֵדי־ ׁש,  ַמּמָ ַאִין  הּוא  ׁשֶ ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי 
ֶאָחד,  ָמקֹום  ּבְ ה  ּוְגֻדּלָ ְלתֹוָרה  ה  ִיְזּכֶ זֶה 

ַיַחד  ֵניֶהם  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָקׁשֶ זֶה  ֹלא  ּבְ ֲאָבל 
ה: ּתֹוָרה ּוְגֻדּלָ

ָעה ְצִריִכין ְלהֹודֹות ּתֹוָרה קסג י ַאְרּבָ

ֵאינֹו א.  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי 
ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ּבּור  ּדִ ׁשּום  ְלהֹוִציא  ָיכֹול 

ִסיָמן ס"ב(: ן ְלֵעיל ּבְ ַרְך )ַעּיֵ ִיְתּבָ

ז ב.  ְמַרּמֵ ְלהֹודֹות  ְצִריִכין  ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ
ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ָצרֹות  ִעְנַין  ַעל 
ים קז, ד(,  ִהּלִ ר" )ּתְ ְדּבָ עּו ַבּמִ ְבִחיַנת: "ּתָ ִהיא ּבִ ׁשֶ

ֵבית  ָהֲאסּוִרים,  "ְוַיֲעלּו  ְוחֹוֶלה  ְוָחבּוׁש  ּבְ
"יֹוְרֵדי  ְבִחיַנת  ּבִ ׁשֶ ְתהֹומֹות"  ְוֵיְרדּו  ַמִים  ׁשָ
ּסֹוֶבֶלת ִעּנּוִיים ְוִיּסּוִרים ְוִטְלטּוִלים  ם", ׁשֶ ַהּיָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּנֹות ְוכּו', ְוַהּשׁ דֹוִלים ְוָצרֹות ְמׁשֻ ּגְ
רֹות, ְוַעל  ל ַהּצָ ַעם ִמּכָ ָכל ּפַ יל אֹוָתּה ּבְ ַמּצִ

ִמיד: ִבים ְלהֹודֹות ּתָ זֶה ָאנּו ַחּיָ

ּתֹוָרה קסד

רֹוֵפא  הּוא  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ֵיׁש 
יק  ּדִ ַהּצַ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ְורֹוֶצה  ָפׁשֹות,  ַהּנְ חֹוֵלי 
ַמה  ִפי  ּכְ ּוְדָרִכים  ַהְנָהגֹות  ַהְינּו  ְרפּואֹות 
לֹו  ֵיׁש  יק  ּדִ ַהּצַ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  יֹוֵדַע,  הּוא  ֶ ּשׁ
ִרים  ְיׁשָ ּוְדָרִכים  ַוֲחׁשּוִבים  ְיָקִרים  ְרפּואֹות 
ִלְרפּוָאתֹו  ְלַהְנִהיגֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֲאֵחִרים 
לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוִלְפָעִמים  ית.  ָהֲאִמּתִ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ּפְ לֹו  ְלַגּלֹות  יק  ּדִ ְלַהּצַ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ִלְרפּוָאתֹו,  ִריְך  ַהּצָ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָמֶות  ַסם  ִמזֶּה  ֶאְצלֹו  ה  ַנֲעׂשֶ
ִניִמּיּות  ּפְ לֹו  יׁש  ְלַהְלּבִ ַהֶהְכֵרַח  ן  ַעל־ּכֵ
ְוִלְפָעִמים  ֲאֵחִרים,  ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַהּתֹוָרה 
יק  ּדִ ַהּצַ ּוֻמְכָרח  ל,  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  זֶה  ם  ּגַ
ָבִרים  ּדְ ִסּפּוֵרי  ּבְ ַהּתֹוָרה  יׁש  ְלַהְלּבִ
ָהְרפּוָאה  ל  ְלַקּבֵ יּוַכל  ְלַמַען  ִחיצֹוִנים, 

ַהֲהגּוָנה:

ה ְלתֹוָרה קסד ִפָלּ ּתְ

ֹמַע  ְוִלׁשְ ְרָתם  ְלׂשָ ִלְפֵניֶהם  ְוַלֲעֹמד  ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ִני  ַזּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )*כג( 

ַמה  ְוָכל  ין,  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ֵהן  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵהן  יֶהם,  ִמּפִ ַהּיֹוֵצא  ל  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ל  ּוְלַקּבֵ
ְלטֹוַבת  ַהּכֹל  י  ּכִ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוַאֲאִמין  ֵאַדע  י,  ִעּמִ רּו  ַדּבְ ּיְ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ָעַלי,  ַצּוּו  ּיְ ׁשֶ
ַאֲחֵריֶהם  ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  ֲאַהְרֵהר  ְוֹלא  ם  ְעּתָ ּדַ ֶנֶגד  י  ְעּתִ ּדַ ל  ְלַבּטֵ ה  ְוֶאְזּכֶ י,  ַנְפׁשִ ּוְרפּוַאת 
ְרפּוַאת  ִקיִאים ֵהם ּבִ אי ּבְ ֱאֶמת, ּוְבַוּדַ ָפׁשֹות ּבֶ י ֵהם רֹוְפֵאי ֹחִלי ַהּנְ ָלל, ְוֵאַדע ְוַאֲאִמין ּכִ ּכְ
ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ֲאִני ַמֲאִמין  אי  ַוּדַ ּבְ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  י.  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  י  ַנְפׁשִ ֹחִלי 
ֵיׁש  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ָאְזֵנינּו  יָת  ּלִ ּגִ ָבר  ּכְ ֲאָבל  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֹחִלי  ְלָכל  ָלִלית,  ּכְ ְרפּוָאה  ִהיא 
ה  י ַהְרּבֵ ַגְמּתִ י ּפָ י ּכִ ַנְפׁשִ י ּבְ ים ֹלא ָזָכה ְוכּו'. ַוֲאִני ָיַדְעּתִ ית לֹו ַסם ַחּיִ ֵני ּכֹחֹות ָזָכה ַנֲעׂשֵ ׁשְ
ִלי  ה  ָקׁשֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ַמִים.  ָ ַלּשׁ ַעד  ְדָלה  ּגָ ָמִתי  ְוַאׁשְ ְלַמְעָלה ֹראׁש  ַרּבּו  ֲעוֹונֹוַתי  י  ּכִ ְמֹאד, 
ה  ּלֹא ִיְהֶיה ַנֲעׂשָ ְלַבד, ְוַהְלַואי ׁשֶ ֵלמּות ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבִ ׁשְ י ּבִ ל ְרפּוַאת ַנְפׁשִ ְלַקּבֵ
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יֵקי ֱאֶמת  ִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ְוַזּכֵ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי  ֶאְצִלי ַסם ָמֶות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַעל־ּכֵ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  אֹור  ֶאת  יׁש  ְלַהְלּבִ ֵאיְך  יֹוְדִעים  ְוֵהם  ֱאֶמת  ּבֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ רֹוְפֵאי  ֵהם  ׁשֶ
ה ַסם  ּנָ ל ִמּמֶ ה ְלַקּבֵ א ִנְזּכֶ לֹום, ַרק ַאְדַרּבָ ה ֶאְצֵלנּו ַסם ָמֶות ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְהֶיה ַנֲעׂשָ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ים  יׁשִ ַמְלּבִ ֵהם  ִלְפָעִמים  ן  ְוַעל־ּכֵ נּו,  ָנְפׁשֵ ּוַמְכאֹוֵבי  ְחלּוֵאי  ּתַ ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ּוְרפּוָאה  ים  ַחּיִ
ַעל  ַהֹחִלי  ְבָרה  ּגָ ׁשֶ ּכְ ְוִלְפָעִמים  ּוְפׁשּוִטים,  ֲאֵחִרים  ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ּפְ ָלנּו 
אֹור  ָלנּו  יׁש  ְלַהְלּבִ ֻמְכָרִחים  ן  ַעל־ּכֵ ל,  ְלַקּבֵ ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֶה  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכַ ל  ּכָ נּו  ָנְפׁשֵ
ְוָכל  זֶה,  ּבָ ּוְכיֹוֵצא  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ְוִסּפּוֵרי  ין  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ּבְ ִחיצֹוִנים  ּפּוִרים  ּסִ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 
דֹול  ק ּגָ דֹוָלה ּוְבֵחׁשֶ ַאֲהָבה ּגְ יֶהם ּבְ ל ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ל ּכָ נּו ְלַקּבֵ ן ַזּכֵ נּו. ַעל־ּכֵ זֶה ִלְרפּוַאת ָנְפׁשֵ
ה ִיְהֶיה  דֹוׁשָ ל ִלּמּוד ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ּכָ ה ׁשֶ ר ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ֵלָמה, ַעד ֲאׁשֶ ּוֶבֱאֶמת ּוָבֱאמּוָנה ׁשְ
ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ְוַלְיָלה,  יֹוָמם  ּתֹוָרְתָך  ִדְבֵרי  ּבְ ַלֲהגֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ים,  ַחּיִ ַסם  ֶאְצֵלנּו  ה  ַנֲעׂשָ
ים ֵהם ְלמֹוְצֵאיֶהם ּוְלָכל  י ַחּיִ ּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיָך. ְוֶנֱאַמר: ּכִ ֶרָך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ תּוב: ִרְפאּות ּתְ ּכָ ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון: א. ָאֵמן ּכֵ רֹו ַמְרּפֵ ׂשָ ּבְ
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ָהָרעֹות  ל  ּכָ ַאֲהָבה  ּבְ ל  ּוְתַקּבֵ ְסּבֹל  ּתִ
י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעֶליָך  ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ
הּוא  ֲעַדִין  יָך  ַמֲעׂשֶ ִפי  ּלְ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ׁשֶ ָראּוי 

ָהָיה  י  ּכִ ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ָך  ִעּמְ ִמְתַנֵהג 
ְלִפי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְלָך  יַע  ַמּגִ

יָך: ַמֲעׂשֶ
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ֶרה  ִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד ִיּכָ ֶדּנּו. ְלַהׁשְ ֶרּנּו ָיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ )קכא( ַאׁשְ

ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, טֹוב  י ֹלא ִיּטֹׁש ְיֹהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו ֹלא ַיֲעֹזב. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַחת. ּכִ ע ׁשָ ָלָרׁשָ
ה ׁשֹוֵלַח ָעַלי  ַאּתָ ׁשֶ ַאֲהָבה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ל ַהּכֹל ּבְ ה ְלַקּבֵ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ַאֲהָבה  ל ַהּכֹל ּבְ ה ְלַקּבֵ לֹום, ֶאְזּכֶ ְדִמים ְלָרעֹות ַחס ְוׁשָ ַרֲחֶמיָך ִלְפָעִמים ֵאיזֶה ִיּסּוִרין ַהּנִ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְלָהִבין  ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ִלּבִ ח ֶאת  ְוִתְפּתַ ֱאֶמת,  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ
ַרֲחִמים  ַהּכֹל  י,  ִעּמִ ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ָך,  ֶנְגּדְ יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאִני הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוִני,  ּכָ
ר ְלָבֵאר  י ִאי ֶאְפׁשַ ְכִלית, ּכִ עּור ָוֵעֶרְך ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ִלי ׁשִ דֹוִלים ּבְ ים ַוֲחָסִדים ּגְ ַרּבִ
ה  ר ַאּתָ י ַוֲאׁשֶ יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ר ְלעֹוָלם ֹעֶצם ִרּבּוי ָהַרֲחָמנּות ְוַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות, ֲאׁשֶ ּוְלַסּפֵ
ר, ָמה  ֲאַדּבֵ ָוֶרַגע. ָמה אֹוַמר ָמה  ָכל־ֵעת  ּבְ י  ִעּמִ ַלֲעׂשֹות  ה ָעִתיד  ַאּתָ ר  ַוֲאׁשֶ י,  ִעּמִ ה  עֹוׂשֶ
י  ְעּתִ מּו ֶאת ּדַ י ְוִעּקְ ה ַוֲעֹונֹוַתי ִטְמְטמּו ֶאת ִלּבִ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ַאְך ָמה ֶאֱעׂשֶ ל ּתַ יב ַליֹהָוה ּכָ ָאׁשִ
ָכל־ ם רֹוִצים ְלַהּטֹות ֶאת ְלָבִבי ּבְ י, ַאף ּגַ ִלּבִ יׁש ַאֲהָבְתָך ּבְ ֵאיִני זֹוֶכה ְלַהְרּגִ ּוְלָבִבי, ַעד ׁשֶ

ִתי  ִחּנָ יל ּתְ אִתי ְלַהּפִ ן ּבָ לֹום. ַעל־ּכֵ רֹות ַחס ְוׁשָ ֵעת ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי ִמּדֹוֶתיָך ַהּטֹובֹות ְוַהְיׁשָ
ּוְתַחזֵּק  ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַעְקִמימּות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָעַלי.  ַרֲחִמים  ֵלא  ּמָ ּתִ ׁשֶ ְלָפֶניָך, 
ר  ה ְיֹהָוה ְוָיׁשָ יק ַאּתָ י ַצּדִ ִמיד, ּכִ ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּתָ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ י ּבֶ ֶאת ְלָבִבי ְוַדְעּתִ
ים  דֹול ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּגָ י ּבְ ה ִמְתַנֵהג ִעּמִ גּוִמים ַאּתָ י ָהָרִעים ַהּפְ ֶטיָך. ּוְלִפי ַמֲעׂשַ ּפָ ִמׁשְ
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יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  חֹוס  ּתָ דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ
ה ִלְסֹלַח. ּוְלִפי ֹעֶצם  ְרּבֶ ה ַחּנּון ַהּמַ י ַאּתָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ּסּוִרין ׁשֶ ל ַהּיִ ל ִמיֵני ָרעֹות ְוָצרֹות ּוִמּכָ ִמּכָ
ל  ן ָעֹון ֶאָחד ַהּקַ לֹום ְלַתּקֵ יִקים ַחס ְוׁשָ עֹוָלם ֵאיָנם ַמְסּפִ ּבָ ּסּוִרין ׁשֶ ל ַהּיִ ר ּכָ ַעי ֲאׁשֶ ׁשָ ְוִרּבּוי ּפְ
ה ָיכֹול ִלְמֹחל ְוִלְסֹלַח ִלי  י ַאּתָ מּוִני, ּכִ י־ֵכן ַרֲחֶמיָך ְיַקּדְ ֵעֶרְך ֲעֹונֹוַתי, ַאף־ַעל־ּפִ ים ּבְ ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ
י ִעם ְיֹהָוה  ֵרא. ּוְכִתיב, ּכִ ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּתִ ָך ַהּסְ י ִעּמְ תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ִלי ׁשּום ִיּסּוִרים ּכְ ּבְ
י ָיַדי ֵאֶליָך  ּתִ ַרׂשְ ן ּפֵ ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו. ַעל־ּכֵ ה ֶאת ִיׂשְ ה ִעּמֹו ְפדּות. ְוהּוא ִיְפּדֶ ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ
ּסּוִרים  ל ַהּיִ ל ִמיֵני ָרעֹות ְוָצרֹות ּוִמּכָ יֵלִני ִמּכָ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ַעל ָהַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי ְוׁשָ ּבַ
ֻמְכָרִחים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָעֵלינּו,  ִתְגֹמל  ַכֲעֹונֹוֵתינּו  ְוֹלא  ָלנּו  ה  ַתֲעׂשֶ ַכֲחָטֵאינּו  ֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ֶלא  נּו ּפֶ ה ִעּמָ א ְיֹהָוה, טֹוב ּוֵמִטיב, ֲעׂשֵ ים, ָאּנָ ּיִ י ַדְרֵכי ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ל ַעל ּפִ ְלַקּבֵ
ַלח ָעַלי ׁשּום  ֱאֶמת, ְוֹלא ִתׁשְ ַאֲהָבה ְגמּוָרה ּבֶ ָלם ּבְ ה ְלַקּבְ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ים, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ְלַחּיִ
ַאֲהָבה ְגמּוָרה  ָלם ּבְ ה ְלַקּבְ ֶאְזּכֶ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעְזֵרִני ּבִ ר ּתַ ֵעת ֲאׁשֶ י ִאם ּבְ ִיּסּוִרים ּכִ
אֹוַמר  ֵאל  ְוֶאל  י.  ַנְפׁשִ ם  ָאׁשָ ָלׂשּום  ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל,  ּכְ ַאֲחֶריָך  ְלַהְרֵהר  ַאְתִחיל  ְוֹלא  ֱאֶמת  ּבֶ
ן ִלי ֹכַח ָוַדַעת  ּתֶ ִיּסּוִרים, ַרק ּתִ אִתי ְוֹלא ֶאְחּבֹל. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַעְנָך, ְוֹלא ֶאְהֶיה ְמַבֵעט ּבְ ָנׂשָ
ר  ֲאׁשֶ ַאֲהָבה, ּכַ ֵרִני ּבְ ים ְלַיּסְ ּיִ ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ְרֶצה ּבְ ר ּתִ ֵעת ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ַאֲהָבה ּבֶ ָלם ּבְ ְלַקּבְ
עֹוָלם,  ּבָ ּלֹות( ׁשֶ ים )ַהּקֻ ּלִ ָכל ַהּקַ ּסּוִרים ּבְ ֵקל ֵמָעַלי ַהּיִ ים, ּתָ נֹו. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ְיַיּסֵ
ָך  ַחְסּדְ ּכְ ָלל.  ּכְ ִיּסּוִרים  ל  ְלַקּבֵ ָוַדַעת  ּכַֹח  ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  גּוָמה,  ּפְ י  ְוַדְעּתִ ָוַדל  ָחָלׁש  ֹכִחי  י  ּכִ
ְמָרה ֵעדּות  ִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ָעי. ּכְ ֹרב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ָך ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאֹלִהים ּכְ י, ָחּנֵ ה ִעּמִ ֲעׂשֵ
ְרצֹוְנָך,  ה ְרצֹוִני ּכִ ֵרִני. ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲעׂשֵ ֲחָמְתָך ְתַיּסְ ָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל ּבַ ַאּפְ יָך. ְיֹהָוה ַאל ּבְ ּפִ
ל  ָלל, ַרק ּכָ ל ַעְצִמי ּכְ ֵני ְרצֹוְנָך ְוֹלא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ָרצֹון ׁשֶ ל ְרצֹוִני ְלַגְמֵרי ִמּפְ ה ְלַבּטֵ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ֱאֶמת ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ּבֶ ְהֶיה ַהּכֹל ּכִ ּיִ ְרצֹוִני ִיְהֶיה, ׁשֶ

ּתֹוָרה קסו

ָלה: יק ֵיׁש לֹו ֶמְמׁשָ ּדִ ָהעֹוָלם ֵאֶצל ַהּצַ ׁשֶ ּכְ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קסח(. ה ְלתֹוָרה קסו  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קסז

ֲעִנית: מֹו ּתַ ְלִמיד־ָחָכם ָהֱאֶמת, ֵהם ּכְ ֹוְבִתים ֵאֶצל ַהּתַ ּשׁ ִתים ׁשֶ ּבָ ַ י ַהּשׁ ע ְוַהֲאֵמן, ּכִ ּדַ

ן ַאֲחֵרי ּתֹוָרה קסח(. ה ְלתֹוָרה קסז  ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה קסח

ֵפל,  הּוא ָעָנו ְוׁשָ ׁשֶ בֹוא לֹו ָצָרה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוֵכן ְלִהּפּוְך ּכְ ּיָ ְדלּות, ִסיָמן ׁשֶ ׁש ָלָאָדם ּגַ ּיֵ ׁשֶ ּכְ
דֹול: ָיבֹוא ְלָכבֹוד ּגָ



ה ְלתֹוָרה קסו קסז קסח ִפָלּ ּתְ תקכב

ה ְלתֹוָרה קסו קסז קסח ִפָלּ ּתְ

ּבּוץ  ַהּקִ ְזַמן  ּבִ ְפָרט  ּבִ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ִני  ַזּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )*כד( 

ֵני ַהְדַרת ָקְדׁשֹו,  ל ְפּ ים ּוְלַקּבֵ ְבֵרי ֱאֹלִהים ַחּיִ ּנּו ּדִ ֹמַע ִמּמֶ ִצים ֵאָליו ִלׁשְ ְלִמיִדים ִמְתַקּבְ ַהּתַ ׁשֶ
ץ ֵאָליו  תֹוָכם. ְוִנְהֶיה ְרִגיִלים ְלִהְתַקּבֵ ֵלל ּבְ ֶהם ּוְלִהּכָ ִמיד ִנְמָנה ִעּמָ ן ִלְהיֹות ּתָ ם ּכֵ ה ּגַ ֶאְזּכֶ
ֵעת  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ץ.  ְלִהְתַקּבֵ ְלִמיִדים  ְלַהּתַ בּוִעים  ַהּקְ ים  ַמּנִ זְּ ּבַ ְפָרט  ּבִ ָנה,  ָ ּשׁ ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ
עֹוֵרר  ָרֵאל, ּתְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ זֵרֹות ָקׁשֹות ֵמַעל ּכָ ל ַהּגְ ל ּכָ יִנים ּוְלַבּטֵ יק ּדִ יק ְלַהְמּתִ ּדִ ְרֶצה ַהּצַ ּיִ ׁשֶ
ם ָאז ַאף  צּו ֵאָליו ֵמֲאֵליֶהם ּגַ ְתַקּבְ ּיִ ּבּוץ ׁשֶ ֵני ַהּקִ ְלִמיִדים ּבְ ל ַהּתַ ק ֵאֶצל ּכָ ָאז ָהָרצֹון ְוַהֵחׁשֶ
יק  ּדִ ִצים ֵאֶצל ַהּצַ ְלִמיִדים ִמְתַקּבְ ַהּתַ ׁשֶ ּכְ ִליָת ָאְזֵנינּו ׁשֶ ָבר ּגִ י ּכְ ּבּוץ, ּכִ ֵאינֹו ְזַמן ָקבּוַע ַלּקִ ׁשֶ
זֵרֹות  ל ַהּגְ ל ּכָ יֹוֵתר ְלַבּטֵ יֹוֵתר ְוִנְקָרא ָאז ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ּבְ ָלה ּבְ ָאז ֵיׁש לֹו ֶמְמׁשָ

יִנים: ל ַהּדִ יק ּכָ ּוְלַהְמּתִ

ְוִלְהיֹות  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ָהַצּדִ ֵאֶצל  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ תֹות  ּבָ ׁשַ ה  ּמָ ּכַ ּבֹות  ִלׁשְ ְרִגיִלים  ִלְהיֹות  נּו  ְוַזּכֵ
ֹוְבִתים ֵאֶצל  ּשׁ ים ׁשֶ ּתִ ּבָ ַ ַהּשׁ ָבר הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ י ּכְ ת ֹקֶדׁש, ּכִ ּבָ ׁשַ ְלָחָנם ּבְ ֶהם ַעל ׁשֻ ֵמיֵסב ִעּמָ
ַמֲעָלה  ְפָלג ּבְ יק ָהֱאֶמת ַהּמֻ ּדִ נּו ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ֲעִנית. ְוַזּכֵ מֹו ּתַ ְלִמיד ָחָכם ָהֱאֶמת ֵהם ּכְ ַהּתַ
יֹוֵתר  ְיֹהָוה  ַלֲעבֹוַדת  ּומֹוִעיִלים  טֹוִבים  ֶאְצֵליֶהם  ֹוְבִתים  ּשׁ ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ַ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד, 
ֲאָוה ְוַגְדלּות ְוַגּסּות ָהרּוַח ַחס  ׁשּום ּגַ ל ְלעֹוָלם ּבְ ׁשֵ ּלֹא ִנּכָ ה ְמֹאד. ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ֲעִנּיֹות ַהְרּבֵ ִמּתַ
ה  ִנְזּכֶ א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ה,  ַהְמֻדּמֶ בֹוד  ְוַהּכָ ה  ֻדּלָ ְלַהּגְ ק  ְוֵחׁשֶ ָרצֹון  ׁשּום  ָלנּו  ִיְהֶיה  ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ
תּוב:  ַמֲאַמר ַהּכָ לֹום ּכְ ּלֹא ָנבֹוא ַעל־ְיֵדי זֶה ְלֵאיזֶה ָצָרה ַחס ְוׁשָ ְכֵדי ׁשֶ בֹוד ּבִ ִלְבֹרַח ִמן ַהּכָ
ְלָכבֹוד  ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת,  ּבֶ ְוָהֲעָנָוה  ְפלּות  ַהּשִׁ ת  ְלִמּדַ נּו  ּוְתַזּכֵ אֹון.  ּגָ ֶבר  ׁשֶ ִלְפֵני 
ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ְוַרק  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ בֹוד  ַהּכָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ן ְיִהי ָרצֹון: תּוב: ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה, ָאֵמן ּכֵ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְלַבד, ִויֻקּיַ

ּתֹוָרה קסט

ֶאת א.  ְוׁשֹוֵפט  ן  ּדָ ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות  ַעל־ְיֵדי 
ן  ּוְמַתּקֵ ְלִהְתַנֵהג,  לֹו  ָראּוי  ְך  ּכָ ִאם  ַעְצמֹו 
ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ יֵני  ּדִ י  ַעל־ּפִ ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  יִנים,  ַהּדִ ִקין  ִנְמּתָ ַהּתֹוָרה, 
ְמָחה: ְרֹקד ֵמֲחַמת ׂשִ ּיִ ְמָחה ַעד ׁשֶ זֹוִכין ְלׂשִ

ִרית הּוא ַעל־ְיֵדי ַעְצבּות ב.  ַגם ַהּבְ ר ּפְ ִעּקַ
ְמָחה  חֹוָרה, ְוֵכן ְלִהּפּוְך ַעל־ְיֵדי ׂשִ ּוָמָרה ׁשְ
ֶאת  לֹו  ׁשֹוֵמר  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָאז 
ַעְצמֹו עֹוזֵר  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִרית, ַהְינּו ׁשֶ ַהּבְ

ִרית ֹקֶדׁש: ֹמר ֶאת ַהּבְ לֹו ִלׁשְ

ה ְלתֹוָרה קסט ִפָלּ ּתְ

ָעי.  ֲעׁשֻ ׁשַ ִמְצֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר  הֹוִציֵאִני.  צּוקֹוַתי  ִמּמְ ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )קכב( 

ָאִבי,  ָאִבי  ְמֹאד,  ִלי  ַצר  ָהַרֲחָמן.  ָאב  ָאִבי  ְמֹאד,  ִלי  ַצר  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ְמֹאד,  ִלי  ַצר 
ְיֹהָוה  ֲעֵנִני  ַצד.  ל  ִמּכָ ּוָמצֹוק  ַצר  ְמֹאד,  ְוַאְלַלי  ְואֹוי  ַוֲאבֹוי,  ְוָאח  ּוַמר,  ַצר  ּופֹוִדי.  גֹוֲאִלי 
י ְקָראִתיָך,  ֵעת ָצָרה. ֲעֵנִני ְיֹהָוה ּכִ ה ְיֹהָוה עֹוֶנה ּבְ י ַאּתָ ֵעת ָצָרה ֲעֵנִני, ּכִ ֲעֵנִני. ֲעֵנִני עֹוֶנה ּבְ



ה ְלתֹוָרה קסט ִפָלּ תקכגּתְ

ַעְצִמי,  ּפֹט ֶאת ַעְצִמי ּבְ ה ָלדּון ְוִלׁשְ ֵדִני ְוהֹוֵרִני ֵאיְך ֶאְזּכֶ ֶמָך. ַלּמְ יֵעִני ְלַמַען ׁשְ ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ׁש,  ַמּמָ ׁש  ַמְכּבֵ ּבְ מֹו  ּכְ ח  ֻמּנָ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת,  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ה  ַעּתָ
י ִנְבֲהָלה ְמֹאד, ְמֹאד,  ה, ְוַנְפׁשִ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ יל ֶאת ַעְצִמי ַעל ּכָ י ְלַהּצִ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ ָלׁשִ
ן  ָך ּבֶ לֹוִנית( ַעְבּדְ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ִבי ֲאִני )ּפְ ּשְׁ ה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי ַעד ָמַתי, ַעד ָמַתי, ַעד ָאן ִיְצַעק ּבַ ְוַאּתָ
ׁשּו.  ֲעֹוִני ֹכִחי ַוֲעָצַמי ָעׁשֵ ל ּבַ ׁשַ ֲאָנָחה ּכָ נֹוַתי ּבַ י ּוׁשְ ָיגֹון ַחּיַ י ָכלּו ּבְ ֲאָמֶתָך. אֹוי ִלי ַוי ִלי, ּכִ
ל  ּכָ ַעְצִמי ַעל  ּפֹט ֶאת  ְוִלׁשְ י  ַמֲעׂשַ ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ה  ַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ה ֵאיְך לֹוְקִחים ֵעָצה, ֵאיְך  ְוַעּתָ
ְמֹאד.  ּוְפגּוִמים  ְמֻקְלָקִלים  י  ַמֲעׂשַ ֹרב  ׁשֶ ַעְצִמי  ּבְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְוַהְנָהגֹוַתי,  י  ַמֲעׂשַ
רּוִדים,  ּטְ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ּוְטרּוִדים  ַהְמֻפזִָּרים  ִלים  ַהְמֻבְלּבָ ְוַרְעיֹוַני  ָהָרעֹות  בֹוַתי  ַמְחׁשְ ּוִבְפָרט 
ֲאִני חֹוֵתר  ה ׁשֶ לֹום. ְוזֶה ַכּמָ ָיִדי ַחס ְוׁשָ ִאּלּו ֵאיִני ּבְ י ּכְ ַדְעּתִ ה, ְוִנְדֶמה ּבְ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַעּתָ
ה  ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ה ֵאיְך זֹוִכין ְלִמׁשְ ָיִדי. ַעּתָ יל ֶאת ַעְצִמי ְוֹלא ָעְלָתה ּבְ ֲחִתירֹות ְלַהּצִ
ֵעָצה  ֶאְמָצא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַעְצִמי,  ּבְ ַעְצִמי  ֶאת  ּפֹט  ְוִלׁשְ י,  ַמֲעׂשַ ּבְ י  ַדְעּתִ ּבְ ֵמׁש  ּוְלַמׁשְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ
י ָהָרִעים  ֲעׂשַ ָאׁשּוב ְוָאסּור ְמֵהָרה ִמּמַ ֹאֶפן ׁשֶ ָמּה, ּבְ ה ְלַקּיְ ֶאְזּכֶ ָכל־ֵעת ׁשֶ ְוַתְחּבּוָלה טֹוָבה ּבְ

גּומֹות: בֹוַתי ָהָרעֹות ְוַהּפְ ְחׁשְ ּוִמּמַ

י ְלָפֶניָך  ָבר ָאַמְרּתִ י ּכְ ּיֹות, ּכִ יׁשּועֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ יֵעִני ּבִ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחֹמל ָעַלי ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
יֵקי ֱאֶמת, ִאם  ּדִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ּלִ ּגִ ְפָלאֹות ׁשֶ ּיֹות ְוַהּנִ ל ָהֵעצֹות ָהֲאִמּתִ ּכָ ה ְפָעִמים, ׁשֶ ּמָ ּכַ
ם עֹוְמִדים  ים, ְוֻכּלָ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ רּוִרים, ּכֻ ם ּבְ ּלָ ם ֲאהּוִבים, ּכֻ ּלָ ִרים, ּכֻ ם ְנכֹוִחים ִויׁשָ ּלָ ָאְמָנם ּכֻ
ַעְצָמּה,  ּבְ ָהֵעָצה  ְלַקּיֵם  ָעֵלינּו  ה  ָקׁשֶ נּו  ָעְרּפֵ יּות  ְוַקׁשְ ִמּיּוֵתנּו  ׁשְ ּגַ ֵמֹעֶצם  ַאְך  עֹוָלם.  רּום  ּבְ
י ֲאִני ָרחֹוק  ֲחֵברֹו ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה, ּכִ ל ֶאָחד ִנְתָלה ּבַ ָבִרים ּכָ ֹרב ַהּדְ ְפָרט ׁשֶ ּבִ
ָגם  ה ְוָכֵבד ָעַלי ָלׁשּוב ַעל ּפְ ְבִרית ֹקֶדׁש. ְוֵכן ְלֵהֶפְך ָקׁשֶ ה ּבִ י ַהְרּבֵ ַגְמּתִ ּפָ ְמָחה ֵמֲחַמת ׁשֶ ִמּשִׂ
ִרית ַעל־ ִמיַרת ַהּבְ ר ׁשְ י ִעּקָ ְמָחה, ּכִ ֲאִני ָרחֹוק ִמּשִׂ ִרית, ֵמֲחַמת ׁשֶ ן ַהּבְ ִרית ְוִלְזּכֹות ְלַתּקֵ ַהּבְ

ה ֵמַאִין ָיֹבא  ה ְמקֹומֹות. ְוַעּתָ ַכּמָ ִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ְמָחה, ּכַ ְיֵדי ׂשִ
י  ׁשֹוַטְטּתִ מֹוִני.  ּכָ א  ְמֻדּכֶ ְלחֹוֶלה  ּוְתרּוָפה  ֵעזֶר  ׁש  ֲאַבּקֵ ֵמַאִין  ׁשּוָעִתי,  ּתְ ֹבא  ּתָ ֵמַאִין  ֶעְזִרי, 
ֵעת ָצָרִתי,  ֶחְרָך ֵאל ּבְ ִנים ְלׁשַ ת ּפָ ֹבׁשֶ י ֵאֶליָך ּבְ ְבּתִ רּוָפה ֹלא ָמָצאִתי, ׁשַ ּנֹות ּתְ ע ּפִ ַאְרּבַ ּבְ
ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ט,  ּפָ ּוִמׁשְ ְצָדָקה  אֹוֵהב  ֶמֶלְך  ָכל־ֵעת,  ּבְ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  ן  ְוֶאְתַחּנֵ ל  ְוֶאְתַנּפֵ
ְוָאִבין  ֵאַדע  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְרֵכי  ּדַ ָכל־ֵעת  ּבְ ְותֹוֵרִני  ֵדִני  ּוְתַלּמְ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני 
יִתי,  ָעׂשִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָכל יֹום ָויֹום ַעל ּכָ ַעְצִמי ּבְ ּפֹט ֶאת ַעְצִמי ּבְ יל ֵאיְך ָלדּון ְוִלׁשְ ּכִ ְוַאׂשְ
ָרַכי  ל ּדְ ה ִמּכָ ָאׁשּוב ֵמַעּתָ ֹאֶפן ׁשֶ ָמּה, ּבְ ה ְלַקּיְ ֶאְזּכֶ ית, ׁשֶ ּיִ ְוִלְמֹצא ֶדֶרְך ְוֵעָצה ְנכֹוָנה ַוֲאִמּתִ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ה ָלׁשּוב  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ בֹוַתי ָהָרעֹות, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה,  ְחׁשְ ּוִמּמַ ָהָרִעים 
ְרצֹוְנָך  ָראּוי ּכִ ּפֹט ֶאת ַעְצִמי ּכָ ה ִלׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ִמׁשְ ִמיד ּבְ ֱאֶמת, ְוַלֲעֹסק ּתָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ׁשְ
ַעְצִמי,  ּפֹט ֶאת ַעְצִמי ּבְ ֶאׁשְ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַעל־ְיֵדי ַהּמִ ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְוִכְרצֹון ַהּצַ
ְמַעְרֵער  ְלׁשּום  ּכַֹח  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ י,  ּנִ ִמּמֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ יִנים  ְוַהּדִ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ק  ְלַסּלֵ

ָלל: ט ָעַלי ּכְ ּפָ ין ּוִמׁשְ ּוְמַקְטֵרג ְלעֹוֵרר ׁשּום ּדִ

ִטים ֵמָעַלי ַעל־ ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ יִנים  ל ַהּדִ ּכָ ק  י ֹכַח ָלזֶה ְלַסּלֵ ּבִ י ֵאין  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ל עֹוָלם,  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ן ְלָפֶניָך  ׁש ּוְלִהְתַחּנֵ אִתי ְלַבּקֵ ָראּוי. ַאְך ַעל זֶה ּבָ זֶה ּכָ י ֵאיִני עֹוֵסק ּבָ ִטי ְוִדיִני, ּכִ ּפָ ְיֵדי ִמׁשְ
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ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְמקֹום  ּבִ ִיְהֶיה  ְלָפֶניָך,  ר  ְמַדּבֵ ֲאִני  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ׁשֶ ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ
ים  ּיִ יִקים ְוַהְיֵרִאים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ל ּכָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ׁשְ ּפֹט ֶאת ַעְצִמי. ּוְתעֹוֵרר ּכַֹח ַהּמִ ִלׁשְ
ה  ּמָ יַע ָלֶהם ּכַ ָהָיה ַמּגִ ֶ ה ּשׁ ְפטּו ֶאת ַעְצָמם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמּמַ ל ְיֵמיֶהם, ְוָדנּו ְוׁשָ זֶה ּכָ ָעְסקּו ּבָ ׁשֶ
ָרֵאל,  ָלל ִיׂשְ ים ּוָמִרים ֲעבּור ּכְ לּו ַעל ַעְצָמם ְוָסְבלּו ִיּסּוִרים ְוָצרֹות ְוִעּנּוִיים ָקׁשִ ָעִמים, ְוִקּבְ ּפְ
ְזכּוָתם ְוֹכָחם  ים ּוָמִרים ְמֹאד. ּבִ ִיּסּוִרים ָקׁשִ ם ּבְ ֵ ה ֵמֶהם ֵמתּו ְוֶנֶהְרגּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ְוַהְרּבֵ
ל  ּוִמּכָ ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּוִמּכָ י  ּנִ ִמּמֶ יִנים  ְוַהּדִ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְוַתְמּתִ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ָגֵרׁש  ּתְ
גּוף  ִמּיּות וְברּוָחִנּיּות ּבְ ַגׁשְ ְכָלל ּוִבְפָרט ּבְ רֹות ּבִ ל ַהּצָ ל ּכָ ָרֵאל, ּוְתַבּטֵ ל ִיׂשְ ְלִוים ֵאַלי ּוִמּכָ ַהּנִ
ְלכּו  ּיֵ ִחיַנת ַרְגִלין, ׁשֶ ְקָרִאים, ָרִצים, ּבְ ין ַהּנִ לּוֵחי ַהּדִ ן ּכַֹח ְלׁשּום ׁשְ ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ְוֹלא ִתּתֵ
ָרֵאל.  ׂשְ ָרֵאל ְוֹלא ְלָכל ָיִחיד ְוָיִחיד ִמּיִ לֹום, ֹלא ִלְכָלל ִיׂשְ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ִיׂשְ ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ִדין ּבְ
לֹום,  ין ַחס ְוׁשָ לּוֵחי ַהּדִ ָבר ִנְמְסרּו ָלָרִצים ְוִלׁשְ ּכְ זֵרֹות, ׁשֶ ְוַהּגְ ִטים  ּפָ ׁשְ יִנים ְוַהּמִ ַוֲאִפּלּו ַהּדִ
ט  ּפָ ֶלְך ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ִדין ּוִמׁשְ ְדַבר ַהּמֶ ָבר ָיְצאּו ָהָרִצים ְמֹבָהִלים ּוְדחּוִפים ּבִ ַוֲאִפּלּו ִאם ּכְ

לֹום: ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ִיׂשְ ּבְ

ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ְזכּות  ּבִ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ים, ֲחֹמל ַעל  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  ָאּנָא 
ֶמָך. ְוַתֲחֹזר  ת ׁשְ ַ ֶהְרגּו ַעל ְקֻדּשׁ ּנֶ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ל ַהּקְ ָראּוי, ּוִבְזכּות ּכָ ְפטּו ְוָדנּו ֶאת ַעְצָמן ּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ
ַסְרּתָ ָלֶהם, ְוֹתאַמר  ּמָ ין ׁשֶ ט ְוַהּדִ ּפָ ׁשְ ין ֶאת ּכַֹח ַהּמִ לּוֵחי ַהּדִ ל ׁשְ ח ִמּכָ ל ְוִתּטֹול ְוִתּקַ ּוְתַבּטֵ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ט, ּכְ ּפָ ת ִמׁשְ ַיד ִמּדַ ה אֹוֵחז ּבְ י ַאּתָ ְלָאְך ֶהֶרף ָיֶדיָך, ְוָיׁשּוב ַחְרּבֹו ֶאל ְנָדָנּה. ּכִ ַלּמַ
ַרֲחֶמיָך. ַרֵחם ָעַלי  ה ָיֹכל ְלַהֲחִזיָרּה ּבְ ה זֹוֵרק ֵחץ, ַאּתָ ַאּתָ ׁשֶ ט ָיִדי. ַוֲאִפּלּו ּכְ ּפָ ִמׁשְ ְוֹתאֵחז ּבְ
ל  ּטֵ עֹוָלם, ּבַ ּבָ ל ִמיֵני ָצרֹות ְוִדיִנים ׁשֶ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ָרֵאל ּוַבּטֵ ל ִיׂשְ י ְוַעל ּכָ לּוִים ּבִ ל ַהּתְ ְוַעל ּכָ
רֹוִצים ִלְגֹזר ַעל  ָמִעין, ׁשֶ ׁשְ זֵרֹות ָקׁשֹות ּוָמרֹות ַהּנִ ל ַהּגְ זֵרֹות ָקׁשֹות, ּוִבְפָרט ּכָ ל ּגְ ֵמָעֵלינּו ּכָ
ָרה ַהזֹּאת.  י ֹעִני ַהּצָ ָרִאינּו ֹזאת, אֹוי ַוֲאבֹוי, ֵעיֵנינּו ָדֲאָבה ִמּנִ לֹום, אֹוי ָלנּו ׁשֶ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ִיׂשְ
ֵער ְמִרירּות  ְלׁשַ ָיֹכל  ִמי  ֹזאת, אֹוי, אֹוי, אֹוי,  ּכָ ִלְסּבֹל ָצָרה  ָיֹכל  ִמי  א,  ּלָ ּכֹ ַעְלָמא  ּדְ ָמָרא 
ַמִים, ַהְפִגינּו  ַמִים, ָהִקיצּו ְלַצֲעֵרנּו, ִאי ׁשָ זֶה. ִאי ׁשָ ּבָ ַיֲעֹמד  ה ַהזֹּאת. אֹוי ִמי  ׁשָ ָרה ַהּקָ ַהּצָ
יֹון אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני  ֵמיַטב ִהּגָ ֵני ֵאל ּבְ ְרֵתי ֶעְליֹון ַחּלּו ָנא ּפְ ֲעֵדנּו. ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ְמׁשָ ּבַ
יֵקי ְיסֹוֵדי  ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם. אּוַלי ָיחֹוס, אּוַלי ְיַרֵחם, אּוַלי אּוַלי ְיַרֵחם, אּוַלי ְיַרֵחם, ַצּדִ
ָהעֹוָלם,  ָאבֹות  ַהזֹּאת.  ָרה  ַהּמָ ָצָרה  ֵעת  ּבְ ֲעֵדנּו  ּבַ יר  ְלַהְעּתִ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  ל  ּכָ קּומּו  עֹוָלם, 
ָרה,  ׂשָ הֹות,  ָהִאּמָ ְוָכל  ִוד.  ּדָ יֹוֵסף,  ַאֲהֹרן,  ה,  ֹמׁשֶ ַיֲעֹקב,  ִיְצָחק,  ַאְבָרָהם,  רֹוִעים,  ְבָעה  ׁשִ
ִביִאים ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים,  ֵקִנים ְוַהּנְ ְבֵטי־ָיּה. ְוָכל ַהזְּ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה. ּוׁשְ
ָהיּו  ִמיִמים ׁשֶ ים ְוַהְיֵרִאים ְוַהּתְ דֹוׁשִ ים ְוַהּקְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים, ְוָכל ַהּצַ ּנָ ְוָכל ַהּתַ
ֲחִריׁשּו ְוַאל  דֹול, ַאל ּתַ ֹטן ְוַעד ּגָ ֶכם ִמּקָ ּלְ ָכל ַהּדֹורֹות ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ִעְמדּו ָנא, עֹוְררּו ָנא ּכֻ ּבְ
ה ִלְפֵני  ׁשָ ה ּוַבּקָ לּו ְוַהְרּבּו ְתִחּנָ ּדְ ּתַ ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ִהׁשְ ֶעְזָרֵתנּו, ּבְ בּו ָנא ּבְ קֹוטּו, ִהְתַיּצְ ׁשְ ּתִ
זֵרֹות ָקׁשֹות, ְוֵאין  ל ּגְ נּו ּכָ ל ֵמִאּתָ א, ִיְזּכֹר ַאֲהַבְתֶכם ִויַחּיֶה ַזְרֲעֶכם, ִויַבּטֵ ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנּשָׂ
יטּו  ּבִ דֹוׁש. ַאל ּתַ דֹול ְוַהּקָ ַרְך, ְוַעל ּכֲֹחֶכם ַהּגָ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ַעל ַרֲחֵמי ַהּשׁ ֵען ּכִ ָ ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ
ל  ּכָ ְוָהֲעצּוִמים  ים  ֻרּבִ ַהּמְ ֵעינּו  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ֲחָטֵאינּו  ְוַעל  ר ֹלא טֹוִבים,  ֲאׁשֶ ינּו  ַמֲעׂשֵ ַעל 
ְמַעט  יטּו ֶאל ְמַעט ּדִ יֶכם. ַהּבִ ַחּיֵ ִביֵלנּו ּבְ ׁשְ ה ּבִ ם ִיּסּוִרים ְוָצרֹות ַהְרּבֵ ָבר ָסַבְלּתֶ י ּכְ ְך, ּכִ ּכָ



ה ְלתֹוָרה קסט ִפָלּ תקכהּתְ

ה ְנֻקּדֹות  ה ְוַכּמָ ּמָ רּוִעים ִנְמָצִאים ּכַ ָרֵאל ַהּגְ ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ י ֲאִפּלּו ּבְ ְמָצא ָבנּו ֲעַדִין, ּכִ ּנִ טֹוב, ׁשֶ
י ֵאין  ים, ּכִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִרים ִויֵרִאים ְוַצּדִ ׁשֵ ה ִנְמָצִאים ְקַצת ּכְ ם ַעּתָ ּגַ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ טֹובֹות, ִמּכָ

ְך: ָרֵאל, ֶהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמָ ה ָלֵאל ֹלא ַאְלָמן ִיׂשְ ּדֹור ָיתֹום, ּוְתִהּלָ

ים  ים ְוָנׁשִ ר ָצֲעקּו ְלָפֶניָך ֲאָנׁשִ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ְוַעת ַעּמְ ַמע קֹול ַצֲעַקת ְוׁשַ חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ּוׁשְ
ה ְנָפׁשֹות ֵמתּו ְוֶנְחְלׁשּו ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ּמָ ר ּכַ ָרה ַהזֹּאת, ַעד ֲאׁשֶ זֵָרה ַהּמָ ַמע ַהּגְ ׁשְ ּנִ ָוַטף ִמּיֹום ׁשֶ
י  ה ָיַדְעּתָ ֲחִליׁשּות ּכֵֹחנּו, ּכִ ָראּוי. ֲהֹלא ַאּתָ ְצֹעק ְוָלׁשּוב ּכָ ים ִמּלִ ה ָאנּו ִמְתַרּפִ י ַעּתָ ְוַאף ּכִ
ּדֹורֹות  ְפַרט ּבַ נּו, ּבִ ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ י ַמֲעׂשֵ ה יֹוֵדַע ִיְצֵרנּו ּכִ ר ָוָדם ֲאַנְחנּו ּוֵמֹחֶמר ֹקַרְצנּו ְוַאּתָ ָבׂשָ
ַעל  יָעה, ּבַ יָעה הֹוׁשִ ַעל ָהַרֲחִמים, הֹוׁשִ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַרֵחם ַרֵחם, ּבַ ַגׁשְ ה ּבְ ים ָהֵאּלֶ ַהֲחלּוׁשִ
ַמִים ּוְרֵאה  ָ ט ִמּשׁ ֵעת ָצָרה. ַהּבֵ דֹול ַיֲעָמד ָלנּו ּבְ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ י ֵאין ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ַהְיׁשּועֹות. ּכִ
ה,  ה ּוְלֶחְרּפָ ד ּוְלַמּכָ ַבח יּוָבל, ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ּצֹאן ָלּטֶ ְבנּו ּכַ ּגֹוִים ֶנְחׁשַ י ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ּבַ ּכִ
י ָכל  ָך ְמרּוִדים ְמֹאד, ְרֵאה ּכִ ֵחנּו. ְרֵאה ֶאת ַעּמְ ּכָ ׁשְ ָכְחנּו ָנא ַאל ּתִ ְמָך ֹלא ׁשָ ּוְבָכל ֹזאת ׁשִ
לֹום,  ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ת ִיׂשְ רֹוִצים ְלַהֲעִביר אֹוָתם ַעל ּדַ ָרֵאל הּוא ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ַצַער ִיׂשְ ִעּקָ
ים ָלמּות ָעֶליָך ְוֵאיֶנּנּו,  ִאים ְמַחּכִ ִפים ֶנֱאָנִחים ְוִנְדּכָ ִכים ֲעֵיִפים ְוִנְרּדָ ן ֵהם הֹוְלִכים ֲחׁשֵ ַעל־ּכֵ
ֵעיֵני  לּויֹות ֵאֶליָך ְלַבד ּכְ ית. ְוֵעיֵניֶהם ּתְ ּיִ ֹמַע ֵאיזֶה ְיׁשּוָעה ֲאִמּתִ ל ַהּיֹום ִלׁשְ לֹות ּכָ ְוֵעיֵניֶהם ּכָ
ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ן  ּכֵ ּה  ִבְרּתָ ּגְ ַיד  ֶאל  ְפָחה  ׁשִ ֵעיֵני  ּכְ ֲאדֹוֵניֶהם  ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים 
ַבְענּו בּוז. ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוִיְכְמרּו ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו חּוָסה ָעֵלינּו  י ַרב ׂשָ נּו ּכִ נּו ְיֹהָוה ָחּנֵ נּו. ָחּנֵ ָחּנֵ ּיְ ׁשֶ
ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּצַ ּפְֹך ֲחרֹוְנָך ָעֵלינּו ּבִ ׁשְ ֹרב ֶחְמָלְתָך, ְוַאל ּתִ ּכְ

ָך: ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ֲעֵדנּו ָתִמיד. ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ יִרים אֹוְתָך ּבַ ֲעּתִ ַהּמַ

יֵלנּו  ְמֵרנּו ְוַהּצִ ָכל־ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ׁשָ יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ּבְ יַע ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ
ַרֲחָמָנא  ַהזֹּאת,  ֵעת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ זֵרֹות  ְוַהּגְ רֹות  ֵמַהּצָ )ּוִבְפָרט  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּוִמּכָ רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ ּוְפֵדנּו 
זֵרֹות  ל ַהּגְ ל ָרע ּוִמּכָ יֵלנּו ִמּכָ ָך ְוַהּצִ ָרֵאל ַעּמֶ ֵאִרית ִיׂשְ ְזָבן(, חּוָסה ְיֹהָוה ַעל ׁשְ ִלְצָלן, ַרֲחָמָנא ִליׁשְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל, ַעד  ׂשְ ִמּיִ יִנים  ְוַהּדִ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ ְוָתִסיר  ק  ּוְתַסּלֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָקׁשֹות 
ָהַרְגִלין  ְלתֹוְך  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַעד  ְמָחה  ַהּשִׂ יל  ְגּדִ ּתַ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ יִנים  ַהּדִ ּטּול  ּבִ ַעל־ְיֵדי 
ה  ִרּנָ ה,  ְוִגּלָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְמָחה.  ׂשִ ִמּתֹוְך  ה  ַהְרּבֵ ִלְרֹקד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
לֹום.  ְלׁשָ ִלְקָראֵתנּו  ִאים  ַהּבָ ים  דֹוׁשִ לֹוִני( ַהּקְ ּפְ ְיֵמי ַחג  ְויֹום טֹוב  ְמָחה  ׂשִ יֵמי  ּבִ )ּוִבְפָרט  ְוֶחְדָוה,  יָצה  ּדִ
יַע, ַרֵחם ָעֵלינּו  ְמָחֵתנּו. ַרב ְלהֹוׁשִ י ֵהם ְזַמן ׂשִ ָכל ֹעז, ּכִ ֶהם ּבְ ֹמַח ּבָ ֵקנּו ִלׂשְ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַחזְּ
ה,  ׁשֹות, ְלַמַען ִנְזּכֶ זֵרֹות ַהּקָ ל ַהּגְ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּנִ ּיֹות ְמֵהָרה ׁשֶ ׂשֹורֹות טֹובֹות ֲאִמּתִ ִמיֵענּו ּבְ ְוַהׁשְ
לֹום.  ְמָחֵתנּו ַחס ְוׁשָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוֹלא ִיְתָעְרֵבב ׂשִ דֹוׁש ַהּבָ ְמַחת ַהַחג ַהּקָ ׂשִ ֹמַח ּבְ ִלׂשְ
דֹוָלה,  ְמָחה ּגְ ׂשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ דֹוׁש ַהזֶּה ַהּבָ ַחג ַהּקָ ֵחנּו ּבְ ּמְ ֶמָך ְוׂשַ ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ְמָך  ׁשִ תּוב, ּבְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ְקָרא ָעֵלינּו, ִויֻקּיַ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ׁשִ ית ּבְ ּיִ ְמָחה ֲאִמּתִ ׂשִ ּבְ
דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא  ְמָחה ֵמַהַחג ַהּקָ יְך ַהּשִׂ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו. ַעד ׁשֶ ְיִגילּון ּכָ

ּה: ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ַהזֶּה ַעל ּכָ

ִמיַרת  ִלׁשְ ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָתִמיד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ֵצנּו  ּוְתַאּמְ ֵקנּו  ּוְתַחזְּ
ׁשֹונֹות. ּוְבַרֲחֶמיָך  ים ְוַהּלְ ל ָהַעּמִ ְבָחר ִמּכָ ְרֵאִלי ַהּנִ ׂשְ ָראּוי ָלִאיׁש ַהּיִ ֱאֶמת, ּכָ ִרית ֹקֶדׁש ּבֶ ַהּבְ



ּתֹוָרה קע תקכו

ה  עֹוָלם, ְוַתֲעׂשֶ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ִמיֵני ְפּ דֹוׁש ִמּכָ ִריֵתנּו ַהּקָ ַעְצְמָך ֶאת ּבְ ה ּבְ ֹמר ַאּתָ ׁשְ ים ּתִ ָהַרּבִ
ֱאֶמת  ּבֶ ְבָחר  ַהּנִ ּקּון  ַהּתִ ַתְכִלית  ּבְ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ְמֵהָרה  ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ּוְתַזּכֵ ִנְפְלאֹוֶתיָך  ּכְ
יִקים  ּדִ ים, ּוְבֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ֹעֶצם ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ י ּבְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכִ ּכִ
טּוַח  ּבָ ֲאִני  ַאֲחָריו,  ֵלמּות  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ִרית  ַהּבְ ֶאת  ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
גּוִמים ְמֹאד  ל ַהּפְ ם ּכָ ּגַ ָרֵאל, ְוַתֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ַעד ׁשֶ ל ִיׂשְ ן אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ַתּקֵ ּתְ ָען, ׁשֶ ְוִנׁשְ
ָבר. חּוס  ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ י ִמּמְ ֱאֶמת, ּכִ ִרית ּבֶ ּקּון ַהּבְ ְכַלל ּתִ ִרית ִיְהיּו ּבִ ְפַגם ַהּבְ ְמֹאד ּבִ
ָרֵאל. חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, חּוס ְוַרֵחם  ל ִיׂשְ ל ֶחְבָרֵתנּו ְוַעל ּכָ ַוֲחֹמל ָעַלי, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַעל ּכָ
ה ָלנּו  ר ָקׁשֶ ֵעיֵני ַעְצֵמנּו ְוִנְמָאִסים ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ר ָאנּו ִנְבִזים ּבְ ֵתנּו, ֲאׁשֶ ֵתנּו ּוְכִלּמָ ׁשְ ַעל ּבָ
י  ְמָרה ַנְפׁשִ ֶמָך. ׁשָ ה ְלַמַען ׁשְ יֵענּו ּוְפֵדנּו ּוְגָאֵלנּו ַעּתָ ְמֹאד ִלְסּבֹל ֶאת ַעְצֵמנּו. ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
ִמיֵעִני  ׁשְ א. ּתַ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ י ָחִסיִתי ָבְך. ׂשַ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ ְוַהּצִ
ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאִרית  ׁשְ ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ְיֹהָוה  ע  הֹוׁשַ יָת.  ּכִ ּדִ ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ
ֶעְבָרה  ֲעֵליֶהם  א  ִמְתַמּלֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו  ְלָפֶניָך,  ָצְרֵכיֶהם  ל  ּכָ ִיְהיּו  ָהִעּבּור  ת  ָרׁשַ ּפָ
ה.  ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ל ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶניָך ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה, ּבָ ָרה ִיְהיּו ּכָ ה ֻעּבָ ִאׁשָ ּכְ
רּוְך  ה, ּבָ ֵעיֶניָך ֲעׂשֵ ַחת ְוַהּטֹוב ּבְ ַעל ְוֵתן ַנַחת־רּוַח ִליֵרֶאיָך ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ה ְרצֹוְנָך ּבַ ֲעׂשֵ
ה ׁשֹוֵמַע  רּוְך ַאּתָ ָתם, ּבָ ׁשָ ּקָ ה ְמֵהָרה ּבַ ָרֵאל ַוֲעׂשֵ ָך ִיׂשְ ְוַעת ַעּמְ ַמע ׁשַ ה. ׁשְ ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ַאּתָ
ה. ָצְרֵכי  ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ָתם, ּבָ ׁשָ ּקָ ה ְמֵהָרה ּבַ ָרֵאל ַוֲעׂשֵ ָך ִיׂשְ ַמע ַצֲעַקת ַעּמְ ה. ׁשְ ִפּלָ ּתְ
ן ְלָכל ֶאָחד  ּתֵ ּתִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ם ְקָצָרה, ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְוַדְעּתָ ים  ָרֵאל ְמֻרּבִ ִיׂשְ ָך  ַעּמְ
ה. ִיְהיּו ְלָרצֹון  ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ י ַמְחסֹוָרּה, ּבָ ה ּדֵ ה ּוְגִוּיָ ִוּיָ ְרָנָסתֹו ּוְלָכל ּגְ ֵדי ּפַ ְוֶאָחד ּכְ

רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּבָ ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה קע

ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹות  ְוַהּצָ ּסּוִרים  ַהּיִ ַעל־ְיֵדי 
ל  ּדֵ ִנְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוַהּגּוף,  ַהֹחֶמר  ִנְכָנע 
הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ַהּצּוָרה  ּוֵמִאיר 

ים  ַרּבִ ּוְלָהִרים  ּוְלָהִקים  את  ָלׂשֵ ָיכֹול 
ם: ְרׁשָ ְלׁשָ

ה ְלתֹוָרה קע ִפָלּ ּתְ
ֲחָמְתָך  ָך ּתֹוִכיֵחִני ְוַאל ּבַ ַאּפְ צּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני. ְיֹהָוה ַאל ּבְ )*כה( ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמּמְ

ָחָטאִתי  ּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד, ּוַמה ׁשֶ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֶואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ֵרִני. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ַיּסְ ּתְ
ל עֹוָלם.  ים ֲאָבל ֹלא ַעל־ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִאים ָרִעים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלָפֶניָך ְמֹחק ּבְ
ָלל ִלְסּבֹל ִיּסּוִרים,  נּו ְוֹגֶדל ֲחִליׁשּות ּכֵֹחנּו ֵאין ָלנּו ּכַֹח ּכְ ְפלּות ֶעְרּכֵ ִפי ׁשִ י ּכְ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ַאּתָ
ִאים ָעֵלינּו ֵאיזֶה ִיּסּוִרים  ן ִאם ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ֶלת ְמֹאד, ּוִמּכָ נּו ְקָצָרה ּוְמֻבְלּבֶ ְעּתֵ ֹלא זֶה ּדַ ם ּבְ י ּגַ ּכִ
קֹום  ַעת ַהּמָ נּו ְוַעל ּדַ ְעּתֵ לֹום, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֲאַזי ֵהם ַמֲעִביִרים אֹוָתנּו ְלַגְמֵרי ַעל ּדַ ַחס ְוׁשָ
ָלנּו  ה  ָקׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ִלְצָלן, ַעד  ַרֲחָמָנא  ּסּוִרים  ַהּיִ ַעת  ׁשְ ּבִ ְלָבֵבנּו  ֶנֱאַטם  ְך  ּכַ ְוָכל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ַחת ּכֶֹבד  ִמים ֲעֵיִפים ִויֵגִעים ּתַ נּו, ַרק ָאנּו ׁשֹוְכִבים ִנְרּדָ ָחּנֵ ּתְ ֲאִפּלּו ִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ֵאֶליָך ַעד ׁשֶ
ף  ּתֵ ּתַ ה ִמׁשְ י ַאּתָ נּו ּכִ ה הֹוַדְעּתָ ָלל, ְוַאּתָ ּסּוִרים, ְוֵאין ְיכֹוִלים ָלזּוז ַעְצֵמנּו ּכְ ל ַהּיִ א ׁשֶ ּשָׂ ַהּמַ
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ת  ַ ֶדל ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ ּגֹ ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ ָכל ָצָרָתם לֹו ַצר,  תּוב: ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ל  ָצָרָתן ׁשֶ ּבְ
יל  ִביל ְלַהּצִ ׁשְ ׁש ּבִ ם ַמּמָ ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ה, ְוֵאיְך ׁשֶ ָהיּו ִמימֹות עֹוָלם ְוַעד ַעּתָ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ָהַצּדִ
יֵקי  ַהַצּדִ ַעל  ָעְברּו  ׁשֶ ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ִרּבּוי  ֶדל  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ רֹוָתם,  ִמּצָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
ְכָלל  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  רֹוָתם ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ִמּצָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ְוַהּצַ ִרים  ּסּוִרים ַהּמָ ֱאֶמת, ְלַבד ֵמַהּיִ
ַמה  ל  ּכָ ה  ְוַאְדַרּבָ ּסּוִרים,  ַהּיִ ִלְסּבֹל  ְיכֹוִלים  ְוָהיּו  דֹוָלה  ּגְ ַמְדֵרָגה  ּבְ ָהיּו  ֵהם  ַאְך  ּוִבְפָרט, 
ל  ׁשֶ ְוָצָרָתם  ּסּוִרים  ִמּיִ יֹוֵתר  ּבְ ָלֶהם  ַצר  ָהָיה  ׁשֶ ַמה  ְוָכל  יֹוֵתר,  ּבְ ִיּסּוִרים  ֲעֵליֶהם  ָעְברּו  ׁשֶ
ֶהם, ְוֵהִאיָרה ֶאְצָלם  ּלָ יֹוֵתר ֶאְצָלם ַהָחְמִרּיּות ְוַהּגּוָפִנּיּות ׁשֶ ל זֶה ִנְכַנע ּבְ ָרֵאל, ַעל ָיד ּכָ ִיׂשְ
ים  ל ָהֲאָנׁשִ ִאים ֲעֵליֶהם ֶאת ּכָ ָהיּו נֹוׂשְ ֶהם, ַעד ׁשֶ ּלָ ֶפׁש ׁשֶ ל ַהּנֶ ּדֵ ֶכל ְוַהּצּוָרה ְוִנְתּגַ יֹוֵתר ַהּשֵׂ ּבְ
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ַעְצָמן  ַעל  ִאים  נֹוׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ְוִכְמַעט  ֵמֶהם,  ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ
ָהיּו ְמִקיִמים ּוְמִריִמים  א ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק, ׁשֶ ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ָהיּו ְמֹקָרִבים ֲאֵליֶהם ּכַ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ
ָאנּו  ָהֱאֶמת  י  ּכִ ְתַרְייהּו,  ַאּבַ ַנֲעֵני  ַמה  ֲאַנן  ֲאָבל  ם,  ְרׁשָ ְלׁשָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ים  ַרּבִ ּוַמְחִזיִרים 
ה ׁשֹוֵלַח ָעֵלינּו ִלְפָעִמים  ַאּתָ ּסּוִרים ׁשֶ ל ַהּיִ אי ּכָ ַוּדַ י ּבְ ֵלָמה ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ יֹוְדִעין ּוַמֲאִמיִנים ּבְ
ֶצֶדק עֹוָלִמים  ּוְלָהִביא  ָעוֹון  ר  ּוְלַכּפֵ ַחָטאת  ּוְלָהֵתם  ע  ׁשַ ַהּפֶ ְלַכֵלא  ְלטֹוָבֵתנּו,  אי  ַוּדַ ּבְ ֵהם 
ל  ּדַ י  ּכִ ה  ַנֲעׂשֶ ַמה  ֲאָבל  ֶפׁש,  ַהּנֶ ל  ּוְלַגּדֵ ַהּצּוָרה  ּוְלָהִאיר  ַהֹחֶמר,  ת  ּוְלַכּתֵ ַהּגּוף  ּוְלַהְכִניַע 
ְזכּות  ּבִ ָעֵלינּו  ָנא  ַוֲחֹמל  חּוס  ן  ַעל־ּכֵ ּסּוִרים,  ַהּיִ ִלְסּבֹל  ָלל  ּכְ ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְמֹאד  ּכֵֹחנּו 
יֵלנּו  ִביֵלנּו, ְוַהּצִ ׁשְ ים ּוְגדֹוִלים ּבִ ְבלּו ִיּסּוִרים ַרּבִ ּסָ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ל ַהַצּדִ ֲאבֹוֵתינּו, ּוִבְזכּות ּכָ
תּוב:  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֶמָך, ִויֻקּיַ יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרים, ְוהֹוׁשִ ה ִמּכָ ֵמַעּתָ
ֵאם  ׂ ֵלם ַוְיַנְשּ ָאָלם ַוְיַנְטּ ַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ּגְ יָעם ּבְ ָניו הֹוׁשִ ָכל ָצָרָתם לֹו ַצר ּוַמְלָאְך ּפָ ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ּכֹל ְיֵמי עֹוָלם. ָאֵמן ּכֵ

ּתֹוָרה קעא

ָחָדׁש  ֶכל  ׂשֵ ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֵיְלכּו  יִקים  ַצּדִ זֶה:  ּבָ ֵיׁש  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֶכל  ַהּשֵׂ זֶה  ִעם  עֹוְבִדים  ׁשֶ ָבם, 
ֵאיָנם  ׁשֶ ָבם,  לּו  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ּוֹפׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ

ַעל־ ַרְך, ַרק ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ זֶה ֶאת ַהּשׁ עֹוְבִדים ּבָ
ַעל  ָהעֹוָלם  ֶאת  ּוְמָחְרִפין  ין  ְמַבזִּ ְיֵדי־זֶה 
ֶכל ֶהָחָדׁש, ְוָהעֹוָלם  ֵהם יֹוְדִעים ִמזֶּה ַהּשֵׂ ׁשֶ

ֵאיָנם יֹוְדִעים ִמזֶּה:

ה ְלתֹוָרה קעא ִפָלּ ּתְ

ל  יֶהם, ּוְלַקּבֵ י ּתֹוָרה ִמּפִ ֹמַע ִחּדּוׁשֵ יֵקי ֱאֶמת ְוִלׁשְ נּו ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*כו( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה, ְוַעל־ְיֵדי זֶה  ּלֹא ָהָיה נֹוַדע ָלנּו ַעד ַעּתָ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ַמה ׁשֶ ֶכל ָחָדׁש ּבַ ַעם ׂשֵ ָכל ּפַ ֵמֶהם ּבְ
ֱאֶמת ַלֲעבֹוַדת ְיֹהָוה,  ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ְלִהְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי זֶה ּבֶ ים ִמְיּׁשֵ ר ַרּבִ ה ֲאׁשֶ ִנְזּכֶ
ם. ַהְינּו  יִקים ֵיְלכּו ּבָ ֶהם: ַצּדִ ר ָיִקיצּו ְלַחֵיי עֹוָלם, ְוֶנֱאַמר ּבָ ְכָלל ֵאּלּו ֲאׁשֶ ה ִלְהיֹות ּבִ ְוִנְזּכֶ
ֱאֶמת,  ר ְוָהֱאֶמת ְוֶהָהגּון ְוָהָרצּוי ְלָפֶניָך, ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ה ֵליֵלְך ּבְ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָכל ּדֹור ָודֹור,  ּבְ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ַעם ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ָכל ּפַ ה ָלנּו ּבְ ה ְמַגּלֶ ַאּתָ ֶכל ֶהָחָדׁש ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּשֵׂ
ר ָיִקיצּו ַלֲחַרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם,  ְכָלל ֵאּלּו ֲאׁשֶ לֹום ּבִ ּלֹא ִנְהֶיה ַחס ְוׁשָ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ְוִתׁשְ



ֵלמּות ַהֶחְסרֹונֹות ּתֹוָרה קעב י ׁשְ תקכח

ֶכל ֶהָחָדׁש  זֶה ַהּשֵׂ ֵאיָנם עֹוְבִדים ֶאת ְיֹהָוה ּבְ י ׁשֶ י ֹלא ּדַ ם. ּכִ לּו ּבָ ׁשְ ִעים ִיּכָ ֶהם: ּופֹוׁשְ ְוֶנֱאַמר ּבָ
ין  ֵני ָאָדם, ּוְמַבזִּ ָאר ּבְ ֶכל ֶנֶגד ׁשְ זֶה ַהּשֵׂ ִאים ּבְ ְתּגָ ּמִ א ׁשֶ י ִאם ַאְדַרּבָ ה ָלֶהם, ּכִ ּלָ ּנֹוַדע ְוִנְתּגַ ׁשֶ
ֵני ָאָדם ֵאיָנם יֹוְדִעים ִמזֶּה.  ָאר ּבְ ֶכל ֶהָחָדׁש, ּוׁשְ ֵהם יֹוְדִעים ִמזֶּה ַהּשֵׂ ּוְמָחְרִפין אֹוָתם ַעל ׁשֶ
ְדַבר ְיֹהָוה ָמֲאסּו  ֵניֶהם ְנבֹוִנים. ְוֶנֱאַמר: ִהּנֵה ּבִ ֵעיֵניֶהם ְוֶנֶגד ּפְ ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: הֹוי ֲחָכִמים ּבְ
ל  ִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה ְוֵלב ַאִין. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָיד ּכְ ה זֶה ְמִחיר ּבְ ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהם. ְוֶנֱאַמר: ָלּמָ
ֶהם ַרק  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ים ּוְלִהׁשְ דֹוׁשִ ַכִלים ַהּקְ ל ַהּשְׂ ל ּכָ ה ְלַקּבֵ יָלנּו ֵמֶהם ּוֵמֲהמֹוָנם, ְוִנְזּכֶ עֹוָלם, ִהּצִ
ְלָכל  ֶכל טֹוב  ׂשֵ ְיֹהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ית  תּוב: ֵראׁשִ ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ְיֹהָוה,  ַלֲעבֹוַדת 
ל  י זֶה ּכָ מֹור ּכִ ַמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצְוָתיו ׁשְ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ יֵהם. ְוֶנֱאַמר: סֹוף ּדָ ֹעׂשֵ

ָהָאָדם:

ֵלמּות ַהֶחְסרֹונֹות ּתֹוָרה קעב י ׁשְ

ִנים א.  ׁש ְלָהָאָדם, ֵהן ּבָ ּיֵ ל ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ּכָ
ד  ִמּצַ הּוא  ַהּכֹל  ִריאּות,  ּבְ אֹו  ְרָנָסה  ּפַ אֹו 
ַרְך ׁשֹוֵפַע  ם ִיְתּבָ ֵ י אֹור ַהּשׁ ָהָאָדם ַעְצמֹו, ּכִ
ִמּיּותֹו  ׁשְ ּגַ ַעל־ְיֵדי  ָהָאָדם  ַאְך  ִמיד,  ּתָ ָעָליו 
ה ֵצל ְלַעְצמֹו,  יו ָהָרִעים עֹוׂשֶ ְוַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשָ
ַרְך, ּוִמזֶּה  ם ִיְתּבָ ֵ יַע ָעָליו אֹור ַהּשׁ ֵאין ַמּגִ ׁשֶ
ִאם  ן  ְוַעל־ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות,  ל  ּכָ לֹו  ִאים  ּבָ
ְוָכל  ּוִמּדֹוָתיו  יו  ַמֲעׂשָ ן  ְלַתּקֵ זֹוֶכה  ָהָאָדם 
ל ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי,  זֹּוֶכה ְלַבּטֵ ִמּיּותֹו, ַעד ׁשֶ ׁשְ ּגַ

ִמזֶּה  ָלל  ּכְ ֵאינֹו  ׁשֶ ַאִין  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ַעד 
ל  ְלַקּבֵ ְוזֹוֶכה  ֵצל,  ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ָאז  ָהעֹוָלם, 
ָלִמים  ְוִנׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ אֹור 

ל ַהֶחְסרֹונֹות: ֶאְצלֹו ּכָ

זֹוִכין ב.  ַאִין,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַהֲחָכִמים 
ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ר אֹור ַהּשׁ הּוא ִעּקַ ְלָכבֹוד, ׁשֶ

ַמְרִאים ג.  יק  ּדִ ַהּצַ ְוֵכן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָלעֹוָלם,  ְוטֹוָבה  ים  ַחּיִ ׂשֹוֲחקֹות,  ִנים  ּפָ

לֹום: ּוְלִהּפּוְך, ְלִהּפּוְך ַחס ְוׁשָ

ה ְלתֹוָרה קעב ִפָלּ ּתְ

רֹון  ּיֵׁש לֹו ְלָהָאָדם, ֵהן ֶחּסְ ל ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ י ּכָ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּכִ ל עֹוָלם, ַאּתָ )*כז( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י אֹור ַהּשׁ ד ָהָאָדם ַעְצמֹו, ּכִ ְרָנָסה, ַהּכֹל הּוא ַרק ִמּצַ ִריאֹות ַהּגּוף אֹו ּפַ ים אֹו ּבְ ּנִ ּבָ
ַעל־ ה ֵצל ְלַעְצמֹו, ַעד ׁשֶ יו ָהָרִעים עֹוׂשֶ ִמיד, ַאְך ָהָאָדם ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשָ ׁשֹוֵפַע ַעל ָהָאָדם ּתָ

נּו ָלׁשּוב  ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ַרְך, ַעל־ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ַפע ׁשֶ ּנּו אֹור ְוׁשֶ ְיֵדי זֶה מֹוֵנַע ִמּמֶ
ל  ל ֶאת ּכָ ה ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ינּו. ְוִנְזּכֶ ל ַמֲעׂשֵ ה ֶאת ּכָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּוְלֵהִטיב ֵמַעּתָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ַהזֶּה  עֹוָלם  ֲאוֹות  ִמּתַ ָלל  ּכְ ֲאִחיָזה  ׁשּום  נּו  ּבָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְוָחְמִריּוֵתנּו,  ּגּוֵפינּו  ִמּיּות  ׁשְ ּגַ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ל ּכְ ּדֵ ה ְוִיְתּגַ ַרְך, ְוִיְתַעּלֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל אֹור ַהּשׁ ה ְלַקּבֵ ַוֲהָבָליו, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ
ל ַעְצֵמנּו ְלַגְמֵרי  נּו ְלַבּטֵ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ל ָהָאֶרץ. ִרּבֹונֹו ׁשֶ בֹוד ְיֹהָוה ֶאת ּכָ א ּכְ ַעל ָיֵדנּו, ִויַמּלֵ
ל אֹור  ֵלמּות ְלַקּבֵ ֱאֶמת ּוִבׁשְ ה ּבֶ ְבִחיַנת ַאִין, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ֱאֶמת ּבִ ֵלל ּבֶ ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ִאיר ָלנּו  ּיָ ה ׁשֶ ָמֵצא. ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ְבִחיַנת ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ַהָחְכָמה ְוַהּדַ
ֶניָך ֵאֵלינּו,  בֹוד ֲחָכִמים ִיְנֲחלּו. ְוָתִאיר ּפָ תּוב: ּכָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ַרְך. ִויֻקּיַ בֹוְדָך ִיְתּבָ אֹור ּכְ



תקכטּתֹוָרה קעג

ים  ֶניָך ָנַתּתָ ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ אֹור ּפָ י ּבְ ֶניָך, ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ נּו ּכְ ּלָ ֵרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ּבַ
יֵקי  ַהַצּדִ ם  ּגַ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  טֹוב.  ְוָכל  לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  ֶחֶסד,  ְוַאֲהַבת 
ַפע טֹוָבה  ְהֶיה ׁשֶ ּיִ ה ׁשֶ ירֹות ְוׂשֹוֲחקֹות, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ִנים ַמְסּבִ ָכל ֵעת ּפָ ֱאֶמת ַיְראּו ָלנּו ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ּוְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ַחּיִ

ּתֹוָרה קעג

ַאַחת.  ִחיָנה  ּבְ ֵהם  ְוָהֱאמּוָנה  ֶפׁש  ַהּנֶ
ת  ִמּדַ ִנְלָקח  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  עֹוָלם  ְוֵיׁש 
לֹו  ֵיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ְועֹוָלם  ָהֱאמּוָנה, 
ִחיַנת  ַרְך, ְוזֶה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ן ֱאמּוָנה ּבְ ם ּכֵ ּגַ
ִניִמּיּות  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ׁשֶֹרׁש 
ִניִמּיּות  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוהּוא  ָהֱאמּוָנה, 
תֹוְך  ּבְ ַנְפׁשֹו  נֹוֵתן  ַהּכֹוֵתב  ְוִהּנֵה  ֶפׁש,  ַהּנֶ
ִתיַבת  "ּכְ י  "ַנְפׁשִ "ֲאָנא  ְבִחיַנת:  ּבִ ָתב  ַהּכְ

ָתב  ַהּכְ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ ק"ה(,  ת  ּבָ )ׁשַ "ְיָהִבית 
ֶפׁש  ַהּנֶ יר  ְלַהּכִ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ָיכֹול 
ֶפׁש ְוָהֱאמּוָנה ְוׁשֶֹרׁש ָהֱאמּוָנה  ּוְפִניִמּיּות ַהּנֶ
יק  ּדִ ר ִעם ַהּצַ ַדּבֵ ּמְ ּבּור ׁשֶ ל ַהּכֹוֵתב. ְוַהּדִ ׁשֶ
ָתב  ַהּכְ י  ּכִ ָתב,  ֵמַהּכְ דֹוָלה  ּגְ ַמֲעָלה  ּבְ הּוא 
הּוא  ּבּור  ְוַהּדִ ֶפׁש,  ַהּנֶ ת  ֻעּלַ ּפְ ַרק  ֵאינֹו 
ן ָיכֹול ִלְראֹות ַמהּות  ַעְצמֹו, ַעל־ּכֵ ֶפׁש ּבְ ַהּנֶ

ַעְצמֹו: ֶפׁש ּבְ ַהּנֶ

ה ְלתֹוָרה קעג ִפָלּ ּתְ

ֶפׁש  יר ַהּנֶ יק ָהֱאֶמת ְלַהּכִ ָתב ָיכֹול ַהַצּדִ ַעל־ְיֵדי ַהּכְ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ ל עֹוָלם ַאּתָ )*כח( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִניִמּיּות  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ְוׁשֶֹרׁש  ְוָהֱאמּוָנה  ַהּכֹוֵתב,  ל  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ּוְפִניִמּיּות 
ָתב, ְוַגם  תֹוְך ַהּכְ ַהּכֹוֵתב נֹוֵתן ַנְפׁשֹו ּבְ ָתִבית ְיָהִבית, ׁשֶ י ּכְ א ַנְפׁשִ ְבִחיַנת ֲאּנָ ָהֱאמּוָנה, ּבִ
ֶפׁש,  ת ַהּנֶ ֻעּלַ ָתב ֵאינֹו ַרק ּפְ י ַהּכְ ָתב, ּכִ דֹוָלה ִמן ַהּכְ ַמֲעָלה ּגְ ּבּור הּוא ּבְ ִניִמּיּות ַנְפׁשֹו, ְוַהּדִ ּפְ
ר  ָכל ָהֶאְפׁשָ נּו ְלַמֵעט ּבְ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ַעְצָמּה. ַעל־ּכֵ ֶפׁש ּבְ ּבּור הּוא ַמהּות ַהּנֶ ְוַהּדִ
ּוְפִניִמּיּות  נּו  ת ָנְפׁשֵ ַ ּלֹא ְלַמֵעט ַעל־ְיֵדי זֶה ְקֻדּשׁ ְכֵדי ׁשֶ ּבִ ְבֵרי ָהְרׁשּות,  ּדִ ְוִלְכּתֹב  ר  ַדּבֵ ִמּלְ
ְכֵדי ְלָהִביא  ה, ּבִ דֹוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִדּבּוֵרי ֱאמּוָנה ַהּקְ ר ְוִלְכּתֹב ּדִ נּו ְלַהְרּבֹות ְלַדּבֵ נּו. ְוַזּכֵ ָנְפׁשֵ
נּו ּוִבְבִחיַנת ָהֱאמּוָנה ְוׁשֶֹרׁש ָהֱאמּוָנה.  נּו ּוְפִניִמּיּות ַנְפׁשֵ ַנְפׁשֵ יָרה ּבְ ַעל־ְיֵדי זֶה ֶהָאָרה ְיּתֵ
י ַעל־ְיֵדי זֶה  יָלא מּוָבן ּכִ י ִמּמֵ ִכְתֵבי ּוְלׁשֹונֹות ַהַעּכּום, ּכִ ֲעֹסק ּבְ נּו ִלְמֹנַע ֶאת ַעְצֵמנּו ִמּלַ ּוְתַזּכֵ
ּנֹוֵתן ַנְפׁשֹו ּוְפִניִמּיּות ַנְפׁשֹו  ה, ֵמַאַחר ׁשֶ דֹוׁשָ ֶפׁש ְוָהֱאמּוָנה ַהּקְ ת ַהּנֶ ַ ְקֻדּשׁ אי ּבִ ַוּדַ ּפֹוְגִמים ּבְ
ּוֵמֱאמּוָנֵתנּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְלַגְמֵרי  ַהֶהֶפְך  ֵהם  ׁשֶ ַהַעּכּום,  ְוָלׁשֹון  ָתב  ּכְ תֹוְך  ּבְ
ֵני  ד ַנֲעֵרי ּבְ זֵָרה ָהָרָעה ַהזֹּאת, ְלַלּמֵ זֵרֹות ָקׁשֹות ּוִבְפָרט ַהּגְ ל ּגְ ה, ּוַבֵטל ֵמָעֵלינּו ּכָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ר ְוִלְכּתֹב  ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַהֶהְכֵרַח ִלְפָעִמים ְלַדּבֵ ַתב ְוָלׁשֹון ַהַעּכּום, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ
ְכָתב ְוָלׁשֹון ַעּכּו"ם,  ר ְוִלְכּתֹב ּבִ ְבֵרי ָהְרׁשּות, ּוִבְפָרט ִאם ִיְהֶיה ֵאיזֶה ֶהְכֵרַח ְלַדּבֵ ֵאיזֶה ּדִ
ָפה ְוַלחּוץ, ְוֹלא ַנֲעִמיק ֶאת  זֶה ַרק ִמן ַהּשָׂ ּלֹא ַלֲעֹסק ּבָ נּו ׁשֶ ָכל ְיָכְלּתֵ ֲאַזי ַנְכִריַח ַעְצֵמנּו ּבְ
תֹוָרְתָך  בּוִקים ּבְ נּו ּדְ נּו ּוְפִניִמּיּות ָנְפׁשֵ ְהֶיה ָנְפׁשֵ ם ָאז ּתִ ִנים ַרק ּגַ ל ּפָ זֶה ַעל ּכָ נּו ּבָ ְבּתֵ ַמְחׁשַ
ּה,  ְרׁשָ ׁשָ נּו ּבְ ת ַנְפׁשֵ ַ ְבִחיָנה ַאַחת ִעם ְקֻדּשׁ ִהיא ּבִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ַ ה, ּוִבְקֻדּשׁ דֹוׁשָ ַהּקְ
ְוֶנֱאַמר:   . ֲחֶרָךּ ֲאַשׁ י  ִקְרּבִ ּבְ רּוִחי  ַאף  ְיָלה  ּלַ ּבַ ִאִוּיִתיָך  י  ַנְפׁשִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְלַקּיֵם  נּו  ְוַזּכֵ



ּתֹוָרה קעד תקל

ָכל  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ַלֲעֹסק  נּו  ְוַזּכֵ ילֹות.  ּלֵ ּבַ ֶוֱאמּוָנְתָך  ָך  ַחְסּדְ ּבֶֹקר  ּבַ יד  ְלַהּגִ
תֹוְך  ׁש ּבְ נּוז ּוְמֻלּבָ הּוא אֹור ֱאֹלהּוְתָך ַהּגָ ָתּה, ׁשֶ ָ ִניִמּיּות ְקֻדּשׁ ק ַעְצֵמנּו ֶאל ּפְ יֹום ָויֹום ּוְלַדֵבּ
ן  ר ַעל ַמּתָ ֱאַמר ָהִעּקָ ּנֶ ָתִבית ְיָהִבית, ׁשֶ י ּכְ א ַנְפׁשִ ְבִחיַנת ָאּנָ ה ּבִ דֹוׁשָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ
נּו  רֹות, ְוַזּכֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ל ֲעׂשֶ ָבה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִהיא ּתֵ ל ָאֹנִכי ׁשֶ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ָראׁשֵ ז ּבְ ּתֹוָרה, ּוְמֻרּמָ
ָתָבם, ְוַעל־ְיֵדי  י ּכְ יֶהם ּוִמּפִ ה ִמּפִ י ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ֹמַע ִחּדּוׁשִ יֵקי ֱאֶמת ְוִלׁשְ ה ִעם ַצּדִ ר ַהְרּבֵ ְלַדּבֵ
זֶה ֶאת  ה ְלַהֲחיֹות ּבָ דֹוׁשָ ם ֶוֱאמּוָנָתם ַהּקְ ת ַנְפׁשָ ַ דֹוָלה ֵמאֹור ְקֻדּשׁ ל ֶהָאָרה ּגְ ה ְלַקּבֵ זֶה ִנְזּכֶ
ְך  ִחי ְלִהְתַהּלֵ ֶות ַהּלֹא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ תּוב: ּכִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ַנְפׁשֹוֵתינּו, ִויֻקּיַ

ן ְיִהי ָרצֹון: ים. ָאֵמן ּכֵ אֹור ַהַחּיִ ִלְפֵני ֱאֹלִהים ּבְ
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לֹום ּגֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם,  יִנין ַחס ְוׁשָ ַהּדִ ׁשֶ ּכְ
ּלֹא  מֹו, ׁשֶ יר ׁשְ ל ֲעבּורֹו ְלַהְזּכִ ּלֵ ְתּפַ ֵאין ְלַהּמִ

ף ל"ד ְוַעּיֵן  ָרכֹות ּדַ ן ּבְ לֹום: )ַעּיֵ יִנים ַחס ְוׁשָ רּו ַהּדִ ּבְ ִיְתּגַ
ים ִסיָמן קי"ט ָסִעיף ָקָטן א'(: "ָמֵגן ַאְבָרָהם" ֹאַרח ַחּיִ ּבְ
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ִהיא ֵמֲחַמת  ׁשֶ ּכְ ה ִהיא  ִכּיָ ר ַמֲעַלת ַהּבְ ִעּקַ
ַוֲאִפּלּו ַהֲחָרָטה טֹוב ְמֹאד  ְוֶחְדָוה,  ְמָחה  ׂשִ
ְמָחתֹו  ׂשִ ֹרב  ּמֵ ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ֵמֲחַמת  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ

ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ְוִיְתּגַ ִיְתָחֵרט  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ
ה ֵמֲחַמת  ִכּיָ ַרד ֶנְגּדֹו, ְוִיְתעֹוֵרר לֹו ּבְ ּמָ ַעל ׁשֶ

ְמָחה: ַהּשִׂ

ה ְלתֹוָרה קעה ִפָלּ ּתְ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  נּו  ַזֵכּ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָירּומּו.  ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ל  ּכָ ְיִגילּון  ְמָך  ׁשִ ּבְ )*כט( 

ָכל ֵעת,  נּו ּבְ ה ִעּמָ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ל ַהֲחָסִדים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ָכל ֵעת ֶאת ּכָ יר ַעְצֵמנּו ּבְ ִמיד ּוְלַהְזּכִ ּתָ
ִמְצֹוֶתיָך  נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות, ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ים ְורֹוַמְמּתָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ר ּבָ ְוַעל ּכּוָלם ֲאׁשֶ
ל  זֶה ּכָ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת. ְוִנְזּכֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ נּו ַלֲעבֹוָדְתָך ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ְוֵקַרְבּתָ
ֲעֹונֹוֵתינּו  ְך ּבַ ל ּכַ ָך ּכָ ר ָמַרְדנּו ֶנְגּדֶ ֱאֶמת ַעל ֲאׁשֶ ה ְלִהְתָחֵרט ּבֶ ַעל־ְיֵדי זֶה ַעְצמֹו ִנְזּכֶ ְך, ַעד ׁשֶ ּכַ
ַמְלנּוָך ָהָרעֹות.  ָעה, ַוֲאַנְחנּו ּגְ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ נּו ַהּטֹובֹות ּבְ ַמְלּתָ ה ּגְ ים, ְוַאּתָ ֻרּבִ ֵעינּו ַהּמְ ּוְפׁשָ
ֵמֲחַמת  דֹוָלה  ּגְ ה  ִכּיָ ּבְ ֶאְצֵלנּו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכַ ל  ּכָ זֶה  ַעל  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ְלִהְתָחֵרט  ה  ְוִנְזּכֶ
ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו  י ַאּתָ ָיֵדנּו, ּכִ ר ִיְהיּו ַלֲאָחִדים ּבְ ְעּגּוִעים ֲאׁשֶ ְמָחה ְוֹגֶדל ַהֲחָרָטה ְוַהּגַ רֹוב ַהּשִׂ
ַרְך, ְוַעל ָיד זֶה  ְמָך ִיְתּבָ ׁשִ ְמָחה ּבְ ְהֶיה ֵמֲחַמת רֹוב ַהּשִׂ ּתִ ה ׁשֶ ִכּיָ ֵלמּות ַהּבְ ר ׁשְ ר זֶה ִעיּקָ ֲאׁשֶ
נּו,  ּלָ ׁשֶ ה  ִכּיָ ּבְ ּבַ ֲאִחיָזה  ׁשּום  יִנים  ְוַהּדִ ְלָהַעְצבּות  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ה  ִכּיָ ַהּבְ ק  ִנְמּתָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ
ָהֶעְליֹון  ן  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ ִיְהיּו  ְמָחה  ַהּשִׂ ִמּתֹוְך  ה  ִכּיָ ַהּבְ ַעל־ְיֵדי  א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק 
דֹוִלים  ּגְ ַרֲחִמים  ּבְ ִמְלַמְעָלה  ָעֵלינּו  ְוִיְתעֹוְררּו  ְמָחה,  ְוַהּשִׂ ה  ִכּיָ ַהּבְ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ יָנה  ּבִ ּבַ ׁשֶ
ְבִכי ָיֹבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים  תּוב: ּבִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְחֹמל ָעָליו, ִויֻקּיַ ְבִחיַנת ְוִהּנֵה ַנַער ּבֶֹכה ַוּתַ ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון: אֹוִביֵלם ָאֵמן ּכֵ



תקלאּתֹוָרה קעו

ּתֹוָרה קעו

ָהרּוַח  ּבֹו  ִמּלִ ְלָגֵרׁש  ְמֹאד  ְלַמֵהר  ָצִריְך 
ְוַעל־ְיֵדי  ּבֹו,  ְוָדבּוק  ּבֹו  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ טּות  ׁשְ
אֹוֵהב  יק ָהֱאֶמת, ַהְינּו ׁשֶ ּדִ רּות ְלַהּצַ ִהְתַקּשְׁ

ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶנֶפׁש,  ַאֲהַבת  יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת 
טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ֶאת  דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ְמָגֵרׁש 

ר: ּבָ ּבֹו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ְלֵלב ִנׁשְ ִמּלִ

ה ְלתֹוָרה קעו ִפָלּ ּתְ

יֵקי  ֱאֶמת ְלַצּדִ ר ּבֶ ֵ נּו ְלִהְתַקּשׁ ל עֹוָלם, ַזֵכּ ה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבזֶה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ )*ל( ֵלב ִנׁשְ

ְהֶיה ְלָבֵבנּו ִנְכָלל  ּיִ ה ַעל־ְיֵדי זֶה ׁשֶ ר ִנְזּכֶ ׁש, ַעד ֲאׁשֶ ֱאֶמת ְוֶלֱאֹהב אֹוָתם ַאֲהַבת ֶנֶפׁש ַמּמָ
ּיֵֵצא  ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  מּור,  ּגָ ַאְחדּות  ּבְ ם  ִלּבָ ִעם  נּו  ִלּבֵ ְוִיְתַאֵחד  ֱאֶמת,  ִדיֵקי  ַהּצַ ֶלב  ּבְ
דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ נּו  ּבֵ ִמּלִ ּבֹוֵרַח  טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ְוִיְהֶיה  נּו,  ּבָ בּוק  ַהּדָ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  נּו  ּבֵ ִמּלִ
תּוב: ָקרֹוב  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֱאֶמת. ִויֻקּיַ ר ּבֶ ּבָ ה ְלֵלב ִנׁשְ דֹוָלה ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ּוְבֶבָהָלה ּגְ

ן ְיִהי ָרצֹון: יַע. ָאֵמן ּכֵ ֵאי רּוַח יֹוׁשִ ּכְ ֵרי ֵלב ְוֶאת ּדַ ּבְ ְיֹהָוה ְלִנׁשְ

ּתֹוָרה קעז

ּכַֹח א.  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש 
ל  ְלַקּבֵ זֹוִכין  ִלְפָעִמים  ַיִין  ֹוִתין  ּשׁ ׁשֶ ּכְ זֶה,  ּכָ
כֹוִלין  ּיְ ה, ַעד ׁשֶ ֵאּלֶ ים ּכָ ָחְכָמה ּוֹמִחין ְקדֹוׁשִ
ָרֵאל,  ר ְוִלְמֹחל ֲעוֹונֹות ִיׂשְ ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַכּפֵ
ֵלי טז, יד(: ה" )ִמׁשְ ֶרּנָ ְבִחיַנת: "ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכּפְ ּבִ

ל ְרצֹונֹו ְלַגְמֵרי ֶנֶגד ב.  ָצִריְך ָהָאָדם ְלַבּטֵ

ׁשּום  לֹו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון 
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ רֹוֶצה ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ָרצֹון ַאֵחר ַרק ּכְ
ַחס  ָלאו  ֵהן  ּוָבִנים,  ָממֹון  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵהן 
ה  ּוִמְתַרּצֶ ק ַעְצמֹו  ּפֵ הּוא ִמְסּתַ ּוְכׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ
ַרְך, ָאז ַמְמִליְך ָעָליו  ִיְתּבָ ם  ֵ ְרצֹון ַהּשׁ ּבִ ַרק 

ַרְך: ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ

ה ְלתֹוָרה קעז ִפָלּ ּתְ

נּו  ל עֹוָלם, ַזֵכּ י ּכֹוִסי ְרָוָיה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ַ ּשׁ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ּדִ ֲעֹרְך ְלָפַני ׁשֻ )*לא( ּתַ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ רֹוָנם  ּגְ ְלַמּלֹאת  נּו  ְוַזּכֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב 
ֲאִכיָלָתם  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  ְוֹגֶדל  ִדיֵקי ֱאֶמת  ַהּצַ ּכַֹח  ֶדל  ּגֹ ָלנּו  ה הֹוַדְעּתָ  ַאּתָ י  ּכִ ַיִין,  ֲחָכִמים 
ים  ל ָחְכָמה ּומֹוִחין ְקדֹוׁשִ ֹוִתים ְמַעט ַיִין ִלְפָעִמים זֹוִכים ְלַקּבֵ ּשׁ ר ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִתַיָתם, ַעד ֲאׁשֶ ּוׁשְ
יְך ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ַלֲעוֹונֹות  ר ֲעוֹונֹות ּוְלַהְמׁשִ ר ַעל־ְיֵדי זֶה ְיכֹוִלים ְלַכּפֵ ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל ּכַ ּכָ
נּו  ְדָבֶרָך. ְוַזּכֵ י ּכִ לֹום ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ָסַלְחּתִ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֱאַמר ֵאֶצל ֹמׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ
ֵלִמים,  ים ּוׁשְ ל מֹוִחין ְקדֹוׁשִ ה ְלַקּבֵ ה, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ִרית ּבְ ִמיַרת ַהּבְ ִלׁשְ
ּלֹא  נּו ֶנֶגד ְרצֹוְנָך, ׁשֶ ּלָ ל ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ל ּכָ ֵלָמה ּוְלַבּטֵ ַמִים ׁשְ ל ָעֵלינּו עֹול ַמְלכּות ׁשָ נּו ְלַקּבֵ ְוַזּכֵ
ה  ַאּתָ ָמה ׁשֶ ֱאֶמת ַרק ּבְ ים ּבֶ ִקים ּוִמְתַרּצִ ּפְ ִנְרֶצה ׁשּום ָרצֹון ַאֵחר חּוץ ֵמְרצֹוְנָך, ְוִנְהֶיה ִמְסּתַ
י טֹוב ְיֹהָוה  ֲעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ֲעִביד, ּכִ ל ַמה ּדַ ּכָ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ רֹוֶצה, ְוֵנַדע ְוַנֲאִמין ּבֶ
ִמיד,  ּתָ ָיֵדנּו  ַעל  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ ל  ּדֵ ְוִיְתּגַ ה  ְתַעּלֶ ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ יו.  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל 



ּתֹוָרה קעח תקלב

ְוִתְמֹלְך  ָיֵמינּו.  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוַתְכִניֵעם  יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ַעּקֵ ּתְ ְמֵהָרה  ָעה  ָהִרׁשְ ּוַמְלכּות 
ַלִים  בֹוֶדָך ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכָ ּיֹון ִמׁשְ ַהר ּצִ יָך ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ַאּתָ

ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך ּכַ ִעיר ָקְדׁשֶ

ּתֹוָרה קעח

ְצִריִכין  י  ּכִ ַהֵחְטא,  ֶאת  ְלָפֵרט  ָצִריְך 
ִדּבּוִרים  ּבְ ְלִהְתַוּדֹות  ָבִרים,  ּדְ ִוּדּוי  ְוָקא  ּדַ
ְפָרִטּיּות, ְוֵיׁש  ה ּבִ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ּשׁ ַעם ּכָ ָכל ּפַ ּבְ
ח  ּכָ ִנׁשְ ִלְפָעִמים  ַרּבֹות,  ְמִניעֹות  ַעל־זֶה 
ַהֵחְטא  ֶאת  זֹּוֵכר  ׁשֶ ְוֵיׁש  ַהֵחְטא,  ֵמִאּתֹו 
ּבּור ְלִהְתַוּדֹות. ְוַעל־ ה לֹו ְלהֹוִציא ַהּדִ ְוָקׁשֶ

ל  ׁשֶ ה  ֲחֻתּנָ גֹון  ּכְ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ְיֵדי 
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ אֹו  ִמְצָוה, 
ד  ַרּקֵ ּמְ ׁשֶ ַעד  ִמְצָוה,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ֵעת  ּבְ דֹוָלה  ּגְ
יּוַכל  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְמָחה,  ׂשִ ֵמֲחַמת  ה  ַהְרּבֵ
ן  ָבִרים, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְמַתּקֵ ְלִהְתַוּדֹות ִוּדּוי ּדְ

ַגם ֲחָטָאיו: ּפְ
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ֹוְפֵטי  יַע ִמּשׁ י ַיֲעֹמד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוׁשִ ֶלּנּו. ּכִ ים ַאַהּלְ ִפי ּוְבתֹוְך ַרּבִ )פט( אֹוֶדה ְיֹהָוה ְמֹאד ּבְ

ֵדִני ֵאיְך ְלהֹודֹות ְלָך  ְתׁשּוָבה, ַלּמְ ה ִלְסֹלַח, ָהרֹוֶצה ּבִ ְרּבֶ ל עֹוָלם, ַחּנּון ַהּמַ ַנְפׁשֹו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְמָחה ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ּוְלָפֵרט  ה ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ י ַעּתָ ַח ַנְפׁשִ ּמֵ ה, ְוֵאיְך ְלׂשַ ַעּתָ
ֱאֶמת.  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ יִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּבְ ָעׂשִ ל ֲחָטַאי ְלָפֶניָך, ׁשֶ ֶאת ּכָ
ְטָרא ֲחָדא ַוֲעִציבּו  י ִמּסִ ִלּבִ י ֶחְדָוה ְתקּוָעה ּבְ ה יֹוֵדַע ּכִ ל עֹוָלם, ָאב ָהַרֲחִמים, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָוֵעֶרְך  עּור  ִלי ׁשִ ּבְ ֹמַח ַעל ֶחְלִקי הּוא  ׁש ִלי ִלׂשְ ּיֵ ׁשֶ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ְוֹגֶדל ַהּשִׂ ְטָרא ֲחָדא,  ִמּסִ
ים  ל ָהַעּמִ ְבָחר ִמּכָ ָרֵאל, ַעם ַהּנִ ים ִלְהיֹות ִמזֶַּרע ִיׂשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יָתִני ּבְ ר ִזּכִ ר, ֲאׁשֶ ּוִמְסּפָ
ה אֹוֵהב  ה, ְוַאּתָ ל ִחּבָ ָכל ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ב אֹוָתנּו ּבְ ה ְמַחּבֵ ר ַאּתָ ׁשֹונֹות, ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ּוְמֹרָמִמים ִמּכָ
ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ּוֵמַאֲהָבְתָך ּוֵמֶחְמָלְתָך  ָרֵאל ַאֲהָבה ַרּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ
ֹמַח  ׁש ָלנּו ִלׂשְ ּיֵ ְמָחה ׁשֶ ר ֵאין ֵקץ ְלַהּשִׂ יָת ָלנּו תֹוָרה ּוִמְצֹות, ֲאׁשֶ ָרֵאל, ִהְרּבֵ ָך ִיׂשְ ֶאת ַעּמְ
מֹו  ּכְ ב  ַהּלֵ ֶאת  ִחין  ּמְ ּוְמׂשַ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  יִבין  ׁשִ ַהּמְ ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְוָלִגיל  יׂש  ְוָלׂשִ
ַעי ָהֲעצּוִמים נֹוְפִלים  ֵחי ֵלב. ֲאָבל ֵמִרּבּוי ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְיֹהָוה ְיׁשָ תּוב, ּפִ ּכָ ׁשֶ
ה יֹוֵדַע,  אִתי. ְוַאּתָ יד ֶאְדַאג ֵמַחּטָ י ֲעֹוִני ַאּגִ חֹוָרה, ּכִ ָכל־ֵעת ַעְצבּות ּוְדָאגֹות ּוָמָרה ׁשְ ָעַלי ּבְ
י  ְמֵטם ִלּבִ י ֵמֲחַמת ָהַעְצבּות ִנּטַ יק ְמֹאד ַלֲעבֹוָדֶתָך, ּכִ חֹוָרה ַמזִּ ָרה ׁשְ י ֹזאת ָהַעְצבּות ְוַהּמָ ּכִ
ֱאֶמת. ַוֲאִפּלּו ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך  ֵאיִני ָיֹכל ְלִהְתעֹוֵרר ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ י, ַעד ׁשֶ ְעּתִ ל ּדַ ְלּבֵ ְוִנְתּבַ
י ַעל־ ְמֵטם ִלּבִ ּטַ ּנִ ה ְמֹאד ְוָכֵבד ָעַלי, ֵמֲחַמת ׁשֶ יָחִתי ְלָפֶניָך, ָקׁשֶ ּוְלָפֵרט ֲחָטַאי ּוְלָפֵרׁש ׂשִ

חֹוָרה: ָרה ׁשְ ְיֵדי ָהַעְצבּות ְוַהּמָ

ֵדִני ֵאיְך  ַרֵחם ָעַלי ּוְתַלּמְ ּתְ ְמָחה ְוַהֶחְדָוה, ׁשֶ אִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאדֹון ַהּשִׂ ן ּבָ ַעל־ּכֵ
ים,  דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ַצּדִ ים ַעל־ְיֵדי  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו  ְדּתָ ִלּמַ י ְכָבר  ּכִ ָכל־ֵעת,  ּבְ י  ַנְפׁשִ ַח  ּמֵ ְלׂשַ
מֹו  ּכְ הּוא  ה  ַעּתָ ְוַגם  ה,  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ָעׂשָ ִאם  ֲאִפּלּו  הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ָהָאָדם  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ָכל ַהּכֹחֹות ְלַהְרִחיק  ב ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ּבְ ם, הּוא ְמֻחּיָ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ י־ֵכן ּבַ הּוא. ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ
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ָרֵאל.  ִנים ִלְהיֹות ִמזֶַּרע ִיׂשְ ל ּפָ ר ָזָכה ַעל ּכָ ָכל־ֵעת, ַעל ֲאׁשֶ ַח ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ָהַעְצבּות ּוְלַשּמֵ
זָָּכה  ׁשֶ ָהַרּבֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ַעְצמֹו  ּבְ ְוִלְמֹצא  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ָצִריְך  ְוַגם 
ָרֵאל  ֵעי ִיׂשְ י ֲאִפּלּו ּפֹוׁשְ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ִמְצֹות ַרּבֹות, ּכִ ׂשְ י ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ַלֲעׂשֹות ֵמעֹודֹו. ּכִ
חּות  ָרֵאל, ֲאִפּלּו ַהּפָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ה ּכָ ֹמַח ְוָלׂשּוׂש ַהְרּבֵ ִרּמֹון. ּוָבזֶה ָראּוי ִלׂשְ ְמֵלִאים ִמְצֹות ּכָ

רּוִעים: ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ חּוִתים ְוַהּגָ ּפְ ּבַ ׁשֶ

ְמקֹוֶמָך. ֱהֵיה  ר ֹעז ְוֶחְדָוה ּבִ ְפָלאֹות, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ֲאׁשֶ א, ֲאדֹון ַהּנִ ּלָ ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ
ֻקּדֹות טֹובֹות  ְצֹות ְוַהּנְ ל ַהּמִ ְמָחה ִמּכָ ל ֶחְלֵקי ַהּשִׂ ץ ּכָ ה ֶלֱאֹסף ּוְלַקּבֵ ֶאְזּכֶ יֵעִני, ׁשֶ ֶעְזִרי ְוהֹוׁשִ ּבְ
ַיַחד,  ָהֵאּלּו  ָמחֹות  ַהּשְׂ ֶחְלֵקי  ל  ּכָ ֵאַלי  צּו  ְוִיְתַקּבְ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ַרֲחֶמיָך ֵמעֹוִדי  ּבְ זִָּכיִתי  ׁשֶ
ה ַעל־ְיֵדי־ ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ל ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ חֹוָרה ׁשֶ ָרה ׁשְ ָכל ֹעז ַעל ָהַעְצבּות ְוַהּמָ רּו ּבְ ּבְ ְוִיְתּגַ

ָכל ִמיֵני  ְמָחה ְוֶחְדָוה ָתִמיד, ּבְ ׂשִ ר ּוְלִהְתַחזֵּק ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ִמיד. ְוֶאְזּכֶ ָכל ֹעז ּתָ ֹמַח ּבְ זֶה ִלׂשְ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְוַתַעְזֵרִני  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  נּו  ְדּתָ ִלּמַ ר  ֲאׁשֶ ְוֵעצֹות,  ְדָרִכים 
ָתִמיד,  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ִני  ּוְתַזּכֵ ְמָחה.  ׂשִ ֵמֲחַמת  ִלְרֹקד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ דֹוָלה  ּגְ
ָאר  ׁשְ ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ֵהן  ִרים,  ׁשֵ ַהּכְ ה  ְוַכּלָ ָחָתן  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ה  ֲחֻתּנָ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ֵהן 
ל  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ָכל־ֵעת ּבְ ֵמַח ּבְ יֵעִני ָתִמיד ִלְהיֹות ׂשָ ֶעְזִרי ְותֹוׁשִ ל ִמְצָוה. ְוִתְהֶיה ּבְ ָמחֹות ׁשֶ ׂשְ
ְמָחה.  ה ֵמֲחַמת ׂשִ ה ִלְרֹקד ַהְרּבֵ ֶאְזּכֶ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ה ּכָ ְמָחה ַרּבָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ֶחְדָוה ּגְ ִמְצָוה, ּבְ
ְמָחה ְוָהִרּקּוִדין,  ָכל קֹוַמת ַהּשִׂ ה ֵליֵלְך ְוַלֲעֹבר ּבְ ֶאְזּכֶ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ֹמַח ְוִלְרֹקד ּכָ ה ִלׂשְ ְוֶאְזּכֶ
ל ַהַתְרַי"ג ִמְצֹות  ת ּכָ ְמָחה ִהיא ׁשֶֹרׁש ְנֻקּדַ י ַהּשִׂ ָס"ה ִגיִדין, ּכִ לּוָלה ֵמַרַמ"ח ֵאָבִרים ּוְשׁ ּכְ ׁשֶ
ְתַלֵהב  ּיִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ֵחי ֵלב. ַזּכֵ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְיֹהָוה ְיׁשָ תּוב, ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ ּבַ ׁשֶ
יָתִני ֵמעֹוִדי  ר ִזּכִ ְצֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמִ י, ִמּכָ ּבִ ּיֹות ׁשֶ ֻקּדֹות טֹובֹות ָהֲאִמּתִ ל ַהּנְ ל ּכָ ְמָחה ׁשֶ י ַהּשִׂ ּבִ
לּו ַעל־ ּטְ ר ִיְתּבַ דֹול ְוִנְפָלא, ַעד ֲאׁשֶ אֹור ּגָ ְמָחה ּבְ ִאיר ַהּשִׂ ר ּתָ דֹוִלים ַעד ֲאׁשֶ ֲחָסֶדיָך ַהּגְ ּבַ

ִעים  ׁשָ ְוַהּפְ ְוָהֲעֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ִרּבּוי  ל  ׁשֶ ְוָהַעְצבּות  ָאָגה  ְוַהּדְ ִניָעה  ְוַהּמְ ְך  ַהֹחׁשֶ ְיֵדי־זֶה 
ים  ַרּבִ ֵהם  ְוִאם  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ָהֲעצּוִמים 
ה ָיֹכל ְלהֹוִסיף אֹור  דֹול ַאּתָ ה, ּוְבֹכֲחָך ַהּגָ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ל זֶה ִמּדָ ַוֲעצּוִמים ְמֹאד ְמֹאד, ִעם ּכָ
ָאגֹות  ְך ְוַהּדְ רּו ַעל ַהֹחׁשֶ ּבְ ר ִיְתּגַ י, ַעד ֲאׁשֶ ּבִ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ְצֹות ְוַהּנְ ל ַהּמִ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ דֹול ּבְ ּגָ
ַעְצבּות  לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוב,  י  ְלַגּבֵ ָהַרע  ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  י,  ּלִ ׁשֶ ָהֲעֹונֹות  ִרּבּוי  ל  ׁשֶ ְוָהַעְצבּות 
ל ִמְצָוה ָתִמיד,  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ה ּבְ ֹמַח ְוִלְרֹקד ַהְרּבֵ ה ִלׂשְ ְצֹות. ְוֶאְזּכֶ ְמַחת ַהּמִ ֶנֶגד ׂשִ ָהֲעֹונֹות ּכְ
ֵלמּות  ׁשְ ְמָחה ְוָהִרּקּוִדין ּבִ ל קֹוַמת ַהּשִׂ ִלים ּכָ ֱאֶמת, ּוְלַהׁשְ ֵלָמה ּבֶ ְמָחה ׁשְ ה ְלׂשִ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ל  ָכל־ֵעת ּוְלָפֵרט ֶאת ּכָ ים, ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ ּבֶ
ְכָחה  ַהּשִׁ ַיֲעִביֵרִני  ְוַאל  ְוִעּכּוב,  מֹוֵנַע  ׁשּום  ִמזֶּה  ִיְמָנֵעִני  ְוַאל  ָמֵלא.  ֶפה  ּבְ ֵפרּוׁש,  ּבְ ֲחָטַאי 
ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ְלּבּול,  ּבִ ׁשּום  ִמזֶּה  אֹוִתי  ל  ְיַבְלּבֵ ְוַאל  ְלָפֶניָך,  ָפְרטֹו  ִמּלְ ֵחְטא  ֵאיזֶה  ּכַֹח  ִלׁשְ
ֶעְזִרי.  ְהֶיה ּבְ ה ָמֵלא ַרֲחִמים, ּתִ ֵפרּוׁש. ְוַאּתָ ֱאֶמת ּוְלָפֵרט ֶאת ַהֵחְטא ּבְ ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ּבֶ
ֵלמּות. ְוַעל־ְיֵדי־ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבּור ּבְ ִלים ֶאת ַהּדִ ה ַעל־ְיֵדי ִוּדּוי ְדָבִרים ִלְבנֹות ּוְלַהׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
נּו ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּקְ ְתּתַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלם, ּבְ ִיחּוד ׁשָ ּבּור ּבְ זֶה ִיְתעֹוֵרר ַהּקֹול ָהֶעְליֹון ְוִיְתַיֵחד ִעם ַהּדִ
י ְלָפֶניָך ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה,  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ַעי ׁשֶ ל ֲחָטַאי ַוֲעֹוַני ּוְפׁשָ ּכָ

דֹול: ְמָך ַהּגָ ׁשִ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ מֹות ׁשֶ ֵ א ָכל ַהּשׁ ּוְתַמּלֵ



ֲעִנית ֶדל ַמֲעַלת ַהּתַ ּתֹוָרה קעט י ּגֹ תקלד

יָחִתי  ל ׂשִ ה ּכָ ה, ְלָפֵרׁש ַעּתָ ר ַעּתָ ה ְלַדּבֵ ל עֹוָלם, ִמי ָיׂשּום ִלי ּפֶ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל עֹוָלם, ָמֵלא  ֶניָך ְיֹהָוה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִים נֹוַכח ּפָ ּמַ י ּכַ ּפְֹך ִלּבִ ה ִלׁשְ ְלָפֶניָך, ֵאיְך לֹוְקִחין ּכַֹח ַעּתָ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ֲחִזיֵרִני  ּתַ ׁשֶ אֹוְתָך,  ַח  ְלַנּצֵ ֵאיְך  ֵדִני  ַלּמְ ל.  ּלָ ֶאְתּפַ ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי,  י  ַמְלּכִ ַרֲחִמים, 
ַרֲחֶמיָך  ֱאֶמת. ָאִבי צּוִרי ּגֹוֲאִלי ּופֹוִדי, ַהּצֹוֶפה ְלֵהִטיב ַאֲחִריִתי, ָעְזֵרִני ּבְ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ׁשְ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְפָלאֹות,  ַהּנִ ֵעצֹוֶתיָך  ּוְבַדְרֵכי  דֹוָלה  ַהּגְ ּוִביׁשּוָעְתָך  ָהֲעצּוִמים 
ַעם  ָכל ּפַ ר ּבְ ּבֵ ֵצִני ְלִהְתּגַ ֵקִני ְוַאּמְ א. ַחזְּ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדְ ּמֵ ָתִמיד. ׂשַ
ַח  ּמֵ ָמחֹות, ּוְתׂשַ ָכל ִמיֵני ׂשְ ְמָחה ַעל ָהַעְצבּות. ּוְתַחזֵּק אֹוִתי ּבְ יר ַהּשִׂ ַעל ָהַעְצבּות, ְלַהְגּבִ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  אֹוָתנּו  דּו  ִלּמְ ר  ֲאׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ י  ַנְפׁשִ ֶאת 
ִיְהֶיה  ְוֹלא  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ֵאַלי  ְלִהְתָקֵרב  ָהַעְצבּות  יַח ֶאת  ַאּנִ ְוֹלא  ָתִמיד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 
י.  ְעּתִ ל ֶאת ּדַ לֹום, ְוֹלא ְלַבְלּבֵ י ַחס ְוׁשָ חֹוָרה ְלַטְמֵטם ֶאת ִלּבִ ָרה ׁשְ ׁשּום ּכַֹח ְלָהַעְצבּות ְוַהּמָ
ְמָחה  ה ִמּתֹוְך ַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ָכל־ֵעת ּבְ ר ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ַרק ֶאְזּכֶ
יָחִתי  ׂשִ ל  ּכָ ּוְלָפֵרׁש  ְיֹהָוה,  ֶניָך  ּפָ נֹוַכח  ִים  ַכּמַ י  ִלּבִ ּפְֹך  ְוִלׁשְ ָמֵלא,  ֶפה  ּבְ ְלָפֶניָך  ְלִהְתַוּדֹות 
ֶיֶתר  ְמָחה ּבְ ֶכף ֶאֱחֹזר ֶאל ַהּשִׂ ְך ּתֵ ָראּוי ִלי, ְוַאַחר ּכַ ה ּכָ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ָכל יֹום ּבְ ְלָפֶניָך ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְוַתֲעצּומֹות,  ֹעז  ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְיֵתָרה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְלַהְרּבֹות  ֹעז,  ְוֶיֶתר  ֵאת  ׂשְ
ָך  ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל, ּכִ ׂשִ ֱאֶמת ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ָתִמיד ּבְ ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ
ְמָחה ָתִמיד, ָאִגיָלה  ׂשִ ר ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ם ַעּתָ ה ָיֹכל ַלֲעֹזר ִלי ּגַ ַאּתָ י, ׁשֶ ָטְחּתִ דֹול ְוַהּנֹוָרא ּבָ ַהּגָ
ְמָחה  יְך ָעֵלינּו ַהּשִׂ ְמָך ֶעְליֹון. ְוַתְמׁשִ ָרה ׁשִ ְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָבְך ֲאַזּמְ יׁשּוָעֶתָך. ֶאׂשְ ְמָחה ּבִ ְוֶאׂשְ
יַח ִצְדֵקנּו  ָקרֹוב ַעל־ְיֵדי ְמׁשִ ְמָחה ָהֲעִתיָדה ְוַהּמּוֶכֶנת ָלֹבא ָעֵלינּו ּבְ ְמָחה, ֵמַהּשִׂ קֹור ַהּשִׂ ִמּמְ
ה  ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ לֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהּגְ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ י ְבׂשִ תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ח  ּמַ ּוְתׂשַ ּוְתַנֵחם  ְלָגֳאֵלנּו,  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ָכף.  ִיְמֲחאּו  ֶדה  ַהּשָׂ ֲעֵצי  ְוָכל 
ל  י ִנַחם ְיֹהָוה ִצּיֹון ִנַחם ּכָ תּוב, ּכִ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ָיֵמינּו. ִויֻקּיַ ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ַעּמְ
ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ְיֹהָוה ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ׂשֶ ָחְרבֹוֶתיָה ַוּיָ

ִזְמָרה. ָאֵמן ְוָאֵמן:
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ִמּיּות א.  ַגׁשְ ּבְ ַמֲחֹלֶקת  ל  ְמַבּטֵ ֲעִנית  ּתַ
ל אֹו  ּלֵ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ ׁשֶ י ּכְ ּוְברּוָחִנּיּות. ּכִ
ם  ּגַ זֶּה  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ַלֲעׂשֹות 
ָלזֶה  מֹוִעיל  ֲעִנית  ְוַהּתַ ַמֲחֹלֶקת.  ְכַלל  ּבִ ן  ּכֵ
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֵבק ּבְ ב ִלּדָ ְלַהְכִניַע ַהּלֵ

לֹום: ְוַלֲעׂשֹות ׁשָ

ַחּיֶה ב.  ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  ֵמִתים,  ְמַחּיֶה  ֲעִנית  ַהּתַ
ׁשּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ְך  ֹחׁשֶ ּבַ ָעְברּו  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ
ֵאינֹו  ׁשֶ יֹום  ֵאיזֶה  ּפֹוֵגם  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ִחּיּות, 

ל  ּוִמּכָ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ּבֹו  ה  עֹוׂשֶ
לֹום, ָאז ֵאין  ְוׁשָ ה ּבֹו ַרע ַחס  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ְלאֹותֹו ַהּיֹום ִחּיּות, ְוהּוא ֵמִמית אֹותֹו ַהּיֹום 
ִתים  ַהּמֵ ִמים  ַהּיָ ְמַחּיֶה  ֲעִנית  ְוַהּתַ ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ

ַמה  ְוָכל  ֲעִנית,  ַהּתַ ְלִפי  ְוַהּכֹל  לּו,  ַהּלָ
ן הּוא ְמַחּיֶה יֹוֵתר ָיִמים  ְתַעּנֶה יֹוֵתר, ּכֵ ּמִ ֶ ּשׁ

ֹחֶשְך: ָעְברּו ּבַ ֵמִתים ׁשֶ

ְמָחה, ּוְכִפי ג.  ֲעִנית זֹוִכין ְלׂשִ ַעל־ְיֵדי ַהּתַ
ְמָחה: ן זֹוִכין ְלׂשִ ֲעִנית ּכֵ ְיֵמי ַהּתַ



ה ְלתֹוָרה קעט ִפָלּ תקלהּתְ

ה ְלתֹוָרה קעט ִפָלּ ּתְ

ח, טֹוב ּוֵמִטיב  ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ )קג( ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ָיִחיד ַקְדמֹון, חֹוׁשֵ

ְתׁשּוָבה, ַרֵחם ָעַלי  ְדקֹו, קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ֵמֹראׁש, ָהרֹוֶצה ּבִ ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ ַלּכֹל, צֹוֶפה ָלָרׁשָ
ֵאת  ה  ַוֲעׂשֵ ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרִני  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו  ּוְלַמַען  ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען 

ה ְוַעד עֹוָלם: ֹמר ֵמַעּתָ יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ה ֲחָדׁשֹות  בּורֹות עֹוׂשֶ ֲעלּומֹות, ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ּפֹוֵעל ּגְ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, יֹוֵדַע ּתַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְפָלאֹות.  ַעל ִמְלָחמֹות זֹוֵרַע ְצָדקֹות ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות ּבֹוֵרא ְרפּואֹות נֹוָרא ְתִהּלֹות ֲאדֹון ַהּנִ ּבַ
ים  ִמיד ִנּסִ ָכל יֹום ּתָ ה ּבְ ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ ית. ֲאׁשֶ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַהְמַחּדֵ
י ֵאין  נּו ְמֹאד, ּכִ ְגבּו ֵמִאּתָ ר ֶנֶעְלמּו ְוׂשָ דֹולֹות ְונֹוָראֹות ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ ְוִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות ּגְ
ֲעָסֶקיָך  ְוָכל  ָכל־ֵעת,  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ ֹעֶצם  יֹוְדִעין  ָאנּו 
ִביל  ׁשְ י ִאם ּבִ ֶאָחד ֵאיָנם ּכִ ם ּכְ ּלָ ָעה, ּכֻ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ּבְ
ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך  ְזּכֶ ּנִ ב ִסּבֹות, ׁשֶ ֵדי ְלַסּבֵ הּוא ּכְ י, ׁשֶ ְכִלית ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ ַהּתַ
ְוַרק  ַהּטֹובֹות,  ָכל  ּבְ ׁשֶ ית  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּטֹוָבה  ְכִלית  ּתַ ר  ִעּקָ זֶּהּו  ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ
ִביל ְלַהֲחִזיֵרִני אֹוִתי ְוֶאת  ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ה ֲחָדׁשֹות ּבְ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ֶ ל ַמה ּשׁ ַעְצְמָך יֹוֵדַע ּכָ ה ּבְ ַאּתָ
ֵדי  מֹוֵתינּו, ּכְ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ן ַנְפׁשֵ ֵדי ְלַטֵהר ּוְלַתּקֵ ֱאֶמת, ּכְ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ ּכָ
ה  ה עֹוׂשֶ ָעה, ַאּתָ ָרֵאל ִמזֲֻּהָמָתם. ּוְבָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָך ִיׂשְ ֲהרּו ַנְפׁשֹות ַעּמְ ּטָ ּיִ ׁשֶ
י ֵאין יֹום ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו, ּוְבָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל  ִביל זֶה, ּכִ ׁשְ ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי ּבִ
ְוִנְפָלִאים  ים  ַרּבִ ּנּוִיים  ׁשִ ּבְ ָהעֹוָלמֹות  ַהְנָהַגת  ּנֹות  ְלׁשַ ַלֲעׂשֹות  ַמְפִליא  ה  ַאּתָ ָוֶרַגע,  ָעה  ׁשָ
ז ָלֶהם  ֵדי ְלַרּמֵ ית, ּכְ ְצִחּיִ ית ְוַהּנִ ּיִ ַעד ֵאין ֵקץ ָוסֹוף, ְוַהּכֹל ְלטֹוַבת ָהעֹוָלם, ְלטֹוָבָתם ָהֲאִמּתִ
ל ָמקֹום  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּכָ עּור, ִלְקֹרא ֶאת ּכָ ִלי ׁשִ ים ׁשֹוִנים ּבְ ִחינֹות ָוֳאַפּנִ ה ּבְ ַכּמָ ְרָמִזים ּבְ
ֱאֶמת, ְוֵאין ׁשּום  י ַרק זֶהּו טֹוָבה ּבֶ ֱאֶמת, ּכִ ֵעת ּוָבֶרַגע ַהזֹּאת, ְלָקְרבֹו ֵאֶליָך ּבֶ ם ּבָ הּוא ׁשָ ׁשֶ
ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבי  ְלָפֶניָך,  ה  ּוִמְתַוּדֶ מֹוֶדה  ֲאִני  ְוִהּנֵה  ָלל.  ּכְ זּוָלָתּה  עֹוָלם  ּבָ ַאֶחֶרת  טֹוָבה 
יָת  ר ָעׂשִ ְפָלאֹות, ֲאׁשֶ ל ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות ְוַהְיׁשּועֹות ְוַהּנִ ִטיב ַלּכֹל, ַעל ּכָ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַהּמֶ
ׁשֹוֵגג  י ּבְ ָעַבְרּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ָעַבר ָעַלי, ְוַאַחר ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ַאַחר ּכָ י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ִעּמִ
ְמֹעְרֵרִני  ה  ְוַאּתָ י,  ּנִ ִמּמֶ ַרֲחֶמיָך  ָכלּו  ֹלא  ֲעַדִין  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְוַאֲחֵרי  ּוְבָרצֹון,  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד, 
ִני  ה ְמַזּכֵ ר ַאּתָ ַבד ַמה ֲאׁשֶ ה ְלָפֶניָך, ִמּלְ ָבַרי ֵאּלֶ ר ּדְ ֵקִני ֲעַדִין ְלַצּפֹות ִליׁשּוָעְתָך ּוְלַסּדֵ ּוְמַחזְּ
ת ִמְצֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות,  ַ ְקֻדּשׁ ָרֵאל, ּבִ ת ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ׁשֵ ְנֻקּדֹות טֹובֹות ְונֹוָראֹות ְלַקּדְ ָכל יֹום ּבִ ּבְ
ֶהֶרף ַעִין.  ְפָסד, ַהחֹוֵלף ְועֹוֵבר ּכְ ֶלה ְוַהּנִ זֶה ָהעֹוָלם ַהּכָ ָכל יֹום ַלֲחֹטף ּבְ ִני ּבְ ה ְמַזּכֵ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ָך  ן ָמָצא ַעְבּדְ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ַעל־ּכֵ ל ּתַ יב ַליֹהָוה ּכָ י. ָמה ָאׁשִ יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
ַעל  אִתי ְלָפֶניָך ּבַ ַח מּול ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך. ּוְבֵכן ּבָ ּטֵ ּתַ ן ְלָפֶניָך ּוְלִהׁשְ ֶאת ִלּבֹו ֲעַדִין ְלִהְתַחּנֵ
ׁשּוָבה,  ַהּתְ ְרֵכי  ּדַ ֱאֶמת  ּבֶ ּתֹוֵרִני  ׁשֶ ה  ָהֲעִליִלּיָ ְוַרב  דֹול ָהֵעָצה  ּגְ ַהְיׁשּועֹות,  ַעל  ּבַ ָהַרֲחִמים, 
ה ְמֵהָרה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ר ּבֶ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ָעה ּבְ ָכל־ֵעת ְוׁשָ י ָתִמיד ְוַתְדִריֵכִני ּבְ ְוִתְהֶיה ִעּמִ
ֶרְך ָהֱאֶמת  ֵדִני ַהּדֶ ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָלׁשּוב ּבִ
ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו  ה ְמקֹומֹות ּבְ ַכּמָ יָת ָאְזֵננּו ּבְ ּלִ ר ּגִ ֲעִנּיֹות, ֲאׁשֶ ִעְנָין ַהּתַ ַלֲאִמּתֹו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ



ה ְלתֹוָרה קעט ִפָלּ ּתְ תקלו

ת זֶה  ׁשּוָבה. ֲאָבל ְלֻעּמַ ר ַהּתְ הּוא ִעּקָ ֲעִנית ׁשֶ ֶדל ֹעֶצם ַמֲעַלת ַהּצֹום ְוַהּתַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּגֹ
ן  הּוא ּבֶ ִלי ְרׁשּות ֶהָחָכם ָהֱאֶמת, ּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ ָאסּור ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ַכּמָ ִנְמָצא ּבְ
ַתֲעִנית,  ה ּבְ ּלֹא ַיְרּבֶ ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ַכּמָ ִהְזִהירּו ָעָליו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבְ ּתֹוָרה, ׁשֶ
ֲעלּומֹות ֵלב  ל ּתַ ה, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ל ִמִדְבֵרי תֹוָרה. ְוַאּתָ ּטֵ ּלֹא ִיְתּבַ ׁשֶ
ד  ֲעִנית ִמּצַ ׁש ִלי ַעל ִעְנָין ַהּתַ ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ַבד ִרּבּוי ַהּמְ י ַעל זֶה, ּוִמּלְ ִלּבִ ׁש ּבְ ּיֵ ֵפקֹות ׁשֶ ְוָכל ַהּסְ
י ַעל ִעְנָין  ִלּבִ ּבְ ים ׁשֶ ֵפקֹות ָהַרּבִ ד ַהּסְ ַעְצמֹו, נֹוַסף ָלזֶה ִרּבּוי ְמִניעֹות ַהּמַֹח ִמּצַ ּכֶֹבד ָהִעְנָין ּבְ
ָכל־ ִני ֵליַדע ּבְ ַזּכֵ ּתְ אִתי ְלָפֶניָך, ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ן ּבָ י ְלָפֶניָך. ַעל־ּכֵ ְרּתִ ר ִהְזּכַ ֲאׁשֶ ֲעִנית ּכַ ַהּתַ
י  ְעּתִ ל ֶאת ּדַ ִעְנָין זֶה ּוְבָכל ָהִעְנָיִנים ַהּנֹוְגִעים ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוֹלא ֲאַבְלּבֵ ֵעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ
ּוב  ָך ְלִיּשׁ ה ֵמִאּתְ ַעט ֲעבֹוָדִתי, ַרק ֶאְזּכֶ ל ַעְצִמי ִמּמְ ּלֹא ְלַבּטֵ ֵדי ׁשֶ ֵפקֹות, ּכְ ֵאּלּו ַהּסְ ה ּבְ ַהְרּבֵ
ָכל ָהִעְנָיִנים ּוִבְפָרט  ָכל־ֵעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֵדִני ּבְ ָך ּוְתַלּמְ י. ְוַתְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ַעת ֲאִמּתִ ַהּדַ
ה  ִמּיּות ּגּוִפי ָהָרע, ְוֶאְזּכֶ ׁשְ ל ּגַ ֲעִנית ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ ה ַעל־ְיֵדי ַהּתַ ֲעִנית. ְוֶאְזּכֶ ל ּתַ ִעְנָין זֶה ׁשֶ ּבְ
ֲחֹלֶקת  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות, ֵהן ֹעֶצם ַהּמַ דֹול ּבִ לֹום ּגָ יְך ׁשָ דֹוָלה ּוְלַהְמׁשִ ֲחֹלֶקת ַהּגְ ל ַהּמַ ְלַבּטֵ
עֹוְמִדים  ֱאֶמת, ׁשֶ ָרֵאל ּבֶ ת ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ֶנֶגד ָהרֹוִצים ִלְכֹנס ּבִ ִמיד ּכְ ֵהם ָקִמים ּתָ ֵני ָהעֹוָלם, ׁשֶ ִמּבְ
ת ָהֱאֶמת,  ֻקּדַ ים ְלַהּטֹוָתם ִמּנְ ה ֳאַפּנִ ַכּמָ ּבְ ּוַמְלִעיִגים  ה ִמיֵני חֹוְלִקים ּומֹוְנִעים  ּמָ ּכַ ם  ֶנְגּדָ ּכְ
אֹוָתנּו  מֹוְנִעים  ֲעבֹוָדְתָך,  ּבַ ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ֹעֶצם  ֵהן 
ר  ּבֵ ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתּגַ ֶ י ָכל ַמה ּשׁ ל ּכִ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ְמַעט ּכָ ר ּכִ עּור, ֲאׁשֶ ִלי ׁשִ ה ְמֹאד ּבְ ַהְרּבֵ
בֹות ָזרֹות ְוִהְרהּוִרים  ַמֲחׁשָ ים ּבְ ְלּבּוִלים ַרּבִ י ּבִ ֶנְגּדִ ִרים ּכְ ּבְ בֹוַתי ְוַרְעיֹוַני, ִמְתּגַ ְלַטֵהר ַמְחׁשְ
ר  ֲאׁשֶ ֲעִנּיֹות, ּכַ ֲחלֹוקֹות ְצִריִכין ּתַ ל ֵאּלּו ַהּמַ ל זֶה ִנְקָרא ַמֲחֹלֶקת. ּוְכֶנֶגד ּכָ ר ּכָ ָרִעים, ֲאׁשֶ
ִני ָלׂשּום ֶאל  ֵדִני ְוַזּכֵ ֶמָך, ְוהֹוֵרִני ְוַלּמְ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת. ַעל־ּכֵ יָת ָלנּו ּבְ ּלִ ּגִ
ֲעִנּיֹות  ַהּתַ ה ַעל־ְיֵדי  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ּוְלִהְתַעּנֹות  ְלָהִבין  י  ִלּבִ
י  ּלִ ׁשֶ גּוִמים  ַהּפְ ל ָהְרצֹונֹות  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ְלַהְכִניַע  ה  ְוֶאְזּכֶ ַמֲחֹלֶקת.  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ְלַהְכִניַע 
ָאסּור  ְוֹלא  ית,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ֵאֶליָך  ֱאֶמת  ּבֶ י  ִלּבִ ק  ּוְלַדּבֵ ְרצֹוְנָך  ֶנֶגד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ל  ְלַבּטֵ
ל ְרצֹונֹות ֲאֵחִרים  לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ִני ׁשֶ ַזּכֵ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ ֹמאל ֵמַעּתָ ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוׂשְ
ַחס  ֵלִני,  ְלַבּטְ ְוחֹוֵלק  מֹוֵנַע  ְלׁשּום  ֹכַח  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ְרצֹוִני,  ֶנֶגד  ּכְ ְוַהחֹוְלִקים  ַהּמֹוְנִעים  ל  ׁשֶ
עֹוָלם,  ּבָ ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ׁשֶ לּו ּכָ ּטְ ֲעָרה, ְוִיְתּבַ חּוט ַהּשַׂ ית ֲאִפּלּו ּכְ ּיִ לֹום, ֵמֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ ְוׁשָ
דֹול  לֹום ּגָ ה ְלׁשָ ל ְלַגְמֵרי. ְוֶאְזּכֶ ּטֵ י, ַהּכֹל ִיְתּבַ ִלּבִ ּבְ ֵני ָהעֹוָלם, ֵהן ַמֲחֹלֶקת ׁשֶ ֵהן ַמֲחֹלֶקת ִמּבְ
ִמיד  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ ֱאֶמת, ְוִלְהיֹות ּכִ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִחינֹות, ּבְ ָכל ַהּבְ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ה ַוֲעצּוָמה ָתִמיד  דֹוָלה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ים, ְלׂשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ה ְוַעד עֹוָלם. ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ּבֶ

נֹות ָרִאינּו ָרָעה: יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ְמָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך. ׂשַ ְלׁשִ

ּפּור ְליֹום ּכִ

ה  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ל  ְלַקּבֵ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
ָראּוי,  ֵלמּות ּכָ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּפּוִרים ּבְ יֹום ַהּכִ ה ִעּנּוִים ּבְ ָ ל ַהֲחִמּשׁ ה ְלַקּיֵם ּכָ ְוֶחְדָוה ֲעצּוָמה. ְוֶאְזּכֶ
ָכל  ָנה ֲעצּוָמה ְונֹוָרָאה, ּוְלִהְתַוּדֹות ּבְ ַכּוָ ּפּוִרים ּבְ יֹום ַהּכִ ִפּלֹות ּבְ ה ּתְ ָ ל ַהֲחִמּשׁ ל ּכָ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
בֹוַתי  י ָהָרע ּוַמְחׁשְ ְרּכִ ֱאֶמת ּדַ ֲחָרָטה ְגמּוָרה ְוַלֲעֹזב ּבֶ ִמיֵני ִוּדּוִיים, ּוְלִהְתָחֵרט ַעל ֶהָעַבר ּבַ



ה ְלתֹוָרה קעט ִפָלּ תקלזּתְ

ָלה ֲחָזָקה ּוְנכֹוָנה ְלַבל ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ּוְלַבל  ַקּבָ ל ָעַלי ּבְ לֹות, ּוְלַקּבֵ ָהָרעֹות ְוַהְמֻבְלּבָ
ְמָחה  ׂשִ ֱאֶמת ּבְ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ יִתי, ְוָלׁשּוב ּבִ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך ּכַ ה עֹוד ָהַרע ּבְ ֶאֱעׂשֶ

ְמָחה: ה ִמּתֹוְך ׂשִ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ְוִלְבּכֹות ַהְרּבֵ ּבְ

יֹום  י הּוא  ּכִ ְמֹאד,  ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרא  ָהָאיֹום  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִני  ַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ִלְסֹלַח  ָך,  ְלַעּמֶ ּבֹו  ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד  יֹום  יר,  ְוַאּדִ ְוָאיֹום  ְונֹוָרא  ְוָקדֹוׁש  ָגדֹול  זֶה 
דֹול ְוַהּנֹוָרא  ל יֹום ַהּגָ נּו ְלַקּבֵ ּיֹום ַהּנֹוָרא ַהזֶּה. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ֵעיֶהם ּבַ ׁשָ ר ּפְ ֲעֹונֹוֵתיֶהם ּוְלַכּפֵ
ַעל  ָלנּו  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְמֹחל  ְסַלח  ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב  ָראּוי,  ּכָ ַהזֶּה 
ם. ְוַתַעְזֵרנּו  ֵבִדים יֹוֵתר ֵמֹחל ַהּיָ ים ְוַהּכְ ֵעינּו ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ּכָ
ל יֹום ַהּנֹוָרא ַהזֶּה, יֹום  דֹוׁש ׁשֶ ֲעִנית ַהּקָ דֹוׁש ַהזֶּה, ּוִבְזכּות ַהּתַ ת ַהּיֹום ַהּקָ ַ ְזכּות ֶעֶצם ְקֻדּשׁ ּבִ
ַרְך, ְלַהְכִניַע  ְתּבָ ל ָהְרצֹונֹות ֵאֶליָך ּתִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַהְכִניַע ֶאְצֵלנּו ּכָ ְזּכֶ ּנִ ּפּוִרים, ׁשֶ צֹום ַהּכִ
ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ָרצֹון ְוֹלא ׁשּום  ֶנֶגד ְרצֹוְנָך, ַעד ׁשֶ נּו ּכְ ּלָ ל ִמיֵני ְרצֹונֹות ׁשֶ ל ּכָ ר וְלַבּטֵ ּבֵ ּוְלׁשַ
ְרצֹוְנָך ָתִמיד, ְוִלְבִלי ָלסּור ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין  ה ִלְהיֹות ּכִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָלל, ּבְ ֶנֶגד ְרצֹוְנָך ּכְ ֲאָוה ּכְ ּתַ
ל  ּטֵ ֵני ְרצֹוֵננּו, ְוִיְתּבַ ל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמּפְ ַבּטֵ ַרֲחֶמיָך ּתְ ה ּבְ ַאּתָ ה, ׁשֶ ֹמאל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ּוׂשְ
ר  ֲעָצָמי, ֲאׁשֶ ּבַ ֵני ָהעֹוָלם, ֵהן ַמֲחֹלֶקת ׁשֶ עֹוָלם, ֵהן ַמֲחֹלֶקת ִמּבְ ּבָ ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ׁשֶ נּו ּכָ ֵמִאּתָ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ָדָבר ׁשֶ ֶ אִתי. ְוָכל ַמה ּשׁ ֵני ַחּטָ ֲעָצַמי ִמּפְ לֹום ּבַ ה ֵאין ׁשָ ַעּתָ
ה  ב. ְוַהּכֹל ֶאְזּכֶ ר הּוא ְמִניעֹות ַהּמַֹח ְוַהּלֵ עּור, ְוִעּקָ ִלי ׁשִ ֵיׁש ִלי ְמִניעֹות ַרּבֹות ַוֲעצּומֹות ּבְ
ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ל  ִמּכָ לּול  ַהּכָ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעִנית  ַהּתַ ל ַעל־ְיֵדי  ְלַבּטֵ
ֶהם. ְוָדְרׁשּו  רּו ְולֹו ֶאָחד ּבָ ֵתבּו ָיִמים ֻיּצָ ם ִיּכָ ּלָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ תּוב, ּגָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  זֶה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ל יֹום  ֲעִנית ׁשֶ דֹוׁש, ְוָעְזֵרנּו ְלִהְתַעּנֹות ַהּתַ ּפּוִרים ַהּקָ יֹום ַהּכִ ָנה, ּוִבְפָרט ּבְ ָ ָכל ַהּשׁ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ה ַעל־ְיֵדי־ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ה ּבֶ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ה נֹוָרָאה ַוֲעצּוָמה ּוְבׂשִ ָ ְקֻדּשׁ ּפּוִרים ּבִ ַהּכִ

ּה, ְוִלְהיֹות  ּלָ ָנה ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ֲעִנּיֹות ּבְ ִעְנָין ַהּתַ ה ְוֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ׁש ַעְצִמי ֵמַעּתָ זֶה ְלַקּדֵ
ל ְלעֹוָלם ָוֶעד: ׁשֵ ֵלם ְוֹלא ֶאּכָ ֱאֶמת, ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש ְוֹלא ֶאּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ

ִחים, ַעל־ ּנָ ּמֻ ָמקֹום ׁשֶ ִחים ּבְ ּנָ ׁש ַהּמֻ ה ָיִמים ֵמִתים ּוְפָגִרים ַמּמָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ
ה  יִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ַאּתָ ָעׂשִ ים ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ַעי ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ׁשָ ְיֵדי ִרּבּוי ְוֹעֶצם ּפְ
י ַעל  ּלֹא הֹוַסְפּתִ דֹול ְמֹאד, ְוֹלא ַדי ׁשֶ ַאְכָזִרּיּות ּגָ ה ּבְ ִמים ַהְרּבֵ יֹוֵדַע ֵאיְך הֹוֵצאִתי ַהַחּיּות ִמּיָ
ם הֹוֵצאִתי ֵמֶהם ֶעֶצם ַחּיּוָתם ְלַגְמֵרי  ַמְעָלה ַעל־ְיֵדי תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ַאף ּגַ ִמים ַחּיּות ִמּלְ ַהּיָ
ַעל־ְיֵדי  הּוא  ִתים  ַהּמֵ ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ל  ּכָ ּקּון  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֶהם,  ּבָ יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ֲעֹונֹוַתי  ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי 
יֵעִני  ים. ַרֵחם ָעַלי ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ דֹוׁשִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ַתֲעִנּיֹות ַהְרּבֵ
ל  דֹוׁש ׁשֶ ֲעִנית ַהּקָ ֹכַח ַהּתַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ְפָלִאים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ ְבּ
ה  ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ַחּיַ ים ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּתְ ֲעֵניִתים ׁשֶ ל ַהּתַ ּפּוִרים, ּוְבֹכַח ּכָ יֹום ַהּכִ
ֶאְצָטֵרְך  ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ה ּכָ ה ְלִהְתַעּנֹות ַהְרּבֵ ִתים. ְוֶאְזּכֶ ִמים ַהּמֵ ל ֵאּלּו ַהּיָ ן ּכָ ַעל־ָיָדם ְלַתּקֵ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ י,  ִאּמִ ֵעי  ִמּמְ י  ַנְקּתִ ּיָ ׁשֶ ֶהָחָלב  ֹכַח  ּבְ ַהְיִניָקה,  ְיֵמי  ל  ׁשֶ ּכַֹח  ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
יֹום  ה ּבְ ה. ְוֶאְזּכֶ ר ָעְברּו ָעַלי ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעד ֵהּנָ ִמים ֲאׁשֶ ל ַהּיָ ן ּכָ ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲעלֹות ּוְלַתּקֵ



ּתֹוָרה קפ תקלח

דֹוָלה, ְוִיְהיּו  ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ל ְיֵמי ַחּיַ ל ּכָ ִמים ׁשֶ ל ַהּיָ ֵצאִתי ִמן ָהעֹוָלם ָלֹבא ְוִלְכֹנס ְלָפֶניָך ִעם ּכָ
ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ּקּון  ַהּתִ ַתְכִלית  ּבְ ִנים  ּוְמֻתּקָ ּוְטהֹוִרים  ים  ּוְקדֹוׁשִ ֵלִמים  ׁשְ י  ּלִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ
ים ְלַבל  ֶלא ְלַחּיִ י ּפֶ ה ִעּמִ יֵעִני, ֲעׂשֵ יֵעִני הֹוׁשִ ְך. ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, הֹוׁשִ ִכּסּוָפא ַקּמָ ְוָלא ֵאיעּול ּבְ
ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפׁשִ ַח  ּמֵ ׂשַ ָיּה.  י  ַמֲעׂשֵ ר  ַוֲאַסּפֵ ֶאְחֶיה  י  ּכִ ֹלא ָאמּות  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ת  ַכּמֵ ֶאְהֶיה 
ה  ה, ְוֶאְזּכֶ ַרֲחֶמיָך ְלִהְתַעּנֹות ֵמַעּתָ ִני ּבְ ַזּכֵ ּתְ ה ׁשֶ ְמֹאד ָהֲעלּוָבה ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי ַתֲעִנּיֹות ַהְרּבֵ
יֵעִני ָמֵלא ְיׁשּועֹות, ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים,  ה. ָעְזֵרִני ָמֵלא ַרֲחִמים, הֹוׁשִ זֶה ַהְרּבֵ ְלִהְתַחזֵּק ּבָ
ַלִני ִמן ַהּתֹוִעים  ָרֵאל ְוִהְבּדִ ִני ִלְהיֹות ִמזֶַּרע ִיׂשְ ל טֹוב ְוִזּכַ ָמַלִני ּכָ ּגְ ִבים טֹובֹות ׁשֶ ּגֹוֵמל ַלַחּיָ
ה ִלְפֹרׁש ֶאת ַעְצִמי ִמזֶּה ָהעֹוָלם ְלַגְמֵרי,  ל טֹוב ֶסָלה, ְוָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ְמֵלִני ּכָ ִני גֹוי, ּגָ ְוֹלא ָעׂשַ
ָכל־ רּוִחי ּוְלִהְתַחזֵּק ּבְ דֹוָלה ְוִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצִרי ְוִלְמׁשֹל ּבְ ְגבּוָרה ּגְ י ּבִ ה ְלַהֲאִריְך ַאּפִ ְוֶאְזּכֶ

ה  ֲעִנּיֹות ַהְרּבֵ ה ִלְסּתֹם ֵעיַני ֵמֵחיזּו ְדַהאי ַעְלָמא ְלַגְמֵרי, ּוְלִהְתַעּנֹות ּתַ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֵעת, ַעד ׁשֶ
ַרֲחִמים  ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון, ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבְ ֵלם ּבְ ַקּבְ ַרֲחֶמיָך ּתְ ה ּבְ ֵלמֹות. ְוַאּתָ ְוַהְפָסקֹות ׁשְ
ל ַמה  ן ּכָ ים ְלַתּקֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ַהּצַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ י ָתִמיד, ּבְ ח ֶאת ַנְפׁשִ ּמַ ים, ּוְתׂשַ ַרּבִ
ֱאֶמת  ֱאֶמת ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ָתִמיד ּבֶ יר אֹוְתָך ּבֶ ה ְלַהּכִ ים ַחּיּוִתי. ְוֶאְזּכֶ ַחּיִ י ֵמעֹוִדי ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ
ִעי  ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ֲאִני ְוַזְרִעי ְוזֶַרע ַזְרִעי ֵמַעּתָ
ְך  ָך ַאֲהּלֵ ה ֵעֶקב. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ַדְרּכֶ ֶרּנָ יָך ְוֶאּצֳ ֶרְך ֻחּקֶ ל ַהּיֹום. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדֶ יִתי ּכָ אֹוְתָך ִקּוִ
ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי.  ָך ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ ֶמָך. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ּבַ
י ְלָך ְלַבד ֵעיַני  נֹוֶתיָך ּכִ ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל ַהר ָקְדׁשְ ָך ֵהּמָ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ׁשְ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי  ָמִים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה ִמּשׁ ְתלּויֹות ַעד ַיׁשְ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ

ּתֹוָרה קפ

ִנים: ן ּפְ ְדיֹון ַעּיֵ ת ַהּפִ ִעְנַין ְסֻגּלַ

ה ְלתֹוָרה קפ ִפָלּ ּתְ

ה ֹזאת ִפּלָ ְדיֹון, ֹיאַמר ּתְ ִביִאין לֹו ּפִ ּמְ ְלִמי ׁשֶ

לֹוִני( ַעל־ְיֵדי  ּפְ ן  ּבֶ לֹוִני  )ּפְ ֵמַעל  ׁשֹות  ַהּקָ בּורֹות  ְוַהּגְ יִנין  ַהּדִ קּו  ּיְֻמּתְ ׁשֶ ָפֶניָך,  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )קכג( 

ָלל.  ין ּכְ ֲערֹוֶבת ּדִ ֵאין ּבֹו ּתַ מּוִרים ּוְפׁשּוִטים ׁשֶ דֹוִלים ְוַרֲחִמים ּגְ הּוא ֲחָסִדים ּגְ ֶלא ֶעְליֹון ׁשֶ ּפֶ
ָכל־ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ַרֵחם ַעל  יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ּבְ יַע ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ
ל ִמיֵני ֳחָלִאים ִויסּוִרין ּוַמְכאֹוִבים  רֹות ּוִמּכָ ל ַהּצָ לֹוִנית( ּוְפֵדהּו ְמֵהָרה ִמּכָ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ַהחֹוֶלה )ּפְ
ְדיֹון. ַרֵחם  ַתן ְלָיִדי ַעל ּפִ ּנָ עֹות ׁשֶ ְזכּות ַהּמָ יִנים ֵמָעָליו ּבִ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ים, ְוַתְמּתִ ּוֵמחֹוׁשִ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִליֵדי  עֹות  ַהּמָ יַע  ִהּגִ ִאּלּו  ּכְ ְלָיִדי  ַתן  ּנָ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ב  ֶנְחׁשָ ְוִיְהֶיה  ָעֵלינּו 
עֹות  ַהּמָ ָיָדם  ּבְ ּלֹוְקִחים  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  יִנים  ַהּדִ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ְדיֹון  ּפִ ַלֲעׂשֹות  ּיֹוְדִעים  ׁשֶ
ִתי  ּיָ ֲעׂשִ ְוִיְהֶיה  ֲעֵליֶהם,  י  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ ַנת  ּוָ ּכַ ְוָכל  ָיִדי  מֹוֵסר  ֲאִני  י  ּכִ יִנים,  ַהּדִ ֲאִחיַזת  ּבֹו  ׁשֶ
ָראּוי ַעל־ְיֵדי  ְדיֹון ּכָ ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה ַלֲעׂשֹות ּפִ נּו ּבַ ִפיֶהם. ְוֵהם ְיַכּוְ ָיָדם ּוִפי ּכְ ָתם ְוָיִדי ּכְ ּיָ ֲעׂשִ ּכַ



ְך ְלתֹוָרה קפ  ּיָ תקלטׁשַ

ן ָהֶעְליֹון  ְרׁשָ ׁשָ לֹוִנית( ּבְ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ יִנים ֵמַעל )ּפְ ל ַהּדִ לּו ּכָ יקּו ִויַבּטְ א ְלָיִדי, ְוַיְמּתִ ּבָ עֹות ַהזֶּה ׁשֶ ַהּמָ
ָיַדִים  ה  ֹלׁשָ ַהׁשְ ַעל־ְיֵדי  ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ ָהעֹוָלם  זֶה  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ִקין  ִנְמּתָ ְוִיְהיּו  ָאה,  ִעּלָ יָנה  ּבִ ּבַ ׁשֶ
ְנחּוְנָיא  י  ַרּבִ ת  ִפּלַ ּתְ ל  ׁשֶ י־ֵתבֹות  ָראׁשֵ ּבְ ׁשֶ ל מ"ב  ׁשֶ ם  ׁשֵ ֵהם  ׁשֶ עֹוִלים מ"ב  ׁשֶ ְיִציָרה  ּבַ ׁשֶ
ֵבנּו ַטֲהֵרנּו  ּגְ ָך ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ יר ְצרּוָרה. ַקּבֵ ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ֻדּלַ ֹכַח ּגְ א ּבְ הּוא, ָאּנָ ָנה, ׁשֶ ן ַהּקָ ּבֶ
ְמֵלם.  ִמיד ּגָ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ ְמֵרם, ּבָ ָבַבת ׁשָ י ִיחּוְדָך ּכְ נֹוָרא. ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרׁשֵ
ל  ְוָעֵתינּו ַקּבֵ ֶתָך. ׁשַ ָ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדּשׁ ָך ּפְ ֶאה ְלַעּמְ ֹרב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך. ָיִחיד ּגֵ ֲחִסין ָקדֹוׁש ּבְ
ִריָאה  בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּוְבעֹוָלם ַהּבְ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֲעלּומֹות, ּבָ ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ּתַ ּוׁשְ
מ"ב,  עֹוִלים  ׁשֶ יקו(  )אקיק  מֹות  ׁשֵ ֵני  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ָיַדִים  ה  ֹלׁשָ ַהׁשְ ַעל־ְיֵדי  יִנים  ַהּדִ ִקין  ִנְמּתָ ִיְהיּו 
מ"ב  עֹוֶלה  ׁשֶ ְדָמֵלא,  ּוָמֵלא  ּוָמֵלא,  ׁשּוט,  ּפָ ה  ַהַוּיָ ם  ׁשֵ ַעל־ְיֵדי  ִקין  ִנְמּתָ ִיְהיּו  ּוַבֲאִצילּות 

אֹוִתּיֹות:

ָלן(,  ָאר ָצָרה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ׁשְ ָאּנָא ַרֵחם ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַעל ַהחֹוֶלה ַהזֶּה )אֹו ַעל ָהִאיׁש ַהזֶּה ִאם הּוא ּבִ
ִריָאה,  ּבְ ֲאִצילּות,  ֹלׁש עֹוָלמֹות,  ַהׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָאה  ִעּלָ יָנה  ּבִ ּבַ ׁשֶ ָיַדִים  ה  ֹלׁשָ ַהׁשְ ל  ּכָ ּוְתעֹוֵרר 
יִנים  ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ דֹוָלה, ַיד־ַהֲחָזָקה, ַיד־ָהָרָמה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ֵהם ַיד־ַהּגְ ְיִציָרה. ׁשֶ
רֹות  ל ַהּצָ ה אֹותֹו ְמֵהָרה ִמּכָ ָרֵאל, ְוִתְפּדֶ ל ִיׂשְ ָיה, ֵמַעל ַהחֹוֶלה ַהזֶּה ּוִמּכָ זֶה ָהעֹוָלם ָהֲעׂשִ ּבָ ׁשֶ
ֵלָמה  ַלח לֹו ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ין, ְוִתׁשְ ַזר־ּדִ ְזרּו ָעָליו ֲאִפּלּו ִאם הּוא ַאַחר ּגְ ּגָ יִנים ׁשֶ ְוָכל ַהּדִ
ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ָרֵאל.  ִיׂשְ ָאר חֹוֵלי  ׁשְ תֹוְך  ּבְ ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן 
ָמעֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָהֱאֶמת,  ן  ּוְלַכּוֵ ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְדיֹון,  ּפִ ַעל  ָמעֹות  ִלי  ִביאּו  ּיָ ׁשֶ ָכל־ֵעת  ּבְ
ְדיֹון  ִביא ַהּפִ ַרֵחם ַעל ַהּמֵ ם ּתְ ֱאָחִזים ּבֹו. ּגַ יִנים ַהּנֶ ִפי ַהּדִ ְדיֹונֹו ּכְ ִביל ּפִ ׁשְ ן ּבִ ָצִריְך ָהִאיׁש ִלּתֵ
יעּו ְוַיֲעלּו  יִנים ְוַיּגִ ל ַהּדִ ּנּו ּכָ ּיְֵצאּו ִמּמֶ ֹאֶפן ׁשֶ ן ּבְ ִריְך ִלּתֵ ּצָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ן ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ַקְמָצן, ְוִיּתֵ ׁשֶ
י  ָאה. ּכִ יָנה ִעּלָ ּבִ ּבַ ן ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ ק ּבְ ים. ְוִיְהֶיה ִנְמּתָ דֹוׁשִ ה ָיַדִים ָהֶעְליֹוִנים ַהּקְ ֹלׁשָ ְלַהׁשְ
זֶה. ַרֵחם ָמֵלא ַרֲחִמים, ַעל ַהּדֹור  י יֹוֵדַע ַעד ָמה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ֵאין ִאּתִ ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ
יק  ָרֵאל ְוַעל ַהחֹוֶלה ַהזֶּה, ְוַתְמּתִ ַלל ִיׂשְ ֲעֵדנּו. ַרֵחם ַעל ּכְ ר ֵאין ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ֶהָעִני ַהזֶּה, ֲאׁשֶ
ֵלָמה ְוַתֲחִליֵמהּו  ֵאהּו ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ָרֵאל, ְוִתְרּפָ ל ִיׂשְ יִנים ֵמָעָליו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ ּוְתַבּטֵ
ֵלא  ְוִתּמָ ְמֵהָרה,  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ִלּבֹו  ּוְתעֹוֵרר  ָקרֹוב,  ּבְ ְלֵאיָתנֹו  יֵבהּו  ּוְתׁשִ ּוְתַחּיֵהּו 
י ֵאין  ָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו. ּכִ ֵדה ֱאֹלִהים ֶאת ִיׂשְ ַעל ָהַרֲחִמים. ּפְ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָעָליו ַרֲחִמים ּכִ
י ִעם  ָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה ּכִ תּוב, ַיֵחל ִיׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַמִים, ּכְ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ
ן ְיִהי ָרצֹון: ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו. ָאֵמן ּכֵ ה ֶאת ִיׂשְ ה ִעּמֹו ְפדּות. ְוהּוא ִיְפּדֶ ְיֹהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ

ְך ְלתֹוָרה קפ  ּיָ ׁשַ

ה  ִפּלָ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַרן ִסיָמן קפ( ִעם ּתְ ן ּבְ ְדיֹון )ַעּיֵ ָרִקים ֵמִעְנַין ּפִ י ּפְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוהּוא ָראׁשֵ ְכָתב ָיד ַרּבֵ )ְרֵאה זֶה ָמָצאנּו ּבִ

אן(. יָגה ּכָ סֹופֹו ְוָראּוי ְלִהּצִ ְקָצָרה ּבְ

יָנא  א, ּדִ יׁשָ ַרְגֵליֶהם, ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו, ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקּדִ ר ּבְ קּום ֲאׁשֶ ָמעֹות, ְוֵאת ַהּיְ
ְרׁשֹו.  ׁשָ א ּבְ ק ֶאּלָ ין ִנְמּתָ בּוָרה, ֵאין ַהּדִ יָנה ִלי ּגְ יָנה, ֲאִני ּבִ יִנים ּבִ יָנא. ׁשֶֹרׁש ַהּדִ ַמְלכּוָתא ּדִ ּדְ
ם  א ׁשֵ יַמְטִרּיָ ָעִמים ָיד ּגִ ֹלׁש ּפְ דֹוָלה, ָיד ַהֲחָזָקה, ָיד ָהָרָמה. ׁשָ ִביָנה: ָיד ַהּגְ ה ָיַדִים ּבְ ֹלׁשָ ׁשְ



ּתֹוָרה קפא תקמ

ָעִמים  אקיק. מב  ּפְ ֵני   ׁשְ ִריָאה:  ְבּ ּבַ ׁשֶ ֹכַח. מב  ּבְ א  ָאּנָ ל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ִציָרה:  ּיְ ּבַ ׁשֶ ל מב. מב  ׁשֶ
ִמּלּואֹו, ּוִמּלּוי ְדִמּלּוי: ׁשּוט(, ּבְ ֲאִצילּות: ֲהָוָיה )ּפָ ּבָ ׁשֶ

ֶלא  לֹוִנית( ַעל־ְיֵדי ּפֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ׁשֹות ֵמַעל )ּפְ בּורֹות ַהּקָ יִנים ְוַהּגְ קּו ַהּדִ ּיְֻמּתְ ָפֶניָך ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָלל, ָאֵמן: ין ּכְ ֵאין ּבֹו ַתֲעֹרֶבת ּדִ מּוִרים  ּוְפׁשּוִטים ׁשֶ דֹוִלים ְוַרֲחִמים ּגְ הּוא ֲחָסִדים ּגְ ֶעְליֹון ׁשֶ

ְדיֹון  ר ָהְרפּוָאה ַעל־ְיֵדי ּפִ י ִעּקַ רֹות, ּכִ ל ַהּצָ יַע ִמּכָ יִנים ְוהּוא מֹוׁשִ ַקת ַהּדִ ְדיֹון הּוא ַהְמּתָ ּפִ
ְדיֹון ֶנֶפׁש. )לקו"מ ח"ב, ג( ר ּפִ בֹות( ִמְסּפַ י ַהּתֵ ּתֵ א )ִעם ׁשְ י ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ ְוָקא, ּכִ ּדַ

ּתֹוָרה קפא

ים א.  ֲאָנׁשִ ֵאיזֶה  ַיַחד  ִרים  ְתַקּשְׁ ּמִ ׁשֶ ּכְ
הּוא  י ׁשֶ ְוחֹוְלִקים ַעל ִאיׁש ֶאָחד, ַאף־ַעל־ּפִ
ל זֶה ְיכֹוִלין  ָאָדם ָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמֶהם, ִעם ּכָ
ר  ֶקׁשֶ י  ּכִ ִעים,  ְרׁשָ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַרק  ילֹו,  ְלַהּפִ
ֵאיָנם  ִאם  ֲאָבל  ְנָין,  ַהּמִ ִמן  ֵאינֹו  ִעים  ְרׁשָ
חֹוְלִקין  ׁשֶ ִמי  יל  ְלַהּפִ ְיכֹוִלין  ָאז  ִעים,  ְרׁשָ
ל  ּכָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ר,  ׁשֶ ַהּקֶ ַעל־ְיֵדי  ָעָליו 
זֶּה  ׁשֶ ֹלא  ִאם  ּנּו,  ִמּמֶ ָנמּוְך  ְלַבּדֹו  ֶאָחד 

ַמֲעָלה ְמֹאד, ָאז  דֹול ּבְ חֹוְלִקין ָעָליו הּוא ּגָ ׁשֶ
יִלין  ּפִ ּמַ ִלים ְלָפָניו, ּוְכׁשֶ ּטְ א ֵהם ִנְתּבַ ַרּבָ ַאּדְ
ּנֹוֵפל ְלַתֲאַות  ׁשֶ ִפיָלה  ַהּנְ ר  ֵאיזֶה ָאָדם, ִעּקַ

ִנאּוף ַרֲחָמָנא ִלְצָלן:

יק ב.  ּדִ ַהּצַ ַעל  ּדֹוְבִרים  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
דֹולֹות  ּגְ טֹובֹות  ֵהם  יו,  ֲאָנׁשָ ְוַעל  ָהֱאֶמת 
יִבין  ּצִ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוֵהן ֵהן ַהּמַ ַגׁשְ ְמֹאד ּבְ

אֹוָתם:

ּתֹוָרה קפב

ְיֵמי  ָכל  ּבְ ִרים  ְמַדּבְ ָהעֹוָלם  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ
ִפיָרה  ֵמַהּסְ ַרק  ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  ִפיָרה,  ַהּסְ
יּוַכל  ֵמִבין  הּוא  ׁשֶ ּוִמי  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ל  ׁשֶ

ֵהיֵטב  ָאְזנֹו  ה  ַיּטֶ ִאם  ֹזאת,  ְוֵליַדע  ֹמַע  ִלׁשְ
ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  ׁשֶ ַמע  ִיׁשְ ְבֵריֶהם,  ּדִ ְלִסּפּוֵרי 

ל אֹותֹו ַהּיֹום: ִפיָרה ׁשֶ ַרק ֵמַהּסְ

ּתֹוָרה קפג

ֵסֶדר  ַעל  ִבים  יֹוׁשְ ֵהם  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ם  ֵ ְוַהּשׁ ין,  ית־ּדִ ּבֵ ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  ָהִעּגּול, 
ֶהם, ּוֵמֶהם  ּלָ ין ׁשֶ ית־ּדִ ַרְך הּוא ֹראׁש ּבֵ ִיְתּבָ
ט ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵהן ִלְזכּות  ּפָ ׁשְ יֹוֵצא ַהּמִ

ְרָנָסה  ַהּפַ ִקים  ְמַחּלְ ֵהם  ְוֵכן  ְלחֹוָבה,  ְוֵהן 
הּוא  ר  ְוָהִעּקָ לֹו,  ָראּוי  ּכָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל 
ְבִחיַנת  ְהיּו ּבִ ּיִ יֵניֶהם, ַעד ׁשֶ ְהֶיה ַאֲהָבה ּבֵ ּיִ ׁשֶ

רֹוִאין זֶה ֶאת זֶה:

ּתֹוָרה קפד

ַמִים, ַאף  ִיְרַאת ׁשָ ִרין ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּנּו,  ִמּמֶ ל  ְמַקּבֵ ֲחֵברֹו  ֵאין  ׁשֶ
ל ַעל־ְיֵדי־זֶה ִהְתעֹוְררּות  ַעְצמֹו ְמַקּבֵ הּוא ּבְ

יו  ּבּוִרים ִמּפִ ְצאּו ַהּדִ ּיָ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֵמֲחֵברֹו, ּכִ
ר  ַלֲחֵברֹו, חֹוזֵר ָהאֹור ֵאָליו. ְוִאם ָהָיה ְמַדּבֵ
ָיכֹול  ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו 



ה ְלתֹוָרה קפד ִפָלּ תקמאּתְ

ָלל,  ּכְ ֵמֶהם  ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִלְהיֹות 
ֹלא  ֲחֵברֹו  ׁשֶ ַאף  ַלֲחֵברֹו  ָרם  ּבְ ּדִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 
ַעְצמֹו ִנְתעֹוֵרר,  ל זֶה הּוא ּבְ ִנְתעֹוֵרר, ִעם ּכָ

ָאה,  ַהַהּכָ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ֵאָליו  ָחְזרּו  י  ּכִ
ָבר ַלּכֶֹתל  ִליְך ֵאיזֶה ּדָ ה ּוַמׁשְ ּכֶ ּמַ מֹו ִמי ׁשֶ ּכְ

ָבר ֵאָליו: חֹוזֵר ַהּדָ

ה ְלתֹוָרה קפד ִפָלּ ּתְ

ֵעד  ְלִהְתּוָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו,  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )קכד( 

ר ִעם ֲחֵברֹו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיַדּבֵ ּכָ ה ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאֶתָך. ְוִנְזּכֶ ר ּבְ ּוְלִהְתַחּבֵ
קּו  ירּו זֶה ֶאת זֶה, ִויַחזְּ ל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאְתָך, ְוַיְזּכִ ַמִים ִויעֹוֵרר ּכָ ִיְרַאת ׁשָ ּבְ
ל ָהעֹוָלם,  ּכָ ֵלא ֶאת  ְתָך ְוטּוְבָך ַהּמָ ּוְגֻדּלָ ְתָך ֶוֱאמּוָנְתָך  ְויֹוִדיעּו זֶה ָלזֶה, ֲאִמּתָ זֶה ֶאת זֶה, 
ְנָין  ּבִ ָלם  ְוִנׁשְ ִנְבֶנה  ְוִיְהֶיה  חֹוזֵר.  ְואֹור  ר  ָיׁשָ אֹור  ָתִמיד  ָיֵדינּו  ַעל  ְך  ִנְמׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ל ַהאֹורֹות  ָעה. ְוָיִאירּו ּכָ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ֵלמּות ַעל ָיֵדינּו ָתִמיד ּבְ ׁשְ ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ֵלם ְוֹלא ֵנֵלְך  ֵלב ׁשָ ֱאֶמת ֵאֶליָך ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ּבְ ה ְלִהְתעֹוֵרר ּבֶ ְלָבֵבנּו, ְלַמַען ִנְזּכֶ ים ּבִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ים טֹוִבים.  ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ָיֵמינּו ּבְ ה ַלֲעֹסק ּכָ נּו ָהָרע, ַרק ִנְזּכֶ ִרירּות ִלּבֵ עֹוד ַאַחר ׁשְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ תֹוְספֹות  ּבְ ִיְהֶיה ָאֹרְך ֵמֲחֵברֹו  ָויֹום  ְוָכל יֹום  ָוַדַעת,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָויֹום  ָכל יֹום  ּבְ ְונֹוִסיף 
ם  ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִויֻקּיַ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה, ְלַמַען ֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנּכָ ְוָטֳהָרה ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּבֶ
ֵתב  ּכָ ַוּיִ ָמע  ׁשְ ַוּיִ ְיֹהָוה  ב  ְקׁשֵ ַוּיַ ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ְיֹהָוה  ִיְרֵאי  רּו  ִנְדּבְ ָאז  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ
י ְלָפֶניָך  מֹו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֵבי ׁשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיֹהָוה ּוְלֹחׁשְ ֵסֶפר ִזּכָ ּבְ

ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה קפה

ֵני  ׁשְ ְוֵיׁש  ְרָאה,  ַהּיִ הּוא  ֵלמּות  ַהּשְׁ ר  ִעּקַ
ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָיֵרא  הּוא  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש  ִיָראֹות,  ִמיֵני 
ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ְורֹוְממּותֹו  תֹו  ֻדּלָ ִמּגְ ַרְך  ִיְתּבָ
ים  ּלִ ּתְ יט, ְוַעל־ְיֵדי ִיְרָאה ֹזאת ִאׁשְ ּלִ ַרב ְוׁשַ
ְוֵיׁש  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ
ְלִיְרָאה  א  ּבָ ׁשֶ ַהְינּו  ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ ִיְרָאה 
ֵרא  ּיָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְחּתֹונֹות,  ּתַ ִיָראֹות  ַעל־ְיֵדי 
ַחד ַאֵחר, ַעל־ ר אֹו ֵמֵאיזֶה ּפַ ה אֹו ִמּשַׂ ֵמַחּיָ
ר ּוָבא ְלִיְרַאת ה', ְוַעל־ְיֵדי  ְיֵדי־זֶה הּוא ִנְזּכָ
עֹוָלם, ְוָצִריְך  עֹות ּבָ ּפָ ְך ַהׁשְ ִיְרָאה ֹזאת ִנְמׁשָ
ה ַעל־ ַפע, ְוזֶה ַנֲעׂשֶ ֶ ל ַהּשׁ ִלי ְלַקּבֵ ַלֲעׂשֹות ּכְ

יֵקי  ְלַצּדִ ִלְנֹסַע  ְוָהָרצֹון  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ְיֵדי 
ִלי,  ַהּכְ ם  ֹרׁשֶ ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֱאֶמת, 
ִלי, ְוָכל  ה ַהּכְ א ֵאָליו ַנֲעׂשֶ ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר־ּכָ

ת  ְתִחּלַ ּיֵׁש לֹו ְיִגיעֹות ּוְמִניעֹות יֹוֵתר ּבִ ִמי ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרם  ּבְ ְמׁשַ ְוהּוא  ַהִהְתָקְרבּות, 
לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ּגָ ִלי  ּכְ לֹו  ֵיׁש 
ְוַכּיֹוֵצא  ּתֹו  ְוִאׁשְ ְוחֹוְתנֹו  ֵמָאִביו  ְמִניעֹות 
ַע  ָאֵרי ְמִניעֹות, ְוהּוא ָצִריְך ְלִהְתַיּגֵ ֶהם ׁשְ ּבָ
ַעל־ְיֵדי־ ָרם,  ְבּ ְלׁשָ ְמֹאד  ּוְלִהְתַחזֵּק  ִלְטֹרַח 
ה  ָ ְקֻדּשׁ תֹוָכּה  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ה  עֹוׂשֶ זֶה הּוא 
ַהְיִגיעֹות  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְך.  ַאַחר־ּכָ ְוָטֳהָרה 
ִלי  ַהּכְ ָרם,  ּבְ ׁשַ ּמְ ּוְכׁשֶ יֹוֵתר,  ִניעֹות  ְוַהּמְ
ה ְוָטֳהָרה  ָ תֹוָכּה ְקֻדּשׁ ל ּבְ דֹוָלה ְלַקּבֵ יֹוֵתר ּגְ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 
עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ְלִיְרָאה  זֹוֶכה 
י  א, ּכִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ִלים ׁשְ טֹובֹות, ְוזֹוֶכה ְלַהׁשְ

ְרָאה: ֵלמּות ַעל־ְיֵדי ַהּיִ ר ַהּשְׁ ִעּקַ



ה ְלתֹוָרה קפה ִפָלּ ּתְ תקמב

ה ְלתֹוָרה קפה ִפָלּ ּתְ

ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  )קכה( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ָך ְוֵאיָמְתָך  ְחּדְ יַע ָעַלי ּפַ ּפִ יְך ְוַתׁשְ ַרֵחם ָעַלי ְוַתְמׁשִ ּתְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא. ׁשֶ דֹול ַהּגִ ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהּגָ
פּולֹות, ִיְראֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ְוֹלא  ל ִמיֵני ִיְראֹות ַהּנְ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ה, ְוִתׁשְ דֹוׁשָ ְוִיְרָאְתָך ַהּקְ
ִעים,  ִריִצים ּוְרׁשָ ה ָרָעה ְוִלְסִטים, ְוֹלא ִמּפָ עֹוָלם, ֹלא ֵמַחּיָ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ִאיָרא ְוֹלא ֶאְפַחד ִמּשׁ
ּלֹא ִאיָרא ְוֹלא  יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ׁשְ ם ּתִ ּלָ ּנּו, ִמּכֻ ֵני ָאָדם ְלַפֵחד ִמּמֶ ֶרְך ּבְ ּדֶ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ְוֹלא ִמּשׁ
ֶהם  ֵאין ּבָ דֹול ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ְמִהירּות ּגָ ֶכף ּבִ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּתֵ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ֶאְפַחד ֵמֶהם ּכְ
ה  ְרָאה ִמְלַמְעָלה. ְוֶאְזּכֶ ֶהם ַהּיִ ה ּבָ ׁשָ ְפָלה ְוִנְתַלּבְ ּנָ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּכַֹח ְלָיְרֵאנּו ּוְלַהְפִחיֵדנּו, ּכִ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֶניָך, ָאיֹום ְונֹוָרא, ּבְ ּוִמּפָ ָך  ֵרא ּוְלַפֵחד ִמּמְ ּה, ְלִהְתּיָ ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ ְלַהֲעלֹות ַהּיִ
ְוִלְמקֹוָמן.  ן  ְרׁשָ ְלׁשָ פּולֹות  ַהּנְ ְראֹות  ַהּיִ ל  ּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ּבֶ ה  ְלִיְרָאה ְקדֹוׁשָ
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָאה  ִעּלָ ְלִיְרָאה  ָלֹבא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְלַמֲעָלה,  ֲעָלה  ּוִמּמַ א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ְוַתֲעֵלִני 
ְפָלה  ּנָ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ָבִרים ּתַ יְך ָעַלי ִיְרָאה ַעל־ְיֵדי ִהְתעֹוְררּות ִמּדְ ּלֹא ֶאְצָטֵרְך עֹוד ְלַהְמׁשִ ׁשֶ
יל  ְגּדִ ּתַ ׁשֶ ֶניָך,  ִמּפָ ֵלָמה  ׁשְ ְלִיְרָאה  ֵמַעְצִמי  ְלִהְתעֹוֵרר  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ָהֶעְליֹוָנה.  ַהִיְרָאה  ֶהם  ּבָ
ֵלמּות ַעל־ ׁשְ ָאה ּבִ ה ָלֹבא ְלִיְרָאה ִעּלָ ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ָחְכָמִתי ּוִביָנִתי ְוַדְעּתִ

ל  ר ִיְרָאְתָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ַרְך ָלֶנַצח, ֲאׁשֶ ְתּבָ ְתָך ְורֹוְממּוְתָך ּתִ ְגֻדּלָ י ּבִ ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ִלּבִ
ֶניָך. ִמי ֹלא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים  ם ִיְרֲעדּון ְוִיְפֲחדּון ִמּפָ ּלָ ה ּכֻ ֵרי ַמְעָלה ּוַמּטָ ל ּדָ ַחק. ּכָ י ׁשַ ְנַאּנֵ ׁשִ
דֹול  מֹוָך ְיֹהָוה ּגָ מֹוָך. ֵמֵאין ּכָ י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים. ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ י ְלָך ָיָאָתה ּכִ ּכִ

ל ְסִביָביו: ה ְונֹוָרא ַעל ּכָ ים ַרּבָ סֹוד ְקדֹוׁשִ ְגבּוָרה. ֵאל ַנֲעָרץ ּבְ ְמָך ּבִ ה ְוָגדֹול ׁשִ ַאּתָ

ֱאֶמת, ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ְוִיְרַאת ָהרֹוְממּות  ֵלָמה ּבֶ ן ִלי ִיְרָאה ׁשְ דֹול ְונֹוָרא, ּתֶ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֵאל ּגָ
י  ַני ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ ּתִ ִני ׁשֶ יֵעִני ְמֵהָרה ְוַזּכֵ ֵלמּות. ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ׁשְ ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ּבְ
נּו  י ֹלא אֹוִסיף ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ְוַזּכֵ ַעְלּתִ ָלל, ִאם ָאֶון ּפָ ֶאֱחָטא עֹוד ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ּכְ
יִקים  ָרֵאל, ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ים, אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ָך.  ר ֵהם ְמֵלִאים ִיְרָאה ְוֵאיָמה ָוַפַחד ֵמִאּתְ ַמִים ֲאׁשֶ ל ִיְרַאת ׁשָ ֵהם ָהאֹוָצר ׁשֶ ים ׁשֶ ּיִ ֲאִמּתִ
ה ּוְטהֹוָרה, ִיְרָאה  ל ַעל־ָיָדם ִיְרָאה ְקדֹוׁשָ ה ְלַקּבֵ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ִני ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּבֶ ַזּכֵ
יֵעִני  ֶעְזִרי ְותֹוׁשִ ֱאֶמת. ְוִתְהֶיה ּבְ ֵלמּות ּבֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ א ּבְ א ּוְלֵעּלָ ָאה ְלֵעּלָ ָאה ְוִיְרָאה ִעּלָ ּתָ ּתַ
ְפִסיִקים  ַהּמַ ָסִכים  ַהּמְ ְוָכל  ְוָהֲעצּומֹות  דֹולֹות  ַהּגְ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָכל־ֵעת  ּבְ
ְקרֹוִבים  ָאָדם  ֵני  ִמּבְ ְמִניעֹות  ֵהן  ֱאֶמת,  ּבֶ ְיֹהָוה  ִיְרֵאי  יִקים  ְלַצּדִ ִהְתָקֵרב  ִמּלְ ְוַהּמֹוְנִעים 
ים, ֵהן ְמִניעֹות ַהּמַֹח, ֵהן ְמִניעֹות ֵמֲחַמת ָממֹון ְוִטְרחֹות ִויִגיעֹות,  דֹוִלים ּוְקַטּנִ ּגְ ּוְרחֹוִקים 
ָלם,  ּוְלַבּטְ ָרם  ּבְ ְלׁשַ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ם  ּלָ ּכֻ ּוִבְלּבּוִלים,  ְוִעּכּוִבים  ְמִניעֹות  ִמיֵני  ָאר  ׁשְ ְוָכל 
יֵקי ֱאֶמת, ְוַאל ִיְמָנֵעִני ׁשּום  ְזִריזּות ְלַצּדִ ְרחֹות ְוַהְיִגיעֹות ְוָלֹבא ּבִ ָכל ַהּטִ ַע ּבְ ְוִלְטֹרַח ּוְלִהְתַיּגֵ

ָלל: עֹוָלם ּכְ ב ּבָ מֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ

יִקים  ּדִ ַהּצַ זָּכּו  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְרָאה  ַהּיִ ֹעֶצם  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ְונֹוָרא,  ָאיֹום  יק,  ַצּדִ ַרחּום  ָאּנָא 
יר  ְלַהּכִ זָּכּו  ׁשֶ ַעד  ֵאֶליָך,  ֱאֶמת  ּבֶ ם  ַנְפׁשָ ּוְמִסיַרת  ִויִגיָעָתם  ֲעבֹוָדָתם  ַעל־ְיֵדי  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ּכַֹח  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ א,  ְלֵעּלָ א  ְלֵעּלָ ָאה  ִעּלָ ִיְרָאה  ִנְפָלָאה,  ִיְרָאה  ּבְ ֶניָך  ִמּפָ ֵרא  ּוְלִהְתּיָ אֹוְתָך 



ה ְלתֹוָרה קפה ִפָלּ תקמגּתְ

ְרָאָתם  ִמּיִ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְלַמֲעָנם  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָעֵלינּו.  ם  ּגַ יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִיְרָאָתם  ּבְ
ִיְרָאְתָך  ְוִתְהֶיה  ָתִמיד,  ֶניָך  ִמּפָ ֵלָמה  ׁשְ ְלִיְרָאה  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְפָלָאה  ְוַהּנִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ֵלם.  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ְוָנׁשּוב  ֶנֱחָטא עֹוד,  י  ְלִבְלּתִ ֵנינּו  ּפָ ַעל 
ה ַעל־ְיֵדי  ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ יִקים ִויֵרִאים ֲאִמּתִ ִמיד ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ּתֹוֵקק ְוִלְכֹסף ּתָ ִני ְלִהׁשְ ְוַזּכֵ
ִמיֵני  ל  ּכָ ְוִלְסּבֹל  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְמִניעֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ֱאֶמת  ּבֶ ְוָהָרצֹון  ק  ַהֵחׁשֶ רּות  ּבְ ִהְתּגַ
ה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם  ֶאְזּכֶ יֵקי ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ִביל ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ׁשְ ִטְרחֹות ִויִגיעֹות ִויסּוִרים ּבִ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִיְרָאה  ֵמֶהם  ל  ּוְלַקּבֵ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ֱאֶמת  ּבֶ ֶהם  ּבָ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ
ְוַהְיִגיעֹות  ִניעֹות  ַהּמְ ַעל־ְיֵדי  ה  ְוֶאְזּכֶ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ִלְהיֹות 
ִלי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ִיְהֶיה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶאְסּבֹל  ׁשֶ ְרחֹות  ְוַהּטִ

ָרֵאל: ית ִיׂשְ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוָכל טֹוב ָלנּו ּוְלָכל ּבֵ ל ַעל־ָיָדּה ׁשֶ ה ּוְטהֹוָרה ְלַקּבֵ ְקדֹוׁשָ

ֱאֶמת.  ֵלָמה ּבֶ נּו ְמֵהָרה ְלִיְרָאה ׁשְ ב ֲעֵנִני, ַזּכֵ ּגָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, נֹוָרא ְוִנׂשְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָרִפים  ֶמָך, ׂשְ ל ְצָבא ַמְעָלה זֹוֲחִלים ְורֹוֲעִדים ֵמֵאיַמת ׁשְ ר ּכָ ֶמָך, ֲאׁשֶ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
ם  אֹוֶנָך, ְוֻכּלָ ֲחִדים ֵמֲהַדר ּגְ ים ּוִמְתּפַ ְלָאִכים ַהּנֹוָרִאים רֹוֲעׁשִ י ַהּקֶֹדׁש ְוָכל ַהּמַ ְוַחּיֹות ְואֹוַפּנֵ
ִנים  ׁשָ ֶקֶרב  ּבְ ָעְלָך  ּפָ ְיֹהָוה  ָיֵראִתי  ְמֲעָך  ׁשִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְיֹהָוה  ּוְבִיְרָאה ְרצֹוֶנָך.  ֵאיָמה  ּבְ ים  עֹוׂשִ
ן ָלנּו ִיְרָאה,  ן ָלנּו ִיְרָאה, ָמֵלא ַרֲחִמים. ּתֶ ְזּכֹור. ּתֶ ֹרֶגז ַרֵחם ּתִ ִנים ּתֹוִדיַע ּבְ ֶקֶרב ׁשָ ַחּיֵיהּו ּבְ
ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ְחּדְ ן ּפַ ְרָאה. ּתֵ ֵהם ׁשֶֹרׁש ַהּיִ יִקים ׁשֶ ּדִ ן ָלנּו ִיְרָאה, ֱאֹלֵהי ָכל ַהּצַ ָאיֹום ְונֹוָרא. ּתֶ
ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת, ְוִיָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ַעל ּכָ
ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ֵלם. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ רּוִאים  ַהּבְ
נֹוָראֹות  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוִנְפָלאֹות  נֹוָראֹות  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ה,  ַאּתָ נֹוָרא 
ְך  ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים ְרחֹוִקים. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ֵענּו ִמְבָטח ּכָ ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ ּבְ
נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ נּו ָלֹבא ְלָכל ַמה ּשׁ יֵענּו ְוַזּכֵ ֶמָך. ָקדֹוׁש ְונֹוָרא הֹוׁשִ ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ּבַ
ְרָאה ְלַהֲעלֹות ַנַחת  ה ַעל־ְיֵדי ַהּיִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ֶניָך ּבֶ ֵלָמה ִמּפָ ָפֶניָך, ְוֵתן ָלנּו ִיְרָאה ׁשְ ִמּלְ
ים  ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ יַע ָעֵלינּו ׁשֶ ּפִ דֹוִלים ְלָפֶניָך, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ַתׁשְ ֲעׁשּוִעים ּגְ ְוׁשַ
זֶה  ּבָ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוָכל טֹוב  ים  ְוַחּיִ ְוָכבֹוד  ר  ֹעׁשֶ ְרִויֵחי,  ּוְמזֹוֵני  י  ַחּיֵ ֵני  ּבָ לֹום,  ְוׁשָ
ל ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוַתֲעֵלנּו ְמֵהָרה ַמְעָלה ַמְעָלה  ׁשֵ ֵלם ְוֹלא ִנּכָ א, ְלַמַען ֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנּכָ ּוַבּבָ
ינּו ְלָפֶניָך  ָלִמים ַמֲעׂשֵ ֵלמּות, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהיּו ִנׁשְ ַתְכִלית ַהּשְׁ ָאה ּבְ ה ְלִיְרָאה ִעּלָ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ַתְכִלית  דֹוׁש ַעל־ָיֵדינּו ָתִמיד ּבְ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ָלם ׁשִ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ דֹול, ַעד ׁשֶ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ּבִ
ֵאי ָהעֹוָלם ֵאֶליָך, ְוַיַעְבדּוָך  ל ּבָ ְמָך ַעד עֹוָלם, ְוָיׁשּובּו ּכָ ל ׁשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוִיְגּדַ ֵלמּות ּכִ ַהּשְׁ
ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ הּוא.  ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ְמָך  ׁשִ יֹודּו  דֹול.  ּגָ ּוְבַפַחד  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ם  ֻכּלָ
תּוב, ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו, ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו אֹותֹו  ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
בֹוֶדָך. ְוֶנֱאַמר,  ם ְיֹהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ּכְ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ. ְוֶנֱאַמר, ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ׁשֵ ּכָ
י ְלָפֶניָך  ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  ל ָהָאֶרץ.  דֹול ַעל ּכָ ּגָ ְיֹהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך  י  ּכִ
ִיְרָאֶתָך.  ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאׁשְ ֹרב ַחְסּדְ ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ַוֲאִני ּבְ
ֵלא  בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל ֹעׂשֵ רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּבָ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ
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ּתֹוָרה קפו

יק,  ּדִ ִדְבֵרי ַהּצַ ֲאִמין ּבְ ּמַ ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ׁשֶ
ָכל  ּבְ דֹוִלים  ּגְ מֹוְפִתים  ּנּו  ִמּמֶ רֹוֶאה  הּוא 
מֹוְפִתים,  ָמֵלא  אי  ַוּדַ ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ֵעת, 
הּוא  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ּבְ ַמֲאִמין  הּוא  ּוְכׁשֶ
ַמה  ָכל  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ִדְבֵרי  ּבְ ְלַמְפֵרַע  ֵמִבין 

י  ּכִ יק,  ּדִ ַהּצַ ַנת  ּוָ ּכַ ָהְיָתה  זֶּה  ׁשֶ לֹו  ֱאַרע  ּיֶ ֶ ּשׁ
ן,  ְהֶיה ּכֵ ּיִ ר ִעּמֹו ָרַמז לֹו ׁשֶ ּבֵ ּדִ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ ּבְ
ַהּכֹל  ְך רֹוֶאה ׁשֶ ה ַאַחר־ּכָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ׁשֶ

ְדָבָריו: ז ּבִ ָהָיה ְמֻרּמָ

ה ְלתֹוָרה קפו ִפָלּ ּתְ

ה ְלַהֲאִמין  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָעְזֵרִני  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ נּו ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ַזּכֵ ל עֹוָלם,  ִרּבֹונֹו ׁשֶ )קכו( 

ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְלַהֲאִמין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִדְבֵרי  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
ֶנְעַלם  י  ּכִ ְמֵלִאים מֹוְפִתים,  ְוֵהם  דֹוִלים,  ּגְ ְוסֹודֹות  ָרִזין  ֶהם  ּבָ ְוֵיׁש  ׁשּוט  ּפָ ֵאינֹו  יֶהם  ּוַמֲעׂשֵ
ְיֹהָוה  בּורֹות  ּגְ ה ִלְראֹות  ֶאְזּכֶ ר  ְונֹוָראֹות, ַעד ֲאׁשֶ ִנְפָלאֹות  ַוֲעִתידֹות  ים  ִדְבֵריֶהם ִחּדּוׁשִ ּבְ
ָיֵמינּו,  ל  ּכָ ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ִלְראֹות  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִדְבֵריֶהם  ַעל־ְיֵדי  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ָחְכָמה ִנְפָלָאה נֹוָרָאה  ֱאֶמת ָוֶצֶדק, ּבְ ֱאָמִרים ּבֶ ים ַהּנֶ דֹוׁשִ ִדְבֵריֶהם ַהּקְ ז ּבְ ַהּכֹל ָהָיה ְמֻרּמָ
י ֲאֵחִרים  יֶהם אֹו ִמּפִ ַמְענּו ִמּפִ ָ ּשׁ יָחָתם ׁשֶ ִדְבֵריֶהם ְוׂשִ ל זֶה ּבְ ִזים ָלנּו ּכָ ָהיּו ְמַרּמְ ָבה ׁשֶ ּגָ ְוִנׂשְ
ֵלָמה ַהזֹּאת  נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ים ְוַהּנֹוָרִאים. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזּכֵ דֹוׁשִ י ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ָמם אֹו ִמּפִ ׁשְ ּבִ
ַרֲחֶמיָך.  ּבְ ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְלַמְפֵרַע  ִדְבֵריֶהם  ּבְ ֶאְמָצא  ׁשֶ ַעד  ַהזֶּה,  ֶכל  ָוׂשֵ ּוְלַדַעת 
ַדְרֵכיֶהם  ֱאָמִנים, ְוֵליֵלְך ּבְ יֶהם ַהּנֶ יֵקי ֱאֶמת ְוַאְנׁשֵ ַצּדִ ִמיד ּבְ ה ִלְהיֹות ְמֹקָרב ְוָדבּוק ּתָ ְוֶאְזּכֶ
ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵלָמה, ַעד  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ֶהם  ּבָ ּוְלַהֲאִמין  ִמיִמים,  ְוַהּתְ ִרים  ַהְיׁשָ
יַח ִצְדֵקנּו,  י. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלינּו ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ל ְיֵמי ַחּיַ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּכָ ְוִלְהיֹות ּכִ
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ִנְפָלאֹות.  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא  ִויֻקּיַ
ה  ָרֵאל ֹעׂשֵ רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּבָ ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ

ּתֹוָרה קפז

ה  ִמּדָ ָלָאָדם  ם  ּלֵ ְמׁשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ ַמה 
ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  דֹול  ּגָ ֶחֶסד  הּוא  ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ
ַהֵחְטא  ֵמִבין  הּוא  ַעל־ְיֵדי־זֶה  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ
ַמה  ר  ְוִעּקַ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ְוָלׁשּוב  ּבֹו,  ַגם  ּפָ ׁשֶ
ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ם  ּלֵ ׁשַ ּמְ ֶ ּשׁ

ִקים  ְמַדְקּדְ ם  ׁשָ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ הּוא 
"ֶאֶרץ  ְוזֶהּו:  הּו,  ַמֲעׂשֵ ּכְ ְלִאיׁש  ם  ּלֵ ְלׁשַ
ֹאֶכֶל"ת  לב(  יג,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ֶביָה"  יֹוׁשְ ֹאֶכֶלת 
ְל'ִאיׁש  ם  ּלֵ ְת'ׁשַ ה  ַא'ּתָ בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ

ים סב, יג(: ִהּלִ הּו )ּתְ 'ַמֲעׂשֵ ּכְ



תקמהּתֹוָרה קפח

ּתֹוָרה קפח

ָהעֹוָלם,  ַלֲאִויר  ָהָאָדם  ּיֹוֵצא  ׁשֶ ֹקֶדם 
ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ לֹו  ּוַמְרִאים  ִדין  ְמַלּמְ
ּיֹוֵצא  ׁשֶ ְוֵכיָון  ָהעֹוָלם,  זֶה  ּבְ יג  ּוְלַהּשִׂ ַלֲעֹבד 
ּנּו  ִמּמֶ ְוֶנֱאָבד  ח  ּכָ ִנׁשְ ד  ִמּיַ ָהעֹוָלם,  ַלֲאִויר 

יק  ּדִ ְלַהּצַ ִלְנֹסַע  ָצִריְך  זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ ַהּכֹל, 
ָהֲאֵבדֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ֲאֵבָדתֹו,  ַאַחר  ׁש  ְלַבּקֵ
ם ֵהם ֵאֶצל  ּלָ ּכֻ ֵני ָהעֹוָלם  ּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ

יק: ּדִ ַהּצַ

ה ְלתֹוָרה קפח ִפָלּ ּתְ

י ִמְצֹוֶתיָך  ָך ּכִ ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ ה ֹאֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ְכִלי ֹאֵבד. ּתָ ב ָהִייִתי ּכִ ֵמת ִמּלֵ י ּכְ ְחּתִ ּכַ )קכז( ִנׁשְ

ֵנרֹו  ִהּלֹו  ּבְ ְמֵרִני.  ִיׁשְ ֱאלֹוּהַ  יֵמי  ּכִ ֶקֶדם  ְכַיְרֵחי  ֵנִני  ִיּתְ ִמי  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  י.  ָכְחּתִ ׁשָ ֹלא 
ְדָעה  ּיָ גֹות ְוַהְיִדיעֹות ׁשֶ ל ַהַהּשָׂ ע ּכָ ה יֹוֵדַ ְך. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ י ְלאֹורֹו ֵאֵלְך ֹחׁשֶ ֲעֵלי ֹראׁשִ
ָעה  ִתׁשְ ּבְ י  ִאּמִ ְמֵעי  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ַלֲאִויר  ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ֹקֶדם  ָמִתי  ִנׁשְ יָגה  ְוִהּשִׂ
ְוֵכיָון  ְוַעד סֹופֹו,  ּה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם  ּבָ יט  ְוָהִייִתי ַמּבִ י  ָהָיה ֵנר ּדֹוֵלק ַעל ֹראׁשִ ׁשֶ ַיְרֵחי ֵלָדה, 
ל ְיֵמי  דֹול ַהזֶּה. ַוֲאִני ָצִריְך ּכָ ל ָהאֹור ַהּגָ י ּכָ ּנִ ח ְוֶנֱאַבד ִמּמֶ ּכַ ד ִנׁשְ ָצאת ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ִמּיָ ּיָ ׁשֶ
י.  ַכְחּתִ ָ ּשׁ י ְוׁשֶ ְדּתִ ִאּבַ ָכל ּכִֹחי ַאַחר ֲאֵבָדִתי ׁשֶ ׁש ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ׂש ַאַחר זֶה. ְלַחּפֵ ׁש ּוְלַחּפֵ י ְלַבּקֵ ַחּיַ
ָראּוי ַאַחר  ׁש ּכָ ׂש ּוְלַבּקֵ י ְלַחּפֵ ְלּתִ ּדַ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ י, ֹלא ַדי ׁשֶ ּיּות ָעְרּפִ ִמּיּוִתי ְוַקׁשְ ׁשְ ַוֲאִני ְבֹעֶצם ּגַ
יִתי ַלֲחֹטא  ְוִהְרּבֵ י  ִלּבִ ֲאַות  י ַאַחר ּתַ י ָהַלְכּתִ ּכִ יִתי ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך,  ם ָעׂשִ ּגַ ֲאֵבָדִתי, ַאף 
י  ִנְתַרַחְקּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ה,  ַהְרּבֵ עֹוד  ָיַדִים  ּבְ ד  ְלַאּבֵ י  הֹוַסְפּתִ ַעל־ָיָדם  ר  ֲאׁשֶ ָך.  ֶנְגּדְ ְוִלְפׁשַֹע 
ל טּוב  ְצִחי, ּכָ ל טּוב ַהּנִ ָמִתי, ּכָ ל טּוב ִנׁשְ י ּכָ ּנִ ח ְוֶנֱאַבד ִמּמֶ ּכַ י, ְוִנׁשְ ְתַרַחְקּתִ ּנִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ִמּמְ
ׂש ַאַחר ֲאֵבָדִתי, ֲאֵבדֹוַתי ָהַרּבֹות ְמֹאד  ׁש ּוְלַחּפֵ ֶרְך ֵאיְך ְלַבּקֵ י. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדֶ ָהֲאִמּתִ
ְמַעט  י ּכִ לֹום. לּוֵלי ְיֹהָוה ֶעְזָרָתה ּלִ י ֶאת ַעְצִמי ְלַגְמֵרי, ַחס ְוׁשָ ְדּתִ ְמַעט ִאּבַ ר ּכִ ְמֹאד, ֲאׁשֶ
ּוָמה  ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ה  ְוַעּתָ ְבָעְנִיי.  י  ָאַבְדּתִ ָאז  ֲעׁשּוָעי  ׁשַ תֹוָרְתָך  לּוֵלי  י.  ַנְפׁשִ דּוָמה  ְכָנה  ׁשָ
יט  ּוַמּבִ צֹוֶפה  רֹות,  ִנְסּתָ צֹוֶפה  ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  ֲעלּומֹות  ּתַ יֹוֵדַע  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֶאְפַעל. 
דֹול  ַהּגָ ָך  ּוְבַחְסּדְ ֵהם,  ֵהיָכן  ים  ָהַרּבִ ֲאֵבדֹוַתי  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ַהּדֹורֹות.  ל  ּכָ סֹוף  ַעד 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵהם  ל ּכָ ל ֲאֵבדֹוֵתינּו ׁשֶ ּכָ יָת ָלנּו ׁשֶ דֹוָלה ִויֵתָרה. ְוִגּלִ ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ֶחְמָלה ּגְ
יִקים  ּדִ ים ְמֹאד, ָאנּו ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהּצַ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ים. ֲאָבל ּבַ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֵאֶצל ַהּצַ
יק ָהֱאֶמת  ּדִ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה, ִמי הּוא ַהּצַ ל ֲאֵבדֹוֵתינּו ְוֵאין ִאּתָ ר ֶאְצָלם ֵהם ּכָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ׂש  ׁש ּוְלַחּפֵ ֶרְך ֵאיְך ְלַבּקֵ ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ׁשּום ּדֶ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ל ֲאֵבדֹוֵתינּו, ִמּכָ ר ֶאְצלֹו ּכָ ֲאׁשֶ
ַקח  ּפְ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוָהֲעצּומֹות  ָהַרּבֹות  ֲאֵבדֹוֵתינּו  ל  ּכָ ַאַחר  ֶאְצלֹו 
ָאב,  ָלֶהם  ְוֵאין  יתֹוִמים  ּכִ ׁש  ְלַבּקֵ ְוֵאין  תֹוִעים  ּכְ הֹוְלִכים  ָאנּו  ׁשֶ ׁשֹוְממֹוֵתינּו  ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך 
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ְלֵהיָכן  ים ְוֵאין ְלָחְנָנם. ֶאּשָׂ ַדּלִ ְטֵמִאים ְוֵאין ְלַטֵהר, ּכְ ּכִ
יב ֶאל  י ֵמיֹהָוה. ֹזאת ָאׁשִ ים ֶאְפֶנה, ָוֹאַמר ָאַבד ִנְצִחי ְותֹוַחְלּתִ דֹוׁשִ ָאנּוס ְלֶעְזָרה, ֶאל ִמי ִמּקְ
ַעל  אִתי ְלָפֶניָך ּבַ ן ּבָ י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו. ַעל־ּכֵ י ֹלא ָתְמנּו ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ ן אֹוִחיל. ַחְסּדֵ י ַעל־ּכֵ ִלּבִ
ֶיֱהמּו  ֶחְמָלְתָך,  ֹעֶצם  ּבְ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  ְוָתחֹוס  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ָהַרֲחִמים ָהֱאֶמת, 
יק  ּדִ ה ִלְראֹות ְוֵליַדע ֶאת ַהּצַ ֶאְזּכֶ ְוִיְכְמרּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעַלי, ְוִתְפַקח ֶאת ֵעיַני ְמֵהָרה ׁשֶ



ּתֹוָרה קפט תקמו

ִניעֹות ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְמֵהָרה.  ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ה ְלׁשַ ל ֲאֵבדֹוַתי ֵהם ֶאְצלֹו, ְוֶאְזּכֶ ר ּכָ ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ
ׁש  ׂש ּוְלַבּקֵ ל ָיַמי ְלַחּפֵ ָכל ּכִֹחי ּכָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ַע ְוִלְטֹרַח ּוְלִהׁשְ ה ְלִהְתַיּגֵ ֶאְזּכֶ ֵעִני ׁשֶ ַסּיְ ּוְבַרֲחֶמיָך ּתְ
י  ַחּיַ ה ְלמֹוְצָאם ּבְ ר ֶאְזּכֶ י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ַעד ֲאׁשֶ ְדּתִ ִאּבַ ל ֲאֵבדֹוַתי ׁשֶ ֶאְצלֹו ַאַחר ּכָ
ָך  ק ּבְ ּבֵ יר אֹוְתָך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּוְלִהְתּדַ ֱאֶמת ְלַהּכִ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְמֵהָרה, ּבְ
ה ְוַעד עֹוָלם.  ָלל ֵמַעּתָ ּלֹא אֹוַבד עֹוד ׁשּום ֲאֵבָדה ּכְ ה ׁשֶ יֵלִני ֵמַעּתָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֱאֶמת. ְוִתׁשְ ּבֶ
ת  ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ תּוב, ּפָ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹוִני ַהּיֹום, ּכְ ת ָהַעְרָער ּכָ ִפּלַ ֶמָך, ֲחֹמל ַעל ּתְ ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ
ָניו  יר ּפָ ץ ֱענּות ָעִני ְוֹלא ִהְסּתִ ּקַ י ֹלא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ ָתם. ּוְכִתיב, ּכִ ִפּלָ ָהַעְרָער ְוֹלא ָבָזה ֶאת ּתְ
יִמיְנָך  ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ֵמַע. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ִמּמֶ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ֶנַצח. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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ן ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמֹאד ֵמַעְצבּות ְוַעְצלּות: ָחׁש הּוא ַעְצבּות ְוַעְצלּות, ַעל־ּכֵ יַכת ַהּנָ ר ְנׁשִ ִעּקַ

ה ְלתֹוָרה קפט ִפָלּ ּתְ

ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמַחת  ׂשִ עֹוָלם,  ּוֶמֶלְך  ים  ַחּיִ ֱאֹלִהים  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )קכח( 

ה ִמּתֹוָרה  ַהְרּבֵ לּו אֹוִתי  ּוִבּטְ עֹוְכַרי,  ּבְ ָהיּו  ר ֵהם  ּוֵמַעְצלּות, ֲאׁשֶ יֵלִני ֵמַעְצבּות  ְוַהּצִ ֶמָך  ׁשְ
ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  הֹוַדְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱהִביאּוִני.  ֶ ּשׁ ְלַמה  ֶוֱהִביאּוִני  ה,  ַהְרּבֵ ּוִמּטֹוב  ה  ּוְתִפּלָ
ָמֵלא  ָעַלי,  ַרֵחם  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ְוַעְצלּות  ַעְצבּות  הּוא  ָחׁש  ַהּנָ יַכת  ְנׁשִ ר  ִעּקָ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ֶנֶפׁש  ַח  ּמֵ ׂשַ ְוֶאְחֶיה,  ים  ַחּיִ ִלי  ן  ּתֶ ה,  ָהֵאּלֶ יכֹות  ׁשִ ִמּנְ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַהּצִ ַרֲחִמים, 
ֵרז  ְלִהְזּדָ ִני  ַזּכֵ יָת.  ּכִ ּדִ ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ א.  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ְיֹהָוה  ֵאֶליָך 
ֹמַח  ֵרז ְוִלׂשְ ָראּוי ְלִהְזּדָ ה ַוֲעצּוָמה ּכָ ְמָחה ַרּבָ דֹול ּוְבׂשִ ְזִריזּות ּגָ ִמיד ּבִ תֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך ּתָ ּבְ
א ָלַעד ְוָלֶנַצח, ְוחּוץ  זֶה ּוַבּבָ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּבָ ר ֵהם ַחּיֵ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ּבַ
ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ׁש,  ַמּמָ ּבֹו  ֵאין  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ף,  ִנּדָ ֶהֶבל  ַהּכֹל  ִמזֶּה 
ים סֹוֵמְך נֹוְפִלים  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ַוֲעבֹוָדה. ְמַחּיֶה ֵמִתים ּבְ ֶמׁש, חּוץ ִמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ָ ַחת ַהּשׁ ּתַ
ֵני ָעָפר, ַהֲחֵייִני ַוֲהִקיֵמִני ֵמֲעַפר ָאֶרץ,  יר ֲאסּוִרים ּוְמַקּיֵם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ
ְבָקה  נּו ּדָ ָחה ֶלָעָפר ַנְפׁשֵ י ׁשָ ׁש ְויֹוֵתר ִמזֶּה, ּכִ ים ָיַרְדנּו ַעד ָעָפר ַמּמָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ר ּבַ ֲאׁשֶ
ְדָבֶרָך.  ּכִ ִני  ַחּיֵ י  ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפׁשִ ּדָ ָך.  ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ְטֵננּו. קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו  ּבִ ְלָאֶרץ 
ל  ְוִנְפְלאֹוֶתיָך, ִמּכָ ַרֲחֶמיָך  ִרים ֶאְביֹון. ֲהִקיֵמִני ּבְ ּפֹות ּתָ ל ּוֵמַאׁשְ ה ֵמִקים ֵמָעָפר ּדָ י ַאּתָ ּכִ
יִקים  ּדִ ה ְוַהּצַ י ִאם ַאּתָ ּיּוַכל ַלֲהִקיֵמִני, ּכִ י ֵאין ִמי ׁשֶ ה, ּכִ י ַעד ֵהּנָ ַפְלּתִ ּנָ ִפילֹות ׁשֶ ַהְיִרידֹות ְוַהּנְ
ּכֹון  ין ֶאת ַהּמִֹחין ְוָכל קֹוַמת ָהָאָדם, ָיְדָך ּתִ ַחּיִ ְמָחה ַהּמְ ִני ִלְזִריזּות ְוׂשִ ים ְלַבד. ַזּכֵ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֹאֶפן  ְפָלאֹות, ּבְ ַדְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ָהֲעמּוקֹות ַהּנִ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ֵקִני ּבְ ֵצִני, ּוְתַחזְּ ַאּמְ י ַאף ְזרֹוֲעָך ּתְ ִעּמִ
ִחי  דֹוָלה. ּתְ ְמָחה ּגְ י ָהַעְצבּות ְוָהַעְצלּות ְלַגְמֵרי ּוְלָהְפָכם ִלְזִריזּות ּוְלׂשִ ה ְלָגֵרׁש ֵמִאּתִ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
 . ּךָ ָבר ִנְמַנע ִמּמֶ ָבר ְוֵאין ׁשּום ּדָ ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ י ִמּמְ ֶטיָך ַיַעְזֻרִני. ּכִ ּפָ י ּוְתַהְלֶלּךָ ּוִמׁשְ ַנְפׁשִ
י ְתִחּיַת  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ַקּיֵם ּבִ ַעל ּגְ ִמי ָכמֹוָך ּבַ



תקמזּתֹוָרה קצ

ָכל יֹום ּוְבָכל־ עּור ּבְ ִלי ׁשִ י ּבְ יָת ִנְפְלאֹוֶתיָך ִעּמִ ָבר ִהְרּבֵ ַרֲחֶמיָך, ּכְ ה ּבְ י ַאּתָ ׁש, ּכִ ִתים ַמּמָ ַהּמֵ
עֹוָלם ַהזֶּה  ים ּבָ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַחּיִ ה ּבְ ֵמִני ֵמַעּתָ ָעה ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ַהֲחֵייִני ְוַקּיְ ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
ים ִזְכרֹוָנם  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ זָּכּו ַהּצַ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ֵמַחּיִ א. ַהְטִעיֵמִני ּבְ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ
ים ְונֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים  ים ֲחָדׁשִ ָכל־ֵעת, ְוָזכּו ְלַחּיִ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים, ַחּיִ ר ָהיּו ַחּיִ ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ
ֲאִני  ׁשֶ ֵאיְך  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ים  ַהַחּיִ ָעַלי אֹור  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ַח  ּכֹ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ
ים ֲארּוִכים,  ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ה ַחּיִ ִנים ֵמַעּתָ ל־ּפָ ם ָאֹנִכי ִלְחיֹות ַעל־ּכָ ה ּגַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ַעּתָ
ֶניָך  ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ֱאֶמת. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ים ּבֶ ְקָרִאים ַחּיִ ים ַהּנִ ים טֹוִבים, ַחּיִ ַחּיִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן: יִמיְנָך ֶנַצח. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ְנִעימֹות ּבִ
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ה,  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ
ֵאין  ַלֲעׂשֹות,  ה'  י  ִמּפִ ּבּור  ַהּדִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ
ר  ִעּקַ ַרק  ַלֲעׂשֹות,  זֶה  ַעל  ִחיָרה  ּבְ ׁשּום  לֹו 
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ן  ְלַכּוֵ הּוא  ִחיָרתֹו  ּבְ
ה  ְמַגּלֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּוְלָהִבין 
הֹוִסיף  ה  'ֹמׁשֶ ְבִחיַנת:  ּבִ ֵפרּוׁש,  ּבְ ְרצֹונֹו 
ָהָיה  זֶה  ּבָ ׁשֶ פ"ז(,  ת  ּבָ )ׁשַ ְעּתֹו'  ִמּדַ ֶאָחד  יֹום 

ל ֶאת ַהּתֹוָרה אֹו  ה ְלַקּבֵ ִחיַרת ֹמׁשֶ לּוי ּבְ ּתָ
ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ֹלא  י  ּכִ ל,  ְלַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ
מֹו  ּכְ ָיִמים,  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ַאַחר  ַרק  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ָאַמר  ֹלא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֱאֶמת,  ּבֶ ָהָיה  ׁשֶ
ָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּוֹמׁשֶ ָיִמים,  ֵני  ׁשְ ַרק  לֹו 
ל ֶאת  ְלַקּבֵ לֹו  ּוָבַחר  ְעּתֹו  ִמּדַ ְלָהִבין  ָצִריְך 

ַהּתֹוָרה ְוהֹוִסיף יֹום ֶאָחד:

ה ְלתֹוָרה קצ ִפָלּ ּתְ

ה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק. ָאְרִחי ְוִרְבִעי  ְנּתָ י ְוקּוִמי ּבַ ְבּתִ ה ָיַדְעּתָ ׁשִ ָדע. ַאּתָ ִני ַוּתֵ )קכט( ְיֹהָוה ֲחַקְרּתַ

ל עֹוָלם,  ּה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּלָ ּכֻ ָיַדְעּתָ  ְיֹהָוה  ְלׁשֹוִני ֵהן  ּבִ ה  י ֵאין ִמּלָ ּכִ ה.  ְנּתָ ָרַכי ִהְסּכַ ּדְ זִֵריָת ְוָכל 
ַרֲחֶמיָך ָנַתּתָ  ה ּבְ ַאֲהָבה. ַאּתָ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ָרֵאל, ַהּבֹוֵחר ּבְ נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ
ל ּכַֹח  ר זֶה ָהִעְנָין ׁשֶ לֹום, ֲאׁשֶ ים אֹו ְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ ַחּיִ ְהֶיה ָלנּו ֹכַח ִלְבֹחר ּבַ ּיִ ִחיָרה, ׁשֶ ָלנּו ּבְ
ִרּיֹוֶתיָך,  ּבְ ָלאֹות  ּפְ ָכל  ּבְ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֶלא  ַהּפֶ ָלאֹות.  ּפְ ְלֵאי  ּפִ הּוא  ְלָהָאָדם  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ִחיָרה  ַהּבְ
ר  ָבר ִנְפָלא ְונֹוָרא ְוֶנְעָלם ְוִנְסּתָ י ֵאין ּדָ ה ִסְפֵרי קֹוֶדׁש(, ּכִ ַכּמָ ּמּוָבא ּבְ ָכל ָהעֹוָלמֹות )ּכַ ָראָת ּבְ ּבָ ׁשֶ
ְעָלם,  ְפָלא ְוַהּנֶ ָבה ְוַהִחּדּוׁש ַהּנִ ּגָ ׂשְ ִליָאה ַהּנִ מֹו ֹזאת ַהּפְ ל ָהעֹוָלמֹות, ּכְ ל ּכָ ִריָאה ׁשֶ ָכל ַהּבְ ּבְ
הּוא רֹוֶצה,  ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ִחיָרה ִלְבֹחר ּבַ ְהֶיה לֹו ֹכַח ַהּבְ ּיִ ֹכֲחָך ׁשֶ עֹוָלם ּבְ ְהֶיה ִנְמָצא ִנְבָרא ּבָ ּיִ ׁשֶ
ֶלְך ָעָליו  ִוד ַהּמֶ לֹום, ְוַעל זֶה ָאַמר ּדָ ֶנֶגד ְרצֹוְנָך ַחס ְוׁשָ ְהֶיה לֹו ֹכַח ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך אֹו ּכְ ּיִ ׁשֶ
ָבה  ּגְ י ִנׂשְ ּנִ ִליָאה ַדַעת ִמּמֶ י ֹיַדַעת ְמֹאד. ּפְ יָך ְוַנְפׁשִ לֹום, נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ָ ַהּשׁ
ְפָלאֹות,  אִתי ְלָפֶניָך ֲאדֹון ַהּנִ ֶניָך ֶאְבָרח. ּוְבֵכן ּבָ ֹלא אּוַכל ָלּה. ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמּפָ
ְוִלְרצֹוְנָך,  ֵאֶליָך  ִחיָרִתי  ּבְ ּכַֹח  ֶאת  ה  ַאּטֶ ׁשֶ ָתִמיד  י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ֶעְזִרי  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
יִקים  ּדִ ְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון ַהּצַ ּכִ ֶדֶרְך ַהּטֹוב ְוָהֱאֶמת  ּבְ ים  ַחּיִ ּבַ ָכל־ֵעת ִלְבֹחר  ה ָתִמיד ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

י ַעד עֹוָלם:\ ל ְיֵמי ַחּיַ ֹמאל ּכָ ה ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוׂשְ ים, ְוֹלא ַאּטֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ִחיָרה ׁשֶ ר ּכַֹח ַהּבְ ִעּקָ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ נּו ּבְ ה הֹוַדְעּתָ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ּכֹל, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה קצ ִפָלּ ּתְ תקמח

ְרּתָ ִעם  ּבַ ּלֹא ּדִ לֹום, הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ּבְ ּקִ ׁשֶ
ְוֵהם  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ִעם  ָהָיה  ָבֶריָך  ּדְ ל  ּכָ ַרק  ְלֹנַכח,  ֲאֵליֶהם  ַעְצָמם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
י  ּכִ ַהזֹּאת.  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ַעל  ִחיָרה  ַהּבְ ֹכַח  ָלנּו  ֵיׁש  זֶה  ּוֵמֲחַמת  ִעּמֹו,  ְרָך  ַדּבֶ ּבְ ְמעּו  ׁשָ
נּו  ה ַרּבֵ ִחיָרה. ּוֹמׁשֶ ִלי ּבְ ַעְצמֹו הּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹותֹו ּבְ ר ְיֹהָוה ֶאל ָהָאָדם ּבְ ר ְיַדּבֵ ֹכל ֲאׁשֶ
ה הֹוִסיף  ֹמׁשֶ ִעְנַין,  ּבְ ָהָיה  ִחיָרתֹו  ּבְ ל  ּכָ ַרק  ַהּתֹוָרה,  ִמְצֹות  ַעל  ִחיָרה  ַהּבְ ֹכַח  ָהָיה לֹו  ֹלא 
ְעּתֹו  ִמּדַ ְלָהִבין  ֻמְכָרח  ְוָהָיה  ֵפרּוׁש,  ּבְ לֹו  ַאְרּתָ  ּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ַהְיינּו  ּדְ ְעּתֹו.  ִמּדַ ֶאָחד  יֹום 
ּדֹות  ְוַהּמִ ֲאוֹות  ַהּתַ ר  ֲאׁשֶ ְבָעְנִיי  ָאֹנִכי  ְוִהּנֵה  ִחיָרתֹו.  ּבְ ּכַֹח  ל  ּכָ ָהָיה  ּוָבזֶה  ְלִהְתַנֵהג,  ֵאיְך 
דֹוָלה ַעל  ִחיָרה ּגְ ָכל־ֵעת, ְוֵיׁש ִלי ּבְ ִרים ְורֹוְדִפים אֹוִתי ְמֹאד ּבְ ּבְ ְתּגַ ּמִ מֹו ׁשֶ ִרים ָעַלי ּכְ ּבְ ִמְתּגַ
ַרְך,  ְתּבָ ָך ּתִ דֹוִלים ֵמִאּתְ דֹול ִויׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּגְ קּות ּגָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה, ַוֲאִני ָצִריְך ִהְתַחזְּ ל ּדִ ּכָ
ר  ה, ֲאׁשֶ ה ָמה ֶאֱעׂשֶ ָרע. ְוַעּתָ ּטֹוב ְוִלְמֹאס ּבָ ים, ִלְבֹחר ּבַ ִחיָרִתי ַלַחּיִ ה ְלַהּטֹות ּכַֹח ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
י ַוֲעָצִתי ֲחלּוָקה  ֶהם. ְוַדְעּתִ ה ְדָבִרים ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ַכּמָ ה ּבְ ק ַהְרּבֵ נֹוַסף ְלָכל זֶה, ֲאִני ְמֻסּפָ
ֶהם,  ֱאֶמת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ֶהם ְרצֹוְנָך ּבֶ ן ּבָ ָלל ְלַכּוֵ ר ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ה ְדָבִרים ֲאׁשֶ ַהְרּבֵ ְמֹאד ּבְ
ְיֹהָוה  ה  ְוַעּתָ אי.  ַוּדַ ּבְ ְרצֹוְנָך  ּכִ ִמְתַנֵהג  ָהִייִתי  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך  יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ִאם  ׁשֶ ִלי  ְוִנְדֶמה 
ֵדִני ָמה  נּו. הֹוֵרִני ְוַלּמְ ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ה יֹוְצֵרנּו ּוַמֲעׂשֵ ה, ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאּתָ ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו ָאּתָ
ִחיָרה  ָהָיה ָלֶהם ּבְ דֹוִלים ְונֹוָרִאים, ׁשֶ יִקים ּגְ ֲאֵרי ַצּדִ נּו ְוׁשַ ה ַרּבֵ י ֹמׁשֶ ה ּוָמה ֶאְפַעל, ּכִ ֶאֱעׂשֶ
י  דֹוָלה, ּכִ ֶהם ֵאיְך הּוא ְרצֹוְנָך, ָהָיה ָלֶהם ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּגְ ִקים ּבָ ָהיּו ְמֻסּפָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ִעְנָיִנים ּכָ ּבְ
ֲאוֹות ְלַגְמֵרי ְוֹלא  ל ַהּתַ ְברּו ּכָ ׁש, ּוְכָבר ׁשָ ָין ְלַמְלָאִכים ַמּמָ י ְדָברֹו ְדַדּמְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ָהיּו ּגִ
ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ָהָיה  ן  ְוַעל־ּכֵ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ֲאָוה  ַהּתַ ד  ִמּצַ ִחיָרה  ּבְ ָלֶהם  ָהָיה 
ֶהם,  ִקים ּבָ ָהיּו ְמֻסּפָ ָבִרים ׁשֶ ֵהם ַהּדְ ְעּתֹו, ׁשֶ ה הֹוִסיף יֹום ֶאָחד ִמּדַ ְבִחיַנת, ֹמׁשֶ ּבִ ִחיָרה  ּבְ
ל  ֲאוֹות רֹוְדִפים ַאֲחַרי ּכָ ָך ַוֲעַדִין ַהּתַ יִתי ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדְ ר ִהְרּבֵ מֹוִני ֲאׁשֶ ֲאָבל ִאיׁש ָעב ָוַגס ּכָ
ה ּוְתרּוָפה ִלְדחֹוָתם ֵמָעַלי, ְוֹכַח  ּלָ ָכל־ֵעת ִלְמֹצא ֵעָצה ְוַתְחּבֻ בֹות ּבְ ב ַמֲחׁשָ ְך, ַוֲאִני חֹוׁשֵ ּכַ
ה ְסֵפקֹות  ה ְוַכּמָ ִלין אֹוִתי ַהְרּבֵ ּנֹוַסף ָלזֶה ְמַבְלּבְ ׁשֶ ה, ּכְ ֶמת ְמֹאד, ָמה ֶאֱעׂשֶ ֶ ִחיָרִתי ְמֻגּשׁ ּבְ
ֶרְך  ה ִלְמֹצא ַהּדֶ ה ֶאְזּכֶ ּמֶ ֶהם. ּבַ ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ַכּמָ ַוֲחלּוַקת ָהֵעָצה ּבְ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ כֹון ּבֶ ר ְוַהּנָ ׁשָ ַהּיָ

יָחִתי ֵהיֵטב,  ִמין ְוֵאיִני ָיֹכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ּתְ י ַטֲענֹוַתי ִנְסּתַ ְעּתִ ְלּבּול ּדַ ל עֹוָלם, ֵמֹרב ּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְלִהְתַנֵהג  ְוֵאיְך  ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ֵדִני  ְוַלּמְ ה הֹוֵרִני  ְוַעּתָ ְלָבִבי.  ֲעלּומֹות  ּתַ ל  ּכָ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֲאָבל 
יֵעִני  ֶעְזָרִתי ְוהֹוׁשִ ֹזאת. קּוָמה ּבְ ֵבָדה ּכָ ֵדִני ֵעָצה ּוְגבּוָרה ְלִמְלָחָמה ּכְ י, ַלּמְ ל ְיֵמי ַחּיַ ה ּכָ ֵמַעּתָ
ֶהם  ת ְרצֹוְנָך ּבָ ֲאִני יֹוֵדַע ֲאִמּתַ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ּטֹוב ּבְ ה ְלַהּטֹות ְלָבִבי ֵאֶליָך ִלְבֹחר ּבַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
י ָהָרע ְוֹלא ָאתּור ַאַחר ְלָבִבי  ִרירּות ִלּבִ ה. ְוֹלא ֵאֵלְך עֹוד ַאֲחֵרי ׁשְ דֹוׁשָ י תֹוָרְתָך ַהּקְ ַעל־ּפִ
ים ְוַהּטֹוב ְוָהֱאֶמת, ְוָתִאיר ֵעיַני  ִחיָרִתי ְלֶדֶרְך ַהַחּיִ ָכל־ֵעת ְלַהּטֹות ּבְ ה ּבְ ְוַאֲחֵרי ֵעיַני. ַרק ֶאְזּכֶ
ָבִרים  ָכל ַהּדְ ן ְרצֹוְנָך ּבְ ה ֵליַדע ָהֱאֶמת ּוְלַכּוֵ ֶאְזּכֶ ָכל־ֵעת, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ּבְ ֵדִני ּבְ תֹוָרֶתָך ּוְתַלּמְ ּבְ
ֶמָך. ַהְדִריֵכִני  ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ַאֲהּלֵ ְרּכֶ ֶהם. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ק ּבָ ֲאִני ְמֻסּפָ ׁשֶ
ּוְנֵחִני  ָך  ְרּכֶ ּדַ ְיֹהָוה  ַהּיֹום. הֹוֵרִני  ל  ּכָ יִתי  ִקּוִ ִעי אֹוְתָך  ִיׁשְ ה ֱאֹלֵהי  י ַאּתָ ּכִ ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ
יֵקי ֱאֶמת  ַצּדִ ֵלל ּבְ ִני ְלִהּכָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזּכֵ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבְ



תקמטּתֹוָרה קצא

ה  ֲאָוה ְוֶחְמּדָ ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ּתַ ֲאוֹות ְוָכל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה, ׁשֶ ל ַהּתַ י ּכָ ּנִ לּו ִמּמֶ ּטְ ְתּבַ ּיִ ַעד ׁשֶ
ְצָדָקה  ה ַוֲעבֹוָדה, ּוְלַהְרּבֹות ּבִ ְכִמי ִלְסּבֹל ֹעל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ְלַהּטֹות ׁשִ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ָלֶהם ּכְ
ּוֵמֲחלּוַקת  ּוִבְלּבּוִלים  ֵפקֹות  ִמּסְ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ טֹוִבים.  ים  ּוַמֲעׂשִ ֲחָסִדים  ּוְגִמילּות 
י ֲאִני סֹוֵמְך ָעֶליָך  עֹוָלם, ּכִ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ת ְרצֹוְנָך ּבְ ה ָתִמיד ֵליַדע ֲאִמּתַ ָהֵעָצה, ַרק ֶאְזּכֶ
ְנִתיב  ה ֵעֶקב. ַהְדִריֵכִני ּבִ ֶרּנָ יָך ְוֶאּצֳ ֶרְך ֻחּקֶ ה. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדֶ נּועֹוַתי ְוִכְרצֹוְנָך ֶאֱעׂשֶ ָכל ּתְ ּבְ
ַצע. ַרֵחם ַרֵחם ָמֵלא ַרֲחִמים, ָעַלי  י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ּבָ י. ַהט ִלּבִ י בֹו ָחָפְצּתִ ִמְצֹוֶתיָך ּכִ
ֶטיָך  ּפָ י ּוְתַהְלֶלָךּ ּוִמׁשְ ִחי ַנְפׁשִ י. ּתְ י ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרּתִ ִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני ּכִ י. ּתְ לּוִים ּבִ ל ַהּתְ ְוַעל ּכָ
ֹמאל ְיִמיְנָך  ִעינּו ִלׂשְ י. ּתָ ָכְחּתִ י ִמְצֹוֶתיָך ֹלא ׁשָ ָך ּכִ ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ ה אֹוֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ַיַעְזרּוִני. ּתָ
יִמיְנָך ֶנַצח. ִיְהיּו ְלָרצֹון  ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ָקְרֵבִני. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ּתְ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה קצא

א  ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ֲענּוג ְוׁשַ ת ּתַ ׁשַ ר ַהְרּגָ ִעּקַ
עֹוָלמֹות  ָרה(  ַוֲעׂשָ ֵמאֹות  ֹלׁש  )ַהׁשְ "י  ַ ַהּשׁ ְוָכל 
רּוְך־הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל  דֹוׁש־ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ׁשֶ
ב ָיכֹול  י ַהּלֵ ב, ּכִ ּלֵ יק, הּוא ַרק ּבַ יק ְוַצּדִ ַצּדִ
ְוֵאין  ֵחֶקר  ֵאין  ַעד  ָעט  ַהּמֻ ְמקֹומֹו  ּבִ ִלְתּפֹס 
ֲענּוִגים  ל ַהּתַ ת ּכָ ׁשַ ם ְמקֹום ַהְרּגָ ר, ְוׁשָ ִמְסּפָ
ב ֶאָחד  ׁשֵ ּיֵ ר ׁשֶ ן ֶאְפׁשָ ֲעׁשּוִעים, ְוַעל־ּכֵ ַ ְוַהּשׁ

ל  ּכָ לֹו  ִיְהיּו  ְוָלזֶה  ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ ֲחֵברֹו  ֵאֶצל 
ֹלׁש  )ַהׁשְ "י  ַ ַהּשׁ ְוָכל  ֲעׁשּוִעים  ַ ְוַהּשׁ ֲענּוִגים  ַהּתַ
י  ַאף־ַעל־ּפִ ַוֲחֵברֹו  עֹוָלמֹות,  ָרה(  ַוֲעׂשָ ֵמאֹות 

ִלּבֹו  י  ּכִ לּום,  ּכְ יׁש  ַיְרּגִ ֹלא  ֶאְצלֹו  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲעׁשּוִעים  ַ ְוַהּשׁ ַהּטֹובֹות  ל  ִמּכָ ָחֵסר 

ֵרי לֹו: תֹוְך ִלּבֹו, ַאׁשְ יק ּבְ ּדִ ַלֲחֵברֹו ַהּצַ

ה ְלתֹוָרה קצא ִפָלּ ּתְ

ְוטּוְבָך,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָהָאָדם  ּוָבָראָת ֶאת  ֵחֶקר,  ֵאין  ְתָך  ְוִלְגֻדּלָ ְמֹאד  ַדְלּתָ  ּגָ ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  )קל( 

ֲענּוג  ר ַהּתַ זֶּה ִעּקָ ֵהיָכלֹו. ׁשֶ ר ּבְ ֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ יר אֹוְתָך, ַלֲחזֹות ּבְ ה ָלַדַעת ּוְלַהּכִ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ם  ׁשֵ ר ְלַכּנֹותֹו ּבְ ִאי ֶאְפׁשַ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַעד ׁשֶ ּבְ זֶה ָהעֹוָלם ְוׁשֶ ּבָ ֲענּוִגים ׁשֶ ָכל ַהּתַ ּבְ ְפָלא ׁשֶ ַהּנִ
ַרֲחֶמיָך ִהְבַטְחּתָ ַעל־ְיֵדי  ה ּבְ ֵרי ַהזֹּוֶכה ָלזֶה. ְוַאּתָ ֵאָלה, ַאׁשְ ֶדֶרְך ׁשְ י ִאם ּבְ ֲענּוג ְוטֹוב ּכִ ּתַ
תּוב, ְלַהְנִחיל אֹוֲהֵבי  ּכָ מֹו ׁשֶ "י עֹוָלמֹות, ּכְ יק ׁשַ יק ְוַצּדִ ים ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצּדִ דֹוׁשִ ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
ב,  ּלֵ ּבַ ַרק  ין  יׁשִ ַמְרּגִ עֹוָלמֹות  י  ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ָלנּו  יָת  ְוִגּלִ א.  ֲאַמּלֵ ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם  ֵיׁש 
ִלּבֹו,  י עֹוָלמֹות ּבְ ַ ל ַהּשׁ ַגן ֵעֶדן, ְוָלזֶה ִיְהֶיה ּכָ ב ֶאָחד ֵאֶצל ֲחֵברֹו ּבְ ׁשֶ ּיֵ ן ָיֹכל ִלְהיֹות ׁשֶ ְוַעל־ּכֵ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ה, ָאִבי ׁשֶ ל זֶה. ְוַעּתָ י ִלּבֹו ָחֵסר ִמּכָ ב ֶאְצלֹו ִיְהֶיה ָחֵסר ָוֵרק ֵמֶהם, ּכִ ּיֹוׁשֵ ַוֲחֵברֹו ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ י ְרצֹוְנָך ּבֶ ְכַלל ְיֵרֶאיָך ְועֹוׂשֵ ִנים ִלְהיֹות ּבִ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ִני ֵמַעּתָ ַרֵחם ָעַלי ְוַזּכֵ
ה  ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ י ּבֶ ִלּבִ י עֹוָלמֹות ּבְ ַ ְפָלא ְוַהּנֹוָרא ִלְנֹחל אֹוָתם ַהּשׁ ַרֲחֶמיָך ְוטּוְבָך ַהּנִ ן ּבְ ם ּכֵ ּגַ
י עֹוָלמֹות: ִחיַנת ַנֲחַלת ׁשַ ֵהם ּבְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ּיֹות ּכָ גֹות ֲאִמּתִ ַהּשָׂ ֱאֶמת ּבְ יר אֹוְתָך ּבֶ ָלַדַעת ּוְלַהּכִ

י ֲעַדִין ֲאִני  עּור, ּכִ ִלי ׁשִ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמזֶּה ּבְ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יִתי ִלְפׁשַֹע  י ִהְרּבֵ יו, ּכִ ְחּתָ ּיֹות ּוִמּתַ ְחּתִ אֹול ּתַ ם ִמּשְׁ ִהּנָ ֵצל ֵמַהּגֵ ה ְלִהּנָ יר ַהְרּבֵ ָצִריְך ְלַהְעּתִ



יק ּדִ ל ַהּצַ ּבּור ׁשֶ ּתֹוָרה קצב י ַמֲעַלת ַהּדִ תקנ

יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין  י ּבִ י. ָטַבְעּתִ ּנִ דּו ִמּמֶ א ָכֵבד ִיְכּבְ ַמּשָׂ י ּכְ ר ֲעֹונֹוַתי ָעְברּו ֹראׁשִ ָך, ַעד ֲאׁשֶ ֶנְגּדֶ
י ִאם  ּכִ ֲעֹונֹות ָהִראׁשֹוִנים,  ּבַ ָטָפְתִני. ְוֹלא ַדי ָלנּו  ּבֶֹלת ׁשְ ְוׁשִ י ַמִים  אִתי ְבַמֲעַמּקֵ ָמֳעָמד ּבָ
יָת ָלנּו ַעל־ ּלִ ָבר ּגִ ק. ַאְך ּכְ ר ָמה ֶאְצַטּדָ ים, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ י ֲעֵליֶהם עֹוד ֲחָדׁשִ הֹוַסְפּתִ
הּוא,  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ב ּבְ ן ֲאִני ְמֻחּיָ עּור. ַעל־ּכֵ ִלי ׁשִ יֶקיָך ֹעֶצם ִרּבּוי ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּבְ ְיֵדי ַצּדִ
ר  ֲאׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכַ ּבְ יר ֲעַדִין ִלְזּכֹות ְלָכל ַהּטֹובֹות ׁשֶ ל ְלָפֶניָך ּוְלַהְעּתִ ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתַנּפֵ
ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָלזֶה,  ּוְלַצּפֹות  ְלַקּוֹות  ָך  ִמּמְ ָאְזֵננּו  ְוֵהִעירּו  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּדִ ִמּצַ ֻהְזַהְרנּו 
זֶה  יֵלִני ֵמֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות ּבָ יָעה. ַהּצִ יָעה הֹוׁשִ ל, הֹוׁשִ ל ַהּצֵ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַרֵחם, ַהּצֵ
ָעַלי  ַרֵחם  ַרֲחֶמיָך.  ֹרב  ּכְ ָעַלי  חּוָסה  ִמזְַּעֶמָך,  יֵלִני  ַהּצִ ים,  ׁשִ ַהּקָ יָך  ֵמעֹוְנׁשֶ יֵלִני  ַהּצִ א,  ּוַבּבָ
ה ִלְהיֹות ִאיׁש  ֱאֶמת. ָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ִנים ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֶעְזִרי ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַעּתָ ֶוְהֵיה ּבְ
י  ה ִלְנֹחל ׁשַ ם ָאֹנִכי ֶאְזּכֶ ּגַ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ְוִכְרצֹון ַצּדִ ֱאֶמת ּכִ ר ּבֶ ׁשֵ ּכָ
ים ְמֹאד,  י ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ְקָוִתי. ּכִ יֵרִני ִמּתִ ְחּפִ ְבִרי ְוַאל ּתַ ִני ִמּשִׂ ִביׁשֵ ֱאֶמת, ְוַאל ּתְ עֹוָלמֹות ּבֶ
לּוִים  ל ַהּתְ ִני. ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיֹהָוה ּכְ עּור. ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ִלי ׁשִ ים ּבְ ַרֲחֶמיָך ַרּבִ
ֹכָחם  ּבְ ִמיד,  ּתָ ֲעֵליֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  י  ּבִ
ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין  ה. ֹעׂשֶ ל ֵאּלֶ ׁש אֹוְתָך ַעל ּכָ ַעל ָהַרֲחִמים, ְלַבּקֵ אִתי ְלָפֶניָך ּבַ ּוִבְזכּוָתם ּבָ
ל  ּכָ ַעל  ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלאֹות,  ּפְ ְלֵאי  ּפִ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ר  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְוִנְפָלאֹות  ֵחֶקר 
ה ְלָגֵרׁש  ִמיד, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ֱאֶמת ּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ִנים ִלְהיֹות ּכִ ּפָ
ל  יְך ּכָ י ָתִמיד ְלַהְמׁשִ לֹות. ְוִתְהֶיה ִעּמִ בֹות ַהְמֻבְלּבָ ֲחׁשָ בֹות ָרעֹות ְוָכל ַהּמַ ֲחׁשָ ל ַהּמַ י ּכָ ּנִ ִמּמֶ
ָך ּוְבתֹוָרְתָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך  ֶאְהֶיה ָדבּוק ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ בֹוַתי ְלתֹוְך ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַרְעיֹוַני ּוַמְחׁשְ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ה ְוַעד עֹוָלם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֵמַעּתָ

יק ּדִ ל ַהּצַ ּבּור ׁשֶ ּתֹוָרה קצב י ַמֲעַלת ַהּדִ

יק ָהֱאֶמת, א.  ּדִ י ַהּצַ ּבּור ִמּפִ ֹוֵמַע ּדִ ּשׁ ִמי ׁשֶ
ל  ְמַקּבֵ הּוא  ָאז,  אֹותֹו  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט 
ְכלֹו  יק ּוְבִחיַנת ׂשִ ּדִ ל ַהּצַ ִנים ׁשֶ ִחיַנת ַהּפָ ּבְ
ְכָחה,  ֹמר ַעְצמֹו ִמּשִׁ ָמתֹו, ַאְך ָצִריְך ִלׁשְ ְוִנׁשְ
זֹּוֶכה  ּנּו, ּוְכׁשֶ ל זֶה ִמּמֶ ַחת ּכָ ּכַ ְכָחה ַמׁשְ י ׁשִ ּכִ
ֲאָמָרם,  מֹו ׁשֶ יק ּכְ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ רֹון ִלְזּכֹר ּדִ ְלִזּכָ
ָעִמים,  חֹוזֵר ֵמָאה ְוַאַחת ּפְ ֶ אֹו ַעל־ְיֵדי ַמה ּשׁ
ָבר  ּיֹאַמר זֶה ַהּדָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוְכרֹו, ָאז ּכְ ׁשֶ
יֹוָקנֹו  ּדְ מּות  ּדְ ְלָפָניו  ִנְצַטּיֵר  יק  ּדִ ַהּצַ ם  ׁשֵ ּבְ
יק  ּדִ ִאּלּו ֲאָמרֹו ַהּצַ ל ֶהָחָכם, ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ׁשֶ
ֹכַח  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ רֹון  ּכָ ַהזִּ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַאְך  ַעְצמֹו,  ּבְ

רֹון: ּכָ ַהזִּ

ַעְצמֹו ב.  ּבְ ָהַרב  י  ִמּפִ ַהִחּדּוׁש  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהַרב,  אֹותֹו  ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ ֵעת  ּבְ
י  ִמּפִ ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֵהיֵטב,  ֵרהּו  ִיְזּכְ
ְך  ְלַאַחר־ּכָ יו  ִמּפִ ֲאִפּלּו  אֹו  ַעְצמֹו,  ּבְ ָהַרב 
ׁש אֹותֹו ַהִחּדּוׁש, ָאז יּוַכל  ִחּדֵ ֵעת ׁשֶ ּלֹא ּבְ ׁשֶ
ר"ז  ּה  ִמּנֵ ט  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ַמה  זֶה  ּבָ ]יּוָבן  ַקל:  ּבְ ְכחֹו  ְלׁשָ
א  ָמּ ׁשֶ ּדְ ָרֵאל )שבת מא.(,  ְדָבִעי ְלַאסּוֵקי ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּכְ מר"י 

ְעּתֹו, ְוִיָמַנע ַעל־ְיֵדי־זֶה  ם ּדַ ל ּגַ ָניו, ְיַקּבֵ ַלת ּפָ ַעל־ְיֵדי ַהַקּבָ

ָרֵאל[. ֲעלֹות ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ִמּלַ

ל ג.  ׁשֶ יֹוְקנֹו  ּדְ מּות  ּדְ ם  ׁשָ ֵיׁש  ֵסֶפר  ָכל  ּבְ
זֶה  ּבְ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ ֶהָחָכם 

ֶפר: ַהּסֵ



ה ְלתֹוָרה קצב ִפָלּ תקנאּתְ

יק ד.  ּדִ ַהּצַ י  ִמּפִ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ּבּור  ַהּדִ
ָיָקר  הּוא  ָעְלָמא,  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ ֲאִפּלּו  ָהֱאֶמת 
ם ָיכֹול  י ׁשָ יק ַאֵחר, ּכִ ל ַצּדִ ְבֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ִמּדִ
ּבּור  ה, ֲאָבל זֶה ַהּדִ ֲערֹובֹות ַהְרּבֵ ִלְהיֹות ּתַ
יק ָהֱאֶמת הּוא ַרק ֱאֶמת  ּדִ י ַהּצַ ַהּיֹוֵצא ִמּפִ

ּבֹו ׁשּום  ְוֵאין  הּוא ַרק ֱאֶמת  ׁשֶ ְוֵכיָון  ְלַבד, 
ּנּו: ֲערֹובֹות, ֵאין ָיָקר ִמּמֶ ּתַ

ִנים ה.  ַהּפָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ הּוא  ֱאֶמת 
ה: ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ה ְלתֹוָרה קצב ִפָלּ ּתְ

י ָיַדי ֵאֶליָך  ּתִ ַרׂשְ ה ָיֶדיָך ֲאׂשֹוֵחַח. ּפֵ ַמֲעׂשֵ ֳעֶלָך ּבְ ָכל ּפָ ֶדם ָהִגיִתי ּבְ י ָיִמים ִמּקֶ )קלא( ָזַכְרּתִ

ְזּכֹר  ּתִ ָזכֹור  ְלֶאָך.  ּפִ ֶדם  ִמּקֶ ָרה  ֶאְזּכְ י  ּכִ ָיּה  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹר  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה  ֶאֶרץ  ּכְ י  ַנְפׁשִ
ְכָחה  ה הּוא ֵמעֹוָלם, ְוֵאין ׁשִ חֹות ַאּתָ ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ ל עֹוָלם, זֹוֵכר ּכָ י. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוָתׁשּוַח ָעַלי ַנְפׁשִ
ּבּוִרים  ל ַהּדִ ה ִלְזּכֹר ֵהיֵטב ֶאת ּכָ ֶאְזּכֶ ֶמָך, ׁשֶ יֵעִני ְלַמַען ׁשְ א ְכבֹוֶדָך. ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ּסֵ ִלְפֵני ּכִ
ֶאְזּכֹר ֵהיֵטב  ִני ׁשֶ ִסְפֵריֶהם. ַזּכֵ יֶהם ְוִלְראֹות ּבְ ֹמַע ִמּפִ זִָּכיִתי ִלׁשְ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ
י ִכְתֵביֶהם.  יֶהם אֹו ִמּפִ י ִמּפִ ַמְעּתִ יֶהם ְוׁשָ ָצא ִמּפִ ּיָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ רֹון ָיֶפה ֶאת ּכָ ּכָ ֹכַח ַהזִּ ּבְ
יֶהם  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ בֹות  ּגָ ִנׂשְ ַמֲעלֹות  רּום  ֹעֶצם  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ
זֹּוֶכה  ְבֵריֶהם ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ּוִמי ׁשֶ י ָכל ּדִ ר ֵאין ֲעֹרְך ֲאֵליֶהם, ּכִ ִמיֵלי ְדַעְלָמא, ֲאׁשֶ ֲאִפּלּו ּבְ
ָמתֹו  ְוִנׁשְ ְכלֹו  ְוׂשִ ָניו  ּפָ ל  ְמַקּבֵ הּוא  ָיֶפה,  ִזְכרֹונֹו  ֹכַח  ּבְ ּוְלחֹוְקָקם  ֱאֶמת  ּבֶ ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ְלַקּבֵ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ָמתֹו, ִמּכָ ְכלֹו ְוִנׁשְ יק ְוׂשִ ּדִ ֵני ַהּצַ ֹוֵמַע אֹור ּפְ ל ְוַהּשׁ ַדַעת ַהְמַקּבֵ יק, ְוֶנְחָקק ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ
ה  ְוַכּמָ י,  ּלִ ִריָת  ּכָ ָאְזַנִים  ים,  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵמֶהם  ֹוְמִעים  ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ִאיִרים ָלָאֶרץ  ְבֵריֶהם ַהּנֹוָרִאים ַהּמְ ת ּדִ ַ י, ְמַעט ֹעֶצם ִנְפָלאֹות ְקֻדּשׁ ִלּבִ ָעִמים ִמְתנֹוֵצץ ּבְ ּפְ
י ְקָצת  ר ִנְתעֹוֵרר ִלּבִ אֹור ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד ְמֹאד ַעד ֵאין ֵחֶקר, ַעד ֲאׁשֶ ִרים ָעֶליָה ּבְ ְוַלּדָ
י אֹור  ּנִ ח ִמּמֶ ּכַ ְכָחה ְוִנׁשְ ָרה ָעַלי ַהּשִׁ ּבְ ים, ִהְתּגַ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ֱאֶמת. ֲאָבל ּבַ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ
יִתי ֶאת  י ֶאת טֹוָבִתי ְוָנׁשִ ַכְחּתִ י, ׁשָ ְתַרַחְקּתִ ּנִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ י ִמּמְ ִאיִרים ְוִנְתַרַחְקּתִ ְבֵריֶהם ַהּמְ ּדִ
ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ֹאֵבד.  ְכִלי  ּכִ ָהִייִתי  ב  ִמּלֵ ֵמת  ּכְ י  ְחּתִ ּכַ ִנׁשְ ָתם.  ָ ְקֻדּשׁ
ַמע  ֶאׁשְ ְבֵרי ֱאֶמת ׁשֶ ל ּדִ ה ֶאת ּכָ ִני ִלְזּכֹר ֵמַעּתָ ה, ּוְתַזּכֵ ַרֵחם ָעַלי ֵמַעּתָ ּתְ חֹות, ׁשֶ ּכָ יר ִנׁשְ ַמְזּכִ
ל  ַרֲחֶמיָך ּכָ יֵרִני ּבְ ים. ְוַתְזּכִ דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ֶאְלמֹוד ּבְ ֶ ים, אֹו ַמה ּשׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ י ַהּצַ ִמּפִ
ָנִתי  ׁשְ ָבר ִמּמִ ּדָ ח עֹוד  ּכַ ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֶאׁשְ ּבְ יֵרִני  ְזּכִ ּתַ י, ַהּכֹל  ַכְחּתִ ְוׁשָ ָבר  ּכְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֶ ּשׁ ַמה 

י ַעד עֹוָלם: ל ְיֵמי ַחּיַ ּכָ

ִהְזִהירּונּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ֶ ה ְלַקּיֵם ַמה ּשׁ ֶאְזּכֶ יֵעִני ְמֵהָרה ׁשֶ ֶעְזִרי ְותֹוׁשִ ְוִתְהֶיה ּבְ
ים,  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ֲאִני לֹוֵמד ּדְ יק ׁשֶ ּדִ א ְוַהּצַ ּנָ ל ַהּתַ יֹוְקנֹו ׁשֶ מּות ּדְ ּמּוד ּדְ ַעת ַהּלִ ׁשְ ְלַצּיֵר ְלָפַני ּבִ
ְבֵרי תֹוָרתֹו  ר ּדִ ר ַוֲאַסּפֵ ֲאַדּבֵ ׁשֶ א עֹוֵמד ְלָפַני. ְוֵכן ּכְ ּנָ יק ְוַהּתַ ּדִ ִאּלּו ַהּצַ ֵעיַני ּכְ ְוִיְהֶיה דֹוֶמה ּבְ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  דֹוׁש,  ַהּקָ יֹוְקנֹו  ּדְ מּות  ּדְ ְלָפַני  ְועֹוֵמד  ר  ְמֻצּיָ ִיְהֶיה  י,  ּנִ ִמּמֶ ֹוְמִעים  ַהּשׁ ַלֲאֵחִרים 
ַעְצמֹו,  דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ָבָריו ִמּפִ ֶהם ְוׁשֹוְמִעים ּדְ ר ִעּמָ ַעְצמֹו ְמַדּבֵ יק ּבְ ּדִ א ְוַהּצַ ּנָ ִאּלּו ַהּתַ ב ּכְ ֶנְחׁשָ
ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוִיְגְמרּו  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ָתם  ֻעּלָ ּפְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִדְבֵריֶהם  ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ִני  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ּוְלתֹוָרְתָך  ַלֲעבֹוָדְתָך  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְלַהֲחִזיר  עֹוָלם,  ּבָ יְך  ְלַהְמׁשִ ִהְתִחילּו  ׁשֶ



ּתֹוָרה קצג תקנב

ְלָפחֹות,  ְוֶאָחד  ָעִמים  ּפְ ֵמָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ִחּדּוׁש  ְוָכל  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ַלֲחֹזר 
ּבּור ֶאָחד  ּדִ ֲאִפּלּו  ָנִתי  ׁשְ ִמּמִ ח  ּכַ ֶאׁשְ ְוֹלא  י  ַדְעּתִ ּבְ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ֶאְזּכֹר ֵהיֵטב  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ל  ׁשֶ ָמתֹו  ְוִנׁשְ ְכלֹו  ְוׂשִ ָניו  ּפָ ָמִתי,  ְוִנׁשְ ְכִלי  ְוׂשִ י  ַדְעּתִ ּבְ ְוִנְצַטּיֵר  ֶנְחָקק  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלעֹוָלם, 
יׁש ֵהיֵטב  ַאְרּגִ ֹאֶפן ׁשֶ ים ְוַהּנֹוָרִאים, ּבְ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ֲאִני לֹוֵמד ְועֹוֵסק ּבִ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ָמִתי אֹור ִהְתנֹוְצצּות  י ְוִנׁשְ ַדְעּתִ ִבים, ְוָיִאיר ּבְ ּגָ ׂשְ ְבֵריֶהם ַהּנִ ַטַעם ֹנַעם ְמִתיקּות ֲעֵרבּות ּדִ
ְמֵהָרה,  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ְלַמַען  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ב  ּגָ ִנׂשְ אֹור  ּבְ ִאיִרים  ַהּמְ ְבֵריֶהם  ּדִ
ֹמט  ְוֶאׁשְ ְוֶאְמׁשְֹך  ָהָרע.  י  ִלּבִ ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  עֹוד  ֵאֵלְך  ְוֹלא  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ֱאִליֵלי  ִליְך  ְלַהׁשְ
ִקי  ְוִחׁשְ ְוֶחְפִצי  ּוְתׁשּוָקִתי  ְמַגָמִתי  ל  ּכָ ים  ְוָאׂשִ ְוַתֲענּוגֹוָתיו,  ַהזֶּה  עֹוָלם  ֵמַהְבֵלי  ַעְצִמי  ֶאת 
עֹוָלם עֹוֵבר,  ּבְ ם ָלַעד, ֹלא ַאֲחִליף עֹוָלם עֹוֵמד  ּיָ ַהּקַ ְצִחי  ַהּנִ א  ְוִתְקָוִתי ָלעֹוָלם ַהּבָ ּוְרצֹוִני 
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ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ִלְזּכֹר ֵהיֵטב ֶאת  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלִזְכרֹון ֱאֶמת  ִני  ְוַזּכֵ ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם 
ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲהגֹות  ֵהיֵטב,  ִלּמּוִדי  ּבְ ְלַהְתִמיד  ִני  ּוְתַזּכֵ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִחּדּוׁש  ְוָכל  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ִמיד  ּתָ ֶאְזּכֹר  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוֶאָחד,  ָעִמים  ּפְ ֵמָאה  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְוַלֲחֹזר 
ְקדֹוׁשֹות  ְואֹורֹות  ֵעצֹות  ֵלָאה  ַהּמְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ְוֵעָצה,  ַטַעם  ְוָכל 
ר  ַהּיֹום ֲאׁשֶ י ַעד עֹוָלם, ַעד  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ָיֶפה  י  ּלִ ׁשֶ רֹון  ּכָ ַהזִּ ֹכַח  ּבְ ּוְלזֹוְכָרם ֵהיֵטב  ְונֹוָראֹות, 
ְוָחקּוק  ָקׁשּור  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ִעם  ם  ְלׁשָ ָלֹבא  ה  ְוֶאְזּכֶ לֹום.  ׁשָ ּבְ ֵאֶליָך  ַאְסֵפִני  ּתַ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ה. ְוֶאְזּכֶ ַעל־ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ל ּדִ ָמִתי ּכָ ְכִלי ְוִנׁשְ ׂשִ ְוָכלּול ְוֶנֱאָחד ּבְ
ְוַתְלמּודֹו  ְלַכאן  א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ֲעֵליֶהם,  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך,  ְיֵרֶאיָך  ְכַלל  ּבִ ִלְהיֹות 
ה ֲאִני ָרחֹוק  ּמָ ּכַ ּוְגִריעּוִתי  ְפלּוִתי  י ׁשִ ָיַדְעּתִ ָעְנִיי  ּבְ י ָאֹנִכי  ּכִ ֶמָך,  ָידֹו. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּבְ
ל  ּלֵ ְתּפַ ּנִ ה ָחֵפץ ׁשֶ ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְוַאּתָ י ַאּתָ י ּכִ ַטְחּתִ ים ּבָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל זֶה. ַאְך ּבְ ִמּכָ
י ְיֵתדֹוַתי  ַמְכּתִ ְצִחּיֹות. ְוַעל זֶה ּתָ ּיֹות ְוַהּנִ דֹולֹות ָהֲאִמּתִ ל ַהּטֹובֹות ַהּגְ יר ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ְוַנְעּתִ
ים,  ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ ִאיר ָעַלי אֹור ּפְ ּתָ ָך ׁשֶ ׁש ִמּמְ ה, ְלַבּקֵ ֵאּלֶ ֵאיָנם ָיפֹות ּכָ ָפִנים ׁשֶ ָלֹבא ְלָפֶניָך ּבְ
ֶניָך ָהֵאר  ָך. ּפָ יֵעִני ְבַחְסּדֶ ָך הֹוׁשִ ים. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֵני ַהּצַ ֵהם אֹור ּפְ ׁשֶ
ָעב  ים ּוְרצֹונֹו ּכְ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ תּוב, ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ יָך. ִויֻקּיַ ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ָך ְוַלּמְ ַעְבּדֶ ּבְ
ָרֵאל  רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ נּו ֶסָלה. ּבָ ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ּפָ ַמְלקֹוׁש. ֱאֹלִהים ְיָחּנֵ
ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ ֹעׂשֵ

ּתֹוָרה קצג
דֹול, ְוִאם ְיַחזֵּק  ֶקף ּגָ ָבה ֵיׁש ָלּה ּתֹ ֲחׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם,  ּבָ ָבר ׁשֶ ְבּתֹו ַעל ֵאיזֶה ּדָ ר ַמֲחׁשַ ִויַגּבֵ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ַרק  ְך,  ּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְפֹעל  יּוַכל 
ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ׁשֹות,  ַהַהְרּגָ ל  ּכָ ִבּטּול  ּבְ ְהֶיה  ּתִ
ִלְמֹסר  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ יָפה  ּקִ ּתַ
ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ַהְינּו  ׁש,  ַמּמָ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ַנְפׁשֹו 
ה ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ַעל  הּוא ְמֻרּצֶ ְבּתֹו ׁשֶ ַמֲחׁשַ ּבְ

ַעד  ְהֶיה,  ּתִ ׁשֶ ִמיָתה  ֵאיזֶה  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש 
ְיכֹוִלין  ַאְך  ׁש.  ַמּמָ יָתה  ַהּמִ ַצַער  יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ
ֵעת  ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ׁש,  ַמּמָ ָלמּות  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָצִריְך  ַנְפׁשֹו,  ֵצא  ּתֵ ׁשֶ רֹוב  ּקָ ׁשֶ יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ
ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ִלּשׁ ִלְבִלי  ַעְצמֹו  ּוְלַהְרִחיק  ִלְמֹנַע 

לֹום: ֹלא ִעּתֹו ַחס ְוׁשָ ּלֹא ָימּות ּבְ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה קצג ִפָלּ תקנגּתְ

ה ְלתֹוָרה קצג ִפָלּ ּתְ

ִקּדּוׁש  ַעל  י  ַנְפׁשִ ִלְמֹסר  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  א.  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  )פז( 

ַמְלכּות  ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֵעת  ּבְ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ִמיד,  ּתָ ָכל־ֵעת  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ
ם  ֵ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ֶקר ּבִ ֶעֶרב ּוַבּבֹ ִמיד ּבָ ָכל יֹום ּתָ ְמָך ּבְ ה ְלַיֵחד ׁשִ ֶאְזּכֶ ַמִים, ׁשֶ ׁשָ
ע ִמיתֹות  ל ָהַאְרּבַ ֱאֶמת ּכָ ל ָעַלי ּבֶ ה ְלַקּבֵ דֹוָלה. ְוֶאְזּכֶ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ׂשִ ָכל ֵלב, ּבְ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ה  ְמֻרּצֶ ֶאְהֶיה  ׁשֶ יֹום,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ ְמַיֵחד  ֲאִני  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ָוֶחֶנק,  ֶהֶרג  ֵרָפה  ׂשְ ְסִקיָלה  ין,  ּדִ ית  ּבֵ
ת  ַ ִביל ְקֻדּשׁ ׁשְ ּסּוִרים ְוָהִעּנּוִיים ּבִ ל ַהּיִ יתֹות ְוִלְסּבֹל ּכָ ָכל ַהּמִ ֵלם ָלמּות ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ּבֶ
י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת  ְלַחזֵּק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ְוַרֲחֶמיָך  דֹול  ַהּגָ ֹכֲחָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  דֹול.  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ
ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ יָפה  ְוַתּקִ ֲחָזָקה  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ ִעְנַין  ּבְ
ָבה  ַמֲחׁשָ מּור ּבְ ִצּיּור ּגָ יתֹות ְוָהִעּנּוִיים ּבְ ל ַהּמִ י ּכָ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות, ּוְלַצּיֵר ּבְ ּבִ
יָתה  ַהּמִ ַצַער  ּוֹמִחי  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ יׁש  ַאְרּגִ ׁשֶ ַעד  ׁשֹות  ַהַהְרּגָ ל  ּכָ ִבּטּול  ּבְ יָפה  ְוַתּקִ ֲחָזָקה 
ִביל  ׁשְ ּבִ ׁש  ַמּמָ ֵאּלּו  ְוִיּסּוִרים  ִמיתֹות  ּבְ אֹוִתי  ִרים  ּוְמַיּסְ ְמִמיִתים  ִאּלּו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ְוָהִעּנּוִיים 
לֹום. ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ִחּלּוק  י ַחס ְוׁשָ ֵצא ַנְפׁשִ ְמַעט ּתֵ ּכִ דֹוׁש, ַעד ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ת ׁשִ ַ ְקֻדּשׁ
ֶאְהֶיה  ב, ַעד ׁשֶ ּלֵ ָלה ּבַ ּבָ ָבה ְוַהּקַ ַמֲחׁשָ ּיּור ּבְ ׁש, ּוֵבין ִיּסּוֵרי ַהּצִ יָתה ַמּמָ ֶאְצִלי ֵבין ִיּסּוֵרי ַהּמִ
י  ֵצא ַנְפׁשִ ּתֵ רֹוב ׁשֶ ּקָ ֶאְרֶאה ְוַאְבִחין ׁשֶ ֵעת ׁשֶ ָבה ְמַעט, ּבְ ֲחׁשָ ר ְלַהְפִסיק ַהּמַ ּבֵ ֻמְכָרח ְלִהְתּגַ
יַע ִלי ְותֹוֵרִני  ה ַתֲעֹזר ְותֹוׁשִ לֹום. ְוַאּתָ י ַחס ְוׁשָ ֹלא ִעּתִ ּלֹא ָאמּות ּבְ ֵדי ׁשֶ לֹום, ּכְ ׁש ַחס ְוׁשָ ַמּמָ
ֱאֶמת  ּבֶ ַאֲהָבה  ּבְ ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ ל  ְלַקּבֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ זֶה  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ֵדִני  ּוְתַלּמְ
ְך, ַעד  ל ּכַ ָבה ֲחָזָקה ּכָ ַמֲחׁשָ ּסּוִרים ּבְ יָתה ְוַהּיִ י ַהּמִ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ם, ּוְלַצּיֵר ּבְ ֵ ִביל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ׁשְ ּבִ
ּיּור  ָבה ְלַהְפִסיָקּה ְמַעט ִמּצִ ֲחׁשָ סֹוף ַהּמַ יַח ּבְ ׁש, ּוְלַהּנִ ּסּוִרים ַמּמָ יָתה ְוַהּיִ יׁש ַצַער ַהּמִ ַאְרּגִ ׁשֶ
י ֵאין זֶה ְרצֹוְנָך  י ְלַגְמֵרי, ּכִ ֵצא ַנְפׁשִ ּתֵ ָבר ָקרֹוב ׁשֶ ְהֶיה ַהּדָ ּיִ ֵעת ׁשֶ יָתה ּבָ ל ִיּסּוֵרי ַהּמִ ֶהָחָזק ׁשֶ

לֹום: ַמן ַחס ְוׁשָ ֶפׁש ֹקֶדם ַהזְּ ק ַהּנֶ ְלַסּלֵ

ֹעֶצם  ר ּבְ ה יֹוֵדַע ֲאׁשֶ ֹות. ַאּתָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאדֹון ּכֹל, ָקדֹוׁש ַעל ּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יִקים  ּדִ י ִאם ַעל ּכַֹח ּוְזכּות ַהּצַ ְכָלל ּוִבְפָרט, ֵאין ָלנּו ׁשּום ְסִמיָכה ּכִ ה ּבִ לּוֵתנּו ַעּתָ ֶקף ּגָ ּתֹ
ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֶמת,  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ם  ַנְפׁשָ ַהּמֹוְסִרים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
י  ּכִ ָהֵאּלּו,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ּצַ ּבַ ֵלל  ְלִהּכָ נּו  ְוַזּכֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּוְבֵכן  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ
ל ֶאָחד  ּכָ ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ נּו  ּלָ ּכֻ ֲאַנְחנּו  ה יֹוֵדַע ׁשֶ ְוַאּתָ ֲעלּומֹות ֵלב,  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך 
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ָאְזֵנינּו ִמּכַ ַמְענּו ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ם, ּכַ ֵ ֱאֶמת ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ה ּבֶ ְוֶאָחד ְמֻרּצֶ
ִביל  ׁשְ ים ּבִ ם ְוָסְבלּו ִעּנּוִיים ִויּסּוִרים ָקׁשִ ֵ תּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ּמֵ י עֹוָלם ׁשֶ ׁשּוִטים ְוַקּלֵ ים ּפְ ֲאָנׁשִ
ְוֹתֶקף  ִמּיּוִתי  ׁשְ ּגַ ֹעֶצם  ּבְ ְבזֶה  ְוַהּנִ ָהָרׁש  ים,  ַמֲעׂשִ ּבְ ל  ַהּדַ ָאֹנִכי  ְוַגם  דֹול.  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ם,  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ד  ִמּיָ ָלמּות  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ְמֻרּצֶ ֲאִני  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ֲעֹונֹוַתי,  ְוִרּבּוי  ֲאָוִתי  ּתַ
ְמָך  ת ׁשִ ַ ִביל ְקֻדּשׁ ׁשְ ֵרָפה ֶהֶרג ָוֶחֶנק, ּבִ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְסִקיָלה ׂשְ ֱאֶמת ּבְ ל ָעַלי ּבֶ ְוִהְנִני ְמַקּבֵ
יָתה  יׁש ַצַער ַהּמִ ַאְרּגִ ׁשֶ ְך, ַעד  ּכַ ל  ּכָ ַוֲחָזָקה  ה  ַזּכָ ָבה  ֲעַדִין ְלַמֲחׁשָ ְוִאם ֵאיִני זֹוֶכה  דֹול.  ַהּגָ
ֵלם  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ה ּבֶ י־ֵכן, ֲאִני ְמֻרּצֶ ָבה, ַאף־ַעל־ּפִ ַמֲחׁשָ ּיּור ּבְ ָלה ְוַהּצִ ּבָ ׁש ַעל־ְיֵדי ַהּקַ ַמּמָ
נּו  ַנְפׁשֵ ְמִסיַרת  ַגם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  נּו  ְוָחּנֵ חּוס  ן  ַעל־ּכֵ ם.  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ד  ִמּיָ ָלמּות 



ה ְלתֹוָרה קצג ִפָלּ ּתְ תקנד

ם  ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יִקים ְוַהּקְ ּדִ ָלִלּיּות ַנְפׁשֹות ַהּצַ תֹוְך ּכְ ה ְלָפֶניָך ּבְ ל וְמֻרּצֶ ָחׁשּוב ּוְמֻקּבָ
ְכָלִלּיּות  ִפָלֵתנּו ִויִריָדֵתנּו ְוָגלּוֵתנּו ּבִ ֲעֶלה אֹוָתנּו ִמּנְ ֱאֶמת ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ם ּבֶ ֵ ת ַהּשׁ ַ ַעל ְקֻדּשׁ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַתֲחִזיֵרנּו  ַאֲהָבה  ּבְ ֵאֶליָך  ּוְתָקְרֵבנּו  ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ּוִבְפָרִטּיּות, 
יַע ְלָכל ַמה  ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוַתֲעֶלה אֹוָתנּו ַמְעָלה ַמְעָלה, ַעד ׁשֶ ְלָפֶניָך ּבֶ
ם,  ֵ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ַעת ַהּמְ ׁשְ ְך ּבִ ל ּכַ ָבה ּכָ ֲחׁשָ ה ְלַחזֵּק ַהּמַ ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך, ׁשֶ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ
ָכל  ִמיד ּבְ ן ּתָ ה ְלַכּוֵ ָבה. ְוִנְזּכֶ ַמֲחׁשָ ּיּור ּבְ ָלה ְוַהּצִ ּבָ ֵעת ַהּקַ ׁש ּבְ יָתה ַמּמָ יׁש ַצַער ַהּמִ ְרּגִ ּנַ ַעד ׁשֶ
ֱאֶמת,  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  נּו  ַנְפׁשֵ מֹוְסִרים  ָאנּו  ׁשֶ ָוֹבֶקר,  ֶעֶרב  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַעת  ׁשְ ּבִ יֹום 
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַרֲחִמים.  ָמֵלא  ָאדֹון  ָפֶניָך  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּכְ יָפה,  ְוַתּקִ ֲחָזָקה  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ
ָכל  ֱאֶמת ּבְ ם ּבֶ ֵ ׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ה ָאז ָלמּות ַמּמָ ְזּכֶ ּנִ ֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ נּו ְלִהּפָ יַע ִקּצֵ ּגִ ּיַ ֵעת ׁשֶ ּבְ
מֹוֵתינּו  ל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתֲעֶלה ִנׁשְ ָרה ַעל ּכָ ּפָ דֹוָלה. ְוִתְהֶיה ִמיָתֵתנּו ּכַ ְמָחה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ֵלב, ּבְ
ים ֶאת ְיֹהָוה  ְצרֹור ַהַחּיִ מֹוֵתינּו ְצרּוִרים ּבִ ה, ְוִיְהיּו ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנׁשְ ה ּוְנִקּיָ ֵאֶליָך ַזּכָ

ְך: ִכּסּוָפא ַקּמָ ֱאֹלֵהינּו ְוָלא ֵניעּול ּבְ

ם  ֵ נּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ְמִסיַרת ַנְפׁשֵ ֵעינּו ָהֲעצּוִמים, ֵאין ּכַֹח ּבִ ים ּוִבְפׁשָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ְוִאם ּבַ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ה  ַמּטָ ה  ַמּטָ ָיַרְדנּו  ר  ֲאׁשֶ ְוָגלּוֵתנּו,  ִויִרידֹוֵתינּו  ִפלֹוֵתינּו  ִמּנְ אֹוָתנּו  ְלַהֲעלֹות 
ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ָלִאים, ֵאין ְמַנֵחם ָלּה. ּכַ ֵרד ּפְ תּוב, ַוּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּכְ ְורּוָחִנּיּות ּבִ
ָכל יֹום ַעל  עֹוֵבר ּבְ ֶ ר ַהזֶּה, ּוַמה ּשׁ לּות ַהּמַ סֹוף ַהּגָ ה ּבְ ָרֵאל ַעּתָ ל ִיׂשְ ב ׁשֶ יֹוֵדַע ַמֲעָמד ּוַמּצָ
ים  דֹוׁשִ ְוַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ֵאת  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָנא  ְזֹכר  א  ָאּנָ ְפָרט.  ּבִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ
ם  ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ה, ׁשֶ לֹום ַעד ַעּתָ ָ ָהיּו ִמימֹות עֹוָלם ִמן ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ים ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ִביל  ׁשְ ים ּוָמִרים ּבִ ים ְוָצרֹות ִויּסּוִרים ָקׁשִ ּנִ ה ִמיתֹות ְוִעּנּוִיים ְמׁשֻ ּמָ ם, ְוָסְבלּו ּכַ ֵ ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ
ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ָנא  ַהּתַ יק  ּדִ ַהּצַ ְזכּות  ּוִבְפָרט  דֹול.  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ִקּדּוׁש 
ֶאָחד.  ָמתֹו ּבְ ְצָתה ִנׁשְ ּיָ ְרזֶל, ַעד ׁשֶ ל ּבַ ַמְסֵרקֹות ׁשֶ רֹו ּבְ ׂשָ ר ָסְרקּו ֶאת ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ
ַעד  ּוָמִרים,  ים  ָקׁשִ ִעּנּוִיים  ָסְבלּו  ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ַמְלכּות,  ֲהרּוֵגי  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ֲחֵבָריו  ּוְזכּות 
ֵרי ָלֶהם. ּוְבֵצרּוף ְזכּות  דֹוָלה, ַאׁשְ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ם ּבִ ֵ ת ַהּשׁ ַ ָמָתם ַעל ְקֻדּשׁ ְצָתה ִנׁשְ ּיָ ׁשֶ
ה ְנָפׁשֹות, ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות, ְרָבבֹות  ה ְוַכּמָ ּמָ תּו ּכַ ּמֵ ָכל ַהּדֹורֹות, ׁשֶ ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ל ַהּקְ ּכָ
ה ִמיֵני ִיּסּוִרים  ה ְוַכּמָ ּמָ ם, ְוָסְבלּו ּכַ ֵ ה ְקִהילֹות ְקדֹוׁשֹות ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ה ְוַכּמָ ְרָבבֹות, ְוַכּמָ
ה  ֵאּלֶ ם. ֶאת  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ָמָתם  ִנׁשְ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ַעד  ׁשֹוִנים,  ֵמִעּנּוִיים  ְוִעּנּוִיים  ָקׁשֹות  ְוָצרֹות 
ל  יק ּוְתַבּטֵ ָך ֵמָעֵלינּו ְוַתְמּתִ ְך ֲחרֹון ַאּפְ ּכֵ ְרֶאה. ּוְתׁשַ ה ֲעֵקדֹות ּתִ ְזּכֹר, ְוֶאת ֵאּלֶ חֹות ּתִ ִמְזּבְ
ַרֲחֶמיָך ְלטֹוָבה,  ב ּבְ ָרֵאל. ּוְתַסּבֵ ית־ִיׂשְ ל ּבֵ זֵרֹות ָקׁשֹות ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ יִנים ְוָכל ַהּגְ ל ַהּדִ ּכָ
ל  ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּכָ ֱאֶמת, ְוֹלא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ַרק ִנְזּכֶ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ְכָלל ּוִבְפָרט, ֵאין ָלנּו ׁשּום ּכַֹח  לּוֵתנּו ּבִ ֹתֶקף ּגָ ה ּבְ ַעּתָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ ינּו ְלעֹוָלם. ּכִ ְיֵמי ַחּיֵ
מֹו  ּכְ ם,  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ם  ַנְפׁשָ ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ָהֵאּלּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְזכּות  ּבִ ִאם  י  ּכִ ּוְסִמיָכה,  ְוִתְקָוה 
ים  ל ָעֶליָך. ִלְקדֹוׁשִ ה טֹוָבִתי ּבַ לֹום, ָאַמְרּתְ ַליֹהָוה ֲאֹדָני ָאּתָ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ׁשֶ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ֹכַח  ּבְ נּו  ַזּכֵ ְזכּוָתם,  ּבִ ָעְזֵרנּו  ָבם.  ֶחְפִצי  ל  ּכָ יֵרי  ְוַאּדִ ה  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש  ר ּבִ ִלי ִמְסּפָ ְמָך ּבְ ׁשּו ֶאת ׁשִ ר ִקּדְ ה, ֲאׁשֶ ָהיּו ִמימֹות עֹוָלם ַעד ֵהּנָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
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ֱאֶמת,  ם ּבֶ ֵ נּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ן ִלְמֹסר ַנְפׁשֵ ם ּכֵ ּגַ ה  ְזּכֶ ּנִ ְזכּוָתם ְוֹכָחם ָעְזֵרנּו ׁשֶ ָעצּום ְמֹאד. ּבִ
נּו.  ַמְלּכֵ ֲאדֹוֵננּו  ָפֶניָך  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּכְ ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְבִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ּבְ
ה  ל ֵאּלֶ ל ּכָ ֹכָחם ּוְזכּוָתם ׁשֶ ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּבְ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַתֲחִזיֵרנּו ּבִ
ְלקּוִלים  ְוַהּקִ ָגִמים  ל ַהּפְ ּוִמּכָ ל ָהֲעֹונֹות  ָיֵגן ָעֵלינּו ְלהֹוִציֵאנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ים, ְזכּוָתם  דֹוׁשִ ַהּקְ
ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו  ה ְלַבד יֹוֵדַע. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ִעְנָינֹו, ּכַ ַפְלנּו ָבֶהם ּכָ ּנָ ׁשֶ
ְחנּו  ּטַ ַלְכנּו ֶאת ְיָהֵבנּו, ֵאֶליָך ׁשִ ק. ָעֶליָך ִהׁשְ ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ל עֹוָלם, ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ ׁשֶ
ֵאֶליָך  י  ּכִ ְיֹהָוה  ִני  ָחּנֵ ְמֵהָרה.  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְזכּות  ּבִ נּו  ְוַזּכֵ ָעְזֵרנּו  ינּו,  ּפֵ ּכַ
דֹוׁש ְוִתְנֹקם  דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ א. ּוְתַרֵחם ַעל ּכְ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ֶאְקָרא ׂשַ
ְנָקמֹות  ֵאל  ְיֹהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ פּוְך  ָ ַהּשׁ ֲעָבֶדיָך  ם  ּדַ ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ָיֵמינּו  ּבְ
ֵחנּו  יב ִנּדָ ִאים. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוָתׁשִ מּול ַעל ּגֵ ב ּגְ א ׁשֹוֵפט ָהָאֶרץ ָהׁשֵ ׂשֵ הֹוִפיַע. ִהּנָ
ְמָך  ׁש ֶאת ׁשִ ַמִים, ַקּדֵ ָ ּשׁ ּבַ ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ָאִבינּו ׁשֶ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ּוְתַקּבְ
יּהַ ַקְרֵננּו ְלַמְעָלה  ׁשּוב ְוָתרּום ְוַתְגּבִ נּו ּתָ ֶמָך, ּוִביׁשּוָעְתָך ַמְלּכֵ י ׁשְ ׁשֵ עֹוָלֶמָך ַעל ַעם ְמַקּדְ ּבָ

ים: ַרּבִ מֹו ּבָ ׁש ׁשְ רּוְך ַהְמַקּדֵ ֶמָך, ּבָ ָקרֹוב ְלַמַען ׁשְ יֵענּו ּבְ ְלַמְעָלה, ְוהֹוׁשִ
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ִנים: ן ּפְ בֹוד הּוא ׁשֹוֶטה, ַעּיֵ רֹוֶצה ּכָ ִמי ׁשֶ
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י ָתִמיד,  ֱאֶמת. ְוִתְהֶיה ִעּמִ ַתְכִלית ּבֶ בֹוד ּבְ ֶאְהֶיה ּבֹוֵרַח ִמן ַהּכָ ִני ׁשֶ בֹוד, ַזּכֵ )קלב( ֶמֶלְך ַהּכָ

ר  ָך ֲאׁשֶ ְלּתֶ ְתָך ְורֹוְממּוְתָך ּוֶמְמׁשַ ֻדּלָ ּגְ ה ָלַדַעת  ְוֶאְזּכֶ י,  יָנה ָוַדַעת ֲאִמּתִ ן ִלי ָחְכָמה ּבִ ְוִתּתֶ
ּבּור הּוא ֵהיַכל  י ַהּדִ בֹוד ַמְלכּוְתָך, ּכִ ׁש ּכְ ּבּור ְוִדּבּור ְמֻלּבָ בֹוֶדָך, ּוְבָכל ּדִ ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
י ִמי הּוא  ָלל, ּכִ בֹוד ּכְ בֹוְדָך ְוֹלא ֶאְחּפֹץ ׁשּום ּכָ ֵעיֵני ַעְצִמי ֶנֶגד ּכְ ל ּבְ ּטֵ ֶאְתּבַ ֶלְך, ַעד ׁשֶ ַהּמֶ
ֶלְך.  ַהּמֶ הּוא ֵהיַכל  ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ּבְ בֹוד הּוא ַרק  ַהּכָ י ָכל  ּכִ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ בֹוד  ּכָ ִיְרֶצה  ִתי  ּפֶ
ָלה  ְמׁשָ ה ְוַהּמֶ ֻדּלָ בֹוד ְוַהּגְ ל ַהּכָ ר ּכָ ֶלְך, ֲאׁשֶ ְפֵני ַהּמֶ בֹוד ּבִ ל ּכָ ִיְרֶצה ְלַקּבֵ ֹוֶטה ׁשֶ ּוִמי הּוא ַהּשׁ
בֹוד  ֱאֶמת, ְוֹלא ֶאְרּדֹף ַאַחר ַהּכָ ל זֶה ּבֶ י ֵליַדע ּכָ ּלֹו ְלַבד. ַרֵחם ָעַלי ְוֵתן ִלי ַדַעת ֲאִמּתִ ׁשֶ
בֹוד ֵאֶליָך  ל ַהּכָ ֱאֶמת, ְוֶאְמֹסר ּכָ ַתְכִלית ּבֶ בֹוד ּבְ א ֶאְתַרֵחק ְוֶאְבַרח ִמן ַהּכָ ָלל, ַרק ַאְדַרּבָ ּכְ
אּו  תּוב, ׂשְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ְכבֹוָדם ּבֶ ה ָחֵפץ ּבִ ר ַאּתָ ים ְלַבד, ֲאׁשֶ ּיִ ְוִליֵרֶאיָך ָהֲאִמּתִ
בֹוד ְיֹהָוה ִעזּּוז  בֹוד, ִמי זֶה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ
בֹוד.  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה. ׂשְ ְוִגּבּור ְיֹהָוה ּגִ
רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי  בֹוד ֶסָלה. ּבָ בֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ ִמי הּוא זֶה ֶמֶלְך ַהּכָ
ל ָהָאֶרץ ָאֵמן  ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו, ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל ֹעׂשֵ ִיׂשְ

ְוָאֵמן:



ר ִהְרַחְבּתָ ִלי ּצָ ּתֹוָרה קצה י ּבַ תקנו

ר ִהְרַחְבּתָ ִלי ּצָ ּתֹוָרה קצה י ּבַ

ּסּוִרין  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ׁשֶ ָצִריְך 
ַבד  ִמּלְ ַהְרָחָבה,  ֵאיזֶה  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ׁשֶ ְלַצּפֹות  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה 
ם  ּגַ ַאְך  ְלַגְמֵרי,  ָרה  ַהּצָ ל  ִויַבּטֵ יַע  יֹוׁשִ
ֵאיזֶה  ּה  ּבָ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ַעְצָמּה  ּבְ ָרה  ַהּצָ ּבְ
ִלְמֹצא  ֵהיֵטב  זֶה  ַעל  ל  ּכֵ ְוִתְסּתַ ַהְרָחָבה, 

ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרה,  ַהּצָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ַהַהְרָחָבה 
עֹוֵבר ָעֶליָך,  ֶ ל ַמה ּשׁ ל ּכָ ּתּוַכל ִלְסּבֹל ּוְלַקּבֵ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָבר,  ּדָ ּום  ִמּשׁ ֵהל  ְתּבַ ּתִ ְוֹלא 
ָכל  ִמיד ּבְ ַרְך ּתָ ּתּוַכל ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ
ְלָך  יַע  יֹוׁשִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָעֶליָך,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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ל עֹוָלם, ָמֵלא  ִתי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ּוׁשְ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי ָחּנֵ ּצָ ָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאֹלֵהי ִצְדִקי ּבַ )קלג( ּבְ

ל ַעל  ּכֵ ה ָתִמיד ְלִהְסּתַ ֶאְזּכֶ י ׁשֶ י ְוַדְעּתִ ִני ְוָעְזֵרִני ּוְפַתח ֵעיַני ְוִלּבִ ַרֲחִמים, טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. ַזּכֵ
ַעְצָמּה,  צּוָקה ּבְ ָרה ְוַהּמְ תֹוְך ַהּצָ י ּוַמְרִחיב ִלי ַגם ּבְ ה ֵמִטיב ִעּמִ ַאּתָ ַהּטֹובֹות ְוַהַהְרָחבֹות ׁשֶ
ֶפׁש  ַהּנֶ ָצרֹות  ְוָצרֹוַתי,  ְמצּוקֹוַתי  ָמעֹוף  תֹוְך  ּבְ ְוִקּיּום  ַחּיּות  ִלי  ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרק  ר  ֲאׁשֶ
ָיִמין  ֶרְך ִלְנטֹות  ּדֶ ְמַעט ֵאין  ּכִ ר  ְוִהְדִריכּוִני, ֲאׁשֶ רּוִני  ּתְ ּכִ ם ְסָבבּוִני  ּגַ ר ַסּבּוִני  ְוַהּגּוף, ֲאׁשֶ
ל  י ּכָ ַנְפׁשִ ַעְצִמי ַסּבֹוִתי ּבְ י ָאֹנִכי ּבְ ַעְצִמי. ּכִ י ּבְ ּנִ ר ֵאיִני יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ִלְבֹרַח ִמּמֶ ֹמאל, ֲאׁשֶ ּוׂשְ
י־ֵכן  בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות, ְוַאף־ַעל־ּפִ י ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ים ּוְבַמֲעׂשַ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ עֹוֵבר ָעַלי, ּבַ ֶ ַמה ּשׁ
דֹול ָעָלי  ָך ּגָ י ַחְסּדְ י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו. ּכִ י ֹלא ָתְמנּו ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ י. ַחְסּדֵ ּנִ ָך ֹלא ֵהַסְרּתָ ִמּמֶ ַחְסּדְ
ּוְבָכל  ּוְבָכל־ֵעת  יֹום  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָעַלי  דֹול  ּגָ ָך  ַחְסּדְ ה.  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ִמּשְׁ י  ַנְפׁשִ ְלּתָ  ְוִהּצַ
ָבר  ּכְ ָכל־ֵעת  ּבְ י  ִעּמִ גֹוֵמל  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרא  ְפָלא  ַהּנִ ָך  ַחְסּדְ לּוֵלי  י  ּכִ ָעה,  ׁשָ
ֲחָסֶדיָך  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  י.  ַנְפׁשִ ְכָנה דּוָמה  ׁשָ ְמַעט  ּכִ י  ּלִ ֶעְזָרָתה  ְיֹהָוה  ְבָעְנִיי, לּוֵלא  י  ָאַבְדּתִ
יר  יׁש ְוִלְראֹות ּוְלַהּכִ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ְך, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ל ּכָ ים ַוֲעצּוִמים ָעַלי ּכָ ְוַרֲחֶמיָך ַרּבִ
ה ִלְראֹות  ָעה ָוֶרַגע. ְוֶאְזּכֶ ָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ י ּבְ ה ֵמִטיב ִעּמִ ַאּתָ ָכל־ֵעת ֲחָסֶדיָך ְוטֹובֹוֶתיָך, ׁשֶ ּבְ
ַרֲחָמָנא  ַעְצָמּה  ּבְ ָרה  ַהּצָ תֹוְך  ּבְ ַגם  ִלי  ַמְרִחיב  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְוַהְיׁשּועֹות  ַהַהְרָחבֹות  ל  ּכָ ְוִלְמֹצא 
ָתִמיד,  ְלָפֶניָך  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ּוְלִהְתַחזֵּק  ִמיד,  ּתָ יׁשּוָעְתָך  ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִלְצָלן. 
י  ִלּבִ ְהֶיה. ְוֶאְהֶיה ָתִמיד מֹוֶדה ַעל ֶהָעַבר ְוצֹוֵעק ֶלָעִתיד ָלֹבא. ְוֹלא ִיְהֶיה ּבְ ּיִ ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ
ֱאֶמת. ּוְבָכל  כֹוִחים ּבֶ ִרים ְוַהּנְ ָלל ַעל ַהְנָהגֹוֶתיָך ּוְדָרֶכיָך ַהּטֹוִבים ְוַהְיׁשָ ׁשּום ַעְקִמימּות ּכְ
י  ה, ּכִ ר ַאּתָ יק ְוָיׁשָ י ַצּדִ ֵלָמה, ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ ה ְלַהֲאִמין ּבֶ ָרֵאל ֶאְזּכֶ ל ִיׂשְ עֹוֵבר ָעַלי ְוַעל ּכָ ֶ ַמה ּשׁ
תּוב טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל  ּכָ מֹו ׁשֶ ַרֲחִמים ּכְ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוֶתיָך ּבְ ה ַמְנִהיג עֹוָלְמָך ּבְ ַאּתָ
ל ִמיֵני  נּו ּכָ ל ֵמִאּתָ ָכל־ֵעת, ְוָגֵרׁש ּוַבּטֵ יו. ַרֵחם ָעֵלינּו, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ֶחֶסד ּבְ ל ַמֲעׂשָ ּכָ
ָרֶכיָך  ָבה ְוִהְרהּור ַעל ּדְ ְלָבֵבנּו, ְוֹלא ַיֲעֶלה ְוֹלא ָיֹבא ַעל ְלָבֵבנּו ׁשּום ַמֲחׁשָ ּבִ ַעְקִמימּות ׁשֶ
ְוטֹובֹוֶתיָך  ֲחָסֶדיָך  ְוִנְפְלאֹות  ַהְרָחבֹוֶתיָך  ַעל  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ יט  ְלַהּבִ ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ְוַהְנָהגֹוֶתיָך. 
ְדָרִכים  ה ַמְרִחיב ָלנּו ַהְרָחָבה ּבִ ַעְצָמּה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאּתָ ָרה ּבְ תֹוְך ַהּצָ ָכל־ֵעת, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּבְ
ּתֹוִציֵאנּו ְוִתְגָאֵלנּו  ָכל־ֵעת ׁשֶ ים ּבְ ים ּוְמַקּוִ ָאנּו ְמַצּפִ ֶ ַבד ַמה ּשׁ דֹולֹות, ִמּלְ ִנְפָלִאים ִויׁשּועֹות ּגְ
ָאב  ָאִבינּו  ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש  ֵלָמה  ׁשְ ְיׁשּוָעה  יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְלַגְמֵרי,  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ִמּתֹוְך  ְמֵהָרה 
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ֵעת  ּבְ ה  ַעּתָ ָעֵלינּו  ַרֲחֶמיָך  ְוִיְכְמרּו  ֵמֶעיָך  ֶיֱהמּו  ָצָרה,  ֵעת  ּבְ יַע  מֹוׁשִ ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ָהַרֲחָמן 
ָרֵאל,  ֶעְזַרת ִיׂשְ ָרֵאל קּוָמה ּבְ דֹוָלה ֲאָנְחנּו. צּור ִיׂשְ י ְבָצָרה ּגְ ָצָרה ַהזֹּאת, ֲעֵננּו ְיֹהָוה ֲעֵננּו ּכִ
ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ַגם  ִמּפְ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו 
ית־ ָך ּבֵ ה ַעל ַעּמְ עֹוְבִרים ַעּתָ פּולֹות, ׁשֶ רֹות ַהּכְ ה יֹוֵדַע ְמִרירּות ַהּצָ י ַאּתָ לּו. ּכִ ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ
ִטים  ּשְׁ ִרים ּוִמְתּפַ ּבְ ֶפׁש, עֹוד ֵהם ִמְתּגַ יַע ַעד ַהּנֶ ר ִהּגִ ָכל ָצרֹוֵתינּו, ֲאׁשֶ ָרֵאל, ְוֹלא ַדי ָלנּו ּבְ ִיׂשְ
ֱאמּוָנְתָך  ם ּבֶ לֹום, ְוִלְפּגֹ ָרֵאל ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוֶתיָך ַחס ְוׁשָ ֵני־ִיׂשְ ם ְלַבב ּבְ לֹום, ְלַעּקֵ ַחס ְוׁשָ
י  יָטה ְבָעְנֵינּו ּכִ ֶמָך, ַהּבִ ֲעֵדנּו. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ לֹום, ְוֵאין ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ה ַחס ְוׁשָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֹרב ַרֲחֶמיָך  ָרֵאל, ְוחּוָסה ּבְ ֵאִרית ִיׂשְ ֹמר ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַרּבּו ַמְכאֹוֵבינּו ְוָצרֹות ְלָבֵבנּו. ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ל ַמה  ה ַעל־ְיֵדי ּכָ דֹוׁשָ ּלֹא ִיּפֹל ׁשּום ֶאָחד ֵמָהֱאמּוָנה ַהּקְ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ל ֶנֶפׁש ָוֶנֶפׁש ִמּיִ ַעל ּכָ
ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְתעֹוֵרר  ִנְתַחזֵּק  ַעל־ְיֵדי־זֶה  א  ַאְדַרּבָ ַרק  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ה  ַעּתָ עֹוֵבר  ֶ ּשׁ
ָהֱאֶמת  ּבְ ְוַנֲאִמין  ְוֵנַדע  ֲעֵננּו,  ּתַ ׁשֶ ַעד  ֵאֶליָך  ְוִנְצֹעק  ל  ּלֵ ְוִנְתּפַ יר  ְוַנְעּתִ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ
י ֹלא ִיּטֹׁש ְיֹהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו ֹלא  תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ י ֹלא ַתֲעֹזב אֹוָתנּו ְלעֹוָלם ַחס ְוׁשָ ּכִ
ַלֲעׂשֹות  ְיֹהָוה  הֹוִאיל  י  ּכִ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ֲעבּור  ּבַ ַעּמֹו  ֶאת  ְיֹהָוה  ִיּטֹׁש  ֹלא  י  ּכִ ְוֶנֱאַמר,  ַיֲעֹזב. 
ר ַעל ַחּטֹאֵתנּו ְלַמַען  יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם. ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֶמָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ׁשְ
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תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ׁש  ְלִהְתַעּקֵ ְלָהָאָדם  ָאסּור 
תֹו,  ׁשָ ּקָ ּבַ ְוָקא  ּדַ לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ְגזֵָלה, ַרק  ָחְזָקה ּבִ ָבר ּבְ מֹו לֹוֵקַח ּדָ י זֶה ּכְ ּכִ

ַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים, ִאם  ל ּבְ ּלֵ ָצִריְך ְלִהְתּפַ
ן, ְוִאם ָלאו, ָלאו: ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ן ַהּשׁ ִיּתֵ

ה ְלתֹוָרה קצו ִפָלּ ּתְ

מֹו  ְבִחיַנת ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ּכְ ֵתנּו ְלָפֶניָך ַרק ּבִ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*לב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

א ַרֲחִמים  ְתָך ֶקַבע ֶאּלָ ִפּלָ ַעׂש ּתְ ִהְזִהירּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל זֶה ְוָאְמרּו: ַאל ּתַ ׁשֶ
ֵתנּו  ׁשָ ּקָ ה ֶאת ּבַ ֲעׂשֶ ּתַ ֵתנּו ְלעֹוָלם ׁשֶ ְתִפּלָ ׁש ּבִ ּלֹא ְלִהְתַעּקֵ נּו ׁשֶ קֹום. ְוַזּכֵ ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהּמָ
ָחְזָקה ּוִבְגזֵָלה, ְוהּוא  ָבר ּבְ ּלֹוֵקַח ַהּדָ מֹו ׁשֶ ֹזאת הּוא ּכְ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ נּו ׁשֶ ָבר הֹוַדְעּתָ י ּכְ ַדְוָקא, ּכִ ּבְ
לֹום  דֹול ַחס ְוׁשָ ָעה, ְוָיכֹול ָלבֹוא ַעל־ְיֵדי זֶה ִליֵדי ִמְכׁשֹול ְוֶהזֵּק ּגָ ָ ְבִחיַנת ּדֹוֵחק ֶאת ַהּשׁ ּבִ
ְלעֹוָלם  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ִנְזּכֶ ַרק  דוחקתו,  ָעה  ָ ַהּשׁ ָעה  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַהּדֹוֵחק  ל  ּכָ ְבִחיַנת  ּבִ
ָאְמרּו  ה, ּוְלַקּיֵם ַמה ׁשֶ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִמיד ּבַ ה ְלִהְתַחזֵּק ּתָ ְבִחיַנת ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ְוִנְזּכֶ ּבִ
ל  ה. ֲאָבל ּכָ ְתָך ֲחזֹור ְוַקּוֵ ִפּלָ ָלה ּתְ ה ֶאל ְיֹהָוה, ְוִאם ֹלא ִנְתַקּבְ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַקּוֵ
ָלל, ַרק  ְזכּות ַעְצֵמנּו ּכְ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים. ְוֹלא ִנְתֶלה ְלעֹוָלם ּבִ ְהֶיה ַרק ּבְ ִמיד ּתִ ֵתנּו ּתָ ִפּלָ ּתְ
ים,  ָעִנים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ּבְ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּכִ
ּלֹו  ה ְלֵהִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ י ַאּתָ ּכִ

ר ֲאַרֵחם: י ֶאת ֲאׁשֶ ר ָאֹחן ְוִרַחְמּתִ ִתי ֶאת ֲאׁשֶ תּוב: ְוַחּנֹ ת ָהַרֲחִמים ְוֵכן ּכָ ִמּדַ ּבְ



ּתֹוָרה קצז תקנח

ּתֹוָרה קצז

ֵאין זֶה ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה ְלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו 
הּוא  ִאּלּו  ּכְ טּות  ׁשְ ֶדֶרְך  ּבְ ֹראׁש  ְכִפיַפת  ּבִ
ֵלמּות  ׁשְ ר  ְוִעּקַ סּוָלה,  ּפְ ֲעָנָוה  זֶהּו  י  ּכִ ָעָנו, 
ָלׁשֹון  ְוַעל־ְיֵדי  ָחְכָמה,  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ּכְ ָהֲעָנָוה 
ין  רּוד ּבֵ ה ּפֵ ִרים, ַנֲעׂשֶ ָהעֹוָלם ְמַדּבְ ָהָרע ׁשֶ
יִקים  ּדִ ַלּצַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוָאז  ְלָחְכָמה,  ֲעָנָוה 
ְרּגּום  ַהּתַ מּוָבן  זֶה  ּבָ ֲעִתיק,  ַהּמַ )ָאַמר  ֲעָנִוים.  ִלְהיֹות 

ַע'  ְיהֹוׁשֻ מֹו  ׁשְ ָקָרא  ַעְנְוָתנּוֵתיה  ה  ֹמׁשֶ ָחֵמי  ד  'ּכַ יֹוָנָתן: 

ָעָליו  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו',  יֲעָך  יֹוׁשִ ָיּה  ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו 

ָהֲעָנָוה  ם  ֻיְפּגַ ֹלא  ִלים  ַהְמַרּגְ ל  ׁשֶ ָהָרע  ָלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ַמֲעָלה ְמֹאד  דֹול ּבְ הּוא ּגָ ּלֹו(. ִאם ֹלא ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ָהָרע  ָלׁשֹון  ַגם  ּפְ ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ָהֲעָנָוה,  ת  ִמּדַ ּבְ
ּלֹו: יק לֹו ָלֲעָנָוה ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ֵאינֹו ַמזִּ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה קצז ִפָלּ ּתְ

ְמֵרִני ֵמָעֹון ָלׁשֹון  ל עֹוָלם, ׁשָ ָפָתי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל ׂשְ ָרה ַעל ּדַ ְמָרה ְלִפי ִנּצְ יָתה ְיֹהָוה ׁשָ )*לג( ׁשִ

ל ָלׁשֹון ָהָרע  נּו ּגֹוֶדל ֹחֶמר ֶהָעֹון ַהזֶּה ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ י ַאּתָ ָהָרע ַוֲאִפּלּו ֵמֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע, ּכִ
ַגם  ַעל־ְיֵדי ּפְ ים, ְוַגם הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ ּמִ ִפיכּות ּדַ ֶנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ קּול ּכְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ָהֲעָנָוה  ם  ִנְפּגָ זֶה  ַעל־ְיֵדי  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ִרים  ְמַדּבְ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ַהְיינּו  עֹוָלם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהָרע  ָלׁשֹון 
ֶכל ְוָחְכָמה  ְהֶיה ָהֲעָנָוה ִעם ׂשֵ ּתִ ֵלמּות, ַהְיינּו ׁשֶ ׁשְ ּבִ יִקים ִלְהיֹות ֲעָנִוים  ּדִ ר ְלַהּצַ ְוִאי ֶאְפׁשָ
ה  נּו ֵמַעּתָ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ סּוָלה ְוכּו' ַעל־ּכֵ ְבִחיַנת ֲעָנָוה ּפְ ְהֶיה ּבִ ּלֹא ּתִ ית ׁשֶ ֲאִמּתִ
יֵקי ֱאֶמת  ל ָעֹון ָלׁשֹון ָהָרע ְלעֹוָלם, ְוַתֲעֹזר ְלַצּדִ ַגם ׁשֶ ֵאיזֶה ּפְ ל ּבְ ׁשֵ ִנּכָ ּלֹא  ִנים ׁשֶ ּפָ ל  ַעל ּכָ
ת  ִמּדַ ֵלִמים ּבְ דֹוִלים ַוֲחָזִקים ּוׁשְ ְך ּגְ ל ּכַ ְהיּו ּכָ ּיִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ דֹול ְוָחְכָמה ּגְ ַח ּגָ ן ָלֶהם ּכֹ ְוִתּתֵ
ת ַעְנְוָתנּוָתם, ְוִיְזּכּו  יק ָלֶהם ְלִמּדַ עֹוָלם ֹלא ַיזִּ ּבָ ל ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ָגם ׁשֶ ֲאִפּלּו ַהּפְ ָהֲעָנָוה. ַעד ׁשֶ
דֹוֵלי  רּו ָעָליו ָלׁשֹון ָהָרע ּגְ ּבְ ּדִ ֶ י ּשׁ ַאף ַעל ּפִ לֹום ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ת ָהֲעָנָוה ׁשֶ ְלִמּדַ
ה ָעָנו ְמֹאד ְוכּו'. ְוַתֲעֹזר ָלנּו  י ֵכן ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ עֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ ַגם ָלׁשֹון ָהָרע ּבָ ַהּדֹור ְוָהָיה ּפְ
ּלֹא  סּוָלה, ְוׁשֶ ל ִמיֵני ֲעָנָוה ּפְ יֵלנּו ִמּכָ ֱאֶמת, ְוַתּצִ ה ִלְהיֹות ֲעָנִוים ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ן ּוְלָכל ִיׂשְ ם ּכֵ ּגַ
ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ֲעָנִוים,  ֲאַנְחנּו  ִאּלּו  ּכְ טּות  ׁשְ ֶדֶרְך  ּבְ ָהֹראׁש  ְכִפיַפת  ּבִ ַעְצֵמנּו  ְלַהְראֹות 
תּוב: ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ י, ִויֻקּיַ ֶכל ְוַדַעת ֲאִמּתִ ָחְכָמה ְוׂשֵ ֱאֶמת ּבְ ֲעָנִוים ּבֶ

ים, ְוֶנֱאַמר ִיְרַאת ְיֹהָוה מּוַסר ָחְכָמה ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה: ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ ְיֹהָוה ֹעׁשֶ

ּתֹוָרה קצח

ְצַעק ֵאָלי  מֹות יד, טו(: "ַמה ּתִ תּוב )ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ע, ּכְ ַרְך אֹוְמִרים לֹו ִלּסַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאָחד צֹוֵעק ְלַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
עּו": ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ

ּתֹוָרה קצט

מּות  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ַאְלָמן,  ל  ׁשֶ ֵמֹעֶנׁש  ִנּצֹוִלין  ַהּתֹוָרה,  ּבְ ְמִתיקּות  ַטַעם  ים  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
לֹום: ּתֹו ַחס ְוׁשָ ִאׁשְ



ה ְלתֹוָרה קצט ִפָלּ תקנטּתְ

ה ְלתֹוָרה קצט ִפָלּ ּתְ

ִעימּות  יׁש ַהּנְ ה ְלַהְרּגִ ָכל יֹום ָויֹום, ְוִנְזּכֶ ה ּבְ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ִני ַלֲעֹסק ּבַ ל עֹוָלם, ַזּכֵ )*לד( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָרב  ז  ּוִמּפַ ִמזָָּהב  ֱחָמִדים  ַהּנֶ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִתיקּות  ְוַהּמְ
א ָלָעֶצם,  ֶפׁש ּוַמְרּפֵ ַבׁש ִאְמֵרי ֹנַעם ָמתֹוק ַלּנֶ ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים. ְוֶנֱאַמר: צּוף ּדְ ּוְמתּוִקים ִמּדְ
ָך ִאם ָמָצאָת  ֶעה ָחְכָמה ְלַנְפׁשֶ ן ּדְ ָך. ּכֵ י טֹוב ְוֹנֶפת ָמתֹוק ַעל ִחּכֶ ִני ְדַבׁש ּכִ ְוֶנֱאַמר: ֱאָכל ּבְ
י ִאְמָרֶתָך  ְמְלצּו ְלִחּכִ תּוב: ַמה ּנִ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ֵרת. ְוִנְזּכֶ ְוֵיׁש ַאֲחִרית ְוִתְקָוְתָך ֹלא ִתּכָ
ֲאַות  ל ּתַ ה ׁשֶ ֻדּמָ ִתיקּות ַהּמְ ַהּמְ ד ּבְ לֹום ְוֹלא ִנָלּכֵ ל ַחס ְוׁשָ ׁשֵ ּלֹא ִנּכָ ַבׁש ְלִפי. ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ִמּדְ
ק  ּפֵ ה ְלִהְסּתַ ל ִעְנָיֵני עֹוָלם ַהזֶּה ְוָצְרֵכי ַהּגּוף ִנְזּכֶ עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו, ַוֲאִפּלּו ֵמַהֶהְכֵרִחּיּות ׁשֶ
ְלַבד,  ַמִים ּבִ ם ׁשָ ָנֵתינּו ַרק ְלׁשֵ ּוָ ל ּכַ זֶה ִיְהֶיה ּכָ קּות, ְוַגם ּבָ ּפְ עּוט ְוַהִהְסּתַ ַתְכִלית ַהּמִ ֶהם ּבְ ּבָ
ַבׁש ַהְרּבֹות ֹלא טֹוב.  תּוב: ָאֹכל ּדְ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ָלל, ְוִנְזּכֶ ְוֹלא ְלׁשּום ֲהָנַאת ּגּוֵפנּו ּכְ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ד  ִנָלּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  ַוֲהֵקאתֹו.  ֶעּנּו  ּבָ ׂשְ ּתִ ן  ּפֶ ּךָ  ּיֶ ּדַ ֱאֹכל  ָמָצאָת  ַבׁש  ּדְ ְוֶנֱאַמר: 
ל  יׁש ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ּכָ ה ְלַהְרּגִ לֹום, ְוִנְזּכֶ ל ַחס ְוׁשָ ּגָ ֲאַות ִמׁשְ ל ּתַ ה ׁשֶ ֻדּמָ ִתיקּות ַהּמְ ַהּמְ ּבְ
ל ַאֲהַבת  ה ׁשֶ ֻדּמָ ִתיקּות ַהּמְ ל ֶאְצֵלנּו ַהּמְ ּטֵ ְתּבַ ַעל־ְיֵדי ַאֲהַבת ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ּתִ ְך, ַעד ׁשֶ ּכַ
ים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּוִבְפָרט  יִנים ְוָהעֹוָנׁשִ ל ַהּדִ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ים. ְוַעל־ְיֵדי זֶה ּתַ ָנׁשִ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְפִליגּו  ה  ּמָ ּכַ ר  ֲאׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ְנעּוִרים ַחס  ת  ל ִמיַתת ֵאׁשֶ ׁשֶ ר  ַהּמַ ָהֹעֶנׁש 
ר הּוא  ֲאׁשֶ ַעד  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָאָדם  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ִמיַתת  ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ָהֹעֶנׁש  ְמִרירּות  ּבִ ִלְבָרָכה, 
רֹות ַוֲעָצתֹו נֹוֶפֶלת,  ֲעדֹו ּוְפִסיעֹוָתיו ִמְתַקּצְ ְך ּבַ ָיָמיו ְועֹוָלם ָחׁשַ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִאּלּו ֶנְחַרב ּבֵ ּכְ
ּתֹו  א ֵמִאׁשְ ת ְנעּוִרים, ְוֵאין ָאָדם מֹוָצא קֹוַרת רּוַח ֶאּלָ מּוָרה חּוץ ֵמֵאׁשֶ ְוָאְמרּו: ַלּכֹל ֵיׁש ּתְ
רֹוב  י  ּפִ ַעל  ָעָליו  עֹוְבִרים  ׁשֶ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ ּגֹוֶדל  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ ִראׁשֹוָנה. 
י  י ָטַהְרּתִ יִתי ִלּבִ יו, ּוִמי ֹיאַמר ִזּכִ ל ָאָדם הּוא ְלִפי ַמֲעׂשָ ִני ׁשֶ י ִזּוּוג ׁשֵ ְפָרט ּכִ ִני, ּבִ ִזּוּוג ׁשֵ ּבְ
ִזּוּוג  ּבְ לֹו  ֶהָהגּון  ִזּוּוגֹו  ִלְמצֹוא  ְלָהָאָדם  לֹו  ה  ָקׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְפָרט  ּבִ אִתי.  ֵמַחּטָ
ִזּוּוג  ְלִעְנָין  ַים סּוף,  ְקִריַעת  ּכִ ן  ּגָ ְלַזּוְ ה  ׁשֶ ּקָ ֶ ּשׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִני,  ׁשֵ
נּו  לֹום ְלֹעֶנׁש ַאְלָמן, ּוְתַזּכֵ ּלֹא ָנבֹוא ַחס ְוׁשָ ְמֵרנּו ׁשֶ ן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוׁשָ ְוָקא. ַעל־ּכֵ ֵני ּדַ ׁשְ
תּוב: ְיִהי  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ת ְנעּוֵרנּו, ִויֻקּיַ ִעיִמים ִעם ֵאׁשֶ ּנְ נֹוֵתינּו ּבַ ּטֹוב ּוׁשְ ְלַבּלֹות ָיֵמינּו ּבַ
י  ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאּשׁ ת ְנעּוֶרָך. ְוֶנֱאַמר: ְרֵאה ַחּיִ ַמח ֵמֵאׁשֶ ְמקֹוְרָך ָברּוְך ּוׂשְ
ֹעֶנׁש ַאְלָמן, ָתחֹוס ְוַתְחֹמל ָעָליו  ָבר ּבְ ֱעָנׁש ּכְ ּנֶ ים ְוכּו'. ּוִמי ׁשֶ ַחּיִ י הּוא ֶחְלְקָך ּבַ ֶהְבֶלָך ְוכּו' ּכִ
ְמִהירּות  ְמְצאּו ּבִ ּיִ ִריִכים ְלִזּוּוג ׁשֶ ַמִים, ְוַתְזִמין ְלָכל ַהּצְ ָ ה ַההֹוֶגֶנת לֹו ִמן ַהּשׁ ָ ְוַתְזִמין לֹו ִאּשׁ
ִית ָוהֹון ַנֲחַלת  תּוב: ּבַ ּכָ ֶהם ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ַמִים, ִויֻקּיַ ָ ּוְבָנֵקל ִזּוּוָגם ָהֱאֶמת ֶהָהגּון ָלֶהם ִמן ַהּשׁ

ֶפק ָרצֹון ֵמְיֹהָוה: ה ָמָצא טֹוב ַוּיָ ָ ֶלת. ְוֶנֱאַמר: ָמָצא ִאּשׁ ּכָ ה ַמׂשְ ָ ָאבֹות ּוֵמְיֹהָוה ִאּשׁ

ּתֹוָרה ר

יִקים  ּדִ ַמן ַהזֶּה, ֵהם ֵהם ַהּצַ זְּ ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ְלּגּול,  ַהּגִ סֹוד  ּבְ ַהּקֹוְדִמים  ים  ַמּנִ זְּ ּבַ ָהיּו  ׁשֶ

זֹוִכים  ן  ַעל־ּכֵ ֵמֹעִני,  ַהּתֹוָרה  מּו  ִקּיְ ּוְכָבר 
ר: ָמּה ֵמֹעׁשֶ ה ְלַקּיְ ַעּתָ



ֶות יל ִמּמָ ּצִ ּתֹוָרה רא י ְצָדָקה ּתַ תקס

ֶות יל ִמּמָ ּצִ ּתֹוָרה רא י ְצָדָקה ּתַ

סּוק: "קֹול א.  ּפָ ּבַ )ֵאיָכה ב, ט(  ְרּגּום  ּתַ ז ּבַ ְמֻרּמָ
ֶפַסח  ּבְ ׁשֶ מֹוֵעד"  יֹום  ּכְ ה'  ֵבית  ּבְ ָנְתנּו 

ה: ְתִפּלָ צֹוֲעִקים ּבִ

בֹות ב.  י־ּתֵ ָראׁשֵ ֶות  ִמ'ּמָ יל  'ּצִ ּתַ ְצ'ָדָקה 
ֶפַסח  ּבְ ֵצל  ְלִהּנָ ל  ְמֻסּגָ ָדָקה  ּצְ ׁשֶ ִמזֶּה  )ִנְרֶאה  "ת.  ַמּצַ
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכֹות  מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  הּוא  ׁשֶ ָחֵמץ  ֵמִאּסּור 

ד  ְתַיּסֵ ּנִ ּשְׁ ַמה  ְקָצת  מּוָבן  ּוִמזֶּה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ַמּצָ ֲאִכיַלת 

ָלֵתת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּוִמּדִ ְדמֹוִנים  ִמּקַ

ַסח(:  ים ֹקֶדם ּפֶ ים ַלֲעִנּיִ ְמעֹות ִחּטִ

ה ָלֳחִלי נֹוֵפל ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְלַפזֵּר ג.  ְסֻגּלָ
ט(  קיב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  זַּר  ּפִ ְצָדָקה, 

בֹות ֹנֵפ"ל: י־ּתֵ ָראׁשֵ

ה ְלתֹוָרה רא ִפָלּ ּתְ

ַסח ְלּפֶ

ְוַתַעְזֵרנּו  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָראּוי  ּכָ ְזַמּנֹו  ּבִ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ִני  ַזּכֵ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )*לה( 

דֹוָלה ּוְבקֹול  ָנה ּגְ ַכּוָ ֶפַסח ּבְ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֵלמּות, ְוִנְזּכֶ ׁשְ ֶפַסח ּבִ ְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבְ ל ַהּמִ ְלַקּיֵם ּכָ
נּו  ים, ּוְתַזּכֵ דֹוׁשִ ַסח ַהּקְ ָכל ְיֵמי ַהּפֶ הּו ּבְ ֶ ַמּשׁ ְמֶרּנּו ֵמִאּסּור ֲאִכיַלת ָחֵמץ ֲאִפּלּו ּבְ דֹול, ְוִתׁשְ ּגָ
ה ִלְצָדָקה  דֹוָלה, ְוַתַעְזֵרנּו ְלַפזֵּר ָמעֹות ַהְרּבֵ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ֶפַסח ּבִ ה ּבְ ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ
יל  ּצִ תּוב: ּוְצָדָקה ּתַ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ים, ּוְתַקּיֵם ּבָ ַסח, ּוִבְפָרט ַעל ַמּצֹות ַלֲעִנּיִ ים קֹוֵדם ּפֶ ַלֲעִנּיִ
ְטָרא ְדמֹוָתא,  ָאז ֲאִכיַלת ָחֵמץ הּוא ִמּסִ ֶפַסח ׁשֶ יֵלנּו ֵמִאּסּור ֲאִכיַלת ָחֵמץ ּבְ ֶות. ְוַתּצִ ִמּמָ
ָכל  דֹוָלה ַעל ֲאִכיָלֵתנּו ּבְ ה ּגְ ָ יְך ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ֶפַסח ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ה ּבְ נּו ַלֲאִכיַלת ַמּצָ ּוְתַזּכֵ
ה  נּו ְלַפזֵּר ִלְצָדָקה ַהְרּבֵ ה ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלֵתנּו, ּוְתַזּכֵ ָ ְקֻדּשׁ ל ַחּיּות ּדִ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ָנה, ׁשֶ ָ ְימֹות ַהּשׁ
רּום  ּתָ ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  זַּר  ּפִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ִמיד,  ּתָ
ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  נֹוֵפל  ֵמֹחִלי  ּוִבְפָרט  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֳחָלִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ָכבֹוד.  ּבְ
ֹחִלי נֹוֵפל  ּבְ ִנְלָקה  ׁשֶ ּוִבְפָרט ְלִמי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי  ׁשְ ַלח ְרפּוָאה  ְוִתׁשְ
ְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל  תּוב: סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל ַהּנֹ ּכָ לֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּוְתַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל ַויֹהָוה  י ְיֹהָוה סֹוֵמְך ָידֹו. ְוֶנֱאַמר: ּדַ י ִיּפֹל ֹלא יּוָטל ּכִ פּוִפים. ְוֶנֱאַמר: ּכִ ַהּכְ
י ִלי  ְמִחי ֹאַיְבּתִ ׂשְ ֶפֶלת. ְוֶנֱאַמר: ַאל ּתִ ִויד ַהּנֹ ת ּדָ ּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ֲעָזָרִני. ְוֶנֱאַמר: ּבַ

ן ְיִהי ָרצֹון: ְך ְיֹהָוה אֹור ִלי. ָאֵמן ּכֵ ֹחׁשֶ ב ּבַ י ֵאׁשֵ י ּכִ י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ ּכִ

ּתֹוָרה רב

ַלֲחֹלק  ָצִריְך  יֹוֵתר  ּבְ ָקָטן  ְכלֹו  ּשִׂ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ָהָאָדם  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ יֹוֵתר,  ּבְ בֹוד  ּכָ לֹו 

ָכבֹוד,  ּבְ ִיְרֶצה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְעּתֹו  ּדַ יל  ְלַהְגּדִ
בֹוד: ְוִיְהֶיה ּבֹוֵרַח ִמן ַהּכָ

ּתֹוָרה רג

ִכיָנה  ִהיא ַהּשְׁ ר, ׁשֶ לֹום ֶאְסּתֵ ים ָלַדַעת ֶאת ׁשְ ׁשִ ית ַהּנָ ְך ִלְפֵני ֲחַצר ּבֵ ַכי ָהָיה ִמְתַהּלֵ ָמְרּדְ
ְבֵריֶהם:  ִכיָנה ַעל־ְיֵדי ִסּפּוֵרי ּדִ לֹום ַהּשְׁ יג ֹזאת ֵליַדע ׁשְ ַכי ָהָיה ַמּשִׂ י ָמְרּדְ דּוַע, ּכִ ּיָ ּכַ



תקסאּתֹוָרה רד

ּתֹוָרה רד

הּוא  ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ
ְיכֹוָלה  ֲעֵבָרה  ְוֵאין  ׁש,  ַמּמָ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ
ְלַתְלִמיד־ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ זֶה  ְלַכּבֹות 

ְוזֶה  ּתֹוָרה,  ה  ְמַכּבָ ֲעֵבָרה  ֵאין  י  ּכִ ָחָכם, 
ה  בֹות: "ְוֵאין "ֲעֵבָרה "ְמַכּבָ י־ּתֵ ָמעֹות ָראׁשֵ

"ּתֹוָרה )סֹוָטה כ"א(:

ה ְלתֹוָרה רד ִפָלּ ּתְ

ה ִלְהיֹות  ה ִלְצָדָקה ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוֶאְזּכֶ נּו ְלַפזֵּר ָמעֹות ַהְרּבֵ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*לו( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ּה  ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ תּוב: ֵעץ ַחּיִ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ְכָלל ּתֹוְמֵכי אֹוָרְייָתא, ִויֻקּיַ ֱאֶמת ּבִ ּבֶ
ל  זֶה ּכָ דֹול ּבָ ן ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְהֶיה ִלי ְזכּות ּגָ ֵאּתֶ עֹות ׁשֶ ַהּמָ ה ׁשֶ ר, ְוֶאְזּכֶ ָ ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּשׁ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַעְצָמּה, ׁשֶ ְבִחיַנת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ ב ּבִ ְהֶיה ֶנְחׁשָ ּיִ ְך ַעד ׁשֶ ּכַ
ים ְלַכּבֹות אֹור  ּלֹא ִיְהֶיה ּכַֹח ְלׁשּום ָעְבָרה ֵמֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ה ּתֹוָרה. ׁשֶ ַעל זֶה: ִאין ֲעֵבָרה ְמַכּבָ
ה  ְצָוה ַהזֹּאת ֶאְזּכֶ ְזכּות ַהּמִ א ּבִ ַרּבָ ן ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַרק ַאּדְ ֵאּתֶ ָדָקה ׁשֶ ל ַהּצְ ְצָוה ׁשֶ ַהּמִ
ְלָכל  ְוִתְסַלח  ְמֹחל  ּתִ ׁשֶ ַעד  ֵליָמה,  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ֲעֵברֹות,  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ
א  ּוְתַמּלֵ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  עּוָרי  ִמּנְ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָעִויִתי  ָחָטאִתי  ׁשֶ ַוֲחָטַאי  ַעי  ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוַתי 
ְוֶאְהֶיה  יֹום,  ָכל  ּבְ ַלּתֹוָרה  ַעְצִמי  ַע  ִלְקּבֹ ְוַתַעְזֵרִני  דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ מֹות  ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ
א  דֹול, ְוַאל ַיְטִריֵדִני ִמזֶּה ׁשּום ִטְרּדָ ְקִביעּות ּגָ ָכל יֹום ּבִ ה ּבְ דֹוׁשָ ִלּמּוד ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ָחָזק ּבְ
ֶרַוח ּוְבָכבֹוד  ְרָנָסִתי ְוָכל ִהְצָטְרכּוִתי ּבְ עֹוָלם, ְוַתְזִמין ִלי ּפַ ְוַאל ִיְמָנֵעִני ִמזֶּה ׁשּום מֹוֵנַע ּבָ
ְפִעי ּוַפְרָנָסִתי ַחס  ב ׁשִ ָלל, ְוַאל ִיְגְרמּו ֲעֹונֹוַתי ְלַעּכֵ א ִויִגיָעה ּכְ ִלי ׁשּום ִטְרּדָ דֹול ּבְ ַפע ּגָ ּוְבׁשֶ
ים ְלַהֲחִזיק אֹוָתם  ּיִ ן ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִמּתִ ֵאּתֶ ָדָקה ׁשֶ ה ּכַֹח ּוְזכּות ַהּצְ ַרּבָ לֹום, ַרק ַאּדְ ְוׁשָ
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְקִביעּות  ל  ׁשֶ ּוְזכּות  ְוֹכַח  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ּבְ ְקבּוִעים  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
ה ּתֹוָרה ַחס  ֵהא ֲעֵבָרה ְמַכּבָ ּלֹא ּתְ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכַ ָכל יֹום, ַיֲעלּו ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּכָ ַעְצִמי ּבְ י ּבְ ּלִ ׁשֶ
ה  ַעי, ְוֶאְזּכֶ ל ֲעֹונֹוַתי ַוֲחָטַאי ּוְפׁשָ ר ַעל ּכָ ה ְזכּות ַהּתֹוָרה ַיֲעמֹוד ִלי ְלַכּפֵ ַרּבָ לֹום. ַרק ַאּדְ ְוׁשָ
י ִאם  תּוב: ּכִ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ִמּיּות, ִויקּוַים ּבִ ְוַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ָרַכי ּבְ ָכל ּדְ ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַהְצִליַח ּבְ
ר  ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה, ְוָהָיה ּכְ תֹוַרת ְיֹהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ה ַיְצִליַח. ָאֵמן ּכֵ ר ַיֲעׂשֶ ִעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא ִיּבֹול ְוֹכל ֲאׁשֶ ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ּפִ

ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ּתֹוָרה רה י ּתִ

ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, לֹוַמר  ּתִ
ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ
ֲאִמיַרת  י ֵיׁש ּכַֹח ּבַ לֹום, ּכִ ֵאַרע לֹו ַחס ְוׁשָ ׁשֶ
ה  ִלּפָ ֵמַהּקְ ה  ּפָ ַהּטִ ְלהֹוִציא  ים  ִהּלִ ּתְ
ַעת  ׁשְ ּבִ ן  ְלַכּוֵ ְוָצִריְך  אֹוָתּה,  ְקָחה  ּלָ ׁשֶ
א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ י"ם  ִהּלִ ּתְ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת 
מֹות  ֵני ׁשֵ ַהּשְׁ ר  ִמְסּפַ ּכְ ן  ְמֻכּוָ הּוא  תפ"ה, ׁשֶ

ָלֶמ"ד  ָאֶל"ף  זֶה,  ּכָ ִמּלּואֹו  ּבְ ֱאֹלִהים  ֵאל 
ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֵמ"ם,  יּו"ד  ֵה"י  ָלֶמ"ד  ָאֶל"ף 
ה  ִלּפָ ה ֵמַהּקְ ּפָ מֹות ֵאּלּו יֹוְצָאה ַהּטִ ֵני ׁשֵ ַהּשְׁ
ְוִעם  ת"פ,  ּה  ּלָ ׁשֶ א  יַמְטִרּיָ ּגִ ׁשֶ ִליִלית 
ִהיא  ׁשֶ ים(  ִהּלִ ּתְ ִמְנַין  )ּכְ תפ"ה  אֹוִתּיֹות  ֶהָחֵמׁש 
לֹוַמר  ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ּוַמה  זֶה,  ַעל  ה  ַהְמֻמּנָ
ִנים,  ּפְ ן  ַעּיֵ ְוָקא  ּדַ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ



ה ֹאֵבד שיֶ ִעיִתי ּכְ ּתֹוָרה רו י ּתָ תקסב

יל  ּכִ ם ְלָדִוד ט"ז, ְלָדִוד ַמׂשְ ְוֵאּלּו ֵהן, ִמְכּתָ
ל  ַאּיָ ּכְ מ"א,  ל  ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי  ַאׁשְ ל"ב, 
נ"ט,  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל  ַח  ַלְמַנּצֵ מ"ב,  ֲעֹרג  ּתַ
ה  ְלֹמׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ע"ז,  ְידּותּון  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ
ֶבל  צ', הֹודּו ַלה' ִקְראּו ק"ה, ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ָקְדׁשֹו ק"נ, ְוֵהם  קל"ז, ַהְללּוָיה ַהְללּו ֵאל ּבְ
זֹּוֶכה ְלָאְמָרם  דֹול ְמֹאד ָלזֶה, ּוִמי ׁשֶ ּקּון ּגָ ּתִ
ָלל  ּכְ עֹוד  ִלְפֹחד  ָצִריְך  ֵאין  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ
ן ַעל־ ּקֵ אי ִנְתּתַ ַוּדַ י ּבְ ָגם ַהּנֹוָרא ַהזֶּה, ּכִ ִמּפְ

ְיֵדי־זֶה:

ה ֹאֵבד שיֶ ִעיִתי ּכְ ּתֹוָרה רו י ּתָ

ָהָאָדם  ֶאת  ִלְקרֹות  ְרּכֹו  ּדַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ֶרְך  ִמּדֶ ּתֹוֶעה  הּוא  ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ
ְוֵיׁש  ְרִמיָזה  ּבִ ּקֹוְראֹו  ׁשֶ ֵיׁש  ֶכל,  ַהּשֵׂ
הּו,  ּוַמּכֵ ּבֹו  ּבֹוֵעט  ׁשֶ ְוֵיׁש  ׁש,  ַמּמָ ְקִריָאה  ּבִ
ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ה  ַהְרּבֵ ָנָטה  ֹלא  ֲעַדִין  ּוְכׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלׁשּוב  ַקל  ּבְ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָאז 
זֶה  י  ּכִ ּבֹו,  ְוָרִגיל  ַהּקֹול  ֶאת  ֲעַדִין  יר  ַמּכִ
ַוֲעַדִין  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל  ָהָיה  ָסמּוְך 
ָבר  ּכְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ַהּקֹול,  ֶאת  ַכח  ׁשָ ֹלא 
קֹול  ַכח  ׁשָ ָבר  ּכְ ָאז  ֶרְך,  ֵמַהּדֶ ה  ַהְרּבֵ ָנָטה 
ּבֹו,  יר  ַמּכִ ְוֵאינֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַהּתֹוָרה 
ָעה  ּתָ ל ָהרֹוֶעה ׁשֶ ְמׁשַ ה לֹו ָאז ָלׁשּוב, ּכִ ְוָקׁשֶ
ָעה  ּתָ ֹלא  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶרְך,  ֵמַהּדֶ ה  ׂשֶ ֶאְצלֹו 

ָהרֹוֶעה,  קֹול  ֶאת  יר  ַמּכִ ָאז  ֲעַדִין,  ה  ַהְרּבֵ
ַאֲחָריו  הֹוֵלְך  אֹותֹו  קֹוֵרא  ָהרֹוֶעה  ּוְכׁשֶ
ֶרְך,  ֵמַהּדֶ ה  ַהְרּבֵ ָעה  ּתָ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֶכף,  ּתֵ
יר  ַמּכִ ְוֵאינֹו  ָהרֹוֶעה  קֹול  ֶאת  ַכח  ׁשָ ָבר  ּכְ
ֵמֲחַמת  ׁשֹו  ַבּקְ ִמּלְ ְמֹיָאׁש  ָהרֹוֶעה  ְוַגם  ּבֹו, 
ן ְצִריִכין  ָעה ֵמִאּתֹו. ַעל־ּכֵ ּתָ זֶּה ְזַמן ַרב ׁשֶ ׁשֶ
דֹול  ּגָ קֹול  ַרְך ְוִלְצֹעק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְלַבּקֵ
ׁש  ּקֵ ּבַ ֹאֵבד  ה  ׂשֶ ּכְ ִעיִתי  "ּתָ ב:  ַהּלֵ ֵמֹעֶמק 
ְזַמן  ל  ּכָ ִני  ׁשֵ ְלַבּקְ ַמֵהר  ּתְ ׁשֶ ַהְינּו  ָך",  ַעְבּדֶ
ִנים ֲעַדִין קֹול ַהּתֹוָרה  ל ּפָ ֲאִני זֹוֵכר ַעל ּכָ ׁשֶ
י"  ָכְחּתִ ׁשָ ֹלא  ִמְצֹוֶתיָך  י  "ּכִ ְוזֶה:  ְצוֹות,  ְוַהּמִ
ִני  ׁשֵ ְלַבּקְ ּוַמֵהר  ָעַלי  ַרֵחם  ן  ַעל־ּכֵ ֲעַדִין, 

לֹום: ד, ְלַמַען ֹלא ֹאַבד ַחס ְוׁשָ ִמּיָ

ה ְלתֹוָרה רו ִפָלּ ּתְ

ׁש  ּקֵ ה אֹוֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ י. ּתָ ָכְחּתִ י ִמְצֹוֶתיָך ֹלא ׁשָ ָך ּכִ ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ ה אֹוֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ )פג( ּתָ

ִעיִתי ְוִנְתֵעיִתי זֶה  ּתָ מֹו ׁשֶ ָרה ּכְ י ֲאַסּפְ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ִאם ָאַמְרּתִ ָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַעְבּדֶ
ָהָאֶרץ  תּוַכל  ְוֹלא  ְיִריעֹות,  ֲהמֹון  ִיְקְצרּו  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֱהיֹוִתי  ִמּיֹום  ים  ַרּבִ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים 
עֹוָלם ְלָבֵאר  ּבָ ׁשֹונֹות ׁשֶ ל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות ְוָכל ַהּלְ יקּו ּכָ ָבַרי, ְוֹלא ַיְסּפִ ל ּדְ ְלָהִכיל ֶאת ּכָ
ִעיִתי ִלְדָרִכים ְנבֹוִכים ּוְמֻקְלָקִלים ּוְפגּוִמים  ּתָ בֹוָכה ׁשֶ עֹות ְוַהּנְ ר ֶאת ֹעֶצם ִרּבּוי ַהּתְ ּוְלַסּפֵ
ְמֹאד,  י  ַמֲעׂשַ ֶאת  ֲהֵרעֹוִתי  י  ּכִ ְמֹאד.  ִלים  ּוְמֻבְלּבָ ָרִעים  ִלְדָרִכים  ְמֹאד.  ְמֹאד  ּוְמתֹוָעִבים 
אִתי,  ּבָ ֶ ּשׁ ְלַמה  אִתי  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָהָרע,  ַהּיֵֶצר  ֶאת  ָעַלי  י  ְכּתִ ְוִהְמׁשַ י,  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָעִויִתי  ָחָטאִתי 
ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי  ַוֲעֵבָרה,  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ּוַפַעם  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  י.  ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  י  ְוִקְלַקְלּתִ
ּוְמֻקְלָקִלים  ְנבֹוִכים  ִלְדָרִכים  ְוִנְתֵעיִתי  ִעיִתי  ּתָ ּוְפַגם,  ָגם  ּפְ ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי  ְוִהְרהּור,  ִהְרהּור 
ָרִכים ְנבֹוִכים ְותֹוִעים ּוְמֻקְלָקִלים  בֹוִכים יֹוְצִאין עֹוד ּדְ ָרִכים ַהּנְ ל ֵאּלּו ַהּדְ ה ְמֹאד, ּוִמּכָ ַהְרּבֵ
ָבר  ּכְ ֶ ה, ְוֹלא ָהָיה ַדי ִלי ַמה ּשׁ ִנים ַהְרּבֵ ה. ְוָהִייִתי הֹוֵלְך ְותֹוֶעה, הֹוֵלְך ְותֹוֶעה, ָיִמים ְוׁשָ ַהְרּבֵ
ָכל  י ֲעֵליֶהם ּבְ י ִאם עֹוד הֹוַסְפּתִ יִתי, ּכִ ָעׂשִ ה ַעל־ְיֵדי ָהֲעֹונֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ִנְתֵעיִתי ַהְרּבֵ



תקסגּתֹוָרה רז

ִעים, ַוֲחָטִאים ַעל ֲחָטִאים, ְוִהְרהּוִרים  ׁשָ ִעים ַעל ּפְ ים, ֲעֹונֹות ַעל ֲעֹונֹות, ּוְפׁשָ יֹום ָויֹום ֲחָדׁשִ
ְלּבּוִלים  ְלּבּוִלים ְוַרְעיֹוִנים ָרִעים ַעל ּבִ בֹות ָזרֹות, ּבִ בֹות ָזרֹות ַעל ַמֲחׁשָ ַעל ִהְרהּוִרים, ּוַמֲחׁשָ
ר  ילּו ֹכִחי. ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ אִרי ִהְכׁשִ ַצּוָ ְרגּו ָעלּו ַעל  ּתָ ר ִהׂשְ ְוַרְעיֹוִנים ָרִעים, ַעד ֲאׁשֶ
ה  ִנים ַהְרּבֵ ִעיִתי זֶה ָיִמים ְוׁשָ ְך ּתָ יֵעִני, ְוָכל ּכַ י, ָעְזֵרִני הֹוׁשִ י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ק, ׁשִ ָמה ֶאְצַטּדָ
ה קֹוֵרא  ְוַאּתָ ה ְמַרֵחם ָעַלי,  ר ֲאִפּלּו ִאם ַאּתָ ּוְנבֹוִכים ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ִלים  ִלְדָרִכים ְמֻבְלּבָ
עּוִתי.  י ִמּטָ ְבּתִ יר ֵהיֵטב קֹול ְקִריָאְתָך, ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ ז ֵאַלי, ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ּוַמּכִ ּוַמְכִריז ּוְמַרּמֵ
ה ּוְצָעָקה  ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ל ּתְ ׁשֹונֹות ׁשֶ ל ַהּלְ ל עֹוָלם, ּכָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ אֹוי ִלי ַוי ִלי, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י  הֹוַסְפּתִ ה ַאַחר ׁשֶ ִנים. ְוַעּתָ ה ׁשָ ָבר ִלְפֵני ַכּמָ ם ָהִייִתי ָצִריְך ִלְצֹעק ּכְ ּלָ עֹוָלם, ּכֻ ּבָ ַוֲחָרָטה ׁשֶ
ה, ָמה  ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעים ּבְ ה ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ָעה ּכַ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ּבְ
ִפי ַמה  ר עֹוד ּכְ ה ְלַדּבֵ ּבּוִרים יֹוֵתר, ִמי ָיׂשּום ִלי ּפֶ ׁש ּדִ ר עֹוד, ּוִמי יּוַכל ְלַחּדֵ אֹוִסיף ְלַדּבֵ
ֲאִפּלּו  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ר  ְלַדּבֵ זֹוֶכה  ֵאיִני  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ה.  ַעּתָ ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ
ה  י ִאם ֵחֶלק ֵמֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמּמַ ה ּכִ ר, ִאם ֹלא ָהִייִתי עֹוׂשֶ ָהִייִתי ָצִריְך ְלַדּבֵ ּבּוִרים ׁשֶ ַהּדִ
ח  ֻמּנָ ֲאִני  ֶכֶלב ֵמת  ּכְ ר.  ֲאַגּבֵ ֲחָיִלים  ּוָמה  ר  ֲאַדּבֵ ּוָמה  יִתי. אֹוי אֹוי אֹוי, ָמה אֹוַמר  ָעׂשִ ֶ ּשׁ
ָמֵלא  ה,  ּוְכִלּמָ ה  ּבּוׁשָ ָמֵלא  ְלָפֶניָך  ֲאִני  ֲהֵרי  ְלָפֶניָך.  ְך  ּפָ ִנׁשְ ֲאִני  ַהּנֵרֹוק  ִטיט  ּכְ ְלָפֶניָך, 
י ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ֲעֹזר  ְעּתִ ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש, ִמּיֹום ָעְמִדי ַעל ּדַ ִעים ִמּכַ ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ
ַהּיֹום. הֹוֵרִני  מֹוִני  ּכָ לֹות  ְמֻבְלּבָ בֹות  ּוַמֲחׁשָ ּוְמֻקְלָקִלים,  ְנבֹוִכים  ְדָרִכים  ּבִ ְוִנְתֶעה  ְלתֹוֶעה 
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ר ּכִ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ יַע ְמֵהָרה ְלַהּדֶ ה ְלַהּגִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ כֹוָנה, ּבְ ֶרְך ָהֱאֶמת ְוָהֵעָצה ַהּנְ ַהּדֶ
ִני ּוְפֵדִני,  ִיְרָאה ְוַאֲהָבה. ָחּנֵ ֱאֶמת ּבְ ֱאֶמת ּוְלָעְבְדָך ּבֶ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ֵמַעּתָ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ּבֶ
ִעי אֹוְתָך  ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ יָך. ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ְמָרה ֵעדּות ּפִ ִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ּכְ
יָך  ָך ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחּקֶ ה ֵעֶקב. ַחְסּדְ יָך ְוֶאֳצֶרּנָ ֶרְך ֻחּקֶ ל ַהּיֹום. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדֶ יִתי ּכָ ִקּוִ

ֵדִני: ַלּמְ

ּתֹוָרה רז
בּורֹות, א.  ּגְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ

הּוא  ָקה  ְוַהַהְמּתָ יָקם,  ְלַהְמּתִ ְוָצִריְך 
טֹוִבים  ְוִדּבּוִרים  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי 
ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ִרים,  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ
ּבּוִרים ָרִעים,  ר ּדִ ּבּור ְמֹאד ְוִלְבִלי ְלַדּבֵ ַהּדִ
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ לֹום,  ְוׁשָ ָהָרע ַחס  ָלׁשֹון  ּוִבְפָרט 
ר  ַדּבֵ ִמּלְ ְמֹאד  ֹמר  ִלׁשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּדֹור,  יק  ַצּדִ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ְוַעל־ְיֵדי  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  יִנים  ַהּדִ רּו  ּבְ ִיְתּגַ
ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ִלְגֹרם  ְיכֹוִלים  ָרִעים  ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ַהּדֹור  יק  ּדִ ַהּצַ

ֵאּלּו  יק  ְלַהְמּתִ דֹול  ּגָ ַח  ּכֹ ַעל  ּבַ ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ
ן  ּדָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָקה הּוא  ]ְוַהַהְמּתָ ׁשֹות,  ַהּקָ בּורֹות  ַהּגְ
ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ אֹו  ָעָליו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ זֶה  ּבָ ְזכּות  ְלַכף  אֹוָתם 

ֵאין  ִאם  ֲאָבל  ַאֲהָבה.  ּבְ ָעָליו  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ זֶה  ּבָ ּסּוִרים  ַהּיִ

אֹו  ְוַהְינּו[  ק,  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ֻמְכָרח  ֲאַזי  יָקם,  ְלַהְמּתִ ּכַֹח  ּבֹו 

ַעל־ְיֵדי־זֶה,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ]ְלַגְמֵרי[  ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ
ֶקת  ָמתֹו ַמְמּתֶ קּותֹו, ִנׁשְ ּלְ ְוָאז ַעל־ְיֵדי ִהְסּתַ
י־ ַאף־ַעל־ּפִ ִאם  ּבְ ׁשֶ )ּומּוָבן  "ל  ַהּנַ בּורֹות  ַהּגְ ֵאּלּו 
ן  ּכֵ ַגם  ֵהם  ִמיִריָדתֹו,  ְועֹוֶלה  ִפיָלה  ַהּנְ ֵעת  ּבְ ִמְתַחזֵּק  ֵכן 

ּנֹוַדע(,  ה ּכַ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ְקִנים ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוַהְיִריָדה ּתַ ִמְתּתַ

ִחיַנת ִמיָתה[: ם זֶה הּוא ּבְ ּגַ ְדֵרָגתֹו ׁשֶ ּנֹוֵפל ִמּמַ אֹו ׁשֶ
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אֹו ב.  ה  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַלל  ּכְ ַעל  ִרין  ְמַדּבְ ׁשֶ ]ּכְ

י  ּכִ ׁש.  ַמּמָ ֶאָחד  ָבר  ּדָ הּוא  ַהּדֹור  יק  ַצּדִ ַעל  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ְוֵכן  ַהּדֹור,  יק  ַצּדִ ּבְ לּוָיה  ּתְ ִהיא  ה  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ר  ִעּקַ

ֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ַמּכֹות  ּמַ ַעְצמֹו ַהּתֹוָרה ּכְ יק הּוא ּבְ ּדִ ַהּצַ

יק  ַמְמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְוכּו'.  י  ַהּנֵ ִאי  ׁשָ ִטּפְ ה  ּמָ ּכַ כ"ב(, 

ּבּוִרים  ֵמַהּדִ ה  ְועֹוׂשֶ חֹוזֵר  הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֶאת 

ֶחֶסד,  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַלֲאֵחִרים  ָדּה  ּוְמַלּמְ ּתֹוָרה, 

ֵלמּות[. ׁשְ יָקם ּבִ ּוָבזֶה ַמְמּתִ
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רּו.  בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה. ּכְ ל ַמֲעׂשֶ )קלד( יֹודּוָך ְיֹהָוה ּכָ

ל עֹוָלם, ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת,  בּורֹוָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ּבּור  ר ׁשּום ּדִ ּלֹא ֲאַדּבֵ ׁשֹון ָהָרע, ׁשֶ ּבּוִרים ָרִעים ּוִבְפָרט ִמּלָ יֵלִני ִמּדִ ְמֵרִני ְוַהּצִ ַרֵחם ָעַלי, ְוׁשָ
ל  חּוִתים, ִמּכָ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ים ְוַהּפָ ְקַטּנִ ּבִ ָטן ׁשֶ עֹוָלם ֲאִפּלּו ַעל ַהּקָ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ר ִיׂשְ ָרע ַעל ׁשּום ּבַ
יֵלִני  ְמֵרִני ְוַהּצִ ֲעבֹוָדֶתָך. ַרֵחם ָעַלי ְוׁשָ יֵקי ַוֲחִסיֵדי ַהּדֹור ָהעֹוְסִקים ּבַ ן ַעל ַצּדִ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ְפֵניֶהם. ֱאֹלַהי  ּלֹא ּבִ ין ׁשֶ ְפֵניֶהם ּבֵ ין ּבִ לֹום, ּבֵ בֹוָדם ַחס ְוׁשָ ּבּור ֶנֶגד ּכְ י ׁשּום ּדִ ּלֹא ֵיֵצא ִמּפִ ׁשֶ
ְהֶיה.  ָעָפר ַלּכֹל ּתִ ּכֶ י  ְוַנְפׁשִ י ִתּדֹם  ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ר ִמְרָמה  ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ּוׂשְ ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע 
י  יֵלִני ֵמִריב ּוַמֲחֹלֶקת. חּוָסה ַעל ַנְפׁשִ ִחיֵתִני, ַהּצִ ׁשְ א, ַרֵחם ָעַלי, ְוַאל ּתַ ּלָ ַעְלָמא ּכֹ ָמָרא ּדְ
י ֵאיִני ָחֵפץ  ים, ּכִ ר ַעל ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ הּוא ִמְצָוה ְלַדּבֵ ּלֹא ַאְטֶעה ֶאת ַעְצִמי לֹוַמר ׁשֶ ְמֵרִני ׁשֶ ְוׁשָ
ל אֹוָתנּו  מֹוֵתינּו, ְוַהּצֵ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ָכָרן. חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשֵ ֵאּלּו, ֹלא ֵהן ְוֹלא ׂשְ ִמְצֹות ּכָ ּבְ
דֹוֵלי  ין ּגְ יו ּבֵ ִכיַח ַעְכׁשָ ָ ֲחֹלֶקת ַהּשׁ ִעְנַין ַהּמַ ׁשֹון ָהָרע ּוַמֲחֹלֶקת, ּוִבְפָרט ּבְ ָרֵאל ִמּלָ ל ִיׂשְ ְוֶאת ּכָ
ַעל ָהַרֲחִמים,  יֶהם. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַוֲאָנׁשֵ ין ַהּתַ גֹוְרָיא ּבֵ יֶהם, ְוַקּטֵ ַהּדֹור ַוֲאָנׁשֵ
ְמָרה  יָתה ְיֹהָוה ׁשָ ל ִמיֵני ִדּבּוִרים ָרִעים ּוְפגּוִמים. ׁשִ יֵלנּו ִמּכָ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ְוׁשָ ּבְ
לֹום,  ׁש ִלְמֹצא ַחס ְוׁשָ ׂש ַוֲאַבּקֵ ּלֹא ֲאַחּפֵ י ְלָדָבר ָרע. ׁשֶ ט ִלּבִ ָפָתי. ַאל ּתַ ל ׂשְ ָרה ַעל ּדַ ְלִפי ִנּצְ
ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים  נּו ּכַֹח ּבְ ָרֵאל. ְוֵתן ּבָ ר ִיׂשְ ׁשּום ּבַ ִרים, ְוֹלא ּבְ ׁשֵ ֲעבֹוַדת ַהּכְ רֹון ּבַ ָגם ְוִחּסָ ּפְ
דֹוִלים  ְלַהּגְ ְפָרט  ּבִ ָאָדם,  ִלְבֵני  ִאים  ַהּבָ ְגבּורֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ יק  ְלַהְמּתִ ְפָלִאים,  ַהּנִ ַוֲחָסֶדיָך 
ּבּוֵרי  ר ּדִ ָכל ֹעז ְלַדּבֵ ר ּבְ ּבֵ ה ָתִמיד ְלִהְתּגַ ְזּכֶ ּנִ נּו ָתִמיד, ׁשֶ ַוֲחׁשּוִבים, ַרֵחם ָעֵלינּו ֶוְהֵיה ִעּמָ
עֹוָלם  ּבָ ל ִמיֵני ְגבּורֹות ׁשֶ יק ּכָ ה ְלַהְמּתִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ַמִים ּבֶ ה ְוִיְרַאת ׁשָ תֹוָרה ּוְתִפּלָ
ֵאֵלינּו  יעּו  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ָקׁשֹות  ְגבּורֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ּבּור.  ַהּדִ ְך  ִנְמׁשַ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ
ם  יָקם, ְוִתְהֶיה ִעּמָ בּורֹות ָקׁשֹות ְלַהְמּתִ יִעים ַהּגְ ר ֲעֵליֶהם ַמּגִ דֹוֵלי ַהּדֹור, ֲאׁשֶ ּוְתַרֵחם ַעל ּגְ
עֹוָלם  ּבָ בּורֹות ָקׁשֹות ׁשֶ ל ַהּגְ יק ּכָ ים, ְלַהְמּתִ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ן ָלֶהם ּכַֹח ּבְ ִמיד, ְוִתּתֶ ּתָ
ֵאין  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ַהּדֹור,  דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ ְפָרט  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ֹמר  ְוִתׁשְ ֲאֵליֶהם.  ִאים  ַהּבָ
ֹמר ַנְפׁשֹוֵתינּו  ִנים ִנׁשְ ל־ּפָ ַעל־ּכָ אֹות ֵאֵלינּו, ׁשֶ בּורֹות ַהּבָ יק ַהּגְ לֹום ְלַהְמּתִ נּו ּכַֹח ַחס ְוׁשָ ּבָ
לֹום ַעל  ר ַחס ְוׁשָ ּלֹא ְלַדּבֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָרֵאל, ִמּכָ ר ִיׂשְ ר ָסָרה ַעל ׁשּום ּבַ ְמֹאד ְמֹאד ִלְבִלי ְלַדּבֵ
בּורֹות  ל ַהּגְ יקּו ּכָ ְמּתִ ּיַ ים ׁשֶ ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ן ּכַֹח ְלַצּדִ ְלִוים ֲאֵליֶהם. ְוִתּתֶ יֵקי ַהּדֹור ְוַהּנִ ַצּדִ
ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  ַלֲאֵחִרים,  תֹוָרָתם  ּבְ ד  ְלַלּמֵ ֶחֶסד  ּתֹוַרת  ֵמֶהם  ְוַיֲעׂשּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ׁשֹות  ַהּקָ

בּורֹוֶתיָך ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּוֶתָך: ָהָאָדם ּגְ

ה  ְוַכּמָ זֶה,  ִעְנָין  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ֲעלּומֹות,  ּתַ יֹוֵדַע  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
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ּכַֹח  ֶהם  ּבָ ָהָיה  ְוֹלא  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָקׁשֹות  בּורֹות  ּגְ ֲאֵליֶהם  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָבזֶה,  ְקעּו  ׁשָ ְנָפׁשֹות 
יִקים, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּדִ רּו ָסָרה ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ַהּצַ לּו ְוָנְפלּו ְוִדּבְ יָקם. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְכׁשְ ְלַהְמּתִ
יתֹוִמים ְוֵאין ָאב,  ַאְרנּו ּכִ ר ִנׁשְ ים ְונֹוָרִאים, ַעד ֲאׁשֶ יִקים ְקדֹוׁשִ ה ַצּדִ ּמָ קּו ּכַ ּלְ ְסּתַ ּנִ ְרמּו ׁשֶ ּגָ
ֵען ַעל  ָ ְלִהּשׁ ָלנּו  ֵיׁש  ִמי  ֲעֵדנו, ַעל  ּבַ ַיֲעֹמד  ִמי  ְוֵאין  ְבָעה.  ַהּגִ ְוַכּנֵס ַעל  ֹראׁש ָהָהר  ּבְ ֶרן  ּתֹ ּכַ
ּבּור  ַהּדִ ָלל ּבְ ם ּכְ ּלֹא ִנְפּגֹ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ָרֵאל, ְוׁשָ ל ִיׂשְ ַמִים. ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ר ָסָרה  לֹום, ְלַהֲחִמיץ ְלָבֵבנּו ְלַדּבֵ בּורֹות ַחס ְוׁשָ רּו ַהּגְ ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ בּורֹות ׁשֶ א ַעל־ְיֵדי ַהּגְ ַהּבָ
יִעים  ר ֲאֵליֶהם ַמּגִ דֹוֵלי ַהּדֹור ַוֲחׁשּוִבים, ֲאׁשֶ ֹמר ֶאת ּגְ ׁשְ ָרֵאל, ּוְביֹוֵתר ּתִ ׂשְ ַעל ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ
ים,  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ יֵלם ּבְ ְמֵרם ְוַהּצִ בּורֹות ָקׁשֹות ַהּיֹוְצִאים ָלעֹוָלם ִלְפָעִמים. ְוׁשָ ַהּגְ
אֹוָתם  ְלָהִביא  ֲעֵליֶהם  בּורֹות  ַהּגְ רּו  ּבְ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ָלל,  ּכְ ׁשֹות  ַהּקָ בּורֹות  ַהּגְ ּבְ מּו  ִיְפּגְ ּלֹא  ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ַרק  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  יֶהם  ַוֲאָנׁשֵ ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ַעל  ָעָתק  ר  ְלַדּבֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ְוַעל  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  ְוָתֵגן  יַע  ְותֹוׁשִ ְוַתֲעֹזר  ַהּנֹוָרִאים,  יֶקיָך  ַצּדִ ִחיֵרי  ּבְ דֹוֵלי  ִמּגְ ּכַֹח  ְוָעֵלינּו 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ִאים ַעל ּכָ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ בּורֹות ׁשֶ ל ַהּגְ יק ּכָ ן ָלנּו ֹכַח ְלַהְמּתִ ָרֵאל, ְוִתּתֶ ל ִיׂשְ ּכָ
מּורֹות  קֹות ּגְ ַהְמּתָ יק ּבְ ה ְלַהְמּתִ ם ִנְזּכֶ ּלָ ִאים ִלְגדֹוֵלי ַהּדֹור, ּכֻ ׁשֹות ַהּבָ בּורֹות ַהּקָ ַוֲאִפּלּו ַהּגְ
נּו  ַזּכֵ ּתְ ֱאֶמת, ׁשֶ ַמִים ּבֶ ה ְוִיְרַאת ׁשָ מּוִרים, ַעל־ְיֵדי ִדּבּוֵרי תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְלָהְפָכם ַלֲחָסִדים ּגְ
ָחְכָמה ְותֹוַרת  ְתָחה ּבְ יָה ּפָ ָרֵאל, ּפִ ָכל ַחְכֵמי ִיׂשְ ם ּבְ ִמיד יֹוָמם ָוָלְיָלה. ִויֻקּיַ ֶהם ּתָ ר ּבָ ְלַדּבֵ
ְרֵכי  ּיֹורּו ְלַעם ְיֹהָוה ּדַ ָדּה, ְבֹאֶפן ׁשֶ ם ִלְלֹמד ּתֹוָרה ַעל ְמָנת ְלַלּמְ ְזּכּו ֻכּלָ ּיִ ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה, ׁשֶ
לּו  ּטְ עֹוָלם, ְוִיְתּבַ ּבָ בּורֹות ׁשֶ ל ַהּגְ יקּו ּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוַיְמּתִ ֱאֶמת ָוֶצֶדק ּכִ ים ּבֶ ּיִ ְיֹהָוה ָהֲאִמּתִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ִמיד, ּבְ יְך ָעֵלינּו ֲחָסִדים טֹוִבים ּתָ ָרֵאל, ְוַתְמׁשִ ׂשְ יִנים ִמּיִ זֵרֹות ְוָכל ַהּדִ ל ַהּגְ ּכָ
ינּו, ּוְבתֹוָרְתָך  ל ְיֵמי ַחּיֵ ה ְרצֹוְנָך ּכָ ֱאֶמת ְמֵהָרה ְוַנֲעׂשֶ ָרֵאל ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֲאַנְחנּו ְוָכל ִיׂשְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ה יֹוָמם ָוַלְיָלה ֵמַעּתָ ֶנְהּגֶ
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ִיּסּוִרים א.  ים  עֹוׂשִ ִעים  ָהְרׁשָ ֶ ּשׁ ַמה 
ה  יִקים, זֶה ִסּבָ ּדִ יִקים ְורֹוְדִפים ֶאת ַהּצַ ּדִ ַלּצַ
יק  ּדִ ְתּבֹוֵנן ַהּצַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמֵאת ַהּשׁ
ׁשֹוְמִרים  מֹו  ּכְ ְוֵהם  יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ִויַפׁשְ

ִמּיּות: ַגׁשְ ּפֹל ּבְ יק ִמּלִ ּדִ ֹמר ֶאת ַהּצַ ִלׁשְ

ְמַעט ב.  יִקים  ּדִ ַלּצַ ָלֶהם  טֹוָבה  הּוא  ם  ּגַ

ֲחֹלֶקת הּוא  י ַהּמַ ׁש ֲעֵליֶהם, ּכִ ּיֵ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ַהּמַ
ְרְסמּו  ְוִיְתּפַ ּלּו  ּלֹא ִיְתּגַ מֹו ִמְכֶסה ָלֶהם, ׁשֶ ּכְ
רֹוִצים  ַהחֹוְלִקים  ַאְך  ַהּצֶֹרְך,  ֵדי  ִמּכְ יֹוֵתר 
ָהעֹוָלם  ִמן  ְלַהֲעִביָרם  ְלַגְמֵרי  ְלַכּסֹוָתם 
ַרְך ֹלא ַיַעְזֵבם  ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ֲאָבל ַהּשׁ ַחס ְוׁשָ

ָיָדם: ּבְ

ּתֹוָרה רט

מֹו  ּכְ ָרעֹות,  ִפּלֹות  ּתְ ָאָדם  ְלָכל  ֵיׁש 
ְנָבא  'ּגַ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
ס"ג  ָרכֹות  )ּבְ ַקְרָיא'  ַרֲחָמָנא  א  ְרּתָ ַמְחּתַ ַעל 
עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַיֲעֹקב"(,  ָה"ֵעין  ֻנְסַחת  ְלִפי 

ֶלת  ְמַבְלּבֶ ָהָרָעה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ָאז  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ אֹותֹו, 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים: ּתַ
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ה ְלתֹוָרה רט ִפָלּ ּתְ

ִני  ים, ּוְתַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )עד( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ָדם  ּוְלַכּבְ דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ָלם  ְלַקּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ יִתי,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ אֹוְרִחים  ְלַהְכִניס 
ִאּלּו  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים ּכְ ל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּתַ ֲעֶלה ְלָפֶניָך ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ּיַ ָכל ֹעז ּוְפֵאר, ַעד ׁשֶ ּבְ
ָנה  ַכּוָ ּבְ ְלָפֶניָך  ִתי  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעְזֵרִני  ּתַ זֶה  ּוִבְזכּות  ִסְדָרן.  ּכְ ִמיִדין  ּתְ י  ִהְקַרְבּתִ
ׁשּום  ּוְבִלי  ֱאֶמת,  ּבֶ ְלַבד  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ּוְנכֹוָנה  ה  ַזּכָ ָבה  ּוְבַמֲחׁשָ ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ
ִפּלֹות  ִמּתְ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָלל.  ּכְ ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ׁשּום  ּוְבִלי  ַעת,  ַהּדַ ְוִעְרּבּוב  ְלּבּול  ּבִ
ִתי,  ִפּלָ ְך ֶאת ּתְ ן ּוְתַזּכֵ ה. ּוְתַתּקֵ דֹוׁשָ ִתי ַהּקְ ִפּלָ ִפּלֹות ָרעֹות ֶאת ּתְ לּו ַהּתְ ָרעֹות, ְוֹלא ְיַבְלּבְ
ְוַתֲעֶלה  ּכֹל.  ֲאדֹון  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ֲאָמַרי  ָנא  ְוִיְהיּו  ִפי,  ּבְ ּוְסדּוָרה  ֵלָמה  ׁשְ ִתי  ְתִפּלָ ְוִתְהֶיה 
א  ּוְתַמּלֵ ָך.  ְלֹראׁשְ ֶתר  ּכֶ ִלְהיֹות  א  ׂשֵ ְוִתּנָ ְוַתֲעֶלה  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ְלָרצֹון  ְלָפֶניָך  ִתי  ְתִפּלָ
ֲחנּונֹוָתי. ַוֲאִני  קֹול ּתַ יָבה ּבְ ִתי ְוַהְקׁשִ ִפּלָ ַרֲחִמים, ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ּתְ ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה ּבְ ל ִמׁשְ ּכָ
יִחי ָאֹנִכי  ֶעָך. ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ּבְ ְתִפּלָ
י ֶאת ְיֹהָוה ַהְללּוָיּה: ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ יֹהָוה. ִיּתַ ַמח ּבַ ֶאׂשְ

ּתֹוָרה רי

ֱאמּוָנה ְמַקּיֵם ִמְצַות  ן ּבֶ א ּוַמּתָ ַעל־ְיֵדי ַמּשָׂ
ַעל  ִמְתַאֵהב  ַמִים  ׁשָ ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ  , ְוָאַהְבּתָ ה  ֲעׂשֵ

לֹו  ִיְהֶיה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  צ"ג,  ִסיָמן  "ל  ּנַ ּכַ ָידֹו 
ִלי ְיִגיָעה ָוֹטַרח: ְרָנָסה ּבְ ּפַ

ה ְלתֹוָרה רי ִפָלּ ּתְ

יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ְיִהי ָרצֹון  )עה( 

ֵנִני ְלַאֲהָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ֵעיֶניָך ָתִמיד, ְוִתּתְ ה ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֵלמּות ִמְצַות ְוָאַהְבּתָ  ׁשְ ה ְלַקּיֵם ּבִ ל רֹוַאי ְוִתְגְמֵלִני ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוֶאְזּכֶ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ּכָ ּבְ
ֱאמּוָנה,  ּבֶ ִני  ּוַמּתָ ִאי  ַמּשָׂ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעל־ָיִדי,  ִמְתַאֵהב  ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֵאת 
י, ְוֶאְהֶיה ָאהּוב  ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנִ קֹום ְורּוַח ַהּבְ ִרּיֹות, ְוִיְהֶיה רּוַח ַהּמָ ַנַחת ִעם ַהּבְ ְוִדּבּוִרי ּבְ
ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַתְזִמין  ֶכל טֹוב ּבְ ה, ְוֶאְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמּטָ
ִלי  ֶאְצָטֵרְך ָלֶהם, ּבְ יִתי ֹקֶדם ׁשֶ י ּבֵ י ְוָכל ָצְרֵכי ַאְנׁשֵ ל ָצְרּכִ ן ִלי ּכָ ֶרַוח, ְוִתּתֶ ְרָנָסִתי ּבְ ִלי ּפַ

ָלל: ְיִגיָעה ָוֹטַרח ְוָעָמל ּכְ

ה ְוַרב  דֹול ַאּתָ ְקִריַעת ַים־סּוף, ֲאָבל ּגָ ין ְמזֹונֹוֵתינּו ּכִ י ָקׁשִ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ִמי ֹיאַמר ְלָך ַמה  ם ְקִריַעת ַים־סּוף ַקל ְלָפֶניָך, ּכִ ים, ּגַ דֹול ּוַבֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ּכַֹח, ּוְבֹכֲחָך ַהּגָ
ְזכּות ָאִבינּו ָהִראׁשֹון ַאְבָרָהם ִאיׁש  ן ַרֵחם ָעֵלינּו ּבִ , ַעל־ּכֵ ּךָ ָבר ִנְמַנע ִמּמֶ ה, ְוֵאין ּדָ ֲעׂשֶ ּתַ
ִלי ְיִגיָעה ָוֹטַרח ּוְבִלי  דֹוָלה, ּבְ ַהְרָחָבה ּגְ ְרָנסֹוֵתינּו ּבְ ה ְלַמַען ַאֲהָבתֹו, ְוֵתן ָלנּו ּפַ ַהֶחֶסד, ַוֲעׂשֵ
ֹאֶפן  ּבְ ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  ְצִריֵכִני ֹלא  ּתַ ְוַאל  ָלל.  ּכְ א  ִטְרּדָ ׁשּום 
ְוַזְרִעי  י ֲאִני  ל ְיֵמי ַחּיַ תֹוָרְתָך ָתִמיד ּכָ ֹמר ִמְצֹוֶתיָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְוַלֲעֹסק ּבְ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ



תקסזּתֹוָרה ריא

ֵלְך  תּוב ַהׁשְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ה ְוַעד עֹוָלם. ִויֻקּיַ ָרֵאל ֵמַעּתָ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ְוזֶַרע ַזְרִעי ְוָכל זֶַרע ַעּמְ
ה  רּו ְוַאּתָ ּבֵ יק. ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ ּדִ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ֶלָך ֹלא ִיּתֵ ַעל ְיֹהָוה ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ
ָהַרֲחָמן  ָאב  ָאִבי  ָרצֹון.  ַחי  ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ִעּתֹו.  ּבְ ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן 
ה  ֲעׂשֵ ָך  ַחְסּדְ ּכְ ַרק  ַמֲעָלַלי,  ּוְכֹרַע  י  ְכַמֲעׂשַ ֹלא  ְלַבד,  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵלִני  ְוַכְלּכְ ְרְנֵסִני  ּפַ
ִני.  ׁשֵ ּטְ ּתִ ְוַאל  ַעְזֵבִני  ּתַ ְוַאל  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ר  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ י,  ִעּמִ
ה ְלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני  י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל ּתִ י. ַאל ּתַ ָעְנּתִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ָעְזֵרִני ּכִ

ׁשּוָעִתי: ּתְ

ּתֹוָרה ריא

ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ַעל  נֹוְסִעים  ָהעֹוָלם  ֶ ּשׁ ַמה 
ֵאינֹו  יִנים  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ ר  ִעּקַ י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַלּצַ
בֹות,  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָטֳהַרת  ת  ַ ְקֻדּשׁ א ַעל־ְיֵדי  ֶאּלָ
ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
יִקים, ְוֹראׁש  ּדִ רּות ַלּצַ א ַעל־ְיֵדי ִהְתַקּשְׁ ֶאּלָ

ָנה,  ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ יִנים ׁשֶ ָנה הּוא ְמקֹור ַהּדִ ָ ַהּשׁ
יָקם,  ֵדי ְלַהְמּתִ בֹות ּכְ ֲחׁשָ ְוָצִריְך ְלַטֵהר ַהּמַ
ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ יִקים  ּדִ ַלּצַ נֹוְסִעין  זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ

יִנים: יק ַהּדִ ָבה ּוְלַהְמּתִ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ִלְקֻדּשׁ
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ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ֵליֵלְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )עו( 

ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ִמיד  ּתָ ר  ָ ְמֻקּשׁ ְוִלְהיֹות  ָנה,  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְוִלְנֹסַע 
ֶחְמָלְתָך  דֹוָלה. ְוַתְחֹמל ָעַלי ּבְ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ ׁש ֶאת ּדַ ה ְלַקּדֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ
ַעת  ַהּדַ ַגם  ְפּ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַתּצִ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  דֹוָלה,  ַהּגְ
ָבה  ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ִני ְמֵהָרה ִלְקֻדּשׁ ל, ּוְתַזּכֵ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָעה ּבִ ָך ָחְכָמה ּדֵ ִני ֵמִאּתְ עֹוָלם, ּוְתָחּנֵ ּבָ ׁשֶ
ָך  ל ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ְמּתִ ים ּתַ ֱאֶמת. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ּבִ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ
ל  יִנים ׁשֶ ַהּדִ הּוא ְמקֹור  ָנה ׁשֶ ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
דֹוׁש.  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהֹוָרה  ה  ְקדֹוׁשָ נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ָנה.  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ
יֹוֵתר,  ָבה ּבְ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ נּו ָאז ִלְקֻדּשׁ נּו ּוְתָחּנֵ ַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַזּכֵ ים ּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א ַרחּום, ּבְ ָאּנָ
ָלל, ַרק  ָבה ָזָרה ְוִחיצֹוָנה ּכְ נּו ׁשּום ַמֲחׁשָ ְבּתֵ ּלֹא ַיֲעֶלה ָאז ַעל ַמֲחׁשַ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ְוִתׁשְ
בֹות ְקדֹוׁשֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ דֹוָלה,  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ָנִגיל  ְמָך  ׁשִ ּבְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ רּות  ִהְתַקּשְׁ ֹכַח  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ִהירּות,  ְוַהּבְ ַהזַּּכּות  ַתְכִלית  ּבְ ְוַצחֹות  ְוַזּכֹות 
ה ֵמִעְמֵקי  ָ ֻדּשׁ ל ִניצֹוצֹות ַהּקְ ָנה, ְלָבֵרר ּכָ ָ ֹראׁש ַהּשׁ רּוִרים ּבְ ל ַהּבֵ ן ּוְלָבֵרר ּכָ ים ְלַתּקֵ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ עֹוָלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ּבָ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְלַבּטֵ ִלּפֹות, ּוְלַהְמּתִ ַהּקְ
ָנה.  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהּשׁ דֹוִלים ֵמֵראׁשִ ְך ָעֵלינּו ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִויׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּגְ ְוֻיְמׁשַ
ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לֹום, ְלַחּיִ ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵמנּו ָאז ְלַחּיִ ֵבנּו ְוַתְחּתְ ְוִתְכּתְ



ּתֹוָרה ריב תקסח

ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות  ִמְצֹוֶתיָך  ֹמר  ִלׁשְ ֶהם  ּבָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ַחּיִ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת 
ְוַרֲחִמים  טֹוָבה  ְרָנָסה  ּפַ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוֵדנּו  ַגְמנּו  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ

לֹום ְוָכל טֹוב: ים ְוׁשָ ְוַחּיִ

ים, ְוַגם  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ָנה ְלַצּדִ ָ ֶדל ַהִחּיּוב ִלְנֹסַע ַעל ֹראׁש ַהּשׁ ה יֹוֵדַע ּגֹ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ָדִדים.  ַהּצְ ל  ִמּכָ זֶה  ַעל  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ֹעֶצם  ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
ָך  ַבֲאִמּתֶ ְוַהְדִריֵכנּו  ָרֶכיָך  ּדְ ְוהֹוֵרנּו  ִניעֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס 
ה ַעל־ָיָדם  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָנה, ּבְ ָ ים ַעל ֹראׁש ַהּשׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ה ֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ְלַצּדִ ְזּכֶ ּנִ ֵדנּו, ׁשֶ ְוַלּמְ
ר ְסִמיָכֵתנּו  ִעּקָ יָחא,  עּוְקבֹות ְמׁשִ ּבְ יו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  י ַאּתָ ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
ְלִהְתָקֵרב  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ְיֵמי  ַעל  ַרק  הּוא  ִויׁשּוָעֵתנּו 
ַוֲאַנְחנּו  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ָעֵלינּו ֵמֹראׁש  ּוַמְלכּוְתָך  יְך ֱאָלהּוְתָך  ּוְלַהְמׁשִ ֵאֶליָך, 
ה  ְזּכֶ ּנִ ָראּוי. ׁשֶ ים, ְוֵאיְך ְלַרּצֹות אֹוְתָך ָאז ּכָ דֹוׁשִ ָנה ַהּקְ ָ יֵמי ֹראׁש ַהּשׁ ה ּבִ ֲעׂשֶ ֹלא ֵנַדע ַמה ּנַ
ֹוְנִאים ְוַהְמַקְטֵרִגים ִלְסּתֹם  ל ַהּשׂ ֶנֶגד ּכָ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְוֵאיְך ַלֲעֹמד ּכְ ְלַהְמִליְכָך ָעֵלינּו ּבְ
ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ ִאם  י  ּכִ ּוְמַקְטֵריֵגנּו,  ַמְסִטיֵננּו  י  ּפִ
יכּו  ל ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו, ְוַיְמׁשִ ילּו ּכָ ֲחמּו ְלָפֵנינּו ְוַיְכִניעּו ְוַיּפִ י ֵהם ִיּלָ ּוָבֶהם ָאנּו ְסמּוִכים, ּכִ
ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ַעל־ּכֵ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו 
ר  ֵ ָנה, ּוְלִהְתַקּשׁ ָ ים ַעל ֹראׁש ַהּשׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ה ָלֹבא ְלַצּדִ ִניעֹות ְוִנְזּכֶ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ה  ְוִנְזּכֶ ֵלמּות ַעל־ָיָדם,  ׁשְ ּבִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאֵליֶהם 
ָך  ְלּתְ יר ְוָלַדַעת רֹוְממּוְתָך ּוֶמְמׁשַ נּו ְלַהּכִ יְך ָעֵלינּו ֲחָסִדים טֹוִבים, ּוְתַזּכֵ יִנים ּוְלַהְמׁשִ ל ַהּדִ ּכָ
י  ל ְיצּור ּכִ ַעְלּתֹו. ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ְכבֹוְדָך ְמֵהָרה, ְוֵיַדע ּכָ ָעֵלינּו, ְוִתְמֹלְך ָעֵלינּו ּבִ
ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו  ֶמֶלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ַאּפֹו,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ְוֹיאַמר  ְיַצְרּתֹו,  ה  ַאּתָ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ֵמַעּתָ ָ ְקֻדּשׁ נּו ּבִ ׁשֵ ָלה, ּוְתַטֲהֵרנּו ּוְתַקּדְ ָמׁשָ

ּתֹוָרה ריב

ַעת א.  ׁשְ ּבִ ף  ּכַ ף ֶאל  ּכַ ַהְמָחַאת  ַעל־ְיֵדי   
ָראּוי  ר ּכָ ה, ַעל־ְיֵדי־זֶה ְיכֹוִלים ְלַדּבֵ ִפּלָ ַהּתְ
ים  ים ּוְמַדּמִ ָאנּו ְמַכּנִ ָאִרים ׁשֶ ָבִחים ְוַהּתְ ַהּשְׁ
יִטין  ּבִ ּמַ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו 
ָאָדם  ִויֵדי  ִחיַנת  ּבְ זֶה  ם  ּגַ ה'.  ְתמּוַנת  ּבִ
ָנַפִים  ַהּכְ י  ּכִ כא(,  י,  )ְיֶחְזֵקאל  ְנֵפיֶהם  ּכַ ַחת  ִמּתַ

ָנַפִים  ּכְ "ּוַבַעל  ִחיַנת:  ּבְ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵהם 
ִנְכָלל  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ם  ּגַ כ(.  י,  )ֹקֶהֶלת  ָבר"  ּדָ יד  ַיּגֵ
ְותֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  תֹוְך  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ה: ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ

רּות ב.  ִהְתַקּשְׁ ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ּבּור  ַהּדִ ּכַֹח 
יִקים: ּדִ ַלּצַ

ה ְלתֹוָרה ריב ִפָלּ ּתְ

ְך  ִפיָסה ּבָ ָבה ּתְ י ֵלית ַמֲחׁשָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכִ ה ָסתּום ְוֶנְעָלם ִמּכָ ר ַאּתָ )קלה( ָיִחיד ַקְדמֹון, ֲאׁשֶ

ים, ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ְוָנַתּתָ ָלנּו ְרׁשּות ְלַדּמֹות ּוְלַכּנֹות אֹוְתָך ַעל־ְיֵדי  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָלל, ַאְך, ּבְ ּכְ



תקסטּתֹוָרה ריג

זֹוִכים  ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ָאנּו  ים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ ְנִביֶאיָך  ָלנּו  ּלּו  ּגִ ר  ְוְתָאִרים, ֲאׁשֶ ְוִכּנּוִיים  מֹות  ׁשֵ
יֵענּו  ים, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ַרֵחם ָעֵלינּו, ּבְ בֹוְדָך ָעֵלינּו. ַעל־ּכֵ ִכיַנת ּכְ יְך ׁשְ ְלַהְמׁשִ
ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֱאֶמת  ּבֶ ּוְלִהְתַחזֵּק  ְלִהְתעֹוֵרר  ה  ֵמַעּתָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָכל  ּבְ ינּו  ִמּפִ מֹוִציִאים  ָאנּו  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוִרים  ַהּדִ ְלָכל  ֵהיֵטב  ָאְזֵנינּו  ה  ַנּטֶ ׁשֶ
ַמע  ׁשְ ּוִבְקִריַאת  ְדִזְמָרה,  ּוִבְפסּוֵקי  נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ּוְבֵסֶדר  ַחר,  ַ ַהּשׁ ת  ִבְרּכַ ּבְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֵסֶדר 
יר  ְוׁשִ ִסְדָרא,  ּדְ ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ַאֲחֶריָה,  ּלְ ׁשֶ ּוְבַתֲחנּוִנים  ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ּוִבְתִפּלַ ּוִבְרכֹוֶתיָה, 
ין  ָאנּו ְמַדּמִ ָבִחים ְוְתָאִרים ׁשֶ ל ַהּשְׁ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ר ּכָ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ָרֵטי ַהּתְ ל יֹום, ּוְבָכל ּפְ ׁשֶ
ָנה  ַכּוָ ָבִחים ְלָפֶניָך ּבְ ר ׁשְ ל ּוְלַסּדֵ ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ מּוַנת ְיֹהָוה. ַזּכֵ ם ֵהם ּתְ ּלָ ֶהם, ּכֻ ים אֹוְתָך ּבָ ּוְמַכּנִ
ַעת  ׁשְ ּבִ ִים  ּפַ ּכַ ִלְמִחיַאת  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ א  ִלּבָ ּדְ ֵמעּוְמָקא  דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ דֹוָלה  ּגְ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ק ִנְמָרץ ּבֶ ה ּוְבֵחׁשֶ ְמָחה ַרּבָ דֹול ּוְבׂשִ ִהְתַלֲהבּות ּגָ ה ּבְ ִפּלָ ַהּתְ
ה ַעל־ ם ִנְזּכֶ יט. ּגַ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוְתמּוַנת ְיֹהָוה ַיּבִ נּו ּבְ ם ּבָ ְתמּוַנת ְיֹהָוה. ִויֻקּיַ יט ּבִ ְלַהּבִ
ם  ְנֵפיֶהם. ּגַ ַחת ּכַ ְבִחיַנת, ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ֵתנּו ּבִ ְהֶיה ְתִפּלָ ּתִ ִים, ׁשֶ ּפַ ְיֵדי־זֶה ַעל־ְיֵדי ְמִחיַאת ּכַ
ֵהם  ה, ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ תֹוְך ּתֹוָרה ׁשֶ ֵתנּו ּבְ ִפּלָ ְהֶיה ִנְכֶלֶלת ּתְ ּתִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ׁשֶ ִנְזּכֶ
ִהְתַלֲהבּות  ב ּבְ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ה ּבְ נּו ִלְתִפּלָ ֶמָך, ְוַזּכֵ ַיד ּכֹוֶתֶבת ְוַיד חֹוֶתֶמת. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ף ּבִ ף ֶאל ּכַ ְתעֹוְררּו ָיֵדינּו ְלַהְמָחַאת ּכַ ּיִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ דֹול ּבֶ ּגָ
ֵדי ָלַדַעת  ּכְ זֶה נֹוָצְרנּו  ִביל  ׁשְ ּבִ ר ַרק  ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ּבֶ יר אֹוְתָך  ּוְלַהּכִ ְיֹהָוה  ְתמּוַנת  ּבִ יט  ְלַהּבִ
י ְוִנְצִחי  לֹום, טֹוב ֲאִמּתִ ֶמָך, ְלַבל אֹוַבד עֹוד ַחס ְוׁשָ ֱאֶמת. ָעְזֵרנּו ְלַמַען ׁשְ יר אֹוְתָך ּבֶ ּוְלַהּכִ
ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ַמֵהר  י ּכְ י ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפׁשִ ּתִ ַרׂשְ ָכל־ֵעת, ּפֵ ָיִדי ִלְזּכֹות ּבֹו ּבְ ר ּבְ זֶה ֲאׁשֶ ּכָ
ָך  י ִעם יֹוְרֵדי בֹור. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ְלּתִ י ְוִנְמׁשַ ּנִ ר ִמּמֶ ְסּתֵ ְלָתה רּוִחי ַאל ּתַ ֲעֵנִני ְיֹהָוה ּכָ
ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ִני  ְוַזּכֵ ָעה.  ׁשֵ ְוִנּוָ ֶניָך  ּפָ ָהֵאר  יֵבנּו  ֲהׁשִ ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ָך.  ְבַחְסּדֶ יֵעִני  הֹוׁשִ
ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּבּור  ַהּדִ ְלֹכַח  ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֱאֶמת,  ּבֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ
ֲאָבְרָכה  ָך.  ְפַאְרּתֶ ּתִ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֶתָך  ִהּלָ ּתְ ִפי  ֵלא  ִיּמָ ַמִים.  ׁשָ ְוִיְרַאת  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ה  ַהְרּבֵ
ם ָקְדׁשֹו  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ ִפי. ּתְ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל־ֵעת ּתָ ֶאת ְיֹהָוה ּבְ

רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ּתֹוָרה ריג

ה א.  "ַאּתָ סּוק  ִמּפָ ַהּיֹוֵצא  סא"ל  ם  ׁשֵ ֵיׁש 
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּוְכׁשֶ ז(,  לב,  ים  ִהּלִ )ּתְ "ִלי  "ֵסֶתר 

ְגַזר  ּנִ ֶות ׁשֶ יל ֶאת ָהָאָדם ִמּמָ הּוא רֹוֶצה ְלַהּצִ
ַעל  ַהּבַ ִמן  אֹותֹו  ּוְלַכּסֹות  יר  ּוְלַהְסּתִ ָעָליו 
זֶה  ּבְ אֹותֹו  ה  ּוְמַכּסֶ יר  ַמְסּתִ הּוא  ָאז  ָבר,  ּדָ
ּיּוַכל  ׁשֶ ָמקֹום  ׁש  ְמַבּקֵ ָבר  ּדָ ַעל  ְוַהּבַ ם,  ֵ ַהּשׁ

ֶכף  ְסָתר. ַאְך ּתֵ ַחת ַהִמְכֶסה ְוַהּמִ ֵנס ּתַ ְלִהּכָ
ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֲחַמת  ּכַֹח  לֹו  ֵאין  ָעָליו  יט  ּבִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ַהזֶּה:
ה ֵסֶתר ב.  ַבת "ַאּתָ ין ּתֵ ָצִריְך ְלַהְפִסיק ּבֵ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֵצרּוף  ֵדי ׁשֶ ר" ּכְ ִלי" ְלֵתַבת "ִמּצַ
ִנים(: ן ּפְ לֹום )ַעּיֵ ם סמא"ל ַחס ְוׁשָ ֵ ַהּשׁ



ה ְלתֹוָרה ריג ִפָלּ ּתְ תקע

ה ְלתֹוָרה ריג ִפָלּ ּתְ
ְמֵרִעים  ִמּסֹוד  יֵרִני  ְסּתִ ּתַ ֶסָלה.  סֹוְבֵבִני  ּתְ ט  ַפּלֵ י  ָרּנֵ ְצֵרִני  ּתִ ר  ִמּצַ ִלי,  ֵסֶתר  ה  ַאּתָ )קלו( 

ְירֹוְמֵמִני.  צּור  ּבְ ָאֳהלֹו  ֵסֶתר  ּבְ יֵרִני  ַיְסּתִ ָרָעה  יֹום  ּבְ ּכֹו  ּסֻ ּבְ ֵנִני  ִיְצּפְ י  ּכִ ָאֶון.  ּפֲֹעֵלי  ת  ֵמִרְגׁשַ
ל  ָרֵאל, ּוִבְפָרט ַעל ּכָ ָך ִיׂשְ י ִיְתלֹוָנן. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַעל ַעּמְ ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ יֹוׁשֵ
ֶהם ִמיֵני ֳחָלִאים ּוַמְכאֹוִבים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ַרֵחם  ִבין ּבָ ר הֹוְלִכין ּוְמַסּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֲעָיירֹות ִיׂשְ
יב ַחְרּבֹו ֶאל ְנָדָנּה. חּוס ַוֲחֹמל ֲעֵליֶהם  ְלָאְך ֶהֶרף ָיֶדיָך, ְוָיׁשִ ֶמָך, ֶוֱאֹמר ַלּמַ ֲעֵליֶהם ְלַמַען ׁשְ
אֹו  ף,  ִלְנּגֹ יֶהם  ּתֵ ּבָ ֶאל  ָלֹבא  ִחית  ׁשְ ַהּמַ ן  ִתּתֵ ְוֹלא  ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ֵאִרית  ׁשְ ל  ּכָ ְוַעל 
ַעל ַהְיׁשּועֹות, ּבֹוֵרא  ַעל ָהַרֲחִמים, ּבַ ל, ּבַ ל ַהּצֵ לֹום. ַרֵחם ַרֵחם, ַהּצֵ יק ּוְלַהֲחִליׁש ַחס ְוׁשָ ְלַהזִּ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ַלֲעָבֶדיָך  ְזֹכר  ְפָלאֹות,  ַהּנִ ֲאדֹון  ְתִהּלֹות,  נֹוָרא  ְרפּואֹות, 
ַרֲחֶמיָך  ּוְלַמַען  ְלַמֲעָנם  ה.  ֵהּנָ ַעד  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִמיֵמי  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ל ִמיֵני ֳחָלִאים  ָרֵאל, ִמּכָ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ יֵלנּו, אֹוָתנּו ְוָכל ַעּמְ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ים, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוׁשָ ָהַרּבִ
ֵלָמה  ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ָרֵאל. ְוִתׁשְ ׂשְ ּלֹא ָיבֹואּו ַעל ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ ים, ׁשֶ ּוַמְכאֹוִבים ּוֵמחּוׁשִ
ַרֵחם  ֹחִלי אֹו ַמְכאֹוב,  ֵאיזֶה  ּבְ יָת אֹוָתם  ִהּכִ ָבר  ּכְ ר  ָרֵאל( ֲאׁשֶ ׂשְ )ִמּיִ ְלָכל אֹוָתם  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן 
ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל  ַהּגּוף,  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  ְמֵהָרה  ֵאם  ְוַרּפְ ֲעֵליֶהם 
ם,  ה. ֵאל ַחי ְוַקּיָ י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ֶמָך )ּוִבְפָרט ַלחֹוֶלה פב"פ(, ּכִ ָלֶהם ְלַמַען ׁשְ
ל עֹוָלם,  ַחת. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַ ֵדנּו ִמּשׁ ֶות ּפְ ָאֵלנּו ִמּמָ ים ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמּות, ּגְ ן ָלנּו ַחּיִ ים, ּתֶ ְמַחּיֶה ַחּיִ
ְגַזר  ּנִ ָכל־ֵעת, ּוִבְפָרט ַעל ִמי ׁשֶ ה ְלַבד יֹוֵדַע ִמי ָוִמי אֹוְרִבים ָעֵלינּו ּבְ ָרֵאל, ַאּתָ ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ין ֶאת  יר ּוְלַהְצּפִ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַהְסּתִ לֹום, ְוַרק ַאּתָ ָעָליו ֵאיזֶה ְגזֵָרה ֹלא טֹוָבה ַחס ְוׁשָ
ָרֵאל, ּוִבְפָרט  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ִבים ָעָליו. ַרֵחם ַעל ּכָ ָרֵאל, ֵמָהאֹוְרִבים ַהְמַסּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּכָ
מֹוֶתיָך  ׁשְ יֵלם ּבִ ְמֵרם ְוַהּצִ ְגַזר ָעָליו ֵאיזֶה ְגזֵָרה ֹלא טֹוָבה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוׁשָ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ַעל ּכָ
ל ַצר ְואֹוֵיב ְואֹוֵרב ּוַמְסִטין. ַרֵחם ָעֵלינּו  ים, ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵרם( ּבְ יֵלם )ְוַהְסּתִ ים. ְוַהּצִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו  ָטן ִמּלְ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר ׂשָ ֲעֵדנּו ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ּדֶ ְוָהֵגן ּבַ
יֵלנּו  ְוַהּצִ ָך  ַעּמֶ ַעל  ְיֹהָוה  חּוָסה  ה.  ָאּתָ יֵלנּו  ּוַמּצִ ׁשֹוְמֵרנּו  ֵאל  י  ּכִ יֵרנּו,  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל 
א,  ּלָ ָרֵאל. ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ ה ׁשֹוֵמר ִיׂשְ י ַאּתָ ה ּכִ ָפה ּוְגזֵָרה ָקׁשָ ּגֵ ת ַהּמַ ּנּו ַמּכַ ִמזְַּעֶמָך ְוָהֵסר ִמּמֶ
ל  ֹמר ֶאת ּכָ יר ְוִלׁשְ ם, ְלַהְסּתִ ֵאיזֶה ׁשֵ ֵאיזֶה ֶדֶרְך, ּבְ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּבְ ָתִאים ְיֹהָוה . ַאּתָ ׁשֹוֵמר ּפְ
ין ּוֵבין  ַזר־ּדִ ין ֹקֶדם ּגְ ל ִמיֵני ְגזֵרֹות ָרעֹות ּבֵ ין, ּוִמּכָ יׁשִ ָגִעין ּוַמְרִעין ּבִ ל ּפְ ָרֵאל, ִמּכָ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ
ּלֹא ִיְהֶיה  ֹאֶפן ׁשֶ ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ּבְ יֵלם ּבְ ְמֵרם ְוַהּצִ ין. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוׁשָ ַזר־ּדִ ְלַאַחר ּגְ
ְכֶסה,  ר ְוַהּמִ ְסּתָ ַחת ַהּמִ לֹום, ּתַ ְסִטיִנים ִלְכֹנס ּוְלִהְתַאֵחז ַחס ְוׁשָ ׁשּום ּכַֹח ְלָהאֹוְרִבים ְוַהּמַ
הֹוִרים( ְוַהּנֹוָרִאים.  ים )ַהּטְ דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ ׁשְ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּבִ יר ּבְ ה ּוַמְסּתִ ה ְמַכּסֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ֵנם  ְצּפְ ֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ּתִ ֵסֶתר ּפָ יֵרם ּבְ ְסּתִ תּוב, ּתַ ּכָ ָרֵאל ִמְקָרא ׁשֶ ָך ִיׂשְ נּו ּוְבָכל ַעּמְ ְוַקּיֵם ּבָ
ְבָאָהְלָך  ָאגּוָרה  יֵרִני.  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ֵצל  ּבְ ָעִין  ת  ּבַ ִאיׁשֹון  ּכְ ְמֵרִני  ׁשָ ְלׁשֹונֹות.  ֵמִריב  ה  ֻסּכָ ּבְ
י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ י.  ִיָחְלּתִ ִלְדָבְרָך  ה  ָאּתָ י  ּוָמִגּנִ ִסְתִרי  ָלה.  ּסֶ ָנֶפיָך  ּכְ ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים 
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ י ָחִסיִתי ָבְך. ּכִ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ ְוַהּצִ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ה ּכִ ֲעׂשֶ ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ּנַ

צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן:



תקעאּתֹוָרה ריד

ּתֹוָרה ריד

ֶאְמַצע  ּבְ ִתים  ּמֵ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִצינּו  ּמָ ֶ ּשׁ ַמה 
ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ִלּמּוָדם, 
עֹוֵסק  ָהָיה  ִמיָתתֹו  יֹום  יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ
ׁשּום  ָבר  ּדָ ַעל  ְלַהּבַ ָהָיה  ְוֹלא  ּתֹוָרה,  ּבַ
ֹהֶגן  ּכַ ּמּוד  ַהּלִ ִאם  ׁשֶ ַדע,  ָעָליו,  ִליָטה  ׁשְ
ֵאין  ִאם  ֲאָבל  ּכַֹח,  ׁשּום  לֹו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ

ִאם  ָמָרא,  ּגְ ִלּמּוד  ְפָרט  ּבִ ָראּוי,  ּכָ ּמּוד  ַהּלִ
ּכַֹח  יֹוֵתר  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ָאז  ָראּוי  ּכָ ֵאינֹו 
אֹוִתּיֹות  ִגיַמְטִרּיָא  ּבְ ְלמּוד  ּתַ י  ּכִ ּמּוד,  ֵמַהּלִ
ִלּמּוד  ּבְ ּכַֹח  ֵיׁש  ן  ַעל־ּכֵ )ִליִלית(,  ָמּה  ׁשְ ל  ׁשֶ
ְלִהּפּוְך  אֹו  אֹוָתּה  ְלַהְכִניַע  אֹו  ְלמּוד  ַהּתַ

לֹום: ַחס ְוׁשָ

ּתֹוָרה רטו

ְדיֹונֹות  ּפִ ִמיֵני  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ֵיׁש 
ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ָהֶעׂשְ ל  ִמּכָ ין  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ
ֵיׁש  ין  ית־ּדִ ּבֵ ל  ּכָ ּוְכֶנֶגד  יִנים,  ּדִ י  ּתֵ ּבָ
ּכֹוֵלל  ׁשֶ ֶאָחד  ְדיֹון  ּפִ ְוֵיׁש  ְמֻיָחד,  ְדיֹון  ּפִ
ְוֹלא  יִנים,  ּדִ י  ּתֵ ּבָ ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ָהֶעׂשְ ל  ּכָ
ְדיֹון,  ַדע זֶה ַהּפִ ּיֵ ָדָרא ׁשֶ י ִאם ַחד ּבְ ִנְמָצא ּכִ
ְדיֹון  ה ּפִ יק עֹוׂשֶ ּדִ זֶּה ַהּצַ ׁשֶ ּוְפָעִמים ֲאִפּלּו ּכְ
ֵמֲחַמת  זֶה  מֹוִעיל,  ֵאינֹו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ה  ַמּטָ ִמּלְ ָלֶהם  א  ּבָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָלאו  י  ּכִ
ִרים  ָהֶעׂשְ ל  ּכָ יק  ְלַהְמּתִ ּיּוַכל  ׁשֶ זֶה  ּכָ ְדיֹון  ּפִ
ן  ְוַעל־ּכֵ ַאַחת,  ַבת  ּבְ יִנים  ּדִ י  ּתֵ ּבָ ָעה  ְוַאְרּבָ
ין  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ַהזֹּאת  ָקה  ַהַהְמּתָ ָלֶהם  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ִרים,  ָבר ַאֵחר ַהְינּו ַלֲעׂשֹות ּגֵ ּה ְלֹצֶרְך ּדָ ִעּמָ
עֹוָלם ֲחרֹון  ׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ ּיֵ ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ ּכִ
ְוַהֲחרֹון  ין  ַהּדִ יִקים  ְמּתִ ּמַ ּוְכׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ַאף 

ִרים: ין ּגֵ ק ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה ְוַנֲעׂשִ ַאף ִנְמּתָ

ה ְלתֹוָרה רטו ִפָלּ ּתְ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

י  ָרב ִלי ּכִ י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ ל ַהחֹוִסים ּבֹו. ּפָ מּו ּכָ )קד( ּפֹוֶדה ְיֹהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאׁשְ

י  ָפַתי ּכִ ָנה ׂשְ ַרּנֵ ֵחִני ֶסָלה. ּתְ י ִיּקָ אֹול ּכִ ד ׁשְ י ִמּיַ ה ַנְפׁשִ ִדי. ַאְך ֱאֹלִהים ִיְפּדֶ ים ָהיּו ִעּמָ ְבַרּבִ
יַע, ּפֹוֶדה  ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ִדיָת. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ר ּפָ י ֲאׁשֶ ָרה ָלְך ְוַנְפׁשִ ֲאַזּמְ
ה. ַרֵחם ָעֵלינּו  א ָאּתָ ָכל־ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ּבְ ּוַמּצִ
ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו  ִמיד ּבִ דֹוִלים, ְוָתִאיר ָעֵלינּו ֵעת ָרצֹון ּתָ ים ְוַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֶמָך, ּבְ ְלַמַען ׁשְ
ה  ְוִתְפּדֶ ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְוַתְמּתִ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִדיֶניָך  י  ּתֵ ּבָ ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ ָכל  ּבְ ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ יִנים  ְוַהּדִ זֵרֹות  ַהּגְ ל  ִמּכָ נּו  ַנְפׁשֵ
נּו,  ַנְפׁשֵ ה  ְפּדֶ ּתִ ם  ּלָ ִמּכֻ ין,  ּדִ ַזר  ּגְ ְלַאַחר  הּוא  ׁשֶ ין  ּבֵ ין  ּדִ ַזר  ּגְ ֹקֶדם  הּוא  ׁשֶ ין  ּבֵ ְלַמְעָלה,  ְלָך 
ית־ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֶהם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ְגְזרּו ּבָ ּנִ זֵרֹות ׁשֶ ּסּוִרין ְוַהּגְ יִנים ְוַהּיִ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ ְוַתְמּתִ
ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  ָגלּוי  י  ּכִ ְפָרט.  ּבִ ין  ּבֵ ְכָלל  ּבִ ין  ּבֵ ָממֹון,  ּבְ ין  ּבֵ ֶנֶפׁש  ּבְ ין  ּבֵ גּוף  ּבְ ין  ּבֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ִדיֶניָך  י  ָבּתֵ ּבְ ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ְדיֹון  ּפִ ַלֲעׂשֹות  ֵאיְך  ַעד ָמה,  יֹוֵדַע  נּו  ִאּתָ ֵאין  ׁשֶ
ין, ֲעַדִין  ית ּדִ ֵאיזֶה ּבֵ ּבְ ל ֵאיזֶה ִדין ׁשֶ ְדיֹון ְלַבּטֵ ּיֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ּפִ ים, ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
י ִדיִנים. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֵאין מֹוִעיל  ּתֵ ע ּבָ ִרים ְוַאְרּבַ ָכל ָהֶעׂשְ ּבְ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ל ּכָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַבּטֵ
ֵהם  דֹורֹוָתם, ׁשֶ ִחיִדים ּבְ דֹוִלים ַהּיְ יִקים ַהּגְ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ּלֹו. ַעל־ּכֵ ְדיֹון ׁשֶ ַהּפִ



ה ְלתֹוָרה רטו ִפָלּ ּתְ תקעב

ִרים  ָכל ָהֶעׂשְ ּבְ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ל ּכָ ְדיֹון ְלַבּטֵ ׁש ָלֶהם ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ּפִ ּיֵ נּו, ׁשֶ ה ַרּבֵ ְבִחיַנת ֹמׁשֶ ּבִ
יִקים ָהֵאּלּו, ְוָתִאיר ָעֵלינּו ֵמַצח  ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ יִנים. ְוחּוָסה ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּבְ י ּדִ ּתֵ ע ּבָ ְוַאְרּבַ
הּוא ֵעת ָרצֹון. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה ׁשֶ קּות ֹמׁשֶ ּלְ הּוא ִהְסּתַ ִמְנָחה, ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ׁשַ מֹו ּבְ ִמיד ּכְ ָהָרצֹון ּתָ
ָכל  ְגְזרּו ּבְ ּנִ יִנים ׁשֶ זֵרֹות ְוַהּדִ ל ַהּגְ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ רֹות, ְוַתְמּתִ ל ַהּצָ יֵלנּו ִמּכָ נּו ְוַתּצִ ה ַנְפׁשֵ ִתְפּדֶ
ים  ל ִמיֵני ֳחָלִאים ּוַמְכאֹוִבים ּוֵמחּוׁשִ יֵלִני ִמּכָ ים. ְוַתּצִ דֹוׁשִ יֶניָך ַהּקְ י ּדִ ּתֵ ע ּבָ ִרים ְוַאְרּבַ ָהֶעׂשְ
ם  ּלָ ִמּכֻ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְוִיּסּוִרין  ַצַער  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ְרָנָסה  ַהּפַ ּוֵמֶחְסרֹון  ְוכּו'(,  לֹוִנית  ּפְ ן  ּבֶ לֹוִני  ְלּפְ )ּוִבְפָרט 

ִמְנָחה,  ת ּבְ ּבָ ׁשַ ק ּבְ ּלֵ ְסּתַ ּנִ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ֹכַח ּוְזכּות ֹמׁשֶ דֹוִלים, ּבְ ים ְוַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ּצִ ּתַ
ָכל  ּבְ ין ׁשֶ יק ַהּדִ ְדיֹון ְלַהְמּתִ ּיֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ּפִ ה, ׁשֶ ְבִחיַנת ֹמׁשֶ ֵהם ּבִ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ּוְבֹכַח ּכָ

י ִדיִנים: ּתֵ ע ּבָ ִרים ְוַאְרּבַ ָהֶעׂשְ

ל  ל ּכָ ר ְוַתְכִניַע ְוַתֲעֹקר ּוְתַבּטֵ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ים, ּוְתׁשַ ֻרּבִ דֹוִלים ַוֲחָסֶדיָך ַהּמְ ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַהּגְ
ֵהם. ּוְבַרֲחֶמיָך  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ּלֹו, ּוִבְפָרט ִמּכָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִפירֹות ִמּכָ ַהּכְ
ה  ֹכַח ּוְזכּות ֹמׁשֶ ַמד ְלָרצֹון, ּבְ ִמיד, ְוַתֲהֹפְך ַהּשְׁ עֹוָלם ּתָ יְך ֵעת ָרצֹון ּבָ עֹוֵרר ְוַתְמׁשִ ים ּתְ ָהַרּבִ
ְלהֹוִציָאם  ִרים  ּגֵ ַלֲעׂשֹות  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ַנְפׁשֹו  ָמַסר  ר  ֲאׁשֶ ְלָרצֹון,  ַמד  ׁשְ ין  ּבֵ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ
קּותֹו, ֲעַדִין  ּלְ ה ַאַחר ִהְסּתַ ְוַגם ַעּתָ ָרם ְלָרצֹון ָהֶעְליֹון,  ּוְלַקּשְׁ ּוְלַהֲעלֹוָתם  ִפירֹות  ּוּכְ ַמד  ִמּשְׁ
ל  ִחים ְוָהְרחֹוִקים ֵמֱאמּוָנְתָך, ְלַגְיָרם ּוְלָקְרָבם ֵאֶליָך ּוְלַבּטֵ ּדָ ל ַהּנִ ל ַעל ּכָ ּלֵ הּוא עֹוֵמד ּוִמְתּפַ
ִרים ּוַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה  ַמד ְלָרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ּגֵ ִפירֹות ִמן ָהעֹוָלם ּוְלַהֲעלֹות ִמּשְׁ ינּות ְוַהּכְ ל ַהּמִ ּכָ

עֹוָלם: ה ּבָ ַהְרּבֵ

ָך  ִמּמְ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ב ַמֲחׁשָ ן ָמֵלא ֲחָסִדים, חֹוׁשֵ ַחְסּדָ ַרֲחִמים,  ַרֲחָמן ָמֵלא  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ל  ּכָ ּוְבֹכַח  דֹול,  ַהּגָ ּוְזכּותֹו  ֹכחֹו  ּבְ ָעֵלינּו  ָודֹור. ַרֵחם  ּדֹור  ָך ְלָכל  ִלּבְ בֹות  ר ַמְחׁשְ ח, ֲאׁשֶ ִנּדָ
ל  ִמּכָ ין  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ זֶה  ּבָ ן  ּכֵ ם  ּגַ עֹוְסִקים  ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ִפירֹות,  ל ַהּכְ ל ּכָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּוְלַבּטֵ ּבְ זֵרֹות ׁשֶ ל ַהּגְ ל ּכָ י ִדיִנים, ּוְלַבּטֵ ּתֵ ע ּבָ ִרים ְוַאְרּבַ ָהֶעׂשְ
עֹוָלם. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמֲעָנם ּוְלַמַעְנָך, ְוחּוָסה ָעֵלינּו  דֹוָלה ּבָ יְך ֱאמּוָנה ּגְ ִרים ּוְלַהְמׁשִ ְוַלֲעׂשֹות ּגֵ
לֹום ְמֹאד  עֹוָלם ַחס ְוׁשָ ִטים ּבָ ּשְׁ ִפירֹות ִמְתּפַ ינּות ְוַהּכְ ר ַהּמִ דֹוָלה ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ֵעת ָצָרה ַהּגְ ּבָ
ת  ֶרׁשֶ ה ְנָפׁשֹות ּבְ ּמָ ִסין ּכַ ָכל יֹום ִנְתּפָ ֹמאל, ְוִכְמַעט ּבְ ֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוׂשְ ר ֵאין ּדֶ ְמֹאד, ֲאׁשֶ
ּוְלׁשֹונֹות  ָחְכמֹות  ִלְלֹמד  יו  ַעְכׁשָ ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ָהָרע  ִלּמּוָדם  ּבְ ְנָעִרים  ִכים  ַהְמַחּנְ ַהּכֹוְפִרים, 
נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ּכַֹח  ְוַעל  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְוכּו', 
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יק  ּוְלַהְמּתִ יְך ֵעת ָרצֹון  ּיֹוְדִעים ְלַהְמׁשִ ׁשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ְוָכל 
ֵדנּו ְוהֹוֵרנּו  ַמד ְלָרצֹון. ַרֵחם ְוחּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ּוְלַמֲעָנם, ְוַלּמְ עֹוָלם ְוַלֲהֹפְך ִמּשְׁ ּבָ ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם, ְוַאל ַיֲחִריׁשּו  ִתּקּוֵננּו ּוְבִתּקּון ּכָ ַעְסקּו ּבְ ּיַ יִקים ָהֵאּלּו ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ֵאיְך ְלעֹוֵרר ֶאת ּכָ
ֹזאת  ּכָ ָהְיָתה  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוַהזָָּרה  ָרה  ַהּמָ ָצָרה  ֵעת  ּבְ קֹוטּו  ִיׁשְ ְוַאל 
ֲעֹונֹוֵתינּו  י ּבַ ָרֵאל. ּכִ ַמִים, ָהִקיצּו ְלָצרֹות ִיׂשְ ֲעֵדנּו, ִאי ׁשָ ינּו ּבַ ַמים, ַהְפּגִ ִמימֹות עֹוָלם. ִאי ׁשָ
ַהזֹּאת  דֹוָלה  ַהּגְ ָרה  ַהּצָ ְמִרירּות ַמְכאֹוב  יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ה,  ָהֵאּלֶ ים  ָהִעּתִ צֹוק  ּבְ ים,  ָהַרּבִ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵדַע ֵאיְך  ַהזֹּאת, ֵאין  ָרה  ַהּצָ יׁש ְמַעט ְמִרירּות  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ִמי  ִלּבֹו ֵהיֵטב.  ּבְ
ַמִים, ְוַעל ּכַֹח ּוְזכּות ֲאבֹוֵתינּו  ָ ּשׁ ּבַ ֵען ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ לֹו. ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ין ּוְלַבּטְ יק ַהּדִ ּוְלַהְמּתִ



ה ְלתֹוָרה רטו ִפָלּ תקעגּתְ

ָתם  ר ִאְלָמֵלא ְתִפּלָ ִלים ָעֵלינּו, ֲאׁשֶ ּלְ ים ָהעֹוְמִדים ֲעַדִין ּוִמְתּפַ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּצַ
ֵדנּו ֵאיְך ְלעֹוְרָרם  לֹום ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַלּמְ ֹלא ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַקּיֵם ַחס ְוׁשָ
יק  ָתם ְמֵהָרה, ְלַהְמּתִ ׁשָ ּקָ ּיּוְכלּו ִלְפֹעל ּבַ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ַמּטָ ֶהם ֹעז ְוַחִיל ִמּלְ ּוְלָהִקיָצם ּוְלהֹוִסיף ּבָ
ַמד  ִפירֹות ִמּשְׁ ל ַהּכְ י ִדיִנים, ְוַלֲהֹפְך ּכָ ּתֵ ע ּבָ ִרים ְוַאְרּבַ ָכל ָהֶעׂשְ ּבְ זֵרֹות ׁשֶ יִנים ְוַהּגְ ל ַהּדִ ּכָ

עֹוָלם: עֹוָלם ְוִיְתַרּבּו ֵגִרים ּוַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה ּבָ ה ּבָ דֹוׁשָ ט ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֵ ּשׁ ְלָרצֹון, ְוִתְתּפַ

ן ּכַֹח  ִנְפְלאֹוֶתיָך, ְוִתּתֵ ה ּכְ ְפָלאֹות, ֲעׂשֵ ה ֲאדֹון ַהּנִ דֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ ָמֵלא ַרֲחִמים, ּגְ
ְדיֹוֵניֶהם ּוְתִפּלֹוֵתיֶהם  ֻעּלֹות ַיַחד ַעל־ְיֵדי ּפִ י ַהּפְ ּתֵ ְפֲעלּו ׁשְ ּיִ דֹוִלים ְוַהּנֹוָרִאים, ׁשֶ יֶקיָך ַהּגְ ְלַצּדִ
ִרים  ָהֶעׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ זֵרֹות  ְוַהּגְ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ַהּנֹוָראֹות 
יק ַהֲחרֹון ַאף  גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ְוַגם ִיְזּכּו ְלַהְמּתִ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּבְ ַגׁשְ י ִדיִנים, ּבְ ּתֵ ע ּבָ ְוַאְרּבַ
ִרים ּוַבֲעֵלי  ַמד ְלָרצֹון, ְוַלֲעׂשֹות ּגֵ ִפירֹות ִמן ָהעֹוָלם, ְוַלֲהֹפְך ִמּשְׁ ל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהּכְ ּוְלַבּטֵ
ה ִנְפָלאֹות  ה עֹוׂשֶ ה, ְוַאּתָ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ה ֹכל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ י ַאּתָ עֹוָלם, ּכִ ה ּבָ ְתׁשּוָבה ַהְרּבֵ
ְדָרֶכיָך  ָכל ַהְיׁשּועֹות ַיַחד ּבִ יֵעִני ּבְ ה ָיֹכל ְלהֹוׁשִ ָך, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים, ַאּתָ דֹולֹות ְלַבּדֶ ּגְ

ְפָלִאים: ַהּנִ

ִפירֹות  ל ִמיֵני ּכְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּטֵ ֵלָמה, ּבַ ן ָלנּו ֱאמּוָנה ׁשְ ל עֹוָלם, ּתֶ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַרֲחִמים  ּבְ ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָקׁשֹות.  זֵרֹות  ּגְ ל  ּכָ ֵמָעֵלינּו  ל  ּטֵ ּבַ ֱאמּוָנה,  ּוִבְלּבּוֵלי 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ה ְמֵהָרה ְמֵהָרה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלל,  ּכְ ין  ּדִ ֲערֹוֶבת  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ׁשּוִטים,  ּפְ
ַרע  ְמֹאד,  ָוַמר  ַרע  י  ּכִ ַהזֹּאת  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ֲחֹמל,  ֲחֹמל  ַרֵחם,  ַרֵחם  ֱאֶמת.  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ
ל  ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ נּו, ּכַ ְמִרירּות ַנְפׁשֵ ֶפׁש, ְוֹלא ַדי ָלנּו ּבִ י ָנַגע ַעד ַהּנֶ ָוַמר, ַרע ָוַמר, ַרע ָוַמר, ּכִ
ם ָאנּו רֹוִאים ֵמָרחֹוק  ל, ַאף ּגַ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ַנְפׁשֹו ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוָביו, ֲאׁשֶ ֶאָחד ּבְ
ילֹוסֹוִפים ְוַהּכֹוְפִרים  ר ַהּפִ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ר ָצרֹות ַנְפׁשֹות ִיׂשְ עּור, ְוָהִעּקָ ִלי ׁשִ ָרֵאל ּבְ ָצרֹות ִיׂשְ
ָלזֶה  ְוִנּתֹוֵסף  ְלָפֶניָך,  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ט  ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ רֹוִצים  ָהֲארּוִרים  ִעים  ָהְרׁשָ
ין  גֹוְרָיא ּבֵ ה ַקּטֵ ר ִנְתַרּבָ ִרים, ֲאׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ָך ִיׂשְ ין ַעּמְ ּבֵ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ָרה ֵמִרּבּוי ַהּמַ ֹעֶצם ַהּצָ

לֹום: א ֵאין ׁשָ ְלִוים ֲאֵליֶהם, ְוַלּיֹוֵצא ְוַלּבָ ל ַהּנִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוֵבין ּכָ ַהּתַ

ַהזֹּאת  ַהּתֹוָרה  ּבְ ֱאַמר  ַהּנֶ ְדיֹון  ְוַהּפִ ָקה  ַהַהְמּתָ ֹכַח  ּבְ ׁשֶ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ים  ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ יִקים ַהּגְ ּדִ ר ַהּצַ י ִדיִנים, ֲאׁשֶ ּתֵ ע ּבָ ִרים ְוַאְרּבַ ל ָהֶעׂשְ ל ּכָ ין ׁשֶ יק ַהּדִ ְמּתִ ּמַ ׁשֶ
ֹכַח זֶה ֵיׁש ָלנּו ִתְקָוה ֲעַדִין  ְפָלא, ַעל ּבּוְריֹו, ּוְלַמְעָלה ְלַמְעָלה. ּבְ ְדיֹון ַהּנִ יֹוְדִעים סֹוד זֶה ַהּפִ
ֱאמּוָנה  ּבֶ ְלַהְכִניָסם  ַרְך,  ְתּבָ ּתִ ֵאֶליָך  ְנָפׁשֹות  ְלָקֵרב  ם  ּגַ ַאף  ּוְלָכל טֹוב,  ִלישּוָעה  ְלַצּפֹות 
ט מּול  ן ּוִמְתַחּבֵ ל ְלָפֶניָך ּוִמְתַחּנֵ ּלֵ ן ֲעַדִין ֲאִני עֹוֵמד ּוִמְתּפַ ה. ַעל־ּכֵ ם ַעּתָ ה ּגַ ה, ַעּתָ דֹוׁשָ ַהּקְ
ן  ַהּבֵ ּוְכֵעין  ֲאדֹוָניו  ֶאל  ֶעֶבד  ֵעין  ּכְ ָוֶרַגע,  ָכל־ֵעת  ּבְ ִליׁשּוָעְתָך  ה  ּוְמַצּפֶ ַוֲחָסֶדיָך,  ַרֲחֶמיָך 
ְוַעל  י,  ּבִ לּוִים  ַהּתְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ִויַרֵחם  ְוָיחֹוס  ָמִים  ָ ִמּשׁ ְיֹהָוה  ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיׁשְ ַעד  ָאִביו,  ֶאל 
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֵמָעֵלינּו  ל  ִויַבּטֵ יק  ְוַיְמּתִ ְמֵהָרה  יֵענּו  ְויֹוׁשִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ֲחָלַצי  ְויֹוְצֵאי  ַני  ּבָ
ִפירֹות  ַהּכְ ל  ּכָ ל  ִויַבּטֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּוִמּכָ רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַיּצִ נּו  ְוִיְפּדֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ֵמנּו  ִויַקּיְ ינּו  ִויַחּיֵ ֵקנּו  ִויַחזְּ ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּוִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּוִמּכָ ֵמָעֵלינּו  ֱאמּוָנה  ְלּבּוֵלי  ּבִ ְוָכל 
ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלטֹוָבה,  ִסּבֹות  ב  ִויַסּבֵ ָתִמיד.  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ



ּתֹוָרה רטז תקעד

י ִמְקָרא  ם ּבִ ֹמאל. ִויֻקּיַ ֱאֶמת ּוְבָתם ֵלָבב, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוֹלא ָנסּור ֵמְרצֹונֹו עֹוד ָיִמין ּוׂשְ ּבֶ
ְמָרה  ְוֶאׁשְ ָאָדם  ק  ֵמֹעׁשֶ ֵדִני  ּפְ ְרֶאה.  ּתִ אֹור  ּבָ תֹו  ְוַחּיָ ַחת  ָ ּשׁ ּבַ ֵמֲעֹבר  ַנְפׁשֹו  ָדה  ּפָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ִני.  ֵדִני ְוָחּנֵ י ֵאֵלְך ּפְ ֻתּמִ ִדיָתה אֹוִתי ְיֹהָוה ֵאל ֱאֶמת. ַוֲאִני ּבְ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ּפָ ּקּוֶדיָך. ּבְ ּפִ
ה ִעּמֹו ְפדּות. ְוהּוא  י ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ֵדִני. ּכִ י ְגָאָלּה ְלַמַען אֹוְיַבי ּפְ ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ
ֵדה ֱאֹלִהים ֶאת  ָך. ּפְ נּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו. קּוָמה ֶעְזָרָתה ּלָ ה ֶאת ִיׂשְ ִיְפּדֶ
ֱאֶמת  ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ּבְ ָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו. ַוֲאִני ְתִפּלָ ִיׂשְ

ֶעָך: ִיׁשְ

ּתֹוָרה רטז

ה  ִפּלָ ְרכֹות ַהּתְ ֵרה( ּבִ מֹוֶנה ֶעְשׂ ׁש ַח"י )ְשׁ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ יִנים,  ַהּמִ ת  ְרּכַ ּבִ חּוץ 
קֹוִרין  ַהִפילֹוסֹוִפים  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ִלין  ְמַבּטְ ָאנּו 

ִלין  ּוְמַבּטְ ּוַמְכִניִעין  ַחי,  ל  ּכָ ֵאם  אֹוָתּה 
יקֹוְרִסים: יִנים ְוָהֶאּפִ ַהּמִ

ּתֹוָרה ריז

י־ ָראׁשֵ ַמְלָאִכי(,  )סֹוף  ה  "ֹמׁשֶ "ּתֹוַרת  "ִזְכרּו 
ַתּמּוז  ּבְ ָאז  י  ּכִ ָוא"ו.  ָחֵסר  ז  ּמֻ ּתַ בֹות  ּתֵ
ְכָחה  ַהּשִׁ ן  ְלַתּקֵ רֹון  ּכָ ַהזִּ יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין 

ּבֹו,  רּו  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּלּוחֹות  ַעל־ְיֵדי  ה  ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ
או,  ק ַהּוָ ּלֵ רּו ַהּלּוחֹות ִנְסּתַ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ּוֵמַאַחר ׁשֶ

ן ָוא"ו: ן ָוא"ו ְוָרְחּבָ י ַהּלּוחֹות ָאְרּכָ ּכִ

ּתֹוָרה ריח

ְתֹאם ָהָאָדם נֹוֵסַע ְלֵאיזֶה ָמקֹום  ִלְפָעִמים ּפִ
יר ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאיזֶה  ֵדי ְלַהְסּתִ ָרחֹוק, זֶהּו ּכְ
יֹוֵדַע  ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ ְוַאף  ָעָליו.  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ זֵָרה  ּגְ

ן  ֶפׁש יֹוַדַעת ִמזֶּה, ַעל־ּכֵ ל זֶה ַהּנֶ ִמזֶּה, ִעם ּכָ
ם  ׁשָ ְרֵסם  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַאְך  ִלְנֹסַע,  ָרצֹון  לֹו  א  ּבָ

יֵלנּו: לֹום. ה' ַיּצִ יק לֹו ַחס ְוׁשָ יּוַכל ְלַהזִּ

ּתֹוָרה ריט

ֶאת  ּוַמְקִטין  יר  ּוַמְסּתִ ַמֲעִלים  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָאז  ְפלּות,  ְוׁשִ ֲעָנָוה  ּבַ ַעְצמֹו 
ְבִחיַנת  ן ַמְרֶאה ַעְצמֹו ֵאָליו ּבִ ם ּכֵ ְבָיכֹול ּגַ ּכִ
ֲאָותֹו ּוְגאֹונֹו  ְפלּות, ּוְמַצְמֵצם ֶאת ּגַ ֲעָנָוה ְוׁשִ
ִעּמֹו,  ְוׁשֹוֵכן  ְבָיכֹול  ּכִ ַעְצמֹו  ֶאת  ּוַמְקִטין 
ָאָדם  ׁשֶ א. ֲאָבל ּכְ ּכָ ּכֹן ְוֶאת ּדַ ְבִחיַנת: ֶאׁשְ ּבִ
ם  ֵ ַהּשׁ ָאז  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ל  ּדֵ ּוִמְתּגַ ֶאה  ִמְתּגָ

ר  ֲאָותֹו ּוְגֻדָלתֹו ֲאׁשֶ ן ַמְרֶאה ּגַ ם ּכֵ ַרְך ּגַ ִיְתּבָ
ְוַגֲאָותֹו  בֹודֹו  ּכְ ל  ּוְלַקּבֵ ִלְסּבֹל  יּוַכל  ִמי 
ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ּוׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ "ִהּנֵה  י:  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ
א  ּבָ ּוִמזֶּה  כז(,  ח,  )ְמָלִכים־א  ְוכּו'  לּוָך"  ְיַכְלּכְ ֹלא 
ים:  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ
ִיְהֶיה  ַהזֶּה  ִית  "ְוַהּבַ ִית:  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ]ְוזֶהּו 

ֶעְליֹון"[.



ה ְלתֹוָרה ריט ִפָלּ תקעהּתְ

ה ְלתֹוָרה ריט ִפָלּ ּתְ

ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ִהְתַאזָּר.  ֹעז  ְיֹהָוה  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  אּות  ּגֵ ָמָלְך  ְיֹהָוה  )*לז( 

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך,  ְוִתְפַאְרּתֶ ְתָך  ֻדּלָ ּגְ רֹוְממֹות  ְקָצת  ֵער  ְלׁשַ יּוַכל  ִמי  י  ּכִ ְוַגֲאָוְתָך,  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ
דֹוִלים  ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ֶדל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ַאְך ִמּגֹ ל ְמֹאד ְוִלְגֻדּלָ דֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהּלָ ּגָ
ל  נּו ִמּכָ ים ְורֹוַמְמּתָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ה ּבָ ֵאי עֹוָלם, ְוַאּתָ ָרִציָת ְלַגּלֹות ַמְלכּוְתָך ְלָכל ּבָ
ּדּוׁש ָעֵלינּו  דֹול ְוַהּקִ ְמָך ַהּגָ נּו ַלֲעבֹוָדְתָך ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ַהּלְ
ל עֹול ַמְלכּוְתָך  ּנּוַכל ִלְסּבֹל ּוְלַקּבֵ ֵדי ׁשֶ ְתָך ְוַגֲאָוְתָך ּכְ ֻדּלָ ּתָ ֶאת ּגְ ׁשְ ָקָראָת, וצמצמת ְוִהְלּבַ
ָהֲעָנָוה  ת  ִמּדַ ּתְ  ְוָלַבׁשְ נּו,  ַתְרּבֵ ְוַעְנַוְתָך  ְסָעֵדנּו  ּתִ ִויִמיְנָך  ֶעָך  ִיׁשְ ָמֵגן  ָלנּו  ן  ּתֵ ַוּתִ ָעֵלינּו, 
ִמיֵעם ֶאת הֹוד  ׁשְ ַוּתַ ָך ּתֹוָרה ּוִמְצֹות,  ד ְלַעּמְ ְוָיַרְדּתָ ַעל ַהר ִסיַני ְלַלּמֵ ְבָיכֹול,  ּכִ ְטנּות  ְוַהּקַ
דֹולֹות  ן ּתֹוָרה ַהְבָטחֹות ּגְ ֲהבֹות ֵאׁש, ְוַהְבָטַחת ָלֶהם קֹוֵדם ַמּתָ ָך ִמּלַ רֹות ָקְדׁשֶ קֹוְלָך ְוִדּבְ
ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים  ם ּתִ ים ְוכּו'. ְוַאּתֶ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ תּוב: ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמֹאד, ּכְ
ְבָיכֹול,  ּכִ ְוַקְטנּות  ִחיַנת ַהְכָנָעה  ּבְ ּלּות ָהיּו  ְוַהִהְתּגַ ל ֵאּלּו ַהַהְבָטחֹות  ּכָ ׁשֶ ְוגֹוי ָקדֹוׁש ְוכּו'. 
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵלמּות, ּכְ ׁשְ ָרֵאל עֹול ַמְלכּוֶתָך ְוִיְרָאְתָך ֲעֵליֶהם ּבִ לּו ִיׂשְ ַקּבְ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְוָכל זֶה ּבִ
י ֶתֱחָטאּו.  ֵניֶכם ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפְ א ָהֱאֹלִהים ּוַבֲעבּור ּתִ י ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ּבָ ּכִ
ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ נּו  ִלּבֵ ְוָלׂשּום ֹזאת ַעל  זֶה ֵהיֵטב  ל  ּכָ ִלְזּכֹר  נּו  ְוַזּכֵ ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו  ן חּוס  ַעל־ּכֵ
ר  ר זֶה ִעיּקָ ְוִיְרָאְתָך ָעֵלינּו ֲאׁשֶ ל עֹול ַמְלכּוֶתָך  ֱאֶמת ְלַקּבֵ ה ְלִהְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי זֶה ּבֶ ְוִנְזּכֶ
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ נּו, ּכְ ָבר זֶה ֵמִאּתָ ׁש ּדָ ה ַמְקִטין ֶאת ַעְצְמָך ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבּקֵ ְרצֹוְנָך, ְוִכְבָיכֹול ַאּתָ
י ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְוכּו'. ַעל־ ְך ּכִ ָרֵאל ָמה ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ה ִיׂשְ ְוַעּתָ

יָך  ל ַמֲעׂשֶ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ֵלמּות, ּוְבֵכן ּתֵ ׁשְ ֵאָלְתָך ֹזאת ּבִ נּו ְלַמּלֹאת ׁשְ ן ַזֵכּ ּכֵ
רּוִאים ְוֵיָעׂשּו  ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ
ְפלּות  ת ָהֲעָנָוה ְוַהּשִׁ ה ְלִמּדַ ְזּכֶ ּנִ ֵלם, ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ם ֲאגּוָדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ּלָ ּכֻ
ְתָך  ֻדּלָ רֹוְממּות ּגְ ָכל ֵעת ּבְ יר ַעְצֵמנּו ּבְ ה ְלַהְזּכִ ל ָאָדם, ְוִנְזּכֶ ְפֵני ּכָ ַפל רּוַח ּבִ ֱאֶמת ְוִלְהיֹות ׁשְ ּבֶ
ָרֵאל ָרִציָת  ִיׂשְ ֶדל ַאֲהָבְתָך ֶאת  ר ִמּגֹ ְוַעְנְוָתנּוֶתיָך ַעד ֲאׁשֶ ְוֹגֶדל ַמֲעַלת טּוְבָך  ָך  ְוִתְפַאְרּתֶ
ְבִחיַנת  ּבִ ְתָך  ּוְגֻדּלָ ֲאָוְתָך  ּגַ ֶאת  ְוִצְמַצְמּתָ  ת  ׁשַ ַהְלּבָ זֶה  ּוֵמֲחַמת  ֲעֵליֶהם,  ַמְלכּוְתָך  ְלַגּלֹות 
ה ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו, ְוַעל־ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֲאָוְתָך ּכְ ּתְ ְוִצְמַצְמּתָ ּגַ ׁשְ ִהְלּבַ אּות ָלֵבׁש ׁשֶ ְיֹהָוה ָמָלְך ּגֵ

ְתָך  ֻדּלָ ְפלּות ֶנֶגד ּגְ ת ָהֲעָנָוה ְוַהּשִׁ יָלא ְלִמּדַ ְזּכֹר ֹזאת ֵהיֵטב ַעל־ְיֵדי זֶה ָנבֹוא ִמּמֵ ּנִ ְיֵדי זֶה ׁשֶ
ִבּטּול  ל ַעְצֵמנּו ֵאֶליָך ּבְ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ת טּוְבָך ְוַעְנְוָתנּוֶתיָך, ַעד ׁשֶ ְורֹוְממּוְתָך ְוֶנֶגד ּגֹוֶדל ִמּדַ
יְך אֹור ֱאֹלהּוְתָך  יֹוֵתר ְלַהְמׁשִ ּבְ ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ׁש.  ְבִחיַנת ַאִין ַמּמָ ּבִ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ מּור ַעד  ּגָ
ַצְמֵצם ְוַתְקִטין ֶאת ַעְצְמָך ֵאֵלינּו  ְבָיכֹול ּתְ ה ּכִ ם ַאּתָ ּגַ ּוַמְלכּוְתָך ְוִיְרָאְתָך ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ל ְלעֹוָלם  ׁשֵ ּלֹא ִנּכָ ְמֶרּנּו ׁשֶ ַגת ֱאֹלהּוְתָך ְוִיְרָאֶתָך, ְוִתׁשְ יֹוֵתר אֹור ַהּשָׂ ל ּבְ ּנּוַכל ְלַקּבֵ ְכֵדי ׁשֶ ּבִ
ְלַגֲאָוה  א  ּבָ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָלנּו  הֹוַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  רּוַח  ּסּות  ְוַהּגַ ֲאָוה  ַהּגַ ת  ִמּדַ ּבְ
ְדְלָך  ּגָ בֹוד  ּכְ ִלְסּבֹל  יּוַכל  ּוִמי  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ל  ּדֵ ּוִמְתּגַ ֶאה  ִמְתּגָ ְבָיכֹול  ּכִ ה  ַאּתָ ם  ּגַ ֲאַזי  ְוַגְדלּות 
ֲעֹונֹוֵתינּו  ׁש ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ר ַעל־ְיֵדי זֶה ָחַרב ַהּבֵ ֲאָוְתָך ּוְגאֹוֶנָך, ַעד ֲאׁשֶ ָך ְורֹוְממּות ּגַ ְוִתְפַאְרּתֶ
ֲאָוְתָך  ׁש ִלְסּבֹל ּגַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתָך ּוְגאֹוֶנָך, ְוָאז ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַהּבֵ ֻדּלָ יֹוֵתר ּגְ ִליָת ּבְ ּגִ ת ׁשֶ ֵמַחּמַ



ּתֹוָרה רכ תקעו

ר ַעל־ְיֵדי זֶה  ִית ַהזֶּה. ַעד ֲאׁשֶ י ַהּבַ לּוָך ַאף ּכִ ַמִים ֹלא ְיַכְלּכְ ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ָ י ֵהן ַהּשׁ ּוְגאֹוֶנָך ּכִ
ְכִלית  ּלּות הּוא ּתַ ֹרב ַהִהְתּגַ ְבָיכֹול. ִנְמָצא ׁשֶ ִכיָנה ּכִ ּנּו אֹור ַהּשְׁ ק ִמּמֶ ּלֵ ֶנְחַרב ְלַגְמֵרי ְוִנְסּתַ
יׁש  ּוַמְלּבִ יר  ַמְסּתִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָרה  ְוַהַהְסּתָ ְמצּום  ַהּצִ ַעל־ְיֵדי  ְיָקא  ְוּדַ ָרה,  ְוַהַהְסּתָ ְמצּום  ַהּצִ
ּלּות ֱאֹלהּוְתָך ְוִהְתָקְרבּוְתָך  ר ִהְתּגַ ְייָקא ִעיּקָ ַרְך ַעל־ְיֵדי זֶה ּדַ ּוְמַצְמֵצם אֹור ֱאֹלהּוְתָך ִיְתּבָ
ת  נּו ִמּדַ ל ֵמִאּתָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ִנים ְלׁשַ ל ּפָ ה ַעל ּכָ נּו ָנא ֵמַעּתָ ן ַזֵכּ דֹוִלים, ַעל־ּכֵ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ֵאֵלינּו ּבְ
ֲעָנָוה  יר ּוְלַהֲעִלים ּוְלַהְקִטין ַעְצֵמנּו ּבַ נּו ְלַהְסּתִ ַזּכֵ א ּתְ ַרּבָ ְדלּות ְלַגְמֵרי, ַרק ַאּדְ אּות ְוַהּגַ ַהּגֵ
ּלּות  ִהְתּגַ ה אֹור ֱאֹלהּוְתָך ּוַמְלכּוְתָך ְוִיְרָאְתָך ָעֵלינּו ּבְ ּלֶ ְתּגַ ַעל־ְיֵדי זֶה ּיִ דֹול, ַעד ׁשֶ ְפלּות ּגָ ְוׁשִ
ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה ֲהלֹוא  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ תּוב: ִאם ִיּסָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ דֹול, ִויֻקּיַ ּגָ
ֱאֹלהּוְתָך  ָיֵדינּו אֹור  ַעל  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ְיֹהָוה.  ְנֻאם  ָמֵלא  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת 
ם ֶאת עֹול ַמְלכּוְתָך ֲעֵליֶהם ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם  לּו ֻכּלָ ֵאי עֹוָלם, ַוְיַקּבְ ּוַמְלכּוְתָך ְוִיְרָאְתָך ְלָכל ּבָ
תֹוָרֶתָך:  תּוב ּבְ ּכָ ָכבֹוד, ּכַ ְמלֹוְך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד ּכִ
ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה  ל ָהָאֶרץ ּבַ ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

מֹו ֶאָחד: ֶאָחד ּוׁשְ

ּתֹוָרה רכ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלָאָדם  ַצַער  ֵאיזֶה  ֵיׁש  ִאם 
ּבֹור אֹו  ר ַצֲערֹו ִלְפֵני ָחָכם אֹו ּגִ ְוהּוא ְמַסּפֵ

ָיכֹול  ֶאְצלֹו,  ַרֲחִמים  עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ ַעד  יר,  ָעׁשִ
ֲערֹו: ע ִמּצַ ׁשַ ְלִהּוָ

ּתֹוָרה רכא

ם א.  ֵ ַהּשׁ ר,  ַמֲעׂשֵ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ֵצל ָידֹו,  ה ָעָליו ּבְ יט ָידֹו ּוְמַכּסֶ ַרְך מֹוׁשִ ִיְתּבָ

ֹוְנָאיו: ילֹו ִמּשׂ ּוַמּצִ

קּות, ב.  ּפְ ְלִהְסּתַ ר  ַמֲעׂשֵ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ם  ּגַ
ּיֵׁש לֹו: ה ׁשֶ ּמֶ ק ַעְצמֹו ּבַ ּפֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה רכא ִפָלּ ּתְ

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִלי ֵלב טֹוב  ְוֵתן  יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )עז( 

ַרֲחֶמיָך, ְוַתְזִמין ִלי  ִני ּבְ ָחּנֵ ּתְ ֶ ל ַמה ּשׁ עֹוַתי ּוִמּכָ ר ִמּמָ ן ַמֲעׂשֵ ִני ִלּתֵ ְצָדָקה. ּוְתַזּכֵ ְלַהְרּבֹות ּבִ
ׁש ֶאת  ָך ְלַבּקֵ ְרּכְ י ּדַ ֹוְנַאי ּוֵמרֹוְדַפי, ּכִ יֵלִני ִמּשׂ ּצִ ֶהם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ים ֲהגּוִנים ִלְזּכֹות ּבָ ֲעִנּיִ
ֶעְזִרי  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל  ע. חּוס  יק רֹוֵדף ֶאת ָהָרׁשָ ַצּדִ ף, ֲאִפּלּו  ְרּדָ ַהּנִ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני, ּבְ ָחּנֵ ּתְ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ִמּכָ ִמיד ַמֲעׂשֵ ן ּתָ ה ִלּתֵ ֶאְזּכֶ יֵעִני ְוַחזֵּק ֶאת ְלָבִבי, ׁשֶ ְוהֹוׁשִ
יִתי  י ְוָכל ָצְרֵכי ּבֵ ל ָצְרּכִ יק ִלי ּכָ ָך, ְוַתְסּפִ ְרָנָסִתי ֵמִאּתְ דֹוָלה ָעַלי, ְוַתְזִמין ִלי ּפַ ְוִתְפׁשֹט ָיְדָך ַהּגְ
נּו ִמְקָרא  ֵלָאה, ְוַקּיֵם ּבָ ַחת ָיְדָך ָהְרָחָבה ְוַהּמְ ֶאְצָטֵרְך ָלֶהם, ִמּתַ דֹוָלה, ֹקֶדם ׁשֶ ְבַהְרָחָבה ּגְ
ק  ּפֵ ֶחְלִקי ָתִמיד ּוְלִהְסּתַ ֵמַח ּבְ ה ִלְהיֹות ׂשָ י. ְוֶאְזּכֶ ִלי ּדָ ָרָכה ַעד ּבְ תּוב, ַוֲהִריקֹוִתי ָלֶכם ּבְ ּכָ ׁשֶ
ֵצל  יֵרִני, ְוָתֵגן ָעַלי ּבְ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ לֹום, ּוְבֵצל ּכְ ִני. ְוֹלא ֶאְהֶיה ִנְבָהל ְלהֹון, ַחס ְוׁשָ ָחּנֵ ּתְ ֶמה ׁשֶ ּבַ
נּו  ם ּבָ ִמּיּות ְורּוָחִניּות. ִויֻקּיַ ַגׁשְ ל ׂשֹוְנַאי ְורֹוְדַפי ּבְ יֵלִני ִמּכָ ה ָעַלי ְוַתּצִ דֹוָלה, ּוְתַכּסֶ ָיְדָך ַהּגְ
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ַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר  יִתיָך ִלְנֹטַע ׁשָ ּסִ ִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ָבַרי ּבְ ים ּדְ תּוב, ָוָאׂשִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ְצָמח ְוֶצֶדק  תּוב, ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ עֹוָלם, ִויֻקּיַ לֹום ּבָ ים ׁשָ ה. ְוָתׂשִ י ַאּתָ ְלִציֹון ַעּמִ
ַרֲחִקי  ּכֹוָנִני  ּתִ ְצָדָקה  ּבִ ְוֶנֱאַמר,  קּו,  ָנׁשָ לֹום  ְוׁשָ ֶצֶדק  ׁשּו  ִנְפּגָ ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ָקף.  ִנׁשְ ַמִים  ָ ִמּשׁ
י, ָקְרָבה ֶאל  ָעְנּתִ י ָעֶליָך ִנׁשְ י ֹלא ִתְקַרב ֵאָלִיְך. ָעְזֵרִני ּכִ ה ּכִ ִחּתָ י ֹלא ִתיָרִאי ּוִמּמְ ק ּכִ ֵמֹעֶשׁ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֵדִני, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י ְגָאָלּה ְלַמַען אֹוְיַבי ּפְ ַנְפׁשִ

ּתֹוָרה רכב

ְוַלֲעֹבד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  ָצִריְך 
נֹוֵפל  ִלְפָעִמים  ְוִאם  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ה'  ֶאת 
ִמים  ּיָ ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַחזֵּק  ָצִריְך  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ
ֶהָאָרה  ֵאיזֶה  לֹו  ַמְזִריַח  ָהָיה  ׁשֶ ַהּקֹוְדִמים 

ִהְתעֹוְררּות  ה ּבַ ְקָצת, ְוֹיאֵחז ֶאת ַעְצמֹו ַעּתָ
ר ַיַעְזרֹו  ָהָיה לֹו ִמּקֶֹדם, ַעד ֲאׁשֶ ִריָחה ׁשֶ ְוַהזְּ

ַרְך, ָאֵמן: ם ְוַיֲחֹזר ְוִיְזַרח לֹו אֹורֹו ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ה ְלתֹוָרה רכב ִפָלּ ּתְ

נּו ַלֲעבֹוד אֹוְתָך  ַזֵכּ ל עֹוָלם,  ְרָנָנה, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ )*לח( ִעְבדּו ֶאת ְיֹהָוה ּבְ

ַעְזֵרִני  ְדֵרָגִתי, ּתַ ְמָחה, ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ֲאִני נֹוֵפל ִמּמַ ׂשִ ִמיד ּבְ ְמָחה ְוִלְהיֹות ּתָ ׂשִ ִמיד ּבְ ּתָ
ר  ִמים ַהּקֹוְדִמים, ַעד ֲאׁשֶ ּיָ ָהִייָת ַמְזִריַח ּוֵמִאיר ִלי ּבַ ִריָחה ְוַהֶהָאָרה ׁשֶ ַהזְּ ְלַחזֵּק ֶאת ַעְצִמי ּבְ
י  ַפְלּתִ ּנָ י ׁשֶ יו ַאף ַעל ּפִ ם ַעְכׁשָ ן ּגַ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ּכֵ י ְלִהְתַחזֵּק ּבַ ַעל־ְיֵדי זֶה ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ִלּבִ
ה ְלִהְתַחזֵּק ְוֵליֵלְך ַאַחר ַהִהְתעֹוְררּות  י ֵכן ֶאְזּכֶ י ְמֹאד, ַאף ַעל ּפִ מּו ֵעיַני ְוִלּבִ ם ִמזֶּה ְוִנְסּתְ ּגַ
ֱאֶמת ַאף ִאם ֹלא ָהִייִתי זֹוֶכה ְלׁשּום ְזִריָחה ְוֶהָאָרה  י ּבֶ ָהָיה ִלי ָאז, ּכִ ִריָחה ְוַהֶהָאָרה ׁשֶ ְוַהזְּ
ִריָחה ְוַהֶהָאָרה  ֹכַח ַהזְּ י ְלִהְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוָדֶתָך, ּבְ ן ְלַחזֵּק ֶאת ִלּבִ ם ּכֵ ֵמעֹוָלם, ָהָיה ָראּוי ִלי ּגַ
ַאֲהָבה  ֱאֶמת ּבְ ים ֲאֵחִרים ַהזֹּוִכים ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבֶ ַעם, ַלֲאָנׁשִ ָכל ּפַ ה ֵמִאיר ּוַמְזִריַח ּבְ ַאּתָ ׁשֶ
חּוׁש  ְרֶאה ּבְ ּנִ ן ֵליֵלְך ַאֲחֵריֶהם, ּכַ ם ּכֵ אי ָראּוי ִלי ּגַ ַוּדַ דֹול, ּבְ ְמָחה ְוִהְתַלֲהבּות ּגָ ְוִיְרָאה ְוׂשִ
ֵאינֹו סּוָמא ּוַמֲאִמיִנים ּבֹו  ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ים סּוִמים ְוִעְוִרים ַמֲחִזיִקים ַעְצָמם ּבְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ ׁשֶ
ה  ַהְרּבֵ ַוֲחִסיִדים  יִקים  ַצּדִ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ זֹוִכים  ָאנּו  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַאֲחָריו,  ְוהֹוְלִכים 
ַמֲעָלה ֻמְפֶלֶגת ְמֹאד  דֹוִלים ּבְ יִקים ַהּגְ ּדִ ן ֵאּלּו ַהּצַ ּכֵ ל ׁשֶ ֱאֶמת, ִמּכָ ַהזֹּוִכים ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבֶ
ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ְוֶלֱאֹחז  ִעְקבֹוָתם  ּבְ ֵליֵלְך  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלנּו  ָראּוי  אי  ַוּדַ ּבְ ָפֵנינּו.  ּלְ ׁשֶ ּדֹורֹות  ּבַ ָהיּו  ׁשֶ
דֹוִלים  ֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֱאֶמת, ִמּכָ ן ַלֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ ם ּכֵ ּוְלִהְתעֹוֵרר ּגַ
ֱאֶמת  דֹול ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ן ֵאיזֶה ְזִריָחה ְוֶהָאָרה ְוִהְתעֹוְררּות ּגָ ם ּכֵ ל ּגַ ַעְצִמי ְלַקּבֵ ָזִכיִתי ֲאִני ּבְ
י ֵכן  י ְמֹאד, ַאף ַעל ּפִ מּו ֵעיַני ְוִלּבִ י ִמזֶּה ְוִנְסּתְ ְך ָנַפְלּתִ י ַאַחר ּכָ ָעִמים, ֲהַגם ּכִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ר  ׁש, ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ ָיִדי ַמּמָ ָבר ָהָיה ּבְ ּכְ לֹום ַמה ׁשֶ ד ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ַח ּוְלַאּבֵ ּכֹ ר ִלי ִלׁשְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ֹמִחי  י ּבְ ּתִ ׁשְ ְמעּו ָאְזַני, ְוִהְרּגַ ָראּו ֵעיַני ְוׁשָ ה ׁשֶ י ִמּמַ ִלְבִלי ְלַהֲאִמין ְלַעְצִמי ּוְלַהֲעִלים ֵעיַני ְוִלּבִ
ת ֲעבֹוָדֶתָך. ַמה  ַ ּוְנִעימּות ְקֻדּשׁ ׁשּוַקת ֱאמּוָנֶתָך  ּתְ ֶדל  ִמּגֹ ּוְזִריחֹות ְקדֹוׁשֹות  י ֶהָארֹות  ְוִלּבִ
ל  ּכָ ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ּשְׁ ּבַ נֹוָדע  י  ּכִ ַלֲחֵבַרי,  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ְלַעְצִמי  ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ ְלַצּיֵר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ
ה ָוַדַעת ְוִהְתעֹוְררּות  ָ ּלֹא ָזִכיִתי ְלהֹוִסיף ְקֻדּשׁ י ׁשֶ יּה, ְוֹלא ּדַ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ַחד ּכְ
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י  ְדּתִ ל טֹוָבִתי ְוִאּבַ י ֶאת ּכָ ָכְחּתִ י ׁשָ יִתי טֹוָבה. ּכִ ם ָנׁשִ יֹוֵתר, ַאף ּגַ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ַלֲעבֹוָדְתָך ּבְ
ִריָחה ָהָיה  קּות ַהֶהָאָרה ְוַהזְּ ּלְ ִפיָלה ְוִהְסּתַ ם ַהּנְ י ּגַ י ּכִ ְתנּו ִלי, ּוֶבֱאֶמת ָיַדְעּתִ ּנָ ָיַדִים ַמה ׁשֶ ּבְ
י  ּכִ ֲעבֹוָדְתָך,  ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ַעְצִמי  ְלַחזֵּק ֶאת  ְכֵדי  ּבִ ה  ָהֲעִלּיָ ֹצֶרְך  ַהְיִריָדה  י  ּכִ ְלטֹוָבִתי,  ן  ּכֵ ם  ּגַ
ֵלמּות  ר ׁשְ ְלֵעיָלא. ְוִעּקַ ְבִחיַנת ִאְתֲערּוָתא ּדִ ָהָיה ִלי ִמּקֶֹדם ָהְיָתה ַרק ּבִ ִריָחה ְוַהֶהָאָרה ׁשֶ ַהזְּ
ן ָהָיה ָראּוי ִלי ְלִהְתַחזֵּק ְמֹאד,  א, ְוִאם ּכֵ ְלַתּתָ ְבִחיַנת ִאְתֲערּוָתא ּדִ ְהֶיה ּבִ ּתִ ָהֲעבֹוָדה הּוא ׁשֶ
י  ה, ּכִ ַעְצָמּה. ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ קּות ַהֶהָאָרה ּבְ ּלְ ִפיָלה ְוִהְסּתַ ְלִהְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוָדְתָך ַעל־ְיֵדי ַהּנְ
כּו  ְוֶנְחׁשְ י  ִלּבִ ֶנֱאַטם  זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ְוַהְיִריָדה,  ִפיָלה  ַהּנְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַעְצִמי  ֶאת  ְלַחזֵּק  ָזִכיִתי  ֹלא 
י  . ַאְך ַאף ַעל ּפִ ר ָיַדְעּתָ ֲאׁשֶ ה ְמֹאד ּכַ דֹוָלה ַוֲעֻמּקָ י ּגְ ּלִ ִפיָלה ְוַהְיִריָדה ׁשֶ ר ַהּנְ ֵעיַני, ַעד ֲאׁשֶ
ה  ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי ְוָעְזֵרִני ֵמַעּתָ עֹוָלם, ַעל־ּכֵ י ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ָבר הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּכִ ֵכן ּכְ
ַעְצִמי  זִָּכיִתי ֲאִני ּבְ ִריָחה ְוַהֶהָאָרה ׁשֶ ֹכַח ַהזְּ ֲעבֹוָדְתָך ּבְ ר ּוְלִהְתַחזֵּק ּבַ ּבֵ ִנים, ְלִהְתּגַ ל ּפָ ַעל ּכָ
ִדיֵקי  ל ַהּצַ דֹוׁשֹות ׁשֶ ֹכַח ּוְזכּות ַהְזִריחֹות ְוַהֶהָארֹות ַהּקְ ְפָרט ּבְ ָעִמים, ּבִ ָבר ֵאיזֶה ּפְ ל ּכְ ְלַקּבֵ
ר הֹוִפיעּו  ם ַלֲאֵחִרים, ַעד ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ְוָרצּו ְלֵהִטיב ִמּטּוָבם ּגַ זָּכּו ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבֶ ֱאֶמת, ׁשֶ
ִפיָלֵתנּו ִויִריָדֵתנּו,  דֹול ָעְזֵרנּו ָלקּום ִמּנְ ֹכָחם ּוְזכּוָתם ַהּגָ ם ָעֵלינּו, ּבְ ם ּגַ ְעּתָ ת ּדַ ַ ֵמאֹור ְקֻדּשׁ
תּוב: סֹוֵמְך  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֱאֶמת, ִויֻקּיָ ִנים ַלֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ּוְלִהְתעֹוֵרר ֵמַעּתָ
י  י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי ֹאַיְבּתִ ׂשְ פּוִפים. ְוֶנֱאַמר: ַאל ּתִ ְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ ְיֹהָוה ְלָכל ַהּנֹ
י. ָאֵמן  ּכִ יּהַ ָחׁשְ ִאיר ֵנִרי ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַיּגִ ה ּתָ י ַאּתָ ְך ְיֹהָוה אֹור ִלי. ְוֶנֱאַמר: ּכִ ֹחׁשֶ ב ּבַ י ֵאׁשֵ ּכִ

ן ְיִהי ָרצֹון: ּכֵ
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ת  ׁשַ ּקָ אּו ּבַ ּלֹא ְיַמּלְ ִלְפָעִמים ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ
ַמע ְוִזְמִנין  ׁשָ י: )ֹזַהר ַוּיֵָרא ק"ה:( 'ִזְמִנין ּדְ יק, ּכִ ּדִ ַהּצַ

ִלְגֹזר  כֹול  ּיָ ׁשֶ יק  ַצּדִ ֵיׁש  ֲאָבל  ְוכּו',  ָלא'  ּדְ
ן: ְהֶיה ּכֵ ּיִ ְולֹוַמר: ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ

ּתֹוָרה רכד

ּנּו: ִלים ִחּיּות ְוֶהָאָרה ִמּמֶ יק ְמַקּבְ ּדִ ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ִמן ַהּצַ

ּתֹוָרה רכה

ַעד  חֹון  ִבּטָ ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 
יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  סֹוף,  ֵאין 
ן  ּכֵ חֹון  ּטָ ַהּבִ ּוְכִפי  יֹוֵתר,  חֹון  ּטָ ּבִ לֹו  ֵיׁש 

ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְצָדָקה,  ּבִ ְלַהְרּבֹות  זֹוֶכה 
ֶדר  ּגֶ הּוא  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ן  ּוְלַתּקֵ ִלים  ְלַהׁשְ זֹוֶכה 

ָהָאָדם:

ה ְלתֹוָרה רכה ִפָלּ ּתְ

ּוִבְפָרט  ֳחָלִאים,  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַהּצִ ְוָעְזֵרִני  יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעַלי  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )קלז( 

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ֶכל.  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח  ְוִקּיּום  ָהָאָדם  ַחּיּות  ר  ִעּקָ ִהיא  ׁשֶ ָהֵרָאה  ֵמֹחִלי 



ה ְלתֹוָרה רכה ִפָלּ תקעטּתְ

ּוְלַכּבֹות  ִקיט  ְלַהׁשְ ָתִמיד  ב  ַהּלֵ ַעל  ָהֵרָאה  ְנֵפי  ּכַ ִויַרֲחפּו  ֶאְצִלי,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָתִמיד  ָהֵרָאה 
ַכְנֵפי  ְוִיְתַקּיֵם ּבְ לֹום,  ל ַהּגּוף ַחס ְוׁשָ ּלֹא ַיְבִעיר ְוֹלא יֹוִקיד ֶאת ּכָ ב ׁשֶ ִחּמּום ְוַתְבֵעַרת ַהּלֵ
ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבי  א.  ִלּבָ ּדְ א  ְרּתָ ּפֻ ּכַ ּפֶֹרת,  ַהּכַ ַעל  ְכָנַפִים  י  ּפֹוְרׂשֵ רּוִבים  ַהּכְ ְוָהיּו  ָהֵרָאה, 
אּוַכל  ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ָכל־ֵעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ֵמַעּתָ ֵדִני ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ּבְ ה, ְוַלּמְ ֲחֹמל ָעַלי ֵמַעּתָ
ה  ּדָ ּלֹא ִיְבֲערּו יֹוֵתר ֵמַהּמִ ִמים ָהָרִעים ְוָהֲעכּוִרים, ׁשֶ ְבֵעַרת ַהּדָ ְך ּתַ ִקיט ּוְלַזּכֵ ְלַכּבֹות ּוְלַהׁשְ
ֶהם,  ּבָ ׁשֶ ָהֲעִכירּות  ּוֵמִרּבּוי  ָמִרים  ֵמַהּשְׁ ִמים  ַהּדָ ְך  ּוְלַזּכֵ ן  ּוְלַסּנֵ ֹמאל,  ִלׂשְ ְוֹלא  ִמין  ְלּיָ ֹלא 
ָבה ָרָעה, ְוֹלא יֹוִסיף )ְוֹלא ֲאִניַח( עֹוד ָהֵאׁש ָהַרע ִלְבֹער  ּלֹא אֹוִסיף ַלְחׁשֹב ׁשּום ַמֲחׁשָ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ֲאוֹות, ַרק  ַהּתַ ִרּבּוי  י ַעל־ְיֵדי  ּבִ ׁשֶ ְחלּוִחית  ַהּלַ ְוֹלא אֹוִקיד עֹוד ֶאת  ֹרף  ְוֹלא ֶאׂשְ ָלל,  ּכְ י  ּבִ
י  ְעּתִ ל ֶאת ּדַ ל. ְוֹלא ֲאַבְלּבֵ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ֲאוֹות ָרעֹות, ּוִבְפָרט ִמּתַ ל ַהּתַ ֱאֶמת ִמּכָ ֶאְתַרֵחק ּבֶ
ַרֲחפּו  ּיְ ׁשֶ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְנֵפי ֵרָאה  ַהּכַ ת  ַ ַעם ְקֻדּשׁ ּפַ ָכל  ּבְ יְך  ה ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ עֹוד, ַרק 
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְתַקּיֵם  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ב,  ַהּלֵ ִחּמּום  ְבֵעַרת  ּתַ ֶאת  ִקיטּו  ְוַיׁשְ ִויַכּבּו  ב,  ַהּלֵ ַעל  בּו  ִויַנּשְׁ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ְמנּוִנית ְלֹמִחי ּבִ ַ ְחלּוִחית ְוַהּשׁ ל ַהּלַ גּוִפי, ְוַיֲעֶלה ּכָ ּבְ ְמנּוִנית ׁשֶ ַ ְחלּוִחית ְוַהּשׁ ל ַהּלַ ּכָ
דֹול  אֹור ּגָ ְכִלי ַזְך ָוַצח, ּוֵמִאיר ּבְ דֹול, ְוִיְהֶיה ֹמִחי ְוׂשִ אֹור ּגָ ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ָיָדם ָיִאיר ַהּמַֹח ּבְ
ֶהָאָרה  ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, הֹוֵלְך ָואֹור ּבְ ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה ּבִ ִמיד, ּבְ ּתָ

ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה: דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ַעם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּבִ ָכל ּפַ ְיֵתָרה ּבְ

ֹאֶפן  ֵלמּות, ּבְ ׁשְ י ּבִ ְכִלי ְוַדְעּתִ ְהֶיה ׂשִ ּיִ ִני ׁשֶ ָך ְוַזּכֵ ִני ֵמִאּתְ ַעת, ָחּנֵ ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוֵנן ָלָאָדם ּדַ
ַפְרְנֵסִני  ה ּתְ ַאּתָ ָך ָתִמיד ׁשֶ ה ִלְבֹטַח ּבְ ֶאְזּכֶ ֵלמּות, ׁשֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֵלם ּבְ חֹון ׁשָ ה ְלִבּטָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָכל־ֵעת יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֶאְהֶיה  חֹון ּבְ ִבּטָ ל ַמְחסֹוִרי ָתִמיד. ְוֶאְתַחזֵּק ּבְ ן ִלי ּכָ ֵלִני ְוִתּתֶ ּוְתַכְלּכְ
גּוף ָוֶנֶפׁש  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּבְ ַגׁשְ ַע ּבְ ׁשֵ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֵעִני ּבְ ּתֹוׁשִ ָך ׁשֶ ַחְסּדְ טּוַח ּבְ ּבָ
חֹון  ּטָ ל ַהּבִ חֹון ְלעֹוָלם, ְוֹלא יּוְכלּו ִרּבּוי ֲעֹונֹוַתי ָהֲעצּוִמים ְלַבְלּבֵ ּטָ ּוָממֹון, ְוֹלא ֶאּפֹל ִמן ַהּבִ
ַיֲעֹבר ָעַלי ִלְבֹטַח  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָעה ּבְ ָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ְלִהְתַחזֵּק ּבְ לֹום. ַרק ֶאְזּכֶ י ַחס ְוׁשָ ּלִ ׁשֶ
י  ְטחּו ַביֹהָוה ֲעֵדי ַעד ּכִ תּוב, ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְכִלית, ּכְ ֱאֶמת, ַעד ֵאין סֹוף ְוַעד ֵאין ּתַ ָך ָתִמיד ּבֶ ּבְ
ְוֵאיָנם  ִלים  ּכָ ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ ְוַרֲחֶמיָך  ָך  ַחְסּדְ ְבֹעֶצם  טּוַח  ּבָ ְוֶאְהֶיה  עֹוָלִמים.  צּור  ְיֹהָוה  ְבָיּה 
ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַרק  ָעַלי,  ְגֹמל  ּתִ ַכֲעֹונֹוַתי  ְוֹלא  ָחִליָלה,  ִלי  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַכֲחָטַאי  ֹלא  י  ּכִ ְלעֹוָלם.  ִמים  ּתָ
ׁש  ְמַחּדֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ים  ְוַהֲחָדׁשִ ִנים  ַהְיׁשָ ֲחָסֶדיָך  ַדְרֵכי  ּבְ ְוָהֲעצּוִמים,  ים  ֻרּבִ ַהּמְ ִנְפְלאֹוֶתיָך  ּבְ
ְוָכל  ֵביִתי  י  ַאְנׁשֵ ְרָנַסת  ּפַ ְוָכל  ְרָנָסִתי  ּפַ ל  ּכָ ִלי  ן  ְוִתּתֶ ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  ּוְבָכל־ֵעת  יֹום  ָכל  ּבְ
יֵעִני  ְצָטֵרְך ָלֶהם. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּנִ דֹוָלה ֹקֶדם ׁשֶ ַהְרָחָבה ּגְ י ְוָכל ִהְצָטְרכּוֵתנּו ּבְ לּוִים ּבִ ַהּתְ
ְלַהְרּבֹות  חֹון  ּטָ ַהּבִ קּות  ִהְתַחזְּ ַעל־ְיֵדי  ִני  ּוְתַזּכֵ ַע.  ׁשֵ ְלִהּוָ ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ָכל־ֵעת  ּבְ
יֹום  ָכל  ּבְ ִלי  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַרק  ָלל,  ּכְ ַלֲחֵברֹו  ִמּיֹום  ֶאְחׁשֹב  ְוֹלא  ָכל־ֵעת,  ּבְ ְצָדָקה  ּבִ
ֱאֶמת  ּבֶ ְיֹהָוה  ִיְרֵאי  ְלַהֲחִזיק  ה  ְוֶאְזּכֶ ַרֲחֶמיָך.  ּבְ ִלי  ְזִמין  ּתַ ׁשֶ ים ֲהגּוִנים  ַלֲעִנּיִ ִלְצָדָקה  ֲאַפזֵּר 
ַמְחסֹוָרם  ל  ּכָ יָקם  ּוְלַהְסּפִ ּוְלתֹוְמָכם  ְלַהֲחִזיָקם  ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְבִמְצֹוֶתיָך  תֹוָרֶתָך  ּבְ ָהעֹוְסִקים 
ִמיד ְלַהְרּבֹות  ב, ַרק ֶאְתַחזֵּק ּתָ ל אֹוִתי ִמזֶּה ׁשּום מֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ ר ֶיְחַסר ָלֶהם, ְוֹלא ְיַבְלּבֵ ֲאׁשֶ
ְפָרט  ל ָצְרֵכי ִמְצָוה ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה, ּבִ ה ַעל ּכָ ים ֲהגּוִנים, ּוְלַפזֵּר ָממֹון ַהְרּבֵ ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ּבִ
דֹוׁש  ַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ חֹון  ִבּטָ ּבְ ָחָזק  ְוֶאְהֶיה  ְלדֹורֹות.  ים  ָהַרּבִ ְזכּות  הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל 



ּתֹוָרה רכו תקפ

ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ְלעֹוָלם,  ַתֲעֹזב אֹוִתי  ְוֹלא  ָתִמיד  ְלטֹוָבה  ֲעִדי  ּבַ ְגֹמר  ּתִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא, 
יֹהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו: ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ תּוב, ּבָ ּכָ ׁשֶ

ָכל־ ּבְ ֵלם  ׁשָ חֹון  ִבּטָ ּבְ ֵקִני  ְוַחזְּ ֵצִני  ַאּמְ ְורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ָכל  ָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ּבְ ים ֲהגּוִנים, ּוְלִהְתַחזֵּק ּבְ ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֵעת, ּבְ
ָדָקה  ַהּצְ ה ַעל־ְיֵדי  ְוֶאְזּכֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ים  ָהַרּבִ ּוְזכּות  ִמְצָוה  ִעְסֵקי 
ּבּוִרים  ְפצּוִפים ּדִ ל ַהּקֹולֹות ְוַהּצִ ה ַלֲעׂשֹות ִמּכָ ֵלמּות, ְוֶאְזּכֶ ׁשְ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ּדִ ִלים ַהּדִ ְלַהׁשְ
ל עֹוָלם,  ֵלמּות. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֵהָמה ְלֶגֶדר ָהָאָדם ּבְ ֶדר ּבְ ֵלִמים, ְוֶאֱעֶלה ְמֵהָרה ִמּגֶ ׁשְ
חֹון  ְלִבּטָ ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ְכִלי  ׂשִ ִלים  ְלַהׁשְ ִני  ַזּכֵ ה ָלָאָדם,  ּפֶ ם  ַהּשָׂ
ל  ִמּכָ ְוַלֲעׂשֹות  ּבּור,  ַהּדִ ֵלמּות  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֲהגּוִנים,  ים  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  ֵלם,  ׁשָ
ָבֵרנּו ְלַנַחת  ּדְ ְוַיֲעלּו  ים ּוְטהֹוִרים,  ֵלִמים ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים ׁשְ ּדִ ְפצּוִפים  ְוַהּצִ ירֹות  ְוַהּשִׁ ַהּקֹולֹות 
ה  ַרֲחִמים ְמֵהָרה, ְוֶאְזּכֶ נּו ְלטֹוָבה ּבְ ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁשְ א ּכָ א ְכבֹוֶדָך. ּוְתַמּלֵ ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ִכּסֵ
ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה, ְוֶנֱאַמר, ּגֹול ַעל  ה טֹוב ׁשְ יֹהָוה ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ תּוב ּבְ ּכָ ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ
ֶאְבַטח  ֳהָרִים.  ּצָ ּכַ ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ ִצְדֶקיָך  ְוהֹוִציא ָכאֹור  ה  ַיֲעׂשֶ ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ָך  ְרּכֶ ּדַ ְיֹהָוה 
ָבר ַהזֶּה  ְגַלל ַהּדָ א ּבִ ָלל, ַרק ַאְדַרּבָ ָדָקה ּכְ ּלֹא ֶיְחַסר ִלי ַעל־ְיֵדי ַהּצְ אֹלַהי ׁשֶ ֵען ּבֵ ָ יֹהָוה ְוֶאּשׁ ּבַ
י ָיַדִים,  ּתֵ ׁשְ ה ְלַפזֵּר ִלְצָדָקה ּבִ ַלח ָיֵדינּו. ְוֶאְזּכֶ ינּו ּוְבֹכל ִמׁשְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְיָבְרֵכנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ
ָכבֹוד. ְיֹהָוה ְצָבאֹות  רּום ּבְ זַּר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ּתָ תּוב, ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
יָעה  ְיֹהָוה הֹוׁשִ ְך.  ּבָ ֵטַח  ּבֹ ֵרי ָאָדם  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאׁשְ ַיֲעֹקב ֶסָלה.  ב ָלנּו ֱאֹלֵהי  ּגָ נּו ִמׂשְ ִעּמָ
ָך  ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. ָחּנֵ ַהּמֶ

ה: ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ּתֹוָרה רכו

ֵהם  ׁשֶ ְוַעְצבּות  ְיָלָלה  ל  ׁשֶ ִנּגּוִנים  ֵיׁש 
ֵני ָאָדם  ְטָרא ַאֲחָרא, ְוֶדֶרְך ּבְ ִחיַנת ַהּסִ ִמּבְ
ִרין  ַזּמְ ּמְ ּוְכׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ ִנּגּוִנים  ַאַחר  ְך  ׁשֵ ִלָמּ

ת, ַעל־ְיֵדי־זֶה ַמֲעִלין  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּגּוִנים ָהֵאּלֶ ַהּנִ
אֹוָתם:

ה ְלתֹוָרה רכו ִפָלּ ּתְ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ָלל  ִכים ּכְ ּלֹא ִנְהֶיה ִנְמׁשָ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ָרֵאל ָלַעד, ׁשָ ל עֹוָלם, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ )קלח( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְך  ׁשֵ ֶרְך ָהעֹוָלם ְלִהּמָ ּדֶ ים, ׁשֶ ֹרב ָהִעּתִ ִעים ּבְ ִרין ָהְרׁשָ ַזּמְ ּמְ ל ְיָלָלה ְוַעְצבּות ׁשֶ ַאֲחֵרי ִנּגּוִנים ׁשֶ
ה ִקְלקּוִלים  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ּכִ יֵלנּו ֵמֶהם,  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ַאֲחֵריֶהן ְמֹאד. ַרֵחם ָעֵלינּו 
ִרים  ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ יִקים ְלִיׂשְ ה ֵהם ַמזִּ ֶהם, ְוַכּמָ ּלָ ּגּוִנים ׁשֶ ּוְפָגִמים ֵהם ּגֹוְרִמים ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּנִ
ָכל־ ְמֵרנּו ּבְ ֶעְזֵרנּו ְוׁשָ ים, ֶוְהֵיה ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ

ִנּגּוִנים ּוְזִמירֹות  ה ּוְבָטֳהָרה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ נּו ָתִמיד ּבִ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ נּו ְלׂשַ ֵצל ֵמֶהם. ַזּכֵ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּנִ ֵעת ׁשֶ
ֱאֶמת, ְוָעְזֵרנּו  יֶקיָך ּבֶ ב ֵאֶליָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלתֹוָרְתָך ּוְלַצּדִ יִכים ֶאת ַהּלֵ ְמׁשִ ְמָחה ַהּמַ ל ׂשִ ׁשֶ



תקפאּתֹוָרה רכז

ת  ַ ִעים ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ל ָהְרׁשָ ּגּוִנים ׁשֶ ל ֵאּלּו ַהּנִ ה ְלַהֲעלֹות ּכָ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ַהּצַ ּבְ
ת ֹקֶדׁש, ּוְזכּות  ּבָ ׁשַ ר אֹוָתם ּבְ ַזּמֵ ּנְ ׁשֶ ְמָחה ּכְ ן ָלנּו ֹכַח ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלָהְפָכם ְלׂשִ ּתֶ ּתִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ
ַחס  ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ַעְצבּות  יְך  ְלַהְמׁשִ ּכַֹח  ׁשּום  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ת־ֹקֶדׁש  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְמָחה.  ׂשֹון ּוְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ ה ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתם ּוְלָהְפָכם ִמּיָ א ִנְזּכֶ לֹום, ַרק ַאְדַרּבָ ְוׁשָ
ְדָרֶכיָך ְוַלֲעֹסק  ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח ֵליֵלְך ּבִ יׂש ּכְ ִכים ַאֲחֶריָך, ְוָנׂשִ ְוִנְתָקֵרב ֵאֶליָך ְוִנְהֶיה ִנְמׁשָ
ֱאֶמת  ּבֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְלַצּדִ ֵאֶליָך  ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ִמְצֹוֶתיָך,  ּוְלַקּיֵם  תֹוָרֶתָך  ּבְ

יץ ְוָחָזק ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ּוֶבֱאמּוָנה ּבְ

ל ִמיֵני  ָכל־ֵעת ִמּכָ יֵלנּו ָתִמיד ּבְ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ָרֵאל, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוׁשָ ְמַחת ִיׂשְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ׂשִ
נּו  לֹום. ַזּכֵ יִכים ִליֵדי ַעְצבּות ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ַחס ְוׁשָ ִביִאים ּוַמְמׁשִ ָבִרים ַהּמְ ל ַהּדְ ַעְצבּות ּוִמּכָ
ְוֶחְדָוה  ֹעז  ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ָעֵלינּו  ְך  ִנְמׁשַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלטֹוָבה,  ִסּבֹות  ב  ְוַסּבֵ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ
יׁשּוָעֶתָך. ּוִבְפָרט  ְמָחה ּבִ ָטְחנּו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ּבָ דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ ָתִמיד, ּכִ
ֶהם  ֹמַח ּבָ דֹוִלים ִלׂשְ ֹרב ֶחְמָלְתָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ נּו ּבְ ַזּכֵ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּתְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ה.  ֵאּלֶ ים ּכָ ָיִמים ְקדֹוׁשִ ָראּוי ָלִגיל ְוָלׂשּוׂש ּבְ יֹוֵתר, ּכָ ה ּבְ דֹוָלה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ִמיד ּבְ ּתָ
ְמָחה ְוֶאֶעְלָצה  י. ֶאׂשְ ָצרֹות ַנְפׁשִ ר ָרִאיָת ֶאת ָעְנִיי ָיַדְעּתָ ּבְ ָך ֲאׁשֶ ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ
תֹות ְוָיִמים  ּבָ ׁשַ חֹות ּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְזִמירֹות ְוׁשִ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ְמָך ֶעְליֹון. ְוֶאְזּכֶ ָרה ׁשִ ָבְך ֲאַזּמְ
ִלי ׁשּום  ל ֶחְדָוה ְוָצֳהָלה ּבְ ִנּגּוִנים ׁשֶ ְמָחה ּבְ ׂשֹון ְוׂשִ קֹול ׂשָ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ׂשִ טֹוִבים, ּבְ
יׁשּוָעֶתָך ְוַטֵהר  נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ ָלל. ׂשַ חֹוָרה ּכְ ֲאִחיַזת ַעְצבּות ּוְדָאָגה ּוָמָרה ׁשְ
יֹהָוה  ִגיל ּבַ י ּתָ תּוב, ְוַנְפׁשִ ּכָ ָרֵאל ִמְקָרא ׁשֶ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ נּו ּבְ ם ּבָ ֱאֶמת. ִויֻקּיַ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ִלּבֵ
ָאֹנִכי  יִחי  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי.  ּבְ ֵלאֹלַהי  ָרה  ֲאַזּמְ י  ַחּיָ ּבְ ַליֹהָוה  יָרה  ָאׁשִ יׁשּוָעתֹו.  ּבִ יׂש  ׂשִ ּתָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ֶסָלה: יֹהָוה . ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ַמח ּבַ ֶאׂשְ

ּתֹוָרה רכז

ה  ֲעִלּיָ ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָעִמים(,  ּפְ י  ּתֵ )ׁשְ ַיֲעֹזר  ה'  ָלֶהם  ְואֹוְמִרים  ַהּקֹוְצִרים  ַעל  עֹוְבִרים  ׁשֶ ּכְ
ה: ִבים ָהֵאּלֶ ֲעׂשָ ִלים ּבָ ְלּגָ ִעים ַהְמּגֻ ְלָהְרׁשָ

ּתֹוָרה רכח

ְתׁשּוָבה ְוַלֲעׂשֹות  ֵני ָאָדם ּבִ ּתּוַכל ְלַהֲחִזיר ּבְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ל ּבַ ּכֵ רּוְך־הּוא ִמְסּתַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
ְהֶיה ַמֲחֹלֶקת ָעֶליָה: ּיִ ׁש ְורֹוֶאה ׁשֶ ְבָיכֹול ְמַבּקֵ ַעְצמֹו ּכִ ַרְך ּבְ ִרים, ָאז הּוא ִיְתּבָ ּגֵ

ה ְלתֹוָרה רכח ִפָלּ ּתְ

ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל  פּוִפים. חּוס  ַהּכְ ְוזֹוֵקף ְלָכל  ַהּנֹוְפִלים  ְיֹהָוה ְלָכל  סֹוֵמְך  )קלט( 

יֵקי ֱאֶמת  ּדִ ה ָלֶהם ְוָלנּו ֶאת ַהּצַ ִחים, ְוַגּלֵ ּנָ ּמֻ ָמקֹום ׁשֶ ִחים ּבְ ּנָ ָרֵאל ַהּמֻ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַנְפׁשֹות ַעּמְ
ֱאֶמת.  ּבֶ ּוְלתֹוָרְתָך  ֵאֶליָך  יָבם  ְוַלֲהׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ן  ְלַתּקֵ ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה רכח ִפָלּ ּתְ תקפב

ֲחֹלֶקת  ֶדל ֹעֶצם ַהּמַ ּגֹ ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ּכִ ֱאֶמת,  ָרֵאל, ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּבֶ ית־ִיׂשְ נּו ּבֵ נּו ֻכּלָ ְוַזּכֵ
ֲעֵליֶהם  ְלִוים  ַהּנִ ל  ּכָ ְוַעל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִסְפֵריֶהם  ְוַעל  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ַעל  ָהֵאּלּו  ּדֹורֹות  ּבַ ׁשֶ
ה ֲעַדִין  עֹוֵבר ַעּתָ ֶ ִעְנַין זֶה, ּוַמה ּשׁ ָעַבר ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ה יֹוֵדַע ּכָ דֹוׁש. ַאּתָ ָמם ַהּקָ ְקָרִאים ַעל ׁשְ ְוַהּנִ
ֲחֹלֶקת  יֶהם, ַוֲעַדִין ַהּמַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַוֲאָנׁשֵ ין ַהּתַ דֹוָלה ּבֵ ה ַקֵטיגֹוְרָיא ּגְ י ַנֲעׂשָ ִעְנַין זֶה, ּכִ ּבְ
ֵדי  ּכְ ְלטֹוָבה,  ָנְתָך  ּוָ ּכַ אי  ּוְבַוּדַ יֹוֵתר,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶרת  ּבֶ ּוִמְתּגַ ּוִמְתעֹוֶרֶרת  ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת  ּבִ
ָראּוי  ֵאין  י  ּכִ דֹולֹות,  ּגְ ּוְמִניעֹות  ִיּסּוִרים  ִמּתֹוְך  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֶאל  ָפׁשֹות  ַהּנְ ְתָקְרבּו  ּיִ ׁשֶ
נּו ַעל־ְיֵדי  ר הֹוַדְעּתָ ֲאׁשֶ ה ַרק ִמּתֹוְך ַמֲחֹלֶקת ְוִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות ַרּבֹות, ּכַ ֻדּלָ ְלָקְרָבם ִמּתֹוְך ּגְ
ֲחֹלֶקת  יַח ְוכּו'. ֲאָבל ַהּמַ ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ִלים ּגֵ ִביל זֶה ֵאין ְמַקּבְ ׁשְ ּבִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
ָרֵאל ְלִהְתָקֵרב  ׂשְ ה ְמֹאד ְלׁשּום ֶנֶפׁש ִמּיִ ה ְלסֹוְבלֹו, ְוָקׁשֶ ׁשֶ ּקָ אי ׁשֶ ִניעֹות הּוא יֹוֵתר ִמּדַ ְוַהּמְ
ה  עּור. ְוַעּתָ ִלי ׁשִ ִניעֹות ּבְ ֲחֹלֶקת ְוַהּמְ ֶדל ֹעֶצם ַהּמַ ים ִמּגֹ דֹוׁשִ יֵקי ֱאֶמת ּוְלַדְרֵכיֶהם ַהּקְ ְלַצּדִ
רֹות,  ִנְסּתָ ֲעלּומֹות, צֹוֶפה  ּתַ יֹוֵדַע  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ּכֹל,  ֲאדֹון  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה 
יְך  ֵקט ָהִריב, ְוַתְמׁשִ ֲחֹלֶקת ְוַהׁשְ ָרֵאל, ְוָהֵקל ַהּמַ ל ִיׂשְ ָליֹות ָוֵלב, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּבֹוֵחן ּכְ
דֹול, ֲעַדִין ַרּבּו  לֹום ּגָ ָ ֵעת ַהּשׁ לֹום( ּבְ לּו ֲאִפּלּו ִאם )ִיְהֶיה ׁשָ ים ַהּלָ י ְבצֹוק ָהִעּתִ עֹוָלם. ּכִ לֹום ּבָ ׁשָ
ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ לּות ָצִריְך  ַהּגָ ְיֵמי  ל  ּכָ אי  ּוְבַוּדַ עּור,  ִלי ׁשִ ּבְ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ִניעֹות ַעל  ַהּמְ
עֹוָלם. ַרֵחם ָעֵלינּו,  לֹום ּבָ ְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֶמת ִמּתֹוְך ִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ׁשָ
ה ָהֱאֶמת  ֹמר, ְוַגּלֵ ֶטיָך )ּוִמְצֹוֶתיָך( ִנׁשְ ּפָ יָך ֵנֵלְך ְוֶאת ִמׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַוֲעׂשֵ
עֹוָלם  ה ֵמִאיר ּבָ ַאּתָ ְפָלא ְוַהּנֹוָרא, ׁשֶ ֵאי עֹוָלם ֶאת אֹור ַהּנִ ל ּבָ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ עֹוָלם ְמֵהָרה. ַיּכִ ּבָ
ּוִבְפָרט  ַהזֶּה,  ַהּדֹור  )ַהּיֹום(  ַעד  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ִמּיֹום  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי 
ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ְוֵליֵלְך  לּו ׁשֶ ּדֹורֹות ַהּלָ ּבַ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ אֹור ָהֱאֶמת ׁשֶ
ַיְנחּוִני  ה  ֵהּמָ ָך  ַוֲאִמּתְ אֹוְרָך  ַלח  ׁשְ ֱאֶמת.  ּבֶ אֹוְתָך  יר  ּוְלַהּכִ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ֵדי  ּכְ ַדְרֵכיֶהם  ּבְ
ָך ַיֵחד ְלָבִבי  ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ּדַ ְיֹהָוה  נֹוֶתיָך. הֹוֵרִני  ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ְיִביאּוִני ֶאל ַהר ָקְדׁשְ
ְרצֹוְנָך.  ְגֹמר ַהּכֹל ּכִ אי ּתִ ם ָלַעד. ּוְבַוּדַ ה ֱאֹלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ י ַאּתָ ֶמָך. ּכִ ְלִיְרָאה ׁשְ
ה  ּמָ ֹמר ּכַ יל ְוִתׁשְ ּצִ , ּוַמֵהר ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ְלַמַען ּתַ ַחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ַרֵחם ַעל ַעּמְ
ח  ִמּפַ ְלׁשֹוְמָרם  ּוִבְפָרט  ּוְלׁשֹוְמָרם,  יָלם  ְלַהּצִ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְנָפׁשֹות  ה  ְוַכּמָ
ֵני  ּבְ ַנֲעֵרי  ַעל  יקֹוְרִסים  ְוָהֶאּפִ ַהּכֹוְפִרים  ה  ַעּתָ ְרׂשּו  ּפָ ׁשֶ ְכמֹורֹות  ְוַהּמִ תֹות  ֵמָהְרׁשָ ים  יֹוְקׁשִ
ן  ה ְיֵדיֶהם ּתֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעָלם ּוְכֹרַע ַמַעְלֵליֶהם ּכְ ן ָלֶהם ּכְ י ִחּנּוָכם ָהָרָעה. ּתֶ ּתֵ ָרֵאל ַעל־ְיֵדי ּבָ ִיׂשְ
ם  ּתָ ִרׁשְ ּבְ ְכדּו  ִיּלָ ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ַנְפׁשֹות  ֹמר  ּוׁשְ ל  ְוַהּצֵ ָלֶהם.  מּוָלם  ּגְ ב  ָהׁשֵ ָלֶהם 
עֹוָלם ְמֵהָרה  ה ָהֱאֶמת ּבָ ים, ְוַגּלֵ דֹוׁשִ ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ּוִבְמצּוָדָתם. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבִ
ָתם ְוֹגֶדל  ם ּוְגֻדּלָ ְקּפָ ים ְורּום ַמֲעַלת ּתָ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ת ַהּצַ ֵאי עֹוָלם ֵליַדע ֲאִמּתַ ל ּבָ ְזּכּו ּכָ ּיִ ׁשֶ
ים,  ֶמָך, ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵאי עֹוָלם ֵאֶליָך. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ל ּבָ יב ּכָ ֹעֶצם ּכָֹחם ְלָהׁשִ
ַתֲחנּוִנים  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ ים ְוֵרִקים. ִמְתַרּצֶ ּלִ ה ְוֹלא ָלנּו ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ּדַ ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ
ה  ְוַאּתָ ְוָעזּוב.  ָעצּור  ְוֶאֶפס  ָיד  ָאְזַלת  י  ּכִ ְרֵאה  עֹוזֵר.  ֵאין  י  ּכִ ָעִני  ְלדֹור  ּיֵס  ְוִהְתּפַ ה  ִהְתַרּצֵ
ִרים  ִאיִרים ָלָאֶרץ ְוַלּדָ יִקים ַהּמְ ה ִנְמָצִאים ַצּדִ ם ַעּתָ אי ּגַ י ֵאין ּדֹור ָיתֹום, ּוְבַוּדַ נּו, ּכִ ִהְבַטְחּתָ
ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ֲאָבל  ֵאֶליָך,  ָהעֹוָלם  ָרֵאל(  )ִיׂשְ ל  ּכָ יב  ְלָהׁשִ ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ָעֶליָה, 
ִניעֹות ּוְלִהְתָקֵרב  ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ָכל ֹעז ְלׁשַ ר ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ נּו ּבְ ֶנֶעְלמּו ֵמֵעיֵנינּו. ַזּכֵ



תקפגּתֹוָרה רכט

ְעְיֵני ָחְכָמָתם  ֹאב ִמּמַ ה ִליֹנק ְוִלׁשְ ְלִוים ֲאֵליֶהם. ְוִנְזּכֶ ים ּוְלָכל ַהּנִ ּיִ יִקים ְוִליֵרִאים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ
ֱאֶמת  ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּיֹות, ּבְ דֹוׁשֹות ְוָהֲאִמּתִ ל ַעְמקּות ֵעצֹוֵתיֶהם ַהּקְ ּוְלַקּבֵ
לֹום  ה ׁשָ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ ה ְוַעד עֹוָלם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֵמַעּתָ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הּוא ּבְ ּבִ

ּתֹוָרה רכט

ֵיׁש  ְלִהּפּוְך,  ְוֵכן  ָלם,  ּוְלַגּדְ ִנים  ּבָ ְלהֹוָלַדת  ִלים  ְמֻסּגָ ה,  ִמּטָ ֵמֶהם  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֵעִצים  ֵיׁש 
ִלים ְוכּו': ֵאיָנם ְמֻסּגָ ׁשֶ

ּתֹוָרה רל

ַרּבֹו,  הּוא  ִמי  ְלִמיד  ַהּתַ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ּבְ יר  ּוְלַהּכִ ִלְראֹות  ָיכֹול  ִלְראֹות  ֵעיַנִים  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ִמי 
ַעם ַאַחת: ָרָאה ַרּבֹו ּפַ ׁשֶ ּוִבְלַבד ּכְ

ּתֹוָרה רלא

ְלָך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוְצָבא  אֹוְמִרים:  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ל  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָראּוי  ֲחִוים,  ּתַ ִמׁשְ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ְצָבא  ל  ּכָ ִאים  ּבָ ָאז  י  ּכִ ָבר,  ּדָ
ֵאָליו  ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶ ְוָלֵתת  ֲחוֹות  ּתַ ְלִהׁשְ
ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָאז  ׁש  ְלַבּקֵ טֹוב  ן  ַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ
ל  ּכָ לֹו  יכּו  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ה  ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ִלְרפּוָאה  ָצִריְך  ִאם  גֹון  ּכְ ִריְך,  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ ָאז  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ן  ְיַכּוֵ
ִריִכים  ַהּצְ ַהּכֹחֹות  יכּו  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ֲעֵליֶהם 
ל  ּכָ ְוֵכן  ּוַמִים,  ֶלֶחם  תֹוְך  ּבְ ִלְרפּוָאתֹו 

ְנָיָנא ִסיָמן א(:  ן ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ זֶה )ַעּיֵ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ

ּתֹוָרה רלב

ַמִים  ָ ַהּשׁ אֹוֵמר ַהְללּו ֶאת ה' ִמן  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ָראּוי  ְוכּו',  ַמְלָאָכיו  ל  ּכָ ַהְללּוהּו  ְוכּו', 
ִחּיּות  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלִהְתעֹוֵרר  ְלָהָאָדם 
ָהָאָדם  ׁשֶ ֵמַאַחר  דֹול,  ּגָ ְוִהְתַלֲהבּות 

ְלָאִכים  ַהּמַ ְלָכל  קֹוֵרא  הּוא  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ
ּוְלָכל  ַהּקֶֹדׁש  ְוַחּיֹות  ים  ְוָהאֹוַפּנִ ָרִפים  ְוַהּשְׂ
לֹו  ְלַהּלְ ֲעֵליֶהם  ּופֹוֵקד  ה  ּוְמַצּוֶ ָהעֹוָלמֹות, 

ַרְך: חֹו ִיְתּבָ ּבְ ּוְלׁשַ

ּתֹוָרה רלג

ַחּיֹות א.  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ְטהֹורֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָרעֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ְטהֹורֹות, 
ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָחָמה  ְוַהּמִ ְטֵמאֹות,  ַחּיֹות 
ִמְלָחָמה  הּוא  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ ֹמחֹו  ּבְ
ֵמאֹות,  ְוַהּטְ ְטהֹורֹות  ַהַחּיֹות  ין  ּבֵ ׁש  ַמּמָ

חּו זֶה ִעם  ַנּצְ ּיְ ַמְעָלה ׁשֶ ָנה ִמּלְ ַכּוָ יִחים ּבְ ּוַמּנִ
ֲענּוג  ּתַ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ ֵיׁש  י  ּכִ זֶה, 
ְוָהָאָדם  זֶה,  ִעם  זֶה  ִחים  ְמַנּצְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ דֹול  ּגָ
ַח אֹוָתם: ר ַעל ַהַחּיֹות ְטֵמאֹות ּוְמַנּצֵ ּבֵ ִמְתּגַ



ה ְלתֹוָרה רלג ִפָלּ ּתְ תקפד

ֹאֶפן ב.  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָלל,  ַהּכְ
ַפַעם ַאַחת,  ּבְ ַיַחד  ּבְ בֹות  ֲחׁשָ ּמַ ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְלָגֵרׁש  ְיכֹוִלין  ַקל  ּבְ ן  ַעל־ּכֵ
ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ ּבְ ַרק  ָרעֹות 
ַלֲחׁשֹב  ַרק  ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוָתּה  ַלֲחׁשֹב 
תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה אֹו  ָבה ַאֶחֶרת ּבְ ֵאיזֶה ַמֲחׁשָ
ְמׁשְֹך  ּיִ ׁשֶ זֶה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ֲאִפּלּו 
ַאֶחֶרת,  ָבה  ַמֲחׁשָ ְלֵאיזֶה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ

ַהִהְרהּוִרים  יָלא  ִמּמֵ ִיְפֹטר  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ִאי  י  ּכִ ָעָליו,  ָאה  ּבָ ׁשֶ ָרָעה  ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ
ַיַחד  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵני  ׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ
ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ ְמֹבָאר  ּוְכָבר  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ
ְלָגֵרׁש  ֵדי  ּכְ ה  ָוֵהּנָ ה  ֵהּנָ ֹראׁשֹו  ְלַנְעֵנַע 
ָלל,  י ֵאין זֶה מֹוִעיל ּכְ בֹות ָרעֹות, ּכִ ֲחׁשָ ַהּמַ
ְוַאל  "ל,  ּנַ ּכַ ַאֶחֶרת  ָבה  ַמֲחׁשָ ַיֲחׁשֹב  ַרק 

"ל: ָלל ְוַכּנַ ל ַלֲאחֹוָריו ּכְ ּכֵ ִיְסּתַ

ה ְלתֹוָרה רלג ִפָלּ ּתְ

בֹות  ְמָרה ֹזאת ְלעֹוָלם ְלֵיֶצר ַמֲחׁשָ ָרֵאל ֲאבֹוֵתינּו ׁשָ ְוִיׂשְ )*לט( ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק 

ַגֲאַות  ָרה. ּבְ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ָרחֹוק ּתַ ֲעֹמד ּבְ ָך ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליָך. ָלָמה ְיֹהָוה ּתַ ֵלָבב ַעּמֶ
ָרִאיָתה  י.  ַחּיָ ַאְלּתָ  ּגָ י  ַנְפׁשִ ִריֵבי  ֲאֹדָני  ַרְבּתָ  בּו.  ָחׁשָ זּו  ְמִזּמֹות  ּבִ ְפׂשּו  ִיּתָ ָעִני  ִיְדַלק  ע  ָרׁשָ
ָתם  ֶחְרּפָ ַמְעּתָ  ׁשָ ִלי.  ֹבָתם  ַמְחׁשְ ל  ּכָ ִנְקָמָתם  ל  ּכָ ָרִאיָתה  ִטי.  ּפָ ִמׁשְ ְפָטה  ׁשָ ָתִתי  ַעּוָ ְיֹהָוה 
ל עֹוָלם,  ים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ בֹות ַעּמִ ֹבָתם ָעָלי. ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ ל ַמְחׁשְ ְיֹהָוה ּכָ
ָכל ֵעת,  ֹוְטִפים ַעל מֹוֵחנּו ּבְ בֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ַהּשׁ ֲחׁשָ ה ָיַדְעּתָ ּגֹוֶדל ִרּבּוי ַהּמַ ַאּתָ
ֵהם  ׁשֶ ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ן  ְוַעל־ּכֵ ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ הּוא  ָהָאָדם  ר  ִעיּקָ י  ּכִ
קּום ָעֵלינּו ָאָדם, ֲאַזי  ָהָיה ָלנּו ּבְ ַעל, ְולּוֵלי ְיֹהָוה ׁשֶ ִלּיַ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ָאָדם ּבְ ִחיַנת ָאָדם ּדְ ִמּבְ
ה, ִאיְך  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ נּו ּכַֹח ּוְגבּוָרה ְוֵעָצה ְוׂשֵ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו, ְוֶתן ּבָ ָלעּונּו. ַעל־ּכֵ ים ּבְ ַחּיִ
בֹות ְקדֹוׁשֹות,  ֲחׁשָ ַהּמַ ִיְקַרת  ּגֹוֶדל  ָלנּו  ה הֹוַדְעּתָ  י ַאּתָ ּכִ ַח אֹוָתם,  ּוְלַנּצֵ ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ְוַהּנֹוָרָאה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֶעְליֹוָנה  ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ׁשֶ ּוְקדֹוׁשֹות  ְטהֹורֹות  ַהַחּיֹות  ִחיַנת  ִמּבְ ֵהם  ׁשֶ
ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ׁשֶ ֻטְמאֹות  ַהַחּיֹות  ִחיַנת  ִמּבְ ֵהם  ׁשֶ ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ּוְפָגם  נּות  ּגְ ּגֹוֶדל  ּוְלֵהֶפְך 
ִחיַנת  ֵהם ִמּבְ בֹות ָרעֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ר ַעל ַהּמַ ּבֵ ָהָאָדם ִמְתּגַ ִסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּוְכׁשֶ ּדְ
ִאי  נּו ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ דֹול ִמזֶּה. ְוַאּתָ ֲענּוג ּגָ ַרְך ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ַח אֹוָתם ֵיׁש ְלַהּשׁ ַהַחּיֹות ְטֵמאֹות ּוְמַנּצֵ
ְלָגֵרׁש  ְיכֹוִלין  ָנֵקל  ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ַיַחד,  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ אֹוֶפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ
ַרק  ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוָתּה  ַלְחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ְדַהְיינּו  ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ ּבְ ַרק  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
ֲאִפּלּו  אֹו  ְיֹהָוה  ַוֲעבֹוַדת  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ָבה  ַמֲחׁשָ ְלתֹוְך  ֶכף  ּתֵ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ יְך  ְלַהְמׁשִ
ִעם  ִמְלֲחמֹות  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין  ְוֵאין  ָרָעה,  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ יָלא  ּוִמּמֵ ן,  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ל  ׁשֶ
ְכֵדי ְלָגֵרׁש  ֹראׁשֹו ְוַכּיֹוֵצא ּבִ גֹון ְלַנְעֵנַע ּבְ ּנֹות ּכְ נּועֹות ְמׁשֻ בֹות ָרעֹות, ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ּתְ ֲחׁשָ ַהּמַ
הּוא עֹוֵסק  ַמה ׁשֶ ּלֹו ּבְ ָלל, ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ יַח ֲעֵליֶהם ּכְ ּגִ בֹות ָרעֹות, ַרק ִלְבִלי ְלַהׁשְ ֲחׁשָ ַהּמַ
יָלא  ָלל, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִמּמֵ ל ַלֲאחֹוָריו ּכְ ּכֵ ן, ְוִלְבִלי ְלִהְסּתַ א ּוַמּתָ ה אֹו ַמּשָׂ ִפּלָ תֹוָרה אֹו ּתְ ּבְ
בֹות ָרעֹות,  ֲחׁשָ ה ְלָגֵרׁש ֶאת ַהּמַ נּו ָנא ֵמַעּתָ ן ַזֵכּ בֹות ָרעֹות, ַעל־ּכֵ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ּנּו ּכָ קּו ִמּמֶ ּלְ ִיְסּתַ
בֹות  ַמֲחׁשָ ַרק  ִמיד  ּתָ ְוַלְחׁשֹב  ָלל,  ּכְ נּו  ְעּתֵ ּדַ ַעל  עֹוד  ַיֲעלּו  ּלֹא  ׁשֶ מּור  ּגָ ִבּטּול  ּבְ ָלם  ּוְלַבּטְ
ֹבֶתיָך.  ַמְחׁשְ ְוִיּכֹנּו  יָך  ַמֲעׂשֶ ְיֹהָוה  ֶאל  ל  ּגֹ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיָ ּוְטהֹורֹות,  ְקדֹוׁשֹות 



יִקים ּדִ ּיֹות ִמּצַ תקפהּתֹוָרה רלד י ִסּפּוֵרי ַמֲעשיִ

ֲעֹמד  ּתַ ְלעֹוָלם  ְיֹהָוה  ֲעַצת  ָתקּום.  ִהיא  ְיֹהָוה  ַוֲעַצת  ִאיׁש  ֶלב  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ְוֶנֱאַמר: 
ב ֲעֵליֶכם  ר ָאֹנִכי ֹחׁשֵ ֹבת ֲאׁשֶ ֲחׁשָ י ֶאת ַהּמַ י ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ בֹות ִלּבֹו ְלֹדר ָוֹדר. ְוֶנֱאַמר: ּכִ ַמְחׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון: לֹום ְוֹלא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה. ָאֵמן ּכֵ בֹות ׁשָ ְנֻאם ְיֹהָוה ַמְחׁשְ

יִקים ּדִ ּיֹות ִמּצַ ּתֹוָרה רלד י ִסּפּוֵרי ַמֲעשיִ

רֹוֶצה א.  ׁשֶ ּוִמי  ְמֹאד,  ֹבּהַ  ּגָ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
ַלֲעלֹות ְלעֹוַלם  בֹות ְקדֹוׁשֹות  ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ
ְלַגְמֵרי,  ק  ּתֹ ִלׁשְ ָצִריְך  הּוא  ָאז  ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ
הּוא  ָהגּון  ּבּור  ּדִ ָאז  ר  ְיַדּבֵ ִאם  ֲאִפּלּו  י  ּכִ
ִאם  ֲאִפּלּו  ַאְך  ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת  ַמְפִסיד 
ה  ַהְרּבֵ ְלּבּוִלים  ּבִ ֵיׁש  ֲעַדִין  ְלַגְמֵרי,  ק  ּתֹ ִיׁשְ
ְצִריִכין  זֶה  ְוַעל  ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ִלין  ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ
לֹום  ָבה: ]ְוזֶה ְוִאם ָרץ ְלָבְבָך ְוכּו' ּבְ ֲחׁשָ ַטֲהַרת ַהּמַ

יָך )ספר יצירה פרק א([. ּפִ

ָבה הּוא ַעל־ְיֵדי ב.  ֲחׁשָ ִלְזּכֹות ְלָטֳהַרת ַהּמַ
ר  ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ ַהְינּו  יִקים,  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי 
דֹולֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ְוֶאת  ֶהם  ִעּמָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה 
י  דֹול ְמֹאד, ּכִ ָבר ּגָ י זֶה הּוא ּדָ ר ָעׂשּו, ּכִ ֲאׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְבּתֹו,  ַמֲחׁשַ ִנְטָהר  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
רֹות, ֲאָבל  ל ַהּצָ יִנים ְוִנּצֹול ִמּכָ יק ַהּדִ ַמְמּתִ
י  ּכִ יִקים,  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ּוֵבין  ָהאֹור  ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ִאם 
יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ין  ּבֵ ַהְינּו  ּדְ ְך,  ַהֹחׁשֶ

ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ְקָרִנים  ְוׁשַ ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ּיֹות  ְלַמֲעׂשִ
ָרֵאל: ְוִלְזּכֹות ָלזֶה הּוא ַעל־ְיֵדי ֶאֶרץ ִיׂשְ

ה ג.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָלִלּיּות  ּכְ הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ָלֵצאת  זֹוִכין  ם  ְוׁשָ ֹות,  ֻדּשׁ ַהּקְ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ַהּכֹל  ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  ְוֵליַדע  ְבִעּיּות  ִמּטִ
ה,  ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ זֶּה הּוא ּכְ ָחה ְלַבד ׁשֶ ּגָ ַהׁשְ ּבְ
ַרְך  מֹות ֵאָליו ִיְתּבָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְיכֹוִלין ְלִהּדָ
ְיכֹוִלין  ְוָאז  ְך,  ְוַהֹחׁשֶ ָהאֹור  ין  ּבֵ יל  ּוְלַהְבּדִ
י  יֵקי ֱאֶמת, ּכִ ל ַצּדִ ּיֹות ׁשֶ ר ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ְלַסּפֵ
יֵניֶהם ְלַהִהּפּוְך, ְוָאז זֹוִכין  יֹוְדִעין ְלַהְבִחין ּבֵ
יק  ּוְלַהְמּתִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְלָטֳהַרת  ַעל־ְיֵדי־זֶה 

"ל: ּנַ רֹות ּכַ ל ַהּצָ ֵצל ִמּכָ יִנים ּוְלִהּנָ ַהּדִ

ֶמֶלְך ד.  ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ֵיׁש 
קמ"ה  הּוא  ם  ֵ ְוַהּשׁ ם  ֵ ַהּשׁ זֶה  ּבְ ין  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ
ָך  "ָקְדׁשְ עֹון  "ִמּמְ ִקיָפה  "ַהׁשְ בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ
ַמְלִכין  ה  "ְמַהְעּדֵ ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה  טו(  כו,  ָבִרים  )ּדְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוזֶה  ב, כא(.  ִנּיֵאל  )ּדָ ַמְלִכין"  ּוְמָה'ֵק'ים' 
ית לז, ז(: ֵראׁשִ ִתי" )ּבְ יֹוֵסף: "ְוִהּנֵה ָקָמ"ה ֲאֻלּמָ ּבְ
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יָת  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ְיֹהָוה ּכֻ ים ְלָכל ֶחְפֵציֶהם. ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ רּוׁשִ י ְיֹהָוה ּדְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ )קה( ּגְ

ל עֹוָלם,  בֹוֶתיָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ יָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך. ַמה ּגָ
ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ה ִנְפָלאֹות ּבְ ה עֹוׂשֶ ה ֶפֶלא ְוַאּתָ ה ָהֵאל ֹעׂשֵ ַאּתָ
דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ְוַהּנִ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ דֹולֹות  ַהּגְ ל  ּכָ רּו ָלנּו ֶאת  ר ֲאבֹוֵתינּו ִסּפְ ֲאׁשֶ ּכַ ָכל ּדֹור,  ּבְ ׁשֶ
ים ִמימֹות עֹוָלם  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעל־ְיֵדי ַצּדִ יָת ּבְ ר ָעׂשִ ְוַהּמֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאים, ֲאׁשֶ
ּוְבֵכן  ים.  ּיִ ֲאִמּתִ מֹוְפִתים  ֲעֵלי  ּבַ יִקים  ַצּדִ ִנְמָצִאים  אי  ַוּדַ ּבְ ַהזֶּה  ּדֹור  ּבַ ְוַגם  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד 
ּיֹות  ר ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ה ְלַסּפֵ ֶאְזּכֶ ֵצִני ׁשֶ ֵקִני ְוַאּמְ יֵעִני ְוַחזְּ ים, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ
ַעְצָמם,  ּבְ ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהן  יֵמיֶהם,  ּבִ ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ִמּצַ
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דֹוִלים  ַהּגְ ְוַהּמֹוְפִתים  ָהאֹותֹות  ְוָכל  ֲאֵליֶהם,  ְלִוים  ַהּנִ ל  ּכָ ְוַעל  ֵניֶהם  ּבְ ַעל  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֵהן 
ּלּות  ְוִהְתּגַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרִכים  ַהּדְ ְוָכל  ָיא,  ּסְ ּוְבִאְתּכַ ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ עֹוָלם  ּבָ ָעׂשּו  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים 
ֶהם  ר ּבָ י ְוָלׂשּוַח ּוְלַסּפֵ ָאְזַני ּוְבִלּבִ ֹמַע ֵהיֵטב ּבְ ה ִלׁשְ עֹוָלם. ַהּכֹל ֶאְזּכֶ יכּו ּבָ ִהְמׁשִ ֱאָלהּות ׁשֶ
ם ִהיא  ֶתָך ְוִתְפַאְרּתָ ָתם ִהיא ְתִהּלָ י ְתִהּלָ ם, ּכִ ְפַאְרּתָ ל ַהּיֹום ּתִ ָתם ּכָ ֵלא ִפי ְתִהּלָ ִמיד, ִיּמָ ּתָ
ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ר  ְלַסּפֵ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ זֶה  ּבָ ַלֲעֹסק  ִני  ַזּכֵ ָך.  ִתְפַאְרּתֶ
ל  י ִמּכָ ְבּתִ ה ְלַטֵהר ַמֲחׁשַ ָתם ָהֲעצּוָמה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ָ ְך ָעַלי ְקֻדּשׁ ּיְֻמׁשַ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים  בֹות ָזרֹות ְוִחיצֹוִנּיֹות, ּוִמּכָ ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ ַעת, ּוִמּכָ ְלּבּוִלים ְוִעְרּבּוב ַהּדַ ַהּבִ
ָלֵצאת  ה  ְוֶאְזּכֶ ַקְטנּות,  ּדְ ִמּמֹוִחין  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ָרִעים, 
ל  ּוִמּכָ רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ ִני  ְוִתְפּדֵ יֵלִני  ּצִ ּתַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַגְדלּות,  ּדְ ְלמֹוִחין  ַקְטנּות  ּדְ ִמּמֹוִחין 
ַקְטנּות,  ַעת ִמּמֹוִחין ּדְ ְלּבּול ַהּדַ ִכין ִמּבִ ם ִנְמׁשָ ּלָ ּכֻ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ל ִמיֵני ִדיִנים ׁשֶ סּוִרים ּוִמּכָ ַהּיִ
ֵעִני ָתִמיד ַלֲעֹסק  ִני ּוְתַסּיְ ַזּכֵ ּתְ ם ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּלָ יֵלִני ִמּכֻ ִני ְוַתּצִ ים, ִתְפּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ְבּ ְוַאּתָ

ַגְדלּות: ִחינֹות מֹוִחין ּדְ ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ּיֹות ִמּצַ ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּבְ

ה  ְוֶאְזּכֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָלֹבא  ִמיד  ּתָ ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ִלְכֹסף  יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני 
ֵלמּות, ְלַהֲאִמין  ׁשְ ה ֶלֱאמּוָנה ּבִ ִמיד, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ָרֵאל ּתָ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ יְך ָעַלי ְקֻדּשׁ ְלַהְמׁשִ
ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין  ֶאְזּכֶ ְבִעּיּות ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ָחְתָך ָתִמיד. ְותֹוִציֵאִני ִמּטִ ּגָ ַהׁשְ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ַעְצָמּה  ּבְ ַבע  י ַגם ַהּטֶ ּכִ ָחְתָך ְלַבד,  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָלל, ַרק ַהּכֹל  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ַבע  ֶרְך ַהּטֶ ּדֶ ֵאין ׁשּום  ׁשֶ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ָכל־ֵעת ַעל־ְיֵדי  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ּנֶה  ה ְמׁשַ ְוַאּתָ ָחְתָך ָתִמיד,  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ִמְתַנֶהֶגת 

ַמְענּו ֵמֲאבֹוֵתינּו: ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָכל ּדֹור ּכַ ין ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות ּבְ עֹוׂשִ ָכל ּדֹור ָודֹור ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ה  ְזּכֶ ּנִ ַרְך, ׁשֶ ְתּבָ מֹות ֵאֶליָך ּתִ נּו ְלִהְתּדַ ֶמָך, ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ ָרֵאל ְלַמַען ׁשְ ל ִיׂשְ ְוַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ
ּיֹות  ין ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ יל ּבֵ ֱאֶמת ְלַהְבִחין ּוְלַהְבּדִ ַדע ּבֶ ּנֵ ְך, ַעד ׁשֶ ין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחׁשֶ יל ּבֵ ְלַהְבּדִ
ר  י ְלַסּפֵ ִעים, ְוַגם ֵליַדע ּוְלַהְבִחין ִמּמִ ל ְרׁשָ ּיֹות ׁשֶ ים ּוֵבין ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ל ַצּדִ ׁשֶ
ּפּור  ר ַהּסִ ַמֲעָלה, ֲאׁשֶ ּבְ דֹוִלים  ים ַהּגְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ר ִמּצַ ה ְלַסּפֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ ר,  ְוֵאיְך ְלַסּפֵ
ל  ה ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ ֶנֶגד ּכָ ּכְ נּו ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ י ַאּתָ ּכִ י.  ְבּתִ ּבּור ֵמֶהם ִיְהֶיה לֹו ֹכַח ְלַטֵהר ַמֲחׁשַ ְוַהּדִ
ים  ָהעֹוׂשִ ל  ׁשֶ ִבים  ְמֻעְרּבָ ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ ְקָרִנים,  ְוׁשַ ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֶנְגּדֹו  ּכְ ֵיׁש  יִקים  ַצּדִ
ּוף אֹו ַעל־ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר,  ִכּשׁ ְחּבּולֹות ַעל־ְיֵדי  ּתַ ה  ּמָ ּכַ מֹוֵפת ַעל־ְיֵדי  ּכְ ְרִאים  ַהּנִ ָבִרים  ּדְ
ְך,  ין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחׁשֶ יל ּבֵ ּיֹוֵדַע ְלַהְבּדִ י ִאם ִמי ׁשֶ יֵניֶהם, ּכִ יל ּבֵ ר ְלַהְבִחין ּוְלַהְבּדִ ְוִאי ֶאְפׁשַ
אי  ַוּדַ ָך ְמֹאד, ּבְ ר ִנְתַרַחְקנּו ִמּמְ ים. ּוְבֹעֶצם ֲחִליׁשּוֵתנּו ֲאׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ר הֹוַדְעּתָ ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ְך. ַעל־ּכֵ ין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחׁשֶ יל ּבֵ ָיֵדינּו ְלַהְבּדִ ֵאין ּבְ
ֵעיֵנינּו  ּבְ ִאּלּו ָאנּו רֹוִאין  ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְוִתְהֶיה ֱאמּוָנֵתנּו ֲחָזָקה  ֵלָמה,  ִנים ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ּפָ ל  ּכָ ַעל 
יַח  ּגִ ה ַמׁשְ ַאּתָ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ׁשֶ ה ְלַהֲאִמין ּבְ ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו ּבֶ ֶ ׁש ַמה ּשׁ ַמּמָ
ָכל ּדֹור ָודֹור,  ָכל־ֵעת, ּבְ ה ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות ּבְ ה עֹוׂשֶ ָכל־ֵעת, ְוַאּתָ ית ּבְ ָרִטּיִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ
ין  ּבֵ דֹול  ּגָ ְוֶהְפֵרׁש  ל  ֶהְבּדֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ה  ְוֶאְזּכֶ ּדֹור.  ָכל  ּבְ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי 
ְדִמים  ַהּנִ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ּוֵבין  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ים  ְוַהִחּדּוׁשִ ַהּמֹוְפִתים 
ר ֲעַדִין ֵאיָנם  ִעים, אֹו ַעל־ְיֵדי ַהְמֹעָרִבים ִמּטֹוב ָוָרע, ֲאׁשֶ ים ַעל־ְיֵדי ָהְרׁשָ ֲעׂשִ ַלּמֹוְפִתים ַהּנַ
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ל  ר ֵיׁש ֶהְבּדֵ ֶהם, ֲאׁשֶ ּלָ ֵאינֹו ׁשֶ ית ׁשֶ ַטּלִ ים ּבְ ׁשִ עֹוָלם, ּוִמְתַלּבְ ְראּוִים ָלזֶה ַלֲעׂשֹות מֹוְפִתים ּבָ
ין  מֹו ּבֵ ים, ּכְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ יֶהם ּומֹוְפֵתיֶהם ׁשֶ ל ֵאּלּו, ְלַמֲעׂשֵ יֶהם ׁשֶ ין ַמֲעׂשֵ ְוֶהְפֵרׁש ּבֵ
ׁש  ּיֵ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ּיֹות ִמּצַ ר ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ה ָתִמיד ְלַסּפֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְך, ּבְ ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחׁשֶ

י: ְבּתִ ָלֶהם ּכַֹח ְלַטֵהר ֶאת ַמֲחׁשַ

י  ּכִ ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ֳהַרת  ִמּטָ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ה ְמֹאד  י ַהְרּבֵ ְעּתִ ר, ְוָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ עּור ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ י ּבְ ְבּתִ ַמֲחׁשַ י ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ַגְמּתִ ּפָ
ֹקֶדׁש  ְבִרית  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ּוִבְפָרט ַמה  ָך ְמֹאד,  ֶנְגּדְ ִלְפׁשַֹע  יִתי  ְוִהְרּבֵ יִתי  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע 
י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ י ּבְ ר ֹלא ִנְזַהְרּתִ ָבה, ֲאׁשֶ ֲחׁשָ ַגם ַהּמַ ה ְמֹאד, ְוַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ְפּ י ַהּמַֹח ַהְרּבֵ ּוְבִטּפֵ
ע,  ׁשַ י ֵחְטא ַעל ּפֶ א הֹוַסְפּתִ לֹום, ַאְדַרּבָ ֵצא ַלחּוץ ַחס ְוׁשָ י ְלַבל ּתֵ ְבּתִ ָלל, ִלְתּפֹס ֶאת ַמֲחׁשַ ּכְ
ּוְלִהְרהּוִרים  ִבים  ְמֻעְרּבָ ּוִבְלּבּוִלים  ְוַרְעיֹוִנים  חּוץ  בֹות  ַמְחׁשְ ְלתֹוְך  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ י  ְוִנְכַנְסּתִ
ָבה.  ֲחׁשָ ָגם ַהּמַ י, ַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ּפְ ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ י ַמה ּשׁ אִתי ְוִקְלַקְלּתִ ּבָ ֶ אִתי ְלַמה ּשׁ ּבָ ָרִעים, ַעד ׁשֶ
ל  ה, ַאֲחֵרי ּכָ ה ַעּתָ ְוַעּתָ ּוְכָליֹות.  ּוְלָפֶניָך ִנְגָלה ַהּכֹל, ּבֹוֵחן ִלּבֹות  ר,  ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ
ִליׁשּוָעה  ֵעיַני  ְכֶליָנה  ּתִ ה  עֹוֶדּנָ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ּוַמה  יִתי  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה 
ַעל  ּבַ ָעַלי  ַרֵחם  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ִפּלַ ּתְ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ְלַבד,  ָך  ֵמִאּתְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ
ַעל ַהֶחְמָלה ְוַהֲחִניָנה, ַהט  ִני ַוֲחֹמל ָעַלי ּבַ ַעל ַהְיׁשּועֹות, חּוס ְוָחּנֵ א ּבַ יֵעִני ּנָ ָהַרֲחִמים, הֹוׁשִ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ ִתי.  ִפּלָ ִגיָעִתי קֹול ּתְ ְוָעִתי קֹול ּפְ ַמע קֹול ַצֲעָקִתי קֹול ׁשַ ָאְזְנָך ּוׁשְ
ֹות,  ר ְקֻדּשׁ ל ָהֶעׂשֶ ָלִלּיּות ּכָ ה, ּכְ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ִהיא ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְך ָעַלי ְקֻדּשׁ ּיְֻמׁשַ ׁשֶ
ית,  ָרִטּיִ ַהּפְ ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ְוִעם  י  ִעּמִ ה  ה עֹוׂשֶ ְוַאּתָ ּלֹו,  ּכֻ ָכל ָהעֹוָלם  ּבְ ָוֶרַגע  ָכל־ֵעת  ּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ יַח  ּגִ ַמׁשְ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ
ָאמּור,  ר, ּכָ דֹולֹות ְונֹוָראֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוֵאין ִמְסּפָ ָכל־ֵעת ָוֶרַגע ִנְפָלאֹות ּגְ ל ָהעֹוָלם ּבְ ּכָ
דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ְוַהּכֹל  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְלַבּדֹו  דֹולֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ה  ְלעֹוׂשֵ
ֵעִני  ַסּיְ ִמיד.  ּתָ ַעל־ְיֵדיֶהם  ים  ַנֲעׂשִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַהּמֹוְפִתים  ָהאֹותֹות  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ָתִמיד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ֵקִני  ְוַחזְּ ֵצִני  ְוַאּמְ
ֹאֶפן  ים, ּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ּיֹות ִמּצַ ר ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ר ְוֵאיְך ְלַסּפֵ י ְלַסּפֵ ה ֵליַדע ִמּמִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ל  ּוִמּכָ ַעת,  ַהּדַ ִבְלּבּול  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ ָלֵצאת  ה  ְוֶאְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה.  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֵהר  ּטָ ּתִ ׁשֶ
בֹות חּוץ, ְלַטֵהר  גּוִמים ּוַמְחׁשְ ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים ְוַרְעיֹוִנים ּפְ ַעת, ּוִמּכָ ִמיֵני ִעְרּבּוב ַהּדַ
ה  ֶאְזּכֶ ֵעִני ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ בֹות ְקדֹוׁשֹות ַזּכֹות ּוְנכֹונֹות. ּוְתַסּיְ ם, ְוִלְזּכֹות ְלַמֲחׁשָ ּלָ י ִמּכֻ ְבּתִ ַמֲחׁשַ
תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה,  בֹות ְקדֹוׁשֹות ּבְ ה, ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ָ ָבה ִדְקֻדּשׁ ֲחׁשָ ָכל־ֵעת ַלֲעלֹות ְלעֹוָלם ַהּמַ ּבְ
ים  ּיִ ין ֲאִמּתִ ׁש ִחּדּוׁשִ ים, ּוְלַחּדֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ַהּצַ מֹו, ּוִבְגֻדּלַ ַרְך ׁשְ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּוִבְגֻדּלַ
ְוִחיצֹוָנה  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ ְלׁשּום  ֹכַח  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַרְעיֹוַני,  ְיַבֲהלּוִני  ְוַאל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ
ֲאִני ָצִריְך  ֵעת ׁשֶ ּתֹק ָאז ְלַגְמֵרי ּבָ ה ִלׁשְ ָלל, ְוֶאְזּכֶ י ּכְ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ ל ֶאת ּדַ עֹוָלם ְלַבְלּבֵ ּבָ ׁשֶ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ר ָאז ֲאִפּלּו ִדּבּור ּדִ ק ְלַגְמֵרי ִלְבִלי ְלַדּבֵ ּתֹ ָבה, ַלֲחֹרׁש ְוִלׁשְ ֲחׁשָ ַלֲעלֹות ְלעֹוָלם ַהּמַ
ַהֲחֵפִצים  ַקְטֵרִגים  ְוַהּמְ ְסִטיִנים  ַהּמַ ָכל  ּבְ ְוִתְגעֹור  ָבה.  ֲחׁשָ ַהּמַ ל ֶאת  ְמַבְלּבֵ ן  ּכֵ ַגם  י הּוא  ּכִ
ְלּבּוִלים  ל ַהּבִ י ֹכַח ְלָגֵרׁש ּכָ ן ּבִ בֹות ְקדֹוׁשֹות, ְוִתּתֶ ֲעלֹות ְלַמֲחׁשָ לֹום, ִמּלַ ִלְמֹנַע אֹוִתי ַחס ְוׁשָ
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ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ָתִמיד,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך  ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ י,  ּנִ ִמּמֶ
ל ִמיֵני ִיּסּוִרין  רֹות ּוִמּכָ ל ַהּצָ ִני ִמּכָ יֵלִני ְוִתְפּדֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתּצִ ּוְטהֹורֹות ַזּכֹות ְוַצחֹות ּכִ
לֹוִני  ָרֵאל )ּוִבְפָרט ִמּפְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ּוְתַבּטֵ עֹוָלם, ְוַתְמּתִ ּבָ ׁשֶ
ַרֲחִמים, ְוהֹוִציֵאִני ְמֵהָרה ִמּמִֹחין  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה  א ִמׁשְ ּוַמּלֵ לֹוִנית ְוכּו'(. ַרֵחם ָעֵלינּו  ן ּפְ ּבֶ

ֹאֶפן  ים, ּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ּיֹות ִמּצַ ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ה ּבְ ִני ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ ַגְדלּות. ְוַזּכֵ ַקְטנּות ְלֹמִחין ּדְ ּדְ
ּוְטהֹוָרה ָתִמיד.  ה  י ְקדֹוׁשָ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ֳהָרה,  ַהּטָ ַתְכִלית  ּבְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְלַטֵהר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
י ְקָצָרה ְמֹאד  עּור ָוֵעֶרְך, ְוַדְעּתִ ִלי ׁשִ ים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ י ְצָרַכי ְמֻרּבִ ֶמָך, ּכִ ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ
ל  יקּו ּכָ ר ֹלא ַיְסּפִ ֲאִני ַמְתִחיל ְלַדּבֵ ֶ ְלָבֵאר ּוְלָפֵרט ֵחֶלק ֶאֶלף ּוְרָבָבה ֵמֶהם, ּוְבָכל ַמה ּשׁ
ָצִריְך  ֲאִני  ה  ְוַכּמָ ִמזֶּה,  ּוְבִחיָנה  ִחיָנה  ּבְ ל  ִמּכָ ֲאִני ָרחֹוק  ה  ּמָ ּכַ ְלָפֵרט  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ
ל  ּכָ ּפֹוֵרט  ָהִייִתי  ִאּלּו  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ָנא  ִיְהיּו  ן  ַעל־ּכֵ זֶה,  ַעל  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ׁש  ְלַבּקֵ ַני  ּפָ ַעל  ִלּפֹל 
ֹאֶפן  ָכל ַהְיׁשּועֹות, ּבְ יֵעִני ְמֵהָרה ּבְ ֵלא ַרֲחִמים ָעַלי, ְותֹוׁשִ ּמָ ה ּתִ ָראּוי. ְוַאּתָ ְצָרַכי ְלָפֶניָך ּכָ
ה ְוַעד עֹוָלם,  ֱאֶמת ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ְוִלְהיֹות ּכִ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָמע.  ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ תּוב, ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּוְתַקּיֵם ּבָ
רּוְך ָהעֹוֶנה ְלַעּמֹו  יל ְבָכל־ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ּבָ ֵעת ָצָרה ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ה ְיֹהָוה ָהעֹוֶנה ּבְ י ַאּתָ ּכִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֵעת ָצָרה. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ֶמֶלְך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָחָדׁש,  ֶמֶלְך  ָעֵלינּו  ִקים  ּתָ ׁשֶ ָכל־ֵעת  ּבְ ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם 
זֵרֹות  ל ַהּגְ ל ּכָ ִתינּות, ִויַבּטֵ ָרֵאל, ְוָיֵקל ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ַהּנְ ֵני־ִיׂשְ ָך ּבְ ַרֵחם ַעל ַעּמְ ּיְ ל ֶחֶסד, ׁשֶ ׁשֶ
ָך  זֵרֹות ֲחָדׁשֹות ַעל ַעּמְ לֹום, ּגְ ׁש ַחס ְוׁשָ ּלֹא ְיַחּדֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָרֵאל, ִמּכָ ָך ִיׂשְ ֵאיָנם טֹובֹות ֵמַעּמְ ׁשֶ
י ִאם ָעֶליָך  ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ֶמָך, ְלַמַען ַרֲחֶמיָך, ּכִ ָרֵאל, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ִיׂשְ
ַהּצֹאן  י  ֲעִנּיֵ ַעל  ֲחֹמל  ָצָרה,  ֵעת  ּבְ ָלנּו  ַיֲעֹמד  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֲעֵדנּו  ּבַ ַיֲעֹמד  ִמי  ֵאין  י  ּכִ ְלַבד, 
ַיד ְיֹהָוה  י ַמִים ֶלב ֶמֶלְך ּבְ ְלּגֵ תּוב, ּפַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִרים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכְ ָלִכים ְוַהּשָׂ ה ֵלב ַהּמְ ְוַהּטֵ
ּנּו. ֲחֹמל  ר ַיְחּפֹץ ַיּטֶ ל ֲאׁשֶ ַיד ְיֹהָוה ֶאל ּכָ ִרים ּבְ ּנּו. ּוְכִתיב ֵלב ֶמֶלְך ְוׂשָ ר ַיְחּפֹץ ַיּטֶ ל ֲאׁשֶ ַעל ּכָ
עֹון  ִקיָפה ִמּמְ ה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין. ַהׁשְ ָך ַרֵחם ַעל ַנֲחָלֶתָך, ָמֵלא ַרֲחִמים, ְמַהְעּדֵ ַעל ַעּמֶ
ִרים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוָתִביא ָלנּו  ָלִכים ְוַהּיֹוֲעִצים ְוַהּשָׂ ל ַהּמְ ה ֵלב ּכָ ַמִים ְוַהּטֵ ָ ָך ִמן ַהּשׁ ָקְדׁשְ

ָיֵמינּו, ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ֶאת ְמׁשִ

ּתֹוָרה רלה

הֹוֵלְך ְוֶנֱחָלק ְונֹוֵפל ְוָהעֹוָלם ׂשֹוֲחִקין  ִמי ׁשֶ
זֶה  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ְוהּוא  ּנּו,  ִמּמֶ
יֹום־טֹוב,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  לֹו  א  ּבָ

ְוִלְפָעִמים  ָרה,  ְלַכּפָ לֹו  הּוא  ְוִלְפָעִמים 
ירֹו  ְלַהְזּכִ ֵדי  ּכְ ַרק  זֶה,  ּבָ לֹו  ר  ּפֵ ִמְתּכַ ֵאין 

ׁשּוב: ּיָ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה רלה ִפָלּ ּתְ
ְליֹום־טֹוב

ּלֹא  יֵלִני, ׁשֶ ְמֵרִני ְוַהּצִ ל עֹוָלם, ׁשָ ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ לֹוֶתיָך ּבַ ַמְעּגְ ֹמְך ֲאׁשּוַרי ּבְ )קמ( ּתָ

ָכל ֶרֶגל ָוֶרֶגל  דֹוָלה ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ׂשִ ֹמַח ּבְ ִני ִלׂשְ ְמַחת יֹום־טֹוב ֹקֶדׁש. ַזּכֵ ׂשִ ם ְלעֹוָלם ּבְ ֶאְפּגֹ



תקפטּתֹוָרה רלו

ָרֶטיָה  ּפְ ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָך  ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  ְוׂשָ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ֹקֶדׁש.  ִמְקָרֵאי  ְיֹהָוה  מֹוֲעֵדי 
זּּוי ַהּמֹוֲעדֹות. ַרֵחם ָעַלי  יֵלִני ִמּבִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ּה. ׁשָ לּוִים ּבָ ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ
ַבזֶּה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות  ְכָלל ַהּמְ לֹום, ּבִ ּלֹא ֶאְהֶיה ַחס ְוׁשָ יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַהּצִ ָרֵאל ְוׁשָ ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ
יֵלִני ִמּבּוׁשֹות ְוֶחְרּפֹות  ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַהּצִ ב ּכְ א ְוֶנְחׁשָ ֵאין לֹו ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהּבָ ׁשֶ
יֵלִני ְלַבל  ְמֵרִני ְוַתּצִ י ָתִמיד ְוִתׁשְ לֹום, ְוִתְהֶיה ִעּמִ זּּוי ַהּמֹוֲעדֹות ַחס ְוׁשָ ָגם ּבִ ִאים ַעל ּפְ ַהּבָ
ּלֹא ֶאְמַעד ְוֹלא ַאֲחִליק ֶאת ַעְצִמי ְוֹלא ֶאּפֹל ְלעֹוָלם  ן ַלּמֹוט ַרְגַלי ׁשֶ ּתֵ ְמַעד ֲאׁשּוָרי. ְוַאל ּתִ ּתִ
ֲחקּו  ִיׂשְ ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ָלִתי ַחס  ּקָ ּתַ ּבְ ְבֵני ָאָדם  ְמחּו  ִיׂשְ ְוֹלא  רּוָחִנּיּות  ּבְ ְוֹלא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֹלא 
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְפָלִאים, ּבְ ְדָרֶכיָך ַהּנִ ֵצִני ּבִ ֵקִני ְוַאּמְ ָרי. ַחזְּ י. ָהֵקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאׁשֻ ּנִ ִמּמֶ
ָך  יֵעִני ְבַחְסּדֶ ָך הֹוׁשִ ֵלמּות. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ׁשְ ְמַחת ָהְרָגִלים ְוַהּמֹוֲעִדים ּבִ ָתִמיד ְלׂשִ

י: ִלּבִ ְמַחת יֹום טֹוב ּבְ יׁש ׂשִ ָכל ּכִֹחי ּוְלַהְרּגִ ֹמַח ְוָלִגיל ּבְ ָכל ֶרֶגל ָוֶרֶגל ִלׂשְ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ טֹוִבים  ָיִמים  ּבְ ְפָרט  ּבִ י,  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ן  ּתֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמַחת  ׂשִ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ל  ּכָ ַעל  ִלי  ר  ְוַכּפֵ ִלי  ּוְסַלח  ִלי  ּוְמחֹול  ָעַלי  ְוַרֵחם  ְך.  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְמֹאד  ְוַהּנֹוָרִאים 
ן  יֵעִני ְלַתּקֵ ֶעְזִרי ְותֹוׁשִ ְמַחת יֹום־טֹוב ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוִתְהֶיה ּבְ ׂשִ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ַהּפְ
ן ֶאל  ְרׁשָ פּולֹות ִלְמקֹוָמם ּוְלׁשָ ָמחֹות ַהּנְ ל ַהּשְׂ ה ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ֶאְזּכֶ ֵלמּות, ׁשֶ ׁשְ ַהּכֹל ּבִ
ֹאֶפן  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלִני  ְוַתְרּגִ ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָאֳהָלם  ם  ׁשָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ְמקֹום 
ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  טֹוִבים.  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ְפָרט  ּבִ ָתִמיד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
י ֵאֶליָך ְיֹהָוה  ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ְמָך ֶעְליֹון. ׂשַ ָרה ׁשִ ְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָבְך ֲאַזּמְ יׁשּוָעֶתָך. ֶאׂשְ ּבִ
ִמיֵעִני  ׁשְ יִמיְנָך ֶנַצח. ּתַ ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ א. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ י ֶאּשָׂ ַנְפׁשִ
נּו  יׁשּוָעֶתָך ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ יָת. ׂשַ ּכִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ּדִ ְמָחה ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ
ְבָך  ְמחּו  ְוִיׂשְ ָך  ָקְדׁשֶ מֹוֲעֵדי  ׂשֹון  ּוְבׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ְלָעְבּדְ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן  ֶמָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ִיׂשְ

ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה רלו

ּוִבְתִמימּות,  רּות  ַכׁשְ ּבְ נּות  ַרּבָ ּנֹוֵהג  ׁשֶ ִמי 
ב  ְחׁשָ ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ זֹוֶכה  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה  ִלְגֻדּלָ עֹוֶלה  הּוא  ַהּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ה  ִלְגֻדּלָ
בֹוד הּוא  ַהּכָ ׁשֶ ַהזֶּה,  ּוַבּדֹור  ָיָמיו,  סֹוף  ּבְ זֹו 
זֹוֶכה  ְמֻפְרָסם,  יק  ְלַצּדִ אֹותֹו  ֲחִזיִקין  ּמַ ׁשֶ ּכְ

ַאף  דֹול,  ּגָ ִלְמֻפְרָסם  ָיָמיו  סֹוף  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּיִ ׁשֶ
ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ ַרק  ן,  ּכֵ ֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ
ִמן  ּיֹוֵצא  ׁשֶ ֹקֶדם  ָכרֹו  ׂשְ לֹו  ְונֹוְתִנין  ׁשּוט,  ּפָ

ְך ְוכּו':  ָהעֹוָלם, ְוַאַחר־ּכָ

ּתֹוָרה רלז

ִנים ַעל  ַנּגְ ּמְ ֵלי זֶֶמר ׁשֶ ִחיַנת ּכְ יר, ְוזֶה ּבְ ָבִרים הּוא ַעל־ְיֵדי ִנּגּון ּוְכֵלי ׁשִ ֵני ּדְ רּות ׁשְ ִהְתַחּבְ
ה: ַהֲחֻתּנָ



ּתֹוָרה רלח תקצ

ּתֹוָרה רלח

ִעְנָין,  ֵאיזֶה  ּבְ ִקים  ְמֻחּלָ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ּשְׁ ׁשֶ ּכְ
יֹוֵתר  ֶאָחד  ִעם  ים  ּוַמְסּכִ י  ִליׁשִ ַהּשְׁ ּוָבא 

זֶּה ָהֶאָחד ָסמּוְך  ֵמִעם ֲחֵברֹו, זֶה ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְרׁשֹו יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו: ְלׁשָ

לֹום ָ ּתֹוָרה רלט י ַמֲעַלת ַהּשׁ

ל א.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ָקׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי 
ֹקֶדם  ן  ַעל־ּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּוִרים  ּדִ ר  ּוְלַדּבֵ
ל  ה ׁשֶ ל ָעָליו ִמְצַות ֲעׂשֵ ה ְצִריִכין ְלַקּבֵ ִפּלָ ַהּתְ
יְך ַאֲהָבה  ֵדי ְלַהְמׁשִ מֹוָך, ּכְ ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

לֹום: ָ ּבּור הּוא ִמּשׁ ר ַהּדִ י ִעּקַ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

ּוִמי ב.  ֵמֲחִמימּות,  ִאים  ּבָ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ
ר  ה, ְמַדּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ׁש ּבֹו ֲחִמימּות ַהְרּבֵ ּיֵ ׁשֶ

ִנים(: ן ּפְ ַרְך )ַעּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִלְפֵני ַהּשׁ ַהְרּבֵ

ה ְלתֹוָרה רלט ִפָלּ ּתְ

ְלָבִבי  ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ּוַמֲחֹלֶקת.  ֵמִריב  יֵלִני  ְוַהּצִ ָעַלי  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )קמא( 

ְהֶיה ִלי ַמֲחֹלֶקת ִעם ׁשּום ָאָדם  ּיִ י ִמי ָאֹנִכי ׁשֶ ָלל, ּכִ ׁשּום ַמֲחֹלֶקת ּכְ ֱאֶמת ֵאיִני ָחֵפץ ּבְ ּבֶ ׁשֶ
עֹוָלם,  ה ּבָ ִנְתַרּבָ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ַהּמַ עּור. ַאְך ַאּתָ ִלי ׁשִ י ּבְ ּנִ ם טֹוִבים ִמּמֶ י ֻכּלָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ
לֹום  תּוב, ֲאִני ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ֵהם חֹוְלִקים ָעָליו, ּכְ לֹום ּבֶ ׁשָ ָחֵפץ ּבְ ר ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ַעד ֲאׁשֶ
י ַגם  ים, ּכִ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ֲחֹלֶקת ּבַ ּגֹוֵרם ַהּמַ ֶ ה יֹוֵדַע ַמה ּשׁ ְלָחָמה. ְוַאּתָ ה ַלּמִ ר ֵהּמָ ְוִכי ֲאַדּבֵ
ֲחֹלֶקת ֶאת  ב ַהּמַ ה ְמַעּכֵ ּמָ ה, ְונֹוָסף ָלזֶה ּכַ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ׁשֶ ה ְמֹאד ְלהֹוִציא ַהּדִ ֹלא זֶה ָקׁשֶ ּבְ
ל  ּלֵ ּבּור ְלִהְתּפַ ַמִים, ֵאיְך לֹוְקִחין ַהּדִ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבינּו ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ַמה ּנַ ה. ְוַעּתָ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּוִרים ׁשֶ ַהּדִ
י ָכל ָהעֹוָלם ָמֵלא ַמֲחֹלֶקת, ְוַלּיֹוֵצא  עֹוָלם, ּכִ ְך ּבָ ל ּכַ ֲחֹלֶקת ּכָ ה ַהּמַ ִנְתַרּבָ ְלָפֶניָך, ֵמַאַחר ׁשֶ
ל  ּכָ ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ָכל־ֵעת  ּבְ ֵדִני  ְוַלּמְ הֹוֵרִני  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעַלי  ַרֵחם  לֹום.  ׁשָ ֵאין  א  ְוַלּבָ
ל עֹוָלם, ֲאדֹון  י(. ִרּבֹונֹו ׁשֶ לֹום ֶוֱאֶמת )ֲאִמּתִ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ַמֲחֹלֶקת ַרק ׁשָ ֹאֶפן ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּבְ
ּוְבִנְפְלאֹוֶתיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ה  ֲעׂשֵ ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  לֹום,  ָ ַהּשׁ
ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ יְך  ְוַתְמׁשִ ָהעֹוָלם,  ִמן  ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ַבּטֵ ּתְ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהּנֹוָראֹות, 
ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ָתִמיד  ינּו  ּפִ ֶאת  ח  ְוִתְפּתַ לּות,  ֵמַהּגָ ּבּור  ַהּדִ ּיֵֵצא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ עֹוָלם  ּבָ
יד  ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ֲאֹדָני ׂשְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ְלָפֶניָך ּבְ ים ַהְרּבֵ טֹוִבים ְקדֹוׁשִ
ר  ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ ָך. ּתְ ְפַאְרּתֶ ל ַהּיֹום ּתִ ֶתָך ּכָ ִהּלָ ֵלא ִפי ּתְ ֶתָך. ִיּמָ ִהּלָ ּתְ
יָחה  ּבּור ְוַהּשִׂ ֹמר ֶאת ַהּדִ ה ִלׁשְ ִני ֵמַעּתָ ֶמָך, ְוַזּכֵ ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ׁשֵ
יֹוֵצר ָהִרים  ה  ַאּתָ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ְרצֹוְנָך ַחס  ּכִ ֵאיָנה  ׁשֶ יָחה  ׂשִ ְוׁשּום  ּבּור  ּדִ ר ׁשּום  ֲאַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ
יד  ַמּגִ ה  ּתֹו, ַאּתָ ְלִאׁשְ ין ִאיׁש  ּבֵ ׁשֶ ה  ַקּלָ יָחה  ׂשִ ַוֲאִפּלּו  חֹו,  ּשֵׂ יד ְלָאָדם ַמה  ּוַמּגִ ּוֹבֵרא רּוַח 
ה ְלַמַען  ין, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה, ַרֵחם ָעַלי ֵמַעּתָ ין. אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ַעת ַהּדִ ׁשְ ְלָאָדם ּבִ
ל  ּכָ ַעל  ִלי  ר  ְוַכּפֵ ּוְמַחל  ּוְסַלח  ְרצֹוְנָך,  ּכִ ֵאיָנה  ׁשֶ ְוִדּבּור  יָחה  ִמּשִׂ יֵלִני  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ְוׁשָ ֶמָך,  ׁשְ
י  ַגְמּתִ ּפָ מֹות ׁשֶ ֵ ל ַהּשׁ א ּכָ ה, ּוְתַמּלֵ יָחה ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעד ֵהּנָ ַהִדּבּור ְוַהׂשִ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ַהּפְ
ַעת ֲהִטיִפי  ׁשְ י ּבִ ָפָתי. ֶוְהֵיה ִעם ּפִ ל ׂשְ ָרה ַעל ּדַ ְמָרה ְלִפי ִנּצְ יָתה ְיֹהָוה ׁשָ דֹול. ׁשִ ְמָך ַהּגָ ׁשִ ּבְ
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יֵעִני  י ָחִסיִתי ָבְך. ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ִדי. ׁשָ ֵעת ַמְעּבָ ְוִעם ָיַדי ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ י ּוְמֹאִדי ׁשֶ ָכל ְלָבִבי ְוַנְפׁשִ ֱאֶמת ּבְ מֹוָך ּבֶ ל ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ׁשֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָכל יֹום ָויֹום  ֱאֶמת, ּוִבְפָרט ּבְ ָכל ְלָבִבי ּבֶ י ּוְמֹאִדי ּבְ ַנְפׁשִ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ֶלֱאהֹוב ֶאת ּכָ
ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֹזאת,  ה  ִמְצַות־ֲעׂשֵ ָעַלי  ל  ְלַקּבֵ ִני  ַזּכֵ ּתְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם 
ֱאֶמת,  דֹוָלה ּבֶ ָנה ּגְ ַכּוָ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ה ְלָפֶניָך ּבִ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ר ּדִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַדּבֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ָך.  ֶתר ְלֹראׁשֶ א ִלְהיֹות ּכֶ ׂשֵ א ְכבֹוֶדָך, ְוַתֲעֶלה ְוִתּנָ ִתי ְלַנַחת ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ִכּסֵ ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ
ֵחיֵלְך  לֹום ּבְ ָליּו אֹוֲהָבִיְך. ְיִהי ׁשָ ָלִים ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ תּוב, ׁשַ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ
ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ית  ּבֵ ְלַמַען  ְך.  ּבָ לֹום  ׁשָ ָנא  ָרה  ֲאַדּבְ ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוָתִיְך.  ּבְ ְלָוה  ׁשַ
ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיֹהָוה  לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול. ְוָכל ּבָ ה טֹוב ָלְך. ׁשָ ֲאַבְקׁשָ
ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת  ָרֵאל. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ לֹום ַעל ִיׂשְ ָנִיְך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום. ֹעׂשֶ ָ ַעּמֹו ַבּשׁ
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יק  ּדִ ֵמַהּצַ ַרק  ִאים  ּבָ ֵהם  עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ
יק  ּדִ הּוא ָרחֹוק ֵמַהּצַ ן ִמי ׁשֶ ָהֱאֶמת, ְוַעל־ּכֵ
ַעד  ּלֹו,  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ דֹול  ּגָ י  ֹקׁשִ ּבְ לֹו  א  ּבָ ָאז 
ירּות  ֲעׁשִ ֵאיזֶה  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ם  ּגַ ְוִלְפָעִמים  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ֵמת  הּוא 
ֲאִפּלּו  ָאר  ִנׁשְ ְוֵאינֹו  ֶנֱאָבד  ירּות  ָהֲעׁשִ
ִהְתַרֲחקּותֹו  ֵמֲחַמת  זֶה  ְוָכל  ְלָבָניו, 
ִלְפָעִמים  רֹוִאים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ּוַמה  יק.  ּדִ ֵמַהּצַ
ְואֹוֵבד  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ְלַהּצַ ִמְתָקֵרב  ָאָדם  ׁשֶ

רֹוֶאה  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  זֶה  ירּות,  ָהֲעׁשִ
יק  ּדִ ַהּצַ אֹור  ַהְינּו  ְמֹאד,  ָיָקר  ָבר  ּדָ
ב  ְוַאף־ַעל־ּגַ ִניִנים,  ּוִמּפְ ז  ִמּפָ ָיָקר  הּוא  ׁשֶ
ִליְך  ַמׁשְ ְוָאז  ָחזֵי,  ַמְזֵלּה  ָחזֵי  ֹלא  ִאיהּו  ּדְ
ל־ ִמּכָ ָיד,  ְלַאַחר  ּכִ ירּות  ָהֲעׁשִ זָּל  ַהּמַ

ַעְצמֹו  ּבְ ם  ּגַ יׁש  ְלַהְרּגִ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ל  ִמּכָ ָיָקר  הּוא  יק  ּדִ ְלַהּצַ ַהִהְתָקְרבּות  ׁשֶ
יַח  ּגִ ַמׁשְ ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ
ָלל:  ירּות ּכְ ֲעׁשִ ָלל ַעל ָממֹון ְוֵאינֹו רֹוֶצה ּבַ ּכְ

ּתֹוָרה רמא

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶאָחד  ָאָדם  ַעל  יִנים  ּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ָאז  ָעָליו,  ְוחֹוֵלק  ְועֹוֵמד  ֶאָחד  ָאָדם  ּוָבא 
ָהָאָדם  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ק  ּלֵ ִמְסּתַ ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ
ן  ְוַעל־ּכֵ ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ִלְנֹקם  ּכַֹח  יֹוֵתר  לֹו  ֵיׁש 
ּקּון  ּתִ ַעל  יַח  ּגִ ּוַמׁשְ דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ִמי 

ַעל  ָנה  ַכּוָ ּבְ ִלְפָעִמים  חֹוֵלק  הּוא  ָהעֹוָלם, 
ין,  ת ַהּדִ ק ֵמָעָליו ִמּדַ ֵדי ְלַסּלֵ יק ֶאָחד ּכְ ַצּדִ
ַרֲחִמים ְוֵאינֹו  ה ּבְ ְך הּוא עֹוׂשֶ ֲאָבל ַאַחר־ּכָ

יק: ּדִ ה ִיּסּוִרים ְלאֹותֹו ַהּצַ עֹוׂשֶ

ה ְלתֹוָרה רמ רמא ִפָלּ ּתְ

ה  ִדיֵקי ֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ֱאֶמת, ְלָכל ַהּצַ נּו ִלְהיֹות ְמֹקָרִבים ּבֶ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*מ( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִריְך  ּצָ ִפי ַמה ׁשֶ ל ֶאָחד ּכְ ִדיֵקי ֱאֶמת ּכָ ָעה ֵמַהּצַ ּפָ ָרֵאל ַהַהׁשְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ זָּל ׁשֶ ל ַהּמַ ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
ל  ָרֵאל ְיַקּבֵ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִריְך ְלָכל ֶאָחד ֵמַעּמְ ּצָ ֶהם. ַמה ׁשֶ ִנים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְרָנָסה אֹו ּבָ לֹו. ֵהן ּפַ



ּתֹוָרה רמב תקצב

ה  י ַאּתָ ָלל, ּכִ ּוי ּכְ ִלי ׁשּום ִקּשׁ דֹול ּבְ ַקל ּוִבְמִהירּות ּגָ ָעה טֹוָבה ּבְ ּפָ יִקים ֶאת ַהַהׁשְ ּדִ זָּל ֵמַהּצַ ַהּמַ
יק ָהֱאֶמת,  ּדִ ִאים ַרק ֵמַהּצַ ָבִרים טֹוִבים ֵהם ּבָ עֹות טֹובֹות ְוָכל ַהּדְ ּפָ ל ַהַהׁשְ ּכָ הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ
יק ֵמֲחַמת  ּדִ ֵמַהּצַ ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ְלַקּבֵ ּלֹו  ׁשֶ זָּל  ְלַהּמַ ה לֹו  ָקׁשֶ ֲאַזי  יק  ּדִ ֵמַהּצַ הּוא ָרחֹוק  ׁשֶ ּוִמי 
ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ַעד  דֹול  ּגָ ַח  ּכֹ לֹו  ַלֲעׂשֹות  זָּל  ַהּמַ מּוְכָרח  ן  ְוַעל־ּכֵ ּנּו,  ִמּמֶ ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ
י ִלְפָעִמים ֵמת ָהָאָדם  דֹול, ּכִ יק ֵמָרחֹוק, ְוַעל־ְיֵדי זֶה יּוַכל ָלבֹוא ִליֵדי ֵנזֶק ּוִמְכׁשֹול ּגָ ּדִ ֵמַהּצַ
ָעה ַעל־ְיֵדי זֶה ַעד  ּפָ ם ַהַהׁשְ ָניו. ְוִלְפָעִמים אֹוֵבד ּגַ ָעה ֵאֶצל ּבָ ּפָ ֶאֶרת ַהַהׁשְ ַעל־ְיֵדי זֶה, ְוִנׁשְ
יֵקי ֱאֶמת, ְוֵליַדע ּוְלַהֲאִמין  נּו ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ן ַזֵכּ ָניו. ַעל־ּכֵ ם ֵאֶצל ּבָ ה ּגַ ּנָ ַאר ִמּמֶ ּלֹא ִנׁשְ ׁשֶ
ְפָעִמים ִנְתָקֵרב  ּלִ ִעין ֵמֶהם, ַוֲאִפּלּו ִאם ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ּפָ עֹות טֹובֹות ִנׁשְ ּפָ ל ַהַהׁשְ י ּכָ ֱאֶמת ּכִ ּבֶ
ירּותֹו ַחס  ָעתֹו ַוֲעׁשִ ּפָ לּו ְנָכָסיו ְוֶנֱאָבד ַהׁשְ ְלּדְ ְיָקא ִנְתּדַ יק ָהֱאֶמת ּוֵמָאז ּדַ ּדִ ֶאָחד ֵאֶצל ַהּצַ
זָּל רֹוֶאה ּגֹוֶדל  ַהּמַ י זֶה ֵמֲחַמת ׁשֶ ָלל, ַרק ֵנַדע ְוַנֲאִמין ּכִ לֹום, ֹלא ְנַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוֶתיָך ּכְ ְוׁשָ
ל  ְלַקּבֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ָעה רּוָחִנית  ּפָ ַהַהׁשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְוֹגֶדל  יק,  ּדִ ַלּצַ ת ִהְתָקְרבּות  ַ ְקֻדּשׁ ִיְקַרת ַמֲעַלת 
י  ְפָרט ּכִ ְלַאַחר ָיד, ּבִ ירּות ּכִ ל ָהֲעׁשִ ִמית ׁשֶ ׁשְ ָעה ּגַ ּפָ זָּל ַהַהׁשְ ִליְך ַהּמַ ּנּו, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִהׁשְ ִמּמֶ
יִקים  ּדִ ַהִהְתָקְרבּות ַלּצַ ַעְצֵמנּו ׁשֶ ם ּבְ יׁש ּגַ ְרּגִ ּנַ נּו ׁשֶ ְלָחנֹות. ּוְתַזּכֵ י ׁשֻ ּתֵ ל ָאָדם זֹוֶכה ִלׁשְ ָלאו ּכָ
ָלל ְוֹלא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום  יַח ַעל ָממֹון ּכְ ּגִ ּלֹא ַנׁשְ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ּבָ ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ הּוא ָיָקר ִמּכָ
ֶרַוח ּוְבׁשִֹפי  ל ִהְצָטְרכּוֵתינּו ּבְ ְזִמין ָלנּו ּכָ ים ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ירּות. ְוַאּתָ ָלל ַלֲעׁשִ ָרצֹון ּכְ
ַהִהְתַרֲחקּות  ם  ּגַ יק  ּדִ ֵמַהּצַ ִנְסּבֹל  ׁשֶ נּו  ּוְתַזּכֵ ָלל,  ּכְ ִויִגיָעה  ּוְדָאָגה  א  ִטְרּדָ ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹול  ּגָ
ל  י ּכָ ְרִחיק אֹוָתנּו ִלְפָעִמים ְוכֹוֵעס ָעֵלינּו ְוחֹוֵלק ָעֵלינּו ּוְמַבזֶּה אֹוָתנּו, ְוֵנַדע ְוַנֲאִמין ּכִ ּמַ ׁשֶ
ִכין  ְמׁשָ יִנים ַהּנִ ל ַהּדִ נּו ַעל־ְיֵדי זֶה ּכָ ק ֵמִאּתָ ּוְלַסּלֵ יק  ְכֵדי ְלַהְמּתִ זֶה הּוא ַרק ְלטֹוָבֵתנּו, ּבִ
דֹול ָעֵלינּו,  ַרְחָמנּות ּגָ יק ּבְ ּדִ ְך ִיְתעֹוֵרר ַהּצַ ֶכף ַאַחר ּכָ ּתֵ ה ׁשֶ ַמְעָלה, ְוִנְזּכֶ ּלְ ין ׁשֶ ת ַהּדִ ּדַ ִמּמִ
יְך  ֶרַגע ָקֹטן ֲעַזְבּתִ תּוב: ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ יֹוֵתר. ִויֻקּיָ דֹול ּבְ ִהְתָקְרבּות ּגָ ִויָקֵרב אֹוָתנּו ּבְ
יְך  ְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ י ָפַני ֶרַגע ִמּמֵ ְרּתִ ֶצף ֶקֶצף ִהְסּתַ ׁשֶ ֵצְך. ּבְ ֹדִלים ֲאַקּבְ ּוְבַרֲחִמים ּגְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ֲאֵלְך ְיֹהָוה. ָאֵמן ּכֵ ָאַמר ּגֹ

ּתֹוָרה רמב

ְמָאה, א.  ִהְרהּוֵרי ִנאּוף ֵהם ֲאִבי ֲאבֹות ַהּטֻ
ֵמֶהם.  ֶלת  ַמּצֶ ּוְצָדָקה  ֵמת,  ֻטְמַאת  ִחיַנת  ּבְ
זֶה  ַעל  ִלְסֹמְך  ָאסּור  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ים  ׁשִ ַהּנָ ִעם  יָחה  ׂשִ ּוְלַהְרּבֹות 
יק  ַמזִּ ֵאינֹו  ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ְכָרח  ּמֻ ֶ ּשׁ ַמה  ַרק 

ָדָקה: לֹו ַעל־ְיֵדי ְזכּות ְוֹכַח ַהּצְ

ֹזאת ב.  ה ּכָ ִלּפָ ִכין ִמּקְ ְמׁשָ ּנִ ֵיׁש ִהְרהּוִרים ׁשֶ
ֵצל ֵמֶהם, ְוַאף ִאם ַיֲעִצים  ה ְמֹאד ְלִהּנָ ׁשֶ ּקָ ׁשֶ
ְפֶנה  ּיִ ׁשֶ ַצד  ָכל  ּבְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֵעיָניו, 

ֶלת ֵמֶהם: ִנים לֹו, ּוְצָדָקה ַמּצֶ ּמְ ִמְזּדַ

ה ְלתֹוָרה רמב ִפָלּ ּתְ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת,  ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ )עח( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ים  ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ִני ִלּתֵ יֵעִני ּוְתַזּכֵ ֹגֶדל ֲחִנינֹוֶתיָך, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ חֹוס ְוַתְחֹמל ָעַלי ּכְ ּתָ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה רמב ִפָלּ תקצגּתְ

ָלל.  ּכְ ָקִרים  ׁשְ ׁשּום  ּוְבִלי  ִניֹות  ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַבד  ְמָך  ְלׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֲהגּוִנים 
ָלֶהם,  ְחַסר  ּיֶ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ה,  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ֲהגּוִנים  ְלֶאְביֹוִנים  ן  ְוִלּתֵ ְלַפזֵּר  תּוָחה  ּפְ ָיִדי  ְוִתְהֶיה 
ְצָדָקה  ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ִנים ָיפֹות, ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבֶסֶבר ּפָ ה ּוְבֶחְדָוה ּגְ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ
ר  ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ דֹוׁשָ ָדָקה ַהּקְ ֹכַח ַהּצְ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ְמָך ְלַבד ּכִ ָתִמיד ְלׁשִ
ים  ֲעִנּיִ יָלם ּבַ ה ַמְכׁשִ ר ַאּתָ ה, ֲאׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִדים ֶאל ַהּקְ ְתַנּגְ ִעים ַהּמִ ל ָהְרׁשָ ָדָקה ׁשֶ ל ּכַֹח ַהּצְ ּוְלַבּטֵ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ה ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ֶנֶגד ַעּמְ ּיָ ּשִׁ יָנה ְיֵדיֶהם ּתֻ ֵאיָנם ֲהגּוִנים, ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ׁשֶ
ְוֹאֶמץ  ֹכַח  ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ דֹוָלה,  ַהּגְ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ֱאֶמת.  ּבֶ ְלָעְבְדָך  ַהֲחֵפִצים 
ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ה  ִנְזּכֶ ְוֹכָחם  ּוִבְזכּוָתם  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ְזֵקִנים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ
ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  בּוֵלנּו,  ּגְ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ֲחָילֹוָתיו  ְוֶאת  אֹותֹו  ְלָגֵרׁש  ּוְכִסיל,  ָזֵקן  ֶמֶלְך 
ָכל־ֵעת,  ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים ָהרֹוְדִפים ַאֲחֵרינּו ּבְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ַבֵער ִמן ָהָאֶרץ, ּוְתַבּטֵ ּתְ
ָמֵלא  ּכֹל  ֲאדֹון  ְלָפֶניָך,  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ֱאֶמת  ּבֶ ַהֲחֵפִצים  ַאֲחֵרי  ּוְביֹוֵתר 
ְך ֵמָאִריְך  ְמׁשָ ה ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ּדִ ים, אֹור ַהּפָ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ יְך ָעֵלינּו אֹור ּפְ ה ְלַהְמׁשִ ַרֲחִמים. ְוִנְזּכֶ
ָרִעים  ַהִהְרהּוִרים  ל  ּכָ נּו  ֵמִאּתָ ל  ּוְלַבּטֵ ּוְלָגֵרׁש  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ְוַתַעְזֵרנּו  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ין  ַאְנּפִ
ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ה  ָ ִאּשׁ ׁשּום  נּו  ּבָ ע  ִתְפּגַ ּלֹא  ׁשֶ ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן  ה.  ְקִלּפָ ּדִ ין  ַאְנּפִ ֵמָאִריְך  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ
ר  ה, ֲאׁשֶ ְקִלּפָ ין ּדִ ם ֵמָאִריְך ַאְנּפִ ָ ְך ִמּשׁ ְמׁשָ ם, ְוֹלא ׁשּום ִהְרהּור ָרע ַהּנִ ָ ֶכת ִמּשׁ ּה ִנְמׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ
ּפֹוִנים,  ׁשֶ ָכל ַצד  ּבְ י  ּכִ ם,  ָ ִכין ִמּשׁ ְמׁשָ ַהּנִ ה  ְוִלְבֹרַח ֵמִהְרהּוִרים ָהֵאּלֶ א  ר ְלִהְתַחּבֵ ִאי ֶאְפׁשָ

ם: ִנים ּוָבִאים ְלׁשָ ֵהם ִמְזַדּמְ

ְדמֹוָתא,  ְטָרא  ִמּסִ יֵלנּו  ְוַהּצִ ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ְוַרב  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ם,  ֵ ַהּשׁ ָאּנָא 
ֶות, ְוֵהם ִנְקָרִאים ֲאִבי ֲאבֹות  ֵהם ִנְקָרִאים ִסְטָרא ְדמֹוָתא ְוֵהם ָמִרים ִמּמָ ֵמִהְרהּוֵרי ִנאּוף, ׁשֶ
ְמֵרנּו ֵמֶהם,  יֵלנּו ֵמֶהם, ׁשָ ח. ַהּצִ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ִלים, חֹוׁשֵ ְמָאה. חֹוֵמל ּדַ ַהּטֻ
ה  ה ָמּטָ ר ָיַרְדנּו ַמּטָ יָחא, ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּדֹור ַהזֶּה, ּבְ מֹונּו ַהּיֹום ּבַ י ֹכַח ּכָ ַרֵחם ַעל ֲחלּוׁשֵ
ָטָפְתנּו.  ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ אנּו ְבַמֲעַמּקֵ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ ֵאין עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך, ָטַבְענּו ּבִ ּבְ
ר ּוְלָגֵרׁש  ּבֵ ֹרב ַרֲחֶמיָך, ְוֵתן ָלנּו ֲחִניָנה ְוֹלא ֹנאֵבד, ְוֵתן ָלנּו ֹכַח ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ חּוָסה ָעֵלינּו ּכְ
ָרע  ִהְרהּור  ׁשּום  ָעֵלינּו  ָיֹבא  ְוֹלא  בּוֵלנּו,  ּגְ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  ה  ְקִלּפָ ּדִ ין  ַאְנּפִ ָאִריְך  ל  ּוְלַבּטֵ
ה ְלַבד יֹוֵדַע ִמי ָוִמי עֹוְמִדים  י ַאּתָ נּו, ּכִ ָרה ַנְפׁשֵ ינּו ְותֹוִציא ִמּצָ ַחּיֵ ִצְדָקְתָך ּתְ ם. ּבְ ָ ְך ִמּשׁ ְמׁשָ ַהּנִ
ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך,  ל ַהֲחֵפִצים ָלׁשּוב ֵאֶליָך  ּכָ ָעה, ַעל  ׁשָ ּוְבָכל  ּוְבָכל יֹום  ָכל־ֵעת  ּבְ ָעֵלינּו 
ר  ֲאׁשֶ דֹול ְמֹאד, ְורֹוְדִפים ַאֲחֵרינּו ּכַ רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ִיחּוד ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ִרים ַעל ּכָ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
ֶות  יֵלנּו ִמּמָ ֶאֶרת ְוַהּצִ ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ ה ַרֵחם ַעל ּפְ דֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ ָהִרים. ּגְ ִיְרּדֹף ַהּקֵֹרא ּבֶ
ְקדֹוׁשֹות  ֵעצֹות  ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ְיִחיָדִתי.  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ֵמֶחֶרב  יָלה  ַהּצִ ַחת,  ַ ִמּשׁ ּוְפֵדנּו 
ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִהְרהּוִרים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָכל־ֵעת,  ּבְ ּיֹות  ֲאִמּתִ
ַרֲחִמים  ֱאֶמת. ְמַחּיֶה ֵמִתים ּבְ ָבה ּבֶ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ָלל, ְוִנְזּכֶ נּו ּכְ ַיֲעלּו ְוֹלא ָיבֹואּו ַעל ִלּבֵ

לֹום: ֶניָך, ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמּות ִמיַתת עֹוָלם ַחס ְוׁשָ אֹור ּפָ ים, ֲהִקיֵמנּו ְוִנְחֶיה ּבְ ַרּבִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ָדָקה ּדִ ֱאֶמת, ּוִבְזכּות ַהּצְ ְמָך ְלַבד ּבֶ ְצָדָקה ְלׁשִ ים, ְלַהְרּבֹות ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ
ּוְצָדָקה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמת,  ֻטְמַאת  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ָרִעים  ַהִהְרהּוִרים  ֵהם  ׁשֶ ֶות,  ִמּמָ יֵלנּו  ּצִ ּתַ



ּתֹוָרה רמג תקצד

ֶהם,  יָחה ִעּמָ ה ׂשִ ים ְוֹלא ַאְרּבֶ ׁשִ ין ַהּנָ ּלֹא ֶאְהֶיה ְמֹעָרב ּבֵ ְמֵרִני ָתִמיד ׁשֶ ֶות. ְוִתׁשְ יל ִמּמָ ּצִ ּתַ
ֶהם ִלְפָעִמים,  ר ִעּמָ ְכָרח ְלַדּבֵ ּמֻ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ יָחה ּבְ ׂשִ י ֲאַמֵעט ּבְ ּתִ ַוֲאִפּלּו ִעם ִאׁשְ
ׁשּום ִהְרהּור  לֹום, ּבְ ד ַעל־ְיֵדי־זֶה ַחס ְוׁשָ ּלֹא ֶאְהֶיה ִנְלּכַ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ְמֵרִני ּבְ ֲעִדי ְוִתׁשְ ֵגן ּבַ ּתָ
ְלָבִבי  ַאַחר  ְוֹלא ָאתּור  ָרִעים,  ּוֵמִהְרהּוִרים  ָרִעים  לּות  ּכְ ֵמִהְסּתַ יֵלִני  ְוַתּצִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָרע 
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ָעְננּו, ּכִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ְוַאַחר ֵעיַני. ָעְזֵרנּו ּכִ
ּבֶֹלת ַמִים ְוַאל  ְטֵפִני ׁשִ ׁשְ י ָמִים. ַאל ּתִ ֲעַמּקֵ ְֹנַאי ּוִמּמַ ְצָלה ִמּשׂ ָעה ִאּנָ יט ְוַאל ֶאְטּבָ יֵלִני ִמּטִ ַהּצִ
יָעה  ָך ְוהֹוׁשִ ָך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעזְּ ִני ּתְ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ יָה. ּפְ ֵאר ּפִ ְאַטר ָעַלי ּבְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל ּתֶ ּתִ
ִני.  ִני ְוִנַחְמּתָ ה ְיֹהָוה ֲעַזְרּתַ י ַאּתָ י אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנַאי ְוֵיבֹוׁשּו ּכִ ה ִעּמִ ְלֶבן ֲאָמֶתָך. ֲעׂשֵ

מּוָנֶתָך: ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפֶניָך ֶאׂשְ ֲאִני ּבְ

ּתֹוָרה רמג

ָהעֹוָלם  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ֵיׁש 
הּוא  זֶה  ּוֵמֲחַמת  תֹו,  ָ ְקֻדּשׁ ִלְסּבֹל  ָיכֹול 

ׁשּום  ּנּו  ִמּמֶ רֹוִאים  ְוֵאין  ְמֹאד  ם  ִמְתַעּלֵ
ה ּוְפִריׁשּות ְיֵתָרה: ָ ְקֻדּשׁ

ּתֹוָרה רמד

ַהְינּו  ּדְ ָהַעּכּו"ם,  ין  ּבֵ ְמֹעָרב  הּוא  ׁשֶ ִמי 
ֶהם,  ִעּמָ ן  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ֲעָסִקים  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ
ִיּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ִלְהיֹות  ְוָצִריְך  לֹו,  ּיֵׁש  ׁשֶ ַיֲהדּותֹו  ְדֵרַגת  ִמּמַ

רּותֹו  ׁשְ ּכַ ְדֵרַגת  ִמּמַ ִיּמֹט  ל  ּבַ ָחָזק  ָיֵתד  ּכְ
ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ְלַבּקֵ ְוָצִריְך  ְוַיֲהדּותֹו, 
יֶהם ְוַדְרֵכיֶהם: ֲעׂשֵ ּלֹא ִיְלַמד ִמּמַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ּתֹוָרה רמה

ָלֶהם,  זֹּוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  ּתֹוָרה,  ַחְדֵרי  ֵיׁש 
ִנְכָנס  הּוא  ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ
ט  ּוְמַלּקֵ ְוכּו',  ְלֶחֶדר  ּוֵמֶחֶדר  ַהֲחָדִרים  ּבְ
ַוֲחמּודֹות  ְיָקרֹות  ּוְסֻגּלֹות  אֹוָצרֹות  ם  ָ ִמּשׁ
ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָצִריְך  ֲאָבל  לֹו.  ֵרי  ַאׁשְ ְמֹאד  
ָגה  ַהּשָׂ יג  ִהּשִׂ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַעְצמֹו  ַיְטֶעה  ְלַבל 
ָבר ִנְכַנס  ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ י ֵיׁש ִמי ׁשֶ ֵלָמה, ּכִ ׁשְ
ּוֶבֱאֶמת  ַהּתֹוָרה,  גֹות  ַהּשָׂ ּבְ ְוִלְפִנים  ִלְפַני 
י ֲאִפּלּו  ּכִ חּוץ ְלַגְמֵרי,  ֲעַדִין הּוא עֹוֵמד ִמּבַ
ֵיׁש  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּיֹות  ֲאִמּתִ ַהּתֹוָרה  גֹות  ַהּשָׂ ּבְ
ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ זֶה  ּבָ

ְלָהָאָדם  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ גֹות  ְוַהּשָׂ ין  ִחּדּוׁשִ ה  ְוַכּמָ
ִאים  ּבָ ֵהם  ּוֶבֱאֶמת  דֹולֹות,  ּגְ גֹות  ְלַהּשָׂ
ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ מּורֹות,  ַהּתְ ֵמֵהיְכֵלי  ַרק 
יק  ּדִ ְוַהּצַ זֶה,  ּבָ ִלְטעֹות  ִלְבִלי  ְמֹאד  ִלזֵָּהר 
גֹות  ַהּשָׂ יג  ְלַהּשִׂ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ַאף  ְמֹאד  דֹול  ַהּגָ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹולֹות  ּגְ
ָרתֹו  ֵעיָניו ְלֹגֶדל ֹעֶצם ַהּכָ ִבים ּבְ ֵאיָנם ֶנֱחׁשָ
הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת 
ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוִמְתַחזֵּק  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ
ַהּתֹוָרה,  אֹור  לֹו  ְלַהְראֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָמיו: ָלל ִמּיָ יג ּכְ ִאּלּו ֹלא ִהְתִחיל ְלַהּשִׂ ּכְ
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ה ְלתֹוָרה רמה ִפָלּ ּתְ

י  ְרּתִ ִסּפַ ָרַכי  ּדְ יָך.  ֻחּקֶ ֵדִני  ַלּמְ ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ִמּתֹוָרֶתָך.  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאּבִ ֵעיַני  ל  ּגַ )קנ( 

י  ּכִ ֵדִני  ַלּמְ ָוַדַעת  ַטַעם  ִני. טּוב  ָחּנֵ ְותֹוָרְתָך  י  ּנִ ִמּמֶ ָהֵסר  ֶקר  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ יָך.  ֻחּקֶ ֵדִני  ַלּמְ ֲעֵנִני  ַוּתַ
יָך  ְוֻחּקֶ ָך  ְכַחְסּדֶ ָך  ַעְבּדְ ִעם  ה  ֲעׂשֵ יָך.  ֻחּקֶ ֵדִני  ַלּמְ ּוֵמִטיב  ה  ַאּתָ טֹוב  י.  ֶהֱאָמְנּתִ ְבִמְצֹוֶתיָך 
יָך.  ֻחּקֶ ֶאת  ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַעְבּדֶ ּבְ ָהֵאר  ֶניָך  ּפָ ֵעדֹוֶתיָך.  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ָך  ַעְבּדְ ֵדִני.  ַלּמְ
יָתנּו ַעל־ְיֵדי  ה ִצּוִ ָרֵאל, ַאּתָ ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ַעת, ַהְמַלּמֵ ל עֹוָלם, חֹוֵנן ָלָאָדם ּדַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
דֹוָלה ָחַמְלּתָ ָעַלי ְלָהִבין ְמַעט  ּה, ּוְבֶחְמָלְתָך ַהּגְ ׁש ּבָ ּתֹוָרה ּוְלַחּדֵ ן ּבַ ים ְלַעּיֵ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ י תֹוָרה, ּכְ ֶאְמָצא ִחּדּוׁשֵ ַע, ַעד ׁשֶ ֹכִחי ְלִהְתַיּגֵ ר ֵיׁש ּבְ ה, ַעד ֲאׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ
ָבר  י ְוָרִאיִתי ּכְ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאִמין. ְוַכֲאׁשֶ י ְוֹלא ָמָצאִתי ַאל ּתַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָיַגְעּתִ
י הּוא חֹוָבה  ה, ּכִ י תֹוָרה ַהְרּבֵ ָזכּו ַעל־ְיֵדי ְיִגיָעָתם, ְלִחּדּוׁשֵ י, ׁשֶ ֶעְרּכִ ים ּכְ ה ֲאָנׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
י תֹוָרה ְוֹלא ִיְהֶיה ֵעץ ָיֵבׁש ַחס  ְמָצא ִחּדּוׁשֵ ּיִ זֶה, ַעד ׁשֶ ַע ּבָ ל ּוְלִהְתַיּגֵ ּדֵ ּתַ ן ּתֹוָרה ְלִהׁשְ ַעל ּבֶ
י ֵואֹלָהי,  ה ֲאדֹוִני, ַמְלּכִ דֹול ְלַנְפׁשֹו, ְוַעּתָ הּוא ִתּקּון ּגָ ּתֹוָרה ׁשֶ רֹות ּבַ ה ֵפּ לֹום, ַרק ַיֲעׂשֶ ְוׁשָ
ל־ ָך ּכָ י ִמּמְ ֲעֹונֹוַתי ָהֲעצּוִמים ִנְתַרַחְקּתִ ּבַ ר, ַאַחר ׁשֶ ַמִים, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ֵעֶסק  ה ֲאִפּלּו ּבְ ל ַהְרּבֵ ֵ ׁש ַעל זֶה, ְוַגם ֲאִני ִמְתַרּשׁ ַבּקֵ ֲאִני ָרחֹוק ְבֵעיַני ֲאִפּלּו ִמּלְ ְך, ַעד ׁשֶ ּכָ
ִלין,  ּטּוִלים ַהְמַבּטְ ְרָנָסה ּוֵמִרּבּוי ַהּבִ ת ַהּפַ ְרּדַ יטּות ִלְפָעִמים ֵמֲחַמת ֹאֶנס ִמּטִ ְפׁשִ ַהּתֹוָרה ּבִ
ֲאִני  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ים  ִעּתִ ּבְ תֹוָרה  ְבֵרי  ִמּדִ ל  ּטֵ ִמְתּבַ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצִמי,  ּבְ ב  ַחּיָ ֲאִני  י־ֹרב  ְוַעל־ּפִ
י  ֶנְגּדִ ל ֵמַהּתֹוָרה ִנְמָצִאים ּכְ ּטֵ ֲאִני ִמְתּבַ ֶ ה. ְוָכל ַמה ּשׁ ְבֵרי־תֹוָרה ַהְרּבֵ ֶהם ּדִ ָיכֹול ַלֲחֹטף ּבָ
ְלָך  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ִמן  ְלּתָ  ּטַ ּבִ ִאם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהְרּבֵ ּטּוִלים  ּבִ
ַעד  זֶה,  ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ׁש אֹוְתָך  ְלַבּקֵ ֲחִתיָרה  ַלְחּתֹר  זֹוִכין  ֵאיְך  ה  ַעּתָ ְך.  ֶנְגּדָ ּכְ ה  ַהְרּבֵ ֵטִלים  ּבְ
ֵתרּוִצים  ּה יֹוָמם ָוַלְיָלה, ְוֹלא ֶאְפֹטר ֶאת ַעְצִמי ּבְ ֱאֶמת ְוַלֲהגֹות ּבָ ּתֹוָרה ּבֶ ה ַלֲעֹסק ּבַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יֹום  ּבְ יב  ָאׁשִ ּוָמה  י,  ּנִ ִמּמֶ ְהֶיה  ּיִ ַמה  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  י  ּכִ ַעְצִמי,  ֶאת  ַאְטֶעה  ְוֹלא  ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ
ין ֵאיעּול ָקָדם  ָהֵאיְך ַאְנּפִ ּבְ ָבה,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ יָת  ִצּפִ ָחְכָמה,  ּבַ ְלּתָ  ְלּפַ ּפִ ֲאלּו אֹוִתי,  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ין,  ַהּדִ
י ָהָרִעים  ה ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ ה ַהְרּבֵ י ַהְרּבֵ ר ִקְלַקְלּתִ י, ֲאׁשֶ ַנְפׁשִ ּבְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ א.  ַמְלּכָ
צּולֹות ָים ׁשֹוְטִפים  עּוִתי, ְוַהּמְ י ִמּטָ ְבּתִ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות ּוִמּדֹוַתי ָהָרעֹות, ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ ּוַמְחׁשְ
ָלל ֵהיָכן ֲאִני  ר ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד, ַעד ֲאׁשֶ ע ּבִ ָכל ֵעת, ַוֲאִני ֻמְטּבָ ָעַלי ּבְ
צֹוֲעִקים  י  ְוִלּבִ י  ַנְפׁשִ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד.  ּוְמֹטָרף  ל  ְמֻבְלּבָ ָוָנד  ָנע  הֹוֵלְך  ַוֲאִני  עֹוָלם,  ּבָ
קּום  ב ָמַתי ּתָ ּכָ ׁשְ ֵאֲהבּו ֶפִתי. ַעד ָמַתי ָעֵצל ּתִ ָתִים ּתְ קֹול ַמר ְוָחָזק, ַעד ָמַתי ּפְ י ּבְ ִקְרּבִ ּבְ
ל  ְוֶאְתַנּפֵ ְוֶאְזַעק  י, ֶאֱעֹרג  ּבִ ָמִתי  ִנׁשְ ל עֹוד  י ּכָ ן ָאַמְרּתִ ָנֶתָך. ַעד ָמַתי, ַעד ָמָתי. ַעל־ּכֵ ִמּשְׁ
ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ה  ַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ אּוַלי  ָהֲעצּוִמים,  ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  מּול  ן  ְוֶאְתַחּנֵ
ֲחָסֶדיָך, ְוַתַעְזֵרִני  י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּתַ ים ָעַלי, ַעד ׁשֶ ּיִ ה ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ֶאְזּכֶ ְלָפֶניָך, ַעד ׁשֶ
ֹאֶפן  ָעה, ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּיֹות ּבְ ֵדִני ְדָרִכים ְוֵעצֹות ֲאִמּתִ יֵעִני ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ְותֹוׁשִ
ּה יֹוָמם ָוָלְיָלה,  ה ְוַלֲהגֹות ּבָ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ְלַהְתִמיד ּבְ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת ׁשֶ ָאׁשּוב ְלתֹוָרְתָך ּבֶ ׁשֶ
ל  ּדֵ ּתַ ָאר ָצְרֵכי ַהּגּוף, ַרק ֶאׁשְ ְרָנָסה, ֵהן ׁשְ א ְוֵעֶסק, ֵהן ִעְסֵקי ַהּפַ ְוַאל ַיְטִריֵדִני ׁשּום ִטְרּדָ
ה ַתַעְזֵרִני  ְיָלה. ְוַאּתָ ּלַ ְרּדֹות ְוָהֲעָסִקים ּוִבְפָרט ּבַ ל ַהּטִ ים ִמּתֹוְך ּכָ ים ּוְזַמּנִ ָכל ֹעז ַלֲחֹטף ִעּתִ ּבְ
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י ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל  ל ִלּבִ ה ָלׂשּום ּכָ ָכל יֹום, ְוֶאְזּכֶ ה ּבְ ה ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחֶמיָך, ּבְ ּבְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְכִלי  ׂשִ ֵעיֵני  ְוֻיְפְקחּו  תֹוָרֶתָך  ּבְ י  ִלּבִ ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָהֲעבֹוָדה, 
ְהיּו ְלַנַחת ּוְלָרצֹון  ּיִ ָכל ֵעת ׁשֶ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ תֹוָרְתָך ִחּדּוׁשִ ׁש ּבְ ה ְלַחּדֵ ֶאְזּכֶ ּוְבָטֳהָרה, ַעד ׁשֶ
ל  ן ַעל־ָיָדם ּכָ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ָמִתי, ׁשֶ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ דֹול ְלַנְפׁשִ א ְכבֹוֶדָך. ְוִיְהיּו ִתּקּון ּגָ ִלְפֵני ִכּסֵ
בֹות ְוִהְרהּוִרים  ֲחׁשָ ָגם ַהּמַ ים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוִבְפָרט ּפְ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ַמה ּשׁ
ְהֶיה  ּיִ ה ׁשֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ן ַעל־ְיֵדי ִהְרהּוֵרי תֹוָרה, ׁשֶ ה ְלַתּקֵ ה, ֶאְזּכֶ ֶהם ַהְרּבֵ י ּבָ ַגְמּתִ ּפָ ָרִעים ׁשֶ
י  ְבּתִ ׁשִ ּבְ ְיָלה,  ּוַבּלַ ּיֹום  ּבַ ָכל־ֵעת  ּבְ תֹוָרה  ִהְרהּוֵרי  ּבְ ְדבּוִקים  י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ַהּיֹום  ל  ּכָ
ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ִעְסִקי  ּבְ ּוְבָהִקיִצי,  ָנִתי  ׁשְ ּבִ ּוְבקּוִמי,  ְכִבי  ׁשָ ּבְ ֶרְך,  ַבּדֶ י  ּוְבֶלְכּתִ ֵביִתי  ּבְ

י: יָבִתי ְלַבּדִ ּוִביׁשִ
ַעד  ְוָחָזק,  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ּבְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְדבּוָקה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ְוָעְזֵרִני 
תֹוָרְתָך  ּבְ בּוָקה  ּדְ ְפִניִמּיּוָתּה  ּבִ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְהֶיה  ּתִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ר  ֶאְתַחּבֵ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ְדבּוָקה  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ה.  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ְלִפי  ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם  אֹוָתּה  ח  ּכַ ֶאׁשְ ְוֹלא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
בֹות  ֲחלֹום, ַמֲחׁשָ ָנה ִיְהיּו עֹוְבִרים ָעַלי ּבַ ַעת ׁשֵ ׁשְ ֲאִפּלּו ּבִ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְך ּבְ ל־ּכָ ּכָ
בֹות  ֲחׁשָ ל ַהּמַ י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ י תֹוָרה ֲאִמּתִ ל ִחּדּוׁשֵ ׁשֶ
י  י ְוַדְעּתִ ִלּבִ קּו ּבְ ְדּבְ ּנִ טּות, ׁשֶ עֹון ְורּוַח ׁשְ ּגָ ָרעֹות ְוָכל ָהַרְעיֹוִנים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ְוָכל ִמיֵני ׁשִ
ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ַעל־ְיֵדי  ל  ְלַבּטֵ ה  ֶאְזּכֶ ַהּכֹל  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ְוַעד  ֵמעֹוִדי  ָהָרִעים  י  ַמֲעׂשַ ַעל־ְיֵדי 
ֹבא  ּיָ ִלי ׁשּום ִרְפיֹון. ְוֵתֶכף ׁשֶ ִמיד ּבְ יץ ְוָחָזק ּתָ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ּה ּבְ ר ַעְצִמי ּבָ ֵ ה ְלַקּשׁ ֶאְזּכֶ ּתֹוָרה ׁשֶ
ן ֵאיזֶה ִהְרהּור ַרע ַחס  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָבה ִחיצֹוָנה, ִמּכָ לֹום ֵאיזֶה ַמֲחׁשָ ְוׁשָ י ַחס  ְעּתִ ּדַ ַעל 
ת ְמצּולֹות־ ּכַ ל ּתֹוָרה. ּוֵמֹעֶמק ֶחׁשְ בֹות ׁשֶ ּנּו, ְוָאנּוס ְלתֹוְך ַמֲחׁשָ ד ִמּמֶ לֹום, ֶאְבַרח ִמּיָ ְוׁשָ
ינּו  ר ֵהם ַחּיֵ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ בֹות ְוִהְרהּוֵרי תֹוָרה ַהּקְ ים ְלַמֲחׁשָ ֵון ֶאְבַרח ְלאֹור ַהַחּיִ ָים ְוִטיט ַהּיָ
ֵנס  ֶאּכָ ׁשֶ ַעד  ֶכל,  ַהּשֵׂ ִביֵלי  ׁשְ ִלי  ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָיֵמינּו,  ְוֹאֶרְך 
ְלִטין  ה ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ּוִמּפַ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ִלְכֹנס ּוְלַטּיֵל ּבְ ה, ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשָ ַחְדֵרי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּבְ
ל  ר ּוְלַיֵחד ְוִלְכֹלל ּכָ ר ּוְלַחּבֵ ֵ ה, ּוְלַקּשׁ ה ַלֲעִלּיָ ה ּוֵמֲעִלּיָ ִית ַלֲעִלּיָ ְלַפְלִטין ּוֵמֵהיָכל ְלֵהיָכל ּוִמּבַ
ת ֱאָלהּוְתָך ַעל־ יג ְיִדיַעת ֲאִמּתַ יר ּוְלַהּשִׂ יץ ְוָחָזק, ּוְלַהּכִ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ַהֲחָדִרים ְוֵהיָכלֹות ַיַחד ּבְ
ה  דֹוׁשָ ְבֵרי תֹוָרְתָך ַהּקְ ל ּדִ ָנה ְגמּוָרה, ֶאת ּכָ ַמּתָ ֲחָסֶדיָך ּבְ ן ִלי ּבַ ּתֶ ּתִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ְיֵדי־זֶה, ַעד ׁשֶ
י ִאם  תּוב, ּכִ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ׁש. ִויֻקּיַ ְהֶיה ִנְקֵראת ּתֹוָרִתי ַמּמָ ּתִ ל ֲחָדֶריָה ְוֵהיָכֶליָה, ׁשֶ ִעם ּכָ

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה: תֹוַרת ְיֹהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ ּבְ
י  ּכִ ְלָפֶניָך,  אִתי  ּבָ ים  ְוֹלא ְבַמֲעׂשִ ֶחֶסד  ְבּ י ֹלא  ּכִ ֲחנּוָני,  ּתַ ל  ְוַקּבֵ ָעַלי  ַרֲחִמים, ַרֵחם  ָמֵלא 
ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ים ִמּכָ ּלִ ּקַ ּבַ ָבר ַקל ׁשֶ ׁש ַעל ּדָ ה ְלַבּקֵ ְתחֹון ּפֶ ה ׁשּום ּפִ ֱאֶמת ֵאין ִלי ַעּתָ ֶבּ
ל  ר ּכָ ב ּוֻמְכָרח ְלַדּבֵ ֲאִני ְמֻחּיָ ֲעלּומֹות, ׁשֶ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך יֹוֵדַע ּתַ ה. ַאְך ּגָ ֵאּלֶ דֹולֹות ּכָ ַעל ּגְ
י ֲחָסֶדיָך ֹלא ָתְמנּו  ים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ דֹוׁשִ י ֵמַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ י ָכּ זֶה ַעל ּפִ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֵעת ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבְ ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ְוַרֲחֶמיָך ֹלא ָכִלים ְלעֹוָלם. ּוְבֵכן ּתְ
אִתי  ָבר ּבָ ּכְ י לֹוַמר ׁשֶ ַנְפׁשִ ּבְ ּלֹא ֶאְטֶעה  ה. ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ׁש ִחּדּוׁשִ ְלַחּדֵ
ה ֲאִני ָרחֹוק  ּמָ ִמיד ּכַ ה ְלָהִבין ְוֵליַדע ּתָ י ִלְפִניִמּיֹוַתה, ַרק ֶאְזּכֶ כּוָנָתּה ּוְכָבר ִנְכַנְסּתִ ַעד ּתְ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִנים,  ַלּפָ ִנים  ּפָ ְוֵיׁש  ְוכּו'.  ׁשֹוֵמר  בֹוּהַ  ּגָ ֵמַעל  ָגבֹוּהַ  י  ּכִ ִניִמּיֹוַתה,  ּפְ ת  ֵמֲאִמּתַ



תקצזּתֹוָרה רמו

ֵאין ֵחֶקר  ְך  ּכַ ֵאין ֵחֶקר,  ְתָך  ִלְגֻדּלָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ִמְצָוְתָך ְמֹאד.  ְרָחָבה  ָרִאיִתי ֵקץ  ְכָלה  ּתִ ְלָכל 
ֵקִני  ַחזְּ ל ֱאֶמת, ּתְ גֹות ׁשֶ יג ַהּשָׂ ה ְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ׁשֶ הּוא ַאְחּדּוֶתָך. ַוֲאִפּלּו ּכְ ִלְתבּונֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ַעִין  ּבְ ן  ּוְלַעּיֵ ל  ּוְלַפְלּפֵ ְלַסְלֵסל  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ּוְלַחּפֵ ַע  ּוְלִהְתַיּגֵ ר  ְוַלְחּתֹ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ָכל  ח ִלי ּבְ ְפּתַ ּתִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ י ּבֶ ְמִסירּות ַנְפׁשִ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש ּבִ ה ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ י ּבְ ֲאִמּתִ
ִניִמּיּות  ּפְ ת  ֲאִמּתַ יג  ּוְלַהּשִׂ יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ֲחָדֶריָה  ּוְפִניִמּיּות  ָעֶריָה  ׁשְ ֵעת 
ְהֶיה  ּיִ תּוב, ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם. ַעד ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת ּכְ ה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ָאָדם ּדִ הּוא ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ָהֶעְליֹון  ָאָדם  ּבָ ִנְכָלל  ְוֶאְהֶיה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֱאֹלִהים  ֶלם  ַהּצֶ ָעַלי  ְך  ִנְמׁשָ
יֶקיָך  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ אֹוְתָך  יג  ּוְלַהּשִׂ יר  ְלַהּכִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ
ֵלָמה ְלָפֶניָך  ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ ְוַהֲחִזיֵרִני  י. ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים,  י ְלָכְך נֹוָצְרּתִ ּכִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
י ַעל ַרֲחֶמיָך  ִתי ְלָפֶניָך ּכִ ִחּנָ יל ּתְ י ֹלא ַעל ִצְדקֹוַתי ֲאִני ַמּפִ תֹוָרֶתָך, ּכִ ְמֵהָרה ְוֵתן ֶחְלִקי ּבְ
ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ּגְ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ים,  ָהַרּבִ
ֻטְמאֹוַתי  ל  ִמּכָ ּוְלַטֲהֵרִני  ְלהֹוִציֵאִני  ֲאִני,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאִני,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעַלי  ם  ּגַ יק  ַיְסּפִ ּכָֹחם  ר  ֲאׁשֶ
ִמיד  ּתָ ַוֲאִני  ַרֲחִמים.  ָמֵלא  ָפֶניָך  ִמּלְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  י  ַחּיַ ּבְ ּוְלַזּכֹוֵתִני  ְמֵהָרה,  ְמֵהָרה 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  יָך.  ֻחּקֶ ֵדִני  ְתַלּמְ י  ּכִ ה  ִהּלָ ּתְ ָפַתי  ׂשְ ְעָנה  ּבַ ּתַ ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ ַעל  י  ְוהֹוַסְפּתִ ֲאַיֵחל 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן: ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה רמו
ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלִהְתַנֵהג  ְצִריִכין  ִלְפָעִמים 
ּה  ְגּבַ "ַוּיִ ֶאְצלֹו:  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָפט,  ְיהֹוׁשָ ֵאֶצל 
ְוהּוא  ו(,  יז,  ִמים־ב  ְבֵרי־ַהּיָ )ּדִ ה'"  ַדְרֵכי  ּבְ ִלּבֹו 
ִריִכין ַלֲעלֹות  ּצְ ׁשֶ י ּכְ ֲעִנית, ּכִ מֹו ּתַ מֹוִעיל ּכְ
ֶאת  ּכַֹח  ִלׁשְ ָצִריְך  דֹוָלה  ּגְ יֹוֵתר  ָגה  ְלַהּשָׂ
י  ַרּבִ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ּקֶֹדם,  ּמִ ׁשֶ ָחְכָמתֹו 
ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ה  ִהְתַעּנָ זֵיָרא 
פ"ה(,  ְמִציָעא  ָבא  )ּבָ ְבִלי  ּבַ ְלמּוד  ּתַ ּכַֹח  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ
מֹו  ּכְ ָחְכָמתֹו  ֶאת  ׁשֹוְכִחין  ּגֵאּות  ְוַעל־ְיֵדי 
ל  'ּכָ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
ָסִחים  )ּפְ ּנּו'  ִמּמֶ ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ָחְכָמתֹו  ֶאה  ְתּגָ ַהּמִ
יּהַ  ְלַהְגּבִ ִלְפָעִמים  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ס"ו(, 

אּות,  ּגֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה'  ַדְרֵכי  ּבְ ִלּבֹו 
ָצִריְך  ַאְך  ּקֶֹדם.  ּמִ ׁשֶ ָחְכָמתֹו  ּכַֹח  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ
הּוא  ּגֵאּות  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְיֵתָרה,  ָאָמנּות  ָלזֶה 
אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֶאה  ִיְתּגָ ְוִאם  דֹול,  ּגָ ִאּסּור 
ָיבֹוא  ְוֹלא  ְלַגְמֵרי,  ָחְכָמתֹו  ּנּו  ִמּמֶ ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ
ָאָמנּות  ָלזֶה  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ָגה.  ְלַהּשָׂ ָלל  ּכְ
ּכַֹח  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ַרק  ִלּבֹו  יּהַ  ְגּבִ ּיַ ׁשֶ ְיֵתָרה, 
הּוא ָצִריְך ָלזֶה, ְוַאף־ ּקֶֹדם, ׁשֶ ּמִ ָחְכָמתֹו ׁשֶ
זֶהּו  ּדְ לֹוַמר  ]ְוֵיׁש  ֱאֶמת:  ּבֶ ָעָנו  ִיְהֶיה  י־ֵכן  ַעל־ּפִ
ִמיִני  ֵהא ּבֹו ׁשְ ּיְ ְלִמיד־ָחָכם ָצִריְך ׁשֶ ָאַמר ּתַ ַמאן ּדְ ַטַעם ּדְ

ַעם  ִמּטַ הּוא  ְוכּו'  ִמיָנה  ֹלא  ָאַמר  ּדְ ּוַמאן  ִמיִנית,  ׁשְ ּבַ ׁשֶ

נּו ַז"ל[. ה ּוְכַאְזָהַרת ַרּבֵ ּדָ ן ַהּמִ א ֹלא ְיַכּוֵ ּמָ ׁשֶ

ּתֹוָרה רמז
"ס  ַ ּשׁ ֱאַמר ּבַ יקּו ַהּנֶ דֹוׁש: ּתֵ זַֹּהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ
ַהְינּו  כ"ז:(,  ַדף  )ַצו  ּקּון  ּתִ ר  ְמֻחּסַ ִחיַנת  ּבְ הּוא 
יקּו, ְוַדע  ָאר ּתֵ ּקּון ְוִנׁשְ ל ּתִ ְחָסר ַהּנּו"ן ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ
ּקּון  ְחֶסֶרת ֵמַהּתִ ּנֶ ׁשֶ ׁשּוָטה ּכְ זֹּאת ַהּנּו"ן ּפְ ׁשֶ

ה ֵצרּוף ִקינֹות,  ֶפת ְוַנֲעׂשֶ ֶלת ְוִנְכּפֶ ּפֶ ִהיא ִנׁשְ
ְלִתּקּון  ינֹות  ַהּקִ כּו  ִיְתַהּפְ ה'  ְגָאֵלנּו  ּיִ ּוְכׁשֶ

יקּו: ן ַהּתֵ ּקֵ ְוִיְתּתַ



ה ְלתֹוָרה רמז ִפָלּ ּתְ תקצח

ה ְלתֹוָרה רמז ִפָלּ ּתְ

ָצִרים ְלֵבין ַהּמְ

ַלח  ְוִתׁשְ נּו  ּוְתַזּכֵ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )קמב( 

ל ָהעֹוָלמֹות ֵמֹראׁש ְוַעד  ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה ִעם ּכָ ן ּכָ יַח ִצְדֵקנּו, ִויַתּקֵ ְוָתִביא ָלנּו ְמֵהָרה ֶאת ְמׁשִ
ן  לֹום, ִויַתּקֵ ה. ַרֵחם ָעָליו ְוָעֵלינּו ּוְתִביֵאהּו ְמֵהָרה ְלׁשָ ֲעׂשֶ זֶה ָהעֹוָלם ַהּמַ ם ּבְ ּלָ לּוִים ּכֻ ּתְ סֹוף ׁשֶ
ה  תֹוָרֶתָך, ְוִנְזּכֶ נּו ּבְ ח ֵעיֵנינּו ְוִלּבֵ י, ְוִיְפּתַ ַעת ָהֲאִמּתִ ִתּקּון ִנְפָלא ְונֹוָרא ְוָיִאיר ָלנּו ַהּדַ ַהּכֹל ּבְ
ְעָיא  ֵאר ָלנּו ׁשּום ָסֵפק ְוִאיּבָ ָ ָתן, ְוֹלא ִיּשׁ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַעל ּבּוְרָין ַוֲאִמּתָ ל ּדִ ַעל־ָידֹו ְלָהִבין ּכָ
ְמָלה, ַוֲאִפּלּו  ׂשִ רּור ָלנּו ּכַ יֵני ְוַדְרֵכי ַהּתֹוָרה, ַרק ַהּכֹל ִיְהֶיה ּבָ ֶרְך ִמּדִ ין ּוְבׁשּום ּדֶ ׁשּום ּדִ ּבְ
ם  ּלָ יִקים ָהִראׁשֹוִנים, ּכֻ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ִתיקּון ְוָסֵפק ֵאֶצל ּגְ ֲארּו ּבְ ׁשְ ּנִ ֵפקֹות ׁשֶ ְעיֹות ְוַהּסְ ל ָהִאיּבָ ּכָ
ֵפקֹות  עֹוָלם, ֵהן ַהּסְ ּבָ ֵפקֹות ׁשֶ ל ַהּסְ ּכֹוֵלל ּכָ ן ֶאת ַהִתיקּון ׁשֶ ִיְפׁשֹט ִויָבֵרר ְויֹוִדיַע ָלנּו ִויַתּקֵ
ָהֵעָצה  ַוֲחלּוַקת  ֵפקֹות  ַהּסְ ֵהן  ַהּתֹוָרה,  ְוַדְרֵכי  יֵני  ּדִ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְגדֹוֵלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְכָלל  ּבִ
ים,  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ַעד  דֹוִלים  ּגְ ּבַ ׁשֶ דֹול  ֵמַהּגָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְפָרִטּיּות  ּבִ
ׁשּוָבה  ְרֵכי ַהּתְ ִעים ְמֹאד ָלׁשּוב ֵאֶליָך, ַאְך ּדַ ְעּגְ ּתֹוְקִקים ּוִמְתּגַ ֲחֵפִצים ּוִמׁשְ ים ׁשֶ י ֵיׁש ַרּבִ ּכִ
מֹוִני ַהּיֹום,  ְפָרט ּכָ ה. ּבִ ְסֵפקֹות ַוֲחלּוַקת ָהֵעָצה ַהְרּבֵ ם ָחלּוק ּבִ ֶרת ֵמֶהם, ְוִלּבָ ְוַהּתֹוָרה ִנְסּתֶ
ׁש  ּיֵ ֵפקֹות ַוֲחלּוַקת ָהֵעָצה ׁשֶ ָעַבר ָעַלי ַעל־ְיֵדי ֹעֶצם ִרּבּוי ַהּסְ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ָיַדְעּתָ ּכָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ה  ַכּמָ ָבִרים, ּבְ ה ּדְ ַכּמָ י ּבְ ִלּבִ ֵפקֹות ַוֲחלּוקֹות ָהֵעָצה ּבְ ה ַרּבּו ַהּסְ ָבִרים. ְוַגם ַעּתָ ֹרב ַהּדְ ִלי ּבְ
ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ל.  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ל  ְמֻבְלּבָ י  ְוַדְעּתִ ים,  ֳאַפּנִ ה  ְוַכּמָ
ה יֹוֵדַע ֶאת  ה. ַאּתָ דֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ ל עֹוָלם, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ּגְ עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְך ַעל־ ְמׁשַ ּנִ ּקּון ׁשֶ ַלח ָלנּו ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ֵמעֹוָלם ַהּתִ ָרֵאל ְוָעַלי ּוׁשְ ָלל ִיׂשְ ל זֶה, ַרֵחם ַעל ּכְ ּכָ

ְעיֹות  ל ָהִאיּבָ טּו ּכָ ִתּקּון ִנְפָלא ֶוֱאֶמת, ְויּוְפׁשְ ן ַהִתקּון ּבְ ּקֵ ְתּתַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ יַח ִצְדֵקנּו, ּבְ ְיֵדי ְמׁשִ
ֵלָמה  ה ָתִמיד ְלֵעָצה ׁשְ עֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ּבָ ֵפק ְסֵפקֹות ׁשֶ ֵפקֹות ְוָכל ַהּסְ ל ַהּסְ ְררּו ַעל ָנכֹון ּכָ ְוִיְתּבָ

עֹוָלם: ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ֱאֶמת ּבְ ְוטֹוָבה ּבֶ

ָכל־ ׁש ּבְ ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ֶרְך ָהֱאֶמת ֵאיְך ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן ַעל ֻחְרּבַ ֵדנּו ּדֶ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַלּמְ
ָעה  ִתׁשְ ָצִרים ּוִבְפָרט ּבְ ין ַהּמְ ל ּבֵ ִמים ׁשֶ ׁש ּוַבּיָ ֲחצֹות ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ּבַ ֵעת. ּוִבְפָרט ּבְ
ִים נֹוַכח  נּו ַכּמַ ּפְֹך ִלּבֵ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוִנׁשְ ה ּבֶ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ָאב לֹוַמר ֵאיָכה ְוִקינֹות ּבְ ּבְ
כֹוְתֵלי ֵביֵתינּו ַעל ֹעֶצם ִרּבּוי  ינּו ּבְ ְקָוה. ִנְבּטֹׁש ֹראׁשֵ ינּו אּוַלי ֵיׁש ּתִ ָעָפר ּפִ ן ּבֶ ֵני ְיֹהָוה. ִנּתֵ ּפְ
נּו  ׁשֵ ית־ִמְקּדָ ֵמם ּבֵ ר ָחְרָבה ִעיֵרנּו ְוׁשָ ִנים, ֲאׁשֶ ה ׁשָ ר זֶה ַכּמָ ְכָלל ּוִבְפָרט, ֲאׁשֶ ָצרֹוֵתינּו ּבִ
זֵרֹות  ר ָיְצאּו ּגְ ה ֲאׁשֶ ה ֵמֲחֵברֹו, ּוִבְפָרט ַעּתָ ינּו, ּוְבָכל יֹום ָצָרתֹו ְמֻרּבֶ ית ַחּיֵ בֹוד ִמּבֵ ל ּכָ ְוֻנּטַ
ַחד ְלָבֵבנּו  ֶגד ִמּפַ ינּו ְתלּוִיים ִמּנֶ ר ְלסֹוְבָלם, ְוַחּיֵ ר ִאי־ֶאְפׁשַ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ּנֹות ַעל ִיׂשְ ָקׁשֹות ּוְמׁשֻ
לֹום, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. אֹוי ֶמה ָהָיה  רֹוִצים ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ ָמִעין ׁשֶ ׁשְ זֵרֹות ָקׁשֹות ַהּנִ ָאר ַהּגְ ִמּשְׁ
ה  ְזּכֶ ּנִ נּו ֵהיֵטב, ַעד ׁשֶ ִלּבֵ נּו ּבְ ָרֵאל ְוָצרֹות ַנְפׁשֵ יׁש ָצרֹות ִיׂשְ ְרּגִ ּנַ ָלנּו. ָמֵלא ַרֲחִמים, ָעְזֵרנּו ׁשֶ
ֶדל  ֱאֶמת ַעל ּגֹ ֶניָך ְיֹהָוה ְצָבאֹות ּבֶ ִים נֹוַכח ּפָ נּו ַכּמַ ּפְֹך ִלּבֵ ֱאֶמת ְוִלׁשְ נּו ְלָפֶניָך ּבֶ ר ִלּבֵ ּבֵ ְלׁשַ
ל  לּוֵתנּו ְוָגְרמּו ָלנּו ֶאת ּכָ ר ֶהֱאִריכּו ֶאת ּגָ נּו, ֲאׁשֶ יּות ָעְרּפֵ ֵענּו ְוִרּבּוי ֲעֹונֹוֵתינּו ְוֹעֶצם ַקׁשְ ׁשְ ּפִ
ים ִלְצֹעק  דֹוׁשִ ָמִים. ִנְתּפֹס ֱאמּוַנת ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ָ ּשׁ ִים ֶאל ֵאל ּבַ ּפָ א ְלָבֵבנּו ֶאל ּכַ ָצרֹוֵתינּו. ִנּשָׂ



תקצטּתֹוָרה רמח

ן  ְוִנְתַחּנֵ ְוִנְזַעק  יר  ְוַנְעּתִ ל  ּלֵ ְוִנְתּפַ ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות  ּשְׁ ּבַ דֹוָלה ּוָמָרה. ְנׁשֹוֵטט  ּגְ ְוִלְזֹעק ְצָעָקה 
עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ּוְתַנֲחֵמנּו  ּתְ ָמִים. ַעד ׁשֶ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה ִמּשׁ ֶאל ְיֹהָוה ֵאל ֶעְליֹון, ַעד ַיׁשְ
ַגם  ָעֵלינּו  ְוָתִאיר  ּוִבְפָרט.  ְכָלל  ּבִ רֹות  ַהּצָ ל  ּוִמּכָ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ִמּכָ נּו  ְוִתְפּדֵ ְוִתְגָאֵלנּו  ְמֵהָרה 
ְכָלל  יִנים ֵמָעֵלינּו ּבִ ל ַהּדִ ה ּכָ ם ַעּתָ יק ּגַ ְמּתִ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ יַח ִצְדֵקנּו, ּבְ ׁשִ ה ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ִמּמְ ַעּתָ
ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  טֹובֹות  ֵאיָנם  ׁשֶ זֵרֹות  ַהּגְ ְוָכל  ּסּוִרים  ַהּיִ ְוָכל  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ל  ִויַבּטֵ ּוִבְפָרט, 
ים  ֲחָדׁשִ ִתּקּוִנים  ּבְ ן אֹוָתנּו ָתִמיד  ִויַתּקֵ ָכל־ֵעת,  ּבְ ֶהֱאֶמת  ָעֵלינּו אֹור  ְוָיִאיר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ
ה ָתִמיד  ְעיֹות ְוָכל ֲחלּוַקת ָהֵעָצה. ְוִנְזּכֶ ֵפקֹות ְוָכל ָהִאיּבָ ל ַהּסְ ְוִנְפָלִאים, ְויֹוִדיַע ִויָבֵרר ָלנּו ּכָ
ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְמֵהָרה  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְלֵעָצה 
יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ינּו.  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ טֹוִבים  ים  ּוְבַמֲעׂשִ ּוְבִמְצֹות  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְוַלֲעֹסק 
ֹמאל,  ּוׂשְ ָיִמין  ֵמְרצֹוְנָך  ָנסּור  ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִעים  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ֲחָטִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ָתִמיד 
ֵלָמה,  ׁשְ ה  ְגֻאּלָ ְוִיְגָאֵלנּו  ְמֵהָרה  ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ֶאת  ָלנּו  ְוָתִביא  ֶניָך  ּבָ ַעל  ַרֲחֶמיָך  ְוִיְכְמרּו 
ֵלמּות, ְוִיְהֶיה  ַתְכִלית ַהּשְׁ ּקּון ּבְ ַתְכִלית ַהּתִ ִחיַנת ַהִתּקּון ּבְ ן ָלנּו ֶאת ּבְ ת עֹוָלם, ְוָאז ְיַתּקֵ ֻאּלַ ּגְ
ִמן  ּנֹות  ַהּקִ ל  ּכָ לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ִתּקּון.  ִמִתּקּון  ה  ַנֲעׂשָ ְוִיְהֶיה  ְלִתּקּון  ּנֹות  ֵמַהּקִ נּון  ָהאֹות  ְך  ִנְמׁשַ
ָחמֹות, ַנֲחֵמנּו ָנא  ַעל ַהּנֶ ׁשּועֹות, ּבַ ַעל ַהּיְ ּנֹות ְלִתּקּון. ָמֵלא ַרֲחִמים ּבַ כּו ַהּקִ ָהעֹוָלם ְוִיְתַהּפְ
ְבֵעָצה  ֵננּו  ְוַתּקְ לֹוֶמָך  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ּוְפרֹוס  ַוֲחָפֵצינּו,  ִעְנָיֵנינּו  ָכל  ּבְ ְוָעְזֵרנּו  ָצרֹוֵתינּו  ל  ִמּכָ
ל  יֵלִני אֹוִתי ְוֶאת ּכָ נּו ֶלֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ַהּצִ ֶמָך. ַזּכֵ יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ָפֶניָך ְוהֹוׁשִ טֹוָבה ִמּלְ
ְלֵעָצה  נּו  ַזּכֵ ה.  ַהְרּבֵ ֵמֲעבֹוָדְתָך  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַהּמֹוְנִעים  ָהֵעָצה  ַוֲחלּוַקת  ֵפקֹות  ִמּסְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָכל־ֵעת,  ּבְ ית  ּיִ ֲאִמּתִ ֵלָמה  ׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ֵמַעּתָ

ּתֹוָרה רמח

יִקים  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ַעל־ְיֵדי 
דֹול  ִהְתעֹוְררּות ּגָ ב ּבְ ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהּלֵ
ה  ק ִנְמָרץ ְמֹאד, ְוַכּמָ ֵחׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
רּו  ִסּפְ ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ר  ִעּקַ ׁשֶ

יִקים,  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ַעל־ְיֵדי  ָהָיה 
ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ם  ִלּבָ ִהְבִעיר  זֶּה  ׁשֶ
ֵרי  ַאׁשְ זָּכּו,  ֶ ּשׁ ְלַמה  ְוָזכּו  ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ְגעּו  ּיָ ׁשֶ

ָלֶהם:

ּתֹוָרה רמט

ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ב,  ּלֵ ּבַ הּוא  בּוָרה  ַהּגְ ר  ִעּקַ
ּום  ּוִמּשׁ ָאָדם  ּום  ִמּשׁ ִמְתָיֵרא  ֵאינֹו  ָחָזק 
בּורֹות נֹוָראֹות  ָבר, ְוהּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּגְ ּדָ
ֹחזֶק  ַעל־ְיֵדי  ֲחָזקֹות  ִמְלָחמֹות  ׁש  ְוִלְכּבֹ

ֵרי  ְלִקׁשְ ְוָרץ  ֵחד  ִמְתּפַ ֵאינֹו  ׁשֶ ִלּבֹו,  ְוֹאֶמץ 
ׁש  ַמּמָ הּוא  ֵכן  ּוְכמֹו  ַהֲחָזָקה,  ְלָחָמה  ַהּמִ

ֲעבֹוַדת ה', ְוָהֵבן ֵהיֵטב: ּבַ



ה ְלתֹוָרה רמח רמט ִפָלּ ּתְ תר

ה ְלתֹוָרה רמח רמט ִפָלּ ּתְ

יִקים ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִיְתעֹוֵרר  ּדִ ּיֹות ִמּצַ ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ה ּבְ נּו ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*מא( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְתעֹוֵרר  ּיִ ק ִנְמָרץ ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַרְך ּוְבֵחׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ְלַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות ּגָ י ּבְ ְוִיְתַלֵהב ִלּבִ
ָעַבד  ּנּו, ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ִרין ִמּמֶ ַסּפְ ּמְ יק ׁשֶ ּדִ ה אֹותֹו ַהּצַ ָעׂשָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ יָמה ַהּקְ אֹור ָהְרׁשִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ י  ִלּבִ ם  ּגַ ִיְתעֹוֵרר  ַהזֹּאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָמה  ָהְרׁשִ ְוַעל־ְיֵדי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת 
ֲעבֹוַדת  י ָחָזק ְמֹאד ּבַ ְהֶיה ִלּבִ ּיִ י ׁשֶ ִלּבִ דֹוָלה ּבְ יַע ִלי ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּגְ ּפִ דֹול, ְוַתׁשְ ִהְתעֹוְררּות ּגָ ּבְ
ה  עֹוָלם, ְוַאל ִיְמָנֵעִני ׁשּום מֹוֵנַע, ַרק ֶאְזּכֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ְיֹהָוה, ְוֹלא ֶאְתָיֵרא ְוֹלא ֶאְפַחד ִמּשׁ
ֶאְגֹמר  י, ַעד ׁשֶ בּורֹות נֹוָראֹות ְוִלְכֹבׁש ִמְלָחמֹות ֲחָזקֹות ַעל־ְיֵדי ֹחזֶק ְותֹוֵקף ִלּבִ ַלֲעׂשֹות ּגְ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכַֹח  ִלי  ן  ְוִתּתֵ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַלֲעׂשֹות 
ּבֹור  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ֵאיזֶהּו ּגִ ֵלמּות, ּוְלַקּיֵם ַמה ׁשֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ַעל ִיְצִרי ּבְ
י  ם ּבִ רּוחֹו ִמּלֵֹכד ִעיר. ִויֻקּיָ ל ּבְ ּבֹור ּוֹמׁשֵ ִים ִמּגִ ֱאַמר: טֹוב ֶאֶרְך ַאּפַ ּנֶ ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון: כּו ְנֻאם ְיֹהָוה. ָאֵמן ּכֵ מֹו ִיְתַהּלָ יֹהָוה ּוִבׁשְ ים ּבַ ְרּתִ תּוב: ְוִגּבַ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ּתֹוָרה רנ

ֵמֶחְסרֹון  ַרק  הּוא  ּסּוִרין  ְוַהּיִ ַער  ַהּצַ ר  ִעּקַ
ַהּכֹל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ב  ֵ ְמַיּשׁ ֵאינֹו  ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ
ְוַעל־ ְלטֹוָבתֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְדָמעֹות  ּבִ ּבֹוִכין  ׁשֶ ְיֵדי 

ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּסּוִרין,  ְוַהּיִ ַער  ַהּצַ ַעת  ׁשְ ּבִ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָחה,  ּגָ ְוַהׁשְ ַעת  ּדַ יִכין  ַמְמׁשִ

ּסּוִרין: ַער ְוַהּיִ ל ַהּצַ ּטֵ ִנְתּבַ

ה ְלתֹוָרה רנ ִפָלּ ּתְ

ה  ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ דֹוִלים, ְוֹכל ֲאׁשֶ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ּגְ יַח 'ּוַמְנִהיג 'ָהעֹוָלם ּבְ ּגִ ׁשְ )קמג( 'ָיִחיד 'ַהּמַ

ְתָקאֹות  ַהַהְרּפַ ְוָכל  רֹות  ְוַהּצָ ֻלּיֹות  ַהּגָ ל  ּכָ ַוֲאִפּלּו  ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ּבִ נּו  ִעּמָ
דֹוָלה,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּגְ ָרֵאל ּוִבְפָרִטּיּות ַעל ּכָ ְכָלִלּיּות ִיׂשְ ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו ּבִ
ר  לּות, ֲאׁשֶ ַכת ַהּגָ ים, ֵמֹעֶצם ֶחׁשְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה ְלטֹוָבה ָתִמיד. ֲאָבל ּבַ דֹוׁשָ ָנְתָך ַהּקְ י ַכּוָ ּכִ
נּו ַדַעת ְלָהִבין ְוֵליַדע  ר ֵאין ּבָ נּו, ַעד ֲאׁשֶ ְעּתֵ ל ּדַ ְלּבֵ ב ְוִנְתּבַ ין ָהֲעּכּום, ִנְתַעְרּבֵ רּוִים ּבֵ ָאנּו ׁשְ
ָך ְלטֹוָבֵתנּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ָאנּו  ית ֵמִאּתְ ָרִטּיִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ א ּבְ עֹוֵבר ָעֵלינּו, ַהּכֹל ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ׁשֶ
ַעְלָמא  ּדְ ָמָרא  ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ּוַמה  ְוָגלּוֵתנּו,  ָצרֹוֵתינּו  ִרּבּוי  ֹעֶצם  ּוַמְכאֹוב  ֵאב  ּכְ ְמֹאד  ין  יׁשִ ַמְרּגִ
ַעת ּגֹוֵרם  קּות ַהּדַ ּלְ ַעת, ְוִהְסּתַ קּות ַהּדַ ּלְ לּות ּגֹוֵרם ִהְסּתַ י ַהּגָ ֲחֵברֹו, ּכִ לּוי ּבַ י ֶאָחד ּתָ א, ּכִ ּלָ ּכֹ
לּות, ַהּכֹל הּוא ֵמֲחַמת  ין ְמִרירּות ַהּגָ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ַער ׁשֶ רֹות ְוַהּצַ ר ַהּצָ לּות ְוִעּקָ ר ַהּגָ י ִעּקָ לּות, ּכִ ַהּגָ
ְלטֹובֹוֵתינּו  ְלַבד  ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ְויֹוְדִעין  ְמִביִנין  ָאנּו  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ַעת,  ַהּדַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ
ֵלִמים  ׁשְ ָהִיינּו  י ִאם  ּכִ ּוְלָהִביא ֶצֶדק עֹוָלִמים,  אֹות  ַחּטָ ּוְלָהֵתם  ע  ָהֶרׁשַ א  ּוְלַכּלֵ ְצִחיֹות,  ַהּנִ
ָלל  ים ּכְ יׁשִ ָך, ֹלא ָהִיינּו ַמְרּגִ ָחְתָך ֵמִאּתְ ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ ֵלם ׁשֶ ַדַעת ׁשָ ִמיד ּבְ נּו ָלַדַעת ּתָ ַדְעּתֵ ּבְ
לּות, ֲאָבל ֵמֲחַמת  ִבים ֵאֶליָך ְוָהִיינּו ְמַמֲהִרים ָלֵצאת ְלֵחרּות ֵמַהּגָ לּות, ְוָאז ָהִיינּו ׁשָ ַצַער ַהּגָ
לֹום,  ִאּלּו ֵיׁש ֶטַבע ַחס ְוׁשָ ְדֶמה ָלֶהם ּכְ ּנִ ָך, ׁשֶ ָרֵאל ַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ה ִמּבְ ּמָ דּו ּכַ לּות ִנְלּכְ ַכת ַהּגָ ֶחׁשְ
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ְך.  ל ּכָ לּות ּכָ לּות, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִמְתָאֵרְך ַהּגָ ין ְמִרירּות ַהּגָ יׁשִ ַבע, ּוֵמֲחַמת זֶה ַמְרּגִ ּטֶ ְותֹוִלין ּבַ
ְעּבּוד ְמֹאד  ְך ָעֵלינּו ַהּשִׁ ּוָמׁשַ לּות  י ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ה, ָאִבינּו ׁשֶ ֲעׂשֶ ּנַ ה ַמה  ְוַעּתָ
ְמֹלְך  ּתִ ָמַתי  ָלאֹות.  ַהּפְ ֵקץ  ָמַתי  ְוַעד  ָמַתי  ְוַעד  סֹוֵפנּו,  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ַמה  ֹנאַמר  יֹום  יֹום  ְמֹאד. 
ׁשּוב ְלַאְרֵצנּו  ָרֵאל ֵאֶליָך. ָמַתי ּתָ יב ִיׂשְ ׁשִ ִוד. ָמַתי ּתָ לּוָכה ְלֵבית ּדָ ׁשּוב ַהּמְ ִצּיֹון. ָמַתי ּתָ ּבְ
ָצרֹות  ל  ּכָ ַעל  ַרֵחם  ּתְ ָמַתי  ָלִים.  ירּוׁשָ ּבִ ד  ּוִמְסּפֵ ִצּיֹון  ּבְ ה  ִכּיָ ּבְ ָאָנה  ַעד  נּו.  ׁשֵ ִמְקּדָ ּוְלֵבית 
ַיֲעֶלה  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ָעֵלינּו,  ִנְגְזָרה  ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ָרה  ְוַהּמָ ה  ׁשָ ַהּקָ ָצָרה  ֵעת  ּבְ ה  ַעּתָ )ּוִבְפָרט  ּוְמִרירּוֵתנּו,  נּו  ַנְפׁשֵ

ֶפׁש(: י ָנַגע ַעד ַהּנֶ י ַרע ָוָמר, ּכִ ָרה ַהזֹּאת, ּכִ ר ָצָרה ַהּמָ זֶה. ִמי ָיכֹול ְלַסּפֵ ְלִמְלָחָמה אֹוי ִמי ִיּקֹום ּבָ

יַע ָלֶהם  ה הּוא ֵמעֹוָלם ָמֵגן ּומֹוׁשִ ל עֹוָלם, ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאּתָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָכל ּדֹור ָודֹור. חּוס  ׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח ְוִתְקָוָתם ּבְ ָכל ּדֹור ָודֹור. ּתְ ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּבְ
זֵָרה  ל ַהּגְ ל ֶאת ּכָ ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ דֹוָלה ַהזֹּאת, ּוְתׁשַ ֵעת ָצָרה ַהּגְ ה ּבְ ם ַעּתָ ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּגַ
י ִמי יּוַכל  לֹום, ּכִ רֹוִצים ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ זֵרֹות ָקׁשֹות ׁשֶ ְגְזָרה ָעֵלינּו, ְוָכל ַהּגְ ּנִ ה ַהזֹּאת ׁשֶ ׁשָ ַהּקָ
ה. אֹוי,  דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ ַדת ּתֹוַרת ִיׂשְ ם נֹוְגִעים ּבְ י ֻכּלָ ה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּכִ ֵאּלֶ ִלְסּבֹל ָצרֹות ּכָ
נּו ַמִים  ן ֹראׁשֵ ה, ְלֵהיָכן ִנְבַרח, ְלֵהיָכן ָננּוס ְלֶעְזָרה, אֹוי, אֹוי, אֹוי ַוֲאבֹוי, ִמי ִיּתֵ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
ַאֲחִרית  ּבְ יָענּו  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ָצרֹוֵתינּו,  ְמִרירּות  ַעל  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ה  ְוִנְבּכֶ ְמָעה  ּדִ ְמקֹור  ְוֵעיֵנינּו 
ן  ן ֶעֶרב, ּוַבֶעֶרב ֹנאַמר ִמי ִיּתֵ ּבֶֹקר ֹנאַמר ִמי ִיּתֵ ים. ּבַ ר טֹוב ָמֶות ֵמַחּיִ ה, ֲאׁשֶ ִמים ָהֵאּלֶ ַהּיָ
ק  ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ַחד ְלָבֵבנּו. אֹוי, אֹוי ַוֲאבֹוי, אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו. ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ּבֶֹקר ִמּפַ
ֶטיָך ֲאָבל ַאּיֵה ַרֲחָמנּוְתָך ַוֲחָסֶדיָך  ּפָ ר ִמׁשְ ה ְיֹהָוה ְוָיׁשָ יק ַאּתָ ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹוֵנינּו. ַצּדִ
ֵדנּו ְוהֹוֵרנּו,  ה. ַלּמְ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוִלים, ְוַאּיֵה ְזכּות ְוֹכַח ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ְקדֹוׁשִ ַהּגְ
)ֵמַאַחר  ָחְתָך ְלטֹוָבה,  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ָעֵלינּו  ַעת  ַהּדַ יְך  ׁשִ ְלַהּמְ ֵאיְך 
ָכל  ינּו ְוָכל ִתְקָוֵתנּו ּוִמְבָטֵחנּו ּבְ ר הּוא ַחּיֵ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְך ְנָפׁשֹות ַעל ָדת ִיׂשְ ל ּכָ רֹוִצים ְלַהֲעִביר ּכָ ְכֵלנּו ִנְרָאה ׁשֶ ִפי ָקט ׂשִ ּלְ ׁשֶ

ה(: עֹוְבִרים ָעֵלינּו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמָעּתָ ּסּוִרים ׁשֶ רֹות ְוַהּיִ ַהּצָ

ְלִמי  ּוְרֵאה  יָטה  ַהּבִ ְלָבֵבינּו.  ְוָצרֹות  ַמְכאֹוֵבינּו  ַרּבּו  י  ּכִ ְבָעְנֵינּו,  יָטה  ַהּבִ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
י  ָראּוי, ּכִ ִפּלֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ּכָ ר ּתְ נּו ֹכַח ָוַדַעת ֲאִפּלּו ְלַסּדֵ י ֵאין ּבָ יָטה ּוְרֵאה ּכִ עֹוַלְלּתָ ּכֹה. ַהּבִ
י־ֵכן  ים טֹוִבים ּוְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעֹון. )ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ֲעׂשִ ַעת ּוִמּמַ ים ִמּדַ ּלִ ים ְוֵרִקים ֲאַנְחנּו, ּדַ ַדּלִ
ה, אֹוי ְלֵעיֵננּו  דֹוׁשָ ת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ָרֵאל ִמּדַ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ָכל יֹום ְוֹלא ְלַבּטֵ ּבְ ֶמָך  ּוֶלַהֵרג ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ָאנּו ְמרּוִצים ָלמּות 

ָכל ֵעת, אֹוי  ַח אֹוָתם ּבְ ַעְצמֹו ְלַגּלֵ אֹות ֹראׁשֹו ּוְזָקנֹו ּוֻמְכָרח ַאַחר זֶה ּבְ ְרחֹו ּפֵ ַעל ּכָ ָרֵאל ּבָ ׂשְ ִחין ְלֶאָחד ִמּיִ ַגּלְ ּמְ ְראּו ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ת ְויֹום טֹוב קֹוֶדׁש חּוץ  ּבָ ׁשַ ְצָטְרכּו ֵליֵלְך ּבְ ּיִ ֶ ים ּשׁ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ְצָטֵרְך ֶלֱאכֹול ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, אֹוי ְלַרְגֵלי ִיׂשְ ּיִ ה ׁשֶ ַלּפֶ

ָאֵרי ְמָלאכֹות  לֹום, ּוׁשְ ֵלי זֵיָנם ַחס ְוׁשָ ת ְלַצְחֵצַח ּכְ ּבָ ׁשַ ְצָטְרכּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ ּיִ ֶ ים ּשׁ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ חּום, אֹוי ִליֵדי ִיׂשְ ַלּתְ

ה  דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֵאר ּבְ ָ יֹון ְלִהּשׁ ִנּסָ לֹום, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם יּוְכלּו ַלֲעמֹוד ּבְ ְהיּו ֻמְכָרִחים ַלֲעׂשֹות ַחס ְוׁשָ ּיִ ָאֵרי ֲעֵברֹות ׁשֶ ּוׁשְ

זֶה, אֹוי ַעל ַנְפׁשֹוֵתינּו, אֹוי ַעל  ּיּוְכלּו ְלַקּיֵם, אֹוי ִמי יּוַכל ַלֲעמֹוד ּבְ ִנים ַמה ׁשֶ ל־ּפָ ּוְלַקּיֵם ַעל־ּכָ ָרֵאל  ִהיא ֱאמּוַנת ִיׂשְ ׁשֶ

ים, ָנַתן  ע ָלַרּבִ ק ָוֵאֶפר ֻיּצַ ֵביָתא, ְוׂשַ ְדנּו, אֹוי, אֹוי, אֹוי, נבטוש רישא בכותלי ּדְ ּדָ י ׁשֻ ה, אֹוי ָלנּו ּכִ נֹוֵתינּו ֵאּלֶ ָיֵמינּו ּוׁשְ

ְקָוה(: ְקָוה אּוַלי ֵיׁש ּתִ ינּו אּוַלי ֵיׁש ּתִ ָעָפר ּפִ ּבֶ

י ֵמעֹוָלם  ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל  ה. ְזֹכר ֶאת ּכָ נּו ִמימֹות ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַעד ֵהּנָ ִהְבַטְחּתָ ל ַהַהְבָטחֹות ׁשֶ ה. ְזֹכר ֶאת ּכָ ֵהּמָ
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ת  ַ ֶהְרגּו ַעל ְקֻדּשׁ ּנֶ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ל ַהּקְ ה. ְזֹכר ֶאת ּכָ ָכל ַהּדֹורֹות ֵמָאז ְוַעד ָעּתָ ָהיּו ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל ָצרֹות  כּו  ּפְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָמעֹות  ַהּדְ ל  ּכָ ּוְרֵאה ֶאת  ְזֹכר  ּוָמִרים.  ים  ָקׁשִ ִיסּוִרים  ּבְ ֶמָך  ׁשְ
ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ָעֵלינּו  ְך  ְוַהְמׁשֵ ָהֲעּכּום,  ין  ּבֵ ָגלּות  ּבְ רּוִים  ַהּשְׁ ֶניָך  ּבָ ֶאת  ְזֹכר  ה.  ָעּתָ ְוַעד  ֵמָאז 
ָרֵאל ֵליַדע ּוְלָהִבין  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ נּו ַעּמְ ה ֻכּלָ ַבע ְלַגְמֵרי. ְוִנְזּכֶ ֶרְך ַהּטֶ ֵלָמה ְוהֹוֵצא אֹוָתנּו ִמּדֶ ַהּשְׁ
ְותֹוִציֵאנּו  ַרֲחִמים,  ָעֵלינּו  ֵלא  ְוִתּמָ ְלַבד.  ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ּוְלַהֲאִמין 
ץ  ּוִמּקֵ ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ יְך  ְוַתְמׁשִ ֻלּיֹות,  ַהּגָ ל  ּוִמּכָ רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ ְוִתְגָאֵלנּו  נּו  ְוִתְפּדֵ
ֵציִרים ָלנּו,  ִעים ַהּמְ ל ָהֲעּכּום ָהְרׁשָ יֹון ִמּכָ ה סֹוף ָוֵקץ ּוְגַמר ְוִכּלָ ֲעׂשֶ ָהַאֲחרֹון. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ
רֹוִצים  ׁשֶ אֹוָתן  ֵהן  ִנְגְזרּו,  ָבר  ּכְ ׁשֶ אֹוָתן  ֵהן  ֵמָעֵלינּו,  ָקׁשֹות  זֵרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ

לֹום(: ם ַחס ְוׁשָ י ָחִיל ְלִמְלַחְמּתָ ָרֵאל ְלַאְנׁשֵ ֵני ִיׂשְ ָבר ִנְגְזָרה ִליָקח ּבְ ּכְ ָרה ַהזֹּאת ׁשֶ ְפָרט עֹוֵצם ַהּצָ ִלְגֹזר, )ּבִ

יַע ְוֵאין ַמְעצֹור  ה ַרב ְלהֹוׁשִ י ַאּתָ ל אֹוָתם ֵמָעֵלינּו ְמֵהָרה, ּכִ ָרֵאל ּוַבּטֵ ָך ִיׂשְ ַרֵחם ַרֵחם ַעל ַעּמְ
ְעּתָ אֹוָתנּו  ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו ְוהֹוׁשַ ם ׁשֶ ה. ּוְכׁשֵ ין ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ַזר ּדִ יַע ֲאִפּלּו ַאַחר ּגְ ַליֹהָוה ְלהֹוׁשִ
ֵעת  ם ּבָ ְחֹמל ָעֵלינּו ּגַ ן ּתַ ְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּכֵ גֹון ְלׂשִ ר ְוָהַפְכּתָ ִמּיָ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ּבִ
רֹוִצים ִלְגֹזר  זֵרֹות ׁשֶ רֹות ְוַהּגְ זֵָרה ַהזֹּאת ֵמָעֵלינּו. ְוָכל ַהּצָ ָרה ְוַהּגְ ל ַהּצָ ָרה ַהזֹּאת, ּוְתַבּטֵ ַהּמָ
ה  מּור, ְוַתֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוַתּטֵ ִבּטּול ּגָ ֵלם ּבְ ֵרם ּוְתַבּטְ ּבְ ַעְקֵרם ּוְתׁשַ ם ּתַ ּלָ לֹום, ּכֻ ַחס ְוׁשָ
ְוִתְגֹזר  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ְוַהּיֹוֲעִצים  ִרים  ְוַהּשָׂ הֹודֹו  ָירּום  יָסר  ַהּקֵ ֵלב  ְויֹוֲעָציו(  ָריו  ׂשָ ְלכּות  ַהּמַ )ֵלב 

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות: ַגׁשְ זֵרֹות טֹובֹות ּבְ ָעֵלינּו ּגְ

ה  ָרֵאל ְמרּוִדים ְמֹאד. ַאּתָ ָך ִיׂשְ יַח, ְרֵאה ֶאת ַעּמְ ּגִ ל ּוַמׁשְ ל עֹוָלם, ֶמֶלְך ַמְנִהיג מֹוׁשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס  ַמִים ּוְרֵאה ּכִ ָ ט ִמּשׁ ֵעת ַהזֹּאת ַהּבֵ ָרֵאל ּבָ ל ִיׂשְ ב ׁשֶ ְלַבד יֹוֵדַע ַמֲעָמד ּוַמּצָ
זֵרֹוֵתיֶהם  ָכל ּגְ ָנָתם ּבְ ּוָ ִניִמּיּות ּכַ י ָכל ּפְ ִרית ִיְכרֹותּו. ּכִ ו ָעֶליָך ּבְ י נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחּדָ ּגֹוִים, ּכִ ּבַ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ת  ִמּדַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַהְרִחיק  ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָהָרעֹות 
ַוֲעצֹוֵתיֶהם  בֹוָתם  ַמְחׁשְ יַע  ַמּגִ ֵהיָכן  ַעד  יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ם.  ִלּבָ ְצפּון  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְנֶאיָך  י ִהּנֵה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמׂשַ ֹקט ֵאל. ּכִ ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך ַאל ּתֶ ָהָרעֹות. ֱאֹלִהים ַאל ּדֳ
ְוֹלא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו  ָאְמרּו  ְצפּוֶניָך.  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  ַיֲעִרימּו סֹוד  ָך  ַעּמְ ַעל  ֹראׁש.  אּו  ָנׂשְ
ל ָנא ֲעַצת ׂשֹוְנֵאינּו  ה, ַסּכֶ דֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ ָרֵאל עֹוד. ָמֵלא ַרֲחִמים, ּגְ ם ִיׂשְ ִיזֵָּכר ׁשֵ
יָנה  ַתֲעׂשֶ ְוֹלא  ֲערּוִמים  בֹות  ַמְחׁשְ ֵמֵפר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּיָ ׁשִ ּתֻ ְיֵדיֶהם  יָנה  ַתֲעׂשֶ ְוֹלא 
ֵניֶהם ָקלֹון  ּפְ א  ים. ַמּלֵ בֹות ַעּמִ ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת  ה. ּוְכִתיב,  ּיָ ׁשִ ּתֻ ְיֵדיֶהם 
ם. ְוֵתן  ְבּתָ ִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ְמָך ְיֹהָוה. ְוָכל ַהּקָ ִויַבְקׁשּו ׁשִ
ִמְתַנֵהג  ַהּכֹל  ׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ִמיד  ּתָ ְלַהֲאִמין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָוַדַעת,  יָנה  ּבִ נּו ָחְכָמה  ִלּבֵ ּבְ
ַעְצֵמנּו  ף  ּתֵ ּתַ ְוִנׁשְ ָתִמיד,  ְלָפֶניָך  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְוִנְזּכֶ ְלַבד.  ָרִטית  ַהּפְ ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ּבְ
ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָכל יֹום ַעל ָצרֹות  ּבְ ה ָתִמיד  יר ַהְרּבֵ ְוַנְעּתִ ל  ּלֵ ְוִנְתּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָצרֹות  ּבְ
ְלָפֶניָך  ה  ַהְרּבֵ ָמעֹות  ּדְ נֹוִריד  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְיֹהָוה,  ֶניָך  ּפָ נֹוַכח  ִים  ַכּמַ נּו  ִלּבֵ ּפְֹך  ְוִנׁשְ ה.  ְוִנְדּכֶ
ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ָמעֹות  ַהּדְ ַעל־ְיֵדי  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ ְלָפֶניָך.  ָאבֹוא  ּוְבַתֲחנּוִנים  ְבִכי  ּבִ ֱאֶמת.  ּבֶ
ל  ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ַרֲחִמים ּוְתַבּטֵ יַח ָעֵלינּו ּבְ ּגִ ַמִים ְוַתׁשְ ָ ַרֵחם ָעֵלינּו ִמן ַהּשׁ ָעֵלינּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתְ
לֹום,  ֲחֵפִצים ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ ָבר ִנְגְזרּו ָעֵלינּו, ְוֵהן אֹוָתם ׁשֶ ּכְ זֵרֹות, ֵהן אֹוָתם ׁשֶ רֹות ְוָכל ַהּגְ ַהּצָ



ְהֶיה ָלנּו תרגּתֹוָרה רנא י ּוְצָדָקה ּתִ

י ִאם ָעֶליָך  ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ֶמָך, ּכִ ָרֵאל. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ִיׂשְ ֹלא ְתֵהא ָכֹזאת ּבְ
ָעֶליָך  י  ּכִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֵנַדע ַמה  ַוֲאַנְחנּו ֹלא  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב  ה  ַאּתָ ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ָרא ִלי ֱאֹלִהים  ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ֵלב ָטהֹור ּבְ נּו ֵאֶליָך ּבֶ ּלָ ׁשּוב ּכֻ ּנָ נּו ׁשֶ ִלּבֵ ֵעיֵנינּו. ְוֵתן ּבְ
יַח  ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ֵלָמה  ה ׁשְ ְגֻאּלָ ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלינּו  ּוְתַמֵהר  י.  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

ָיֵמינּו, ָאֵמן ֶסָלה: ְמֵהָרה ּבְ ִצְדֵקנּו ּבִ

ְהֶיה ָלנּו ּתֹוָרה רנא י ּוְצָדָקה ּתִ

נֹוְפִלין א.  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ַמֲחֹלֶקת,  ַעל־ְיֵדי 
ל  בֹות ׁשֶ ֵהם ַמֲחׁשָ ִעים ׁשֶ ל ְרׁשָ בֹות ׁשֶ ַמֲחׁשָ
ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ ִרים,  ׁשֵ ּכְ ים  ִפירֹות ַעל ֲאָנׁשִ ּכְ

ְלָחָמה ַלה': ק ְוִיְמֹסר ַהּמִ ּתֹ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ָכל ב.  ּבְ ְצוֹות  ל ַהּמִ ּכָ ה  עֹוׂשֶ ֱאֶמת ׁשֶ ִאיׁש 
ֵני  ְפֵני ּבְ מֹו ּבִ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּכְ ְקּדּוִקים ּבֵ ַהּדִ

י ֵאין ּבֹו ׁשּום  ָלל, ּכִ ָאָדם, ְוֵאין ִחּלּוק ֶאְצלֹו ּכְ
נּוָעה  לֹום ֵאיזֶה ּתְ ֶקר ַלֲעׂשֹות ַחס ְוׁשָ ַצד ׁשֶ
יְך  ֵני ָאָדם, הּוא ַמְמׁשִ ִביל ּבְ ׁשְ ֲעבֹוָדתֹו ּבִ ּבַ
ָדקֹות, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה הּוא  ל ַהּצְ ְלַעְצמֹו ּכַֹח ּכָ

"ל: ִפירֹות ַהּנַ ל ּכְ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ְמַבּטֵ

ה ְלתֹוָרה רנא ִפָלּ ּתְ

ל יֹום ָיגּורּו  ֵלב ּכָ בּו ָרעֹות ּבְ ר ָחׁשְ ְנְצֵרִני. ֲאׁשֶ ֵצִני ְיֹהָוה ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ )עט( ַחּלְ

ַעְלָמא  ל עֹוָלם, ָמֵריּה ּדְ בֹוָתם ָלָרע. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל ַמְחׁשְ בּו ָעַלי ּכָ ָבַרי ְיַעּצֵ ל ַהּיֹום ּדְ ִמְלָחמֹות. ּכָ
יו, ּוֵמֲחַמת זֶה נֹוְפִלים  עֹוָלם ַעְכׁשָ ָרה ּבָ ּבְ ִהְתּגַ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֶאת ֹעֶצם ִרּבּוי ַהּמַ ּכָֹלא, ַאּתָ
ֹעֶצם  ַעל־ְיֵדי  ים,  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ָוֵעֶרְך.  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ַרּבֹות  ָרעֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ָעֵלינּו 
יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי  ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ ּדֹור, ּכַ ּבַ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ִפירֹות ַעל ַהּכְ ל ּכְ בֹות ׁשֶ ִאים ַמֲחׁשָ ֲחֹלֶקת ּבָ ַהּמַ
ּלּוֵתנּו ַוֲחִליׁשּוֵתנּו ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ַלֲעֹמד  ים. ּוְבֹגֶדל ּדַ דֹוׁשִ ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
ָלנּו ַאל ִמי  ְוֵאין  ָכל־ֵעת,  ּבְ ָעֵלינּו  ֹוְטִפים  ַהּשׁ ים  ָהַרּבִ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ בֹות ָרעֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶנֶגד 
ַנְפִקיד  ָיְדָך  ּבְ ְלַבד,  ָעֶליָך  ַעְצֵמנּו  ִליִכים  ַמׁשְ ְוִהְננּו  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  י ִאם  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ
ה הּוא ִאיׁש  י ַאּתָ ֲעֵדנּו, ּכִ ְלחֹום ּבַ ה ּתִ ְלָחָמה ָעֶליָך ְלַבד, ְוַאּתָ ל ַהּמִ רּוֵחנּו, ְוָאנּו מֹוְסִרים ּכָ
ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָך.  ֶנְגּדֶ ַיֲעֹמד  ּוִמי  מֹו.  ׁשְ ְיֹהָוה  ִמְלָחָמה  ִאיׁש  ְיֹהָוה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְלָחָמה, 
ִריֵבנּו  ְוִריָבה  ְבָעְנֵינּו  ָנא  ּוְרֵאה  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ֱאֶמת,  ּבֶ ְלקֹוְרָאיו  ָקרֹוב  ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל 
ֲעֵדנּו  ֵחם ּבַ ֶעְזָרִתי. ְוִהּלָ ה ְוקּוָמה ּבְ ִריָבה ְיֹהָוה ֶאת ְיִריַבי ְלַחם ֶאת לֹוֲחָמי. ַהֲחזֵק ָמֵגן ְוִצּנָ
י ָעֶליָך  ֲחִריׁשּון. ָעְזֵרנּו ּכִ ם ּתַ ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ תּוב, ְיֹהָוה ִיּלָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֶנֶגד צֹוְרֵרנּו, ִויֻקּיַ
י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב.  ָקה ָלנּו ָעְרֵבנּו. ְרֵאה ּכִ רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיֵנינּו ַלּמָ ָעְננּו, ּדַ ִנׁשְ
י ָעֶליָך  ה ּכִ ֲעׂשֶ ל ַהּיֹום ֹלֵחם ִיְלָחֵצנּו. ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ּנַ ָאַפנּו ֱאנֹוׁש ּכָ י ׁשְ נּו ֱאֹלִהים ּכִ ָחּנֵ

ה ְלַמַעְנָך ְוֹלא ְלַמֲעֵננּו: ֵעיֵנינּו ֲעׂשֵ

ָקִרים  ִלי ׁשּום ׁשְ ְמָך ְלַבד ּבְ ים ֲהגּוִנים ְלׁשִ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ים, ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ְוַזּכֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ָראּוי  ּכָ ְצָדָקה  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ָתִמיד  ְוַתַעְזֵרנּו  ִנּיֹות.  ּפְ ׁשּום  ּוְבִלי 
ים  ֲעִנּיִ ל ְלעֹוָלם ּבַ ׁשֵ ּלֹא ִנּכָ יל ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ׁשֶ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב. ְוַתּצִ ׂשִ דֹוָלה ּבְ ְוָטֳהָרה ּגְ



ּתֹוָרה רנב תרד

ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעֵלינּו  ְוַתְחֹמל  ְרצֹוֶנָך.  ּכִ ֵאיָנם  ׁשֶ ָהָרעֹות  ָדקֹות  ִמּצְ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ֲהגּוִנים,  ֵאיָנם  ׁשֶ
ֶבֱאֶמת,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵאיָנם  ׁשֶ ָהָרעֹות  ָדקֹות  ַהּצְ ָלל  ּכְ ָלנּו  יקּו  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן 
ַח  ן ּכֹ ְמֵרנּו ֵמֶהם, ְוִתּתֵ יֵלנּו ְוׁשָ ים ַהּצִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א ַרחּום, ּבְ ּגֹוְרִמים. ָאּנָ ֶ ַהּגֹוְרִמים ַמה ּשׁ
ָהעֹוְמִדים  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָדקֹות  ַהּצְ ל  ּכָ ְלַעְצָמם  יכּו  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְלַהּצַ
ַיֲעֹקב  ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרנּו  ֱאֶמת.  ֵמֲעדּוֵרי  ֵמָרחֹוק 
נּו ַלֲעׂשֹות  ֵלמּות. ּוְתַזּכֵ ׁשְ ת ֱאֶמת ּבִ ה ְלִמּדַ תֹו ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ָהָיה ִמּדָ לֹום, ׁשֶ ָ ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ
ְמָך ְלַבד  ְלׁשִ ְוִדְקּדּוֵקיֶהם,  ָרֵטיֶהם  ּפְ ל  ּכָ נּו ִעם  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ
ה  ְוִנְזּכֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  ּוְבִלי  ה  ִנּיָ ּפְ ׁשּום  ִלי  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
ַתְכִלית  יֵנינּו ְלֵבין קֹוֵננּו, ַלֲעׂשֹוָתם ּבְ ְצֹות ּבֵ ָכל ַהּמִ ק ּבְ ֱאֶמת, ְלַדְקּדֵ ִלְהיֹות ַהְצֵנַע ֶלֶכת ּבֶ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ְוַתַעְזֵרנּו  ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַבד  ְמָך  ְלׁשִ ֵלמּות  ַהּשְׁ
ֹמר  י ִנׁשְ ְהֶיה ָלנּו ּכִ תּוב, ּוְצָדָקה ּתִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ י ֱאֶמת. ִויֻקּיַ ִרים ַאְנׁשֵ ׁשֵ ים ּכְ ּוַבֲאָנׁשִ
נּו. ְוֶנֱאַמר, ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ְצָוה ַהזֹּאת ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּכַ ל ַהּמִ ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ ְוֶנֱאַמר,  ְכָנֶפיָה.  ּבִ א  ּוַמְרּפֵ ְצָדָקה  ֶמׁש  ׁשֶ ִמי  ׁשְ
יֵלנּו  יֵלנּו ֵמִריב ְלׁשֹונֹות, ַהּצִ נּו, ַהּצִ נּו ָחּנֵ ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם. ָעְזֵרנּו ָעְזֵרנּו, ָחּנֵ ּבַ ִנׁשְ
עֹוָלם, ּוִבְפָרט  יו ּבָ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ דֹוָלה ׁשֶ ֲחֹלֶקת ַהּגְ ָלל ַלֲעבֹוָדֵתנּו ַהּמַ יק ָלנּו ּכְ ּלֹא ַיזִּ ְמֵרנּו ׁשֶ ְוׁשָ
ּלֹא  ּדֹור. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ׁשֶ ּבַ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַהּכְ ין ַהּתַ ה ּבֵ ׁש ַעּתָ ּיֵ גֹוְרָיא ׁשֶ ּטֵ ַהּקַ
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ ּוְתָגֵרׁש  רּוָחִנּיּות.  ּבְ ְוֹלא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֹלא  ַמֲחֹלֶקת  ׁשּום  ָלנּו  יקּו  ַיזִּ
י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו  ם, ּכִ י ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֶנְגּדָ בּוֵלנּו, ּכִ ָרעֹות ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּגְ
תּוב, יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח.  ּכָ מֹו ׁשֶ ֲעֵדנּו, ּכְ ה ִתְלחֹום ּבַ ל ְיָהֵבינּו ְוַאּתָ ִליִכים ּכָ ַמׁשְ
ת ְצָררּוִני  ים ָקִמים ָעָלי. ַרּבַ ם. ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ י ׂשֹוְנַאי ִחּנָ ֲערֹות ֹראׁשִ י, ַרּבּו ִמּשַׂ ּכִ
ץ ֲעבֹות  יק ִקּצֵ ים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם. ְיֹהָוה ַצּדִ י ָחְרׁשּו חֹוְרׁשִ ּבִ ם ֹלא ָיְכלּו ִלי. ַעל ּגַ עּוָרי ּגַ ִמּנְ
ִגיל  ּתָ י  ְוַנְפׁשִ ָרָעִתי.  ֵבי  חֹוׁשְ רּו  ְוַיְחּפְ ָאחֹור  ִיּסֹוגּו  י  ַנְפׁשִ י  ְמַבְקׁשֵ ְלמּו  ְוִיּכָ ֵיֹבׁשּו  ִעים.  ְרׁשָ
ּנּו  ִמּמֶ ֵמָחָזק  ָעִני  יל  ַמּצִ ָכמֹוָך  ִמי  ְיֹהָוה  ּתֹאַמְרָנה  ַעְצמֹוַתי  ל  ּכָ יׁשּוָעתֹו.  ּבִ יׂש  ׂשִ ּתָ יֹהָוה  ּבַ
ְמָעִתי ְוַאְנָחִתי ְוֶאְנָקִתי ּוְמִרירּות ְלָבִבי ְוִכְליֹון ֵעיַני ִליׁשּוָעְתָך  ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ְרֵאה ּדִ
ׁשּוָעִתי. ִיְהיּו  ה ְלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני ּתְ י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאל ּתִ ית. ַאל ּתַ ּיִ ָהֲאִמּתִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה רנב

ָדָקה  יִקים ֵאין ַהּצְ ּדִ ין ַהּצַ ׁש ַאְחדּות ּבֵ ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ּנֹוְתִנים ְצָדָקה  ׁשֶ ַבע ּכְ י ַהּטֶ י ַעל־ּפִ ַמזֶֶּקת, ּכִ
ַתן, ְוַעל־ְיֵדי ָהַאְחדּות  ּנָ ֶ ֶנְחָסר ֵמִאּתֹו ַמה ּשׁ
ה  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ָלֵתת  יּוַכל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ׁשֶ

ְיכֹוִלים  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוֵכן  ָלל.  ּכְ ֶיְחַסר  ְוֹלא 
ֱאֶמת,  ּבֶ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ְלָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ֵאר  ָ ְוִיּשׁ ָלל  ּכְ לֹו  יק  ַיזִּ ֹלא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ

ים: ַחּיִ ּבַ



תרהּתֹוָרה רנג

ּתֹוָרה רנג

ִנים(: ן ּפְ ֲאַות ִנאּוף )ַעּיֵ ָנה הּוא ְמַמֵעט ּתַ ִמעּוט ׁשֵ

ּתֹוָרה רנד

ָבִרים ֶעְליֹוִנים ּוְגֹבִהים ְמֹאד,  ֵעיַנִים ֵהם ּדְ
דֹוִלים ְונֹוָרִאים,  ָבִרים ּגְ ִמיד ּדְ ְוֵהם רֹוִאים ּתָ
ָהָאָדם  ָהָיה  ְוִאם  ְוֶחְזיֹונֹות,  ַמְראֹות  ַהְינּו 

ָבִרים  ּדְ יֹוֵדַע  ָהָיה  ִרים,  ׁשֵ ּכְ ְלֵעיַנִים  זֹוֶכה 
ֵהם  י  ּכִ רֹואֹות,  ֵעיָניו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַרק  דֹוִלים  ּגְ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה רֹוֶאה: ִמיד, ַאְך ׁשֶ רֹואֹות ּתָ

ה ְלתֹוָרה רנב רנג רנד ִפָלּ ּתְ

ה  יִקים, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ּדִ ין ַהּצַ דֹול ּבֵ לֹום ְוַאְחדּות ּגָ ְהֶיה ׁשָ ּיִ נּו ׁשֶ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*מב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ר  ַחּסֵ ּנְ ׁשֶ ָלל ַעל־ְיֵדי  ּכְ ָלנּו  ֶיְחַסר  ֵכן ֹלא  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ִלְצָדָקה,  ה  ַהְרּבֵ ְלַפזֵּר ָממֹון  ּנּוַכל  ׁשֶ
ִביל ֲעבֹוַדת  ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ְהֶיה ָלנּו ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבֶ ּיִ ה ׁשֶ נּו ִלְצָדָקה, ְוֵכן ִנְזּכֶ ּלָ מֹון ׁשֶ ה ֵמַהּמָ ַהְרּבֵ
ים,  ַחּיִ ָאִרים ּבַ ָלל ַרק ִנְהֶיה ִנׁשְ יק ָלנּו ּכְ י ֵכן ֹלא ַיזִּ ה, ְוַאף ַעל ּפִ דֹוׁשָ ְיֹהָוה ְוִקּיּום ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ
ה  נּו, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ר ָלנּו ּוְכִפי ְיָכְלּתֵ ִפי ַהֶאְפׁשָ עּוט ּכְ ַתְכִלית ַהּמִ ָנה ּבְ ֵ ּשׁ נּו ְלַמֵעט ּבַ ְוַזּכֵ
ִעְנַין  יג ּבְ ה ְלַהּשִׂ ל, ְוִנְזּכֶ ּגָ ֲאוֹות ּוִבְפָרט ְלַתֲאַות ִמׁשְ נּו ְלָכל ַהּתַ ִקְרּבֵ ְך ָהֵאׁש ַהּבֹוֵער ּבְ ּכֵ ְלׁשַ
ְוֶיֱחָלׁש  ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  אי  ִמּדַ יֹוֵתר  ָנה  ֵ ּשׁ ּבַ ְלַמֵעט  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ כֹון,  ְוַהּנָ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ זֶה 
ְוָעְזֵרנּו  ין.  ּוְלִקּיּום ַהּמִ ם ִמְצָוה  ִריְך ְלׁשֵ ּצָ ם ַמה ׁשֶ ּגַ ל ְלַגְמֵרי  ּגָ ׁשְ ֶאְצֵלנּו ַעל־ְיֵדי זֶה ּכַֹח ַהּמִ
ֵלִמים  ּוׁשְ ְוַצִחים  ים  ַזּכִ ְלּמֹוִחין  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָנה,  ׁשֵ ּבְ ַמֵעט  ּנְ ׁשֶ ַמה  ָלל  ּכְ ַלּמַֹח  ָלנּו  יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ
לּות ָרִעים ַרֲחָמָנא  ּכְ ל ִמיֵני ִהְסּתַ מֹור ֶאת ֵעיֵנינּו ִמּכָ נּו ִלׁשְ ָראּוי, ְוַזּכֵ ֵלמֹות ּכָ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבְ
ָהֵעיַנִים  ׁשֶ ִליָת ָלנּו  ּגִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ה ְלַבד,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ לּות  ּכְ ֶהם ִהְסּתַ ּבָ ל  ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ִנְזּכֶ ִלְצָלן, ַרק 
דֹוִלים  ָבִרים ּגְ ִמיד ּדְ בֹוִהים ְוָרִמים ְמֹאד, ְוֵהם רֹוִאים ּתָ ָבִרים ֶעְליֹוִנים ּגְ ָרֵאל ֵהם ּדְ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ֵעיָניו  ֶ ה ּשׁ דֹוִלים ַרק ִמּמַ ָבִרים ּגְ ִרים ָהָיה יֹוֵדַע ּדְ ׁשֵ ְונֹוָרִאים, ְוִאם ָהָיה ָהָאָדם זֹוֶכה ְלֵעיַנִים ּכְ
ִלְראֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַתְכִלית  ּבְ ם  ׁשָ ּוְלַקּדְ ֵעיֵנינּו  מֹור ֶאת  ִלׁשְ ָנא  נּו  ַזֵכּ ן  ַעל־ּכֵ רֹואֹות, 
יג  ה ֵליַדע ּוְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּנִ יָנה ָוַדַעת, ׁשֶ יַע ָלנּו ָחְכָמה ּבִ ּפִ ָבִרים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים. ְוַתׁשְ ֶהם ּדְ ּבָ
ֵעיֵנינּו, ַאף  ר ָאנּו רֹוִאים ּבְ ְפָלִאים ֲאׁשֶ ים ְוַהּנִ דֹוׁשִ ָבִרים ַהּקְ ל ַהּדְ דֹול ּכָ ֵהיֵטב ּוִבְמִהירּות ּגָ
ם  דֹול, ִויֻקּיָ ָעְלָמא ּוִבְמִהירּות ּגָ ַהֲעָבָרה ּבְ ָבִרים עֹוְבִרים ְלָפֵנינּו ַרק ּבְ ל ֵאּלּו ַהּדְ ּכָ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ֱחזֶיָנה  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ ֶמֶלְך  ְוֶנֱאַמר:  ִמּתֹוָרֶתָך.  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאּבִ ֵעיַני  ל  ּגַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ
ַתְחָנה.  ּפָ ים ּתִ ַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרׁשִ ּפָ ים. ְוֶנֱאַמר: ָאז ּתִ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ ֵעיֶניָך ּתִ

ן ְיִהי ָרצֹון: ׁשּוב ְיֹהָוה ִצּיֹון. ָאֵמן ּכֵ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ְוֶנֱאַמר: ּכִ

ּתֹוָרה רנה

ַעת,  ִלי ׁשּום ּדַ יק ּבְ ּדִ ַהּצַ ָאָדם ַמֲאִמין ּבְ ׁשֶ ּכְ
ֵיׁש  ִאם  ֲאָבל  ֵמָהֱאמּוָנה,  ִלּפֹל  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ

יק,  ּדִ ת ַהּצַ ֻדּלַ ּגְ ַדְעּתֹו  ַעת ְלָהִבין ּבְ ם ּדַ ּגַ לֹו 
ר לֹו ִלּפֹל: ִאי ֶאְפׁשָ



ּתֹוָרה רנו תרו

ּתֹוָרה רנו

ים.  ּלִ ם ְלַהְכִניַע ַהּגַ ל ַעל ַהּיָ ה' ְמֻסּגָ ם 'ַאּתָ ׁשֵ
רּוׁש  ַהּפֵ י מֹוֲהַר"ן"  קל"ו ׁשֶ ֵסֶפר "ַחּיֵ ן ּבְ ֲעִתיק, ַעּיֵ )ָאַמר ַהּמַ

ַבת  ּתֵ ל ֶאָחד  ּכָ ִלְכּתֹב ַעל ָחֵמׁש ֲחִתיכֹות ְקָלף ַעל  הּוא 

י"ו,  ּתָ ָאֶל"ף  עֹוֶלה  ֶחֶסד  ְוַרב  ָעִמים,  ּפְ ָחֵמׁש  ֶחֶסד  ְוַרב 

ה,  ַאּתָ ם  ׁשֵ ָלם  ְוִנׁשְ ֵה"א,  ֵהם  ְקָלף  ֲחִתיכֹות  ְוֶהָחֵמׁש 

ִליְך ֶהָחֵמׁש  ים ְלַהׁשְ ּלִ רּות ַהּגַ ּבְ ּוְבֹתֶקף ָהרּוַח ְסָעָרה ְוִהְתּגַ

ם ִמזְַּעּפֹו(:  ם, ְוַיֲעֹמד ַהּיָ ֲחִתיכֹות ֶאל ַהּיָ

ּתֹוָרה רנח

ׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ָהָאָדם ְיכֹוִלין ְלַהּטֹות  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ילֹו  ּוְלַהּפִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶרְך  ִמּדֶ אֹותֹו 
דֹול  לֹום, ִאם ֹלא ָאָדם ּגָ ְדֵרָגתֹו ַחס ְוׁשָ ִמּמַ
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ מֹו ּדָ ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמזֶּה, ּכְ ְמֹאד ׁשֶ

רֹוְדַפי  ים  "ַרּבִ ֵאר   ִהְתּפָ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
ֹלא  "ֵמֵעדֹוֶתיָך  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְוָצָרי", 

ים קיט, קנז(: ִהּלִ ָנִטיִתי" )ּתְ

ּתֹוָרה רנט

יָחתֹו ְוַצֲערֹו  ָאָדם ִמְתּבֹוֵדד ּוְמָפֵרׁש ׂשִ ׁשֶ ּכְ
ּוִמְתָחֵרט ַעל  ה  ּוִמְתַוּדֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ
ִכיָנה  ַהּשְׁ ם  ּגַ ָאז  ה,  ָעׂשָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ֶדל  ּגֹ
ְוַצֲעָרּה,  יָחָתּה  ׂשִ ְלָפָניו  ת  ְמָפֶרׁשֶ ֶנְגּדֹו  ּכְ

ַגם  ּפָ ָמתֹו  ִנׁשְ ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ּוְפָגם  ָגם  ּפְ ל  ּכָ י  ּכִ
ְמַנֶחֶמת  ְוִהיא  ְבָיכֹול,  ּכִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶאְצָלּה 
ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ְחּבּולֹות  ּתַ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ׁשֶ אֹותֹו 

ָגִמים: ַהּפְ

ה ְלתֹוָרה רנה רנו רנז רנח רנט ִפָלּ ּתְ

ם  ּגַ ְלָהִבין  נּו  ְוַזּכֵ ֵליָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ּבְ ְלַהֲאִמין  נּו  ַזֵכּ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )*מג( 

ֱאמּוָנֵתנּו  ּבֶ ֲחָזִקים  ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ֶהם,  ּבָ ְלַהֲאִמין  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ נּו  ְעּתֵ ְוּדַ ְכֵלנּו  ׂשִ ּבְ
ַעת  ֹלא ׁשּום ּדַ ִהיא ּבְ ׁשֶ י ֵמֱאמּוָנה ְלַבד ּכְ ל ִיּמֹוט ְלעֹוָלם, ּכִ ָיֵתד ָחָזק ּבַ ִדיֵקי ֱאֶמת ּכְ ַהּצַ ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּכְ ְפָרט  ּבִ ִלְפָעִמים,  ם  ַהּיָ ַעל  ַלֲעבֹור  ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ ּכְ נּו  ְוַזּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלּפֹול  ר  ֶאְפׁשָ
לֹום,  ׁשָ ּבְ ם  ַהּיָ ֶאת  ַלֲעבֹור  נּו  ַזּכֵ ּתְ ם,  ַהּיָ ֶאת  ַלֲעבֹור  ְצִריִכים  ָאז  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנֹסַע 
ה ַהְיינּו  ם ַאּתָ ים ַעל־ְיֵדי ׁשָ ּלִ ה ְלַהְכִניַע ַהּגַ יו ִנְזּכֶ ּלָ ְוִאם ַיֲעמֹוד ֵאיזֶה רּוַח ְסָעָרה ּוְתרֹוֵמם ּגַ
ה,  ם ַאּתָ ֵ הּוא ַהּשׁ יו ֵהא ׁשֶ א ָאֶלף ּתָ יַמְטִרּיָ ה ּכֹוְלִלים ּגִ ָ ָעִמים ְוַרב ֶחֶסד ִעם ַהֲחִמּשׁ ה ּפְ ָ ֲחִמּשׁ

ֵחם. ּבְ ה ְתׁשַ יו ַאּתָ ׂשֹוא ַגּלָ סֹוד ּבְ ַקִטים, ּבְ ים ְוִנׁשְ ּלִ ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְכָנִעים ַהּגַ ׁשֶ

הּוא ַהֶהְכֵרַח ְלִקּיּום  ר, ְוֹלא ֹנאַכל ַרק ַמה ׁשֶ ֶאְפׁשָ ל ַמה ּדְ ֲאִכיָלֵתנּו ּכָ ְוַתַעְזֵרנּו ְלַמֵעט ּבָ
ֲאָכל  ְרּכֹו ֲאַזי ֵאין ָלזֶה ַהּמַ ָהָאָדם אֹוֵכל יֹוֵתר ִמּצָ ַעל־ְיֵדי זֶה ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ ָלנּו ׁשֶ י ַאּתָ ּגּוֵפנּו, ּכִ
ׁש לֹו  ֲאָכל ְמַבּקֵ ֵאין ָהָאָדם ָצִריְך לֹו ְלִקּיּום ַחּיּותֹו, ַוֲאַזי זֶה ַהּמַ ֶ ל ַחּיּות, ֵמַאַחר ּשׁ י ְלַקּבֵ ִמּמֵ
יק לֹו, ְוִלְפָעִמים  ל ָהָאָדם ּוַמזִּ ַחּיּות ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו, ַוֲאַזי הּוא מֹוִציא ִלְפָעִמים ַהַחּיּות ׁשֶ

יִקים לֹו. ֲאָכִלים ּוַמזִּ ָאר ַהּמַ ם ׁשְ ֲאָכל ּגַ ִנְצָטְרִפין ִעם זֶה ַהּמַ



תרזּתֹוָרה רס

ּגֹוֶדל  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  עֹוָלם  ּבָ ַמְחֹלֶקת  ׁשּום  ָעֵלינּו  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ְמֶרּנּו  ְוִתׁשְ
ְפָרט  ֲחֹלֶקת ְוָהְרִדיפֹות, ּבִ ָלל ִלְסּבֹל עֹול ַהּמַ ֵאין ָלנּו ּכַֹח ּכְ ֶ נּו ּשׁ ֲחִליׁשּות ּכֵֹחנּו ּוִמעּוט ֶעְרּכֵ
יל ֶאת ָהָאָדם  ַרְך ּוְלַהּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶרְך ַהּשׁ ׁש ַמְחֹלֶקת ַעל ָהָאָדם ְיכֹוִלין ְלַהּטֹות אֹותֹו ִמּדֶ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ ּכִ
ּלֹא ָיבֹוא ָעֵלינּו ׁשּום ַמְחֹלֶקת  ְמֵרנּו ׁשֶ ן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוׁשָ לֹום, ַעל־ּכֵ ְדֵרָגתֹו ַחס ְוׁשָ ִמּמַ
ֵני ָאָדם  לֹום עֹוֵבר ָעֵלינּו ִלְפָעִמים ֵאיזֶה ַמְחֹלֶקת ִמּבְ לֹום, ַוֲאִפּלּו ִאם ַחס ְוׁשָ עֹוָלם ַחס ְוׁשָ ּבָ
טּוָיה,  דֹול ּוְזרֹוֲעָך ַהּנְ ֹכֲחָך ַהּגָ ַח אֹוָתם ּבְ ר ֲעֵליֶהם ּוְלַנּצֵ ּבֵ ן ָלנּו ּכַֹח ְלִהְתּגַ ּתֵ ִמים ָעֵלינּו, ּתִ ַהּקָ
נּו  ם ּבָ ֲחֹלֶקת, ִויֻקּיָ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ַעל־ְיֵדי ַהּמַ לֹום ִמַמְדֵרָגֵתנּו ּבַ ּלֹא ִנּפֹול ַחס ְוׁשָ ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ

ים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתיָך ֹלא ָנִטיִתי. תּוב: ַרּבִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ּוְלִהְתָחֵרט  ּוְלִהְתַוּדֹות  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ְוַצֲעֵרנּו  יָחֵתנּו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ְלִהְתּבֹוֵדד  נּו  ּוְתַזּכֵ
ְבָיכֹול  ִכיָנה ּכִ ם ַהּשְׁ ָאז ּגַ ה ׁשֶ ָך, ְוִנְזּכֶ ַגְמנּו ֶנְגּדֶ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ֱאֶמת ֵמֹעֶמק ְלָבֵבנּו ַעל ּכָ ּבֶ
ָגם ֶאְצָלּה  מֹוֵתינּו נֹוֵגַע ַהּפְ ִנׁשְ ַגְמנּו ּבְ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ יָחָתה ְוַצֲעָרה ֵאיְך ּכָ ָפֵרׂש ְלָפֵנינּו ׂשִ ּתְ
ם  נּו, ִויֻקּיָ ּלָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ן ּכָ ְחּבּולֹות ְלַתּקֵ ׁש ּתַ ַבּקֵ ּתְ ֶ ַנֵחם אֹוָתנּו ּשׁ ְבָיכֹול, ְוִהיא ּתְ ן ּכִ ם ּכֵ ּגַ
ֹמר  ְדָרָכיו ְוִלׁשְ תּוב: ֶאת ְיֹהָוה ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים ְוָלֶלֶכת ּבִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ
ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ ֹקלֹו, ַויֹהָוה ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ ֹמַע ּבְ ָטיו ְוִלׁשְ ּפָ יו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמׁשְ ֻחּקָ
ם  ּוְלׁשֵ ה  ִלְתִהּלָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹון  ָך  ּוְלִתּתְ ִמְצֹוָתיו,  ל  ּכָ ֹמר  ְוִלׁשְ ָלְך  ר  ּבֶ ּדִ

ן ְיִהי ָרצֹון: ר. ָאֵמן ּכֵ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּוְלִתְפָאֶרת, ְוִלְהֹיְתָך ַעם ָקֹדׁש ַליֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּכַ

ּתֹוָרה רס

ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ר  ִעּקַ
ם ַעל  ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּקְ
ֲהרּוֵגי  ָרה  ֲעׂשָ ֵמִעְנַין  דּוַע  ּיָ ּכַ ם,  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶפׁש  ַהּנֶ הּוא  ם  ֵ ְוַהּשׁ ַמְלכּות, 
ן  ית ב, יט(, ְוַעל־ּכֵ ֵראׁשִ )ּבְ מֹו"  ה הּוא ׁשְ "ֶנֶפׁש ַחּיָ
ָמם ּוִפְרסּוָמם ַעל  ּמֹוְסִרים ׁשְ יִקים ׁשֶ ֵיׁש ַצּדִ
ְכֵדי  ּבִ ָנה  ַכּוָ ּבְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ַהְינּו  ם,  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש 
ּדֹוְבִרים  ַהּכֹל  י  ּכִ ּוִפְרסּומֹו,  מֹו  ׁשְ ד  ְלַאּבֵ

ִפיכּות  ָזִבים ְוֵיׁש לֹו ׁשְ ָעָליו ּובֹוִדים ָעָליו ּכְ
ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ִמזֶּה,  ִמים  ּדָ
ְוַגם  "ל,  ּנַ ּכַ ֶפׁש  ַהּנֶ הּוא  ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ
ּוָבזֶה  "ל,  ּנַ ּכַ ִמזֶּה  ִמים  ּדָ ִפיכּות  ׁשְ לֹו  ֵיׁש 
ָראּוי  ָהָיה  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  יִלים  ַמּצִ
חּוד  ַהּיִ ִביל  ׁשְ ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵליֶהם  ָלבֹוא 

ּה: ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֻקְדׁשָ

ּתֹוָרה רסא

ן  ּמִ ׁשֶ ֵיַדע  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ָאָדם  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ּכְ
ְכִלית  ּתַ ִהְתַרֲחקּות הּוא  י  ּכִ ַמִים הּוא,  ָ ַהּשׁ
ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָנַפל  ן  ַעל־ּכֵ ַהִהְתָקְרבּות, 
ַוֲעָצתֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  יֹוֵתר 

ִאּלּו  ֲעבֹוַדת ה' ּכְ ֵנס ּבַ ְתִחיל ֵמָחָדׁש ְלִהּכָ ּיַ ׁשֶ
ָלל  ּכְ ְוזֶה  ֵמעֹוָלם,  ָלל  ּכְ ֲעַדִין  ִהְתִחיל  ֹלא 
ָכל  ׁש ּבְ ִריִכין ַמּמָ ּצְ ם ׁשֶ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ דֹול ּבַ ּגָ

יֹום ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש:



ה ְלתֹוָרה רסא ִפָלּ ּתְ תרח

ה ְלתֹוָרה רסא ִפָלּ ּתְ

ִצְדָקְתָך  ּבְ ִני  ַחּיֵ ּתְ ְיֹהָוה  ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך  יֵעִני  הֹוׁשִ ְמָך  ׁשִ ּבְ ֱאלִֹהים  )קמד( 

ָך.  ֲאִמּתֶ ְוַעל  ָך  ַחְסּדְ בֹוד ַעל  ּכָ ן  ּתֵ ְמָך  ְלׁשִ י  ּכִ ָלנּו  ְיֹהָוה ֹלא  ָלנּו  י. ֹלא  ַנְפׁשִ ָרה  ִמּצָ ּתֹוִציא 
עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  יֵלִני.  ַהּצִ ָך  ַחְסּדְ טֹוב  י  ּכִ ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  י  ִאּתִ ה  ֲעׂשֵ ֲאֹדָני  ֱאֹלִהים  ה  ְוַאּתָ
ֵדנּו  ַלּמְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל(  )ּכָ ֱאֹלֵהי  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ֱאֹלֵהי  א,  ּלָ ּכֹ ַעְלָמא  ּדְ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָבר ָיְצָאה  ר ּכְ ה, )ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ן ַעּתָ ל ְוִנְתַחּנֵ ּלֵ ה, ֵאיְך ִנְתּפַ ה, ֵאיְך ִנְצַעק ַעּתָ ה ַעּתָ ֲעׂשֶ ְוהֹוֵרנּו ַמה ּנַ
יֵדיֶהם  ָרֵאל ְוִנְמְסרּו ּבִ ה ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ּמָ סּו ּכַ זֵָרה ָרָעה ְוִנְתּפְ ָמה ַהּגְ ְלָחָמה, ּוְכָבר ִנְתַקּיְ ָרֵאל ְלַחִיל ַלּמִ ֵני ִיׂשְ זֵָרה ִליָקח ּבְ ַהּגְ

ְוָדִמים  ָמעֹות  ּדְ ה  ְוַכּמָ ְוֶנֶפׁש,  גּוף  ּבְ ִעּנּוָים  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ אֹוָתם  ים  ּוְמַעּנִ ּוְזָקָנם  ם  ֹראׁשָ ֵאר  ּפְ חּו  ּלְ ּגִ ּוְכָבר  ִמְכָמר,  תֹוא  ּכְ

ְך ׁשֹוְמעֹות(. אֹוי ָלנּו  ּכָ ְך רֹואֹות, אֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ ּכָ ָרֵאל ַעל זֶה, אֹוי ַלֵעיַנִים ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ָאר ּבְ רֹוֵביֶהם ּוִמּשְׁ ְך ֵמֶהם ּוִמּקְ ּפַ ִנׁשְ

ר  ֶאֶבן, ֲאׁשֶ ה ּכָ י ָקׁשֶ י ִלּבִ ֲעֵדנּו, אֹוי ִלי ַוי ִלי, ּכִ ְבֵרנּו ַנְחָלה ַמּכֹוֵתינּו. אֹוי ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ַעל ׁשִ
ר ָמה  ֲאוֹות. אֹוי, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ֲאֵרי ּתַ ה ְוׁשַ ִתּיָ ֲאִני ָיֹכל ֲעַדִין ְלִהְתַאּוֹות ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ
ה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֲעַדִין ֵאיִני זֹוֶכה  ֵאּלֶ ֹזאת ּוְפָחִדים ּכָ ֵעת ָצָרה ּוְמצּוָקה ּכָ ם ּבְ ּגַ ק, ׁשֶ ֶאְצַטּדָ
לֹום. אֹוי, אֹוי, אֹוי ַוֲאבֹוי, אֹוי  ָיִדי ַחס ְוׁשָ ִאּלּו ֵאיִני ּבְ ָראּוי ַוֲעַדִין ִנְדֶמה ִלי ּכְ ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ
י  ִלּבִ יׁש ְמַעט ּבְ ֲאִני ַמְרּגִ ׁשֶ ָרֵאל, אֹוי ִלי ַוי ִלי, ּכְ י, אֹוי ִלי ַעל ָצרֹות ִיׂשְ ִלי ַעל ָצרֹות ַנְפׁשִ
רֹוֶאה  ֲאִני  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָצרֹות  ָלל  ּכְ י  ִלּבִ ּבְ יׁש  ַמְרּגִ ֵאיִני  ׁשֶ ּכְ ִלי  ּוַמר  אֹוי  ָרה.  ַהּצָ ְמִרירּות 
ָרֵאל  י ָצרֹות ִיׂשְ ִלּבִ יׁש ּבְ ֵאיִני ַמְרּגִ י, ַעד ׁשֶ ְעּתִ י ּוִבְלּבּול ּדַ יּות ִלּבִ ְך ְוַקׁשְ ל־ּכָ ָך ּכָ ִרחּוִקי ִמּמְ
גּוף  ָרֵאל ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ְכָלל ּוִבְפָרט ַעל ּכָ ה. ָצרֹות ּבִ ֵאּלֶ ָמרֹות ְוָקׁשֹות ּוְגדֹולֹות ּכָ
ֲאוֹות ְוָכל ִעְסֵקי עֹוָלם ַהזֶּה ְלַגְמֵרי,  ל ַהּתַ ְהיּו ִנְמָאִסים ּכָ ּיִ ר ָהָיה ָראּוי ׁשֶ ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ֲאׁשֶ
עֹוָלם, אֹוי, אֹוי ָלנּו ַמה  נּו ֵהיֵטב. אֹוי, אֹוי, ֵהיָכן ֲאִני ּבָ ִלּבֵ רֹות ּבְ ים ַהּצָ יׁשִ ִאם ָהִיינּו ַמְרּגִ
ן  ֹאג ְוִלְצֹעק ּוְלִהְתַחּנֵ זֶה ִלׁשְ ָיֵמינּו, אֹוי, אֹוי, אֹוי, ֵאיְך לֹוְקִחין קֹול ְוִדּבּור ּכָ יַע ָלנּו ּבְ ִהּגִ ֶ ּשׁ

ק: ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ה, אֹוי, אֹוי, ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ ֵאּלֶ ַעל ָצרֹות ּכָ

ּיֵס ְלדֹור  ה ְוִהְתּפַ ל עֹוָלם, ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַעל ּדֹור ֶהָעִני ַהזֶּה, ִהְתַרּצֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָאִבינּו  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ ֵען,  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ַוֲעָמֵלנּו,  ָעְנֵינּו  ְרֵאה  עֹוזֵר.  ֵאין  י  ּכִ ָעִני 
ה ְלַמֲעָנם  ה, ֲעׂשֵ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַמִים, ְוַעל ּכַֹח ּוְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ֵהם  ׁשֶ ַמְלכּות  ֲהרּוֵגי  ָרה  ֲעׂשָ ְלַמַען  ּוִבְפָרט  ָך,  ָקְדׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  ֲהרּוִגים  ּוְלַמַען 
ְוָיְצָאה  דֹוִלים ְמֹאד  ּגְ ְוִעּנּוִיים  ּוָמִרים  ים  ִיּסּוִרים ָקׁשִ ּבְ ְמָך  ׁשִ ת  ַ ֶהְרגּו ַעל ְקֻדּשׁ ּנֶ ׁשֶ ַוֲחֵבָריו, 
ֶהְרגּו ַעל  ּנֶ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ל ַהֲהרּוִגים ַהּקְ ֶמָך. ְזֹכר ֶאת ּכָ ה ּוְבָטֳהָרה ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ָמָתם ּבִ ִנׁשְ
ָכל  ִסיַרת ֶנֶפׁש ּבְ ה. ְזֹכר ֶאת ַהּמְ ן ַעד ֵהּנָ ים ּוָמִרים ִמּיֹום ַהֻחְרּבָ ִעּנּוִיים ָקׁשִ ְמָך ּבְ ת ׁשִ ַ ְקֻדּשׁ
ָכל ֵעת ּוְבָכל יֹום ַעל  ֱאֶמת ּבְ ם ּבֶ ר ָמְסרּו ַנְפׁשָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ יֹום ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ
ר ָמְסרּו  ִדיִקים, ֲאׁשֶ ִחיֵרי ַהּצַ דֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ל ּגְ ֱאֶמת ׁשֶ ִסיַרת ֶנֶפׁש ּבֶ ֶמָך. ּוִבְפָרט ַהּמְ ִקּדּוׁש ׁשְ
ַעל  לּו  ְוִקּבְ ּוִפְרסּוָמם  ָמם  ׁשְ ּוָמְסרּו  ְכבֹוָדם  לּו  ּוִבּטְ ֶמָך,  ׁשְ ִקּדּוׁש  ַעל  ם  ַנְפׁשָ הּוא  ׁשֶ ָמם  ׁשְ
ְמָך  ה, ְוַהּכֹל ְלַמַען ׁשִ ִמים ַהְרּבֵ ִפיכּות ּדָ עֹוָלם ּובּוׁשֹות ְוֶחְרּפֹות ּוׁשְ ּבָ ְזיֹונֹות ׁשֶ ל ַהּבִ ַעְצָמם ּכָ
רֹות.  ל ַהּצָ זֵרֹות ּוִמּכָ ל ַהּגְ יָלם ִמּכָ ָרֵאל ּוְלַהּצִ ֵני־ִיׂשְ ר ַעל ּבְ ֵדי ְלַכּפֵ ָך, ּכְ ָרֵאל ַעּמֶ ּוְלַמַען ִיׂשְ
ָצרֹות  ַעל  ְלָפֶניָך  ָראּוי  ּכָ ִתי  ִפּלָ ּתְ ר  ְלַסּדֵ ָוַדַעת  ֹכַח  י  ּבִ ֵאין  י  ּכִ ָיַדְעּתָ  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
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ָמם ּוִפְרסּוָמם  ל ְמִסיַרת ׁשְ ִעְנָין ַהּנֹוָרא ַהזֶּה ׁשֶ ּבְ ה, ּוִבְפָרט  ֵאּלֶ ּכָ דֹולֹות ְוָקׁשֹות  ּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִרים  נּוִזים ּוְצפּוִנים ְוִנְסּתָ ָבִרים ּגְ ר ֵהם ּדְ ׁש ֲאׁשֶ הּוא ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמּמָ יֵקי־ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ
ֵהן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְכָלל  ּבִ ֵהן  ה,  ָהֵאּלֶ ּדֹורֹות  ּבַ נּו  ִעּמָ ה  ַעּתָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ַמה  יֹוֵדַע,  ה  ַאּתָ ֲאָבל  ְמֹאד. 
ל  ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ָכל יֹום ָויֹום. ְוַאּתָ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ה ִעם ּכָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ְפָרִטיּות ַמה ּשׁ ּבִ
ר ֵהם  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָראֹות  דֹולֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ִתּקּוֵנינּו, ֶאת  ּבְ ה  ַעּתָ יֵקי־ֱאֶמת ָהעֹוְסִקים  ּדִ ַהּצַ י  ַמֲעׂשֵ
ל אֹוְיֵבינּו  ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ זֵרֹות ֵמָעֵלינּו ּוְלַהּצִ יִנים ְוָכל ַהּגְ ל ַהּדִ יק ּכָ ִביֵלנּו ְלַהְמּתִ ׁשְ ים ּבִ עֹוׂשִ
ֹכָחם ּוְזכּוָתם  ה ּבְ א ָלנּו ַעּתָ יָעה־ּנָ ל ָצרֹוֵתינּו. ֲחֹמל ָנא, חּוס ָנא, ְוַרֵחם ְוהֹוׁשִ יֵענּו ִמּכָ ְלהֹוׁשִ
ׁשֹות ּוְצָעקֹות  ִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ר ּתְ ֵדנּו ֵאיְך ְלַסּדֵ ה ַהזֹּאת. ַלּמְ ׁשָ דֹוָלה ְוַהּקָ ֵעת ָצָרה ַהּגְ ּבְ
זֵרֹות  ֲאֵרי ַהּגְ ל ׁשַ ל ּכָ נּו, ּוְלַבּטֵ ָלּה ֵמִאּתָ זֵָרה ָהָרָעה ַהזֹּאת ְלַבּטְ ְועֹות ּוְזָעקֹות ְלָפֶניָך ַעל ּגְ ְוׁשַ
ה, ְלֵהיָכן  ֲעׂשֶ ּדֹור ֶהָעִני ַהזֶּה. אֹוי, אֹוי, ַמה ּנַ לֹום, אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ּבַ רֹוִצים ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ ׁשֶ
אר  יֶטער, ֶמען ֵווייְסט ּגָ יֶטער, זֵיֶער ּבִ יַוואְלד, אֹוי אֹוי ּבִ יַוואְלד ּגִ ל עֹוָלם, ָוואס טּוהט ֶמען, ּגִ יַוואְלד ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִנְבַרח, )ּגִ

ֵטייֶנעְרט(: ט ָוואס צּו ֶרעְדן, ָדאס ַהאְרץ ִאיז זֵייֶער ַפאְרׁשְ ִניׁשְ

ים  ּלִ ּדַ ֲעִמיָדֵתנּו  ְרֵאה  ָלנּו,  ְוֹלא  ה  ֲעׂשֵ ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
י ָהֲעּכּום  ּגֹוִים, ּכִ י ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ּבַ ַמִים ּוְרֵאה ּכִ ָ ט ִמּשׁ ֶמָך. ַהּבֵ בֹוד ׁשְ ְוֵרִקים. חּוָסה ַעל ּכְ
ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני  ֶרַצח ּבְ ָכל־ֵעת ַאּיֵה ֱאֹלֵהיֶכם. ּבְ ָכל יֹום ְואֹוְמִרים ּבְ נּו ּבְ ִמְתלֹוְצִצים ֵמִאּתָ
ֲחנּוֵנינּו,  ל ּתַ ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך. ְיֹהָוה ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקּבֵ ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ צֹוְרָרי ּבְ
ֹמהּו ֹלא ִנְהָייָתה ְוָכֹמהּו ֹלא  ר ּכָ דֹוָלה ֲאׁשֶ דֹוָלה ֲאָנְחנּו, ָצָרה ּגְ י ְבָצָרה ּגְ ֲעֵננּו ְיֹהָוה ֲעֵננּו ּכִ
אנּו ֵאֶליָך, ָאָתאנּו  ְמָך ּבָ ׁשִ נּו ֹכַח ְלַרּצֹוְתָך ַרק ּבְ י ֵאין ּבָ ֶמָך ּכִ תֹוִסיף, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
יֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות  ֵצנּו ְוַהּצִ ֵענּו ְוַקּבְ יֵענּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ֶמָך, הֹוׁשִ ה ְלַמַען ׁשְ ְמָך ְיֹהָוה ֲעׂשֵ ַעל ׁשִ
ר  יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ ֶתָך. ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ָך ְלִהׁשְ ם ָקְדׁשֶ ְלׁשֵ
ָך  ה ַעּמְ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ֶמָך. ָחּנֵ ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

ה: ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ּתֹוָרה רסב

ׁש  ּיֵ אֹוַרְיָתא ׁשֶ ים ּדְ ׁש ִחּדּוׁשִ זֹּוֶכה ְלַחּדֵ ִמי ׁשֶ
ִמּקֶֹדם,  ִלְבּכֹות  ָצִריְך  הּוא  ׁש,  ַמּמָ ֶהם  ּבָ

ְטָרא  ַהּסִ ִייְנקּו  ּלֹא  ׁשֶ ִנּצֹול  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ים: ִלּפֹות ֵמֵאּלּו ַהִחּדּוׁשִ ַאֲחָרא ְוַהּקְ

ה ְלתֹוָרה רסב ִפָלּ ּתְ

תֹוָרֶתָך  ׁש ּבְ ה ְלַחּדֵ ְזּכֶ ּנִ ָכל יֹום, ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ה ּבְ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ נּו ַלֲעֹסק ּבַ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*מד( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִביִאים ֶאת  ַהּמְ ים  ִחּדּוׁשִ ְלָפֶניָך,  ּוְלָרצֹון  ְלַנַחת  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
יָנה ָוַדַעת,  ָך ָחְכָמה ּבִ ֱאֶמת, ּוְתָחֵננּו ֵמִאּתְ ים טֹוִבים ּוְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ּבֶ ָהָאָדם ִליֵדי ַמֲעׂשִ
מֹו ַמְעָין ַהּנֹוֵבַע  ים, ְוִיְהֶיה ּכְ ּיִ י ּתֹוָרה ֲאִמּתִ ָכל ֵעת ֵחּדּוׁשֵ ְכֵלנּו נֹוֵבַע ּבְ ְהֶיה ׂשִ ּיִ ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ
ים ִמזֶּה ַנֲהרֹות,  ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ָכל ֵעת יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ׁשֶ ט ְוִיְתַרֵחב ּבְ ֵ ּשׁ ְעָין ִיְתּפַ ׁש, ְוזֶה ַהּמַ ַמּמָ
ֵמֵאּלּו  דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ְוַהּדַ ַהָחְכָמה  ֵמיֵמי  ּתֹות  ִלׁשְ ָיבֹואּו  ְוַהּכֹל  חּוָצה  ַמְעְינֹוֵתינּו  ְוָיפּוצּו 



ּתֹוָרה רסג תרי

ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ּתֹוָרה  ּבַ ׁש  ְנַחּדֵ ׁשֶ קֹוֵדם  ְלָפֶניָך  ה  ַהְרּבֵ ִכּיֹות  ּבְ ִלְבּכֹות  ְוַתַעְזֵרנּו  ָהרֹות,  ַהּנְ
ַעל־ְיֵדי  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ָהרֹות  ַהּנְ ֵאּלּו  ן  ְלַתּקֵ ה  ִנְזּכֶ ה  ִכּיָ ַהּבְ ְוַעל־ְיֵדי  ׁש,  ַמּמָ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ּתּו ֵמֶהם ָזִרים ְוֹלא ִיְהֶיה  ּלֹא ִיׁשְ ִריְך, ׁשֶ ּצָ יָכם ַרק ִלְמקֹומֹות ׁשֶ נּו ּוְלַהְמׁשִ ּלָ י ּתֹוָרה ׁשֶ ַהִחּדּוׁשֵ
ִמְקָרא  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ לֹום,  ְוׁשָ ּתֹות ֵמֶהם ַחס  ִלׁשְ ָאֳחָרִנין  ְוִסְטִרין  ִליּפֹות  ְלַהּקְ ֲאִחיָזה  ׁשּום 
י ּתֹוָרה ַעל־ ֲעׂשּו ֵמַהִחּדּוׁשֵ ּנַ ָהרֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ֶקה ׁשֶ ׁשְ י, ִלְמֹסְך ַהּמַ ְבִכי ָמָסְכּתִ ַוי ּבִ ּקֻ תּוב: ְוׁשִ ּכָ ׁשֶ

ֵלמֹות  ְכּתֹות ׁשְ נּו ַמּסֶ ּלָ י ּתֹוָרה ׁשֶ ים ֵמַהִחּדּוׁשֵ ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ה ׁשֶ ה, ְוִנְזּכֶ ה ּוְדָמעֹות ַהְרּבֵ ִכּיָ ְיֵדי ּבְ
ל  ה ִמּכָ ה ָאנּו ְרחֹוִקים ְלֵעת ַעּתָ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ים, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַרּבִ ְוִיְלְמדּו אֹוָתם ּבָ
ָאנּו  ׁשֶ ם ּכְ ה ָלנּו ְלָהִבין ּגַ ׁשֶ ּקָ ֶ ְכֵלנּו ַעד ּשׁ ֵעינּו ֶנֱאַטם מֹוֵחנּו ְוׂשִ י ֵמֹרב ַחּטֹאֵתינּו ּוְפׁשָ זֶה, ּכִ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ים, ּוִמּכָ דֹוׁשִ יֶקיָך ַוֲחָכֶמיָך ַהּקְ ָבר ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ׁשּו ִמּכְ ְתַחּדְ ּנִ י ּתֹוָרה ׁשֶ לֹוְמִדים ַהִחּדּוׁשֵ
ים  ּתֹוָרה ִחּדּוׁשִ ׁש ּבַ ַעְצֵמנּו ְלַחּדֵ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך ַעל ֹזאת ׁשֶ ׁש ִמּלְ אֹול ּוְלַבּקֵ ה ִלׁשְ ח ּפֶ ֵאיְך ִנְפּתָ
י  ָבר הֹוַדְעּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ י ֵכן ּכְ ֵאּלּו, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ים ּכָ ּיִ ֲאִמּתִ
יו  ּפִ ְלַהְרִחיב  ְרׁשּות  לֹו  ְוֵיׁש  ָהָאָדם  ְוָיכֹול  ַוֲאַמְלֵאהּו.  יָך  ּפִ ַהְרֶחב  ִתיב:  ּכְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ
י  ּכִ ְיֹהָוה,  ַוֲעבֹוַדת  תֹוָרה  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ּבַ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְדֵרָגה  ַהּמַ ֲאִפּלּו  ָך,  ִמּמְ ֹאל  ְוִלׁשְ ׁש  ּוְלַבּקֵ
ֵלמּות ְלָכל  ֱאֶמת ּוִבׁשְ יַע ּבֶ נּו ְלַהּגִ ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ָבר, ַעל־ּכֵ ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ ִמּמְ
ְוָהֶאְביֹוִנים  ים  ָהֲעִנּיִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיָ ְלָפֶניָך,  ִנים  ּוִמְתַחּנְ ים  ְמַבְקׁשִ ָאנּו  ׁשֶ ַמה 
ֶאֶעְזֵבם,  ֹלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ֶאֱעֵנם  ְיֹהָוה  ֲאִני  ה  ּתָ ָנׁשָ ָמא  ּצָ ּבַ ְלׁשֹוָנם  ָוַאִין  ַמִים  ים  ְמַבְקׁשִ
ה  ִצּיָ ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם  ר  ִמְדּבָ ים  ָאׂשִ ַמְעָינֹות  ָקעֹות  ּבְ ּוְבתֹוְך  ְנָהרֹות  ָפִיים  ׁשְ ַעל  ח  ֶאְפּתַ
ר  ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ה ִתְצָמח ֲהלֹוא ֵתָדעּוָה ַאף ָאׂשִ ה ַעּתָ ה ֲחָדׁשָ ְלמֹוָצֵאי ָמִים. ְוֶנֱאַמר: ִהְנִני ֹעׂשֶ
ַמִים  ר  ְדּבָ ַבּמִ י  ָנַתּתִ י  ּכִ ַיֲעָנה  ּוְבנֹות  ים  ּנִ ּתַ ֶדה  ַהּשָׂ ַחּיַת  ֵדִני  ַכּבְ ּתְ ְנָהרֹות,  מֹון  יׁשִ ּבִ ֶרְך  ּדֶ

ן ְיִהי ָרצֹון: י ְבִחיִרי. ָאֵמן ּכֵ קֹות ַעּמִ יֹמן ְלַהׁשְ יׁשִ ְנָהרֹות ּבִ
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מֹו א.  ָאָדם אֹוֵכל ֲאִכיָלה ְיֵתָרה הּוא ּכְ ׁשֶ ּכְ
ִפי  ֶדר ָהָאָדם הּוא ֶלֱאֹכל ַרק ּכְ י ּגֶ ֵהָמה, ּכִ ּבְ
ה  ַמֲעׂשֵ הּוא  יֹוֵתר  אֹוֵכל  ּוְכׁשֶ ִריְך,  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה 
אֹוֵכל ֲאִכיָלה  ׁש, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ׁשֶ ֵהָמה ַמּמָ ּבְ
ַחת ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוֵכן  ּדַ א ֳחִלי ַהּקַ ְיֵתָרה ּבָ

ַמֲאָכלֹו  תֹוְך  ּבְ ְלָהָאָדם  ן  ּמֵ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ָאָדם,  ְלַמֲאַכל  ֲעַדִין  ֵרר  ִנְתּבָ ּלֹא  ׁשֶ ַמֲאָכל 

ַחת ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ּדַ ן ֳחִלי ַהּקַ ם ּכֵ א ּגַ ּבָ

ַחת ב.  ּדַ ַהּקַ ָלֳחִלי  ְרפּוָאה  הּוא  ֵזָעה 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן:
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ַעל  ּוַמְכאֹוב  ּוְכֵאב  ׁשּום חֹוָלַאת  ָיֹבא  ְוַאל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵאִרית  ׁשְ ֹמר  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשֹוֵמר  )קנא( 

ָכל־ֵעת  ּבְ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ִיְשָרֵאל.  ָך  ַעּמְ
ָקל  ׁשְ ה ּוַבּמִ ּדָ ּמִ ֵתנּו ּבַ ִתּיָ ְהֶיה ֲאִכיָלֵתנּו ּוׁשְ ּתִ ה ׁשֶ ָלל, ַרק ִנְזּכֶ ּלֹא ֹנאַכל יֹוֵתר ֵמַהֶהְכַרח ּכְ ׁשֶ
יֵלנּו  ּצִ ּתַ ְוֵכן  ֵהָמה.  ּבְ ַמֲאַכל  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְיֵתָרה  ֲאִכיָלה  ׁשּום  ֹנאַכל  ּלֹא  ׁשֶ ׂשּוָרה,  ּוַבּמְ
ֵהָמה ְלַמֲאַכל  ֲאַכל ּבְ ֵרר ֲעַדִין ִמּמַ ּלֹא ִנְתּבָ ינּו ׁשּום ַמֲאָכל, ׁשֶ ּלֹא ָיֹבא ְלתֹוְך ּפִ ְמֵרנּו ׁשֶ ְוִתׁשְ
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ַרק  ֲאִכיָלֵתנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָכל־ֵעת  ּבְ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ֶעְזֵרנּו  ְבּ ֶוְהֵיה  ַרֲחֶמיָך  ֹרב  ּכְ ָעֵלינּו  ָאָדם. חּוָסה 
יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלל.  ּכְ ֵהָמה  ּבְ ְוֹלא ׁשּום ַמֲאַכל  ַמֲאַכל ָאָדם ְלַבד 
אֹוְכִלין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ּבָ ׁשֶ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַחת  ּדַ ַהּקַ ֵמֹחִלי  ּוִבְפָרט  ֳחָלִאים,  ִמיֵני  ל  ִמּכָ
ּלֹא  אֹוְכִלין ַמֲאָכל ׁשֶ ֵהָמה. אֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִחיַנת ַמֲאַכל ּבְ ִהיא ּבְ לֹום, ׁשֶ ֲאִכיָלה ְיֵתָרה ַחס ְוׁשָ
י  ֵהָמה. ַרֵחם ָמֵלא ַרֲחִמים, ּכִ ִחיַנת ַמֲאַכל ּבְ ן ּבְ הּוא ַגם־ּכֵ ֵרר ֲעַדִין ְלַמֲאַכל ָאָדם ׁשֶ ִנְתּבָ
ה ֳחָלִאים  ְוַכּמָ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ִרּבּוי ֲאִכיָלה  ִאים ַעל־ְיֵדי  ּבָ ּוִמְכׁשֹולֹות  ָגִמים  ְפּ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
ְיֹהָוה  ְמֹאד,  ה  ַעּתָ ָטה  ּשְׁ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ַחת  ּדַ ַהּקַ ֹחִלי  ּוִבְפָרט  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִאים  ּבָ
ֹמר ֶאת  ה ְוֶאׁשְ ֶאזֵָּהר ֵמַעּתָ ְמֵרִני ָתִמיד ׁשֶ ָרֵאל ְוָעַלי, ְוׁשָ ל ִיׂשְ ה. ַרֵחם ַעל ּכָ ְמֵרנּו ֵמַעּתָ ִיׁשְ
ּלֹא  ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ ְמֵרנּו ּבְ ֲעֵדנּו ְוִתׁשְ ה ָתֵגן ּבַ ָלל, ְוַאּתָ י ִלְבִלי ֶלֱאֹכל ׁשּום ֲאִכיָלה ְיֵתָרה ּכְ ַנְפׁשִ
ל  יל אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ּצִ ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ֵרר ְלַמֲאַכל ָאָדם, ּבְ ּלֹא ִנְתּבָ ינּו ׁשּום ַמֲאָכל ׁשֶ ָיֹבא ְלתֹוְך ּפִ
ים, ּוִבְפָרט ֵמֹחִלי  ל ִמיֵני ַמּכֹות ּוַמְכאֹובֹות ּוֵמחּוׁשִ ל ִמיֵני ֳחָלִאים ּוִמּכָ ָרֵאל, ִמּכָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ
ַחת ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ּדַ יַע ָעָליו ֹחִלי ַהּקַ ָבר ִהּגִ ּכְ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ַעל ּכָ ל ִיׂשְ ַחת. ּוְתַרֵחם ַעל ּכָ ּדַ ַהּקַ
ֶפׁש  ַמִים, ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ַלח ָלֶהם ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ לֹוִנית(, ְוִתׁשְ ן ּפְ לֹוִני ּבֵ )ּוִבְפָרט ַעל ּפְ

ַלח ֲעֵליֶהם זֵיָעה  ים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ב ּבְ ָרֵאל. ּוְתַסּבֵ ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּבְ
ּכַֹח  ֵהם  ׁשֶ בּורֹות  ְוַהּגְ ַהֲחָסִדים  גּו  ְוִיְתַמזְּ ם,  ְעּתָ ּדַ ב  ֵ ְתַיּשׁ ּתִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  טֹוָבה 
ר זֶה ַעל זֶה  ּבֵ לּו עֹוד, ְוֹלא ִיְתּגַ ְלּבְ ֶוה, ְוֹלא ִיְתָעְרבּו ְוֹלא ִיְתּבַ ָ ֶמזֶג ַהּשׁ ֶהם ּבְ ּבָ ָהֵאׁש ּוַמִים ׁשֶ
ָרֵאל ֵמִרּבּוי ְקִרירּות ַוֲחִמימּות ּוְרִעיַדת ָהֵאָבִרים  ל ִיׂשְ יל אֹוָתם ְוֶאת ּכָ ּצִ ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ָלל, ּבְ ּכְ
ֵלמּות  ׁשְ ם ּבִ ְעּתָ ב ּדַ ֵ ֵלָמה ְוִיְתַיּשׁ ם ִלְרפּוָאה ׁשְ ְזָבן, ְוִיְזּכּו ֻכּלָ ַחת ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ ּדַ ל חֹוִלי ַהּקַ ׁשֶ
ַדַעת  ִמיד, ּבְ ֱאֶמת ּתָ תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ָרֵאל ַלֲעֹסק ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ נּו ַעּמְ ה ֻכּלָ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ּבֶ
ַעת  ּוב ַהּדַ ֵלם ּוְבִיּשׁ ֵלב ׁשָ ֱאֶמת ּוְלָעְבְדָך ּבְ יר אֹוְתָך ּבֶ ה ְלַהּכִ ְזּכֶ ּנִ ינּו, ַעד ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ֵלם ּכָ ׁשָ
ָבר  ל ּדָ ִמיד ִמּכָ ְמֵרנּו ּתָ ָרֵאל ָלַעד, ׁשָ ה ְוַעד עֹוָלם. ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ ה ּוְבָטֳהָרה ֵמַעּתָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ה ְוַעד  ֹמר ֵצאְתָך ּוֹבֶאָך ֵמַעּתָ תּוב, ְיֹהָוה ִיׁשְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ִויֻקּיַ ַגׁשְ ָרע ּבְ

עֹוָלם. ָאֵמן:
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ֲאָבל  ִרית,  ַהּבְ ִלְפַגם  ּקּון  ּתִ הּוא  ְצָדָקה 
ָהגּון,  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלָעִני  ן  ִלּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ִלזֵָּהר  ָצִריְך 
ן ְצִריִכין  ם יֹוֵתר, ַעל־ּכֵ ִנְפּגָ י ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּכִ

ים  ַלֲעִנּיִ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ
דֹול  ּגָ ּקּון  ּתִ ְוהּוא  ָלֶהם,  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ִנים  ְמֻהּגָ

ִרית: ְמֹאד ִלְפַגם ַהּבְ

ה ְלתֹוָרה רסד ִפָלּ ּתְ

ַעל ִמְלָחמֹות, זֹוֵרַע ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח  ה ֲחָדׁשֹות, ּבַ בּורֹות, עֹוׂשֶ )קנב( ָמרֹום ְוָקדֹוׁש, ּפֹוֵעל ּגְ

ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ִני  ְוַזּכֵ ָוֶחֶסד,  ְצָדָקה  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ְורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ ְיׁשּועֹות, 
ִלי  ּבְ ָך  ֶנְגּדְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ם  ִלְפּגַ דֹול  ּגָ ְהֶיה ִלי ִתּקּון  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים ֲהגּוִנים,  ַלֲעִנּיִ ה  ַהְרּבֵ
ַגם  ה ַעל־ְיֵדי ְפּ ָ ֻדּשׁ ַפע ֵמַהּקְ ֶ י ַהּשׁ ה ִהְרַחְקּתִ ה ְוַכּמָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ עּור. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשִ



ה ְלתֹוָרה רסד ִפָלּ ּתְ תריב

ן ְלִהזֵָּכר,  ר ֹלא ִנּתַ י ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִלְמקֹומֹות ֲאׁשֶ ְכּתִ ִהְמׁשַ י ְלָמקֹום ׁשֶ ְכּתִ ִרית ְוִהְמׁשַ ַהּבְ
ים  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  הּוא  ָלזֶה  ּקּון  ַהּתִ ר  ֲאׁשֶ ֵער,  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ר  ֲאׁשֶ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ּוָפַגְמּתִ
ה, ֲאָבל ֵאיְך זֹוִכין ָלזֶה  ָ ֻדּשׁ ַפע ֶאל ַהּקְ ֶ יִכים ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי־זֶה חֹוְזִרים ּוַמְמׁשִ ְוָקא ׁשֶ ֲהגּוִנים ּדַ
חֹון ְוָהֱאמּוָנה,  ּטָ ל ִמְצַות ְצָדָקה, ֵהן ֵמֲחַמת ֹרַע ְלָבֵבנּו ְוֶחְסרֹון ַהּבִ ִניעֹות ְמֹאד ׁשֶ י ַרּבּו ַהּמְ ּכִ
נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה, ִמי  ב ְונֹוְתִנים ְצָדָקה ֵאין ִאּתָ ּלֵ ּבַ ִרים ַאְכָזִרּיּות ׁשֶ ּבְ ִרים ּוְמׁשַ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְוַגם ּכְ
ָגם  ן ּפְ ה ּוְלַתּקֵ ָ ֻדּשׁ ַפע ֶאל ַהּקְ ֶ יְך ַהּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ר ַעל ָידֹו ִנְזּכֶ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ הּוא ֶהָעִני ֶהָהגּון ּבֶ
ב  חֹוׁשֵ ְוַהֶחֶסד,  ָדָקה  ַהּצְ ַעל  ּבַ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ִרית  ַהּבְ
ְוַתְחֹמל  חֹוס  ּתָ ׁשֶ ָכל־ֵעת,  ּבְ ִתּקּוִני  ּבְ עֹוֵסק  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ
ֱאֶמת  ִרים ּבֶ ׁשֵ ים ּכְ ים ֲהגּוִנים, ֲעִנּיִ ה ַלֲעִנּיִ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ים, ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָעַלי, ּוְתַזּכֵ
ים  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ן  ּתֵ ִמּלִ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ֱאֶמת.  ּבֶ ְיֹהָוה  ּוַבֲעבֹוַדת  ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוְסִקים 
י ָגלּוי ְוָידּוַע  לֹום, ּכִ ֶהם ַחס ְוׁשָ ל ּבָ ׁשֵ ִהּכָ ַרֲחֶמיָך, ִמּלְ ְמֵרִני ּבְ ׁשְ ה ְלַבד ּתִ ֵאיָנם ֲהגּוִנים, ַאּתָ ׁשֶ
ֵני־ָהָאָדם ּוֵמִבין  ל ּבְ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ְלַבב ּכָ ֹמר ֵמֶהם ַרק ַאּתָ נּו ַדַעת ִלׁשְ ֵאין ּבָ ְלָפֶניָך, ׁשֶ
ה  ל ָחי. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ַוֲעׂשֵ ה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ יֶהם. ַאּתָ ל ַמֲעׂשֵ ֶאל ּכָ
ְזִמין ִלי  ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל־ֵעת, ּבְ ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה ּבְ ֹגֶדל ִנְפְלאֹות ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּוְתַסּבֵ י ּכְ ִעּמִ
ה ְבֵלב  ן ָלֶהם ְצָדָקה ַהְרּבֵ ֶהם ְוַתֲעֹזר ּוְתַחזֵּק ֶאת ְלָבִבי ִלּתֵ ֱאֶמת ִלְזּכֹות ּבָ ים ֲהגּוִנים ּבֶ ֲעִנּיִ
ץ  ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוֵליֵלְך ְלַקּבֵ ַעם ְלַהְרּבֹות ּבִ ָכל ּפַ ה ְלהֹוִסיף ּבְ ִנים ָיפֹות. ְוֶאְזּכֶ ֵסֶבר ּפָ טֹוב ּבְ
נּו,  י ְכָבר הֹוַדְעּתָ ֱאֶמת. ּכִ ה ּבֶ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ים ָהעֹוְסִקים ּבְ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ֲעִנּיִ ָך ִיׂשְ ְנָדבֹות ֵמַעּמְ
ה יֹוֵדַע  ָרֵאל. ֲאָבל ַאּתָ ִיׂשְ ּבְ ְצַות ְצָדָקה, ֲאִפּלּו ֶהָעִני ׁשֶ טּור ִמּמִ ָרֵאל ּפָ ׂשְ ֵאין ׁשּום ָאָדם ִמּיִ ׁשֶ
ן  ּתֵ יִרים ִמּלִ דֹוֵלי ָהֲעׁשִ ְלּבּוִלים ֲאִפּלּו ַעל ּגְ ִרים ַהּמֹוְנִעים ְוַהּבִ ּבְ יּות ְלָבֵבנּו, ְוֵאיְך ִמְתּגַ ַקׁשְ
ָהֶעֶרְך  י  ְקַטּנֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ְבָיָדם,  אּו  ִיׂשְ ֹלא  ּוְמאּוָמה  ֵמעֹוָלָמם  הֹוְלִכים  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְצָדָקה, 
ְפָרט  ְצַות ְצָדָקה, ּבִ ְלּבּוִלים ְמֹאד ִמּמִ ִניעֹות ְוַהּבִ ר ַרּבּו ַהּמְ ְרָנָסָתם ְמֻצְמֶצֶמת, ֲאׁשֶ ר ּפַ ֲאׁשֶ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ֲהגּוִנים.  ים  ֲעִנּיִ ּבַ ִלְזּכֹות 
י ֶאת  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ֵאֶליָך  ָבר.  ּדָ ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ
ִביל  ׁשְ ה ִתּקּוִנים ֲאִני ָצִריְך ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּכַ י ַאּתָ לּויֹות ֵאֶליָך ְלַבד. ּכִ י ֵעיַני ּתְ ּפָ ּכַ
ים ֲאִני  ם ְמֹאד. ַרק ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּלָ ה ַוֲאִני ָרחֹוק ִמּכֻ י ּבֹו ַהְרּבֵ ַגְמּתִ ר ּפָ ִרית ֲאׁשֶ ּקּון ַהּבְ ּתִ
ן אֹוִתי  ִני ְלַתּקֵ ַרֲחֶמיָך, ּוְתַזּכֵ ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה ּבְ ה ְתַסּבֵ ַאּתָ ָען, ׁשֶ ָך ֲאִני ִנׁשְ בֹוֵטַח, ְוַעל ַחְסּדְ
ְצָדקֹות,  ּבִ ְוַלֲעֹסק  ה,  ַהְרּבֵ ֲהגּוִנים  ים  ַלֲעִנּיִ ה  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ּקּוִנים,  ַהּתִ ָכל  ּבְ
ָכל־ֵעת ְלַהֲחִזיק ִיְרֵאי ְיֹהָוה  ה ּבְ ל ֵמֶהם ְצָדקֹות ַהְרּבֵ ָרֵאל ְלַקּבֵ ְלעֹוֵרר ֵלב ַאֵחינּו ְבֵני־ִיׂשְ
ְך.  ַקּמָ ִכּסּוָפא  ּבְ ֵאעּול  ְוָלא  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֶרף. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון  י ָיֶדיָך ַאל ּתֶ ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ֲעִדי ְיֹהָוה ַחְסּדְ ְיֹהָוה ִיְגֹמר ּבַ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן: ִלּבִ
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ַעת  ׁשְ ּבִ ֶחֶרס  ִלי  ּכְ ִביַרת  ׁשְ ַעל  ַטַעם 
מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֵאּלּו  י  ּכִ ּדּוְך,  ַהּשִׁ רּות  ִהְתַקּשְׁ
ֵאין  ה  ּוְלַמּטָ ֶאָחד,  ְלַמְעָלה  ֵהם  ּוּוג  ַהזִּ ל  ׁשֶ
ּדּוְך,  ַהּשִׁ ַעד  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֵמִהְתַאֲחדּות  יֹוְדִעים 
ֶהם, ַאְך זֶה  ּלָ רּות ׁשֶ ה ַהִהְתַקּשְׁ ּלֶ י ָאז ִנְתּגַ ּכִ
הּוא  ָנִאים  ַהּתְ ֵעת  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ
ה  ּלֶ ִנְתּגַ י  ּכִ ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ְוַהַחּיֹות  ְבִחיַנת  ּבִ
י  ּכִ ם,  ִנְתַעּלֵ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  רּות  ַהִהְתַקּשְׁ ָאז 
ְוִהּנֵה  ה,  ַהֻחּפָ ַעד  ָעָליו  ֲאסּוָרה  ִהיא  ֲעַדִין 

ַמְרֵאה  ּכְ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  "ְוַהַחּיֹות  תּוב:  ּכָ
ַהּיֹוֵצא  אֹור  'ּכָ רּוׁש:  ּפֵ יד(  א,  )ְיֶחְזֵקאל  ָזק"  ַהּבָ
ָעה  ׁשָ ּבְ ּיֹוֵצא  ׁשֶ יצֹוץ  ַהּנִ ַהְינּו  ַהֲחָרִסין',  ִמן 
ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ַרק  הּוא  ׁשֶ ַהֶחֶרס  ֹוְבִרין  ּשׁ ׁשֶ
ה  ּלֶ ִנְתּגַ ָאז  ׁשֶ רּות  ַהִהְתַקּשְׁ ַעת  ׁשְ ּבִ ן  ְוַעל־ּכֵ
ָרצֹוא  ְבִחיַנת  ּבִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהַאְחדּות  אֹור 
ז ַעל  ִלי ֶחֶרס, זֶה ְמַרּמֵ ָוׁשֹוב, ׁשֹוְבִרין ָאז ּכְ
ָזק  ַהּבָ ַמְרֵאה  ּכְ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ְוַהַחּיֹות  סֹוד 

"ל: ּנַ ּכַ

ה ּתֹוָרה רסו י ַמֲעַלת ִמְצַות ֻסּכָ

ַעל־ְיֵדי־זֶה א.  ה,  ֻסּכָ ִמְצַות  ּבְ ּפֹוְגִמין  ׁשֶ ּכְ
ֵהָמה,  ל ּבְ ַפע ׁשֶ ל ָאָדם ְלׁשֶ ַפע ׁשֶ ֶ נֹוְפִלין ִמּשׁ
ֹלא  ֵהמֹות ְוַחּיֹות ּבְ א ִמיַתת ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּבָ

ם ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ְזַמּנָ

ָראּוי, ב.  ה ּכָ ִמין ִמְצַות ֻסּכָ ַקּיְ ּמְ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
יק  ַיזִּ ְוֹלא  ִבְנָין  ּבְ ַלֲעֹסק  יּוַכל  ַעל־ְיֵדי־זֶה 

ְנָין,  יק ָלֶהם ַהּבִ ִבְנָין ַמזִּ י ָהעֹוְסִקים ּבְ לֹו, ּכִ
ה ִנּצֹוִלין ִמזֶּה: ְוַעל־ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ

ים ג.  ַנֲעׂשִ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ְכָנִסין  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ה  ִחיַנת ֻסּכָ י ִמּבְ ִחיַנת ַהּתֹוָרה, ּכִ ַעְצָמן ּבְ ּבְ

יֹוֵצאת ַהּתֹוָרה:

ה ְלתֹוָרה רסו ִפָלּ ּתְ

ְלֻסּכֹות

ֹנַעם  י ַלֲחזֹות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ְיֹהָוה ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ י ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ַאְלּתִ )קמה( ַאַחת ׁשָ

צּור ְירֹוְמֵמִני.  ֵסֶתר ָאֳהלֹו ּבְ יֵרִני ּבְ יֹום ָרָעה ַיְסּתִ ֻסּכֹה ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלֹו. ּכִ ר ּבְ ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ
ִני ְלַקּיֵם  דֹוִלים, ְוַזּכֵ ים ְוַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי ּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּה  לּוִיים ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ָכל ּפְ ָראּוי ּבְ ּה ּכָ ְזַמּנָ ה ּבִ ִמְצַות ֻסּכָ
ְוַהֲחָסִדים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּמִֹחין  ֵאַלי  ִכין  ִנְמׁשָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ּוְבׂשִ טֹוב  ּוְבֵלב 
דֹוׁש ַעל־ְיֵדי ִמְצַות  ּכֹות ַהּקָ יֵמי ַחג ַהּסֻ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ִכין ַעל ַעּמְ ְמׁשָ ְפָלִאים ַהּנִ דֹוִלים ְוַהּנִ ַהּגְ
ת ַרֲחִמים  ה ּפֹוֵרס ֻסּכַ ֶניָה, ְוַאּתָ ֶכת ַעל ּבָ א ְמַסּכֶ ָאז ִאּמָ ה ְוַהּנֹוָרָאה ְמֹאד, ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻסּכָ
ה ָיַדְעּתָ ֶאת  ֶמָך. ַאּתָ לֹום ָעֵלינּו. ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ים ְוׁשָ ְוַחּיִ
עּור  ִלי ׁשִ ׁשֹות ְוַהְפָצרֹות ּבְ ה ַתֲחנּוִנים ּוַבּקָ ה. ְוַכּמָ ְצַות ֻסּכָ ה ֲאִני ָרחֹוק ְמֹאד ִמּמִ ּמָ ְלָבִבי, ּכַ
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ַלֲחָסִדים  ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְקדׁשִ ְלֹמִחין  ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ְלָפֶניָך,  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  ֲאִני 
ֵהָמה  ִמּבְ ָלֵצאת  ְמֵהָרה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלַדַעת  י,  ֲאִמּתִ ְלַדַעת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ה ְמֵהָרה ְלַדַעת  ֵהָמה, ַרק ֶאְזּכֶ ה ּבְ ה עֹוד ַמֲעׂשֵ ה ְוֹלא ֶאֶעׂשֶ ָאחּוס ַעל ַעְצִמי ֵמַעּתָ ְלָאָדם, ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה רסו ִפָלּ ּתְ תריד

ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ִמּשׁ עֹוד  ִאיֹנק  ְוֹלא  ָאָדם,  ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ֵמַהּשׁ ִליֹנק  ה  ְוֶאְזּכֶ ָהָאָדם.  ֶדר  ּגֶ הּוא  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ
ֵהָמה ְלֶגֶדר־ָאָדם: ֶדר־ּבְ ֵהָמה, ְוֵאֵצא ְוֶאֱעֶלה ְמֵהָרה ִמּגֶ ּבְ

חּוס  יו.  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל  ּוֵמִטיב  טֹוב  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ם  ּלֹא ִנְפּגֹ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ִני אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ְוַזּכֵ ֵהמֹות ְוַהַחּיֹות,  ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ַעל ַהּבְ
ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ִמּשׁ ָתִמיד  ְיִניָקֵתנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלל,  ּכְ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ּבְ
ַפע  ֶ ֵהמֹות ְוֹלא נֹוִציא ְלַעְצֵמנּו ַהּשׁ ל ַהּבְ ַפע ׁשֶ ֶ לֹום, ֵמַהּשׁ ה, ְוֹלא ִנְצָטֵרְך ִליֹנק ַחס ְוׁשָ ֻסּכָ
ם  ן. ִויֻקּיַ ֹלא ְזַמּנָ ֵהמֹות ְוַחּיֹות ּבְ לֹום, ִמיתֹות ּבְ לֹום, ְלַמַען ֹלא ִנְגֹרם ַחס ְוׁשָ ֶהם ַחס ְוׁשָ ּלָ ׁשֶ
ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי  רּוְך ּפְ יַע ְיֹהָוה. ְוֶנֱאַמר, ּבָ תּוב, ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ַוֲחָסִדים,  ָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּוְבֵכן  רֹות ֹצאֶנָך.  ּתְ ְוַעׁשְ ַגר ֲאָלֶפיָך  ָך ׁשְ ְבֶהְמּתֶ
ה ֲאַנְחנּו  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ י ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ ֵלם ַוֲאִמּתִ ַעת ׁשָ יַע ָעֵלינּו ּדַ ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ
יַע ָלנּו  ַיּגִ ָלל, ְוֹלא  ְנָין ּכְ יק ָלנּו ַהּבִ ַיזִּ ּלֹא  ִית ׁשֶ ִריִכים ִלְבנֹות ּבַ ָרֵאל ַהּצְ ִיׂשְ ית  ָך ּבֵ ְוָכל ַעּמְ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִנְזּכֶ א  ַאְדַרּבָ ַרק  יֵתינּו,  ּבֵ ִבְנַין  ַעל־ְיֵדי  ּוָממֹון  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ָנה  ַסּכָ ׁשּום 
ם ִמְקָרא  ה. ִויֻקּיַ ָ ְקֻדּשׁ ְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּדִ ָחְכָמה ּבִ דֹוָלה, ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִית ּבִ ִלְבנֹות ּבַ
ל הֹון ָיָקר ְוָנִעים.  ְלאּו ּכָ ִית ּוִבְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן. ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ תּוב, ּבְ ּכָ ׁשֶ
ַעד  ֲהגּוִנים,  אֹוְרִחים  ּבֹו  ּוְלַהְכִניס  ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ּבֹו  ַלֲעֹסק  ְיֹהָוה  ם  ְלׁשֵ יֵתנּו  ּבֵ ְוִנְבֶנה 
ם ְיֹהָוה ֵאל עֹוָלם: ׁשֵ ם ּבְ ית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ְוִנְקָרא ׁשָ ה, ּבֵ ית־ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ יֵתינּו ּבֵ ְהֶיה ּבֵ ּיִ ׁשֶ

ְמַחת ּתֹוָרה ְלׂשִ

ְמַחת־ּתֹוָרה, ְלַסּיֵם  ׂשִ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ נּו ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ֹעז  י ִהיא ָלנּו  ּכִ ֹזאת ַהּתֹוָרה  ּבְ יׂש  ְוָנׂשִ ָנִגיל  דֹוָלה.  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְלַהְתִחיָלּה  ַהּתֹוָרה 
ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ דֹול  ּגָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ְוִתְהֶיה  ְואֹוָרה. 
ה יֹוֵצאת ַהּתֹוָרה  ּכָ י ִמּסֻ ָנה. ּכִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ם ֵמָחָדׁש ּבְ ָ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּשׁ ה ְלַקּבֵ ר ִנְזּכֶ ֲאׁשֶ
ל ֶאָחד  ּכָ ַעְצֵמנּו ּתֹוָרה, ׁשֶ נּו ּבְ ה ֵמִאּתָ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ה ׁשֶ ה ִנְזּכֶ ּכָ ִניָסֵתנּו ַלּסֻ ר ַעל־ְיֵדי ּכְ ַעד ֲאׁשֶ
ַחד.  א  ּלָ ּכֹ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ אֹוַרְייָתא  ּתֹוָרה,  ּנּו  ִמּמֶ ה  ַנֲעׂשָ ִיְהֶיה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ִסיָון,  ֹחֶדׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ת  ַ ְקֻדּשׁ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ָעֵלינּו  ְך  ְוֻיְמׁשַ

ַלת ַהּתֹוָרה: ת ַקּבָ ַ ְקֻדּשׁ

ֵחֶלק  ּוְלָפֵרׁש  ְלָבֵאר  ְקָצָרה  נּו  ְוַדְעּתֵ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ים  ְמֻרּבִ ְצָרֵכינּו  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
נּו  ַרֲחִמים. ְוַזּכֵ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ֶמָך, ּוַמּלֵ ֶאֶלף ּוְרָבָבה ֵמֶהם. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ּלֹא ִנְגֹרם  ָפֶניָך ׁשֶ נּו ִמּלְ ַקׁשְ ּבִ ֶ ה ְלָכל ַמה ּשׁ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלמּות, ּבְ ׁשְ ּה ּבִ ְזַמּנָ ה ּבִ ְלַקּיֵם ִמְצַות ֻסּכָ
ל  ַפע ׁשֶ ֶ ִמיד ִמּשׁ ן, ַרק ִנְהֶיה ִנזֹּוִנים ְויֹוְנִקים ּתָ ֹלא ְזַמּנָ ֵהמֹות ְוַחּיֹות ּבְ לֹום ִמיַתת ּבְ ַחס ְוׁשָ
יֵרנּו.  ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ לֹוֶמָך ָתִמיד, ּוְבֵצל ּכְ ת ׁשְ ה. ְוִתְפֹרס ָעֵלינּו ֻסּכַ ִחיַנת ֻסּכָ ְך ִמּבְ ְמׁשָ ּנִ ָאָדם ׁשֶ
ְמֵרנּו ְוָתֵגן  ׁשְ ָלל, ַרק ּתִ ְנָין ּכְ יק לֹו ַהּבִ ּלֹא ַיזִּ ִבְנָין, ׁשֶ ְכָרח ַלֲעֹסק ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַהּמֻ ה ּכָ ְוִנְזּכֶ
ית  ּיִ ָחְכָמה ֲאִמּתִ ִית ּבְ ה ִלְבנֹות ַהּבַ ְזּכֶ ּנִ ִמים, ׁשֶ ָרֵאל ְמַקּיְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ה ׁשֶ ת ֻסּכָ ַ ֹכַח ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו ּבְ
ֵביֵתנּו  ר ּבְ ה ְלַדּבֵ ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ ִלין ּבֹו תֹוָרה ּוְתִפּלָ ַגּדְ ּמְ ִית ׁשֶ יֵתנּו ּבַ ְמָך ְלַבד. ְוִיְהֶיה ּבֵ ְלַמַען ׁשִ
תֹוְך  יְך ּבְ ה ְלַהְמׁשִ ים. ְוִנְזּכֶ דֹוׁשִ ְלנּו ֵמַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ּבַ ּקִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ה ּכְ ְבֵרי־תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ּדִ ַהְרּבֵ



תרטוּתֹוָרה רסז

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות  ַגׁשְ ּבְ י ָלֶנַצח  ים ְוָכל טֹוב ֲאִמּתִ ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ַפע טֹוָבה  יֵתנּו ׁשֶ ּבֵ
ִריִכים ְלִבְנַין  ּצְ ל ַההֹוָצאֹות ְוַהִהְצָטְרכּות ׁשֶ יַע ָלנּו ּכָ ּפִ ׁשְ ים, ּתַ א. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ זֶה ּוַבּבָ ּבָ
יֵתנּו. ְוֹלא  ְנַין ּבֵ ּבִ יַע ָלנּו ׁשּום ֲעִנּיּות, ְוֹלא ׁשּום ֹחֶסר ַעל־ְיֵדי  ַיּגִ דֹול ְוֹלא  ּגָ ַפע  ׁשֶ ּבְ יֵתנּו  ּבֵ
ֱאֶמת, ְוַתְזִמין ָלנּו  ָלל ֵמֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ל אֹוָתנּו ּכְ לֹום, ְוֹלא ְיַבְלּבֵ ְנָין ַחס ְוׁשָ ַיְטִריד אֹוָתנּו ַהּבִ
ֶדר ָהָראּוי ָלֶהם  ִפי ַהּסֵ ְנָין ּכְ ַהּבִ ִרים ּבְ ִלים ְלֵביתֹו, ְוִיְהיּו ְמֻסּדָ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵעִצים ַהְמֻסּגָ
ָכל  ְנָין ַרק ְלטֹוָבה ּבְ ְהֶיה ַהּבִ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבֹות ְלטֹוָבה, ּבְ ל ַהּסִ ב ּכָ ית. ּוְתַסּבֵ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ ִמּשׁ

ים ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו: ָהאֹוַפּנִ

ֶהם,  נֹות ֵיׁש ּבָ ה ַסּכָ ְנָיִנים, ְוַכּמָ ִעְנַין ַהּבִ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ְלַבד יֹוֵדַע, ּכָ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ
חּוץ, ּוִבְפָרט  ֶבת ּבַ ר ָלׁשֶ י ִאי־ֶאְפׁשַ יָתם, ּכִ ה ֻמְכָרִחים ִלְבנֹות ּבֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ה יֹוֵדַע, ּכַ ֲאָבל ַאּתָ
ל  ת ְויֹום־טֹוב ּוְלַהְכִניס אֹוְרִחים, ּוְלַגּדֵ ּבָ ל ּבֹו ׁשַ ִית ַלֲעבֹוָדתֹו ְלַקּבֵ ִריְך ּבַ ּצָ ְרֵאִלי ׁשֶ ִאיׁש ִיׂשְ
מֹוִני  ַעת, ּוִבְפָרט ּכָ ר־ָוָדם ָקרּוץ ֵמֹחֶמר ִנְבָער ִמּדַ ׂשָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה, ּוַמה ּיַ ּבֹו ּבָ
נּו ְלִהְתַנֵהג  ֶמָך, ְוַזּכֵ ִעְנָין זֶה ּוְבָכל ָהִעְנָיִנים. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ֱאֶמת ּבְ ן ְרצֹוְנָך ּבֶ ַהּיֹום, ְלַכּוֵ
ם  ֶרף. ִויֻקּיַ י ָיֶדיָך ַאל ּתֶ ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ֲעִדי ְיֹהָוה ַחְסּדְ ֱאֶמת. ְיֹהָוה ִיְגֹמר ּבַ ְרצֹוְנָך ּבֶ ִמיד ּכִ ּתָ
ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך  ָך. ְיֹהָוה ִיׁשְ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ תּוב, ְיֹהָוה ִיׁשְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ
נּו  ם ּבָ נּו. ִויֻקּיַ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ה ְוַעד עֹוָלם. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוִתְבֶנה ּבֵ ֵמַעּתָ
ִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם  ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ תּוב, ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִלּבִ

ּתֹוָרה רסז
יְך ְרפּוָאה ְלָהֵרָאה:  ל ִחּיּות ָחָדׁש, ּוְלַהְמׁשִ ִלין ַהּתֹוָרה, ְוָאז ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ בּועֹות ְמַקּבְ ׁשָ ּבְ

ּתֹוָרה רסח
ְכִלית  א.  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ּכְ

ים: ה לֹו ַחּיִ ָלּמָ

ִמיד ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ב.  ַעת ּתָ ְעּגַ ֶפׁש ִמְתּגַ ַהּנֶ
ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ רֹוָאה  ּוְכׁשֶ יֹוְצָרּה, 
ַעְצָמּה  יְך  ְלַהְמׁשִ ַמְתֶחֶלת  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו 
ֶנֱחֶלה  ּוִמזֶּה  ָהָאָדם,  ִמּגּוף  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ

ִלְבִריאּותֹו  חֹוזֵר  ָהָאָדם  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָהָאָדם, 
ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  הּוא  ְרפּואֹות,  ַעל־ְיֵדי 
ל  ּוְלַקּבֵ ֲאָותֹו  ּתַ ָלֹכף  ָיכֹול  ָהָאָדם  ׁשֶ רֹוָאה 
ְכִלית, ַעל־ ִביל ֵאיזֶה ּתַ ׁשְ ְרפּואֹות ָמִרים ּבִ
ֹכף  ּיָ ה ׁשֶ י ִהיא ְמַצּפָ ן ִהיא חֹוזֶֶרת ֵאָליו ּכִ ּכֵ
י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ֲאָותֹו  ּתַ ן  ּכֵ ם  ּגַ

ַרְך: ַלֲעׂשֹות ְרצֹון יֹוְצרֹו ִיְתּבָ

ה ְלתֹוָרה רסח ִפָלּ ּתְ

הּוא ַרק ַלֲעׂשֹות  י, ׁשֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ָכל ֵעת ַעל ַהּתַ ל ּבְ ּכֵ נּו ְלִהְסּתַ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*מה( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ל ַחּיּותֹו, ְוִאם ֵאין  ּכָ זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ ַהזֶּה ִנְבָרא ָהָאָדם  ְכִלית  ִביל ַהּתַ ׁשְ ּבִ ר ַרק  ְרצֹוְנָך, ֲאׁשֶ



ּתֹוָרה רסט תרטז

ל ִמיֵני חֹוָלִאים ַרֲחָמָנא  יֵלנּו ִמּכָ ים, ְוַתּצִ ה לֹו ַחּיִ ְכִלית ָהֱאֶמת ָלּמָ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ָהָאָדם ִמְסּתַ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָאָדם  ֵאין  ֶ ּשׁ ִאים ַעל־ְיֵדי  ַהּבָ ִלְצָלן, 
ה  ָלּמָ י  ּכִ ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ְוַלֲחֹזר  ָהָאָדם  ִמּגּוף  ָלֵצאת  ַעְצָמּה  יְך  ְלַהְמׁשִ ַמְתֶחֶלת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְוָאז 
ַעל־ְיֵדי  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמֶ חֹוֵלי  ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ְמֵהָרה  ַלח  ְוִתׁשְ ים,  ַחּיִ ָלּה 
ט  ֵאם ִויַמּלֵ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ תּוב: ִיׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַבר ְיֹהָוה ַעְצמֹו ּכְ ִמּיֹות. ַרק ַעל־ְיֵדי ּדְ ׁשְ ְרפּואֹות ּגַ
ָבר הֹוַדְעּתָ  י ּכְ רֹוב ָאַמר ְיֹהָוה ּוְרָפאִתיו. ּכִ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ִחיתֹוָתם. ְוֶנֱאַמר: ׁשָ ִמּשְׁ
ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  הּוא  ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ְרפּואֹות  ַעל־ְיֵדי  ִלְבִריאּותֹו  חֹוזֵר  ָהָאָדם  ׁשֶ ה  ּמַ ׁשֶ ָלנּו 
ִביל ַלֲחֹזר  ׁשְ ים ָמִרים ּבִ ל ְרפּואֹות ְוַסּמִ ֲאָותֹו ּוְרִגילּותֹו ּוְמַקּבֵ ָהָאָדם ַהזֶּה ּכֹוֶפה ּתַ רֹוָאה ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ּבִ ֲאָותֹו  ּתַ ָיֹכף  ה  ַעּתָ ּמֵ ׁשֶ ה  ְמַצּפָ ִהיא  י  ּכִ ֵאָליו  חֹוזֶֶרת  ֶפׁש  ַהּנֶ ן  ַעל־ּכֵ ִלְבִריאּותֹו, 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל חֹוֵלי  ּכָ ַוֲחֹמל ָנא ַעל  ן חּוס  ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונֹו, ַעל־ּכֵ י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ
ֵני  ל ְרצֹוָנם ִמּפְ ֵלם ְוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ְלַבּטֵ ֵלב ׁשָ מּוָרה ּבְ ָלה ּגְ לּו ַעל ַעְצָמם ַקּבָ ַקּבְ ּיְ ם ׁשֶ ִלּבָ ְוֵתן ּבְ
הּוא ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ְכִלית ׁשֶ ל ַרק ַעל ַהּתַ ּכֵ ֲאַות ּגּוָפם ּוְלִהְסּתַ ר ֶאת ּתַ ּבֵ ְרצֹוְנָך, ְוָלכֹוף ּוְלׁשַ
ְוַעל־ְיֵדי  ַהּגּוף,  תֹוְך  ּבְ ּוְלִהְתַקּיֵם  ַלֲחֹזר  ֶפׁש  ַהּנֶ ה  ְתַרּצֶ ּתִ ַעְצָמּה  ּבְ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ
ָרָכיו  ּדְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֶהם  ּבָ ם  ִויֻקּיָ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּגּוָפם  ִלְבִריאּות  ַהחֹוִלים  ל  ּכָ ַיְחְזרּו  זֶה 
י ֵאֶליָך  ְעּתִ ּוַ ם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו. ְוֶנֱאַמר: ְיֹהָוה ֱאֹלָהי ׁשִ ּלֵ ֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֲאׁשַ ָרִאיִתי ְוֶאְרּפָ

ן ְיִהי ָרצֹון: ֵאִני. ָאֵמן ּכֵ ְרּפָ ַוּתִ

ּתֹוָרה רסט

ה ַהּדֹור: ר ַמֲעׂשֵ יק ִנּכָ ּדִ יַרת ַהּצַ ִמּדִ

ּתֹוָרה ער

ּוְסִליחֹות  ׁשֹות  ּקָ ּבַ אֹוֵמר  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ מֹו  ּכְ
ֲחֵברֹו  ָאז  ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ּוַמְתִחיל  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ּנּו  ִמּמֶ ִמְתעֹוֵרר 
מֹו  ּכְ ב,  ַהּלֵ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ׁשֹות  ּקָ ּבַ לֹוַמר 
ִהְתעֹוְררּות  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ֵיׁש  ֵכן 

ּוְתִחּנֹות  ׁשֹות  ּקָ ּבַ אֹוֵמר  ׁשֶ ּכְ ּוֵבּה,  ּה  ִמּנֵ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ַוי ִלי, ִנְתעֹוֵרר  ִהְתעֹוְררּות ְוצֹוֵעק  ּבְ
ל ַעל ַעְצמֹו ִמי  ּכֵ ְתִחיל ְלִהְסּתַ ּמַ ִלְפָעִמים, ׁשֶ
ַעם  ׁש, ְוצֹוֵעק ַהּפַ ְך, ֲהֹלא ַוי ִלי ַמּמָ צֹוֵעק ּכָ

ִהְתעֹוְררּות יֹוֵתר: ִנית ַוי ִלי ּבְ ֵ ַהּשׁ

ּתֹוָרה רעא

ה',  ֶאת  ה  ַהְרּבֵ ְועֹוֵבד  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ָהַרב  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַעזּּות  זֹוֶכה 
ִעּמֹו,  ר  ְמַדּבֵ הּוא  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  יק,  ּדִ ְוַהּצַ
ֶאת  ַלֲעֹבד  יֹוֵתר  ּבְ ִנְתעֹוֵרר  ַעל־ְיֵדי־זֶה 

ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ְוֵכן  זֶה,  ּבָ לּוי  ּתָ זֶּה  ׁשֶ ִנְמָצא  ה', 
זֶה  לּוִיים  ּתְ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ִעְנַין  ּבְ ָבִרים  ּדְ
ל  י ּכָ זֶה ְוֵאין יֹוְדִעין ֵמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה, ּכִ ּבָ

ֶאָחד ַמְתִחיל ֵמֲחֵברֹו:



ה ְלתֹוָרה ער רעא ִפָלּ תריזּתְ

ה ְלתֹוָרה ער רעא ִפָלּ ּתְ

ִהְתעֹוְררּות  ל  ְלַקּבֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ְלָפֶניָך,  ֵליָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  נּו  ַזֵכּ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )*מו( 

ְבֵרי מּוָסר ְוִהְתעֹוְררּות,  ַעם ּדִ ָכל ּפַ מֹוַע ֵמֶהם ּבְ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ל ָאָדם, ֵהן ֵמַרּבֹוַתי ׁשֶ ה ִמּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִהְתעֹוְררּות  ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ְוֵכן  י,  ִלּבִ ַעל  ֵהיֵטב  ּוְלחֹוְקָקם  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָלם  ּוְלַקּבְ
ִמְצָוה, אֹו  ְדַבר  ּבִ ָרֵאל עֹוֵסק  ִיׂשְ ל  ּוִמּכָ ֵמַהֲחֵבִרים  ֶאָחד  ׁשֶ ֶאְרֶאה  ׁשֶ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ֵמֲחֵבַרי, 
ן,  ּכֵ ם  ּגַ י  ִלּבִ ִיְתעֹוֵרר  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ֲאַזי  ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ּתְ אֹוֵמר 
י, ּוַמה ִיְהֶיה ַהּסֹוף  עֹוָלם ּוָמה ֲאִני ּוֶמה ַחּיַ ן ֵהיָכן ֲאִני ּבָ ם ּכֵ ל ַעל ַעְצִמי ּגַ ּכֵ ְוַאְתִחיל ְלִהְסּתַ
ן ַעל־ְיֵדי זֶה ִלְתׁשּוָבה  ם ּכֵ ֶאְתעֹוֵרר ּגַ ם ָאֹנִכי ְלֵביִתי, ַעד ׁשֶ ה ּגַ י, ּוָמַתי ֶאֱעׂשֶ ּנִ ְכִלית ִמּמֶ ְוַהּתַ
ה  ׁשֹות ַהְרּבֵ ִחּנֹות ּוַבּקָ ן לֹוַמר ְלָפֶניָך ּתְ ם ּכֵ יל ַעְצִמי ּגַ ֵליָמה, ְוִלְהיֹות מֹוֶדה ְועֹוזֵב, ְוַאְרּגִ ׁשְ
ם ֲאִני  י ֲהֹלא ּגַ ַעְצִמי, ּכִ י ּבְ ּנִ ה ִמּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ִהְתעֹוְררּות ּדִ ה ְלַקּבֵ ב, ְוֵכן ֶאְזּכֶ ִהְתעֹוְררּות ַהּלֵ ּבְ
ים ְוִהְתעֹוְררּות  ּבּוׁשִ ׁשֹות ּוִוּדּוִים ּוִפּיּוִסים ְוִדְבֵרי ּכִ ִחּנֹות ּוַבּקָ ָעִמים ּתְ ֹרב ַהּפְ ָרִגיל לֹוַמר ּבְ
י  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוִקים  ָבִרים  ְוַהּדְ ַעְצִמי  ְלִדְבֵרי  ֵהיֵטב  ָאְזַני  ְלַהּטֹות  זֹוֶכה  י  ֵאיֶנּנִ ֲאָבל  י.  ְלַנְפׁשִ
ְליֹוֵתיֶהם.  ִמּכִ ְוָרחֹוק  ִפיֶהם  ּבְ ה  ַאּתָ ָקרֹוב  תּוב:  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ ַמה  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  י  ּכִ ַעְצִמי  ּבְ
י. ַעל־ ּנִ דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ ׁש ָהָעם ַהזֶּה ּבְ י ִנּגַ ְוֶנֱאַמר: ַוּיֹאֶמר ֲאֹדָני ַיַען ּכִ

ֲאִני אֹוֵמר  ׁשֶ גֹון ּכְ י ְלִדְבֵרי ַעְצִמי ּוְלִהְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי זֶה, ּכְ ִני ְלַהּטֹות ֶאת ָאְזַני ְוִלּבִ ן ַזּכֵ ּכֵ
ה ְלִהְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי  ָבִרים ֲאִני צֹוֵעק ְואֹוֵמר: אֹוי ִלי ַוי ִלי, ֶאְזּכֶ ׁשֹות ּוְתִחּנֹות ּוְבתֹוְך ַהּדְ ּקָ ּבַ
ְך אֹוי ִלי ַוי ִלי, ֲהֹלא  ֱאֶמת ֵהיָכן ֲאִני, ּוִמי צֹוֵעק ּכָ ל ַעל ַעְצִמי ּבֶ ּכֵ ַעְצמֹו ְוַאְתִחיל ְלִהְסּתַ זֶה ּבְ
י ֵהיֵטב ְלִדְבֵרי  ים ֶאת ִלּבִ ֱאֶמת ֹלא ָאׂשִ ה ּבֶ ן ָלּמָ ׁש, ְוִאם ּכֵ ַעְצִמי אֹוֵמר ַוי ִלי, ִלי ַמּמָ ֲאִני ּבְ
ָהַרֲחָמנּות  ְוֹגֶדל  י  ְוַנְפׁשִ ְלָבִבי  ְמִרירּות  ְוֹגֶדל  י,  ּלִ ׁשֶ ֵאב  ַהּכְ ּגֹוֶדל  ֱאֶמת  ּבֶ יׁש  ְלַהְרּגִ ַעְצִמי 
ֲאִני ָצִריְך ִלְצֹעק  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלי,  ַוי  ִלי ִלְצֹעק  יקּו  ַיְסּפִ עֹוָלם ֹלא  ּבָ ׁשֶ ל ַהּקֹולֹות  ּכָ ׁשֶ ָעַלי, ַעד  ֶ ּשׁ
ר  ר ְלַסּפֵ ָלל, ְוִאי ֶאְפׁשָ ַער ּכְ ֵאין ְלַהֲעִריְך ּוְלׁשַ ֶ ׁש ַוי ִלי, ַמה ּשׁ ֱאֶמת, ִלי ַמּמָ י ַוי ִלי ּבֶ ֱאֶמת, ּכִ ּבֶ
ּה  ּלָ י ּוְמִרירּות ׁשֶ ֵאב ַנְפׁשִ ָלל ּגֹוֶדל ּכְ ר ְלַצּיֵר ּכְ ְפֵני ַרּבֹוַתי ַוֲחֵבַרי ַוֲאִפּלּו ְלַעְצִמי ִאי ֶאְפׁשָ ּבִ
ה  ה ָאְזַני ְלִדְבֵרי ַעְצִמי, ֶאְזּכֶ י ְוַאּטֶ ל ֹזאת ַעל ִלּבִ ים ּכָ ָאׂשִ ֶ ָעַלי, ְוַעל־ְיֵדי ּשׁ ֶ ְוָגֵדל ָהַרֲחָמנּות ּשׁ
ֵאּלּו עֹוד ִמּתֹוְך עֹוֶמק ְלָבִבי  קֹולֹות ּכָ ַעם ַוי ִלי ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ֱאֶמת ְוִלְצֹעק עֹוד ַהּפַ ְלִהְתעֹוֵרר ּבֶ
ְתׁשּוָבה  ִתי ְוַתֲחִזיֵרִני ּבִ ִפּלָ ל ּתְ ְוָעִתי ּוְתַקּבֵ ַמע ׁשַ ׁשְ ּתִ ָראּוי ִלי ִלְצֹעק ַעד ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ ּבֶ
יֵקי ֱאֶמת, ְוִלְהיֹות ִלי ַעזּּות  ֱאֶמת ְלַצּדִ ִני ְלִהְתָקֵרב ּבֶ ֱאֶמת, ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ׁשְ
ה  ר, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ֲאִני ָצִריְך ְלַדּבֵ ל ַמה ׁשֶ ֶהם ּכָ ר ִעּמָ ַדּבֵ ׁש ִמּלְ ּיֵ ם, ְוֹלא ֶאְתּבַ ה ֶנְגּדָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם  יֹוֵתר ֶאְזּכֶ ה ַלֲעבֹוד ְיֹהָוה ּבְ ֶאְזּכֶ יֹוֵתר, ְוָכל ַמה ׁשֶ ַלֲעבֹוד ֶאת ְיֹהָוה ּבְ
ֵלמּות  ׁשְ ה ַלֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבִ יֹוֵתר, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ֶהם ּבְ ר ִעּמָ ה ְלַדּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ְוִלְהיֹות ִלי ַעזּּות ּדִ
יִקים  ּדִ ה ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ִחּלָ ל ּתְ ּדֵ ּתַ ָבר ְלַהְתִחיל, ִאם ְלִהׁשְ י ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵאיזֶה ּדָ יֹוֵתר, ֲהַגם ּכִ
ֲעבֹוַדת  ה ּבַ ה ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ ִחּלָ ֵרז ּתְ ה ַלֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ִאם ְלִהְזּדָ ֶהם ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ר ִעּמָ ּוְלַדּבֵ
זֶה ְוֵאיִני יֹוֵדַע  לּוי ּבָ י זֶה ּתָ ֶהם, ּכִ ר ִעּמָ יִקים ּוְלַדּבֵ ּדִ ה ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ְיֹהָוה, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ
ֲחֵברֹו ְוֵאין  לּוי ּבַ ר ָהֶאָחד ּתָ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ֲאׁשֶ ה ּבַ ָבִרים ַהְרּבֵ ֵמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה, ְוֵכן ֵיׁש ּדְ
ֵמֵהיָכן  ְוָהֱאֶמת  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ְוהֹוֵרנּו  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ן  ַעל־ּכֵ ַהַהְתָחָלה  ֵמֵהיָכן  יֹוְדִעין 
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ְוִכּסּוִפים ּוְתׁשּוקֹות  ְרצֹונֹות  ְוַתַעְזֵרנּו ְלִהְתַחזֵּק ּבִ ָראּוי,  ְיֹהָוה ּכָ ֲעבֹוַדת  ְלַהְתִחיל ַלֲעֹסק ּבַ
ָבר ְוָדָבר  ל ּדָ ׁשֹות ַעל ּכָ ְתִחּנֹות ּוַבּקָ ה ּוְלַהְרּבֹות ְלָפֶניָך ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ְוַגֲעגּוִעים ְלָכל ַהּדְ
ה ַלֲעׂשֹות  ה ְוִנְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ה ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ּכָ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ֵמַהּדְ
ָך  ְיֹהָוה ַחְסּדְ ֲעִדי  ּבַ ִיְגֹמר  ְיֹהָוה  תּוב:  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ִויֻקּיָ ֵלם,  ֵלָבב ׁשָ ָך ּבְ ּוְלָעְבּדְ ְרצֹוְנָך 

ן ְיִהי ָרצֹון: ֶרף. ָאֵמן ּכֵ י ָיֶדיָך ַאל ּתֶ ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ
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ים ְלֶנֶגד  ּלֹא ָיׂשִ ֲעבֹוַדת ה', ׁשֶ דֹול ּבַ ָלל ּגָ ּכְ
ֵהן  ּבֹו,  עֹוֵמד  ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ִאם  י  ּכִ ֵעיָניו 
ּלֹא  ׁשֶ ָצִריְך  ְוִהְצָטְרכּותֹו  ְרָנָסה  ּפַ ֵעֶסק  ּבְ
ְסָפִרים,  ּבִ ּמּוָבא  ּכַ ַלֲחֵברֹו  ִמּיֹום  ַיֲחׁשֹב 
י  ּכִ ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ים  ָיׂשִ ֹלא  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוֵכן 
י  ּכִ ְלַבד,  ָעה  ָ ַהּשׁ ְואֹוָתּה  ַהּיֹום  אֹותֹו  ִאם 
ִנְדֶמה  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלְכֹנס  רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ
ר  ֵבד, ְוִאי ֶאְפׁשָ א ּכָ ִאּלּו הּוא ַמּשָׂ ְלָהָאָדם ּכְ
ֲחׁשב  ּיַ ׁשֶ ֹזאת, ֲאָבל ּכְ ֵבד ּכָ א ּכָ א ַמּשָׂ לֹו ִלּשָׂ

א  ֵאין לֹו ַרק אֹותֹו ַהּיֹום ֹלא ִיְהֶיה לֹו ַמּשָׂ ׁשֶ
ֵלאֹמר:  ְליֹום  ִמּיֹום  ִיְדֶחה  ּלֹא  ׁשֶ ם  ּגַ ָלל,  ּכְ
ָנה ּוְבֹכַח  ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ָמָחר ַאְתִחיל, ָמָחר ֶאְתּפַ
ְלָהָאָדם  לֹו  ֵאין  י  ּכִ זֶה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָראּוי  ּכָ
ָעה  ָ י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹוָתּה ַהּשׁ עֹוָלמֹו ּכִ ּבְ
עֹוָלם  הּוא  ֳחָרת  ַהּמָ יֹום  י  ּכִ ּבֹו,  עֹוֵמד  ׁשֶ
ָמעּו"  ִתׁשְ קֹולֹו  ּבְ ִאם  "ַהּיֹום  ְלַגְמֵרי:  ַאֵחר 

ְיָקא: ים צה, ז( ַהּיֹום ּדַ ִהּלִ )ּתְ

ה ְלתֹוָרה ערב ִפָלּ ּתְ

ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  י  ּכִ נּו.  עֹוׂשֵ ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה  ֲחֶוה  ּתַ ִנׁשְ ּבֹואּו  )קו( 

ׁש  ַהְמַחּדֵ ְפָלאֹות,  ַהּנִ ֲאדֹון  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָמעּו.  ִתׁשְ קֹולֹו  ּבְ ִאם  ַהּיֹום  ָידֹו  ְוֹצאן  ַמְרִעיתֹו 
ּוַמֲחִליף  ים  ִעּתִ ּנֶה  ְמׁשַ ה  ְתבּוָנְתָך ַאּתָ ּבִ ר  ית, ֲאׁשֶ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ּתָ ָכל יֹום  ּבְ טּובֹו  ּבְ
ַעְצִמי  ׁש ֶאת  ְלַחּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְפָלָאה,  ְוַהּנִ דֹוָלה  ַהּגְ יׁשּוָעְתָך  ּבִ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ים,  ַמּנִ ַהזְּ ֶאת 
ֲעבֹוָדְתָך  ָכל יֹום ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ּבַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ה ְוָטֳהָרה ּבֶ ָ תֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ָכל יֹום ּבְ ּבְ
ֶאת  ל  ְלַבְלּבֵ יּוְכלּו  ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ַלֲחֵברֹו  ִמּיֹום  ֶאְחׁשֹב  ְוֹלא  ַהּיֹום  י  נֹוַלְדּתִ ִאּלּו  ּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ידּו ָעַלי ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַעל־ ָלל ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו, ֵהן ֵמֶהָעַבר, ֵהן ֵמֶהָעִתיד, ְוֹלא ַיְכּבִ י ּכְ ְעּתִ ּדַ

אֹותֹו  ִאם  י  ּכִ י  ַדְעּתִ ּבְ ֶאְחׁשֹב  ְוֹלא  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ְוֹלא  ָהֲעִתיָדה,  ָעה  ָ ְוַהּשׁ ִאים  ַהּבָ ִמים  ַהּיָ ְיֵדי 
ֱאֶמת  ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ אּוַכל ַלֲעֹסק ּבַ ֹאֶפן ׁשֶ ּה ָאז, ּבְ ֲאִני עֹוֵמד ּבָ ָעה ְוָהֶרַגע ׁשֶ ָ ַהּיֹום ְואֹוָתּה ַהּשׁ
ָכל יֹום  ֲעבֹוָדְתָך ּבְ ֵרז ּבַ ְלּבּוִלים ּוְפָחִדים ּוְכֵבדּות ְוַעְצלּות, ַרק ֶאְזּדָ ִלי ׁשּום ּבִ ְתִמימּות ּבְ ּבִ
ָעה ְוָהֶרַגע ְלַבד, ְלַמַען ֶאְתַחזֵּק ַעל־ ָ י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ְוַהּשׁ ים ְלֶנֶגד ֵעיַני ּכִ ֵמָחָדׁש, ְוֹלא ָאׂשִ
י  ֱאֶמת, ּכִ הּוא ְרצֹוְנָך ּבֶ ַבר ֲעבֹוָדה ׁשֶ ֵבד ָעַלי ׁשּום ּדְ ֱאֶמת ְוֹלא ִיְהֶיה ָכּ ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ְיֵדי־זֶה ּבַ
ַפְרָנָסִתי  י ּבְ ְעּתִ ל ֶאת ּדַ עֹוָלם, ְוֵכן ֹלא ֲאַבְלּבֵ ּבָ ל ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ַעל יֹום ֶאָחד ְיכֹוִלין ִלְסּבֹל ּכָ
יַע  ּפִ ר הּוא ַמׁשְ ֱאֶמת ֲאׁשֶ ּבֶ יֹהָוה  ּבַ ָלל, ַרק ֶאְבַטח  ּכְ ים ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו  ֻרּבִ ַהּמְ ְוִהְצַטְרכּוַתי 
יֹום  יֹום  ֲאֹדָני  רּוְך  ּבָ ָכל־ֵעת,  ּבְ לֹוַמר  ָרִגיל  ְוֶאְהֶיה  ָויֹום.  יֹום  ָכל  ּבְ ִהְצָטְרכּוֵתנּו  ל  ּכָ ָלנּו 
ִבים ַמה ּיֹאְכלּו  ֵרי ֲאָמָנה ַהּדֹוֲאִגים ְוחֹוׁשְ ֻחּסְ יֵלנּו ִמּמְ ַיֲעָמס ָלנּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתינּו ֶסָלה. ְוַתּצִ
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אֹלָהי.  ֵען ּבֵ ָ ם ְיֹהָוה ְוֶאּשׁ ׁשֵ ה ְלָמָחר, ַרק ֶאְבַטח ּבְ ֻרּבֶ ְלָמָחר, ּוֵמֵהיָכן ָיבֹוא ִהְצָטְרכּוָתם ַהּמְ
ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ יֹומֹו,  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ טֹוב  ל  ּכָ ִלי  יַע  ּפִ ַיׁשְ הּוא  ֵמעֹוִדי  אֹוִתי  ָהרֹוֶעה  ָהֱאֹלִהים 
ֵלנּו  ָכל יֹום ָויֹום, הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו ִויַפְרְנֵסנּו ִויַכְלּכְ ִטיב ַלּכֹל ּבְ ְוַהּמֵ
יָבה ֱאֹלִהים ַאל  ָבר, ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ֵאין ַמְחֹסר ּדָ ָעה ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָתִמיד ּבְ

נּו ַעד עֹוָלם: ׁשֵ ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ

ָלל ִמּיֹום  ָבה ּכְ ֲחׁשָ ל אֹוִתי ַהּמַ ַבְלּבֵ ִני ָלֹבא ְלָכל זֶה, ְלַבל ּתְ ְוַזּכֵ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחֹמל ָעַלי 
ֱאֶמת,  ְתָך, ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ה ִלְכֹנס ּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ ַלֲחֵברֹו ּבְ
ה  ָ ָעה תֹוְספֹות ְקֻדּשׁ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָכל יֹום ְלטֹוָבה, ּוְלהֹוִסיף ּבְ ׁש ּבְ ּוְלִהְתַחּדֵ
ְוֹלא ֶאְדֶחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ְוֹלא ַאְטֶעה ֶאת ַעְצִמי  ֱאֶמת.  ּבֶ ַוֲעבֹוָדתֹו  ְיֹהָוה  ְוִיְרַאת  ְוָטֳהָרה 
י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹוָתּה  עֹוָלִמי ּכִ ִאּלּו ֵאין ִלי ּבְ ָכל יֹום ּכְ ָלל, ַרק ֶאְחׁשֹב ּבְ ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ּכְ
ֹכל  ְיָקא, ּכְ יֹומֹו ּדַ ָכל יֹום ָלֵצאת חֹוַבת ַהּיֹום, ּבְ ָכל ֹעז ּבְ ץ ּבְ ל ְוֶאְתַאּמֵ ּדֵ ּתַ ָעה ְלַבד, ְוֶאׁשְ ָ ַהּשׁ
ְיָקא, ְוֹלא ֶאְפֹטר ֶאת ַעְצִמי  ָעה ּדַ ָ אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹוָתּה ַהּשׁ ֹכִחי ּבְ ְמָצא ָיִדי ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ֲאׁשֶ
יֵעִני  ֶמָך, הֹוׁשִ ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָעְזֵרִני ְלַמַען ׁשְ ָלל, ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש ְוֹלא ֶאּכָ ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ּכְ
ִהְתָקְרבּות  ָכל יֹום ּבְ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה ְוִנְפָלָאה, ּבְ ָכל יֹום ְיׁשּוָעה ֲחָדׁשָ ּבְ
ירּו ַליֹהָוה  תּוב, ׁשִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ִויֻקּיַ ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֱאֶמת ּבְ דֹול יֹוֵתר ּבֶ ּגָ
רּו ִמּיֹום ְליֹום  ּשְׂ מֹו ּבַ ְרכּו ׁשְ ירּו ַליֹהָוה ּבָ רּו ִמּיֹום ֶאל יֹום ְיׁשּוָעתֹו. ְוֶנֱאַמר, ׁשִ ּשְׂ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּכָ
ׁש ִלי  ּיֵ ִנים, ֲחֹמל ַעל ְמַעט ָיַמי ׁשֶ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ִני ְלַהֲחיֹות ֶאת ָיַמי ּבֶ ְיׁשּוָעתֹו. ַזּכֵ
ן הֹוַדע ְוָנִביא ְלַבב ָחְכָמה. ׁשּוָבה  זֶה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ ְלִהְתַמְהֵמּהַ עֹוד ּבָ
ָיֵמינּו,  ָכל  ּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנה  ּוְנַרּנְ ָך  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר  ֵענּו  ּבְ ׂשַ ֲעָבֶדיָך.  ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָמָתי  ַעד  ְיֹהָוה 
ֶקֶדם.  ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ נֹות ָרִאינּו ָרָעה. ֲהׁשִ יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ׂשַ
ר ָהָיה ִעם ֲאבֹוֵתינּו  ֲאׁשֶ נּו ּכַ ר ִיַחְלנּו ָלְך. ְיִהי ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ִעּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיֹהָוה ָעֵלינּו ּכַ ְיִהי ַחְסּדְ
יו  ְוֻחּקָ ִמְצֹוָתיו  ֹמר  ְוִלׁשְ ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ָלֶלֶכת  ֵאָליו  ְלָבֵבנּו  ְלַהּטֹות  נּו.  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ַאל 
י ִלְפֵני ְיֹהָוה ְקרֹוִבים  ְנּתִ ר ִהְתַחּנַ ה ֲאׁשֶ ה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו. ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאּלֶ ר ִצּוָ ָטיו ֲאׁשֶ ּפָ ּוִמׁשְ
יֹומֹו.  ַבר יֹום ּבְ ָרֵאל ּדְ ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפַ ט ַעְבּדֹו ּוִמׁשְ ּפַ ֶאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד: י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ְלַמַען ּדַ
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ים  ּשִׁ ְבִחיַנת ְלַמְעָלה ִמּשִׁ יִכים ִלְבֵניֶהם ֵהם ּבִ ְמׁשִ ּמַ מֹות ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ דֹוִלים ְמֹאד ׁשֶ יִקים ּגְ ֵיׁש ַצּדִ
ָרֵאל: מֹות ִיׂשְ ִרּבֹוא ִנׁשְ

ּתֹוָרה רעד

ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ִויֵגִעים  עֹוְבִדים  ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ֵיׁש 
י ֵאין  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵדי ַלֲעֹקר ַעְצָמם ֵמַהּשׁ ּכְ
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֲאוֹות  ְוַהּתַ ֵמָהֲעֵברֹות  ֲענּוג  ּתַ ָלֶהם 

ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֵמֲחַמת 
ֵהם  ן  ַעל־ּכֵ תֹוָכם,  ּבְ ֲעַדִין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֲאָבל  מּוָרה,  ּגְ ִלְכִפיָרה  יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְיֵגִעים 
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ְוַדע  אֹוָתם,  ַחת  ַמּנַ ֵאיָנּה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֲהדּות  ַהּיַ
מּוָרה  ּגְ ִלְכִפיָרה  יִעין  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֵמֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ֶכף ֵמִתים, ְוָאז  ִלי ָסֵפק ֶאל ָהֱאֶמת, ָאז ּתֵ ּבְ
רֹוִאים ָהֱאֶמת:

ּתֹוָרה ערה

זֶה א.  ּבְ ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  ּכָ
א  ִגְנַזּיָ ּבְ ׂש  ין ֵמֶהם ֵנרֹות, ְלַחּפֵ ַנֲעׂשִ ָהעֹוָלם 
ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ קּותֹו,  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  א  ַמְלּכָ ּדְ
א: ֲענּוֵגי עֹוָלם ַהּבָ ל ּתַ ְכִלית ּכָ י זֶה ּתַ ָלזֶה, ּכִ

הּוא ב.  יו  ַחּיָ ּבְ ַעְצמֹו  ִמית  ּמֵ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ
א,  ַמְלּכָ ּדְ א  ִגְנַזּיָ ּבְ ׂש  ְלַחּפֵ ים  ַחּיִ ּבַ ם  ּגַ זֹוֶכה 

"ל: ּנַ א ּכַ ֲענּוֵגי עֹוָלם ַהּבָ ל ּתַ זֶּה ּכָ ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה ערה ִפָלּ ּתְ

ר  י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ ֶות. ֹלא ָאמּות ּכִ ן ַהּמָ ן ִאיׁשַ יָטה ֲעֵנִני ְיֹהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ּפֶ )קמו( ַהּבִ

ַעל ַהֶחְמָלה  ַעל ָהַרֲחִמים, ּבַ ל עֹוָלם, ּבַ ֶות ֹלא ְנָתָנִני. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַרִני ָיּה ְוַלּמָ י ָיּה. ַיּסֹר ִיּסְ ַמֲעׂשֵ
ֲאסּוִרים  יר  ּוַמּתִ חֹוִלים  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים  סֹוֵמְך  ים.  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ְמַחּיֶה  ְוַהֲחִניָנה, 
ָמּה,  ה ְלַקּיְ ֶאְזּכֶ ֵלָמה ׁשֶ ֶמָך, ְוֵתן ִלי ֵעָצה ׁשְ ֵני ָעָפר. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּוְמַקּיֵם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ
ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ָהָרחֹוק  ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  ַעְצִמי  ֶאת  ְלָהִכין  ה  ֵמַעּתָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ַאְתִחיל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ֶרְך ָרחֹוק  ְוַהּדֶ ּנּו,  ִמּמֶ ִנְמָלט  ר ֵאין ִאיׁש  ֲאׁשֶ ל ָהָאֶרץ,  ּכָ ֶרְך  ּדֶ הּוא  ׁשֶ ִלי ָסֵפק,  ּבְ ּבֹו  ֵליֵלְך 
א  ַזְוּדָ ַוֲאִפּלּו  ְרִחיָקא,  ָלל. אֹוְרָחא  ּכְ ַעְצִמי  ְלָהִכין ֶאת  י  ִהְתַחְלּתִ ַוֲעַדִין ֹלא  ְמֹאד,  ן  ּוְמֻסּכָ
זֶה,  ם ּכָ ֵאין ִלי ֵצָדה ְלֶדֶרְך ָרחֹוק ְונֹוָרא ּוְמֻאּיָ ה, ֹלא ַדי ׁשֶ יָלא ֵלית ִלי, אֹוי, ָמה ֶאֱעׂשֶ ַקּלִ
ים  ים ַוֲעצּוִמים ְמֹאד ְמֹאד, ְוַהּנֹוְגׂשִ ֶרְך, חֹובֹות ַרּבִ אֹותֹו ַהּדֶ דֹול ּבְ ַעל חֹוב ּגָ ם ֲאִני ּבַ ַאף־ּגַ
ה,  ֲעׂשֶ ל ַהּמַ לֹום. ְוַעל ּכָ ׂש אֹוִתי ַחס ְוׁשָ ַע ְוִלְנּגֹ ָכל ֵעת ִלְתּבֹ ם ְועֹוְמִדים מּוָכִנים ּבְ ָאִצים ׁשָ
ָבה  ל ַמֲחׁשָ דֹול ְוָקָטן, ַעל ּכָ ָבר ּגָ ל ּדָ ל ֵעת ָוֶרַגע, ַעל ּכָ ּבֹון ַעל ּכָ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ֵרְך ִלּתֵ ם ֶאְצּטָ ׁשָ
ָפַני, אֹוי, אֹוי, ָמה אֹוַמר ּוָמה  ֲעִדי, ּוִמי ָיקּום ּבְ ה, ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ה. אֹוי, ָמה ֶאֱעׂשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּדִ

יֶבּנּו: י ָיקּום ֵאל ְוִכי ִיְפֹקד ָמה ֲאׁשִ ה ּכִ ר, ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ֲאַדּבֵ

ֶעְזִרי  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב  י,  ַמֲעׂשַ ֶאת  ְלֵהִטיב  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְותֹוׁשִ
ל ְיֵמי  ִמְצֹות ּכָ ִני ְלַהְרּבֹות ּבְ ּוְתַזּכֵ ֹמאל.  ּוׂשְ ֱאֶמת, ְוֹלא ָאסּור עֹוד ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין  ְלָפֶניָך ּבֶ
ין  ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ה ַוֲעצּוָמה, ַעד ׁשֶ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ּוְבָטֳהָרה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ַחּיַ
ה ֵנר ָקדֹוׁש  ּנָ ִמּמֶ ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  ּוִמְצָוה  ל ִמְצָוה  ּוִמּכָ ה,  ַהְרּבֵ י ֵנרֹות ְקדֹוׁשֹות  ּלִ ׁשֶ ְצֹות  ֵמַהּמִ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ְלִהְתַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור.  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְונֹוָרא, 
ְרצֹוְנָך  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ דֹול ּבֶ ִהְתָקְרבּות ּגָ דֹוָלה ְוַלֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה, ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבְ ּגְ
ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ יב  ְלָהׁשִ ָהעֹוָלם,  ִמן  ֵטר  ְלִהּפָ י  ּוְזַמּנִ י  ִקּצִ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוב, 
ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ַחּיַ ּבְ ן  ַוֲאַתּקֵ ם,  ּוְפּגַ ִסיג  ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵאֶליָך  ָמִתי  ְוִנׁשְ
ים ְלִהְתַוּדֹות  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַעי ָהֲעצּוִמים, ּוְתַזּכֵ ים ּוִבְפׁשָ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ַחְתּתִ י ְוׁשִ ַגְמּתִ ּפָ
ָכל ִמיֵני ִוּדּוִים  ֶפה ָמֵלא ּבְ ה ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ּבְ ָכל יֹום ָויֹום, ּוִבְפָרט ָסמּוְך ְלִמיָתִתי ֶאְזּכֶ ּבְ



ה ְלתֹוָרה ערה ִפָלּ תרכאּתְ

ְלעֹוֵרר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַוֲעצּוָמה,  ה  ַרּבָ ה  ּוִבְבִכּיָ ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ
ַוֲעֹונֹוַתי  ֲחָטַאי  ל  ּכָ ֶאת  ִלי  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח  ְמחֹול  ּתִ ׁשֶ ָעַלי,  ים  ּיִ ְוָהֲאִמּתִ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך 
ּוְבִגְלּגּוִלים  ִגְלּגּול זֶה  ּבְ ה ְוַעד סֹוף,  ִחּלָ י ְלָפֶניָך ִמּתְ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ַעי ׁשֶ ּוְפׁשָ
כּו ְלְזֻכּיֹות.  ל ָהֲעֹונֹות ִיְתַהּפְ ָלל, ַרק ּכָ ם ְוזֵֶכר ּכְ ָאר ֵמֶהם ׁשּום ֹרׁשֶ ֲאֵחִרים, ְוֹלא ִיְהֶיה ִנׁשְ
ִלי ֵחְטא  ִביָאִתי ָלעֹוָלם ּבְ ל ֲעֹונֹוַתי. ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן ָהעֹוָלם ּכְ ָרה ַעל ּכָ ּפָ ְוִתְהֶיה ִמיָתִתי ּכַ
ל  ה ְלַקּבֵ ה ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ם ְוָחָזק ּבֶ ה ִלְהיֹות ַקּיָ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ם ּכְ ּוְפּגַ
ֶפה ָמֵלא  ַמע ּבְ ָמִתי ִלְקרֹות ָאז ְקִריַאת ׁשְ ֵלָמה ֹקֶדם ְיִציַאת ִנׁשְ ַמִים ׁשְ ָעַלי עֹול ַמְלכּות ׁשָ
ר  ה ַוֲעצּוָמה, ּוְלַדּבֵ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ֵלָמה ּבְ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ דֹוָלה ּבֶ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּגְ ּבְ
ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ֶפה ָמֵלא ׁשֶ ה לֹוַמר ּבְ דֹוׁשָ ּבּוֵרי ֱאמּוָנה ַהּקְ ה ּדִ ַהְרּבֵ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרְתָך  ה,  ֵהּנָ ַעד  ָהיּו ִמימֹות עֹוָלם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְבָכל  ֲאבֹוֵתינּו, 
ִדּבּוֵרי ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה  ה, ּוְלַהֲאִריְך ּבְ ְכָתב ּוְבַעל־ּפֶ ָך ּבִ ה ַעְבּדֶ ר ָנַתּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ
ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ ְוֻתְכַלל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנה  ּבּוֵרי  ּדִ ִמּתֹוְך  ָמִתי  ִנׁשְ ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ַעד  ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ
י ְצרּוָרה  ֶניָך, ְוִתְהֶיה ַנְפׁשִ אֹור ּפָ ה, ְוַתֲעֶלה ְוִתְרֶאה ּבְ דֹוׁשָ תֹוְך ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ד ּבְ ָמִתי ִמּיַ ְוִנׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ יִקים( ַהּקְ ּדִ )ַהּצַ ַנְפׁשֹות  ָלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  ים ֶאת  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ

ֵהיָכלֹו: ר ּבְ ֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ ה ַלֲחזֹות ּבְ ָך, ְוֶאְזּכֶ ַעּמֶ

ֲעלּומֹות,  ֶמָך. ָמֵלא ַרֲחִמים, יֹוֵדַע ּתַ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָך  ַחְסּדְ ֲאָבל  ה,  ֵהּנָ ַעד  ָך  ֶנְגּדְ י  ּוָפַגְמּתִ י  ָעַבְרּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
ֵלָטה,  ׁש ּפְ ׂש ּוְלַבּקֵ ַרֲחֶמיָך ֲעַדִין ְלַחּפֵ ֵקִני ּבְ ה ְמַחזְּ ה ְמַחּיֶה אֹוִתי, ְוַאּתָ דֹול ָעָלי, ַוֲעַדִין ַאּתָ ּגָ
ֵלט, ָאדֹון ָיִחיד, ָמֵלא ַרֲחִמים, ּפֹוֶדה  ֵצל ּוְלִהּמָ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּנָ ֶ ה ּשׁ י ִמּמַ ט ַנְפׁשִ ט ּוְלַמּלֵ ְלַפּלֵ
ְלַמַען  ְמֵהָרה  ֵלָמה  ׁשְ ה  ְגֻאּלָ ְלָגֳאֵלִני  ּוַמֵהר  ָעַלי  ַרֵחם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּגֹוֵאל  ָחָזק,  ּגֹוֵאל  יל,  ּוַמּצִ
ֶהם.  י ּבָ ְלּתִ ֻהְרּגַ ָגִמים ׁשֶ ל ַהֲחָטִאים ְוַהּפְ ֲאוֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִמּכָ ל ַהּתַ ֶמָך, ִמּכָ ׁשְ
ְוֵאיְך  ר,  ְלַדּבֵ ָלל ַמה  ּכְ יֹוֵדַע  ַוֲאבֹוי, אֹוי, אֹוי, ֵאיִני  ִלי, אֹוי, אֹוי  ַוי  ִלי  ִלי, אֹוי  ַוי  ִלי  אֹוי 
ְרִגילּות ֹלא טֹוִבים  זֶה, ּבִ ִבְלּבּול ּכָ זֶה, ּבְ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ַמֲעָמד ּכָ ׁש ֵעָצה ְוַתֲחּבּוָלה ּבִ ְלַבּקֵ
ֲעַדִין  רֹוֶאה  ֲאִני  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  זֶה.  ּכָ ֹעֶרף  יּות  ַקׁשְ ּבְ זֶה,  ּכָ ָיַדִים  ִרְפיֹון  ּבְ ה,  ֵאּלֶ ּכָ
יֹום  ָכל  ּבְ ים  ְוִנְצִחּיִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָסִדים  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָעַלי  ָהֲעצּוִמים  ְוַרֲחֶמיָך  ים  ָהַרּבִ ֲחָסֶדיָך 
ְמֹאד  ְמֹאד  ָעַלי  דֹול  ּגָ ָך  ַחְסּדְ ה.  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ִמּשְׁ י  ַנְפׁשִ ְלּתָ  ְוִהּצַ ָעָלי  דֹול  ּגָ ָך  ַחְסּדְ י  ּכִ ָויֹום, 
י  ְרַעּפַ ׂשַ ֹרב  ּבְ ִיְסָעֵדִני.  ְיֹהָוה  ָך  ַחְסּדְ ַרְגִלי  ָמָטה  י  ָאַמְרּתִ ִאם  ר.  ִמְסּפָ ְוֵאין  ֵחֶקר  ֵאין  ַעד 
י,  ּפַ ּכַ ֵאֶליָך  ֹטַח  ִלׁשְ ֶאֱעֹמד  י  ַמְרּתִ ִמׁשְ ֲעַדִין ַעל  ן  י. ַעל־ּכֵ ַנְפׁשִ עּו  ַעׁשְ ְיׁשַ ְנחּוֶמיָך  ּתַ י  ִקְרּבִ ּבְ
ֵלמֹות  י ֵעצֹות ׁשְ ִלּבִ ַלח ּבְ ֱאֶמת. ְוִתׁשְ ֵלָמה ּבֶ יֵעִני ְיׁשּוָעה ׁשְ ִני ּוְתַרֵחם ָעַלי ְותֹוׁשִ ָחּנֵ ּתְ ַעד ׁשֶ
ִנים ִלְתׁשּוָבה  ל ּפָ ה ַעל ּכָ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָעה, ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּיֹות ּבְ ֲאִמּתִ
ִלְהיֹות  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָתִמיד,  ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב  ְוַלֲעׂשֹות  ֵמַרע  ָלסּור  ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ
ׂש  ה נֹוֵתן ָלֶהם ְרׁשּות ְלַחּפֵ ר ַאּתָ פּון ְוָגנּוז, ֲאׁשֶ ְכַלל ְיֵרֶאיָך ּוְתִמיֶמָך ַהזֹּוִכים ְלַרב טּוב ַהּצָ ּבִ
ְצֹות  ל ַהּמִ ין ֵנרֹות ְקדֹוׁשֹות ִמּכָ ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ה ׁשֶ ֵרי ֶחְלָקם. ְוֶאְזּכֶ א, ַאׁשְ א ְדַמְלּכָ ִגְנַזּיָ ׁש ּבְ ּוְלַבּקֵ
ֵעת ִמיָתִתי  ה ּבְ ְצֹות ֶאְזּכֶ ל ַהּמִ דֹוׁשֹות ׁשֶ י, ְוֵאֶצל ֵאּלּו ַהּנֵרֹות ַהּקְ ַחּיַ ִני ַלֲעׂשֹות ּבְ ה ְמַזּכֵ ַאּתָ ׁשֶ

ְך: ִכּסּוָפא ַקּמָ א, ְוֹלא ֵאיעּול ּבְ א ְדַמְלּכָ ִגְנַזּיָ ׁש ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ְלַחּפֵ



ּתֹוָרה רעו תרכב

ָבר. ַוֲאִני ַמֲאִמין  ל ּדָ ֵלא ּכָ ה ְוֹלא ִיּפָ ָך ֹלא ִיְקׁשֶ ֹאל, ֲאָבל ִמּמְ יִתי ִלׁשְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ִהְקׁשֵ
ֲעַדִין  דֹוִלים ׁשֶ ים ְוַרֲחֶמיָך ַהּגְ ִנְפְלאֹוֶתיָך ָהֲעצּוִמים ּוְבטֹובֹוֶתיָך ַהּנֹוָרִאים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ּבְ
ַהּנֹוָרִאים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ זֶה  ְלָכל  ִלְזּכֹות  ִתְקָוה  ִלי  ם  ּגַ ֵיׁש 
ׁש אֹוְתָך  ה ְלַבּקֵ ְתחֹון ּפֶ ִמיד ּוִבְלָעָדם ֵאין ָלנּו ׁשּום ּפִ ָעִנים ּתָ ֶהם ָאנּו ִנׁשְ ר ּבָ ִבים, ֲאׁשֶ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ
ֶניָך ַעל  ׁש ּפָ ָעִנים ְלַחּלֹות ּוְלַבּקֵ דֹול ָאנּו ִנׁשְ ֹכָחם ַהּגָ ים, ֲאָבל ּבְ ְקַטּנִ ּבִ ָבר ָקָטן ׁשֶ ֲאִפּלּו ַעל ּדָ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ם ָעַלי ְוַעל ּכָ יק ּגַ י ֹכָחם ּוְזכּוָתם ַמְסּפִ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּכִ ּבְ ֻדּלֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ ל ַהּגְ ּכָ
י  ּתִ ַרׂשְ ָך, ּפֵ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶמָך הֹוׁשִ י ְוִנְצִחי. ָעְזֵרִני ְלַמַען ׁשְ ְלַזּכֹות אֹוָתנּו ְלָכל טּוב ֲאִמּתִ
ג  יֵעִני ְלַדּלֵ ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ֲחֹמל ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים,  י ּכְ ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפׁשִ
ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  ּוְבָתִמים  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ּכָ ַעל  ץ  ּוְלַקּפֵ
ְך ִלְפֵני  ִחי ְלִהְתַהּלֵ ֶות ֲהֹלא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ תּוב, ּכִ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ְנָצִחים. ִויֻקּיַ
י  ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָעָלְיִכי. ּכִ י ְיֹהָוה ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי ּכִ ים. ְוֶנֱאַמר, ׁשּוִבי ַנְפׁשִ אֹור ַהַחּיִ ֱאֹלִהים ּבְ
ים. ּתֹוִדיֵעִני  ַאְרצֹות ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ְיֹהָוה ּבְ ִחי. ֶאְתַהּלֵ ְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ ִמּמָ

יִמיְנָך ֶנַצח. ָאֵמן ְוָאֵמן: ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ֹאַרח ַחּיִ

ּתֹוָרה רעו

א יֹוִמין:  ּתָ ל ׁשִ ּה ּכָ ְרכּון ִמּנֵ ִיְתּבָ ִגין ּדְ ָלל, ַרק ּבְ ִביָעה ּכְ ִביל ׂשְ ׁשְ ת ֵאיָנּה ּבִ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

ָמר ִיְפָרח ּתָ יק ּכַ ּתֹוָרה רעז י ַצּדִ

ׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ָהָאָדם, ֵאין ָלָאָדם א.  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
מֹו  ּכְ לֹוַמר:  ֹוְנִאים  ַהּשׂ ֶנֶגד  ּכְ ַעְצמֹו  ַלֲעֹמד 
זֶה  י  ּכִ ֶנְגּדֹו,  ּכְ לֹו  ה  ֶאֱעׂשֶ ן  ּכֵ ִלי  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ
ׁשֹו ִלְראֹות ּבֹו  ֹוֵנא ָיבֹוא ִלְמֻבּקָ ַהּשׂ ּגֹוֵרם ׁשֶ
ּבֹו,  ִלְראֹות  רֹוֶצה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ְזכּות  ְלַכף  אֹוָתם  ָלדּון  ָראּוי  א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהּטֹובֹות,  ל  ּכָ ָלֶהם  ְוַלֲעׂשֹות 
א  ַרּבָ ַאּדְ ְוָאז  ֹוֵנא,  ַהּשׂ בֹות  ַמְחׁשְ ֵמִפיר 

ְבּתֹו ָהָרָעה ַעל ֹראׁשֹו: ׁשּוב ַמֲחׁשַ ּתָ

ִעים, ֲאָבל ב.  ַהחֹוְלִקים ֵהם ְרׁשָ ׁשֶ ְוָכל זֶה ּכְ
ָנָתם  ּוָ ּכַ אי  ַוּדַ ּבְ יִקים  ַצּדִ ָעָליו  חֹוְלִקים  ׁשֶ ּכְ
ִאין אֹותֹו  ִריִמין ּוְמַנּשְׂ ּמְ הּוא ַרק ְלטֹוָבה, ׁשֶ
ַעל־ ֵמָעָליו  יִנים  ּדִ יִקין  ּוַמְמּתִ ַעל־ְיֵדי־זֶה, 
חֹוְלִקין ָעָליו. ְוזֶה ָצִריְך ָהָאָדם ָלַדַעת  ְיֵדי ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת  ָעָליו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ַרק ְלטֹוָבה, ְוָצִריְך ְלַבּקֵ

הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  זֶה  ּבָ ַעְצמֹו  ַיְטֶעה  ּלֹא  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  מּוָרה  ּגְ ַמֲחֹלֶקת 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ מּוָרה  ּגְ ַמֲחֹלֶקת  ר  ּבֵ ִיְתּגַ

לֹום ַעל־ְיֵדי־זֶה: ַחס ְוׁשָ

א ֲעִנּיּות ְוֵאין זֹוִכין ג.  ַעל־ְיֵדי ַמֲחֹלֶקת ּבָ
א ְרפּוָאה  לֹום ּבָ ִלְרפּוָאה, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ׁשָ

ּוַפְרָנָסה:

ל ד.  ׁשֶ ָהֲאִכיָלה  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ
י  ּכִ ְמֹאד.  ְיָקָרה  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ
ן  ְוַעל־ּכֵ ֹקֶדׁש,  ּה  ּלָ ּכֻ ֱאֹלהּות,  ּה  ּלָ ּכֻ ִהיא 
ת,  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  דֹוָלה  ּגְ ִמְצָוה 

ת: ּבָ ּקּון ְלִחּלּול ׁשַ ְוהּוא ּתִ

ּתֹו ה.  ִחיַנת ִמיַתת ִאׁשְ ת הּוא ּבְ ּבָ ִחּלּול ׁשַ
ת  ּבָ ׁשַ ַוֲאִכיַלת  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָהִראׁשֹוָנה 

ּקּון ָלזֶה: הּוא ּתִ



ה ְלתֹוָרה רעז ִפָלּ תרכגּתְ

ֵאין ו.  ַהֹחל  יֵמי  ּבִ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ
י ִאם  ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָלֶהם ּכַֹח ֵליֵלְך ִלְפֵני ַהּשׁ
ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְוהֹוְלִכין  עֹוִלים  ָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ִאם  ַאף  ֶהם  ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ְמׁשַ ְוהּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ
ָנה  ּוָ ים ּוְבִלי ּכַ ַטּנִ ּקְ ּבַ ים ַעל־ְיֵדי ָקָטן ׁשֶ ַנֲעׂשִ
ֶרְך  ים ּדֶ ְצָוה. ְוֵהם עֹוׂשִ ֵלמּות ָהָראּוי ְלַהּמִ ּוׁשְ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ה ּוְרָחָבה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ בּוׁשָ ּכְ

הּוא  ת ׁשֶ ּבָ ה ַעל־ְיֵדי ֲאִכיַלת ׁשַ ְוָכל זֶה ַנֲעׂשֶ
"ל: ּנַ ת ּכַ ּבָ בֹוד ׁשַ ר ּכְ ִעּקַ

ה(, ז.  קכ,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְך"  ֶמׁשֶ י  ַגְרּתִ י  ּכִ י  ּלִ "אֹוָיה 
ַעל  ְצַטֵער  ּמִ ׁשֶ תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ן  ְלַכּוֵ ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה 
ֵהם  ׁשֶ פּולֹות  ַהּנְ ִמיָראֹות  ִמְתָיֵרא  ָהָיה  ׁשֶ
יִנים,  ּדִ ִרים(  ְוֶעׂשְ ֵמאֹות  לֹוׁש  )ׁשְ ִמש"ך  ִאים  ּבָ

ְך": י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ ְוזֶהּו: "ּכִ
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ָעָפר  ּכֶ י  ְוַנְפׁשִ ִתּדֹום  י  ַנְפׁשִ ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי  )קז( 

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ לֹום  ׁשָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ִני  ַזּכֵ לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲאדֹון  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְהֶיה.  ּתִ ַלּכֹל 
ָלל  ַמֲחֹלֶקת ּכְ ֵלם, ְוֹלא ַאֲחִזיק ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ִמיד ּבֶ לֹום ּתָ לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ ִלְהיֹות אֹוֵהב ׁשָ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  י  ְחּתַ ּתַ ֲחִתירֹות  ְוחֹוְתִרים  י  ֶנְגּדִ ּכְ ְוָקִמים  ָעַלי  ַהחֹוְלִקים  ֶנֶגד  ַוֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם, 
ם ַלֲעׂשֹות  ֶנְגּדָ ּלֹא ֶאֱעֹמד ּכְ ִני ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ַזּכֵ ְמֵרִני, ּתְ ים, ָהַרֲחָמן ִיׁשְ עֹוׂשִ ֶ ים ִלי ַמה ּשׁ ְועֹוׂשִ
ה ָלדּון אֹוָתם ְלַכף ְזכּות ְוַלֲעׂשֹות ָלֶהם  א ֶאְזּכֶ ים ִלי, ַרק ַאְדַרּבָ ֵהם עֹוׂשִ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ֶנְגּדָ ָלֶהם ּכְ
ר  ֲאׁשֶ תּוב, ַאל ּתֹאַמר ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְהֶיה, ּכְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ֱאֶמת ְוַנְפׁשִ ל ַהּטֹובֹות, ּוְלַקּיֵם ּבֶ ּכָ
ה ַליֹהָוה  ָמה ָרע ַקּוֵ ּלְ ָפֳעלֹו. ּוְכִתיב. ַאל ּתֹאַמר ֲאׁשַ יב ָלִאיׁש ּכְ ה לֹו ָאׁשִ ן ֶאֱעׂשֶ ה ִלי ּכֵ ָעׂשָ
ל ַהּטֹובֹות,  ין ָעֶליָה ְוִהיא נֹוֶתֶנת ָלֶהם ּכָ ׁשִ ַהּכֹל ּדָ ׁש, ׁשֶ ָעָפר ַמּמָ ה ִלְהיֹות ּכְ ע ָלְך. ְוֶאְזּכֶ ְויֹוׁשַ
ה.  ּיָ ׁשִ יָנה ְיֵדיֶהם ּתֻ בֹות אֹוְיַבי ְוׂשֹוְנַאי, ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ל ּוְלָהֵפר ַמְחׁשְ ה ְלַבּטֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ
ִמים ָעַלי ְלָרָעה ְמֵהָרה  ׁשּוב. ְוָכל ַהּקָ ּה ִיּפֹל ְוגֹוֵלל ֶאֶבן ֵאָליו ּתָ ַחת ּבָ ַ ֶהם, ּכֹוֶרה ּשׁ ם ּבָ ִויֻקּיַ

ם: ְבּתָ ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ

ְלַמֲחֹלֶקת  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת  ין  ּבֵ ּוְלַהְבִחין  ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ י,  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ ֵעיַני  ח  ְוִתְפּתַ
ָלזֶה  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ִהיא  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ְלַהֲאִמין  ה  ְוֶאְזּכֶ יִקים.  ַצּדִ ל  ׁשֶ
ֵמָעָליו,  יִנים  ּדִ יִקים  ּוַמְמּתִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  אֹותֹו  ִאין  ּוְמַנּשְׂ ְמִריִמין  י  ּכִ ָעָליו,  חֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ
מּוָרה ַחס  ִאּלּו ִהיא ַמֲחֹלֶקת ּגְ יִקים, ּכְ ל ַצּדִ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ַהּמַ לֹום ּבְ יֵחִני ִלְטעֹות ַחס ְוׁשָ ְוֹלא ַתּנִ
ל  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֲחֹלֶקת ּדִ ֹזאת ַהּמַ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ֲחֹלֶקת ּדְ ן ֲאִחיָזה ְלַהּמַ ּלֹא ִלּתֵ ֵדי ׁשֶ לֹום, ּכְ ְוׁשָ
ַמְעָנה ָאְזָני.  ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים ּתִ ּקָ ׁשּוָרי ּבַ ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ תּוב, ַוּתַ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ יִקים, ִויֻקּיַ ַצּדִ

ה: ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ

ה  ְתַרּבָ ּנִ ׁשֶ ֲחֹלֶקת,  ַהּמַ ִרּבּוי  ל  ּכָ יֹוֵדַע ֶאת  ה  ַאּתָ ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ֲחֹלֶקת  ְוַהּמַ ִעים,  ּוְרׁשָ ינֹוִנים  ּבֵ יִקים  ַצּדִ ין  ּבֵ ים,  ֳאָפּנִ ה  ַכּמָ ּבְ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ
לּו  ִנְכׁשְ ים  ַרּבִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָיא,  ּסְ ּוְבִאְתּכַ ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ יֹום,  ָכל  ּבְ ט  ֵ ּשׁ ּוְלִהְתּפַ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוָצה 
דֹורֹוֵתינּו  ה ְמֹאד ּבְ ְתַרּבָ ּנִ עֹות ּוֵפרּוד ְלָבבֹות ׁשֶ ֲחֹלקֹות ְוִחּלּוֵקי ַהּדֵ ְוָנְפלּו ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהּמַ
ַעד  ֲאֵליֶהם,  ְלִוים  ַהּנִ ּוֵבין  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ין  ּבֵ גֹוְרָיא  ַקּטֵ ה  ַנֲעׂשָ י  ּכִ ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ
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ים  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוַרּבִ ה ְלַמֲחֹלֶקת ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ֲחֹלֶקת ּדִ ין ַהּמַ יל ּבֵ ה ְלַהְבִחין ּוְלַהְבּדִ ר ָקׁשֶ ֲאׁשֶ
ָנְפלּו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.  ֶ ָנְפלּו ֵמֱאמּוַנת ֲחָכִמים ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַגְמֵרי, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ָנְפלּו ְלַמה ּשׁ
ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ּוִבְלָעָדם ֹלא ָנִרים ֶאת  י ֵהם ַחּיֵ ּה, ּכִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְיסֹוד ּכָ ּכִ
ְך  לּות ּוָמׁשַ ר ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ ים ֲאׁשֶ ה. ּוְבצֹוק ָהִעּתִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ ָיֵדינּו ְוֶאת ַרְגֵלינּו ּבְ
זֶה ְוֵאיְך  י יֹוֵדַע ַעד ָמה, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ָלל, ֵאין ִאּתִ נּו ֵאיָנה ְצלּוָלה ּכְ ְעּבּוד ְוַדְעּתֵ ָעֵלינּו ַהּשִׁ
ג. ְוֵאיִני יֹוֵדַע  ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָ י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ ים ֶאְפֶנה, ׁשָ דֹוׁשִ זֶה, ֶאל ִמי ִמּקְ י ּבָ ְעּתִ ן ּדַ ְלַכּוֵ
יִקים  ּדִ י ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי, ְלַהְבִחין ְוֵליַדע ִמי ֵהם ַהּצַ ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ּכִ
ר  ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ּיֹות, ּוְלַהְדִריֵכִני ּבְ ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלָיֵעץ אֹוִתי ֵעצֹות ֲאִמּתִ ים ׁשֶ ּיִ ְוַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ
ר  ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל ּכָ י ְקָצָרה ּכָ ְעּתִ ים ּדַ ַמִים, ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָ ּשׁ ּבַ ְוָהֱאֶמת, ּוְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך ָאִבי ׁשֶ
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  י ָצרֹות  ּכִ ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ זֶה  ּבָ ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ֲאִפּלּו  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ה  ַכּמָ עֹוָלם, ּבְ ה ּבָ ְתַרּבָ ּנִ ֲחֹלֶקת ּוֵפרּוד ְלָבבֹות ׁשֶ ֹלא זֶה, ְונֹוַסף ָלזֶה ִרּבּוי ַהּמַ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ
ֲעׂשֹות, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְוֵאיְך  ָלל ַמה ּלַ ה ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ים ְוִעְנָיִנים ׁשֹוִנים. ְוַעּתָ ִחינֹות ָוֳאַפּנִ ּבְ
ּכֹור ְוֵאיִני יֹוֵדַע  ּשִׁ ל ּכַ ל ַעל זֶה, ַוֲאִני ְמֻבְלּבָ ּלֵ ז ְוֵאיְך ְלִהְתּפַ ר ְוֵאיְך ְלַצְפֵצף ְוֵאיְך ְלַרּמֵ ְלַדּבֵ
ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  י.  ּנִ ִמּמֶ ְכִלית  ְוַהּתַ ַהּסֹוף  ְהֶיה  ּיִ ּוַמה  עֹוָלם,  ּבָ ֲאִני  ֵהיָכן  ָלל  ּכְ
ה,  ַעּתָ ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ֵאיְך  ֵדִני  ַלּמְ ִמּגֹוְזלֹו,  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ּנּו  ִמּמֶ ֵמָחָזק  ָעִני  יל  ַמּצִ
ים, ָעְזֵרִני  ָכל ָהֳאַפּנִ יֵלִני ֵמִריב ּוַמֲחֹלֶקת ּבְ ה. ַהּצִ ים ָעַלי ַעּתָ ּיִ ֵאיְך ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ
רּוָחִנּיּות, ֹלא ְלַמְעָלה  ִמּיּות ְוֹלא ּבְ ַגׁשְ ּלֹא ַיֲחֹלקּו ְוֹלא ָיִריבּו ָעַלי ֹלא ּבְ יֵלִני ׁשֶ יֵעִני ְוַהּצִ ְוהֹוׁשִ
ל  עֹוָלם, ִמּכָ ּבָ ר ׁשֶ ׁשֵ ֲאִני ֹלא ֶאְהֶיה חֹוֵלק ַעל ׁשּום ִאיׁש ּכָ יֵלִני ׁשֶ ְמֵרִני ְוַהּצִ ה. ְוׁשָ ְוֹלא ְלַמּטָ
יִקים ׁשֹוְכֵני  ים, ּוִבְפָרט ַעל ַצּדִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ י ׁשּום ַצד ַמֲחֹלֶקת ַעל ַצּדִ ִלּבִ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ל  ה ֶלֱאֹהב ֶאת ּכָ ה. ְוֹלא ֵאֵצא ָלִריב ִעם ׁשּום ָאָדם, ַרק ֶאְזּכֶ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ָעָפר ְקדֹוׁשִ
ה טֹוב  תּוב, סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ם, ּוְלַקּיֵם ּבֶ ּלָ לֹום ִעם ּכֻ ׁשָ ָרֵאל ּוְלַהֲחִזיק ּבְ ִיׂשְ

לֹום ְוָרְדֵפהּו: ׁש ׁשָ ּקֵ ּבַ

ר ְלֹחֶדׁש ִאיּיָ

ֲחֹלֶקת  ל ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵאל, ּוְתַבּטֵ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ָרֵאל ְקֻדּשׁ ל ִיׂשְ יְך ָעַלי ְוַעל ּכָ ִני ְלַהְמׁשִ ּוְתַזּכֵ
ֶאֶרץ  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶאֶרץ  ם  ׁשֵ ּבְ ַרק  ַנַען,  ּכְ ֶאֶרץ  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקֵראת  ִתְהֶיה  ְוֹלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ 
ָרֵאל ְלָכל ָהֲאָרצֹות, ּוְתָבֵרְך ֶאת  דֹוָלה ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ּגְ יְך ׁשֶ ָרֵאל. ְוַתְמׁשִ ִיׂשְ
ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ָהֲאָדָמה,  ִרי  ּפְ ל  ּכָ ְוֵאת  ָהָאֶרץ  ְיבּול 
ֲחלּוֵאי  ל ּתַ אֹות ֶאת ּכָ ָכל ְיבּול ָהָאֶרץ ְלַרּפְ ן ּכַֹח ּבְ ּתֵ ים, ּתִ ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ְוחֹוְנִטים  ּפֹוְרִחים  ּבֹו  ׁשֶ ִזיו,  ֶיַרח  ר הּוא  ִאּיָ ֹחֶדׁש  ּבְ ּוִבְפָרט  ָרֵאל.  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ּוַמְכאֹוֵבי 
אְקטֹוִרים  ּדָ ׁשּום  ִעם  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַלֲעֹסק,  ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָהָאֶרץ.  ְיבּול  ל  ּכָ
ל  ּכָ אֹות  ְלַרּפְ ּכַֹח  ֶהם  ּבָ ִפיַע  ְוַתׁשְ ָהָאֶרץ  ְיבּול  ל  ּכָ ֶאת  ָבֵרְך  ּתְ ַרק  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְורֹוְפִאים 
ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל  ֵלָמה ְלָכל ּתַ ָרֵאל ְוַתֲעֶלה ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ֲחלּוֵאי ּוַמְכאֹוֵבי ַעּמְ ּתַ
ה. ְוֵאין ָלנּו ׁשּום  י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו )ּוִבְפָרט ְוכּו'(, ּכִ
י ִאם ָעֶליָך ְלַבד, ּבֹוֵרא ְרפּואֹות.  אְקטֹוִרים, ּכִ ל ָהרֹוְפִאים ְוַהּדָ ְסִמיָכה ַעל ׁשּום ְרפּוָאה ׁשֶ
עֹוָלם.  דֹול ּבָ לֹום ּגָ יְך ׁשָ ה. ְוַתְמׁשִ ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְרָפֵאינּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ
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י ִלְסּפֹוָתּה ִיּסֹגּו  י ַנְפׁשִ רּו ַיַחד ְמַבְקׁשֵ ְלמּו ְוֵיֹבׁשּו. ֵיֹבׁשּו ְוַיְחּפְ ינּו ְוִיּכָ לּו ַתְחּתֵ ְוָכל ׂשֹוְנֵאינּו ִיּפְ
י ָרָעִתי.  ה ְמַבְקׁשֵ ה ּוְכִלּמָ י ַיֲעטּו ֶחְרּפָ ְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי. ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו ׂשֹוְטֵני ַנְפׁשִ ָאחֹור ְוִיּכָ
ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָרַגע.  ֵיֹבׁשּו  ָיׁשּובּו  אֹוְיָבי  ל  ּכָ ְמֹאד  ֲהלּו  ְוִיּבָ ֵיֹבׁשּו 
י ָגלּוי ְוָידּוַע  לֹום, ּכִ א ַעל־ְיֵדי ִריב ּוַמֲחֹלֶקת ַחס ְוׁשָ ְרָנָסה ַהּבָ ֵמֲעִנּיּות ְוַדּלּות ְוֶחְסרֹון ַהּפַ
ה ִאם ִנְמָצִאים ׂשֹוְנִאים ְוחֹוְלִקים ָעַלי  לֹום ֶוֱאֶמת ְמֹאד, ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ׁשָ ֲאִני ָחֵפץ ּבְ ְלָפֶניָך ׁשֶ
ְוַעל  ָעַלי  ַוֲחֹמל  ְלָחָמה. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ְוחּוס  ַלּמִ ה  ר ֵהּמָ ְוִכי ֲאַדּבֵ לֹום  ם, ֲאִני ׁשָ ִחּנָ ּבְ
ם,  ִחּנָ ׂשֹוְנֵאי  ֲעֵליֶהם  ִמְתעֹוְרִרים  ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלַדְרֵכי  ְלִהְתָקֵרב  ַהֲחֵפִצים  ל  ּכָ
ַרֵחם  ָדָבר.  ֹלא  ַעל  ם  ִחּנָ ֲעֵליֶהם  ם  ּנָ ׁשִ ְוחֹוְרִקים  ְרִדיפֹות,  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ אֹוָתם  ְורֹוְדִפים 
ְמָרה  ֵבִני. ׁשָ ּגְ ׂשַ ְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמאֹוְיַבי ֱאֹלָהי ִמּמִ יֵלִני ֵמֶהם, ַהּצִ ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ְוַהּצִ

י ָחִסיִתי ָבְך: יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ַנְפׁשִ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ְוָכבֹוד  ר  ֹעׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְמָחה  ׂשִ ֹרב  ִמּתֹוְך  ָראּוי  ּכָ תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ
ַעל  ָדא  ְקּפֵ ׁשּום  ֶאְצִלי  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ֲעֹונֹות.  ִמעּוט  ּוִמּתֹוְך 
ים  ַמֲעַדּנִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֹעז  ָכל  ּבְ ץ  ְוֶאְתַאּמֵ ֶאְתַחזֵּק  ַרק  ְויֹום־טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ הֹוָצאֹות 
מֹו  ּכְ ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוֶלֱאֹכל  ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  טֹוִבים  ָקאֹות  ּוַמׁשְ ּוַמֲאָכִלים 
ר ִהְזִהירּו אֹוָתנּו  תּוב, ִאְכלּוהּו ַהּיֹום. ְוַכֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ִהְזַהְרּתָ אֹוָתנּו ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  ּלֹו ֱאָלהּות, ּכֻ ת ּכֻ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ ָכל ֹעז, ּכִ ת ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ה ְלַעּנֵ ים ַהְרּבֵ דֹוׁשִ ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
ן  ת־ֹקֶדׁש ְלַתּקֵ ּבָ ה ַעל־ְיֵדי ֲאִכיַלת ׁשַ ֹקֶדׁש, ְועֹוֶלה ְלָמקֹום ַאֵחר ְלַגְמֵרי ֵמֲאִכיַלת ֹחל. ְוֶאְזּכֶ
ֵלמּות  ׁשְ ָמר ּבִ ר ָוָדם ִלְהיֹות ִנְזָהר ְוִנׁשְ ׂשָ ה ְמֹאד ְלּבָ ׁשֶ ּקָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ ת, ּכִ ּבָ ָגם ִחּלּול ׁשַ ּפְ
ִני  עֹוָלם, ּוְתַזּכֵ ּבָ ת ׁשֶ ּבָ ל ִמיֵני ִחּלּול ׁשַ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ׁשְ ה ְלַבד ּתִ ת, ַרק ַאּתָ ּבָ ֵמִחּלּול ׁשַ
י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ָגם  ּפְ ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ּבַ ְלַהְרּבֹות 

ֵמעֹוִדי:

ְוֹלא  ְוִיְחיּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַאְלָמן  ֵמֹעֶנׁש  יֵלנּו  ְוַהּצִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוֶאת  ְמֵרנּו  ְוׁשָ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם 
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלַהֲאִריְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ְוָכל  ֲאַנְחנּו  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָהִראׁשֹונֹות,  ְנׁשֹוֵתינּו  ָימּותּו 
ל ִמי  ָרה ׁשֶ ה יֹוֵדַע ְמִרירּות ַהּצָ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ה ְוָטֳהָרה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ִעם ְנׁשֹוֵתינּו ָהִראׁשֹונֹות ּבִ
ֲעדֹו ּוְכִאּלּו  ְך ּבַ רֹות ְועֹוָלם ָחׁשַ ִסיעֹוָתיו ִמְתַקּצְ ּפְ לֹום, ׁשֶ ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ַחס ְוׁשָ ָתה ִאׁשְ ּמֵ ׁשֶ

ְזָבן: ָיָמיו ְוכּו', ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֱחַרב ּבֵ

דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ַעל־ְיֵדי  ּוִבְפָרט  ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  נּו  ּוְתַזּכֵ
ּלּו  ּגִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרִכים  ַהּדְ יל  ּוְלַהְגּדִ ְלַהְרִחיב  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ה  ים, ַאּתָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ל ָהעֹוָלִמים, ֱאֹלֵהי ָכל  ּכָ עֹוָלם. ִרּבֹון  ּבָ ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ים  דֹוׁשִ ָרִכים ַהּקְ ל ַהּדְ עֹוָלם, ֶאת ּכָ יִקים ּבָ ּדִ ֲעלּו ְוָעׂשּו ְגדֹוֵלי ַהּצַ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ּכָ
ה ִטְרחֹות  ה ְיִגיעֹות ָיְגעּו ְוַכּמָ עֹוָלם, ְוַכּמָ יכּו ּבָ ָחְתרּו ְוָחְפרּו ְוִהְמׁשִ ְפָלִאים ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ
ָכל־ֵעת, ַעד  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבְ ה ִעּנּוִיים ִויּסּוִרים ָסְבלּו ּבִ ר, ְוַכּמָ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ָטְרחּו ּבְ
ֶהם  ּבָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָמָמה  ׁשְ ר  ִמְדּבַ ְמקֹומֹות  ּבִ ְוִנְפָלִאים  ִרים  ְיׁשָ ְדָרִכים  ּוָמְצאּו  ָחְתרּו  ר  ֲאׁשֶ
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ה ָאָנה  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְוָעְברּו ַהְרּבֵ ֶהם ִאיׁש. ְוָהְלכּו ּבִ ּלֹא ָעַבר ּבָ ְמקֹומֹות ׁשֶ ֶרְך ֵמעֹוָלם, ּבִ ּדֶ
ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ֲאָבל  ים.  ָלַרּבִ ה  בּוׁשָ ּכְ ֶרְך  ּדֶ ֶהם  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ָעִמים  ּפְ ה  ַכּמָ ְוָאָנה 
יָצנּות  ְוַהּלֵ ֲחֹלקֹות  ַהּמַ ּוֵמִרּבּוי  ָהָרִעים,  ְוַתֲאוֹוָתיו  ָהעֹוָלם  ִמּיּות  ׁשְ ּגַ ֲעִכיַרת  ֹעֶצם  ֵמֲחַמת 
ֶנֱעָלִמים ֵמֹרב ָהעֹוָלם,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרִכים  ַהּדְ ֲעַדִין  בֹוד, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוַהּכָ ֲאָוה  ְוַהּתַ ְנָאה  ְוַהּקִ
ַהּנֹוָרִאים,  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ֵליֵלְך  ְורֹוִצים  יָקיו,  ְוַצּדִ ְיֹהָוה  ֶאת  ים  ׁשִ ַבּקְ ַהּמְ ֵעיר  ִמזְּ ְמַעט  ַוֲאִפּלּו 
ה  ּלּו ֵעצֹות ּוְדָרִכים ַהְרּבֵ י ְכָבר ּגִ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ רֹות. ַאְך ַאּתָ ה ַהְסּתָ ַכּמָ ם ֵמֶהם ּבְ ְרּכָ ָרה ּדַ ִנְסּתְ
הּוא,  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶרְך ְוֵעָצה ּבְ ְהֶיה, ָיֹכל ִלְמֹצא ּדֶ ּיִ ל ָאָדם, ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ ר ּכָ עּור, ַעד ֲאׁשֶ ִלי ׁשִ ּבְ
ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ַעל  בּוׁשָ ּלֹא יּוְכלּו ִלְמֹצא ֶדֶרְך ּכְ ָעה ׁשֶ י ֵאין ָמקֹום ְוֵאין ָאָדם ְוֵאין ׁשָ ּכִ
ים  דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ ּלּו ָלנּו ּבְ ר ּגִ יחֹוֵתיֶהם ְותֹורֹוֵתיֶהם ּוְרָמזֵיֶהם ֲאׁשֶ ְרֵכי ֵעצֹוֵתיֶהם ְוׂשִ י ּדַ ּפִ
בֹוֶתיָך,  יָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ ה, ַמה ּגָ דֹורֹוֵתינּו ֵאּלֶ טּו ּבְ ׁשְ ְתּפַ ּנִ ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ָלנּו  ּלּו  ּגִ ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ה ְלאֹור  ֵאּלֶ דֹורֹות  ּבְ יָת אֹוָתנּו  ִזּכִ ר  ֲאׁשֶ
ְרֵכיֶהם  ל ּדַ ן ּכָ ה ְמֹאד ַלֲעֹזר, ַעל־ּכֵ ִחיָרה ָקׁשֶ ַבַעל ּבְ ּלְ יָת ָלנּו ַעל ָיָדם ׁשֶ ּלִ ָבר ּגִ ְלָפֵנינּו. ֲאָבל ּכְ
ַהּנֹוָרִאים  ָהְרָחִבים  ְוַדְרֵכיֶהם  נּו,  ֵמִאּתָ ר  ְוֶהְסּתֵ ֶהְעֵלם  ּבְ ֲעַדִין  ֵהם  ַהּנֹוָרִאים  ְוֵעצֹוֵתיֶהם 
ּוְכִסילּות  נּו  ְעּתֵ ּדַ ּוִבְלּבּול  ִמּיּוֵתנּו  ׁשְ ּגַ ֵעֶרְך  ּבְ ְמֹאד  ים  ְוַדּקִ ְקָצִרים  ֲעַדִין  ֵהם  ְפָלִאים  ְוַהּנִ
ִבים,  ָ ַעל ָהַרֲחִמים, מֹוֶרה ֶדֶרְך ַלּשׁ אִתי ְלָפֶניָך ּבַ ן ּבָ ינּו ָהָרִעים. ַעל־ּכֵ ְכֵלנּו ֵמֲחַמת ַמֲעׂשֵ ׂשִ
ָראּוי, ּוְלַהְרּבֹות  ה ַוֲעצּוָמה ּכָ ְמָחה ַרּבָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ת ּבִ ּבָ ל ׁשַ ִני ְלַקּבֵ ַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ּתַ ׁשֶ
ל  יל ֶאת ּכָ ּוְלַהְגּדִ ת־ֹקֶדׁש ְלַהְרִחיב  ּבָ ה ַעל־ְיֵדי ֲאִכיַלת ׁשַ ר ֶאְזּכֶ ת, ַעד ֲאׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ְסֻעּדַ ּבִ
ה  ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ֶהם ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ָאנּו ְצִריִכים ֵליֵלְך ּבָ ים ׁשֶ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ָרִכים ַהּקְ ַהּדְ
ת  ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ תּוב, ִאם ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָ ֻדּשׁ ת ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהַרְגִלין ֶאל ַהּקְ ּבָ ת ׁשַ ַ ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ
ְטָרא  ה ְוַהּסִ ִלּפָ ת ְיֵמי ַהֹחל, ַיֲעלּו ַרְגֵליֶהם ִמן ַהּקְ ׁשֶ ָכל ׁשֵ ין ּבְ ָאנּו עֹוׂשִ ְצֹות ׁשֶ ַרְגֶלָך. ְוָכל ַהּמִ
ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ְלָפֶניָך,  ּתּוַכל ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ יֵמי ַהֹחל, ּבְ ְנָקה ֵמֶהם ּבִ ּיָ ַאֲחָרא ׁשֶ
ל  ל ּכָ ַקּבֵ ָרֵאל, ּתְ ָך ִיׂשְ ה אֹוֵהב ֶאת ַעּמְ ַאּתָ דֹוָלה ׁשֶ ים ּוְבַאֲהָבְתָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ
ַקְטנּות  ים ּבְ ֲעׂשִ מֹוִני ַהּיֹום ַהּנַ י ֵעֶרְך ּכָ ל ְקַטּנֵ ְצֹות ׁשֶ נּו ֲאִפּלּו ַהּמִ ּלָ ים טֹוִבים ׁשֶ ְצֹות ּוַמֲעׂשִ ַהּמִ
ַאֲהָבה ּוְבֶחְמָלה  ם ּבְ ּלָ ל ּכֻ ַקּבֵ ַרֲחֶמיָך ּוְבַאֲהָבֶתָך, ּתְ ה ּבְ ָלל. ַאּתָ ֵלמּות ּכְ מּור ּוְבִלי ׁשּום ׁשְ ּגָ
דֹוִלים ְמֹאד, ּוְכָאב ֶאת  ֲעׁשּוִעים ּגְ ׁשַ ֶהם ּבְ ע ּבָ ֲעׁשַ ּתַ ֵאר ְוִתׁשְ ב אֹוָתם ְוִתְתּפָ דֹוָלה, ּוְתַחּבֵ ּגְ
ַמהּות ְוַכּמּות  ים ּבְ ַטּנִ ינּו ַהּטֹוִבים, ַהּקְ יל ְוַתְרִחיב ֶאת ְמַעט ַמֲעׂשֵ ב ְוַתְגּדִ ְרֵצנּו, ּוְתַחּבֵ ן ּתִ ּבֵ
ה  ֲעׂשֶ ֶרְך ַהּקֶֹדׁש ַהּנַ יל ְוַתְרִחיב ֶאת ַהּדֶ ְגּדִ ֲעׁשּוִעים ּתַ ַ ר ֵמֹרב ָהַאֲהָבה ְוַהּשׁ ְוֵאיכּות, ַעד ֲאׁשֶ
ְרִחיב  ּתַ ָעָמיו. ׁשֶ ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ תּוב, ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ִמְצֹוֵתינּו, ִויֻקּיַ
נּו, ּוִבְפָרט  ּלָ ים טֹוִבים ׁשֶ ְצֹות ּוַמֲעׂשִ ל ַהּמִ ֲעֵמי ָהַרְגִלין ׁשֶ ה ִמּפַ ֶרְך ְרָחָבה ּוְכבּוׁשָ ים ּדֶ ְוָתׂשִ
ַרֵחם  עֹוָלם, ּתְ ים ּבָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ָעׂשּו ְגדֹוֵלי ַהּצַ ְפָלִאים ׁשֶ ים ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ דֹוׁשִ ָרִכים ַהּקְ ַהּדְ
ָך  ַעּמְ ּוְלָכל  ָלנּו  ה אֹוָתם  ּוְתַגּלֶ ֵלם  ּוְתַגּדְ ְוַתְרִחיֵבם  ת,  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְזכּות  ּבִ ֲעֵליֶהם 
ְתׁשּוָבה  ֱאֶמת, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ים ּבֶ דֹוׁשִ ַדְרֵכיֶהם ַהּקְ ה ֵליֵלְך ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ּבֵ
ִחיֵתנּו, חּוס  ׁשְ ֶהם. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ּתַ ְתֵעינּו ּבָ ּנִ ָרִכים ָרִעים ׁשֶ קֹומֹות ְוַהּדְ ל ַהּמְ ֵלָמה ִמּכָ ׁשְ
יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  יָת  ּלִ ּגִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרֶכיָך  ּבִ ָכל־ֵעת  ּבְ ְוַהְדִריֵכנּו  ְוהֹוִליֵכנּו  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל 
ְנִתיב  ְפָלִאים, ַהְדִריֵכִני ּבִ ְרֵכיֶהם ַהּנִ ת ּדַ ה ְלַבד יֹוֵדַע ִנְפְלאֹות ֲאִמּתַ ר ַאּתָ ַהּנֹוָרִאים, ֲאׁשֶ
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ל  יִתי ּכָ ִעי אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ י. ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ י בֹו ָחָפְצּתִ ִמְצֹוֶתיָך ּכִ
ָך ַיֵחד ְלָבִבי  ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ה ֵעֶקב. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ ֶרּנָ יָך ְוֶאּצֳ ֶרְך ֻחּקֶ ַהּיֹום. הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדֶ
ְצָרַכי  י  ּכִ ע,  ׁשַ ְלִהּוָ ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ יֵעִני  הֹוׁשִ ַהְיׁשּועֹות,  ַעל  ּבַ ָעְזֵרִני  ֶמָך.  ׁשְ ְלִיְרָאה 
יֵלִני ֵמִריב ּוַמֲחֹלֶקת,  י ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ֶאֶפס ָקֶצה ֵמֶהם. ַהּצִ ים ְמֹאד ְמֹאד ְוַדְעּתִ ְמֻרּבִ
ֵליֵלְך  ִני  ַזּכֵ ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ֲחֵבִרים  ְלַאֲהַבת  ִני  ַזּכֵ ִחינֹות,  ַהּבְ ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ לֹום  ְלׁשָ ִני  ַזּכֵ
ה  ֵמַעּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ְיֵרֶאיָך  ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַדְרֵכי  ּבְ
דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ְוַעל  י  ָטְחּתִ ּבָ ְבָך  י  ּכִ ּוְלעֹוָלם ֹלא ֵאבֹוׁש  ֶהם  ִעּמָ ֶחְלֵקנּו  ים  ְוָתׂשִ ְוַעד עֹוָלם. 
לֹום  ה ׁשָ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ י. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָעְנּתִ ֱאֶמת ִנׁשְ ּבֶ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו, הּוא ּבְ ּבִ

ּתֹוָרה רעח

ל א.  ּכָ ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  טֹוב  ֲחִליף  ַעל 
ִנים ֵיׁש  ׁש ֵאיזֶה ּפָ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ַהּבֵ ִלים ׁשֶ ַהּכֵ

ה(: ָלֶהם )ַעּתָ

ְך ב.  ל־ּכָ ַמֲעָלה ּכָ דֹול ּבְ הּוא ּגָ יק ׁשֶ ֵיׁש ַצּדִ

עֹוָלם  ּבָ ֹלא  יק  ַצּדִ ׁשּום  ְמַקּנֵא  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד 
ְלַבּדֹו  אֹותֹו  ַרק  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְוֹלא  ַהזֶּה 
ֶאת  ַקְנאֹו  "ּבְ יא(:  כה,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ִחיַנת  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִקְנָאִתי" :

ר ִלי ּצַ י ּבַ ר ּפִ ּתֹוָרה רעט י ְוִדּבֵ

ה ְרָחָבה א.  ִהיא ְלַמּטָ ֵיׁש אֹוְמִרים ּתֹוָרה ׁשֶ
אֹוָתּה  יִלין  ּוַמְגּדִ ָבר  ַהּדָ ְרִחיִבין  ּמַ ׁשֶ ְמֹאד 
י  ּכִ ְקָצָרה ְמֹאד,  ְלַמְעָלה ִהיא  ְמֹאד, ֲאָבל 
ַרק  ה  ּנָ ִמּמֶ ָאר  ִנׁשְ ֹלא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלַמְעָלה 
י  ָעְלָמא. ֲאָבל ֵיׁש ְלִהּפּוְך, ּכִ ֵאיזֶה ִניצֹוץ ּבְ
ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה  אֹוְמִרים  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ִהיא  ְלַמְעָלה  ֲאָבל  ְקָצָרה,  ִנְרֶאה  ה  ְלַמּטָ

ֵרי ָלֶהם: ְרָחָבה ּוְגדֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד, ַאׁשְ

ר ב.  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ
ֵאין  ַרְך, ְוִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ִלְפֵני ַהּשׁ ּכְ
ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ה  ְתִפּלָ ּבִ יו  ּפִ ַח  ִלְפּתֹ ָיכֹול 

ֶפׁש  ּלֹו ּוִמּכֶֹבד ָצרֹות ַהּנֶ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֶדל ַהּגַ ִמּגֹ
י־ֵכן ָצִריְך  עֹוְבִרים ָעָליו, ַאף־ַעל־ּפִ ְוַהּגּוף ׁשֶ
ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְכִריַח  ְיָקא  ּדַ ָאז  ְלִהְתַחזֵּק 
ְוַהּדַֹחק,  ַצר  ַהּמֵ ִמן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלְקֹרא 
ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ הּוא  ַהִהְתעֹוְררּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ
ה  ַצר ְוַהּדַֹחק ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ָהָאָדם ִמן ַהּמֵ
דֹוָלה, ַעד  י ֹרב ְלַהְרָחָבה ּגְ ְך ַעל־ּפִ ַאַחר־ּכָ
ָראּוי,  ּכָ יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּיּוַכל  ׁשֶ
ּיּוַכל ָלבֹוא ִלְבִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל־ ַעד ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ְיֵדי־זֶה 
זֶה: ִרירּות ּכָ ַצר ְוַהּמְ ִמּתֹוְך ַהּמֵ
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ַמע  ַע ִיׁשְ ּוֵ ר ִלי ֶאְקָרא ְיֹהָוה  ְוֶאל ֱאֹלַהי ֲאׁשַ ּצַ ְרָחב ָיּה. ּבַ ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ּבַ )קמז( ִמן ַהּמֵ

ֶטן  ִמּבֶ ֲעֵנִני  ַוּיַ ְיֹהָוה  ֶאל  ִלי  ָרה  ִמּצָ ָקָראִתי  ָאְזָניו.  ּבְ בֹוא  ּתָ ְלָפָניו  ְוָעִתי  ְוׁשַ קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו 
ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה. קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה  י קֹוִלי. קֹוִלי ֶאל ְיֹהָוה ֶאְקָרא ַוּיַ ַמְעּתִ י ׁשָ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ׁשְ
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בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוִתי  ל  ְלַבְלּבֵ יּוְכלּו  ְלַבל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעְזֵרִני  ן.  ֶאְתַחּנָ ְיֹהָוה  ְוֶאל  ֶאְקָרא, 
ִתי  ׁשָ ּוַבּקָ ִתי  ּוְתִחּנָ ִתי  ִפּלָ ּתְ ר  ּוְלַסּדֵ ְוִלְצֹעק  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ִבים  ּוְמַעּכְ ִלים  ַבְלּבְ ַהּמְ ְוָהַרְעיֹוִנים 
ְקרֹוא  לֹום ִמּלִ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון ַחס ְוׁשָ ֲחקּות ּבְ ַער ְוַהּדַ ָכל־ֵעת, ְוַאל ַיְטִריֵדִני ַהּצַ ְלָפֶניָך ּבְ
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ י ַאּתָ ְהֶיה. ּכִ ּיִ ה ִלְקֹרא ְוִלְצֹעק ֵאֶליָך ָתִמיד ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ֵאֶליָך, ַרק ֶאְזּכֶ
ֲאִני רֹוֶצה  ֵעת ׁשֶ ה, ּוִבְפָרט ּבְ ְתִפּלָ י ְלָפֶניָך ּבִ ַח ּפִ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ִלְפּתֹ ה ְוָכֵבד ָעַלי ּבְ ָקׁשֶ
ּבּור ְלָפֶניָך ֵמֹרב  ר ּדִ י ְלַדּבֵ ַח ּפִ י ֹרב ֵאיִני ָיֹכל ִלְפּתֹ ר ַעל ּפִ יָחִתי ְלָפֶניָך, ַעד ֲאׁשֶ ְלָפֵרׁש ׂשִ
ֶסָלה.  ַקִיץ  ַחְרֹבֵני  ּבְ י  ּדִ ְלׁשַ ְך  ֶנְהּפַ ָיֶדיָך  ָעַלי  ד  ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ּכִ ֵבדּות,  ְוַהּכְ ֲחקּות  ַהּדַ
ר ְוֶנֱאַלם  ֶפׁש ְוַהּגּוף, ִנְסּגַ ֶדל ִרּבּוי ָצרֹות ַהּנֶ ָכל ֵעת. ּוִמּגֹ י ּבְ ְוֵאין ִלי ְמנּוָחה ֵמרֹוְדֵפי ַנְפׁשִ
יל ּוַמֲחִליׁש  ּפִ ּמַ ר ֵמֲחַמת ַהֲחִליׁשּות ׁשֶ י ְלָפֶניָך. ְוָהִעּקָ ַח ּפִ ה ְוָכֵבד ָעַלי ְמֹאד ִלְפּתֹ י ְוָקׁשֶ ּפִ
עֹוֵבר ָעַלי.  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ב ּבְ ַעְצִמי ַהַחּיָ ֲאִני ּבְ ֲאִני יֹוֵדַע, ׁשֶ ָכל ֵעת, ֵמֲחַמת ׁשֶ י ּבְ ַדְעּתִ אֹוִתי ּבְ
ֵתנּו  ִלְתִפּלָ ה  ִמְתַאּוֶ ה  ַאּתָ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ נּו,  הֹוַדְעּתָ ָבר  ּכְ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ה  ַאּתָ ֲאָבל 
ר  ֲאׁשֶ יחֹוֵתינּו ְוֶאְנקֹוֵתינּו ְוַאְנחֹוֵתינּו, ּכַ יב ְלקֹול ׂשִ ְתִחּנֹוֵתינּו ְוׁשֹוֵמַע ּוַמֲאִזין ּוַמְקׁשִ ְוָחֵפץ ּבִ
ץ ֱענּות ָעִני ְוֹלא  ּקַ י ֹלא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ נּו ְפָעִמים ַרּבֹות ֵאין ִמְסּפָ ִהְזַהְרּתָ
ִתי ְלָפֶניָך, ּופֹוֵרׂש ְוׁשֹוֵטַח  ִחּנָ יל ּתְ ן ִהְנִני ַמּפִ ֵמַע. ַעל־ּכֵ עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ִהְסּתִ
ָכל  י ּבְ ְהֶיה ִעּמִ ּתִ ְפָלִאים ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ ים ְוַהּנִ ֻרּבִ י מּול ַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ְוֶחְמָלְתָך ַהּמְ ּפַ ּכַ
ה  ֵאּלֶ ְלּבּוִלים ְוַרְעיֹוִנים ּכָ ל ִמיֵני ּבִ ָלל ַעל ּכָ ל ּכְ ּכֵ ּלֹא ֶאְסּתַ ָעה, ְוַתַעְזֵרִני ָתִמיד ׁשֶ ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
ַצר ְוַהּדַֹחק,  יָחִתי ְלָפֶניָך ִמּתֹוְך ַהּמֵ ָכל ֵעת ְלַהְתִחיל ְלָפֵרׁש ׂשִ ה ְלִהְתַחזֵּק ּבְ ה, ַרק ֶאְזּכֶ ְוָכֵאּלֶ
י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ִמיד  ּתָ ְלַהּטֹות  ַעְצִמי  ֶאת  ְוֶאְדַחק  ר  ְוֶאְחּתֹ ַע  ַוֲאַיּגֵ ִלי.  ר  ּצַ ּבַ י  ּפִ ר  ְוִדּבֶ ּוְלַקּיֵם, 
הּוא,  ׁשֶ ל  ּכָ ּבּור ֱאֶמת  ּדִ ֵאיזֶה  ר  ְלַדּבֵ אּוַכל  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְלָפֶניָך  ר  ּוְלַדּבֵ ָהֱאֶמת,  ּוְלָבִבי ֶאל 
ִלי  ְרִחיב  ּתַ ר  ּצָ ּבַ ים,  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ דֹול.  ַהּגָ ְוַהּדַֹחק  יַצר  ַהּמֵ ִמּתֹוְך  ֲאִפּלּו 
דֹוָלה  ַהְרָחָבה ּגְ י ּבְ ח ּפִ ִני ְוִתְפּתַ יֵעִני ּוְתַזּכֵ ֵאהּו. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ י ּוְתַמּלְ ָכל ֵעת, ְוַתְרִחיב ּפִ ּבְ
ַמע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוַתֲחנּוִנים,  ְוִרּצּוי  ֵחן  ִדְבֵרי  ּבְ ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ל  ּכָ יַח  ְוָלׂשִ ּוְלָבֵאר  ְלָפֵרׁש 
ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ּוְלתֹוָרְתָך  ֵאֶליָך  ּוְתָקְרֵבִני  ֵעת  ָכל  ּבְ ָעַלי  ַרֲחֶמיָך  ְוִיְכְמרּו  ִתי,  ּוְתִחּנָ ִתי  ִפּלָ ּתְ
ְך  י תֹוָרָתם ִנְמׁשָ ּלּות ִחּדּוׁשֵ ר אֹור ִהְתּגַ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ֱאֶמת. ּוְתַזּכֵ ּבֶ
ֵדי  ה, ּכְ ֶרת ַהְרּבֵ ה ִמְתַקּצֶ ַמְעָלה ּתֹוָרָתם ְרָחָבה ּוְגבֹוָהה ְמֹאד ּוְלַמּטָ ּלְ ה, ׁשֶ ַמְעָלה ְלַמּטָ ִמּלְ
ָאְרחֹות  ֵמַההֹוְפִכים  ְוַתְרִחיֵקִני  לֹו.  ָראּוי  ּכָ ֶאָחד  ְלָכל  ְכֵלנּו  ְוׂשִ ְלָבֵבנּו  תֹוְך  ּבְ ְלַהְכִניָסּה 
י ּוְלַמְעָלה ִהיא  ה ַמְרִחיִבים אֹוָתּה יֹוֵתר ִמּדַ ַמּטָ ּלְ ה ְלַמְעָלה, ׁשֶ ּטָ ר ּתֹוָרָתם ִמּמַ ר, ֲאׁשֶ ֹיׁשֶ
ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֶדֶרְך  ּבְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ תֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ׁש  ְלַחּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  ְמֹאד.  ְקָצָרה 
ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ְוַהּתְ ִפּלֹות  ַהּתְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּתֹוָרה  ְואֹוְמִרים  יִכים  ְמׁשִ ַהּמַ
ָך  ָקְדׁשְ ִלי רּוַח  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ י  ּפִ ְרִחיב  ּתַ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְוַהּדַֹחק,  ַצר  ַהּמֵ ִמן  ְלַהְתִחיל  ה  ֶאְזּכֶ
יָחִתי  ׂשִ ְוֶיֱעַרב  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ל  ּכָ ְלָפֵרׁש  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן 
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַע, ּבְ ׁשֵ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ּבְ יֵעִני ּבְ ֱאֶמת. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ְלָפֶניָך ּבֶ
זֶה ָהעֹוָלם  ה ְלַבד יֹוֵדַע ֲעַמל ָהָאָדם ְודֹוֲחקֹו ּבְ י ַאּתָ ֱאֶמת. ּכִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ְמֵהָרה ִלְהיֹות ּכִ
ַעל ָהַרֲחִמים,  יָחתֹו ְלָפֶניָך ּבַ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְלָפֵרׁש ׂשִ רֹוֶצה ָלֶגׁשֶ ֵעת ׁשֶ ְפָרט ּבְ ָכל יֹום, ּבִ ּבְ
ֱאֹלִהים  ֶהָעִני.  מֹוִני  ּכָ ְפָרט  ּבִ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָוֶנֶפׁש,  גּוף  ּבְ ֶנְגּדֹו  ּכְ ָקִמים  ים  ַרּבִ ׁשֶ
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ה ְלֵרִעי  ְנּתָ י ְוקּוִמי ּבַ ְבּתִ ה ָיַדְעּתָ ׁשִ ָך ֹלא ִנְכָחדּו. ַאּתָ מֹוַתי ִמּמְ י ְוַאׁשְ ְלּתִ ה ָיַדְעּתָ ְלִאּוַ ַאּתָ
ָכל ֵעת  ֵצִני ּבְ ֵקִני ְוַאּמְ ָכל ֵעת. ַרֵחם ָעַלי ְוַחזְּ ים ָקִמים ָעַלי ּבְ ֵמָרחֹוק. ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ
ָך  ָנה ֻעזְּ ִני ּתְ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ְהֶיה. ּפְ ּיִ ים ִלְקֹרא ֵאֶליָך ָתִמיד, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ִלְבֹטַח ּבַ
ה ְיֹהָוה  י ַאּתָ י אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנַאי ְוֵיֹבׁשּו ּכִ ה ִעּמִ יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך. ֲעׂשֵ ָך ְוהֹוׁשִ ְלַעְבּדֶ

רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ִני. ּבָ ִני ְוִנַחְמּתָ ֲעַזְרּתַ
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ּתֹוָרה, א.  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ל  ּכָ
ָצִריְך  ן  א־ּוַמּתָ ַמּשָׂ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ
יִנים  ְוַהּדִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַרק  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ר  ֵ ְלַקּשׁ
ְבּתֹו  ר ַמֲחׁשַ ֵ ם. ְוִאם ֵאינֹו ְמַקּשׁ ין ׁשָ ׁשִ ֻלּבָ ַהּמְ
ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ה ַהּמַ עֹוׂשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶאל ַהּתֹוָרה ּבְ
ָלבֹוא  ָצִריְך  הּוא  ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ָעְנׁשֹו  ָאז 
ּתֹוָרה.  ין  ּדִ ּבְ ִלְפֵניֶהם  ָלדּון  ִנים  ּיָ ַהּדַ ִלְפֵני 
ָעְנׁשֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶאָחד  ֵיׁש  ַגם,  ַהּפְ ְלִפי  ְוַהּכֹל 
ֲאָבל  ין.  ּדִ ּבַ זֹוֶכה  ֲאָבל  ָלדּון  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַרק 
ִמן  ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ יֹוֵתר  ָעַקר  ׁשֶ ֶאָחד  ֵיׁש 

ין: ּדִ ם ֵאינֹו זֹוֶכה ּבַ ַהּתֹוָרה, ָאז ּגַ

הּוא ב.  ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ִעם  ִלְלֹחם  ָאז  ָצִריְך  י  ּכִ ִמְלָחָמה,  ַעת  ׁשְ

ם  ָ ִמּשׁ ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ
ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ר ַהּמַ י ִעּקַ ים, ּכִ דֹוׁשִ ִניצֹוצֹות ַהּקְ
ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ִניצֹוצֹות,  ְלָבֵרר  הּוא 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ
ָלאו,  או  ְוַהּלָ ֵהן  ַהֵהן  ֱאֶמת,  ּבּור  ּדִ ּבּור  ַהּדִ
י ָצִריְך  ְבּתֹו ֶאל ַהּתֹוָרה, ּכִ ר ַמֲחׁשַ ֵ ם ְמַקּשׁ ּגַ
א־ ּשָׂ ַהּמַ ְבּתֹו ּבְ ְהֶיה ַרק ִחיצֹוִנּיּות ַמֲחׁשַ ּיִ ׁשֶ
ָצִריְך  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִניִמּיּות  ּפְ ֲאָבל  ן,  ּוַמּתָ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ֶאל  ַרק  ר  ֵ ְלַקּשׁ
ה  ה ִניצֹוצֹות ְוַכּמָ ּמָ זֹוֶכה ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ּכַ
ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ְנפּולֹות  ֹות  ְקֻדּשׁ
דֹוִלים  ּגְ ְוִתּקּוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ֲעִלּיַת  ה  ְוַנֲעׂשֶ
ה: ִפּלָ מֹו ַעל־ְיֵדי ּתְ ן ּכְ א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַעל־ְיֵדי ַהּמַ
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ֶאְהֶיה  ִני, ׁשֶ יֵעִני ְוַזּכֵ ל עֹוָלם, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ַצע. ִרּבֹונֹו ׁשֶ י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ּבָ )קמח( ַהט ִלּבִ

ְוֹלא  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ֵבי  ִמּיֹוׁשְ ים ֶחְלִקי  ְוָתׂשִ ָוֶעד,  ַוֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם  תֹוָרְתָך  ּבְ ָדבּוק 
ה  א, ְוֶאְהּגֶ נּו ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְוִתְהֶיה ִעּמָ נּוֵתנּו ּבָ ֵבי ְקָרנֹות, ְוִתְהֶיה תֹוָרְתָך ֻאּמָ ִמּיֹוׁשְ
ֵעֶסק  ֵאיזֶה  ּבְ ַלֲעֹסק  ְרצֹוְנָך  י  ַעל־ּפִ ַהֶהְכַרח  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ַוֲאִפּלּו  ָוָלְיָלה.  יֹוָמם  תֹוָרְתָך  ּבְ
ְוַכּיֹוֵצא  ְנִסיָעה  ֵאיזֶה  ִלְנֹסַע  אֹו  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ אֹו  ְמָלאָכה  ֵאיזֶה  ַלֲעׂשֹות  ְרָנָסה,  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ
ִניִמּיּות  ּפְ ְהֶיה  ּתִ ְוָהֵעֶסק,  ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ּיַת  ֲעׂשִ ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ יֵעִני,  ְותֹוׁשִ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ָבזֶה, 
ן,  א ּוַמּתָ ּשָׂ אֹותֹו ָהֵעֶסק ְוַהּמַ ׁש ּבְ ה ַהְמֻלּבָ דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ י ְקׁשּוָרה ּוְדבּוָקה ּבְ ְבּתִ ַמֲחׁשַ
ֲעֹסק  י ּתַ ְבּתִ ן ְוִעְסֵקי ֹחל, ַרק ִחיצֹוִנּיּות ַמֲחׁשַ א ּוַמּתָ ּשָׂ תֹוְך ַהּמַ י ּבְ ְעּתִ ִניִמּיּות ּדַ ְוֹלא ַאְכִניס ּפְ
ה.  דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ָבה ֶאְהֶיה ָקׁשּור ְוָדבּוק ּבְ ֲחׁשָ ְפִניִמּיּות ַהּמַ ן, ֲאָבל ּבִ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ּבְ
ְוֹלא  ַאֲחִליף  ְוֹלא  ֶצֶדק,  י  ּלִ ׁשֶ ַהֵהן  ְוִיְהֶיה  דֹוָלה,  ּגְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ַלֲעׂשֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ
ּיַת  ַעת ֲעׂשִ ׁשְ ָנִתי ּבִ ּוָ ל ּכַ ַעְלָמא. ְוִתְהֶיה ּכָ ל ֲחָלֵלי ּדְ ִביל ּכָ ׁשְ ּנֶה ִדּבּוִרי ְלעֹוָלם ֲאִפּלּו ּבִ ֲאׁשַ
תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְלַהְרּבֹות  אּוַכל ַלֲעֹסק ּבְ ֵדי ׁשֶ ְמָך ּוְלַמַען ּתֹוָרְתָך, ּכְ ן ְלַמַען ׁשִ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ
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ֵעֶסק  ן ּוְלַהְרּבֹות ּבְ א ּוַמּתָ ֵעֶסק ּוְבַמּשָׂ ִני ְלַמֵעט ּבְ דֹוׁשֹות. ּוְתַזּכֵ ְצָדָקה, ּוְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתיָך ַהּקְ ּבִ
ָלאָכה  ַהּמְ ּיַת  ֲעׂשִ ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ַעַראי.  י  ּוְמַלאְכּתִ ֶקַבע  תֹוָרִתי  ְוִתְהֶיה  ָמּה,  ִלׁשְ ַהּתֹוָרה 
ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  תֹוְך  ְבּ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּוְפִניִמּיּות  י  ְעּתִ ּדַ ְקִביַעת  ר  ִעּקָ ְהֶיה  ּתִ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ְוַהּמַ
ֶרְך.  ַבּדֶ י  ּוְבֶלְכּתִ ֵביִתי  ּבְ י  ְבּתִ ׁשִ ּבְ ָתִמיד  י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַבד  ְמָך  ׁשִ ְלַמַען 
ֹלא  י  ּכִ ִאיׁש.  ר  ִיְגּבַ ְבֹכַח  ֹלא  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  חֹון  ּטָ ְוַהּבִ ָהֱאמּוָנה  ּבְ ֵקִני  ּוְתַחזְּ
ֵאיזֶה  ּבְ ֲעֹסק  ּנַ ׁשֶ ָך ְלַבד, ַרק ְרצֹוְנָך  ֵמִאּתְ ַהּכֹל  י  ּכִ ר ָהִרים.  ְדּבַ ִמּמִ ְוֹלא  ֲעָרב  ּוִמּמַ ִמּמֹוָצא 
פּוִלין  ַהּנְ יצֹוצֹות  ְוַהּנִ ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ֵדי  ּכְ ְרָנָסה,  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ

ָנם ֶאל ְמקֹוָמם: יָבם ְוִלּתְ ָאם ּוְלָהִריָמם ְוַלֲחֹזר ְוַלֲהׁשִ ִלּפֹות ְלַנּשְׂ ֵמִעְמֵקי ַהּקְ

ּוְגבּוָרה  ֹכַח  ָלנּו  ְוֵתן  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָעֵלינּו  ַרֵחם 
א  ַמּשָׂ ִעְסֵקי  ּבְ ִחיצֹוִנּיֹות  ֲעבֹודֹות  ּבַ ַלֲעֹסק  ָלֵצאת  ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ ָכל ֵעת  ּבְ ׁשֶ ְלָחָמה,  ַלּמִ ְוֵעָצה 
ֵאיָמה  ה ּוְבָטֳהָרה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ דֹוָלה ּבִ ֱאמּוָנה ּגְ ֵתנּו ּבֶ ּיָ ל ִעְסֵקנּו ַוֲעׂשִ ְהֶיה ּכָ ּיִ ן ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, ׁשֶ ּוַמּתָ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ י,  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְפִניִמּיּות  ּבִ ּוַבֲעבֹוָדְתָך  תֹוָרְתָך  ּבְ דֹול  ּגָ ּוִבְדֵבקּות  ּוְבִיְרָאה 
ִלּפֹות,  ַהּקְ ִעְמֵקי  ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכָ ֶאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ְלָבֵרר  ֹכַח  ָלנּו 
ֹאֶנס  ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד, ּבְ ִגְלּגּול זֶה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ּבְ ים ּוַבֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו, ּבְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
נּו ֹכַח ָוַדַעת ִלְלֹחם ִמְלָחָמה ֹזאת  י ֵאין ּבָ ה יֹוֵדַע, ּכִ י ַאּתָ ֶמָך, ּכִ ּוְבָרצֹון. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ים ְואֹוְסִרים אֹוָתם  ּכֹוְבׁשִ ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ַחת ַיד  יצֹוצֹות ִמּתַ ַהּנִ ּוְלהֹוִציא  ְלָבֵרר 
ְויֹוֵתר  ִרים יֹוֵתר  ּבְ ּוִמְתּגַ ִרים  ּוְלַהֲעלֹוָתם ֵהם ִמְתּגָ ְתעֹוְרִרים ְלָבְרָרם  ּמִ דֹול, ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ּגָ
ְוֵאין  ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ּבִ ְעּבּוד  ַהּשִׁ ָעֵלינּו  ְך  ּוָמׁשַ לּות  ַהּגָ ָעֵלינּו  ָאַרְך  זֶה  ּוֵמֲחַמת  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ָלנּו  ִמי  ַעל  ֶהם,  ִעּמָ ִלְלֹחם  ְוֵאיְך  ם,  ֶנְגּדָ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ֵאיְך  ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  יֹוֵדַע  נּו  ִאּתָ
ֵחם ָלנּו. ִריָבה ְיֹהָוה ֶאת  מֹו הּוא ִיּלָ ַמִים. ְיֹהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיֹהָוה ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ
ֶעְזָרִתי. ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר ִלְקַראת רֹוְדָפי  ה ְוקּוָמה ּבְ ְיִריַבי ְלַחם ֶאת לֹוֲחָמי. ַהֲחזֵק ָמֵגן ְוִצּנָ
בּוָקה  ּדְ ָתִמיד  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות,  ַעל  ּבַ יֵעִני  הֹוׁשִ ָאִני.  ְיׁשּוָעֵתְך  י  ְלַנְפׁשִ ֱאֹמר 
ְוַכּיֹוֵצא,  ן  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ְמָלאָכה  ּבִ ִחיצֹוִנּיֹות  ֲעבֹודֹות  ּבַ ִעְסִקי  ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ּוְבתֹוָרְתָך  ָך  ּבְ
ֹחל,  ִעְסֵקי  ּבְ ַלֲעֹסק  ּתֹוָרה  ֵמֹאֶהל  ֵצאִתי  ֵעת  ּבְ ְפָרט  ּבִ ָתִמיד  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוֶאְתַחזֵּק 
דֹול,  ַהּגָ ּוְבֹכֲחָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ יֹוֵתר.  ּבְ ַוֲחָזָקה  דֹוָלה  ּגְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ָאז  ְוֶאְתַחזֵּק  ר  ּבֵ ֶאְתּגַ ׁשֶ
ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ְוָתִרים  א  ּוְתַנּשֵׂ ְוַתֲעֶלה  ט  ּוְתַלּקֵ ָבֵרר  ּתְ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלָהֱאמּוָנה  ּכַֹח  ן  ּתֵ ּתִ
ִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ַהּיֹום  עֹוָלם ִמּיֹום ּבְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ְפלּו ּבְ ּנָ פּולֹות ׁשֶ יצֹוצֹות ַהּנְ ְוָכל ַהּנִ
ם  ר ָהָיה ׁשָ יֵבם ִלְמקֹוָמם, ֶאל ָמקֹום ֲאׁשֶ ֵנם ּוְתׁשִ א אֹוָתם, ְוַתֲחֹזר ְוִתּתְ ַהזֶּה, ְוַתֲעֶלה ּוְתַנּשֵׂ
ים ַלֲעֹסק  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ח. ַזּכֵ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ ֵאת ְוֶיֶתר ֹעז, ְוַאל ִיּדַ ֶיֶתר ׂשְ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ ָאֳהָלם ּבַ
ַעת  ׁשְ ם ּבִ ַהּתֹוָרה ּגַ נּו ְדבּוָקה ּוְקׁשּוָרה ּבְ ְבּתֵ ִניִמּיּות ַמֲחׁשַ ֱאמּוָנה, ְוִתְהֶיה ּפְ ן ּבֶ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ
ּלֹא ִנְצָטֵרְך ְלעֹוָלם ָלֹבא  ְמֵרנּו, ׁשֶ יֵלנּו ְוִתׁשְ ּצִ ּתַ ה, ׁשֶ ן. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ּיַת ַהּמַ ֲעׂשִ
ִדין ּתֹוָרה, ַרק  ִנים ָלדּון ִלְפֵניֶהם ּבְ ּיָ ּלֹא ִנְצָטֵרְך ָלֹבא )ִלְפֵני( ִליֵדי ּדַ ְלִזילּוָתא ְדֵבי ִדיָנא, ׁשֶ
נּו  ְוִיּתְ אּו  ִיׂשְ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ֶהם  ִעּמָ ֲעֹסק  ּנַ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ֵנינּו  ּוַמּתָ ֵאינּו  ַמּשָׂ ל  ּכָ ִיְהֶיה 
ְוִיְהֶיה  ּתֹוָרה,  ׁש  ְמֻלּבָ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוַנֲאִמין  ְוָנִבין  ְוֵנַדע  ֱאֶמת,  ּבֶ ֱאמּוָנה  ּבֶ נּו  ִעּמָ



תרלאּתֹוָרה רפא

ן ַעל־ְיֵדי  א ּוַמּתָ ּשָׂ ן ַהּמַ ּלֹא ִנְצָטֵרְך ְלַתּקֵ ֹאֶפן ׁשֶ ִמיד ֶאל ַהּתֹוָרה, ּבְ ר ּתָ ָ ן ְמֻקּשׁ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ
ִנים: ּיָ ין ּתֹוָרה ִלְפֵני ַהּדַ ַהּדִ

ְלָחָמה  ַהּמִ ַח  ְלַנּצֵ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִלי.  עֹוזֵר  ֱהֵיה  ְיֹהָוה  ִני  ְוָחּנֵ ְיֹהָוה  ַמע  ׁשְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוָהֱאמּוָנה  ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם  זֶה  ּבָ
ִמְלָחָמה  ַח  ְלַנּצֵ ַהּיֹום,  מֹונּו  ָכּ ֵעָצה  י  ַלֲחלּוׁשֵ ַדַעת,  י  ַלֲחלּוׁשֵ ֹכַח,  י  ַלֲחלּוׁשֵ יָעה  ְוהֹוׁשִ ֲעֹזר 
ן ַעל זֶה ְלֹעֶצם  ׁש ּוְלִהְתַחּנֵ נּו ְלַבּקֵ ְעּתֵ י ֹלא ָהָיה עֹוֶלה ַעל ּדַ ים. ּכִ ָכל ָהֳאַפּנִ ֹזאת ּבְ ֵבָדה ּכָ ּכְ
ָעִנים ַעל ּכָֹחם  טּוִחים ְוִנׁשְ ָאנּו ּבְ נּו, ׁשֶ ֲעלּומֹות ִלּבֵ ים, ַאְך ְלָפֶניָך ִנְגלּו ָכל ּתַ ֻרּבִ ָגֵמינּו ַהּמְ ּפְ
ֵנֵלְך  ַוֲאַנְחנּו  ֲעֵדנּו,  ּבַ ֲחמּו  ִיּלָ ֵהם  ְיָהֵבנּו,  ֶאת  ַלְכנּו  ִהׁשְ ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ֹמאל. ְיֹהָוה  ְבֵריֶהם ָיִמין ּוׂשְ ְנִתיבֹוֵתיֶהם ְוֹלא ָנסּור ִמּדִ דֹוׁשֹות ְוִנְדֹרְך ּבִ ַאַחר ֵעצֹוֵתיֶהם ַהּקְ
א ְיֹהָוה  א ָאּנָ יָעה ּנָ א ְיֹהָוה הֹוׁשִ ֶרף. ָאּנָ י ָיֶדיָך ַאל ּתֶ ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ֲעִדי ְיֹהָוה ַחְסּדְ ִיְגמֹור ּבַ
י  ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאינּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ יָעה ַהּמֶ ַהְצִליָחה ָנא. ְיֹהָוה הֹוׁשִ

ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי ָאֵמן ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה רפא

ַעל  ַעְצמֹו  ב  ֵיׁשֵ ִאם  ׁשּוט  ּפָ ָאָדם  ֲאִפּלּו 
ל ַעל אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהיֵטב,  ּכֵ ֶפר ְוִיְסּתַ ַהּסֵ

ּלֹא  ָיכֹול ִלְראֹות ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות, ַרק ׁשֶ
ִנים(: ן ּפְ יֹון )ַעּיֵ ָבר ְלִנּסָ ַיֲעִמיד ַהּדָ

ה ְלתֹוָרה רפא ִפָלּ ּתְ

ה ִלְלמֹוד  ָכל יֹום ָויֹום, ְוֶאְזּכֶ ה ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ּבְ נּו ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*מז( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יָנה ָוָדַעת, ַעד  ן ִלי ָחְכָמה ּבִ ים, ְוִתּתֵ דֹוׁשִ רּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ְתַחּבְ ּנִ ה ׁשֶ ְסָפִרים ַהְרּבֵ ּבִ
ר  ַחּבֵ ַהּמְ ַנת  ּוָ ּכַ ֵהיֵטב  ְלָהִבין  ה  ֶאְזּכֶ ּבֹו,  ְולֹוֵמד  ן  ְמַעּיֵ ֶאֱהֶיה  ׁשֶ ְוֵסֶפר  ֵסֶפר  ָכל  ּבְ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ
ַאַחר  נּו ׁשֶ לֹום, ּוְתַזּכֵ רּוׁש ָזר ַחס ְוׁשָ ָנתֹו ְוֹלא ֲאָפֵרׁש ּבֹו ּפֵ ַכּוָ ה ּבְ ּגֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוֹלא ֶאׁשְ ּבֶ
ַעל  ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ עֹוד  ן  ְלַעּיֵ ה  ֶאְזּכֶ ַלֲאִמּתֹו,  ֶפר  ַהּסֵ ַבר  ּדְ ַנת  ּוָ ּכַ ַעל  ַלֲעמֹוד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְבִחיַנת:  ּבִ ּוְלִהְצָטֵרף  ְלָהִאיר  ָהאֹוִתּיֹות  ַיְתִחילּו  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַעד  ּבֹו,  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות 
ֶפר ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות  ַהּסֵ ה ִלְראֹות ַעל־ְיֵדי זֶה ּבְ ֶאְזּכֶ אֹוִתּיֹות ּבֹוְלטֹות ּוִמְצָטְרפֹות. ַעד ׁשֶ
תּוב:  ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ָלל, ִויֻקּיָ ן ָלזֶה ּכְ ַעְצמֹו ֹלא ִכּוֵ ר ּבְ ַחּבֵ ַעל ַהּמְ ּבַ ים ַמה ׁשֶ ְוֵצרּוִפים ֲחָדׁשִ

ן ְיִהי ָרצֹון: יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך. ָאֵמן ּכֵ ל ֵעיַני ְוַאּבִ ּגַ

עֹוִדי ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ ּתֹוָרה רפב י ֲאַזּמְ

ַעל א.  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָהָאָדם  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ
ָמֵלא  ְוהּוא  ִמּטֹוב  ָרחֹוק  ׁשֶ ְורֹוֶאה  ַעְצמֹו, 
ְוֹלא  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ִלּפֹל  ָיכֹול  ָאז  ֲעוֹונֹות, 
ב  ְמֻחּיָ הּוא  ן  ַעל־ּכֵ ָלל,  ּכְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל 

ֵאיזֶה  עֹוד  ַעְצמֹו  ּבְ ְוִלְמֹצא  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ
ה  ָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י  ּכִ טֹוב,  ְמַעט 
ְוַאף  טֹוב.  ָבר  ּדָ אֹו  ִמְצָוה  ֵאיזֶה  ָמיו  ִמּיָ
ה,  ָעׂשָ אֹותֹו טֹוב ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ְתִחיל ְלִהְסּתַ ּמַ ׁשֶ ּכְ



עֹוִדי ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ ּתֹוָרה רפב י ֲאַזּמְ תרלב

ָמֵלא  הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ ַהּטֹוב  ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא 
ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  י  ּכִ ְמֹתם,  ּבֹו  ְוֵאין  ָצִעים  ּפְ
י־ ַאף־ַעל־ּפִ ה,  ַהְרּבֵ ּוִבְפֹסֶלת  ְפִנּיֹות  ּבִ

טֹוב  ַעט  ַהּמְ ּבְ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ֵכן 
ׂש  ְלַחּפֵ ָצִריְך  ְוֵכן  טֹוָבה,  ה  ְנֻקּדָ ֵאיזֶה 
ֵאיזֶה  עֹוד  ַעְצמֹו  ּבְ ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ַעד  ׁש  ּוְלַבּקֵ
ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  זֶה  ם  ּגַ ׁשֶ ְוַאף  טֹוב,  ָבר  ּדָ
ל  ּכָ ַעל  זֶה  ל  ּכָ ִעם  ה,  ַהְרּבֵ ְפֹסֶלת  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ
ׂש  ה טֹוָבה, ְוֵכן ְיַחּפֵ ִנים ֵיׁש ּבֹו ֵאיזֶה ְנֻקּדָ ּפָ
ַעְצמֹו עֹוד ֵאיזֶה  ְמָצא ּבְ ּיִ ׁש עֹוד ַעד ׁשֶ ִויַבּקֵ
ּמֹוֵצא  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוטֹוב,  ְזכּות  ֵאיזֶה  ַעְצמֹו  ּבְ
ְזכּות,  ְלַכף  חֹוָבה  ף  ִמּכַ ֱאֶמת  ּבֶ יֹוֵצא 
יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָלׁשּוב  ְויּוַכל 
ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 
ר  ּוְלַזּמֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל  ְוָאז  הּוא,  ׁשֶ ֵאיְך 
ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֹרב  י  ַעל־ּפִ י  ּכִ ַלה',  ּוְלהֹודֹות 
עֹוֶלה  ָאז  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד 
ְוַעל־ טֹוִבים,  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ְעּתֹו  ּדַ ַעל 

ל  ּלֵ ַדְעּתֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ ְיֵדי־זֶה נֹוֵפל ּבְ
ן ָצִריְך ָהָאָדם  ָראּוי, ַעל־ּכֵ ק ְוִחּיּות ּכָ ֵחׁשֶ ּבְ
ַעל־ְיֵדי  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 
ְנֻקּדֹות  ַעְצמֹו  ּבְ ְוִיְמָצא  ׁש  ִויַבּקֵ ׂש  ַחּפֵ ּיְ ׁשֶ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ טֹובֹות 

"ל: ּנַ ָראּוי ּכַ ּכָ

ֵליֵלְך ב.  ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָהָאָדם  ְוָצִריְך 
דֹול  ּגָ ִויסֹוד  ָלל  ּכְ הּוא  י  ּכִ זֶה,  ֶדֶרְך  ּבְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ְלִמי 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי  עֹוָלמֹו  ֹיאַבד  ְלַבל 
ֵמַעְצבּות  ַעְצמֹו  ְלַהְרִחיק  הּוא  ר  ָהִעּקָ י  ּכִ
ֹרב  י  ּכִ ר.  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ חֹוָרה  ׁשְ ּוָמָרה 
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְרחֹוִקים  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ
חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ֵמֲחַמת  הּוא  ִרחּוָקם  ר  ִעּקַ
ם  ַדְעּתָ ּבְ ּנֹוְפִלים  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְוַעְצבּות, 

ִקְלקּוָלם  ֹעֶצם  ַעְצָמם  ּבְ רֹוִאים  ׁשֶ ֵמֲחַמת 
ַמה  ִפי  ּכְ ְמֻקְלָקִלים,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֹרב  ׁשֶ
ְלָבבֹו  ִנְגֵעי  ֶאת  ַנְפׁשֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ּיֹוֵדַע  ֶ ּשׁ
ם  ַדְעּתָ ּבְ נֹוְפִלים  זֶה  ּוֵמֲחַמת  ּוַמְכאֹוָביו, 
ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְלַגְמֵרי  ַעְצָמם  ים  ּוְמָיֲאׁשִ
ְוֵאיָנם  ָלל,  ּכְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ְוֵאיָנם 
ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפּלּו  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ים  עֹוׂשִ
ן ָצִריְך ָהָאָדם  ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֲעַדִין, ַעל־ּכֵ
ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ זֶה,  ָבר  ּדָ ַעל  ְמֹאד  יל  ּכִ ְלַהׂשְ
ַהּיֵאּוׁש  י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ְקעּו  ׁשָ ְנָפׁשֹות 
ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ַהּכֹל.  ִמן  ה  ָקׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס 
"ל,  ַהּנַ זֶה  ֶרְך  ּדֶ ִעם  ֵליֵלְך  ְמֹאד  ְלִהְתַחזֵּק 
ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ְנֻקּדֹות טֹובֹות  ַעְצמֹו  ּבְ ׂש  ְלַחּפֵ
ִמיד,  ּתָ ַעְצמֹו  ּוְלַחזֵּק  ַעְצמֹו  ְלַהֲחיֹות  ֵדי  ּכְ
ק  ֵחׁשֶ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה'  ֶאל  ְוָלׁשּוב  ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבִחּיּות 

"ל: ּנַ ֱאֶמת ּכַ ּבֶ

ל ִלְפֵני ָהַעּמּוד ג.  ּלֵ ְתּפַ ִליַח ִצּבּור ַהּמִ ַהּשְׁ
ּיּוַכל  ׁשֶ זֹו  ּכָ ֹבּהַ  ּגָ ִחיָנה  ּבְ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך 
ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ טֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ץ  ְלַקּבֵ
טֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ְוָכל  ִלין,  ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ ֶאָחד 
ִעם  ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ַיֲעֹמד  ְוהּוא  ּבֹו,  ִנְכָלִלין  ִיְהיּו 
זֹּוִכין  ׁשֶ ּבּור  ַהּצִ ֵרי  ַאׁשְ ַהזֶּה,  ַהּטֹוב  ל  ּכָ

זֶה: ִליַח־ִצּבּור ּכָ ִלׁשְ

ָרֵאל ד.  ִיׂשְ רֹוֵעה  ֵיׁש  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ
ָהרֹוֶעה  ְוזֶה  ְמֵהיְמָנא,  ָרֲעָיא  ה  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ
ִלין  ְמַקּבְ ַהזֶּה  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ּמֵ ׁשֶ ן,  ּכָ ִמׁשְ ה  עֹוׂשֶ
ֵאין  יֶהם ׁשֶ ן ֶהֶבל ּפִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ַהּתִ
ֵנס  ם ַמְתִחיִלין ִלְקרֹות ּוְלִהּכָ ָ ּבֹו ֵחְטא, ּוִמּשׁ
ִמן  ַמְתִחיִלים  ֵהם  ן  ְוַעל־ּכֵ ַהּתֹוָרה,  תֹוְך  ּבְ
ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָקַמת  ַמר  ִמּגְ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ְקָרא,  ַוּיִ
ֶאָחד  ָכל  ּבְ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ׁשֶ ְוַדע 
ֶאָחד  ְוָכל  ה,  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ּבֹו  ֵיׁש  ְוֶאָחד 
ִחיַנת  ּבְ ה  ְועֹוׂשֶ רֹוֶעה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוֶאָחד 



ה ְלתֹוָרה רפב ִפָלּ תרלגּתְ

ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִחיַנת  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ְוָכל  ן,  ּכָ ִמׁשְ
ינֹוקֹות  ּתִ לֹו  ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ
ֵליַדע  ַאְך  ם.  ָ ִמּשׁ יֶהם  ּפִ ֶהֶבל  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ
יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ל  ּכָ ָלַדַעת  ַהְינּו  ֹזאת,  ל  ּכָ
ה  ְוַכּמָ לֹו,  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ינֹוקֹות  ַהּתִ ֵהם  ֵאיזֶה 
ִחינֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ְוֵליַדע  ּנּו,  ִמּמֶ ִלין  ְמַקּבְ ֵהם 
ַעד  ֵמֶהם  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְוַהּדֹור  זֶה,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ל ָאָדם  כֹול ָלדּון ֶאת ּכָ ּיָ י ׁשֶ ּמִ ע ׁשֶ ַהּסֹוף. ּדַ
ֻקּדֹות  ַהּנְ ְוִלְמֹצא  ׂש  ּוְלַחּפֵ ְזכּות,  ְלַכף 
ֲאִפּלּו  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ טֹובֹות 
לֹו  ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵעי  ַהּפֹוׁשְ ּבְ
ִליַח־ ׁשְ ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ זֹו  ּכָ ֹבּהַ  ּגָ ִחיָנה  ּבְ

"ל  ַהּנַ זֶה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  הּוא  "ל,  ּנַ ּכַ ְוַחזָּן  ִצּבּור 
ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  סֹוד  ְוזֶה  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ
ֵהיָכן  רֹוֶאה  'ַהַחזָּן  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ת י"א(: ּבָ ינֹוקֹות קֹוִרין' )ׁשַ ַהּתִ

ְזכּות, ה.  ְלַכף  ָאָדם  ל  ּכָ ֶאת  ָלדּון  ָצִריְך 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  מּור  ּגָ ע  ָרׁשָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ְמַעט טֹוב,  ֵאיזֶה  ּבֹו  ְוִלְמֹצא  ׂש  ְלַחּפֵ ָצִריְך 
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ע.  ָרׁשָ ֵאינֹו  ַעט  ַהּמְ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ
ֵאינֹו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ טֹוב  ְמַעט  ֵאיזֶה  ּבֹו  ּמֹוֵצא  ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזכּות,  ְלַכף  אֹותֹו  ְוָדן  ע,  ָרׁשָ
ְזכּות,  ְלַכף  ֱאֶמת  ּבֶ ע  ָהָרׁשָ ֶאת  ַמֲעֶלה 
ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ְתׁשּוָבה  ּבִ יבֹו  ַלֲהׁשִ ְויּוַכל 
ים  ִהּלִ )ּתְ ע"  ָרׁשָ ְוֵאין  ְמַעט  "ְועֹוד  ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה 
ֵאיזֶה  עֹוד  ּבֹו  ּמֹוֵצא  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  י(,  לז, 

ַעל־ְיֵדי־זֶה:  ע,  ָרׁשָ ֵאינֹו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ְמַעט 
ַהְינּו  ם(.  )ׁשָ ְוֵאיֶנּנּו"  ְמקֹומֹו  ַעל  "ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ 
ָהִראׁשֹון,  ְמקֹומֹו  ַעל  ֵאיֶנּנּו  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ

ָהָאָדם  ְוֵכן  ְזכּות.  ְלַכף  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ִנְתַעּלָ י  ּכִ
ֶרְך ַהזֶּה,  ּדֶ ן ֵליֵלְך ּבַ ם ּכֵ ֵאֶצל ַעְצמֹו ָצִריְך ּגַ
ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ם  ּגַ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד 
ֵאינֹו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ טֹוב  ְמַעט  ֵאיזֶה  עֹוד  ַעְצמֹו  ּבְ
ֱאֶמת ְלַכף  "ל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה יֹוֵצא ּבֶ ּנַ ע ּכַ ָרׁשָ
ִהְלכֹות  ֲהָלכֹות"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ן  ַעּיֵ ֲעִתיק  ַהּמַ )ָאַמר  ְזכּות. 
ת  ֻאּלַ ּגְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ם  ׁשָ ֹבָאר  ּמְ ׁשֶ ו',  ֲהָלָכה  חּוִמין  ּתְ ֵערּוֵבי 

ְבִחיַנת: "ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני  ִמְצַרִים ָהָיה ַעל־ְיֵדי זֶה, ּבִ

מֹות כ(: רֹוֶאה ֲאִני  ְנחּוָמא ׁשְ מֹות ג, ז(, ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל )ּתַ י" )ׁשְ ַעּמִ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַלֲחֹטא,  ּסֹוָפן  ׁשֶ ֲאִני  רֹוֶאה  ְרִאּיֹות,  י  ּתֵ ׁשְ

ֲאִני  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַנ"ל,  ּכַ ַהְינּו  י,  ַעּמִ ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי 

ָהָרע  ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוֵאיִני  ֶהן.  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַעל  ַרק  ל  ּכֵ ִמְסּתַ

ׂש  ה. ְוִעְנָין זֶה ְלַחּפֵ ֶהן, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֵהם ְראּוִיים ִלְגֻאּלָ ּבָ ׁשֶ

ד ֲעֵליֶהם ְזכּות, הּוא ִעְנָין  ָרֵאל ּוְלַלּמֵ ִיׂשְ ּבְ ִמיד ַהּטֹוב ׁשֶ ּתָ

ַאף־ַעל־ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ן  ְוַעל־ּכֵ ְמֹאד.  ְמֹאד  ְוָעֹמק  ֹבּהַ  ּגָ

ֵהיָכן  ַעד  ה  ִחּלָ ִמּתְ יֹוֵדע  ָהָיה  ֹלא  טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ

ֵליֵלְך  ה  ִחּלָ ִמּתְ רֹוֶצה  ָהָיה  ְוֹלא  ַרְך,  ִיְתּבָ ַרֲחָמנּותֹו  יַע  ַמּגִ

ה  ּטֶ ַהּמַ אֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ֶהְרָאה  ׁשֶ ַעד  ִליחּותֹו,  ׁשְ ּבִ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ר  ְיַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ זֶה  ּבָ לֹו  ָרַמז  ׁשֶ

חֹוזֵר  ַקל  ּבְ ׁשֶ לֹו  ֶהְרָאה  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ְוֱאֹחז  ָיְדָך  ַלח  "ׁשְ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְלַמּטֶ ָחׁש  ַהּנָ ְך  ְוִנְתַהּפֵ

ֹתֶקף  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ לֹו  ָרַמז  ׁשֶ ַכּפֹו,  ּבְ ה  ְלַמּטֶ ַוְיִהי  ְוכּו'  ְזָנבֹו"  ּבִ

ְוַעל־ טֹוָבה,  ה  ְנֻקּדָ ֵאיזֶה  ּבְ ֶלֱאֹחז  ְיכֹוִלין  ָחׁש  ַהּנָ זֲֻהַמת 

ּוְב"ִלּקּוֵטי  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ "ל  ְוַכּנַ ה  ְלַמּטֶ ָחׁש  ִמּנָ ְך  ִיְתַהּפֵ זֶה  ְיֵדי 

ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְמָבֵאר  ה"ה  ַהּבֶֹקר  ַמת  ּכָ ַהׁשְ ֲהָלכֹות" 

ם  ּגַ ִיְהֶיה  ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ַעל־ְיֵדי  ָהַאֲחרֹון  ץ  ּקֵ ּבַ ה  ֻאּלָ ְוַהּגְ

יַח ִצְדֵקנּו ִיְמָצא  י ְמׁשִ ם. ּכִ ן ׁשָ ִחיָנה ֹזאת ַעּיֵ ן ַעל־ְיֵדי ּבְ ּכֵ

ְלַכף  ֱאֶמת  ּבֶ ְתַעּלּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ְזכּות 

ָיֵמינּו ָאֵמן(: ְמֵהָרה ּבְ ה ּבִ ֻאּלָ ְזכּות, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִיְהֶיה ַהּגְ

ה ְלתֹוָרה רפב ִפָלּ ּתְ

ְדָרֶכיָך  ּבִ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוִדי.  ּבְ ֵלאֹלַהי  ָרה  ֲאַזּמְ י  ַחּיָ ּבְ ְיֹהָוה  ֲאַהְלָלה  )צ( 

י  ַח ַנְפׁשִ ּמֵ ָכל ֵעת ְלׂשַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ֶעְזִרי ְוהֹוׁשִ ְפָלִאים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ֶוְהֵיה ָנא ּבְ ַהּנִ



ה ְלתֹוָרה רפב ִפָלּ ּתְ תרלד

י  ּכִ ָתִמיד.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְוָהֲעלּוָבה  ָהֻאְמָלָלה 
ִריַאת ָאָדם ָהִראׁשֹון  ֶמׁש ִמּיֹום ּבְ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ַאּתָ
ְכָלִלּיּות ָהעֹוָלם ִעם  ה ּבִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּדֹור ַהזֶּה. ֵאת ּכָ ה ּבַ ה ַעּתָ ר ַנֲעׂשָ ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ַוֲאׁשֶ
ָחת, ַהחֹוֵטא  ׁשְ ל ְוַהּנִ י ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון, ַהּדַ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָרֵאל. ְוֵאת ּכָ מֹות ִיׂשְ ָלל ְנׁשָ ּכְ
ָמִתי  ִנׁשְ ה ִעם  ַנֲעׂשָ ר  ל ֲאׁשֶ ּכָ זֶה. ֵאת  ּכָ ב ְמֹאד, ָהַאְכָזר ַעל ַעְצמֹו  ְוַהַחּיָ ַע  גּום, ַהּפֹוׁשֵ ְוַהּפָ
ַהּגּוִפים  ְלתֹוְך  כּו  ִנְמׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוַנֲעׂשּו,  ְונֹוְצרּו  ְוִנְבְראּו  ֱאְצלּו  ּנֶ ׁשֶ ִמּיֹום  י  ְוַנְפׁשִ ְורּוִחי 
ם,  ָ תֹוְך ּגּוִפי ַהזֶּה ַהְמֻגּשׁ אּו ּבְ ר ּבָ ָעְברּו ֲעֵליֶהם, ַעד ֲאׁשֶ ְלּגּוִלים ׁשֶ ָכל ַהּגִ ֶהם ּבְ לּו ּבָ ְלּגְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
זֹּוֵכר ַלאו  ל ַהזֵָּקן ָהֶעְליֹון ׁשֶ רֹון ׁשֶ ּכָ ר ָעַבר ָעַלי ִמּיֹום ַהזִּ ל ֲאׁשֶ גּום ְמֹאד. ֵאת ּכָ ַהחֹוֵטא ְוַהּפָ
ְרֶאה  ים ַהזֹּוְכִרים ַהּמַ דֹוׁשִ ֵקִנים ַהּקְ ָאר ַהזְּ ל ׁשְ רֹון ׁשֶ ּכָ יֵמי ַהזִּ ר ָעַבר ָעַלי ּבִ לּום ְוָכל ֲאׁשֶ ּכְ
ִרי,  ַהּפְ ע  ִלּטַ ְרִעין  ַהּגַ הֹוִליכּו  ׁשֶ ּוָבֵעת  ְרִעין,  ַהּגַ ִהְמִציאּו ֶאת  ׁשֶ ְוַהֲחָכִמים  ְוָהֵריַח,  ַעם  ְוַהּטַ
ָחְתכּו  ׁשֶ ּוָבֵעת  ּדֹוֵלק,  ר  ַהּנֵ ָהָיה  ׁשֶ ּוָבֵעת  ם,  ּוְלִהְתַרּקֵ ְלִהְתַהּוֹות  ִרי  ַהּפְ ִהְתִחיָלה  ׁשֶ ּוָבֵעת 
ה  ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָבִרים. ְוֵאת ּכָ ל ֵאּלּו ַהּדְ רּוׁש ׁשֶ ה ְלַבד יֹוֵדַע ַהּפֵ ר ַאּתָ ִרי ִמן ָהִאיָלן, ֲאׁשֶ ַהּפְ
יִתי  ר ָעׂשִ ל ֲאׁשֶ ְך ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוֵאת ּכָ י ַאַחר ּכַ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ִמים ָהֵהם, ְוֵאת ּכָ ּיָ י ּבַ ִעּמִ
ָכל יֹום ָויֹום. ְוֵאת  ֹאֶנס ּוְבָרצֹון ּבְ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ י ּבְ י ּוָפַגְמּתִ ר ָעַבְרּתִ ל ֲאׁשֶ טֹוב ָוָרע, ֵאת ּכָ
ָעְברּו ָעַלי  ה ׁשֶ ִמים ָהָרִעים ָהֵאּלֶ ּיָ ַרֲחֶמיָך, ַלֲחֹטף ֵאיזֶה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּבַ יָתִני ּבְ ִזּכִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
יִתי ִאם טֹוב ְוִאם  ָעׂשִ ֶ ל ַמה ּשׁ א ָעַלי, ְוַאֲחֵרי ָכּ ל ַהּבָ ה ַאֲחֵרי ָכּ ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ְוַעּתָ
ְתׁשּוָבה  ה ָלׁשּוב ּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִביל ָהֱאֶמת, ּבְ ִתיב ְוַהּשְׁ ֶרְך ְוַהּנְ ה ַהּדֶ ֵדִני ַעּתָ ָרע, הֹוֵרִני ְוַלּמְ

ִנים: ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ֵלָמה ּבֶ ׁשְ

ֶאת  ן  ַהּדָ ְדקֹו,  ִהּצָ ּבְ ְוָחֵפץ  ע  ָלָרׁשָ ַהּצֹוֶפה  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֶחֶסד,  ָחֵפץ  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  ְבּ עֹוָלמֹו  ַהְמַנֵהג  ְלֵהִטיב,  ה  ּוַמְרּבֶ ֶחֶסד  ַרב  ִמיד  ּתָ ְזכּות  ְלַכף  ָאָדם  ל  ּכָ
ְוִלְמֹצא  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָהֱאֶמת,  ֶרְך  ַהּדֶ ִני  ְוַזּכֵ ָעְזֵרִני  ַרֲחִמים.  ּבְ
ַח ֶאת  ּמֵ ְלׂשַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִמיד,  ּתָ ְזכּות  ְלַכף  ַעְצִמי  ְוָלדּון ֶאת  ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות  ְזכּות  י  ּבִ
ֱאֶמת  ֵלָמה ּבֶ ֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי־זֶה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ַכף ְזכּות ּבֶ ָכל־ֵעת ְוִלְכֹנס ּבְ ַעְצִמי ּבְ
דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ה  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ְוִהְתַלֲהבּות  ַחּיּות  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

עֹוִדי: ָרה ֵלאֹלַהי ּבְ תּוב, ֲאַזּמְ ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּבֶ ַוֲעצּוָמה, ְוֶאְזּכֶ

ר ְלָפֶניָך,  ה ְלַדּבֵ ֵאין ִלי ׁשּום ַחּיּות ְוֹכַח ְוִתְקָוה ּוִפְתחֹון ּפֶ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּלּו  ּגִ ׁשֶ ַהזֶּה  ְפָלא  ְוַהּנִ ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ֶרְך  ַהּדֶ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ
ִקְלקּוִלי,  ְוִרּבּוי  ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ עֹוִדי.  ּבְ ֵלאֹלַהי  ָרה  ֲאַזּמְ סּוק,  ּפָ ּבַ ִלְבָרָכה 
ַמהּות  ּבְ ְמֹאד  ֵבִדים  ְוַהּכְ ָהֲעצּוִמים  ֲעֹונֹוַתי  ל  ׁשֶ ים  ֲאנּוׁשִ ֵאִבים  ּכְ ְמִרירּות  ּדִ ְמִרירּות  ֶאת 
ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש  י ִמּכַ לֹום, ּכִ ְקָוה ַחס ְוׁשָ ְמַעט ֹלא ָהָיה ּתִ ְמַעט ּכִ ר ּכִ ְוַכּמּות ְוֵאיכּות, ֲאׁשֶ
ׂש  ְלַחּפֵ ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ נּו  ִהְזַהְרּתָ ה  ַאּתָ ֲאָבל  ה.  ְטִרּיָ ה  ּוַמּכָ ְוַחּבּוָרה  ַצע  ּפֶ ְמֹתם,  י  ּבִ ֵאין 
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ַדְעּתֹו, ִמּכָ ַח ֶאת ַנְפׁשֹו ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ ּמֵ ַעְצמֹו ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּוְלׂשַ ׁש ְוִלְמֹצא ּבְ ּוְלַבּקֵ
ֶרְך  ִני ְוהֹוֵרִני ַהּדֶ ן ָעְזֵרִני ְוַזּכֵ עֹוָלם, ַעל־ּכֵ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ לֹום ּבְ ּלֹא ְלַיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ַחס ְוׁשָ ׁשֶ
לֹום ַעְצבּות ּוָמָרה  ר ָעַלי ַחס ְוׁשָ ּבֵ ר ִיְרצּו ְלִהְתּגַ ָכל־ֵעת ֲאׁשֶ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ִלְזּכֹות ָלזֶה ּבֶ
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ים ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד, ְוִיְרצּו ְלַהֲחִליׁש ֶאת  ַעי ָהַרּבִ חֹוָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה, ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ׁשְ
ים  ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ יֵעִני ּבַ ַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּתַ לֹום, ׁשֶ ְקָוה ַחס ְוׁשָ ִאּלּו ָאֵפס ּתִ ל ֶאת ָיִדי ּכְ ֵ י ּוְלַרּשׁ ְעּתִ ּדַ
עֹוָלם,  ׁשּום ֹאֶפן ּבָ י ּבְ ַדְעּתִ ָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ ר ֲעֵליֶהם ּבְ ּבֵ דֹוִלים, ְלִהְתּגַ ְוַהּגְ
ּוְנֻקּדֹות  ְזכּות  י  ּבִ ְוִלְמֹצא  ׁש  ּוְלַבּקֵ ן  ּוְלַעּיֵ ׂש  ְלַחּפֵ ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ְלִהְתַחזֵּק  ַרק 
ְפלּוֵתנּו  ִחיתּוֵתנּו ְוׁשִ ֹעֶצם ּפְ ם ּבְ ֱאֶמת ּגַ י ּבֶ זִָּכיִתי ַלֲעׂשֹות ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ּכִ טֹובֹות ׁשֶ
ָכל־ֵעת ַלֲחֹטף  ַרֲחֶמיָך ּבְ יָתנּו ּבְ ַבר ָעֵלינּו, ְוִזּכִ ָך ּגָ י־ֵכן ַחְסּדְ ָגֵמנּו, ַאף־ַעל־ּפִ ּוְבֹעֶצם ִרּבּוי ְפּ
ֶנֶסת  ב ֶאת ּכְ ַח ּוְמָפֵאר ּוְמַחּבֵ ּבֵ ה ְמׁשַ ר ַאּתָ ים טֹוִבים. ְוַכֲאׁשֶ ַעם ֵאיזֶה ִמְצֹות ּוַמֲעׂשִ ָכל ּפַ ּבְ
ָרֵאל ְמֵלִאים ִמְצֹות  ִיׂשְ ֵעי  ֵתְך, ֲאִפּלּו ּפֹוׁשְ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ּכְ ְפלּוָתם,  ְוׁשִ ָגלּוָתם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
בֹות ָזרֹות  ִנּיֹות ּוַמֲחׁשָ ֹסֶלת, ּפְ ין ֵהם ְמֵלִאים ּפְ ָאנּו עֹוׂשִ ַעְצָמן ׁשֶ ְצֹות ּבְ ם ַהּמִ ִרּמֹון. ְוִאם ּגַ ּכָ
ר  ֶאְפׁשַ ִאי  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ִמְצָוה  ׁשּום  ֵמעֹוָלם  ינּו  ָעׂשִ ֹלא  ַוֲעַדִין  ּוִבְלּבּוִלים, 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ זִָּכינּו  ׁשֶ ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ְבָכל  י  ּכִ טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות  ֵאיזֶה  ָבֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, אֹו ֵאיזֶה ְצָדָקה  ּבָ ַלת ׁשַ ין, אֹו ַקּבָ ִפּלִ ַלֲעׂשֹות ִלְפָעִמים, ֵהן ִציִצית אֹו ּתְ
ה  ּוַמֲעׂשֶ ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ְוכּו',  ְוכּו'  ֲאסּורֹות,  ַמֲאָכלֹות  ְוַהְרָחקֹות  ֶחֶסד,  ּוְגִמילּות 
ל  ֹמַח ּכָ ֻקּדֹות טֹובֹות ָראּוי ָלנּו ִלׂשְ ִנים. ְוַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּנְ ל ּפָ ה טֹוָבה ַעל ּכָ טֹוב ֵאיזֶה ְנֻקּדָ
ֵאיזֶה ְנֻקּדֹות  זִָּכינּו ִלְגֹרם ַנַחת־רּוַח ְלָפֶניָך ּבְ ֶ ִריעּוֵתינּו, ַמה ּשׁ ֹעֶצם ּגְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם, ֲאִפּלּו ּבְ
ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ֱאֶמת,  ּבֶ ְזכּות  ְלַכף  ִלְכֹנס  ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ינּו.  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ זִָּכינּו  ׁשֶ טֹובֹות 
י ֲאִני ַמֲאִמין  ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי־זֶה. ּכִ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ִנְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ נּו ָתִמיד, ּבְ ַנְפׁשֵ
ם ִלי, ַוֲאִפּלּו ְלָכל  ְקָוה ּגַ ְפָלא ַהזֶּה, ֵיׁש ּתִ ֶרְך ְוִצּנֹור ַהֶחֶסד ַהּנִ ַעל־ְיֵדי ַהּדֶ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ְמָחה  ׂשִ ֱאֶמת ְוִלְהיֹות ּבְ ֵלָמה ּבֶ ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ רּוִעים ְמֹאד, ִלְזּכֹות ֵמַעּתָ ָרֵאל ַהּגְ ֵעי ִיׂשְ ּפֹוׁשְ

ָתִמיד:

ֲאִני רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ִמיד, ַוֲאִפּלּו  ֵני ָאָדם ְלַכף ְזכּות ּתָ ל ּבְ ים ָלדּון ֶאת ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
ַעד  ְנֻקּדֹות טֹובֹות,  ן  ּכֵ ם  ּגַ ּבֹו  ֶאְמָצא  ׁשֶ ַעד  ׁש,  ַוֲאַבּקֵ ׂש  ֲאַחּפֵ י־ֵכן  מּור, ַאף־ַעל־ּפִ ּגָ ע  ָרׁשָ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ יבֹו  ְוַלֲהׁשִ ֱאֶמת,  ּבֶ ְזכּות  ַכף  ּבְ ּוְלַהְכִניסֹו  ְזכּות  ְלַכף  ְלדּונֹו  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִליִצים טֹוב ַעל  ים ַהּמְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ל עֹוָלם, ּבִ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי־זֶה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבֶ
ָכל  ּבְ ָוטֹוב  ְזכּות  ְוִלְמֹצא  ר  ְוַלְחּתֹ ׂש  ְלַחּפֵ ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ְוטֹוְרִחים  ָהעֹוְסִקים  ִמיד,  ּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֱאֶמת: ן ָלֹבא ָלזֶה ּבֶ ם ּכֵ נּו ּגַ ְזכּוָתם ְוֹכָחם ַזּכֵ רּוִעים, ּבִ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ ַהּגָ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ּבְ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ

ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ָתִמיד,  זֶה  ּבָ ָהעֹוְסִקים  ָהֵאּלּו,  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְלַהּצַ ְלִהְתָקֵרב  נּו  ּוְתַזּכֵ
ם  ֻכּלָ ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵעי  פֹוׁשְ ּבְ ֲאִפּלּו  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ְוִלְמֹצא 
ְלַאַחת  ַאַחת  ִצים אֹוָתם  ּוְמַקּבְ ִטים  ּוְמַלּקְ ְנֻקּדֹות טֹובֹות,  ָחְכָמָתם  ּבְ ּומֹוְצִאים  ים  ׂשִ ְמַחּפְ
ִנְפָלִאים  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְנָיִנים  ּבִ ֵמֶהם  ּובֹוִנים  ְזכּות,  ַכף  ּבְ ם אֹוָתם  ּגַ ּוַמְכִניִסים  ּבֹון  ֶחׁשְ ִלְמֹצא 
ּלֹא ָעלּו ְלָפֶניָך ִמימֹות עֹוָלם, ְוזֹוִכין ַלֲעׂשֹות  דֹוִלים ׁשֶ ֲעׁשּוִעים ּגְ ְונֹוָרִאים, ּוַמֲעִלים ְלָפֶניָך ׁשַ
ל עֹוָלם, ָמֵלא  ה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ קֹומֹות ָהֵאּלֶ ים ַעל־ְיֵדי ִקּבּוץ ַהּטֹוב ַהזֶּה ִמּמְ ְזִמירֹות ְוִנּגּוִנים ְקדֹוׁשִ
ה  דֹוׁשָ ָתם ַהּקְ ִפּלָ ֹמַע ּתְ ְוִלׁשְ ֶהם  ֵלל ּבָ נּו ְלִהּכָ ְוַזּכֵ יִקים ָהֵאּלּו,  ּדִ נּו ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ַזּכֵ ַרֲחִמים, 
ָרֵאל, ְוֵליֵרד  ָלל ִיׂשְ ִביל ּכְ ׁשְ ל ּבִ ּלֵ ר ַרק ֵהם יֹוְדִעים ְלִהְתּפַ יִקים נֹוָרִאים ָהֵאּלּו, ֲאׁשֶ ל ַצּדִ ׁשֶ
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ל  ֻקּדֹות טֹובֹות ִמּכָ ל ַהּטֹוב ְוָכל ַהּנְ ץ ּכָ ים ְיֵדי חֹוָבָתן, ְלַקּבֵ ָבה ְלהֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ ִלְפֵני ַהּתֵ
ְוַלֲהֹפְך  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  ַהזֶּה  ַהּטֹוב  ל  ּכָ ִעם  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלין,  ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְהֶיה ִנְכָלִלים  ּנִ דֹוִלים ְוַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ֲחָסֶדיָך ַהּגְ נּו ּבַ ת ָהַרֲחִמים. ַזּכֵ ין ְלִמּדַ ת ַהּדִ ִמּדַ
ַרֵחם  ר ּתְ ִמי ָלְך, ַעד ֲאׁשֶ נּו ּדֳ ֲעֵדנּו ָתִמיד. ְוַאל ִיּתְ לּו ּבַ ּלְ יִקים ָהֵאּלּו, ְוֵהם ִיְתּפַ ּדִ ְתִפּלֹות ַהּצַ ּבִ
ֱאֶמת,  ּבֶ ְזכּות  ְלַכף  ְוַתְכִניֵסנּו  ְיָתה,  ַהּבַ ֵאֶליָך  ְוַתַאְסֵפנּו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָעֵלינּו  ם  ּגַ
ה ְוַעד עֹוָלם: ֱאֶמת, ֵמַעּתָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ָתִמיד, ְוַתֲחִזיֵרנּו ּבִ ח ֶאת ַנְפׁשֵ ּמַ ּוְתׂשַ

יל ֶאת  ֹמר ְוַתּצִ ָרֵאל, ְוָתֵגן ְוִתׁשְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ּכָ ּוְבֵכן ּתְ
ִטים  ּשְׁ ְתּפַ ַהּמִ ְלָהַרע,  ַהֲחָכִמים  ל  ׁשֶ ָהָרעֹות  ּתֹות  ַהּכִ ל  ּכָ ִמן  ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ַיְלֵדי  ל  ּכָ
יקֹוְרִסים ָהעֹוְסִקים  ּתֹות ָהֶאּפִ . ֵהן ִמּכִ ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ עֹוָלם ּבַ ה ּבָ ַעּתָ
ֵני  ּבְ ַנֲעֵרי  ְך  ְלַחּנֵ ָכל־ֵעת  ּבְ ִרים  ּבְ ְתּגַ ַהּמִ ָהֲעּכּום,  ל  ׁשֶ ִגים  ִעּלְ ּוְלׁשֹון  ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ּבְ
ְוִלְבִלי ִלְלֹמד  ה,  ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּמּוד ּתֹוָרה  ִרים, ְלַהְרִחיָקם ִמּלִ ְוַהּמָ ַדְרֵכיֶהם ָהָרִעים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַמן ַעל  ר ַהזְּ ּיֹום, ּוְלַבּלֹות ִעּקָ ָעה מּוֶעֶטת ּבַ ְקּדּוק, ְוַגם זֶה ַרק ׁשָ ַנ"ְך ִעם ָחְכַמת ַהּדִ י ִאם ּתַ ּכִ
ְך  ּכָ ֵני עֹוָלמֹות. אֹוי ָלֵעיַנִים ׁשֶ ִלּמּוד ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוְלׁשֹונֹות ָהעֹוְקִרים ֶאת ָהָאָדם ִמּשְׁ
ְתלֹוְצִצים  ֵעיֵניֶהם, ַהּמִ ל ֲחָכִמים ּבְ ּתֹות ׁשֶ ָאר ּכִ ְך ׁשֹוְמעֹות. ְוֵהן ִמׁשְ ּכָ רֹואֹות, אֹוי ָלָאְזַנִים ׁשֶ
ִלי  ּבְ ְתִמימּות  ּבִ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ּוְבתֹוָרתֹו  ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ַדְרֵכיֶהם,  ּבְ ִמיִמים  ֵמַהּתְ
ם  ים ָקִמים ֶנְגּדָ ר ַרּבִ ים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ר הֹורּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ֲאׁשֶ ל ֶהֶבל, ּכַ ָחְכמֹות ׁשֶ
ם  ּבָ ָבר, ִלְבּדֹות ִמּלִ בּוׁש ִמּכְ ר ְוַהּכָ ׁשָ י ֶדֶרְך ַהּיָ ת ְלַרְגָלם, ְלַהּטֹות אֹוָתם ִמּנִ ים ֶרׁשֶ ּופֹוְרׂשִ
ִרים  ְוַהְיׁשָ ִמיִמים  ַהּתְ ַעת  ּדַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַהֲחִליׁש  ל  ְלַבְלּבֵ ְוֵליָצנּות,  טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ ָחְכמֹות 
יִקים ַלֲעבֹוָדְתָך ָחְכמֹות  ה ַמזִּ ה ְוַכּמָ ּמָ ל זֶה, ּכַ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ ִלּבֹוָתם. ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, ַאּתָ ּבְ
ָך  ל ַיְלֵדי ַעּמְ ל ּכָ ֹמר ְוַהּצֵ ָרֵאל, ּוׁשְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ֵאּלּו. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ּכָ ּכָ
יֵמי ְנעּוֵריֶהם. ְוַתֲעֹזר  ם ּבִ ּתָ ִרׁשְ ְפסּו ּבְ ּלֹא ִיּתָ ה, ׁשֶ ּתֹות ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּכִ ָרֵאל ִמּכָ ית־ִיׂשְ ּבֵ
ֵנינּו  ה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ּבָ ְזּכֶ ּנִ ֵדנּו ָתִמיד ׁשֶ ָכל־ֵעת, ְותֹוֵרנּו ּוְתַלּמְ יַע ָלנּו ּבְ ְוָתֵגן ְותֹוׁשִ
ָכם ְלטֹוָבה  ה, ּוְלַחּנְ ּתֹות ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ ם ִמן ַהּכִ ט ַנְפׁשָ ְמָרם ּוְלַמּלֵ ְטנּוָתם, ֵאיְך ְלׁשָ ְוַזְרֵענּו ִמּקַ
יטּות  ּוְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ְוָהֱאֶמת,  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ים,  ּיִ ְוָהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרֶכיָך  ּבִ
ה ְלהֹוִדיַע ְלָכל  ים. ְוִנְזּכֶ דֹוׁשִ ְלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ר ִקּבַ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ
דֹול,  י ְיֹהָוה ַהּגָ ל ַמֲעׂשֵ ָרֵאל, ֶאת ּכָ ִאים ַאֲחֵרינּו, ּוְלָכל ּדֹורֹות זֶַרע ִיׂשְ ֵנינּו ְודֹורֹוֵתינּו ַהּבָ ּבָ
ִנים  ָכל ּדֹור ָודֹור, ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ּבָ ה ּבְ נּו ִמיֵמי ֲאבֹוֵתינּו ַעד ֵהּנָ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ְלָבֶניָך  ם  ְוהֹוַדְעּתָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ִלְבֵניֶהם.  רּו  ִויַסּפְ ָיֻקמּו  ֵלדּו  ִיּוָ
ל  ִמיָמה. ּוְתַרֵחם ַעל ּכָ הֹוָרה ְוַהּתְ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ ת ֱאמּוָנֵתנּו ַהּקְ ַ ְוִלְבֵני ָבֶניָך. ְלהֹוִדיַע ָלֶהם ְקֻדּשׁ
נֹות  ּכָ ׁשְ ֵאין ּבֹו ֵחְטא ֵמַהּמִ יֶהם ׁשֶ ל ֶהֶבל ּפִ ְזּכּו ְלַקּבֵ ּיִ ְטנּוָתם, ׁשֶ ָרֵאל ִמּקַ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ַיְלֵדי ַעּמְ
ם  ָ ר ִמּשׁ ן ָקדֹוׁש, ֲאׁשֶ ּכַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבֹוֶנה ִמׁשְ ר ּכָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ל עֹוָלם,  ֵאין ּבֹו ֵחְטא. ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ יֶהם ַהּקָ ן ֶהֶבל ּפִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִלים ַהּתִ ְמַקּבְ
ינֹוקֹות  ִעְנַין ַהּתִ לּו ּבְ ּדֹורֹות ַהּלָ עֹוָלם ּבַ יו ּבָ ה ַעְכׁשָ ר ַנֲעׂשָ ה, ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ַאּתָ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא,  דֹוׁש ׁשֶ יֶהם ַהּקָ א ַעל ֶהֶבל ּפִ ל ָהעֹוָלם ֵאינֹו ִמְתַקּיֵם ֶאּלָ ר ּכָ ן, ֲאׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ׁשֶ
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עּוֵריֶהם ַעל־ְיֵדי  דֹוׁש ִמּנְ יֶהם ַהּקָ לֹום, ֶהֶבל ּפִ ל ַחס ְוׁשָ ל ּוְלַקְלּקֵ ים ָקִמים ֲעֵליֶהם ְלַבְלּבֵ ְוַרּבִ
ל ִמיֵני  יֵלם ִמּכָ ְמֵרם ְוַהּצִ ֲעֵדיֶהם ְוׁשָ ָחְכָמָתם ָהָרעֹות. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְלַמַעְנָך, ְוָהֵגן ּבַ
ֶרּנּו  ּצְ ְמֵרם ּתִ ׁשְ ה ְיֹהָוה ּתִ ֵעיֶניָך. ַאּתָ ִרים ּבְ ֵאיָנם ְיׁשָ ל ִמיֵני ְדָרִכים ׁשֶ ל ּכָ ִחּנּוִכים ָהָרִעים ׁשֶ
ֵען  ָ ִהּשׁ ר ֵאין ָלנּו ַעל ָמה ּלְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵלַטת ַיְלֵדי ַעּמְ ִמן ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם. ֲחֹמל ַעל ּפְ
ל ַיְלֵדי  ְזּכּו ּכָ ּיִ ֵאין ּבֹו ֵחְטא. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו, ׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ יֶהם ַהּקָ י ִאם ַעל ְזכּות ֶהֶבל ּפִ ּכִ
דֹוׁש  ן ַהּקָ ּכָ ׁשְ ֵאין ּבֹו ֵחְטא, ֵמַהּמִ יו ׁשֶ ל ֶהֶבל ּפִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיַקּבֵ ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ְך  ְזּכּו ַעל־ָידֹו ֵליֵלְך ּוְלִהְתַחּנֵ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָמתֹו, ּבְ ִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ְך ֵאָליו ּכְ ּיָ ַ יק ָהֱאֶמת ַהּשׁ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ
ָמּה ְוַלֲהגֹות  ְזּכּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִלׁשְ ּיִ ֱאֶמת, ׁשֶ תֹוַרת ְיֹהָוה ּבֶ ַרְך, ְוִלְכֹנס ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ
יל  ּכִ ם ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ִלּבָ יָנה ּבְ ן ָלֶהם ּבִ ח ֶאת ְַּתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך, ְוִתּתֶ ּה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוִתְפּתַ ּבָ
ַאֲהָבה, ְוָהֵאר ֵעיֵניֶהם  ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ל ּדִ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ד ִלׁשְ ֹמַע ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ִלׁשְ
ִעיִמים, ְוִתְהֶיה  ּטֹוב ּוַבּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ִמְצֹוֶתיָך. ְוַתֲאִריְך ְיֵמיֶהם ּוׁשְ יֶהם ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתָך ְוַדּבֵ ּבְ

ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם: ֱאֶמת ּכָ ָך ּבֶ ְזּכּו ְלָעְבּדְ ּיִ יֵעם ׁשֶ ִמיד, ְוַתַעְזֵרם ְותֹוׁשִ ֶהם ּתָ ִעּמָ

ַרֲחִמים ֶאְצְלָך,  ֵתנּו ּבְ ׁשָ ּקָ נּו ִלְפֹעל ּבַ ֲעלּומֹות, ַזּכֵ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, יֹוֵדַע ּתַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות  ַמֲעָלה, ָהעֹוְסִקים ָלדּון ֶאת ּכָ דֹוִלים ּבְ יֵקי־ֱאֶמת ַהּגְ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ּבִ
רּוַע  ַהּגָ ָרֵאל ֲאִפּלּו ּבְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ׁש ְוִלְמֹצא ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ִמיד, ּוְלַחּפֵ ּתָ
ל  יק ּוְלַבּטֵ ל ַהּטֹוב ַהזֶּה ְלָפֶניָך ְלַהְמּתִ ל ִעם ּכָ ּלֵ ל ַהּטֹוב ַהזֶּה ּוְלִהְתּפַ ץ ּכָ רּוִעים, ּוְלַקּבֵ ּגְ ּבַ ׁשֶ
ְכָלל ּוִבְפָרט  ִחינֹות ּבִ ל ַהּבְ יִקים רֹוִאים ּוְמִביִנים ּכָ ּדִ ר ֵאּלּו ַהּצַ עֹוָלם, ֲאׁשֶ ּבָ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ּכָ
ּוֵמֵאיזֶה  קֹוִרין,  ינֹוקֹות  ַהּתִ ֵהיָכן  רֹוִאין  ֵהם  י  ּכִ ן.  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ַהּתִ ִעְנַין  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ּנּו,  ִמּמֶ ִלים  ְמַקּבְ ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ֵחְטא,  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ יו  ּפִ ֶהֶבל  ְוִתינֹוק  ינֹוק  ּתִ ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ יק  ַצּדִ
יִקים ֲעֹזר  ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ֵאּלּו ַהּצַ ּיֵֵצא ֵמֶהם ַעד ַהּסֹוף. ּבִ זֶה, ְוַהּדֹור ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ִחינֹות ׁשֶ ְוָכל ַהּבְ
א  ָפֶניָך, ּוַמּלֵ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ל ַמה ּשׁ נּו ִלְפֹעל ּכָ ָרֵאל, ְוַזּכֵ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ יַע ָלנּו ּוְלָכל ַיְלֵדי ַעּמְ ְוהֹוׁשִ

ַרֲחִמים: ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ ִמׁשְ

ְתׁשּוָבה  ה ָלׁשּוב ּבִ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ּבְ ִני ִלְכֹנס ּבֶ א, ַזּכֵ ּלָ ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ
ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִבְזכּות  ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ְזכּות ּכָ ִני ּבִ ֱאֶמת. ַזּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ׁשְ
ָכל־ֵעת ֵעצֹות  ּבְ ֵדִני ְוהֹוֵרִני  ְוַלּמְ יֵעִני  ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ
ָכל־ֵעת ַעל־ְיֵדי ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ְוִלְבִלי  י ּבְ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ ה ְלׂשַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּיֹות, ּבְ ֲאִמּתִ
ְמָחה  ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ י ּכְ ע ּבִ י ְוֹלא ִלּגַ חֹוָרה ִלְכֹנס ּבִ ָרה ׁשְ יַח ֶאת ָהַעְצבּות ְוַהּמָ ְלָהּנִ
ה  י ַעל־ְיֵדי ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת. ְוֶאְזּכֶ ִלּבִ ְמָחה ּבְ ן ׂשִ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ְוִתּתֶ ֱאֶמת ּבְ ָתִמיד ּבֶ
זִָּכיִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה ִלְגֹרם  ה טֹוָבה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ ל ְנֻקּדָ ִמיד ַעל־ְיֵדי ּכָ ֵמַח ּתָ ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ
ֵדִני  ַח ֲאֵחִרים. ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ּמֵ ם ְלׂשַ ה ּגַ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ֵאיזֶה ַנַחת רּוַח ְלָפֶניָך. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
ְלַכף  ּוְלדּוָנם  ָכל־ֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַנְפׁשֹות  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ָלזֶה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּוְתבּוָנה,  ַדַעת 
תּוב,  ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ְמָחה, ִויֻקּיַ ֱאֶמת ּוְבׂשִ ם ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ּלָ ְזּכּו ֻכּ ּיִ ִמיד, ַעד ׁשֶ ְזכּות ּתָ
ְרֶכם  ׂשַ ִמּבְ ָהֶאֶבן  ֵלב  ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת  ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ ן  ֶאּתֵ ה  ֲחָדׁשָ ְורּוַח  ָחָדׁש  ֵלב  ָלֶכם  י  ְוָנַתּתִ
ה  יֶתם. ְוִנְזּכֶ ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ר. ְוָעׂשִ ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְוָנַתּתִ



ּתֹוָרה רפג תרלח

ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ְרָנָנה,  ּבִ ְלָפָניו  ְוָלֹבא  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְיֹהָוה  ֶאת  ַלֲעֹבד 
עֹוִדי. ֶיֱעַרב  ָרה ֵלאֹלַהי ּבְ י ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַליֹהָוה ּבְ ם. ְוֶנֱאַמר, ָאׁשִ ַמְלּכָ ֵני ִצּיֹון ָיִגילּו ּבְ יו ּבְ ֹעׂשָ ּבְ
י  ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ יֹהָוה . ִיּתַ ַמח ּבַ יִחי ָאֹנִכי ֶאׂשְ ָעָליו ׂשִ

ֶאת ְיֹהָוה ַהְללּוָיּה:

ּתֹוָרה רפג

יִקים  ַצּדִ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ַמֲחֹלֶקת  ֵיׁש  ִלְפָעִמים 
ֵניֶהם  ֶֹרׁש ֶאָחד ּוׁשְ ֵניֶהם ִמּשׁ ּשְׁ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
ֶאָחד  ַמֲעָלה ְמֹאד, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבְ דֹוִלים  ּגְ
ְלַבר  ט  ֵ ּשׁ ִאְתּפַ ּדְ ֶחֶסד  ְבִחיַנת  ּבִ ֵמֶהם הּוא 
הּוא  ִני  ֵ ְוַהּשׁ ַלֲאֵחִרים,  ּתֹוָרתֹו  ֶלה  ּגַ ּמְ ׁשֶ
ִנים(.  ּפְ ן  )ַעּיֵ ּה  ַגּוֵ ּבְ ֵנז  ּגָ טּוֵבּה  ּדְ טֹוב  ְבִחיַנת  ּבִ
ְך  ִנְמׁשָ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ּמַ ׁשֶ ִנְמָצא 

ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת  ֵיׁש  ֲאָבל  ֵמַהּתֹוָרה. 
ֱאֶמת  ן ּבֶ ָלל, ְוַעל־ּכֵ ְך ֵמַהּתֹוָרה ּכְ ֵאינֹו ִנְמׁשָ ׁשֶ
ִאם  ּבְ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין 
ְרִדיפֹות  ָעָליו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון 
ִחיַנת  ִמּבְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוַמֲחֹלֶקת, 
"ַאְך  ְבִחיַנת:  ּבִ "ל,  ַהּנַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַמֲחֹלֶקת 

ים כג, ו(: ִהּלִ פּוִני" )ּתְ טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ

ּתֹוָרה רפד

ּתֹוָרה: ּיֹום ַלֲעֹסק ּבַ ָעה ּבַ ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲחֹטף ְוִלְגֹזל ֵאיזֶה ׁשָ

ּתֹוָרה רפה

יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ַטַעם  ּטֹוֲעִמין  ׁשֶ ּכְ
הּוא  ֵעת ַהִהְתַרֲחקּות ׁשֶ ָהֱאֶמת, ָאז ֲאִפּלּו ּבְ
ַאַחר־ ְמָנע  ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ְך,  ָוֹחׁשֶ ַלְיָלה  ִחיַנת  ּבְ

ִמיד  ּתָ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִמְתָקֵרב,  ְוֵאינֹו  ְך  ּכָ
יק  ּדִ ַעם ֵאֶצל ַהּצַ ּטָ ִאיר לֹו אֹור ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּתָ

ָהֱאֶמת:

ּתֹוָרה רפו

ָערּוְך"  ְלָחן  ְו"ׁשֻ ּפֹוְסִקים  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי 
ַעל  ל  ּומֹוׁשֵ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  זֹוִכין 
ֲעֵרי  ׁשַ ְלָהִקים  זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהָאֶרץ, 
ָאה  יג ַעל־ְיֵדי־זֶה ָחְכָמה ִעּלָ ּוְלַהּשִׂ ן ֵעֶדן,  ּגַ
ן ֵעֶדן.  ֲענּוג ּגַ ר ּתַ הּוא ִעּקַ ָאה ׁשֶ ּתָ ְוָחְכָמה ּתַ
ם:  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָהַר"ן" קפ"ה,  יחֹות  "ׂשִ ּבְ ן  ְוַעּיֵ
ִלְלֹמד  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  דֹול  ּגָ ִחּיּוב 
ַיֲעֹבר,  ְוֹלא  ֹחק  ּפֹוֵסק  עּור  ׁשִ יֹום  ָכל  ּבְ
ַנאי אֹו  ּפְ ֵאין לֹו  ׁשֶ ּכְ ָחק  ַהּדְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו 
ִנים  ל ּפָ י־ֵכן ַעל ּכָ ֶרְך, ַאף־ַעל־ּפִ ּדֶ הּוא ּבַ ׁשֶ
ֵאיזֶה  ּבְ ְלָחן־ָערּוְך"  "ׁשֻ ְסִעיף  ֵאיזֶה  ִיְלַמד 

עֹוֵמד  ֵאינֹו  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ֲאִפּלּו  הּוא,  ׁשֶ ָמקֹום 
ֹאֶפן  ּבְ ְלָחן־ָערּוְך",  ֻ "ּשׁ ּבַ ִלּמּוד  ֵסֶדר  ּבְ ם  ׁשָ
ִלּמּוד  ִלי  ּבְ יֹום  ֵיֵצא  ֹלא  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ׁשֶ
ֵאין  ׁשֶ ּכְ ִמים  ַהּיָ ָאר  ּוִבׁשְ ָערּוְך".  ְלָחן  "ׁשֻ
ְלָחן־ ָעה "ׁשֻ ל ָהַאְרּבָ ּכָ ִיְלַמד  ָחק  ַהּדְ ַעת  ׁשְ
ְוַאַחר־ ם,  ּלָ ּכֻ ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵסֶדר,  ּכְ ָערּוְך" 

ּקּון  ּתִ ְוהּוא  ֵסֶדר.  ּכְ ְוַיְתִחיל  ַיֲחֹזר  ְך  ּכָ
ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ְלָבֵרר  ְמֹאד  דֹול  ּגָ
י ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד  ּכִ ַגם ַעל־ְיֵדי ֲעוֹונֹוָתיו,  ּפָ ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ֵמָהַרע,  ַהּטֹוב  ְמָבְרִרין  ּפֹוְסִקים 

ּקּוִנים: ל ַהּתִ ָלל ּכָ ּכְ



ה ְלתֹוָרה רפו ִפָלּ תרלטּתְ

ה ְלתֹוָרה רפו ִפָלּ ּתְ

יָנה ָוָדַעת, ִרּבֹונֹו  ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ יָנה, ָחּנֵ ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ )*מח( ַאּתָ

ְבִחיַנת  ַגת ַחְכַמת ֱאֹלִהית, ּבִ ַגן ֵעֶדן הּוא ַהּשָׂ ּבְ ֲענּוג ׁשֶ ר ַהּתַ ִעּקַ נּו ׁשֶ ה הֹוַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ׁשֶ
ִאי  ן ֵעֶדן ׁשֶ ֲעֵרי ּגַ ן ְוֵעֶדן, ֲאָבל ֵיׁש ׁשַ ִחיַנת ּגַ ַעְצמֹו ּבְ זֶּה ּבְ ָאה, ׁשֶ ּתָ ָאה ְוָחְכָמה ּתַ ָחְכָמה ִעּלָ
ָעִרים,  ֶרְך ַהּשְׁ י ִאם ּדֶ ָאה ּכִ ָאה ְוִעּלָ ּתָ ַגת ָחְכָמה ּתַ ִחיַנת ַהּשָׂ הּוא ּבְ ן ֵעֶדן ׁשֶ ר ִלְכנֹוס ְלַהּגַ ֶאְפׁשָ
ָאֶרץ  ל ּבָ ָאֶרץ, ְוַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ּפֹוְסִקים זֹוִכים ִלְהיֹות מֹוׁשֵ נּוִזים ּוְטמּוִנים ּבָ ָעִרים ּגְ ְוֵאּלּו ַהּשְׁ
נּו ַלֲעֹסק  ן חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ָאֶרץ, ַעל־ּכֵ ְבעּו ּבָ ּטָ ָעִרים ׁשֶ ּוְלַהֲעִמיד ּוְלָהִקים ֵאּלּו ַהּשְׁ
ה  ִהְלְכָתא, ְוֶאְזּכֶ א ּדְ יּבָ ָתא ַאּלִ ַמְעּתָ ִמיד ְוַלֲאסּוֵקי ׁשְ ָמּה ּתָ ה ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ּבְ ַהְרּבֵ
ֵטי  ּפְ ל ִמׁשְ ה ְלָבֵרר ּכָ ֶאְזּכֶ ִסְפֵרי ּפֹוְסִקים ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים, ַעד ׁשֶ ה ּבְ ן ַהְרּבֵ ִלְלמֹוד ּוְלַעּיֵ
ָאֶרץ, ֵמַאַחר  ל ּבָ ִחיַנת ֶמֶלְך ּומֹוׁשֵ ה ִלְהיֹות ּבְ ַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ָתן, ַעד ׁשֶ ְוִדיֵני ַהּתֹוָרה ַלֲאִמּתָ
ה  ַנֲעׂשָ ר  ָבר ֲאׁשֶ ּדָ ָכל  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ה ִאיְך  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ י ֲהָלכֹות  ּפִ ה ֵליַדע ַעל  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ּוְלהֹורֹות  ה  דֹוׁשָ ְוִדיֵני ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵטי  ּפְ י ִמׁשְ ּפִ ם ֲאֵחִרים ַעל  ּגַ ה ְלַהְנִהיג  ְוֶאְזּכֶ ַעל ָהָאֶרץ, 
ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ֶמֶלְך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיָ ָבּה,  ֵיְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ָלֶהם 
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָעִרים  ַהּשְׁ ל  ּכָ ֶאת  זֶה  ַעל־ְיֵדי  ּוְלַגּלֹות  ּוְלָהִקים  ְלַהֲעִמיד  ה  ְוֶאְזּכֶ ָאֶרץ.  ַיֲעִמיד 
ן  ֲעֵרי ּגַ ִחיַנת ׁשַ ֵהם ּבְ ָעִרים ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּשְׁ ּה, ַעד ׁשֶ ָאֶרץ ּוְגנּוִזים ּוְטמּוִנים ּבָ ְבעּו ּבָ ּטָ ׁשֶ
ָאה,  ָאה ְוָחְכָמה ִעּלָ ּתָ ַגת ָחְכָמה ּתַ ה ְלַהּשָׂ ַעְצמֹו, ְוֶאְזּכֶ ן ֵעֶדן ּבְ ה ִלְכנֹוס ְלתֹוְך ַהּגַ ֵעֶדן ֶאְזּכֶ
ִביל זֶה ִנְבֵראנּו  ׁשְ ר ַרק ּבִ ְרֵאִלי ֲאׁשֶ ׂשְ ָראּוי ְלִאיׁש ַהּיִ ֱאֶמת ּכָ ַגת ֱאֹלהּוְתָך ּבֶ יג ַהּשָׂ ּוְלַהּשִׂ
ים  ַרּבִ ים ֲאֵחִרים ּבְ ֲאָנׁשִ ם ּבַ ַגת ֱאֹלהּוְתָך ּגַ ה( ְלַהְכִניס ַהּשָׂ ִני )ְוֶאְזּכֶ מֹוְדִעין ָלְך, ְוַזּכֵ ִגין ְדִיְשּתְ ּבְ
ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  ְתֵחי עֹוָלם  ּפִ אּו  ּוׂשְ יֶכם  ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ אּו  ׂשְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיָ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
נֹוָדע  ְוֶנֱאַמר:  ֶסָלה.  בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  זֶה  הּוא  ִמי  בֹוד,  ַהּכָ
ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה,  ְתחּו ִלי ׁשַ ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ. ְוֶנֱאַמר: ּפִ ׁשִ ְעָלּה ּבְ ָעִרים ּבַ ּשְׁ ּבַ

יִקים ָיֹבאּו בֹו. ַער ַליֹהָוה ַצּדִ ַ זֶה ַהּשׁ

ַלם ֵחֶלק ִראׁשֹון ם ְוִנׁשְ ּתָ

ַמִים ָוָאֶרץ ָקָנה ר ָשׁ ה ְלֵאל ֶעְליֹון ֲאֶשׁ ִהָלּ ְתּ

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן





ִני ֵחֶלק ׁשֵ
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ָמָטה ְנָיָנא י ַהׁשְ תרמגּתִ

ָמָטה ַהׁשְ

כד(,  ל"ג,  )ְיֶחְזֵקאל  ַאְבָרָהם"  ָהָיה  "ֶאָחד 
ָהָיה  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ם  ֵ ַהּשׁ ָעַבד  ַאְבָרָהם  ׁשֶ
ְיִחיִדי  ַרק  הּוא  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ב  ָחׁשַ ׁשֶ ֶאָחד, 
ֵני ָהעֹוָלם,  ָלל ַעל ּבְ ל ּכְ ּכֵ עֹוָלם, ְוֹלא ִהְסּתַ ּבָ
ְוֹלא  אֹותֹו,  ּומֹוְנִעים  ה'  ֵמַאֲחֵרי  ִרים  ּסָ ׁשֶ
ִאּלּו הּוא  ּכְ ַרק  ַהּמֹוְנִעים,  ָאר  ּוׁשְ ָאִביו  ַעל 
ַאְבָרָהם".  ָהָיה  "ֶאָחד  ְוזֶהּו:  עֹוָלם,  ּבָ ֶאָחד 
ִאי  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלְכֹנס  ָהרֹוֶצה  ל  ּכָ ְוֵכן 
ִחיָנה זּו  י ִאם ַעל־ְיֵדי ּבְ ר לֹו ִלְכֹנס ּכִ ֶאְפׁשָ

ְלַבּדֹו  הּוא  ִאם  י  ּכִ עֹוָלם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ
ל ַעל ׁשּום ָאָדם  ּכֵ ִיְסּתַ ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ְיִחיִדי 
ּתֹו  גֹון ָאִביו ְוִאּמֹו אֹו חֹוְתנֹו ְוִאׁשְ ַהּמֹוְנעֹו, ּכְ
ָאר  ִמּשְׁ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ אֹו  ְוַכּיֹוֵצא,  ּוָבָניו 
ְלִעיִגים ּוְמִסיִתים ּומֹוְנִעים  ֵני ָהעֹוָלם, ַהּמַ ּבְ
ָיחּוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ְוָצִריְך  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו 
ְבִחיַנת:  ּבִ ִיְהֶיה  ַרק  ָלל,  ּכְ ֲעֵליֶהם  ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ
ָיִחיד  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַאְבָרָהם",  ָהָיה  "ֶאָחד 

"ל: ּנַ עֹוָלם ּכַ ּבָ

ָמָטה ה ַלַהׁשְ ִפּלָ ּתְ

ל  ג. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָ י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני. ׁשָ ִני ּכִ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ )קמט( ּפְ

י ֵאין ּדֹוֵרׁש  ּנִ יר ָאַבד ָמנֹוס ִמּמֶ ט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמּכִ ר, ַהּבֵ עֹוָלם, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ
ִתי  יָבה ֶאל ִרּנָ ים. ַהְקׁשִ ֶאֶרץ ַהַחּיִ ה ַמְחִסי ֶחְלִקי ּבְ י ַאּתָ י ֵאֶליָך ְיֹהָוה ָאַמְרּתִ י. ָזַעְקּתִ ְלַנְפׁשִ

י: ּנִ י ָאְמצּו ִמּמֶ יֵלִני ֵמרֹוְדַפי ּכִ י ַדּלֹוִתי ְמֹאד ַהּצִ ּכִ

ֱאֶמת,  ּבֶ ְלקֹוְרָאיו  ָקרֹוב  ֱאֶמת,  ּבָ ְוָחֵפץ  ָהֱאֶמת  ֶעֶצם  ֲעלּומֹות,  ּתַ יֹוֵדַע  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָכל יֹום ָויֹום, ִמי ָוִמי ָהעֹוְמִדים ָעַלי  י ּבְ ה ִעּמִ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ַאּתָ
ים, ְיֹהָוה ָמה  ֶרְך ַהַחּיִ לֹום ִמּדֶ ב אֹוִתי ַחס ְוׁשָ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ִלְמֹנַע ּוְלַעּכֵ ַגׁשְ ָכל יֹום ּבְ ּבְ
ּוִפּתּוִיים  ַוֲהָסתֹות  ְוִעּכּוִבים  ְמִניעֹות  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ָעָלי.  ים ָקִמים  ַרּבִ ָצָרי  ַרּבּו 
ִהְתָקֵרב  ֶרְך ָהֱאֶמת ִמּלְ לֹום ִמּדֶ ָכל ֵעת ִלְמֹנַע אֹוִתי ַחס ְוׁשָ ִרים ָעַלי ּבְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ּוִבְלּבּוִלים ׁשֶ
י  ַנְפׁשִ זּּור  ּפִ ְוֹעֶצם  ֲעֹונֹוַתי  ְוִרּבּוי  ְפלּוִתי  ׁשִ ּוְבֹעֶצם  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְוַלּצַ ְוִליֵרֶאיָך  ֵאֶליָך 
ִניעֹות  ָכל ֵעת ַהּמְ י ּבְ ִרים ּבִ ִרים ּוִמְתּגָ ּבְ ַעְצִמי, עֹוד ֵהם ִמְתּגַ י ּבְ ּנִ ׁש ִלי ִמּמֶ ּיֵ י ׁשֶ ְעּתִ ּוִבְלּבּול ּדַ
ָאר  ִניעֹות ִמּשְׁ רֹוִבים, ֵהן ַהּמְ ִית ְוַהּקְ ֵני ַהּבַ ִניעֹות ִמּבְ ֵני ָהעֹוָלם, ֵהן ַהּמְ ל ּבְ ְוָהִעּכּוִבים ִמּכָ
ה  ְוַעּתָ ת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.  עֹוָלם ַעל ְנֻקּדַ ּבָ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ְוַהּמַ עֹות  ּנּוי ּדֵ ֵני ָהעֹוָלם, ֵמִרּבּוי ַהּשִׁ ּבְ
ִני ְלִהְתָקֵרב  ֱאֶמת, ְוַזּכֵ ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ֵצִני ּבַ ֵקִני ְוַאּמְ יֵעִני ְוַחזְּ ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
עֹוָלם ִלְמֹנַע  ּבָ ֱאֶמת, ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלׁשּום ָאָדם ׁשֶ ְדָרֶכיָך ּבֶ ִליֵרֶאיָך ּוְתִמיֶמיָך ַההֹוְלִכים ּבִ
ְהֶיה ֵהן ָקרֹוב ֵהן ָרחֹוק, ּוְתַחזֵּק ֶאת  ּיִ עֹוָלם ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ֶרְך ָהֱאֶמת ּבְ אֹוִתי ִמּדֶ
ֱאַמר, ֶאָחד  ּנֶ מֹו ׁשֶ עֹוָלם ּכְ ִאּלּו ֲאִני ָיִחיד ּבָ ֱאמּוָנְתָך ָתִמיד, ְוֶאְהֶיה דֹוֶמה ְבֵעיַני ּכְ י ּבֶ ְעּתִ ּדַ
ּוִמְתלֹוֵצץ  ּוַמְלִעיג  ב  ּוְמַעּכֵ מֹוֵנַע  ׁשּום  ַעל  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ְוֹלא  ָלל  ּכְ ַמע  ֶאׁשְ ְוֹלא  ַאְבָרָהם.  ָהָיה 
ר ֲאִפּלּו ְגדֹוִלים  ׁשָ ֶרְך ָהֱאֶמת ְוַהּיָ ל אֹוִתי ִמּדֶ עֹוָלם, ְוֹלא יּוַכל ׁשּום ָאָדם ְלַבְלּבֵ ל ּבָ ּוְמַבְלּבֵ
עּוַרי  ִמּנְ ִני  ְדּתַ ּמַ ּלִ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  י,  ֶנְגּדִ ּכְ יִקים  ְוַצּדִ י  ּנִ ִמּמֶ
ָלל ַמה  ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ י ׁשֶ ַנְפׁשִ ים, ְוֶאְהֶיה ָרִגיל לֹוַמר ּבְ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ַעל־ְיֵדי ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ
ר  ֲאׁשֶ ִפי ַמְדֵרָגִתי ּכַ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּכְ י ֵאֵלְך ּבְ ֻתּמִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַרק ֲאִני ּבְ עֹוָלם ִעם ּכָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ
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ָלה ְקעּו ֶמְמׁשָ ְנָיָנא י ּתֹוָרה א י ּתִ ּתִ תרמד

ְוֹלא  ָכל ָהעֹוָלמֹות,  ּבְ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ִחיֵרי  ּבְ ִני ַעל־ְיֵדי  ְדּתַ ִלּמַ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ְרצֹוְנָך  הּוא  ׁשֶ ְרצֹוָנם  ֶנֶגד  הּוא  ׁשֶ ְוָרצֹון  ָעה  ּדֵ ׁשּום  ַעל  ּכֵ  ֶאְסּתַ
ְדַעְלָמא,  י  ִמּלֵ ּבְ ְוֵהן  א  ַמּיָ ִדׁשְ י  ִמּלֵ ּבְ ֵהן  ֶהם  ִעּמָ ר  ּוְלַדּבֵ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ֵעד  ְלִהְתּוָ ַהֶהְכַרח 
ִמְקָרא  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ָלל,  ּכְ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ִמן  י  ְעּתִ ּדַ ל  ְיַבְלּבֵ ֹלא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
י ְלָפֶניָך  י ָבָאֶרץ, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָך ֹלא ָחַפְצּתִ ָמִים ְוִעּמְ ָ ּשׁ תּוב, ִמי ִלי ּבַ ּכָ ׁשֶ

ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֲחַזק:

ָלה ְקעּו ֶמְמׁשָ ּתֹוָרה א י ּתִ

לֹו א.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִנְבָרא  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש 
ְכִלית  ַהּתַ ְוזֶה  ְלָאִכים,  ַהּמַ ַעל  ָלה  ֶמְמׁשָ
ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְוַהּסֹוף 
ֲאָבל  ְכִלית.  ַהּתַ ְלזֶה  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִלְראֹות 
זֶה  ּכָ ָאָדם  ּבְ ְמֹאד  ִאים  ִמְתַקּנְ ְלָאִכים  ַהּמַ
ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ֲעֵליֶהם,  ָלה  ֶמְמׁשָ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ
ְהֶיה לֹו ּכַֹח  ּיִ ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד ְוִלְראֹות ׁשֶ ִלׁשְ
אֹותֹו  ילּו  ַיּפִ ּלֹא  ׁשֶ ֹזאת,  ָלה  ֶמְמׁשָ ּבְ ַלֲעֹמד 
לֹום ַעל־ְיֵדי ִקְנָאָתם ּבֹו: ְלָאִכים ַחס ְוׁשָ ַהּמַ

ִעם ב.  ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ זֶה  ַעל  ָהֵעָצה 
מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ְוִהּנֵה  ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ
ַהּדֹור,  ַמְנִהיֵגי  ל  ּכָ ַחת  ּתַ ֶנֱחָלִקים  ָרֵאל  ִיׂשְ
מֹות  ְנׁשָ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ֵיׁש  ַהּדֹור  ַמְנִהיג  ל  ּכָ י  ּכִ
ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ ְלֶחְלקֹו,  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָרִטּיֹות  ּפְ
ְוַעל־ ַהּדֹור,  ַמְנִהיֵגי  ל  ּכָ ִעם  ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ
ָרֵטי  ּפְ ל  ּכָ ר ִעם  ָ ְמֻקּשׁ יָלא  ִמּמֵ ְיֵדי־זֶה הּוא 
ְנַאת  ֵצל ִמּקִ ָרֵאל. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיּנָ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ
ְלּתֹו ֲעֵליֶהם )ָאַמר  ְלָאִכים ְוִתְתַקּיֵם ֶמְמׁשַ ַהּמַ
ֵחם  ְלִהּלָ ּכַֹח  ְלָאִכים  ְלַהּמַ ֵאין  י  ּכִ ִנְרֶאה,  ִמזֶּה  ֲעִתיק:  ַהּמַ

מֹות  ָלִלּיּות ִנׁשְ ָרֵאל, ֲאָבל ִעם ּכְ ׂשְ ָמה ַאַחת ִמּיִ ַרק ִעם ְנׁשָ

ֵאין  ּנֹוָדע,  ּכַ ִביָלם  ׁשְ ּבִ ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ֵחם(: ָלל ְלִהּלָ ָלֶהם ּכַֹח ּכְ

ְנִהיִגים. ג.  יר ֶאת ַהּמַ ַאְך ָצִריְך ֵליַדע ּוְלַהּכִ
ָתם  ֻדּלָ ּגְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַמְנִהיִגים  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ
מֹו  ּכְ ַעזּּות,  ַעל־ְיֵדי  ַרק  הּוא  ם  ְלּתָ ּוֶמְמׁשַ

)ַסְנֶהְדִרין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
א': ּגָ ָלא ּתַ קה.(: 'ַעזּּות ַמְלכּוָתא ּבְ

ְלִבְנַין ד.  ִלְזּכֹות  הּוא  ַעל־זֶה  ְוָהֵעָצה 
ֵלמּות  ֵלם, ַהְינּו ׁשְ ִחיַנת ִיְרָאה ׁשָ ַלִים ּבְ ְירּוׁשָ
מֹו  ב, ּכְ ּלֵ לּוָיה ּבַ ַרְך ַהּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ְרָאה ֵמַהּשׁ ַהּיִ
ָבר  'ּדָ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
ֵמֱאֹלֶהיָך'  ְוָיֵראָת  ּבֹו  ֶנֱאַמר  ב  ַלּלֵ סּור  ַהּמָ
ְרָאה  ַהּיִ ֵלמּות  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ּוְכׁשֶ לב:(,  ין  )ִקּדּוׁשִ

ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ יּוַכל  ְוָאז  ְלָפָניו.  נֹוֵפל  ַעזּּוָתם 
ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְנִהיִגים  ַהּמַ ִעם 
ר ִעם  ָ יָלא ִיְהֶיה ְמֻקּשׁ ם. ּוִמּמֵ ְחּתָ ֶנֱחָלִקים ּתַ
ִיְתַקּיֵם  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ

ְלָאִכים: ְלּתֹו ַעל ַהּמַ ֶמְמׁשַ

ל ה.  ּגָ ִמׁשְ ְוַתֲאַות  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי 
ִנְפָסד  ב,  ּלֵ ּבַ ם  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ֲאִכיָלה,  ְוַתֲאַות 

ב: ּלֵ ּבַ ְרָאה ׁשֶ ם ַהּיִ ְוִנְפּגָ

ּיֹוֵנק ו.  ׁשֶ ֶהָחָלב  ִפי  ּכְ ל הּוא  ּגָ ִמׁשְ ֲאַות  ּתַ
ינֹוק  ֹמר ֶאת ַהּתִ ן ָצִריְך ִלׁשְ ַקְטנּותֹו. ַעל־ּכֵ ּבְ
ינֹוק  ַהּתִ ׁשֶ י ּכְ ָרה, ּכִ ׁשֵ ה ּכְ ָ יַנק ֵמִאּשׁ ּיִ ְמֹאד ׁשֶ
ַחס  ּבֹו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָאז  ֲחצּוָפה  ה  ָ ֵמִאּשׁ יֹוֵנק 
ְרָאה  ַהּיִ ְפֶסֶדת  ּמַ ׁשֶ ִנאּוף,  ֲאַות  ּתַ לֹום  ְוׁשָ
ה  ָ ּיֹוֵנק ֵמִאּשׁ ׁשֶ ַרְך. ְוֵכן ְלִהּפּוְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ
ַרק  ֹזאת,  ְלַתֲאָוה  ֲחִמימּות  לֹו  ֵאין  ָרה  ׁשֵ ּכְ

ַרְך: ְכָרח ְלִמְצַות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְמַעט ַהּמֻ



ָלה ְקעּו ֶמְמׁשָ ְנָיָנא י ּתֹוָרה א י ּתִ תרמהּתִ

ֹלׁש ז.  ׁשָ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  נֹוֵפל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ִנְפֶסֶדת  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ֲאוֹות  ּתַ
ב  יֹוׁשֵ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָאז  ְרָאה,  ַהּיִ

ֲאִרי: ְוׁשֹוֵאג ַעל זֶה ּכַ

ָראּוי ח.  ּכָ ְרָגִלים  ֹלׁש  ָ ַהּשׁ ּבּוד  ּכִ ַעל־ְיֵדי 
ִפי  ּכְ ָנִאים  ּוְבָגִדים  ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָטֳהַרת  ת  ַ ּוִבְקֻדּשׁ ְיָכְלּתֹו, 
ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ּוִבְתִפּלָ ֵלָבב,  ְוטּוב  ְמָחה  ּוְבׂשִ
ְמַחת  ְוׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִעְנְיֵני  ָאר  ׁשְ זֶה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 
ְצוֹות  ַהּמִ ַעל־ְיֵדי  ְפָרט  ּבִ יֹום־טֹוב, 
ַעל־ְיֵדי־ ֶרֶגל,  ְלָכל  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ דֹוׁשֹות  ַהּקְ
יְך  ּוְלַהְמׁשִ ה',  ֶאת  ָלַדַעת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  זֶה 
ן  ְיַתּקֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ב.  ַהּלֵ ֶאל  ַהזֶּה  ַעת  ַהּדַ
ָרעֹות  ֲאוֹות  ּתַ ֹלׁש  ָ ֵמַהּשׁ ב  ַהּלֵ ֶאת  ִויַטֵהר 
ב,  ּלֵ לּוָיה ּבַ ֵלָמה ַהּתְ ה ְלִיְרָאה ׁשְ "ל, ְוִיְזּכֶ ַהּנַ
ָיבֹוא ַעל־ְיֵדי־זֶה  י  ּכִ ַהּכֹל.  ר  ִעּקַ זֶּה הּוא  ׁשֶ
ְתַקּיֵם  ּיִ ׁשֶ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ְכִלית  ְלַהּתַ

ְלָאִכים: ְלּתֹו ַעל ַהּמַ ֶמְמׁשַ

ַאַחת ט.  ֲאָוה  ּתַ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ָוֶרֶגל  ֶרֶגל  ָכל  ּבְ
ן  ּקֵ ֶפַסח  ִנְתּתַ "ל. ַהְינּו ּבְ ֲאוֹות ַהּנַ ֹלׁש ּתַ ָ ִמּשׁ
ֲאַות  ּתַ ן  ּקֵ ִנְתּתַ בּועֹות   ׁשָ ּבְ ָממֹון.  ֲאַות  ּתַ
ֲאִכיָלה.  ֲאַות  ּתַ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ֻסּכֹות   ּבְ ל.  ּגָ ִמׁשְ
ָצִריְך  ְוָלֵכן  ַמֲאָכל(  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ה  סּוּכָ ן  )ְוַעל־ּכֵ

ֶרֶגל  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ִלזֵָּהר 
ֵדי  "ל, ּכְ ּנַ ל ֶרֶגל ּכַ ד ְמֹאד ֶאת ּכָ ָוֶרֶגל, ּוְלַכּבֵ
"ל,  ֲאוֹות ָרעֹות ַהּנַ ֹלׁש ּתַ ָ ִלְזּכֹות ָלֵצאת ִמּשׁ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִליָרא  ֲהדּות  ַהּיַ ר  ִעּקַ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
ּלֹא  ְלָאִכים, ׁשֶ ְנַאת ַהּמַ ֵצל ִמּקִ ּנָ ּיִ ד ְוׁשֶ ְכּבָ ַהּנִ
ְוִיְתַקּיֵם  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַלֲחָטִאים  אֹותֹו  ילּו  ַיּפִ
ֹלׁש  ׁשָ ִתּקּון  ּבְ ַרק  לּוי  ּתָ ֲעֵליֶהם,  ְלּתֹו  ֶמְמׁשַ

"ל: ּנַ ֲאוֹות ָרעֹות ֵאּלּו ּכַ ּתַ

ב י.  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ ֵלמּות  ׁשְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי 
ַאְך  בּוָאה.  ַהּנְ ַעת  ּפָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוִכין 
ַהִהְתַמּנּות  ֲאַות  ִמּתַ ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָצִריְך 

ָרֵאל )ִהּפּוְך  ִלְהיֹות ֹראׁש ְוִלְמׁשֹל ַעל ַעם ִיׂשְ
ָלה  ִריִכין ִלְזּכֹות ִלְהיֹות לֹו ֶמְמׁשָ ּצְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ

ַעת  ּפָ י ַהִהְתַמּנּות ַמְפִסיד ַהׁשְ ְלָאִכים( ּכִ ַעל ַהּמַ

בּוָאה: ַהּנְ

זֹוֶכה יא.  בּוָאה  ַהּנְ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ַעל־ְיֵדי 
ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ ָהָאָדם 
ים.  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ לּות  ּגָ ּבַ ו  ַעְכׁשָ הּוא 
ָאָדם  ּוְבֵני  ְמֹאד  ֹבּהַ  ּגָ הּוא  ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוְמִדים  ּוְכׁשֶ ּה,  ּבָ ְמַזְלְזִלים 
ה ֵמֲעֵליֶהם. ַאְך ַעל־ ִפּלָ ֲחֵפִצים ִלְפֹטר ַהּתְ
ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ֵלָמה  ׁשְ ִיְרָאה  ְיֵדי 
ָיָדּה  ַעל  זֹּוִכין  ׁשֶ ַעד  "ל,  ַהּנַ ִמּדֹות  ֹלׁש  ׁשָ
י  ַאף־ַעל־ּפִ בּוָאה,  ַהּנְ ַעת  ּפָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ
ל  ּכָ ִנְגֶאֶלת ַעל  א,  ְתַנּבֵ ּיִ ׁשֶ ִמי  ו  ַעְכׁשָ ֵאין  ׁשֶ
ְוָאז  לּות,  ַהּגָ ִמן  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִנים  ּפָ
ְבִחיַנת  ֵלמּות ּבִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ה הּוא ּבְ ִפּלָ ַהּתְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ה',  ַבר  ּדְ ִחיַנת  ּבְ ְנבּוָאה, 
ּבּוִרים  ּדִ ְוׁשֹוֵלַח לֹו  יו  ּפִ ּפֹוֵתַח ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ
ְבִחיַנת: "ֲאֹדָני  ל ְלָפָניו, ּבִ ּלֵ ים ְלִהְתּפַ ְקדֹוׁשִ
ֹקֶדם  אֹוְמִרין  ׁשֶ יז(  נא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ח"  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ
ה,  ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ה. ְוזֶה סֹוד ְסִמיַכת ּגְ ִפּלָ ַהּתְ
)ָאַמר  לּות  ַהּגָ ִמן  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ִלְגֹאל  ַהְינּו 
ף ד, ֵהיִכי  ָרכֹות ּדַ ָמָרא ּבְ ַית ַהּגְ זֶה ְמֹתָרץ ֻקׁשְ ֲעִתיק: ּבָ ַהּמַ

ה  ְתִחּלָ י יֹוָחָנן ּבִ ה, ְוָהָאַמר ַרּבִ ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ָמִצי ְלִמְסַמְך ּגְ

ָנן,  ַרּבָ ִקינּו  ּתַ ּדְ יָון  'ּכֵ ּוְמָתֵרץ:  ח,  ְפּתַ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ה'  אֹוֵמר 

ַהזֶּה  ֲאָמר  ַהּמַ ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ְוַעל  ְמָיא'.  ּדַ א  ֲאִריְכּתָ ה  ְתִפּלָ ּכִ

ל סֹוד ְסִמיַכת  י ּכָ ָלל, ּכִ ן ֵאין זֶה ֶהְפֵסק ּכְ י ַעל־ּכֵ מּוָבן, ּכִ

ַבר ה',  ְבִחיַנת ּדְ ה ּבִ ִפּלָ ְהֶיה ַהּתְ ּתִ ה הּוא ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ּגְ

ח(: ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ

ֵאין יב.  ה  ִפּלָ ַהּתְ ית  ְוִנְפּדֵ ְגֶאֶלת  ּנִ ׁשֶ ּכְ
רֹוְפִאים  ַעל־ְיֵדי  ְרפּוָאה  ְלׁשּום  ְצִריִכים 
אֹות ַעל־ ְלִהְתַרּפְ ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוָדאְקטֹוִרים, 

ֶלֶחם  ַעל־ְיֵדי  ֲאִפּלּו  אֹוֵכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְיֵדי 
מֹו ַעל־ְיֵדי ְרפּואֹות: ּוַמִים ּכְ



ָלה ְקעּו ֶמְמׁשָ ְנָיָנא י ּתֹוָרה א י ּתִ ּתִ תרמו

ֶנֱעֶלֶמת יג.  ֲעַדִין  ַהחֹוַלַאת  ִלְפָעִמים 
ׁשּום  ֵאין  ְוָאז  ית,  ּלֵ ִנְתּגַ ְוֵאינֹו  ָהָאָדם  ּבְ
י  אֹות אֹוָתּה, ּכִ רֹוֵפא ְוָדאְקטֹור ָיכֹול ְלַרּפְ
זֹּוֶכה  ׁשֶ ָלל ֶאת ַהחֹוַלַאת. ֲאָבל ּכְ ֵאין יֹוֵדַע ּכְ
ּוְלִיְרָאה  "ל  ַהּנַ ֲאוֹות  ַהּתַ ֹלׁש  ׁשָ ְלִתּקּון 
יּוַכל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ְוִלְתִפּלָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ה  ּלָ ִנְתּגַ ֹלא  ֲעַדִין  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  אֹות  ְלִהְתַרּפְ
ְצִמיַחת  ֵעת  ּבְ ִמּקֶֹדם  א  ְוִיְתַרּפֵ ַהחֹוַלַאת, 

ָלל: ֲחָלה, ְוֹלא ָיבֹוא ִליֵדי ַמֲחָלה ּכְ ַהּמַ

ֵהם יד.  ׁשֶ ָרעֹות  ִמּדֹות  ֹלׁש  ׁשָ ֵיׁש  ַאְך 
ז  ּבָ ִהי  ּתְ ַאל  א(  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ַמְפִסיִדים 
ְלַבזֹּות  ׁשּום   ָאָדם  ּלֹא   ׁשֶ ְלָכל   ָאָדם,  
ֶמת  זֶה ִנְפּגֶ ֵאינֹו ִנְזָהר ּבָ ָבה( ּוְכׁשֶ ַמֲחׁשָ )ֲאִפּלּו  ּבְ

ֵאין ָהֱאמּוָנה  ה. ב( ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ
ִחיַנת   ֲעבֹוָדה   ָזָרה.  זֶּה   ּבְ ֵלמּות,  ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ֹלׁש  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  זֹּוֶכה  ּוְכׁשֶ ִרית.  ַהּבְ ַגם  ּפְ ג( 
ה  ִלְתִפּלָ זֹוֶכה  "ל,  ַהּנַ ֵאּלּו  ָרעֹות  ִמּדֹות 
ְרפּוָאה,  ְלׁשּום  ָצִריְך  ֵאין  ְוָאז  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ
אֹוֵכל  ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ אֹות  ְלִהְתַרּפְ יּוַכל  י  ּכִ
הּו  ֲאִפּלּו ַעל־ְיֵדי ֶלֶחם ּוַמִים. ְוזֶה סֹוד ִחְזִקּיָ
ה  ִפּלָ ַאל ֶאת ַהּתְ ּגָ ה, ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ַמְך ּגְ ּסָ ׁשֶ

ם ֵסֶפר ָהְרפּואֹות: ַנז ּגַ "ל, ּגָ ּנַ לּות ּכַ ִמן ַהּגָ

לּות טו.  ה ִמן ַהּגָ ִפּלָ זֹּוִכין ִלְגֹאל ֶאת ַהּתְ ׁשֶ ּכְ
ִהיא  ה,  ִלְתִפּלָ ה  ֻאּלָ ּגְ ְסִמיכּות  ְבִחיַנת  ּבִ
ֲעִתיק:   ַהּמַ )ָאַמר  יַח:  ָמׁשִ ִהְתנֹוְצצּות  ְבִחיַנת  ּבִ
ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶֹרׁש  ִבין  ּתָ זֶה  ּבָ

ה  ֻאּלָ ּגְ ְסִמיַכת  סֹוד  ֵהם  ְורּות  ַעז  ּבֹ ּסֹוד  ׁשֶ ק"ב,  ִסיָמן 

ּנֹוָדע(: יַח ּכַ י ֵהם ָהיּו ִהְתנֹוְצצּות ָמׁשִ ם. ּכִ ן ׁשָ ה ַעּיֵ ִלְתִפּלָ

ֵלמּות טז.  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ ָהָאָדם  זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ
ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי 
ִנים  ַעל ָיָדם ְמַתּקְ ֹלׁש ְרָגִלים ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ
ַוֲאִכיָלה  ָממֹון  ָרעֹות;  ֲאוֹות  ּתַ ֹלׁש  ָ ַהּשׁ
יְך  ּוְלַהְמׁשִ ְלִיְרָאה  זֹוִכין  ְוָאז  ל,  ּגָ ּוִמׁשְ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ְוִלְתִפּלָ בּוָאה  ַהּנְ ַעת  ּפָ ַהׁשְ

ָרעֹות  ִמּדֹות  ֹלׁש  ָ ִמּשׁ ם  ּגַ ְויֹוֵצא  ְוִלְרפּוָאה, 
ַעל־ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ַמְפִסיִדים  ֵהם  ׁשֶ "ל  ַהּנַ
ַמִים ְוָכל ַהּכֹוָכִבים  ָ ל ְצָבא ַהּשׁ ל זֶה, ּכָ ְיֵדי ּכָ
ם ֵהם  ּלָ ִרים ָהֶעְליֹוִנים, ּכֻ זָּלֹות ְוָכל ַהּשָׂ ְוַהּמַ
ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  א  נֹוׂשֵ ְוהּוא  יו,  ְחּתָ ּתַ ִנְכָנִעים 
ִחיַנת לֹוִוין ֶאְצלֹו,  ָבִרים ֵהם ּבְ ם. ְוָכל ַהּדְ ּלָ ּכֻ
ּנּו, ְוהּוא  ִלים ּכָֹחם ִמּמֶ ם לֹוִוים ּוְמַקּבְ ּלָ י ּכֻ ּכִ
יּוַכל  ָאז  ן  ְוַעל־ּכֵ דֹול.  ַהּגָ ַמְלֶוה  ִחיַנת  ּבְ
הּוא  ם  ְלּתָ ֶמְמׁשַ ל  ּכָ ׁשֶ ְנִהיִגים  ַהּמַ יר  ְלַהּכִ
ְלָפָניו,  נֹוֵפל  ַעזּּוָתם  י  ּכִ ַעזּּות,  ַעל־ְיֵדי  ַרק 
ַעל  ּבַ ְפֵני  ּבִ ָניו  ּפָ ֵמִעיז  ָאָדם  'ֵאין  ְבִחיַנת  ּבִ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ ְנִהיִגים  ַהּמַ ֶאת  ֵיַדע  ְוָאז  חֹובֹו', 
ְוַעל־ ם,  ְחּתָ ּתַ ֶנֱחָלִקים  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
יָלא  ּוִמּמֵ ֶהם,  ּבָ ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ יּוַכל  ְיֵדי־זֶה 
ָרֵאל. ְוַעל־ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ר ִעם ּכָ ָ ִיְהֶיה ְמֻקּשׁ

ְוִיְתַקּיֵם  ְלָאִכים  ַהּמַ ְנַאת  ִמּקִ ֵצל  ִיּנָ ְיֵדי־זֶה 
ְלּתֹו ֲעֵליֶהם: ֶמְמׁשַ

זֶה יז.  ֵמֲחֵברֹו,  ר  ְלַדּבֵ ב  יֹוׁשֵ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ִדיָנא,  ּדְ יֹוָמא  הּוא  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ִחיַנת  ּבְ
ב ְוָדן ֶאת ֲחֵברֹו. ְוָצִריְך ִלזֵָּהר  י הּוא יֹוׁשֵ ּכִ
ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ְמֹאד  ִמזֶּה 
י  ּכִ ֲחֵברֹו,  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ָלזֶה  ָראּוי  הּוא  ִאם 
ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  הּוא.  ֵלאֹלִהים  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ַעד  ֲחֵבְרָך  ֶאת  ִדין  ּתָ 'ַאל  ד(:  ב,  )ָאבֹות  ַרַז"ל 
ֵליַדע  כֹול  ּיָ ׁשֶ הּוא  ּוִמי  ִלְמקֹומֹו'.  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרק  ֲחֵברֹו,  ִלְמקֹום  יַע  ּוְלַהּגִ
ל עֹוָלם ְוֵאין ָהעֹוָלם  הּוא ְמקֹומֹו ׁשֶ ְלַבּדֹו ׁשֶ
ֶאְצלֹו  ָמקֹום  לֹו  ֵיׁש  ֶאָחד  ְוָכל  ְמקֹומֹו, 
ִלְמקֹום  יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ְלַבּדֹו  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוָלדּון ֶאת ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות: ּכָ

ל יח.  ּכָ ִעם  ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי 
"ל, הּוא  ּקּוִנים ַהּנַ ל ַהּתִ מֹות ַעל־ְיֵדי ּכָ ׁשָ ַהּנְ
ְוהּוא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  ְבִחיַנת  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ
ָנה ְוָלדּון ֶאת ַהּכֹל  ָ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֹראׁש־ַהּשׁ

ְלַכף ְזכּות:



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרמזּתִ

ֵמֵאת יט.  דֹול  ּגָ ֶחֶסד  הּוא  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש 
ֵנינּו  י ֵאיְך ָהִיינּו ְמִריִמין ּפָ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ה  ן ָעׂשָ ַרְך, ַעל־ּכֵ ָרה ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ּפָ ׁש ּכַ ְלַבּקֵ
ין ֹראׁש  ין ְוָקַבע יֹום ַהּדִ יֹום ּדִ נּו ֶחֶסד ּבְ ִעּמָ
הּוא  ְבָיכֹול  ּכִ ָאז  ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ֹראׁש  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ
ָרה,  ּפָ ּכַ ׁש  ּוְמַבּקֵ ִמְתָחֵרט  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ
י  ַעְטּתִ ּמִ ָרה ַעל ׁשֶ ּפָ ְבִחיַנת: ָהִביאּו ָעַלי ּכַ ּבִ
ל ַהֲחָטִאים.  ִכים ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ֵרַח ׁשֶ ֶאת ַהּיָ
ין ְלִהְתָחֵרט  יֹום ַהּדִ ה ּבְ ן ֵאין ָלנּו ּבּוׁשָ ְוַעל־ּכֵ

ם  ּגַ ָאז  י  ּכִ ינּו,  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ָרה ַעל  ּפָ ּכַ ׁש  ּוְלַבּקֵ
ָרה: ּפָ ׁש ּכַ ַרְך ִמְתָחֵרט ּוְמַבּקֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

הּוא כ.  ם  ּגַ ִיְרָאה.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֹוָפר  ַהּשׁ
ִחיַנת  ם הּוא ּבְ בּוָאה. ּגַ ַעת ַהּנְ ּפָ ִחיַנת ַהׁשְ ּבְ
הּוא  ם  ּגַ לּות,  ַהּגָ ִמן  ְגֶאֶלת  ּנִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ
חֹוְזִרים  ֶדה  ַהּשָׂ יַח  ׂשִ ל  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ
ְיכֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְלתֹוְך  ּכָֹחם 

ָנה: ָ ַלֲעׂשֹות ֹראׁש ַהּשׁ

ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ּתְ

י,  ְכִלית ָהֲאִמּתִ ְזּכּו ַלּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָך, ּכְ ָרֵאל ַעּמֶ ָראָת ֶאת ִיׂשְ ה ּבָ ּכֹל, ַאּתָ ל ּבַ )א( ֲאדֹון ּכֹל, מֹוׁשֵ

ל  ְכִלית ְוַהּסֹוף ׁשֶ י זֶה הּוא ַהּתַ ְלָאִכים, ּכִ ָלה ַעל ַהּמַ ְהֶיה ָלֶהם ֶמְמׁשָ ּיִ ְצִחי, ַעד ׁשֶ ְכִלית ַהּנִ ַלּתַ
ְלָאִכים.  ָלה ַעל ַהּמַ ְהֶיה לֹו ֶמְמׁשָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְכִלית ַהזֶּה ּכְ ִביל ַהּתַ ׁשְ ְבָרא ּבִ ּנִ ְרֵאִלי, ׁשֶ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ
ַתְכִלית  ּבְ ָקֶצה  ֶאל  ֶצה  ִמּקָ ַהזֶּה  ְכִלית  ֵמַהּתַ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה,  ם  ּגַ ְרֵאה  ָאִבי  ה  ְוַעּתָ
ֶאת  י  ְחּתִ ְוִקּפַ י  ַמֲעׂשַ ֶאת  ֲהֵרעֹוִתי  ם  ּגַ ַאף  ַהזֶּה  ְכִלית  ְלַהּתַ ָזִכיִתי  ּלֹא  ׁשֶ ַדי  ְוֹלא  ָהִרחּוק. 
ע,  ׁשַ ַעם ֵחְטא ַעל ּפֶ ָכל ּפַ י ּבְ י ְלָפֶניָך ְוהֹוַסְפּתִ ְעּתִ י ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ִתי. ּכִ טֹוָבִתי ּוְקדּוׁשָ
ִלי  ּבְ י  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ִמּכָ ֶאָחד  יֹום  ָעַלי  ָחַלף  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִנים,  ׁשָ ַעל  ִנים  ׁשָ ָיִמים,  ַעל  ָיִמים 
ים  ַיּמִ ֵמחֹול  ָרּבּו  ֲעֹונֹוַתי  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ים,  ּוְקַטּנִ דֹוִלים  ּגְ ַוֲעצּוִמים,  ים  ַרּבִ ִמים  ּוְפּגָ ֲחָטִאים 
ר  י, ַעד ֲאׁשֶ ַמת רּוַח ַאּפִ ׁשְ י ְוָגְבהּו ִמּנִ ֲערֹות ֹראׁשִ ם, ְוָעְצמּו ִמּשַׂ ּפֹות ַהּיָ ּוֵמֲעַפר ָהָאֶרץ ּוִמּטִ
ים ְמֹאד.  ָעה ַאַחת ֵמֹעֶצם ְמִרירּות ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ֵאיִני יֹוֵדַע, ֵאיְך ֲאִני ָיֹכל ִלְחיֹות ֲאִפּלּו ׁשָ
ָעה ְלָבִבי  י ֵמְראֹות ּתָ ֹמַע ִנְבַהְלּתִ י, ַנֲעֵויִתי ִמּשְׁ י ְוִנְבַהְלּתִ יִתי, ְוִאם ָזַכְרּתִ אֹוי ִלי, ֶמה ָעׂשִ
י ָנַתן ֵריחֹו. ָמה  ְמִסּבֹו ִנְרּדִ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ ם ִלי ַלֲחָרָדה, ַעד ׁשֶ ִקי ׂשָ ף ִחׁשְ ֲעָתְתִני ֵאת ֶנׁשֶ ָלצּות ּבִ ּפַ
ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ָליֹות ּכַ יַח ִלְפֵני ּבֹוֵחן ּכְ י ׂשִ ַפְכּתִ ָבר ׁשָ י ְכּ ק. ּכִ ר ָמה ֶאְצַטּדָ ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ
ּוֶבֱאֶמת  ֱאֶמת.  ּבֶ ָראּוי  ּכָ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ֱאֶמת  ּבֶ י  ִנְתעֹוַרְרּתִ ֹלא  ַוֲעַדִין  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
ַסּבֹוִתי  ָאֹנִכי  י,  ַנְפׁשִ ְוַעל  ָעַלי  י ִאם  ּכִ ָחִליָלה,  לּוָנִתי  ּתְ ָעֶליָך  י ֹלא  ּכִ ֱאֹלַהי,  ְיֹהָוה  י  ָיַדְעּתִ
ִויִהי  י  ָאַמְרּתִ זֶה  ל  ּכָ ִעם  ַאְך  ָנִקי.  ְוִכְסאֹו  ֶלְך  ְוַהּמֶ ֶהָעֹון,  ֲאדֹוִני  ֲאִני  י  ּבִ ה.  ֵאּלֶ ל  ּכָ י  ַנְפׁשִ ּבְ
ֹגֶדל  י ּכְ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּתַ ֵעיֶניָך, ׁשֶ ה ֵחן ָוֶחֶסד ּבְ ה ְלָפֶניָך, אּוַלי ֶאְמָצא ַעּתָ ָבַרי ֵאּלֶ ָמה ָארּוָצה ּדְ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ א ְכבֹוֶדָך, ְוַתֲחִזיֵרִני ּבִ ּסֵ ַחת ּכִ ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ְוַתְחּתֹר ֲחִתיָרה ִמּתַ
י.  ְכִלית ָהֲאִמּתִ ֱאֶמת ַאַחר ַהּתַ ה ִלְרּדֹף ּבֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלם, ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ְלָפֶניָך ּבֶ

ֱאֶמת: יגֹו ּבֶ ה ְלַהּשִׂ ר ֶאְזּכֶ ִבילֹו ִנְבֵראִתי, ַעד ֲאׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ל  יט ַעד סֹוף ּכָ ֲעלּומֹות, צֹוֶפה ּוַמּבִ ל ַהּתַ א, יֹוֵדַע ּכָ ּלָ ָעְלָמא ּכֹ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ּדְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֹכֵחנּו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלָאִכים,  ַהּמַ נּו  ּבָ אּו  ְתַקּנְ ּנִ ׁשֶ ְנָאה  ַהּקִ ֹעֶצם  ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ַהּדֹורֹות. 
ֶהָעִני  מֹוִני  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ֹכַח  י  ַהֲחלּוׁשֵ ּבְ ּוִבְפָרט  ֲעֵליֶהם,  ִלְמׁשֹול  ַהזֶּה  ְכִלית  ַהּתַ יג  ְלַהּשִׂ



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרמח

ֲאוֹות,  ַהּתַ ֵאׁש  נּו  ּבָ ְוִהְבִעירּו  נּו  ּבָ רּו  ִהְתּגָ עּוֵרינּו  ִמּנְ ר  ֲאׁשֶ ְוַהְמקּוְלָקל,  גּום  ַהּפָ ְוָהֶאְביֹון, 
ם  נּו ְלִהְתַחּכֵ ַנְפׁשֵ נּו ֹלא ַחְסנּו ַעל  ְעּתֵ ּדַ ִסילּות  ּכְ ּוְבֹעֶצם  עּוָריו,  ִמּנְ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע  ּכִ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ֶאְצֵלנּו  ל  ֶהְרּגֵ ַנֲעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֲאוֹות,  ַהּתַ ַעל  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ
ל  ר יֹוֵדַע ּכָ ִפי ֲאׁשֶ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון. ּכְ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ ִעים ּבְ ה ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ אנּו ְלַכּמָ ּבָ
א  ַמּשָׂ ּכְ ינּו  ֹראׁשֵ ָעְברּו  ֲעֹונֹוֵתינּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַנְפׁשֹו,  ּוַמְכאֹוֵבי  ְלָבבֹו  ִנְגֵעי  ֶאת  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ֶרְך ְוֵעָצה ֵאיְך  י ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ׁשּום ּדֶ ְפָעל, ּכִ ה ּוַמה ּנִ ֲעׂשֶ ה ַמה ּנַ ּנּו. ְוַעּתָ דּו ִמּמֶ ָכֵבד ִיְכּבְ
ה,  ְלנּו ָבֶהם ְמֹאד. ֲאָהּה ְיֹהָוה, ֵאיָכה ַנֲעׂשֶ ַבר ֻהְרּגַ ר ּכְ ֲאוֹות ָרעֹות, ֲאׁשֶ ל ַהּתַ ר ַעל ּכָ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ֵצל  ּכְ ִלְזַמן מּוָעט ְמֹאד  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ אּול  ַוֲאִני ׁשָ ִנְבַרח, ֲאָהּה ֲאדֹוִני,  ְלֵהיָכן  ְיֹהָוה,  ֲאָהּה 
י  ּכִ ה  ה, ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ֻקּדָ ּפְ ה ְליֹום  יב ׁשְֹלִחי ָדָבר, ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ּפֹוֵרַח. ּוָמה ָאׁשִ ּוְכָאָבק  עֹוֵבר 

יֶבנּו: ָיקּום ֵאל ְוִכי ִיְפֹקד ָמה ֲאׁשִ

ה. ֵעֹדֶתיָך ֶנֱאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ּקֶֹדׁש  ְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאּתָ ל עֹוָלם, ָנכֹון ּכִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות  ה ְלַבד ָיֹכל ָלדּון ֶאת ּכָ ה ָמֵלא ַרֲחִמים ְוַרק ַאּתָ י ַאּתָ ְיֹהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים. ּכִ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ל ּכָ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹומֹו ׁשֶ י ַאּתָ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ ּבְ חּות ׁשֶ רּוַע ְוַהּפָ ֲאִפּלּו ֶאת ַהּגָ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָהָיה  ָמקֹום  ּוְבֵאיזֶה  ָהעֹוָלם  ָלזֶה  ְך  ִנְמׁשַ ְוֵאיְך  נֹוָלד  ְוֵאיְך  סֹוף,  ְוַעד  ה  ִחּלָ ִמּתְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַכּמָ ּבְ ִנְכַנס  ל  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ ל  ׁשֶ ֲחִמימּות  ה  ּמָ ּכַ ְוַגם  ּוְברּוָחִנּיּות, 
ָעֹון חֹוָלְלנּו  . ֵהן ּבֶ ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ רֹות ּכַ ׁשֵ ֵאיָנן ּכְ ים ׁשֶ ׁשִ ְנקּו ָחָלב ִמּנָ ּיָ ַעל־ְיֵדי ַהְיִניָקה ׁשֶ
ָרעֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִהְרהּוִרים  ָים,  ְמצּולֹות  ָעֵלינּו  ְברּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  נּו.  ִאּמֵ ֶיֱחַמְתנּו  ּוְבֵחְטא 

ְלנּו ְוֵאין עֹוזֵר: נּו ִנְכׁשַ ָעָמל ִלּבֵ ְכַנע ּבֶ ַרּבֹות ְמֹאד. ַוּיַ

ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ָלנּו  ְוֵתן  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ַזּכֵ ְוַלּטֹוִבים.  ָלָרִעים  ּוֵמִטיב  טֹוב  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ן ָלנּו  ְלָאִכים ְוִתּתֶ ָלה ַעל ַהּמַ ְהֶיה ָלנּו ֶמְמׁשָ ּיִ י, ַעד ׁשֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ה ַלּתַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ֵמַעּתָ
ן  נּו ְוַתַעְזֵרנּו ְוִתּתֶ נּו ֹזאת ָלַעד ְוָלֶנַצח. ּוְתַזּכֵ ְלּתֵ ְהֶיה ִקּיּום ְלֶמְמׁשַ ּיִ ָלה זֹו ׁשֶ ְמׁשָ ּמֶ ּכַֹח ַלֲעֹמד ּבְ

ָרֵאל: מֹות ִיׂשְ י ִנׁשְ ְרׁשֵ הּוא ׁשָ א ְכבֹוֶדָך, ׁשֶ ִכּסֵ ה ֶלֱאֹחז ַעְצֵמנּו ּבְ ְזּכֶ ּנִ ַעת, ׁשֶ ָלנּו ּדַ

ְליֹום־טֹוב

ֶאת  ל  ְלַקּבֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ַזּכֵ ּתְ ּוְבֵכן 
ה ַוֲעצּוָמה, ּוְבִיְרָאה  דֹוָלה ַרּבָ ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגּ ׂשִ בּועֹות ֻסּכֹות, ּבְ ַסח ׁשָ ֵהם; ּפֶ לׁש ְרָגִלים ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ָדם  ה ְלַכּבְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ דֹוָלה ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ּוְבַאֲהָבה ּוִבְקֻדּשׁ
ה  ּוִבְתִפּלָ ָכבֹוד,  י  ּוְבַמְלּבּוׁשֵ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעַדּנִ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ ָוֹעֶנג,  ָכבֹוד  ִמיֵני  ָכל  ּבְ
ְוָחָדׁש  דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה.  ּגְ ּוְבִהְתעֹוְררּות  דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ְוׂשִ ָנה  ַכּוָ ּבְ
ה  ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ ׁשֶ מֹוִחין  ה  ֹלׁשָ ַהּשְׁ ל  ּכָ ׁש  ּוְלַחּדֵ ן  ְלַתּקֵ ה  ְוִנְזּכֶ ְרָגִלים,  ֹלׁש  ָ ֵמַהּשׁ ָוֶרֶגל  ֶרֶגל  ָכל  ּבְ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֶ ּנִ ֹלׁש ְרָגִלים, ַעד ׁשֶ ָ ֵהם; ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת, ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ ַחְלֵלי ַהּגְֻלּגֹוֶלת ׁשֶ
ל ְוַתֲאַות ֲאִכיָלה,  ּגָ ֲאַות ָממֹון ְוַתֲאַות ִמׁשְ ֵהם; ּתַ ֲאוֹות ָרעֹות ׁשֶ ֹלׁש ּתַ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְלׁשַ
א ְיֹהָוה,  אנּו. ָאּנָ ּבָ ֶ ְדנּו, ּוָבאנּו ְלַמה ּשׁ ִאּבַ ֶ ְדנּו ַמה ּשׁ עֹוְכֵרנּו, ְוַעל־ָיָדם ִאּבַ ר ֵהם ָהיּו ּבְ ֲאׁשֶ
ינּו, ֲחֹמל ָעֵלינּו  נּו, ֲחֹמל ַעל עֹוָלֵלנּו ְוַטּפֵ א ְיֹהָוה, חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשֵ ָאּנָ
ְמָחה  ׂשִ ֵחנּו ּבְ ּמְ ְוׂשַ ֵצנּו  ֵקנּו ְוַאּמְ ְוַחזְּ ה  נּו ֵמַעּתָ ְוַזּכֵ בֹוֶדָך.  נּו, ֲחֹמל ַעל ּכְ לּוִיים ּבָ ל ַהּתְ ְוַעל ּכָ



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרמטּתִ

ר  ּבֵ ְלׁשַ ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹוָלה  ּגְ ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ָעֵלינּו  ְך  ּיְֻמׁשָ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ה ְלתֹוְך ְלָבֵבינּו ַעל־ְיֵדי  ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ יְך ַהּדַ ה ְלַהְמׁשִ ה. ְוִנְזּכֶ ֲאוֹות ָהֵאּלֶ ֹלׁש ּתַ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ
ֹלׁש  ָ ל ַהּשׁ ָבֵבנּו ּכָ ל ִמּלְ ן ֶאת ְלָבֵבנּו, ְלַבּטֵ ה ְלַתּקֵ ֹלׁש ְרָגִלים. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ָ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ

ָלל: ם ּכְ ֵאר ֶאְצֵלינּו ֵמֶהם ׁשּום רֹוׁשֶ ָ ה, ְוֹלא ִיּשׁ ֲאוֹות ָהֵאּלֶ ּתַ

יְך ֹמַח  ה ְלַהְמׁשִ דֹוָלה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ַסח ּבִ ל ַחג ַהּפֶ נּו ְלַקּבֵ ּוְתַזּכֵ
ר  ּבֵ יְך ֹמַח ָוַדַעת ְלׁשַ נּו ְלַהְמׁשִ ַזּכֵ בּועֹות ּתְ ָ ת ַחג ַהּשׁ ַ ֲאַות ָממֹון. ּוִבְזכּות ְקֻדּשׁ ר ּתַ ּבֵ ָוַדַעת ְלׁשַ
ר  ּבֵ יְך ֹמַח ָוַדַעת ְלׁשַ נּו ְלַהְמׁשִ ַזּכֵ ּכֹות ַחג ָהָאִסיף ּתְ ת ַחג ַהּסֻ ַ ל. ּוִבְזכּות ְקֻדּשׁ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ּתַ

ֲאַות ֲאִכיָלה: ּתַ

ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ַאּתָ י  ּכִ ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ל ָרע. ְוהֹוַדְעּתָ ָלנּו ֵעָצה  ֵצל ִמּכָ יָת ָלנּו ֵאּלּו ָהֵעצֹות טֹובֹות ְקדֹוׁשֹות, ֵאיְך ְלִהּנָ ּלִ ים ּגִ ָהַרּבִ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ֹלׁש ְרָגִלים ּבִ ָ ַלת ַהּשׁ ִרּיֹות ַעל־ְיֵדי ַקּבָ ֲאוֹות ָהִעּקָ ֹלׁש ּתַ ָ ל ַהּשׁ ר ּכָ ּבֵ ָרה ְלׁשַ טֹוָבה ִויׁשָ
ְוֹגֶדל  נּו  ְעּתֵ ּדַ ַוֲעִכיַרת  ּוִבְלּבּול  נּו  ָעְרּפֵ יּות  ְוַקׁשְ ְלָבֵבנּו  ֹרַע  ָיַדְעּתָ ֶאת  ה  ַאּתָ ֲאָבל  ָראּוי.  ּכָ
נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה,  י ֵאין ִאּתָ ּכִ ה ָעֵלינּו ְלַקּיֵם,  ַעְצָמה ָקׁשָ ם ָהֵעָצה ּבְ ּגַ ר  ֲחִליׁשּוֵתנּו, ַעד ֲאׁשֶ
ר ִנְגָלה  ֲאׁשֶ ָראּוי, ּכַ ֹלׁש ְרָגִלים ּכָ ָ ל ַהּשׁ ה ְלַקּבֵ ֶרְך ְוַתְחּבּוָלה ֵאיְך ּוְבֵאיזֶה ֹאֶפן ִנְזּכֶ ׁשּום ּדֶ
ּתֹוָרְתָך  ָכל  ּבְ ַגְמנּו  ּפָ י  ּכִ ְרָגִלים.  ֹלׁש  ָ ַהּשׁ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְרחֹוִקים  ָאנּו  ה  ּמָ ּכַ ּכֹל,  ֲאדֹון  ְלָפֶניָך 
ַגְמנּו  ַעְצָמן ּפָ ֹלׁש ְרָגִלים ּבְ ָ ַהּשׁ ת ְויֹום־טֹוב, ְוַגם ּבְ ּבָ ְמַחת ׁשַ ת ְוׂשִ ַ ְקֻדּשׁ ה, ּוִבְפָרט ּבִ דֹוׁשָ ַהּקְ

ה ְמֹאד: ָגִמים ַהְרּבֵ ּפְ

ֵתנּו  ׁשָ ּקָ ה ִלְפֹעל ּבַ ֵעיֶניָך ְוֵאיְך ִנְזּכֶ ָרֶכיָך ְוֵנַדע ֵאיְך ִנְמָצא ֵחן ּבְ ָאּנָא ְיֹהָוה, הֹוִדיֵענּו ָנא ֶאת ּדְ
ּיֹות,  ל ָהֵעצֹות טֹובֹות ָהֲאִמּתִ ה ְלַקּיֵם ּכָ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֶאְצְלָך, ּבְ
ֵלם.  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ
טֹוב  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך  ָעֵלינּו.  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ָנא  ְוִיְכְמרּו  ֶיֱהמּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחֹמל  חּוס 
נּו  ְוָחּנֵ נּו  ַזּכֵ ָעׂשּו ְרצֹוֶנָך.  ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ּבִ ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך  ֶרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ּבַ ּוֵמִטיב ִהּדָ
ה ַוֲעצּוָמה  ְמָחה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ֹלׁש ְרָגִלים ּבְ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ נּו ְלַקּבֵ ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְבּ
י ֵאין  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ּכִ ֱאֶמת ּכִ ְמַחת יֹום־טֹוב ּבֶ נּו ְלׂשִ ַעד ֵאין סֹוף. ּוְתַזּכֵ
נּו  ׁשֵ דֹול ְלָבד. ַקּדְ ֹכֲחָך ַהּגָ י ִאם ּבְ ְמַחת יֹום־טֹוב ּכִ ֶרְך ֵאיְך ִלְזּכֹות ְלׂשִ ָאנּו יֹוְדִעים ׁשּום ּדֶ
ָך  נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך ְוַטֵהר ִלּבֵ ֵחנּו ִבּ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ּבְ
ְזכּות ְוֹכַח  ה ּבִ ְזּכֶ ּנִ ָך, ַעד ׁשֶ ׂשֹון מֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ּבֶ
ֲאַות ָממֹון ְוַתֲאַות  ֵהן; ּתַ ֲאוֹות ָרעֹות ׁשֶ ֹלׁש ּתַ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ֹלׁש ְרָגִלים ְלׁשַ ָ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדּשׁ
ֱאֶמת. ְותֹוִציֵאִני ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה,  ים ּוְטהֹוִרים ּבֶ ה ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ ִנאּוף ְוַתֲאַות ֲאִכיָלה. ְוִנְזּכֶ
ּוְלַטֵהר  ְך  ּוְלַזּכֵ ן  ְלַתּקֵ ב,  ַהּלֵ ה ְלתֹוְך  דֹוׁשָ ַהּקְ ַעת  ַהּדַ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ דֹול.  ּגָ ְך ְלאֹור  ֵמֹחׁשֶ
בֹוָת ֶאל  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  ְוָיַדְעּתָ  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ָהֵאּלּו.  ֲאוֹות  ּתַ לׁש  ָ ַהּשׁ ל  ִמּכָ ב  ַהּלֵ

ַחת ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ּבַ ְלָבֶביָך ּכִ

ָחָלל  ּבֶ ם ׁשֶ ה ְלַהְכִניַע ַהּדָ נּו, ְוִנְזּכֶ ִקְרּבֵ ּבְ ִמים ׁשֶ ְך ַהּדָ ן ּוְלַזּכֵ ים ְלַתּקֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵענּו ּבְ ְותֹוׁשִ
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ִמים  ַהּדָ ֲעִכיַרת  ֶאֶרס  ם  ּגַ ִמּפְ נּו  ִלּבֵ ּוְלַטֵהר ֶאת  ְך  ְלַזּכֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  ב.  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָמאִלי  ַהּשְׂ
ַעל־ ר  ֲאׁשֶ ָאז,  יֹוְנִקים  ָהִיינּו  ׁשֶ טֹוב  ֵאינֹו  ׁשֶ ֶהָחָלב  ֲעִכיַרת  ַעל־ְיֵדי  ְנקּוֵתנּו.  ִמּיַ נּו  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ל זֶה  ְך ּכָ ן ּוְלַזּכֵ נּו ְלַתּקֵ א ְיֹהָוה, ַזּכֵ ל. ָאּנָ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ לֹום ֲחִמימּות ּתַ ר ַחס ְוׁשָ ְיֵדי־זֶה ִמְתַגּבֵ
ֱאֶמת, ּוְתַרֵחם  ִרית ּבֶ ת ַהּבְ ַ נּו ִלְקֻדּשׁ ל ְלַגְמֵרי. ּוְתַזּכֵ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ר ּתַ ּבֵ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ְמֵהָרה, ַעד ׁשֶ
ים ְלָכל  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל, ְוַתְזִמין ּבְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַיְלֵדי ַעּמְ נּו ְוַעל ּכָ ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטּפֵ
יל  ֹמר ְוַתּצִ ר, ַזְך ָוַצח. ְוִתׁשְ ְהֶיה ֲחָלָבם ָטהֹור ְוָכׁשֵ ּיִ רֹות ַוֲהגּונֹות ׁשֶ ׁשֵ ְוָלדֹוֵתינּו, ֵמיִניקֹות ּכְ
ֶהם ַחס  יכּו ּבָ ּלֹא ַיְמׁשִ ר ֲחָלָבם ָטֵמא, ׁשֶ ים ֲחצּופֹות ֲאׁשֶ ׁשִ ּלֹא ִייְנקּו ִמּנָ ל ַזְרֵענּו, ׁשֶ ֶאת ּכָ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרק  ִמזֶּה,  ַזְרֵענּו  ֹמר  ִלׁשְ ַעת  ּדַ נּו  ּבָ ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ל.  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ ֶאֶרס  לֹום  ְוׁשָ
ִמיד,  ּתָ ּוְלַזְרֵענּו  ָלנּו  ְוַתֲעֹזר  ָוַזְך.  ֵאינֹו טֹוב  ׁשֶ ֵמָחָלב  ִייְנקּו  ּלֹא  ׁשֶ ַזְרֵענּו  ֶאת  ֹמר  ׁשְ ּתִ ְלַבד 
ן ּוְלַטֵהר ַעְצֵמנּו  ֱאֶמת. ּוְלַתּקֵ ִרית ֹקֶדׁש ּבֶ ֹמר ֶאת ַהּבְ נּו ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו ִלׁשְ ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ֵלָמה  ְרָאה ׁשְ ֹמר ֶאת ַהּיִ ה ִלׁשְ ְרנּום ְלָפֶניָך. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ִהְזּכַ ֹלׁש ִמּדֹות ָהֵאּלּו ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ ִמּכָ
ִנים  יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ם ַנֲעָבְדָך ְבִיְרָאה ּכִ ַלִים ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוׁשָ ה ְלִבְנַין ְירּוׁשָ ב, ְוִנְזּכֶ ּלֵ ּבַ ׁשֶ
ד ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו.  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ִמיד, ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשׁ ָך ּתָ ַקְדמֹוִנּיֹות ּוְלִיְרָאה ִמּמְ
ב  ּלֵ ּבַ ֵלָמה ׁשֶ ְרָאה ׁשְ ה ַעל־ְיֵדי ַהּיִ ְזּכֶ ּנִ מֹו ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ִיְרָאה ָוַפַחד ְונֹוֶדה ִלׁשְ ְלָפָניו ַנֲעֹבד ּבְ
ם  עֹוָלם. ִויֻקּיַ בּוָאה ּבָ ַעת ַהּנְ ּפָ ְך ַהׁשְ בּוָאה, ְוֻיְמׁשַ יַע ְנבּוָאה ִלְכֵלי ַהּנְ ּפִ ׁשְ ּיַ ִלְבֹרא ַמְלָאְך ׁשֶ
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵמִהְתַמּנּות,  יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ּוְבנֹוֵתיֶכם.  ְבֵניֶכם  אּו  ְוִנּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 
ה  דֹוָלה ְוֹלא ִהְתַמּנּות ְקַטּנָ ָלל, ֹלא ִהְתַמּנּות ּגְ ה ְלׁשּום ִהְתַמּנּות ּכְ ֲאָוה ְוֶחְמּדָ ָלנּו ׁשּום ּתַ
ְתִמימּות  ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ּבִ ֱאֶמת ּבְ ָך ּבֶ ה ְלָעְבּדְ ָלל. ַרק ִנְזּכֶ יל ָעֵלינּו ָצְרֵכי ִצּבּור ּכְ ְוֹלא ַתּטִ
ְוִנְבַרח  ָלל.  ּכְ בֹות ָזרֹות  ּוַמֲחׁשָ ִנּיֹות  ּפְ ִלי ׁשּום  ּבְ ְמָך ְלַבד  ּוְלׁשִ יטּות ְלַמַעְנָך  ּוִבְפׁשִ דֹוָלה  ּגְ
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ַתְכִלית, ְוִנְתַרֵחק ֵמִהְתַמּנּות ַעד ְקֵצה ָהַאֲחרֹון ּבֶ בֹוד ְוַהִהְתַמּנּות ּבְ ִמן ַהּכָ

נֹוֵתינּו ְוֵתִטיב ָלנּו ִמּטּוְבָך  ַרֵחם ָעֵלינּו ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוָתחֹוס ְוַתְחֹמל ַעל ָיֵמינּו ּוׁשְ ּוְבֵכן ּתְ
ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש,  ִפּלֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ּבְ ל ּתְ ל ּכָ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֵלמּות. ְוִנְזּכֶ ׁשְ ה ּבִ נּו ִלְתִפּלָ י, ּוְתַזּכֵ ָהֲאִמּתִ
ה  ה, ְוֹלא ַנֲעׂשֶ ִפּלָ ִהיא ַהּתְ ל עֹוָלם ׁשֶ רּומֹו ׁשֶ ְדָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ לֹום ּבִ ְוֹלא ְנַזְלזֵל ַחס ְוׁשָ
לֹום,  אּוי ַחס ְוׁשָ ַמּשָׂ ֵתנּו ּכְ א ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים. ְוֹלא ִתְדֶמה ָעֵלינּו ְתִפּלָ ֵתנּו ֶקַבע ֶאּלָ ִפּלָ ּתְ
ָכל  ָכל ּכַֹח ָועֹוז ְוַתֲעצּומֹות ּבְ ר ּבְ ּבֵ ץ ּוְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתּגַ ים, ְלִהְתַאּמֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ַרק ִנְזּכֶ
ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ָראּוי. ּכִ ֱאֶמת ּכָ ב ּבֶ נֹות ַהּלֵ ַכּוָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבְ ה ׁשְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ִמיֵני ּכֹחֹות ְלִהְתּפַ
גּוָמה  ֵתנּו ּפְ ֵתנּו, ּוְתִפּלָ ְתִפּלָ ינּו ּבִ ַח ּפִ ה ְוָכֵבד ָעֵלינּו ִלְפּתֹ ה ָקׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַמִים, ּכַ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
דֹוָלה  ַהּגְ לּות  ַהּגָ ה ִמן  ִפּלָ ַהּתְ ְוִלְפּדֹות ֶאת  נּו ִלְגאֹול  ְוַזּכֵ ַרֲחֶמיָך  ֹרב  ּכְ ָעֵלינּו  ְמֹאד, חּוָסה 
יָעה  ים. חּוס ַוֲחֹמל, חּוס ְוַרֵחם, חּוס ְוהֹוׁשִ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יו ּבַ ְפָלה ֶאְצֵלנּו ַעְכׁשָ ּנָ ָרה, ׁשֶ ְוַהּמָ
ֲאֹדָני  מֹוִני.  ּכָ ם  ְלִאּלֵ יָך  ּפִ ַתח  ּפְ ְלַמֲעֵננּו.  ְוֹלא  ְלַמַעְנָך  ְלַמַעְנָך,  ְלַבד,  ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ְמֵהָרה 
ב  יֹוׁשֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעְזֵרנּו  ָאְזֶנָך.  יב  ְקׁשִ ּתַ י  ִלּבִ ִכין  ּתָ ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ ּוִפי  ח  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ
תּוב, ּבֹוֵרא ִניב  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִפינּו ָתִמיד. ִויֻקּיַ גּוָרה ּבְ ֵתנּו ׁשְ ִפּלָ ְהֶיה ּתְ ּתִ ָרֵאל, ׁשֶ ִהּלֹות ִיׂשְ ּתְ
ִפּלֹוֵתינּו ְלַהְכִניַע  ֹכַח ּתְ ה ּבְ רֹוב ָאַמר ְיֹהָוה ּוְרָפאִתיו. ְוִנְזּכֶ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ ׂשְ
עֹוָלם,  ה ָהֱאֶמת ּבָ ּלֶ ל ָהרֹוְפִאים, ְוִיְתּגַ ים ׁשֶ ְבִעּיִ ל ָהְרפּואֹות ַהּטִ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ יל ּוְלׁשַ ּפִ ּוְלַהׁשְ
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ן ֵהן ַרק  ּלָ ל ָהְרפּואֹות ּכֻ אֹות ׁשּום חֹוָלַאת. ַרק ּכָ ָלל ְלַרּפְ עֹוָלם יֹוֵדַע ּכְ ֵאין ׁשּום רֹוֵפא ּבָ ׁשֶ
ה  ִפּלָ ֲעֵלי ַהּתְ יִקים ּבַ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים ׁשֶ ַבר ְיֹהָוה ְלַבד, ַעל־ְיֵדי ְתִפּלֹות ּוַבּקָ ַעל־ְיֵדי ּדְ
ָכל  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ְרפּואֹות  יִכין  ּוַמְמׁשִ אֹוְתָך,  ִסין  ּוְמַפּיְ ין  ּוְמַרּצִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ
ִלים  ם ְמַקּבְ ּלָ ים ֲעֵליֶהם, ּכֻ ֻמּנִ ל ָהְרפּואֹות, ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות ַהּמְ ים ׁשֶ ּמִ ִבים ְוַהּסַ ָהֲעׂשָ
בֹוִהים  ַהּגְ ְלָאִכים  ּכָֹחם ֵמַהּמַ ִלים  ְלָאִכים ְמַקּבְ ַהּמַ ְוֵאּלּו  ר ֲעֵליֶהם,  ְלָאִכים ֲאׁשֶ ּכָֹחם ֵמַהּמַ
ִלים  ם ְמַקּבְ ּלָ ּכֻ ִלים ְולֹוִוין זֶה ִמזֶּה ְוזֶה ִמזֶּה ַעד ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ַעד ׁשֶ ם ְמַקּבְ ֲעֵליֶהם, ְוֻכּלָ
ִריָאה  ל ַהּבְ הּוא ׁשֹוֶרׁש ּכָ זֹּוֶכה ִלְדַבר ְיֹהָוה ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ הּוא ַהּבַ דֹול ׁשֶ ְלֶוה ַהּגָ ּכַֹח ֵמַהּמַ
ל ְצָבָאם. ַעל־ יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ְיֹהָוה ׁשָ תּוב, ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּה ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף, ּכְ ּלָ ּכֻ

נּו  ה ְוַתֲחנּוִנים ְלַבד, ּוְתַזּכֵ י ִאם ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ עֹוָלם ּכִ יְך ׁשּום ְרפּוָאה ּבָ ר ְלַהְמׁשִ ן ִאי ֶאְפׁשָ ּכֵ
ל  ל ּכָ יְך ּוְלַקּבֵ ה ְלַהְמׁשִ ים ִנְזּכֶ ֵלָמה. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ מּוָרה ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ֱאֶמת ּגְ ָלַדַעת ֹזאת ּבֶ

ה ְלַבד: ִפּלָ ל ַהּתְ ָרֵאל ַעל־ְיֵדי ְדַבר ְיֹהָוה ׁשֶ ָך ִיׂשְ ָהְרפּואֹות ָלנּו ּוְלָכל ַעּמְ

ָבִרים  ל ַהּדְ ל ָהְרפּואֹות ְלתֹוְך ּכָ ל ּכָ ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ יְך ּכָ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו, ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ּתֹות,  ינּו ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ְזִמין ְלתֹוְך ּפִ ּתַ ֶקה ׁשֶ ַבר ַמֲאָכל ּוַמׁשְ ִים ּוְלָכל ּדְ ֶחם ְוַלּמַ עֹוָלם, ַלּלֶ ּבָ ׁשֶ
ַעד  ים,  ּמִ ְוַהּסַ ִבים  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהְרפּואֹות  ת  ּוְסֻגּלַ ַח  ּכֹ ְלתֹוָכם  ְך  ֻיְמׁשָ ְהֶיה,  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ִיְהֶיה 
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ְצָטֵרְך ַעל־ְיֵדי ֶלֶחם ּוַמִים ְלַבד, ִויֻקּיַ ּנִ ָכל־ֵעת ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ְהֶיה ָלנּו ְרפּוָאה ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ַרֲחֶמיָך  ְבּ ֵאנּו  ְוִתְרּפָ ָך.  ְרּבֶ ִמּקִ ַמֲחָלה  ַוֲהִסירֹוִתי  ֵמיֶמיָך  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ּוֵבַרְך  תּוב,  ּכָ ׁשֶ
ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֶאת  י ַאּתָ יֵדינּו, ּכִ ָס"ה ּגִ גּוף ָוֶנֶפׁש ְלָכל ַרַמ"ח ֵאָבֵרינּו ּוְשׁ ֵלָמה ּבְ ְרפּוָאה ׁשְ
א ְיֹהָוה, ְרָפֵאינּו ְיֹהָוה  נּו. ָאּנָ רֹות ֵמִאּתָ ְסּתָ ֻלּיֹות ָלנּו ְוַהּנִ ל ַמְכאֹוֵבינּו, ְוֶאת ַמֲחלֹוֵתינּו ַהּגְ ּכָ
ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל  ֵלָמה ְלָכל ּתַ ה, ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ׁשְ ֵתינּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ
ַרֲחָמָנא  ִנים  ּבָ ּדּול  ּגִ ַצַער  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ַהְיָלִדים  ַעל  ל  ּלֵ )ְלִהְתּפַ ַמּכֹוֵתינּו,  ּוְלָכל  ַמְכאֹוֵבינּו 
ים  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ לֹו  ְוֵתן  ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  לֹו  ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל  לֹוִנית(,  ּפְ ן  ּבֶ ִלְפלֹוִני  )ּוִבְפָרט  ִלְצָלן(, 

ֵאהּו ְוַתֲחִליֵמהּו ּוְתַחּיֵהּו, ְוִיְזּכּו  ִעיִמים, ְוִתְרּפָ ּטֹוב ּוַבּנְ ִנים ּבַ ְוטֹוִבים ְוִיְחֶיה ְוַיֲאִריְך ָיִמים ְוׁשָ
ַלֲאִריכּות  טֹוִבים  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ ְלתֹוָרה  ְמָחה  ּוְבׂשִ ַנַחת  ּבְ לֹו  ְלַגּדְ יֹוְלָדיו  ְוִאּמֹו  ָאִביו 
ְצֹות.  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוְסִקים  ִנים  ּבָ ּוְבֵני  ִנים  ּבָ נּו  ִמּמֶ ִלְראֹות  ְוִיְזּכּו  טֹוִבים,  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים 
דֹוׁש  ַהּקָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ָלִלּיּות  ּכְ ְוַעל  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  ַוֲחֹמל  א, חּוס  ּלָ ּכֹ ַעְלָמא  ּדְ ָמָרא 
י  ה יֹוֵתר ִמּדַ ִנים ַהְרּבֵ ּדּול ּבָ ָבר ָסְבלּו ַצַער ּגִ י ְכּ י, ּכִ , ֶוֱאֹמר ְלָצרֹוָתם ּדַ ַחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ים: ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ

ֵלָטֵתנּו. ֶיֱהמּו ָנא ְוִיְכְמרּו ָנא ֲהמֹון ֵמֶעיָך  ָאּנָא ְיֹהָוה, חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְוַעל ּפְ
ָכל יֹום  ׁש ָלֶהם ּבְ ּיֵ ְמָעָתם ְוַצֲעָרם ְוֶאְנָקָתם ְוַאְנָחָתם ְוִכְליֹון ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ְוַרֲחֶמיָך ַעל ְרִתיַחת ּדִ
ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם  לּויֹות ֵאֶליָך ְלַבד ּכְ ר ֵעיֵניֶהם ּתְ ָעה, ֲאׁשֶ ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
א ְוַתְבִריא  ָחּנֵם. ּוְתַרּפֵ ּתְ ן ֵעיֵניֶהם ֶאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ַעד ׁשֶ ּה ּכֵ ִבְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּגְ ֵעיֵני ׁשִ ּכְ
י ֶאל  ּכִ ָלל,  ּכְ ּלֹא ָיֹבא ִליֵדי ַמֲחָלה ּוְכֵאב ּוֵמחֹוׁש  ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ ָנם זֶה,  ּבְ ּוְתַחּיֶה ֶאת  ְוַתֲחִלים 
לֹום  ַנַחת ְוׁשָ לֹו ּבְ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְלַגּדְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ם ּבְ ְלנּו. ּוְתַזּכֵ ּלָ ַער ַהזֶּה ִהְתּפַ ַהּנַ
י ֹלא ָאַמר ְיֹהָוה ִלְמחֹות  ֶמָך, ּכִ ִנים טֹוִבים. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַמַען ׁשְ ְלָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ְוׁשַ



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרנב

ֶעְזָרֵתנּו ָתִמיד.  נּו ַלֲעֹמד ּבְ ֵמנּו, ּוְכָבר ִהְבַטְחּתָ ׁשְ ף ּבִ ּתָ ְמָך ְמׁשֻ י ׁשִ ָרֵאל ָחִליָלה, ּכִ ם ִיׂשְ ׁשֵ
י  ׁש ּוְלַרּצֹות אֹוְתָך ַעל זֶה, ּכִ ֶכל ֵאיְך ְלַבּקֵ ַח ָוׂשֵ נּו ּכֹ י ֵאין ּבָ ה יֹוֵדַע ּכִ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַח ַלֲעַפר ָאֶרץ, יֹוָמם ֹלא ָננּוַח ַלְיָלה  ּטֵ ּתַ ִמיד ּוְלִהׁשְ ֵנינּו ּתָ ֶבֱאֶמת ָהָיה ָראּוי ָלנּו ִלּפֹול ַעל ּפָ
ַרֵחם ַעל  ּתְ ִמיד ׁשֶ יר אֹוְתָך ּתָ ִמי ָלְך, ְוַנְזּכִ ן ּדָ קֹוט ְוֹלא ִנּתֵ ב, ֹלא ַנֲחִריׁש ְוֹלא ִנׁשְ ּכַ ֹלא ִנׁשְ
ם  ּלָ ָבר ָסְבלּו ּכֻ י ְכּ ֵלָמה, ּכִ ֵאם ְרפּוָאה ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְוִתְרּפָ ים ַעל ּכָ דֹוׁשִ יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ַהּקְ
ְפָלאֹות, ּוִמי ְיַהְרֵהר  ְלֲאָך ּוְדָרֶכיָך ַהּנִ דֹוִלים ְונֹוָרִאים, ִמי ָיִבין ֹעֶצם ּפִ ִיּסּוִרים ּוַמְכאֹוִבים ּגְ
לּו ַצַער ִויסּוִרין יֹוֵתר  ָבר ִקּבְ ֶטיָך, ַאְך ּכְ ּפָ ר ִמׁשְ ְוָיׁשָ ה ְיֹהָוה  יק ַאּתָ י ַצּדִ ַאַחר ִמּדֹוֶתיָך, ּכִ
ֲעָדם  ל ּבַ ּלֵ י. חּוס ַוֲחֹמל ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְוִהְתּפַ י ֹיאַמר ְלָצרֹוֵתיֶהם ּדַ י. ָהאֹוֵמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ ִמּדַ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה ְלַבד  י ִאם ַאּתָ ּכִ ֲעֵליֶהם,  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶכל ֵאיְך  ָוׂשֵ ַעת  ּדַ ָלנּו  י ֵאין  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ְוִיְחיּו 
ים, ִיְראּו  נֹות ַחּיִ ִמיד ּוְתָבְרֵכם ְוִיְחיּו, ָיִמים ַעל ְיֵמיֶהם ּתֹוִסיף ׁשְ ֲעָדם ּתָ ל ּבַ ּלֵ ְתּפַ ים ּתִ ָהַרּבִ
ִנים ּוְבֵני  ִעיִמים, ְוֵיְצאּו ֵמֶהם ּבָ ּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ּטֹוב ּוׁשְ ִנים, ְיַבּלּו ְיֵמיֶהם ּבַ זֶַרע ַיֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ

ל ַהּדֹורֹות ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: ָבִנים, ּדֹורֹות ְודֹוֵרי ּדֹורֹות ַעד סֹוף ּכָ

ֵהן: ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ֹלׁש ֲעבֹודֹות ָרעֹות ׁשֶ ָ ַרֵחם ָעֵלינּו ּגֹוֵאל ָחָזק, ְוִתְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ִמּשׁ ּוְבֵכן ּתְ
לֹום,  ְוׁשָ ַגם ֲעבֹוָדה ָזָרה ַחס  יֵלנּו ָתִמיד ִמּפְ ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ִמים.  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ ְוִגּלּוי ֲעָריֹות 
ָלל  ּכְ ּוִבְלּבּול  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ נּו ׁשּום  ִלּבֵ ְוֹלא ָתֹבא ַעל  ְוֹלא ַתֲעֶלה  ָגם ָהֱאמּוָנה,  ּפְ הּוא  ׁשֶ
יַע  ּפִ דֹוָלה ְוַתׁשְ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ה, ַרק ּתְ דֹוׁשָ ָבִרים ַהּנֹוְגִעים ֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ָכל ַהּדְ ּבְ
ה,  ה ְוַצָחה ּוְנִקּיָ ָרה, ַזּכָ ֵלָמה ִויׁשָ נּו ֱאמּוָנה ׁשְ ִלּבֵ ע ּבְ ע ְוִתְקּבַ ה ְוִתּטַ דֹוׁשָ ָעֵלינּו ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ
ָלל. ָמֵלא ַרֲחִמים,  ה ּכְ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת, ְוֹלא ֶאְפֹגם ּבֶ ה ּוְטהֹוָרה ִמּכָ ְקדֹוׁשָ
ַנת  ַמּתְ ן ָלנּו ּבְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ֶחֶסד, ָמֵלא ָרצֹון, ָמֵלא טֹוב, ֲאדֹון ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה, ּתֶ
ַוֲחִקיָרה  ּוִבְלּבּול  ָיה  ֻקׁשְ ׁשּום  נּו  ִלּבֵ ַעל  ַיֲעֶלה  ְוֹלא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנה  ֶחֶסד  ְוִנְדַבת  ם  ִחּנָ
ְרצֹוְנָך  ָראּוי ּכִ ֱאֶמת ּכָ ָרה ּבֶ ֵלָמה ִויׁשָ ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ה, ַרק ִנְזּכֶ דֹוׁשָ ִעְנָיֵני ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ָלל ּבְ ּכְ
ַגם ָהֱאמּוָנה  דֹול, ֵמַעְבּדּות ְלֵחרּות, ִמּפְ ּגָ ְך ְלאֹור  ַהּטֹוב. הֹוִציֵאנּו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ֵמֹחׁשֶ

ֱאֶמת: ֵלָמה ּבֶ ֶלֱאמּוָנה ׁשְ

ָרה ְמֹאד  ֵבָדה ְוַהּמָ ה ְוַהּכְ ׁשָ נּו ְוִתְגָאֵלנּו ֵמֹעֶצם ְמִרירּות ָהַעְבּדּות ַהּקָ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו, ּוְתַזּכֵ
ר  ּבֵ ֲאָוה ָרָעה ּוָמָרה ַהזֹּאת עֹוֵמד ּוִמְתּגַ ל ּתַ לּות ְוַעְבּדּות ׁשֶ ר ּגָ ל. ֲאׁשֶ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ִהיא ּתַ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָפֶרְך,  ּבְ נּו  ּבָ ַעְבדּו  ַוּיַ ה  ָקׁשָ ֲעבֹוָדה  ּבַ ינּו  ַחּיֵ ֶאת  ִמֵררּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָכל־ֵעת,  ּבְ ָעֵלינּו 
נֹוַתי  י ּוׁשְ לּו ְבָיגֹון ַחּיַ ים ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ל ּכָ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו ׁשֶ ַאּתָ
י ְוֵאין עֹוזֵר. ָאִבי ֲאדֹוִני,  ְלּתִ י ִנְכׁשַ ָעָמל ִלּבִ ְכַנע ּבֶ ׁשּו, ַוּיַ ֲעֹוִני ּכִֹחי ַוֲעָצַמי ָעׁשֵ ל ּבַ ׁשַ ֲאָנָחה, ּכָ ּבַ
טֹוָבִתי  ְדקֹו ְורֹוֶצה ּבְ ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ י, ּגֹוֲאִלי ּופֹוִדי, ַהּצֹוֶפה ָלָרׁשָ י ּוְקדֹוׁשִ יֹוְצִרי ּובֹוְרִאי, ַמְלּכִ
ְוהֹוִציֵאִני  דֹוָלה  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ח.  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוחֹוׁשֵ ֱאֶמת  ּבֶ
ַחת  ַ ָאֵלִני ִמּשׁ ּגְ ֲעֵרי ָמֶות.  ַ ֹוְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמּשׁ ְיֹהָוה ְרֵאה ָעְנִיי ִמּשׂ ֵמַעְבּדּות ְלֵחרּות. ָחְנֵנִני 
ַגם ֱאמּוָנה  יֵלִני ִמּפְ לּו, ַהּצִ ֹלׁש ֲעבֹודֹות ַהּלָ ָ ֵדִני ִמּשׁ ית ֲעָבִדים, ּפְ ֶות, הֹוִציֵאִני ִמּבֵ ֵדִני ִמּמָ ּפְ
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ׁשּום  ֲאַבזֶּה  ּלֹא  ׁשֶ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ים.  ֲאָנׁשִ זּּוי  ּוִמּבִ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּוִמּפְ

ז ְלָכל ָאָדם: ִהי ּבָ ִהְזִהירּו, ַאל ּתְ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּדִ ְוֶאְזּכֶ
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ִפיכּות  ֶאְהֶיה ִנְזָהר ְמֹאד ִמּשְׁ דֹוָלה ׁשֶ ֶעְזָרֶתָך ּוִביׁשּוָעְתָך ַהּגְ ִמיד ּבְ יֵעִני ְוַתַעְזֵרִני ָתּ ְותֹוׁשִ
ַחס  ֲחֵבַרי  ֵני  ּפְ ין  ַאְלּבִ ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ׁשּום  ׁש  ֲאַבּיֵ ְוֹלא  ֲאַבזֶּה  ְוֹלא  ִמים,  ּדָ
י  ּתִ ׁשְ י ּוִבּיַ ְנּתִ עּוַרי, ְוִהְלּבַ זֶה ִמּנְ י ּבָ ַגְמּתִ ּפָ ֶ יֵלִני ִמזֶּה, ַמה ּשׁ ְמֵרִני ְוַהּצִ א ְיֹהָוה, ׁשָ לֹום. ָאּנָ ְוׁשָ
א ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָעְזֵרִני  ָרצֹון, ָאּנָ ֹאֶנס אֹו ּבְ ֵמִזיד, ּבְ ׁשֹוֵגג אֹו ּבְ ֵני ֲחֵבַרי ְוַרּבֹוַתי, ּבְ ְפּ
ֵעד ַיַחד  ה ְלִהְתּוָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ִסּבֹות ְלטֹוָבה ּבְ ב ּבְ ל זֶה ְמֵהָרה. ּוְתַסּבֵ ן ּכָ ִני ְלַתּקֵ ְוַזּכֵ
ה  ְוַאּתָ ָסם,  ּוְלַפּיְ ה ְלַרצֹוָתם  ְוֶאְזּכֶ ְכבֹוָדם  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ י אֹוָתם אֹו  ּתִ ׁשְ ּיַ ּבִ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ִעם 
ם  ם ׁשּום רֹוׁשֶ ִלּבָ ֵאר ּבְ ָ ֱאֶמת ְוֹלא ִיּשׁ מּוָרה ּבֶ ְמִחיָלה ּגְ ְמֲחלּו ִלי ּבִ ּיִ ם ׁשֶ ִלּבָ ן ּבְ ּתֵ ַרֲחֶמיָך ּתִ ּבְ
י  ִמּפִ ָעָתק  ָיָצא  ִלְפָעִמים  ִאם  אֹו  ְלעֹוָלָמם,  ִנְפְטרּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמֶהם  ֵיׁש  ְוִאם  ָלל.  ּכְ ָדא  ּוְקּפֵ
ְכבֹוד  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ָבר,  ּכְ תּו  ּמֵ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ְכבֹוד  ּבִ י  ּוָפַגְמּתִ
ִהְנִני  י,  ֲאִמּתִ ַרֲחָמן  ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ְלעֹוָלָמם.  ְוָהְלכּו  ֵמתּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִרים  ּוְכׁשֵ יִקים  ְוַצּדִ ֲחָכִמים 
ָעִויִתי  י ָחָטאִתי  ּכִ דֹול,  ַהּגָ בֹוָדם  ִמּכְ ָרה  ְוַכּפָ ּוְסִליָחה  ׁש ְמִחיָלה  ְמַבּקֵ ְוִהְנִני  ְמַפּיֵס אֹוָתם 
יִקים  ים ַצּדִ ה ֲאָנׁשִ ָרֵאל, ּוְלַכּמָ ְכבֹוֶדָך. ָחָטאִתי ֵלאֹלֵהי ִיׂשְ י ּבִ ם, ּוָפַגְמּתִ ָך ְוֶנְגּדָ י ֶנְגּדְ ְעּתִ ּוָפׁשַ
ּוְלַעְצמֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַנֲעֵניִתי  ּוְבמֹוָתם,  יֶהם  ַחּיֵ ּבְ ְכבֹוָדם  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ִרים,  ּוְכׁשֵ ַוֲחָכִמים 

ים, ִיְמֲחלּו ִלי: דֹוׁשִ ַהּקְ

ִרים ְוָכל  ׁשֵ יִקים ְוַהֲחָכִמים ְוַהּכְ ּדִ ל ַהּצַ ֵלב ּכָ ר ִלי, ְוֵתן ּבְ ּפֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ְמחֹול ִלי ְסַלח ִלי, ּכַ
ם ִיְמֲחלּו ְוִיְסְלחּו ַלֲעֹון  ּלָ ּכֻ ֹטן, ׁשֶ ּקָ דֹול ּכַ ּגָ יֶהם ּוְבמֹוָתם, ּכַ ַחּיֵ ְכבֹוָדם, ְבּ י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ
ֲעִדי ְלֵאל ֶעְליֹון, ְוַיְמִליצּו טֹוב  ירּו ּבַ ם, ְוָיׁשּובּו ֵאַלי ִויַרֲחמּוִני, ְוַיְעּתִ ר ֶהֱעָוה ֶנְגּדָ ָך, ֲאׁשֶ ַעְבּדֶ
יֵלִני  ֶעְזָרִתי ְלָגֳאֵלִני ּוְלַהּצִ ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים ְוַיַעְמדּו ּבְ א ְכבֹוֶדָך, ִויַבּקְ ֲעִדי ָתִמיד ִלְפֵני ִכּסֵ ּבַ
ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ין ַהּצַ ֵלָמה ְלָפֶניָך ְוַלֲעֹמד ּבֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ַלֲחֹזר ּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ל ָרע, ּבְ ִמּכָ
ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים  ִטיָרִתי ִמן ָהעֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶהם ַאַחר ּפְ א, ְוִיְהֶיה ֶחְלִקי ִעּמָ ָלעֹוָלם ַהּבָ
ַאל.  ֶאׁשְ ֶ ר, ֲהִביֵנִני ַמה ּשׁ ֲאַדּבֵ ֶ ַרֲחִמים. הֹוֵרִני ַמה ּשׁ ֲאלֹוַתי ּבְ א ִמׁשְ ים, ָאב ָהַרֲחָמן, ַמּלֵ ַרּבִ
ּוְלִתּקּון  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ִני  ַזּכֵ לּו,  ַהּלָ ֲעבֹודֹות  ֹלׁש  ׁשָ ִמָכֹל  ּוְפֵדִני  ּוְגָאֵלִני  ִני  ַזּכֵ
י ְלַבד  ְבּתִ ַמֲחׁשַ עֹוָלם ַוֲאִפּלּו ּבְ ה ׁשּום ָאָדם ּבָ ים, ְוֹלא ֲאַבזֶּה ֵמַעּתָ ד ֶאת ֲאָנׁשִ ִרית, ּוְלַכּבֵ ַהּבְ
עֹוָלם  ּבָ ָכל ָאָדם ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ה ְלַהֲאִמין ּבֶ עֹוָלם. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ז ְלָכל ָאָדם ׁשֶ ֹלא ֶאְהֶיה ּבָ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ם ֲחׁשּוִבים ִויָקִרים ְמֹאד ּבְ ּלָ ּכֻ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ רּוַע ׁשֶ חּות ְוַהּגָ ַהּפָ ֲאִפּלּו ּבְ
עֹוָלם, ִויכֹוִלים ִלְזּכֹות ְלָכל  ּבָ ה ׁשֶ בֹוד ּוְגֻדּלָ ל טּוב ְוָכל ּכָ ל ּכָ ם מּוָכִנים ּוְראּוִיים ְלַקּבֵ ְוֻכּלָ

א: עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ּבָ ַגׁשְ עֹוָלם ּבְ ּבָ ֲעלֹות ׁשֶ ַהּמַ

ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוַתַעְזֵרנּו  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ ֵאּלּו,  ִמּדֹות  ֹלׁש  ׁשָ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ
ֵלָמה  יְך ְרפּוָאה ׁשְ ה ְלַהְמׁשִ ִפּלָ ה ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ְזּכֶ ּנִ ֵלמּות, ַעד ׁשֶ ַתְכִלית ַהּשְׁ ָראּוי ּבְ ְלָפֶניָך ּכָ
ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ לֹוִנית(,  ּפְ ן  ּבֶ ִלְפלֹוִני  )ּוִבְפָרט  ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ּוְלָכל  ּוְלַזְרֵענּו  ָלנּו 
ֶאָחד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ֶדה  ַהּשָׂ יַח  ׂשִ ְוָכל  ִבים  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ׁשֶ ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ ה,  ָאּתָ ְוַרֲחָמן 
הּוא  ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַבר ַהּשׁ הּוא ּדְ נּו, ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ל ּכֹחֹוָתם ְלתֹוְך ּדִ ַיְחְזרּו ְוָיׁשּובּו ּכָ
עֹוָלם  ּבָ ים ׁשֶ ּמִ ִבים ְוַהּסַ ל ָהֲעׂשָ ל ּכָ ל ָהְרפּואֹות ׁשֶ ל ּכָ ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ ם ָהֶעְליֹון. ְוֻיְכְללּו ּכָ ְרׁשָ ׁשָ
ל  ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ ל טּוב, ִמּכָ לּוָלה ִמּכָ דֹוָלה ּכְ ֵלמּות ּגְ ׁשְ ֵתנּו ּבִ ִפּלֹוֵתינּו, ְוִתְהֶיה ְתִפּלָ תֹוְך ּתְ ּבְ



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרנד

ִניחֹוַח  ְלֵריַח  ְלָפֶניָך  ם  ּלָ ּכֻ ְלַהֲעלֹוָתם  נּו  ּוְתַזּכֵ ְלִמיֵניֶהם,  ֶדה  ַהּשָׂ יַח  ׂשִ ְוָכל  ִבים  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ
ְוַעל־ ם.  ּלָ ִמּכֻ לּוָלה  ּכְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵתנּו  ְתִפּלָ ַעל־ְיֵדי  ָהֶעְליֹון  ם  ְרׁשָ ְלׁשָ יָבם  ְוַלֲהׁשִ ְלַהֲחִזיָרם 
ּוְלתֹוְך  ּוַמִים  ֶלֶחם  ְלתֹוְך  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּכֹחֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ ְיֵדי־זֶה 
ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל  ֵלָמה ְלָכל ּתַ ְהֶיה ָלנּו ְרפּוָאה ׁשְ ּיִ ה, ַעד ׁשֶ ּתֶ ְוִנׁשְ ר ֹנאַכל  ָבִרים ֲאׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ
ה  ָלל, ַרק ַאּתָ ִלי ׁשּום רֹוְפִאים ְוָדאְקטֹוִרים ּכְ עֹוָלם ּבְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ַמְכאֹוֵבינּו, ַעל־ְיֵדי ּכָ
ה  ְוִנְזּכֶ רֹוְפֶאָך.  ְיֹהָוה  ֲאִני  י  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ֵאנּו  ְרּפָ ּתִ ּוִבְכבֹוְדָך  ַעְצְמָך  ּבְ
ְוָטמּון  ָסתּום  ַהחֹוָלַאת  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֲחָלה,  ַהּמַ ְצִמיַחת  ֵעת  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָך  ֵמִאּתְ ל  ְלַקּבֵ
ַרֵחם  נּו.  ִקְרּבֵ ּבְ ׁשֶ ֲעלּומֹות  ַהּתַ ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ יֹוְדִעים  ְוֵאין  נּו  ִקְרּבֵ ּבְ
ֵעת  ֲחָלה, ּבָ ֵאנּו ֹקֶדם ְצִמיַחת ַהּמַ ה, ְוִתְרּפָ ים ְרפּוָאה ְלַמּכָ ים, ְוַתְקּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָעֵלינּו ְבּ
ַרֲחֶמיָך ְלַבד  ה ּבְ ְצַמח ָחִליָלה, ַאּתָ ּיִ ֶ ּנּו ַמה ּשׁ ל ְוִלְצֹמַח ִמּמֶ ּדֵ ְתִחיל ֵאיזֶה ֵמחֹוׁש ְלִהְתּגַ ּמַ ׁשֶ
ְלׁשּום ַמֲחָלה  ְוׁשּום ְרפּוָאה  ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  יֹוְדִעים ׁשּום  ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ זֶה,  ל  ִמּכָ ֵאנּו  ְרּפָ ּתִ
ם ֵאין ָלנּו  ֻכּלָ ה ָחִליָלה, ּבְ ּלָ ָבר ִנְתּגַ ּכְ ֵעת ׁשֶ ֲחָלה, ֵהן ּבָ ָרה ַהּמַ ְסּתְ ּנִ ֵעת ׁשֶ ה ּוְכֵאב, ֵהן ּבָ ּוַמּכָ
ֱאמּוָנה  י ָאנּו יֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ּבֶ ַבע. ּכִ ֶדֶרְך ַהּטֶ עֹוָלם ּבְ ּבָ ְקָוה ַעל ׁשּום ְרפּוָאה ׁשֶ ׁשּום ּתִ
ם  ּלָ ּכֻ ֱאִליל  רֹוְפֵאי  ֵהן  אְקטֹוִרים,  ַהּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְרפּואֹות  ׁשּום  ָלל  ּכְ ֵאין מֹוִעיִלים  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ
ָעִנים  י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ה. ּכִ י ֹתהּו ֵהּמָ ילּו ּכִ ה ֵמֶהֶבל ָיַחד, ֹלא יֹוִעילּו ְוֹלא ַיּצִ הּו ֵהּמָ ּתֹ
ֶחֶסד  ם, ּבְ ה רֹוֵפא ֶנֱאָמן, רֹוֵפא ֱאֶמת, רֹוֵפא ִחּנָ י ַאּתָ ים ּוְמַיֲחִלים, ּכִ ְוִלְרפּואֹוֶתיָך ָאנּו ְמַקּוִ
ְוַתְכִניַע  ִמיד,  ְוָתֵגן ָעֵלינּו ְוַתְרִחיֵקנּו ֵמרֹוְפִאים ְוָדאְקטֹוִרים ּתָ יַע  ְוַתֲעֹזר ְותֹוׁשִ ּוְבַרֲחִמים. 
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ  , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ָלֶהם  ׁשֶ ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ ִעם  אְקטֹוִרים  ַהּדָ ל  ּכָ יל  ּפִ ְוַתׁשְ יל  ְוַתּפִ
ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד.  ָעה ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ יִקים ָהעֹוָלם ְמֹאד ְמֹאד ְוהֹוְרִגים ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ּבְ ַמזִּ
ל  ְמֵרנּו ֵמֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ַזְרֵענּו ְוֶאת זֶַרע ַזְרֵענּו ְוֶאת ּכָ ַמִים, ׁשָ ָ ּשׁ ּבַ יֵלנּו ֵמֶהם ָאִבינּו ׁשֶ ַהּצִ
ַעל־ְיֵדי  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ נּו  ַזּכֵ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ זֶַרע 
ה  י ִאם ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ עֹוָלם ּכִ ֵאין ׁשּום ְרפּואֹות ּבָ עֹוָלם, ׁשֶ ה ָהֱאֶמת ּבָ ה ְלַבד, ְוִתְתַגּלֶ ְתִפּלָ
ר  ׁשָ ְוַהּיָ ַמע ְלקֹול ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך  ׁשְ מֹוַע ּתִ ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ תּוב  ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ְוִנְזּכֶ ְלַבד, 
י ְבִמְצַרִים ֹלא  ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ יו ּכָ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ ה ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ּבְ

י ֲאִני ְיֹהָוה ֹרְפֶאָך: ים ָעֶליָך ּכִ ָאׂשִ

ָך, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְמֵהָרה, ְוִיְתנֹוֵצץ  ִוד ַעְבּדֶ ְצִמיַח ְמֵהָרה ֶקֶרן ּדָ ים ּתַ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ָך,  ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ֵלב  ֶאת  ּוְתעֹוֵרר  עֹוָלם,  ּבָ יַח  ָמׁשִ ִהְתנֹוְצצּות 
ל  ל ּכָ ל ָהֵריַח ַהּטֹוב ׁשֶ ִפּלֹות ִעם ּכָ בֹוֶדָך. ְוָכל ַהּתְ א ּכְ ְוַיֲעֶלה אֹוָתם ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ִכּסֵ
ם ְלֵריַח  ּלָ יַח ְיֹהָוה, ְוַיֲעֶלה ּכֻ נּו ְמׁשִ רּוַח ַאּפֵ ם ֻיְכְללּו ּבְ ּלָ תֹוָכם, ּכֻ לּוִלים ּבְ ֶדה ַהּכְ יַח ַהּשָׂ ׂשִ
יַח ִצְדֵקנּו ּבֹא ָיֹבא ֹלא ְיַאֵחר, ְוִיְגָאֵלנּו  ִניחֹוַח ְלָפֶניָך. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ַעל־ְיֵדי ְמׁשִ
ה ִלְמֹצא  ל רֹוֵאינּו, ְוִנְזּכֶ ֵעיֵני ּכָ ן ָלנּו ֵחן ּבְ ת עֹוָלם ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתּתֶ ְגֻאּלַ
ה  ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ְוׁשֶ ּלְ ִרים ׁשֶ ְלָאִכים ְוַהּשָׂ ל ַהּמַ ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם, ּוְבֵעיֵני ּכָ ֶכל טֹוב ּבְ ֵחן ְוׂשֵ

ם: ֵעיֵני ֻכּלָ ם ְיַרֲחמּו ָעֵלינּו, ְוִנְמָצא ֵחן ּבְ ּלָ ּכֻ

ַהְמפּוְרָסִמים  ל  ּכָ ְוֵליַדע  יר  ְלַהּכִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני  יֵעִני  ּתֹוׁשִ ּוְבֵכן 



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרנהּתִ

יִקים  ּדִ ה ֵליַדע ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ִמי ֵהם ַהּצַ ְזּכֶ ּנִ ין טֹוב ָלַרע, ׁשֶ עֹוָלם, ְוָלַדַעת ּוְלַהְבִחין ּבֵ ּבָ ׁשֶ
ָתם ִהיא  ֻדּלָ ר ּגְ ֶקר, ֲאׁשֶ ל ׁשֶ ְנִהיִגים ׁשֶ ים, ּוִמי ֵהם ַהְמפּוְרָסִמים ְוַהּמַ ּיִ ְוַהְמפּוְרָסִמים ָהֲאִמּתִ
ִחינֹות,  ָכל ַהּבְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ּבִ ה  ה ִלְתִפּלָ ְוִנְזּכֶ א.  ָלא ַתּגָ ִהיא ַמְלכּוָתא ּבְ ַרק ַעל־ְיֵדי ַעזּּות ׁשֶ
ִלים ֵמֶהם,  ם ְמַקּבְ ּלָ ר ּכֻ ֵהם ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל, ֲאׁשֶ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִפּלֹות ַהּצַ ּוִבְזכּות ְוֹכַח ּתְ
ת  ִפּלַ ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹולּו ִלְפֵני ּתְ ּלָ ֶקר. ּכֻ ל ׁשֶ ל ַהְמפּוְרָסִמים ׁשֶ ל ּכָ ל ָהַעזּּות ׁשֶ ל ְוִיּפֹל ּכָ ּטֵ ִיְתּבַ
ֶהם ְוִנְתָמִכים ֲעֵליֶהם  לּוִיים ּבָ ם ְוֶנֶגד ַהּתְ ים, ְוֹלא יּוְכלּו ְלָהִרים ֹראׁש ֶנְגּדָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ִעם  ֱאֶמת  ּבֶ ַעְצֵמנּו  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ָלַדַעת  ָתִמיד  נּו  ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ּבֶ
ַעד  ם,  ְחּתָ ּתַ ֶנְחָלִקים  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ מֹות  ִנׁשְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל ַהֲחצּוִבים  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ מֹות ַעּמְ י ִנׁשְ ְרׁשֵ ל ׁשָ ֱאֶמת ִעם ּכָ ר ּוְלִהְתַאֵחז ּבֶ ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ְוִתְתַקּיֵם  ְלָאִכים,  ַהּמַ ַעל  ָלה  ֶמְמׁשָ ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  בֹוד.  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ַחת  ִמּתַ
י  ילּו אֹוָתנּו ְלעֹוָלם, ּכִ ֹתֶקף ָועֹוז ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוֹלא ַיּפִ נּו ֲעֵליֶהם ּבְ ְלּתֵ ֶמְמׁשַ
ּכַֹח  ּוְבָיְדָך  ֹכַח.  ְלֹלא  עֹוזֵר,  ה  ְוַאּתָ ָהֶעְליֹוָנה.  ַעל  ָיְדָך  ּוְלעֹוָלם  ְיֹהָוה.  ְלעֹוָלם  ָמרֹום  ה  ַאּתָ
ֵמי  ַמִים ׁשְ ָ יָת ֶאת ַהּשׁ ה ָעׂשִ ָך ַאּתָ ה הּוא ְיֹהָוה ְלַבּדֶ ל ּוְלַחזֵּק ַלּכֹל. ַאּתָ ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ
ֶאת  ְמַחּיֶה  ה  ְוַאּתָ ֶהם,  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ים  ּמִ ַהּיַ ָעֶליָה  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ָהָאֶרץ  ְצָבָאם  ְוָכל  ַמִים  ָ ַהּשׁ
ה.  ֲעׂשֶ י ִמי ֹיאַמר ְלָך ַמה ּתַ רּום ַקְרֵננּו. ּכִ ֲחִוים. ּוִבְרצֹוְנָך ּתָ ּתַ ַמִים ְלָך ִמׁשְ ָ ם ּוְצָבא ַהּשׁ ּלָ ּכֻ
ְהֶיה ָלנּו  ּיִ ְכִלית ַהזֶּה ׁשֶ יַע ַלּתַ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ָנה זֹו, ׁשֶ ּוָ ִביל ּכַ ׁשְ ָראָת אֹוָתנּו ּבִ ָך ּבָ ה ְלַבּדְ י ַאּתָ ּכִ
ָנְתָך  ּוָ ּכַ ִלים  ים ְלַמּלֹאת ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְלַהׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו  ַזּכֵ ְלָאִכים.  ָלה ַעל ַהּמַ ֶמְמׁשָ
ֲאוֹות ָרעֹות, ְוָכל  ל ַהּתַ ר ּכָ ּבֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ּוְלׁשַ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ְמֵהָרה ָלׁשּוב ּבִ ְזּכֶ ּנִ ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ
ֵלמּות ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ֲעבֹוָדה  ׁשְ ה ּבִ ה ִלְתִפּלָ ְזּכֶ ּנִ ּדֹות ָרעֹות, ַעד ׁשֶ ָהֲעבֹודֹות ָרעֹות, ְוָכל ַהּמִ
ְהֶיה ָלנּו  ּיִ ְכִלית ַהזֶּה ׁשֶ יַע ְמֵהָרה ַלּתַ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ּכִ ה ּבֶ ַתּמָ

י ְלָכְך נֹוָצְרנּו: נּו ָלֶנַצח ּכִ ְלּתֵ ְלָאִכים ְוִתְתַקּיֵם ֶמְמׁשַ ָלה ַעל ַהּמַ ֶמְמׁשָ

ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים.  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ה  ַאּתָ י  ּכִ ה.  ַרּבָ ּוְבֶחְדָוה  ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבַאֲהָבה  ִיְרָאה  ּבְ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ
דֹול ַהזֶּה, ְוָנַתּתָ  נּו ֶחֶסד ּגָ יָת ִעּמָ ִמְצֹוֶתיָך, ְוָעׂשִ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ים ְוִקּדַ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ַרֲחֶמיָך ּבָ ּבְ
ר  דֹוׁש, יֹום ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְוָאּיֹום ְמֹאד, ֲאׁשֶ ָנה ַהּקָ ָ ִהיא ֹראׁש ַהּשׁ ָנה טֹוָבה ַהזֹּאת, ׁשֶ ָלנּו ַמּתָ
ים ַוֲחָסֶדיָך  ֱאֶמת. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ב ָעָליו ּבֶ ְסֶאָך ְוֵתׁשֵ ֶחֶסד ּכִ א ַמְלכּוֶתָך ְוִיּכֹון ּבְ ׂשֵ ּבֹו ִתּנָ
ְוַהּנֹוָרא,  דֹול  ַהּגָ ין  ַהּדִ יֹום  דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  יֹום  ֶאת  ָלנּו  ָקַבְעּתָ  ָהֲעצּוִמים 
ה  ר ַאּתָ ַעל ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ֲאׁשֶ ָך ּבַ דֹול ְוִנְפָלא ֵמִאּתְ הּוא ֶחֶסד ּגָ ֵרי, ׁשֶ ׁשְ ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתִ ּבְ
רּוָפה  ְמּתָ ּתְ ה טֹוב ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ְוִהְקּדַ ב ֵמָרחֹוק ְלֵהִטיב ַאֲחִריֵתנּו, ְוַאּתָ חֹוׁשֵ
ָעֹון חֹוָלְלנּו ּוְבֵחְטא  ר ָוָדם ֲאַנְחנּו ּוֵמֹחֶמר ֹקַרְצנּו. ֵהן ּבֶ ׂשָ י ּבָ , ּכִ י ָיַדְעּתָ ּוְצִרי ְלַמּכֹוֵתינּו. ּכִ
ְוֹלא  טֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ְוֵאין  עּוָריו,  ִמּנְ ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ְוֵיֶצר  נּו.  ִאּמֵ ֶיֱחַמְתנּו 
י ֹכַח, ֲעצּוֵבי רּוַח, עֹוְלִלים ֹלא ָראּו אֹור,  ְפֵלי קֹוָמה, ֲחלּוׁשֵ י ֵעֶרְך, ׁשִ י ְקַטּנֵ ֶיֱחָטא. ַאף ּכִ
ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ר לּוֵלא  ע. ֲאׁשֶ ָוָפׁשַ ְוָעֹון  ְנעּוֵריֶהם, ְמֵלִאים ֵחְטא  ַחּטֹאת  ּבְ ַהְמלּוְכָלִכים 



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרנו

ִנְפֶצה  י ֵאיָכָכה  ּכִ ָלל.  ּכְ ְקָוה  ּתִ לֹום ׁשּום  ְוׁשָ ָלנּו ַחס  ָהָיה  ְוַהּנֹוָרִאים ְמֹאד, ֹלא  ָהֲעצּוִמים 
ֵנינּו ּוְלַהְקׁשֹות  ַחּטֹאֵתינּו ּוְלָהִעיז ּפָ א ַעִין. ְוֵאיְך ָהִיינּו ְיכֹוִלים ָלֹבא ְלָפֶניָך ּבְ ה ְוֵאיְך ִנּשָׂ ּפֶ
ינּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ּוְלִהְתָחֵרט  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ּוְלִהְתַוּדֹות  ָלֹבא  נּו,  ָעְרּפֵ
י ֹלא ָתְמנּו,  י ְיֹהָוה ּכִ ָך ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ַחְסּדֵ ים ְמֹאד, ַחְסּדְ ַוֲעֹונֹוֵתינּו. ֲאָבל ֲחָסֶדיָך ַרּבִ
ֹלא  נּו  ֵמִאּתָ ָך  ְוַחְסּדְ מּוֶטיָנה  ּתְ ָבעֹות  ְוַהּגְ ָימּוׁשּו  ֶהָהִרים  י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ַרֲחֶמיָך  ָכלּו  ֹלא  י  ּכִ
יָת ָלנּו ֵמָרחֹוק ֹעֶצם ִפְלֵאי ֲחָסֶדיָך  ּלִ ּגִ ן  ינּו. ַעל־ּכֵ ָעׂשִ ֶ ינּו ַמה ּשׁ ָימּוׁש ְלעֹוָלם, ַאף ִאם ָעׂשִ
ר, ַעד ֵאין סֹוף  עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ דֹוִלים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ים ְוַהּנֹוָרִאים ְוַהּגְ ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ
ֹראׁש  ּבְ ְוַהּנֹוָרא,  דֹול  ַהּגָ ין  ַהּדִ יֹום  דֹוׁש,  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  יֹום  ָלנּו  ְוָקַבְעּתָ  ְכִלית.  ּתַ ְוֵאין 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  מֹו ׁשֶ ְבָיכֹול, ּכְ ָרה, ּכִ ּפָ ׁש ּכַ ַעְצְמָך ְמַבּקֵ ה ּבְ ָאז ַאּתָ ֹחֶדׁש. ׁשֶ
יָך,  ְבָיכֹול, ַעל ַמֲעׂשֶ ַעְצְמָך ִמְתָחֵרט, ּכִ ה ּבְ ֵרַח. ְוַאּתָ י ֶאת ַהּיָ ַעְטּתִ ּמִ ָרה ַעל ׁשֶ ּפָ ָהִביאּו ָעַלי ּכַ
ה,  ְתחֹון ּפֶ ן ָנַתּתָ ָלנּו ּפִ ל ֲחָטֵאינּו. ַעל־ּכֵ ִכים ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ר ִמּשׁ ָבָנה, ֲאׁשֶ ַעְטּתָ ֶאת ַהּלְ ּמִ ַעל ׁשֶ
י  ָנה, ּכִ ָ הּוא ֹראׁש ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ יֹום ַהּדִ ינּו ּבְ ָלבֹוא ּוְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ּוְלִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעׂשֵ

ָרה ָאז: ּפָ ׁש ּכַ ַעְצְמָך ִמְתָחֵרט ּוְמַבּקֵ ה ּבְ ֲהֹלא ַגם ַאּתָ

ַרֲחֶמיָך  נּו ּבְ אנּו ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ַזּכֵ ן ּבָ ַעל־ּכֵ
א ָעֵלינּו  דֹוׁש ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ ֹראׁש ַהּשׁ דֹול ַהזֶּה ּבְ ל ַהֶחֶסד ַהּגָ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ
י  ּכִ דֹוָלה,  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוׁש  ָנה ַהּקָ ָ ל ֹראׁש ַהּשׁ נּו ְלַקּבֵ ְוַזּכֵ ֶמָך,  ְלטֹוָבה. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
י ִאם ַעל ִקּבּוץ  ְקָוה, ּכִ יָחא, ֵאין ָלנּו ׁשּום ּתִ עּוְקָבא ִדְמׁשִ לּו, ּבְ ּדֹורֹות ַהּלָ ּבַ ה יֹוֵדַע, ׁשֶ ַאּתָ
בֹוֵתיֶהם. יֹוֵדַע  מֹוׁשְ ָרֵאל ּבְ ָכל ְמקֹומֹות ִיׂשְ ִצים ַיַחד ּבְ ָאנּו ִמְתַקּבְ דֹוׁש, ׁשֶ ָנה ַהּקָ ָ ֹראׁש ַהּשׁ
יְך ֲחָסֶדיָך  ֵדנּו ְוהֹוֵרנּו ֵאיְך ְלַהְמׁשִ ֲעלּומֹות, ּבֹוֵחן ְלָבבֹות, ֲאדֹון ַהֶחֶסד, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַלּמְ ּתַ
ְענּו  ֵלם. ְוִאם ָחָטאנּו ָעִוינּו ּוָפׁשַ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוִלים ָעֵלינּו ּבְ ַהּגְ
ְכנּו ָעֵלינּו  נּו ְוִהְמׁשַ ֲאוֹות ִלּבֵ ה, ְוָהַלְכנּו ַאַחר ּתַ ְכבֹוְדָך ַהְרּבֵ ה ְמֹאד, ּוָפַגְמנּו ּבִ ְלָפֶניָך ַהְרּבֵ
ר ְוׁשּום ְזכּות  ר ֵאין ָלנּו ֵמִליץ יֹוׁשֶ ְלַקְלנּו, ַעד ֲאׁשֶ ּקִ ֶ ֶאת ַהּיֵֶצר ָהָרע, ּוָפַגְמנּו ְוִקְלַקְלנּו ַמה ּשׁ
ַח ִלְפֵני ַרֲחֵמי  ּטֵ ּתַ ֶניָך ּוְלִהׁשְ אנּו ְלָפֶניָך ְלַחּלֹות ּפָ דֹוׁש. ֵהן ַעל זֶה ּבָ ט ַהּקָ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ י ּדַ ַעל ּפִ
ְלַמַען  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  ֵעיֵנינּו  ְוָאנּו תֹוִלים  ְכבֹוֶדָך,  א  ִכּסֵ
הּוא,  ֵלאֹלִהים  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ּכִ ֵטינּו,  ּפָ ִמׁשְ ַעל  ַעְצְמָך  ּבְ ב  ְוֵתׁשֵ ׁשּוִטים  ַהּפְ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך 
ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ְלׁשּום  ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ְלׁשּום  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְרׁשּות  ּכַֹח  ן  ִתּתֵ ְוֹלא 
אֹוָתנּו  ְוָלדּון  ּפֹט  ִלׁשְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִנְבָרא  ְלׁשּום  ְוֹלא  ָרף,  ְוׂשָ ַמְלָאְך  ְלׁשּום  ְוֹלא  ה,  ַמּטָ ּלְ ְוׁשֶ
ַרֲחֶמיָך  ּפֹט אֹוָתנּו ְבּ ִדין ְוִתׁשְ ה ְלַבד ּתָ י ִאם ַאּתָ ָבר ַהזֶּה, ּכִ ּדָ ָחִליָלה. ָחִליָלה ְלָך ֵמֲעׂשֹות ּכַ
ה  ַאּתָ י  ּכִ ִרים.  ֵמיׁשָ ֱחזֶיָנה  ּתֶ ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ֵטנּו  ּפָ ִמׁשְ ָפֶניָך  ִמּלְ דֹוִלים.  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ
ה ְלַבד  ל עֹוָלם ְוֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹוֶמָך, ְוַרק ַאּתָ ה ְמקֹומֹו ׁשֶ י ַאּתָ ְלַבד יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹוֵמנּו, ּכִ
ה  י ַאּתָ יִני, ּכִ ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיֹהָוה ּכְ ִמיד, ַרֲחֶמיָך ַרּבִ נּו ְלַכף ְזכּות ּתָ ּלָ יֹוֵדַע ָלדּון אֹוָתנּו ּכֻ
ָמתֹו  ְך ִנׁשְ ָרֵאל, ֵאיְך נֹוָלד ְוֵאיְך ִנְמׁשָ ָך ִיׂשְ נּו ַעּמְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאּתָ ל ּכָ יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹומֹו ׁשֶ
ה ָמֵלא  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ֵמעֹודֹו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוַאּתָ ַגׁשְ ָלזֶה ָהעֹוָלם, ּוְבֵאיזֶה ָמקֹום ָהָיה ּבְ
ֲחֹמל  י,  ֲאִמּתִ ן  ַחְסּדָ י,  ֲאִמּתִ ַרֲחָמן  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ִמיד.  ּתָ ֶחֶסד  י  ַלּפֵ ּכְ ה  ּוַמּטֶ ַרֲחִמים, 



ה ְלתֹוָרה א ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרנזּתִ

ם  נּו ֶחֶסד ִחּנָ ה ִעּמָ ר ְוֹכַח ַאִין ְלֵלָדה, ֲעׂשֵ ּבֵ אּו ָבִנים ַעד ַמׁשְ ר ּבָ ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ָעֵלינּו ּבְ
ֱאֶמת, ָלסּור ֵמָרע ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ נּו ֵמַעּתָ ְך, ְוַזּכֵ ּלֹא ֶיְחַסר ִעּמָ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

ִמיד: ֵעיֶניָך ּתָ ּבְ

ל  ִמיד, ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ָלנּו ַעל ּכָ ָנה ּתָ ָ ת ֹראׁש ַהּשׁ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְמׁשִ ים ּתַ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ְוִיְהֶיה  ׁשּום ִמעּוט  ָבּה  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ָבָנה  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ א  ּוְתַמּלֵ ַוֲעֹונֹוֵתינּו.  ְוַחּטֹאֵתינּו  ֵעינּו  ׁשָ ּפְ
נּו  ָהְיָתה ֹקֶדם ִמעּוָטּה. ּוְתַזּכֵ מֹו ׁשֶ ית, ּכְ ְבַעת ְיֵמי ְבֵראׁשִ אֹור ׁשִ ה, ּכְ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ אֹור ַהּלְ
ְהֶיה ָלנּו ּכַֹח  ּיִ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ מֹות ִיׂשְ י ִנׁשְ ְרׁשֵ ׁשָ בֹוד ּבְ א ַהּכָ ִכּסֵ ה ֶלֱאֹחז ַעְצֵמנּו ּבְ ְזּכֶ ּנִ ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ
ִמיד.  ָנה ּתָ ָ ת ֹראׁש ַהּשׁ ַ ָרֵאל ְקֻדּשׁ ל ִיׂשְ יְך ּוְלָהִאיר ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ָנה, ְלַהְמׁשִ ָ ַלֲעׂשֹות ֹראׁש ַהּשׁ
ְזכּות,  ְלַכף  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַהְכִריַע  ִמיד,  ּתָ ְזכּות  ְלַכף  ָאָדם  ל  ּכָ ֶאת  ָלדּון  ה  ְוִנְזּכֶ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ל ּכָ ֱאֶמת ְמקֹומֹו ׁשֶ ה ֵליַדע ּבֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ְמקֹומֹו. ְוִנְזּכֶ ִלְזּכֹות ֶאת ּכָ
ר  דֹוׁש, ֲאׁשֶ ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ ָלִלּיּות ִיׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּכְ יְך ְזכּות ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ַעל ּכָ ּוְלַהְמׁשִ
ַעת  ח ָלנּו אֹור ַהּדַ חּוִתים. ְוִתְפּתַ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ רּוִעים ְוַהּפָ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ , ֲאִפּלּו ַעל ַהּגָ ַחְרּתָ ֶהם ּבָ ּבָ
ר ָסָרה ַחס  ּלֹא ְנַדּבֵ יֵלנּו ָתִמיד, ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ם. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתׁשְ ה ִלְמֹצא ְזכּות ְלֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ׁשֹון ָהָרע ְוָאָבק ָלׁשֹון ָהָרע,  ַרֲחֶמיָך ִמּלָ יֵלנּו ְבּ עֹוָלם. ְוַתּצִ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ר ִיׂשְ לֹום ַעל ׁשּום ּבַ ְוׁשָ
ה ָלדּון ֶאת ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות  לֹום, ַרק ִנְזּכֶ ָרֵאל ְלחֹוָבה ַחס ְוׁשָ ר ִיׂשְ ְוֹלא ַנְתִחיל ָלדּון ׁשּום ּבַ
ה ִלְמֹצא ְזכּות ָוֶחֶסד ָוטֹוב ְלָכל ֶאָחד  ְזּכֶ ּנִ ָכל ּכֹחֹוֵתינּו, ַעד ׁשֶ ּוְלַהְכִריַח ַעְצֵמנּו ּבְ ִמיד,  ּתָ
ּוְלַהְכִריַע  ִחיתּות,  ְוַהּפְ ִריעּות  ַהּגְ ַתְכִלית  ּבְ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ יּוָטא  ַהּדְ ַתְכִלית  ּבְ ֲאִפּלּו  ְוֶאָחד, 

ִמיד: ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות ּתָ

ׁשֹוֵתינּו  ּוַבּקָ ֶחְפֵצנּו  ל  ּכָ ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
י  ּכִ ָקָטן,  ְוַעד  דֹול  ִמּגָ ְלעֹוָלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ִעם  ֵאר  ְוִתְתּפָ ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש  ְלטֹוָבה 
ָך  ִמּמְ ר  ּצֵ ִיּבָ ְוֹלא  ּתּוָכל  ּכֹל  ֵהן  ַהּכֹל.  ּוְבָיְדָך  ַעִין,  ָבַבת  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ַוֲחִביִבים  ְיָקִרים  ם  ּלָ ּכֻ
ָך ַעל־ ְפלּוֵתנּו ּוְגִריעּוֵתנּו ּוְפִחיתּוֵתנּו ְוֹדֲחֵקינּו ַוֲעָמֵלינּו ְוֹעֶצם ִרחּוֵקנּו ִמּמְ ה, ּוְבֹעֶצם ׁשִ ְמִזּמָ
ּוְלַהֲעלֹות  יֵהנּו  ְלַהְגּבִ ָיכֹול  ה  ַאּתָ זֶה  ל  ּכָ ְוָהֲעצּוִמים, ִעם  ים  ָהַרּבִ ְוַחּטֹאֵתינּו  ֲעֹונֹוֵתינּו  ְיֵדי 
ֵלָמה ְלָפֶניָך, ּוְלָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדְתָך  ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ְוָטֳהָרה, ּוְלַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ָ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ּוְלַהְמׁשִ
ּפֹות  ל ֵמַאׁשְ ה ֵמִקים ֵמָעָפר ּדָ י ַאּתָ ָפֶניָך, ּכִ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ יַע ְלָכל ַמה ּשׁ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ּבֶ
ָפִלים,  יּהַ ׁשְ ִאים ּוַמְגּבִ יל ּגֵ ּפִ ה ַמׁשְ יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. ְוַאּתָ ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוׁשִ
ה  עֹוׂשֵ ה  ְוַאּתָ ֶרַגע,  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ה  ְוַאּתָ
ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר  ָך, עֹוׂשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֶ ּכִ ָך,  דֹולֹות ְלַבּדֶ ּגְ ִנְפָלאֹות 
אֹלֵהינּו. ְיֹהָוה ֵמִמית  ָך ְוֵאין צּור ּכֵ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ יֹהָוה ּכִ ָאמּור, ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ר, ּכָ ַעד ֵאין ִמְסּפָ
ל  יל ַאף ְמרֹוֵמם. ֵמִקים ֵמָעָפר ּדָ ּפִ יר ַמׁשְ ַעל. ְיֹהָוה מֹוִריׁש ּוַמֲעׁשִ ַוּיָ אֹול  ּוְמַחּיֶה מֹוִריד ׁשְ
ֶאֶרץ  ְמֻצֵקי  ַליֹהָוה  י  ּכִ ַיְנִחיֵלם  ָכבֹוד  א  ְוִכּסֵ ְנִדיִבים  ִעם  יב  ְלהֹוׁשִ ֶאְביֹון  ָיִרים  ּפֹות  ֵמַאׁשְ
ר ִאיׁש.  ִיְגּבַ ֹכַח  י ֹלא ּבְ ּמּו ּכִ ִיּדָ ְך  ֹחׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ ֹמר  ִיׁשְ ֶבל. ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו  ת ֲעֵליֶהם ּתֵ ׁשֶ ַוּיָ
ן ֹעז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן  ַמִים ַיְרֵעם ְיֹהָוה ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיּתֶ ָ ּשׁ ְיֹהָוה ֵיַחּתּו ְמִריָביו ָעָליו ּבַ
ֵעדֹוֶתיָך  ְיֹהָוה.  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ָים  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ יִרים  ַאּדִ ים  ַרּבִ ַמִים  ִמּקֹולֹות  ְוֶנֱאַמר,  יחֹו.  ְמׁשִ
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י ְלָפֶניָך  ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ּקֶֹדׁש ְיֹהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
ן ְיִהי ָרצֹון: ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ָאֵמן ּכֵ

ה ּתֹוָרה ב י ְיֵמי ֲחֻנּכָ

ִחיַנת א.  זֶּה ּבְ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה ׁשֶ ְיֵמי ֲחֻנּכָ
א: ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ

א הּוא ְלהֹודֹות ב.  ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ר ׁשַ ִעּקַ
יר  ּוְלַהּכִ ְוָלַדַעת  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ִלׁשְ ל  ּוְלַהּלֵ
ְסמּוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו 
ּיֹוְדִעין  ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ַרְך. ּכִ ּוְקרֹוִבים ֵאָליו ִיְתּבָ
יֹוֵתר ְסמּוִכין ֵאָליו  ַרְך ּבְ יִרין אֹותֹו ִיְתּבָ ּוַמּכִ
ם  ּלָ ָבִרים ּכֻ ל ַהּדְ ָאר ּכָ י ׁשְ יֹוֵתר. ּכִ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ַרק  ֵאר  ָ ִיּשׁ ְוֹלא  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  לּו  ּטְ ִיְתּבַ
ְוָלַדַעת  ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ַהזֹּאת  ִחיָנה  ַהּבְ
ֲעׁשּוַע עֹוָלם  ל ׁשַ ַרְך, ְוזֶה ִיְהֶיה ּכָ אֹותֹו ִיְתּבָ

א: ַהּבָ

ׁש ג.  זֹּוִכין ְלַחּדֵ ׁשֶ ְפָרט ּכְ ִלּמּוד ֲהָלכֹות, ּבִ
עֹוָלם  ֲעׁשּוַע  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ זֶה  ֶהם,  ּבָ

א: ַהּבָ

ְוֵכן ד.  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ הֹוָדָאה  ַעל־ְיֵדי 
ָאה  ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֲהָלכֹות  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי 
ל  ָנֵקל. ְוֵכן ִנּצֹוִלין ַעל־ְיֵדי־זֶה ִמּכָ הֹוָלָדה ּבְ

רֹות: ַהּצָ

ָאז ה.  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָצָרה  ֵאיזֶה  ּבְ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ גּום.  ּפָ הּוא  ָהֱאֶמת 
ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ָאז  ְמֹאד 
ָרה  ַהּצָ ַעל־ְיֵדי  ֶקר  ְוׁשֶ ָטעּות  ֵאיזֶה  ּבְ ד  ִנְלּכָ

לֹום: ַחס ְוׁשָ

ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים, ו.  ּתַ ִלין  ַבּטְ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ַעל  חֹוֶלה  ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּמּוָדם  ִמּלִ

ַרְגָליו:

ם ז.  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה  ל  ְלַהּלֵ זֹּוִכין  ׁשֶ ּכְ

עֹוֵבר ָעָליו,  ֶ ל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ַעל ּכָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָצָרה  ֵמֵאיזֶה  ּיֹוֵצא  ׁשֶ ּכְ ְפָרט  ּבִ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֲהָלכֹות,  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ְוֵכן 
ל  ּלֵ י ָהֱאֶמת, ַהְינּו ְלִהְתּפַ ה ַקּוֵ ֹלׁשָ זֹוִכין ִלׁשְ
ם  ּגַ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ
ּיֹוֶרה  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ י  ֵמַרּבִ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ל  ְלַקּבֵ
ם  ּגַ ית.  ָהֲאִמּתִ תֹוָרתֹו  ּבְ ר  ָיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ אֹותֹו 
ם  ֵ ַהּשׁ ְזִמין  ּיַ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ּדּוִכים  ׁשִ ַלֲעׂשֹות 
ְוָהֱאֶמת  י.  ָהֲאִמּתִ ִזּוּוָגם  ּוְלָבָניו  לֹו  ַרְך  ִיְתּבָ
ּבּור  ַהּדִ ֶחְלֵקי  ָעה  ַאְרּבָ ֶאת  ִלים  ְוַיׁשְ ָיִאיר 
יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ח(,  אֹות  ּבְ )ַהְמֹבָאִרים 

ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ָרָכה  ַהּבְ
ה  ּלֶ ִיְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהחֹול.  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ
ּנֹות,  ּתַ ִמׁשְ ֻעּלֹות  ּפְ ִמּתֹוְך  ׁשּוט  ַהּפָ ַאְחדּות 
ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ְוֵליַדע  ְלַהֲאִמין 
ַרְך,  ׁשּוט ִיְתּבָ ִכין ֵמֶאָחד ַהּפָ ּנֹות ִנְמׁשָ ּתַ ִמׁשְ
ָכל  ּבְ ְלַמְעָלה  ְיָקָרה ְמֹאד  ִחיָנה  ַהּבְ זֹּאת  ׁשֶ
ָבר  ַרְך הּוא ּדָ ָהעֹוָלמֹות, ַוֲאִפּלּו ֶאְצלֹו ִיְתּבָ

ָיָקר ְוָחׁשּוב ְוִנְפָלא ְמֹאד:

ּבּור ח.  'ּדִ )א(  ֵהם:  ּבּור  ַהּדִ ֶחְלֵקי  ָעה  ַאְרּבָ
ּבּור,  ַהּדִ הּוא  ָהָאָדם  ֶדר  ּגֶ י  ּכִ ְצָדָקה',  ל  ׁשֶ
י ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָדָקה, ּכִ ְך ִמּצְ ּבּור ִנְמׁשָ ְוזֶה ַהּדִ
ָהָאָדם  ֶדר  ּגֶ י  ּכִ ָהָאָדם,  ֶדר  ּגֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא 
ּוִמי  ִרּיֹות.  ַהּבְ ִעם  ֶחֶסד  ִלְגֹמל  הּוא  ר  ְמַדּבֵ
ּבּור  ַהּדִ ה ְצָדָקה ָוֶחֶסד ּפֹוֵגם ּבְ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ׁשֶ
ְכָלל  ַעל ַחי ְוֵאינֹו ּבִ ְבִחיַנת ּבַ ְמֹאד, ְוהּוא ּבִ
י ֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא ָאָדם ַרק  ּכִ ָלל,  ּכְ ָאָדם 
ּבּור  ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. )ב( 'ּדִ
ה  ַהְרּבֵ ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ׁשּוָבה',  ּתְ ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ )ג(  ַרְך.  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ׁשּוָבה  ּתְ ל  ׁשֶ
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יַע ָלֶהם  ּפִ ׁשְ ּיַ ְלכּות, ׁשֶ יִרים ְקרֹוִבים ַלּמַ ֲעׁשִ
ְפתֹוֵתיֶהם  ׂשִ ּבְ ֵחן  ְבֵרי  ּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
טֹובֹות  ְוִלְפֹעל  ָקׁשֹות  זֵרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ
ל ַמְלכּות  ּבּור ׁשֶ ָרֵאל. )ד( 'ּדִ ִויׁשּועֹות ַעל ִיׂשְ
ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו  ִביא  ּיָ ׁשֶ ה',  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ּבּוָריו  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ ה  ְוִנְזּכֶ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ
יו  ִמּפִ ְוַהּנֹוָרִאים  הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

דֹוׁש: ַהּקָ

ַעל־ט.  הּוא  ּבּור  ַהּדִ ֵלמּות  ּוׁשְ ִקּיּום  ר  ִעּקַ
ְיֵדי ֱאֶמת:

ָממֹון י.  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ אֹוַרְיָתא  ְמֵכי  ּתָ
י  ּכִ ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְזכּוָתם  ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי 
ְלִמיֵדי־ ַהּתַ ֲחִזיִקין  ּמַ ׁשֶ ָממֹוָנם  ַעל־ְיֵדי 
ְלִמיֵדי־ ַהּתַ ְיכֹוִלים  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֲחָכִמים, 

ֲהָלכֹות  ּוְלהֹוִליד  ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעֹסק  ֲחָכִמים 
ֵחֶלק  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא  ּתֹוָרה.  י  ְוִחּדּוׁשֵ
ְוָכל  ָיָדם.  ַעל  ה  ּלָ ְוִנְתּגַ ּנֹוְלָדה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּבְ
ַאף  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ְלַהּתַ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ
י־ ַאף־ַעל־ּפִ ֶאְצָלם,  ָעה  ׁשָ ְלִפי  ְחַסר  ּנֶ ׁשֶ

ׁשּו  ְוִנְתַחּדְ ּנֹוְלדּו  ׁשֶ ַהֲהָלכֹות  ַעל־ְיֵדי  ֵכן 
ְוחֹוזֵר  ֶחֶסד,  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ע  ּפָ ִנׁשְ ָיָדם  ַעל 
ֲעׁשּוַע  ְלׁשַ ְוזֹוִכין  רֹון.  ַהִחּסָ ָלֶהם  א  ְוִנְתַמּלֵ
ַהֶחְסרֹון  ִמּלּוי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם 
ִאירּו  ּיָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  י  ַקּוֵ ת  ֹלׁשֶ ׁשְ ּוְלָכל  ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ

ּוְלָכל  "ל,  ַהּנַ ּבּור  ַהּדִ ֶחְלֵקי  ָעה  ַאְרּבָ ָכל  ּבְ
"ל: ּקּוִנים ַהּנַ ַהּתִ

ִלין יא.  ּלְ ִמְתּפַ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי 
דֹוׁש־ ַהּקָ י  ּכִ ֵאל.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים  ֱאֶמת,  ּבֶ

י  ּכִ ַהּכַֹח,  ם  ׁשֵ ַעל  ֵאל  ִנְקָרא  רּוְך־הּוא  ּבָ
ה  ִפּלָ יף ּוַבַעל ַהְיֹכֶלת. ְוַעל־ְיֵדי ַהּתְ ּקִ הּוא ּתַ
ַרְך,  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ַהּכַֹח  ְלַעְצֵמנּו  לֹוְקִחין  ָאנּו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָאז  זֵרֹוָתיו.  ּגְ ִלין  ְמַבּטְ ָאנּו  י  ּכִ

ם ֵאל: ׁשֵ ִנְקָרִאים ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי יב.  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ַהְדָלַקת  ַעל־ְיֵדי 
ר  ִעּקַ זֶּה  ׁשֶ ה,  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ְוַההֹוָדָאה  ל  ַהַהּלֵ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ א  ַהּבָ עֹוָלם  ֲעׁשּוַע  ׁשַ
י ָהֱאֶמת  ת ַקּוֵ ֹלׁשֶ ל ׁשְ ִאירּו ּכָ ּיָ ן ׁשֶ ם ּכֵ זֹוִכין ּגַ
ִלימּו  ְוַיׁשְ "ל  ַהּנַ ּבּור  ַהּדִ ֶחְלֵקי  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ
יְך  ְלַהְמׁשִ ִיְזּכּו  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּבּור.  ַהּדִ ֶאת 
ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ׁשּוט  ה ַאְחדּותֹו ַהּפָ ּלֶ ַהֹחל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּגַ
ֵרי  ַאׁשְ "ל.  ּנַ ּכַ ּנֹות  ּתַ ִמׁשְ ֻעּלֹות  ּפְ ִמּתֹוְך 
ּקּוִנים  ל ַהּתִ יְך ּכָ זֶה ְלַהְמׁשִ ה ּכָ ַהזֹּוֶכה ַלֲחֻנּכָ

ה: ַהּנֹוָרִאים ָהֵאּלֶ

ַעל־ְיֵדי יג.  ּבּור  ַהּדִ ֵלמּות  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי 
ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ה,  ָהֵאּלֶ ַהּנֹוָרִאים  ּקּוִנים  ַהּתִ
ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ְלׁשַ ַהְינּו  ְרצֹונֹו  ּכִ ּבּור  ַהּדִ ִעם 

ּבּורֹו: ֵלמּות ּדִ ְרצֹונֹו, ַעל־ְיֵדי ׁשְ ּכִ

ה ֵליֵלד לֹוַמר ָאז ִמְזמֹור יד.  ָ ה ִלְמַקּשׁ ְסֻגּלָ
ָעִמים: ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְלתֹוָדה ּכַ

ה ְלתֹוָרה ב ִפּלָ ּתְ

תֹו  ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ְמָך ֶעְליֹון. ֲאָבְרָכה ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ר ְלׁשִ )ב( טֹוב ְלהֹודֹות ַליֹהָוה ּוְלַזּמֵ

ָך.  ְפַאְרּתֶ ל ַהּיֹום ּתִ ֶתָך ּכָ ִהּלָ ֵלא ִפי ּתְ ִרים ְוֵעָדה. ִיּמָ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ִפי. אֹוֶדה ְיֹהָוה ּבְ ּבְ
ה  ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ ּתְ

ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

י  נּו ַלּטֹוב ָהֲאִמּתִ יֵענּו ְוַזּכֵ נּו ְלהֹודֹות ְלָך ֶסָלה. ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ל עֹוָלם, ָמֵלא טֹוב, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
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ָכל יֹום ָויֹום לֹוַמר  ה ּבְ דֹוׁש. ְוֶאְזּכֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ הּוא הֹוָדָאה ְלׁשִ א ׁשֶ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ְלׁשַ
דֹוׁש ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלָבֶרְכָך  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ה ְלׁשִ חֹות ַהְרּבֵ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ׁשִ ּבְ
י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ַעל  יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ְפָלאֹות, ֲאׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ל ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות ְוַהּנִ ַעל ּכָ
ה  ּמָ ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים ּבַ ּבְ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ִנּסֶ
ַח,  ּבֵ ְיׁשַ ִמי  ל,  ְיַמּלֵ ִמי  ל,  ְיַהּלֵ ִמי  ר,  ְיַהּדֵ ִמי  ְיָפֵאר,  ִמי  ָמרֹום,  ֵלאֹלֵהי  ף  ִאּכַ ְיֹהָוה  ם  ֲאַקּדֵ
ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ַהּטֹובֹות  ָעִמים  ּפְ ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  י  ִמּנִ ַאַחת  ר  ְיַסּפֵ ִמי 
ה ִמן  ִטּפָ ה ַאַחת ּכְ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ְנֻקּדָ יקּו ּכָ נּו. ֹלא ַיְסּפִ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ָעׂשִ ׁשֶ
ל ֶאָחד  נּו ִעם ּכָ יָת ִעּמָ ָעׂשִ דֹולֹות ְונֹוָראֹות ׁשֶ ְפָלאֹות ּגְ ים ְוַהּנִ ּסִ ל ִרּבּוי ַהּטֹובֹות ְוַהּנִ ם, ִמּכָ ַהּיָ
נּו  ל ַהזֲֻּהמֹות, ְוֵקַרְבּתָ ל ַהּטּוְמאֹות ּוִמּכָ ר הֹוֵצאָת אֹוָתנּו ִמּכָ ְפָרִטיּות, ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבִ ׂשְ ְוֶאָחד ִמּיִ
ֻעּלֹות  ּפְ ה  עֹוׂשֶ ה  ְוַאּתָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ְוִהְכַנְסּתָ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוחֹוׁשֵ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ְונֹוָראֹות  דֹולֹות  ּגְ
דֹול  ּגָ ָך  ַחְסּדְ י  ּכִ ים,  ִנְצִחּיִ ים  ְלַחּיִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ְלַחּיִ ה  ִנְזּכֶ ְלַמַען  ַהזֶּה,  ּיֹום  ּכַ ְלַחּיֹוֵתנּו  ֵדי  ּכְ
ּדּוָמה  ְכָנה  ׁשָ ְמַעט  ּכִ נּו  ּלָ ֶעְזָרָתה  ְיֹהָוה  לּוֵלא  י  ּכִ ה.  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ִמּשְׁ נּו  ַנְפׁשֵ ְלּתָ  ְוִהּצַ ָעֵלינּו 
ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו,  ל ּתַ יב ַליֹהָוה ּכָ ׁשִ ר, ַמה ּנָ ַדּבֵ ר, ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ַדּבֵ נּו, ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ַנְפׁשֵ
ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע,  ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ יו, ְוׂשִ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ יָרה ַכּיָ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ
לֹות,  ַאּיָ ּכָ ַקּלֹות  ְוַרְגֵלנּו  ָמִים,  ׁשָ ֵרי  ִנׁשְ ּכְ ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות  ֵרַח,  ְוַכּיָ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו 
נּו, ַעל  ְמָך ַמְלּכֵ ׁש ֶאת ׁשִ ֲחָך ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָבֵרְך ּוְלַקּדֵ ּבֵ יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלׁשַ ֵאין ָאנּו ַמְסּפִ
יָת  ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ָעִמים ַהּטֹובֹות ִנּסִ י ְרָבבֹות ּפְ ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
י  ִני, ּכִ ְפָרִטּיּות. ֹלא ִכְזדֹוִני ּוְכרֹוַע ַמֲעָלַלי ְגַמְלּתָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ נּו, ִעם ּכָ ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ
י  ִני ַמְלּכִ ְבּתָ ֵמָרחֹוק ְלֵהִטיב ַאֲחִריִתי, ְוֵקַרְבּתָ ָך ֶהֱחִייָתִני, ְוָחׁשַ ַחְסּדְ ָך ְלַבד, ּכְ ַחְסּדְ ִאם ּכְ
ר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי,  ָך ְלַדּבֵ דֹוׁש. ּוַמה ּיֹוִסיף עֹוד ַעְבּדְ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ

: ָך ָיָדְעּתָ ה ֶאת ַעְבּדְ ְוַאּתָ

ָמַלִני  ּגְ ִבים טֹובֹות ׁשֶ א, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהּגֹוֵמל ַלַחּיָ ְוִהְנִני מֹוֶדה ַעל ֶהָעַבר ְוצֹוֵעק ַעל ְלַהּבָ
ֵעיֶניָך ְוהֹוַסְפּתָ  ְקַטן עֹוד ֹזאת ּבְ יַתִני ּגֹוי. ַוּתִ ָרֵאל ְוֹלא ֲעׂשִ ת ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ל טֹוב, ְוִהְכַנְסּתַ ּכָ
ִויֵרִאים  ִרים  ּוְכׁשֵ יִקים  ּדִ ְלַהּצַ י  ַמְלּכִ ִני  ְוֵקַרְבּתָ ֶלת,  ּוְמֻכּפֶ ְכפּוָלה  טֹוָבה  ָוטֹוב,  ֶחֶסד  ָעַלי 
ְלָקְרֵבִני  ָעַלי  ֲחָסֶדיָך  ְלַהְראּות  ַהִחּלֹוָת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ טֹוב,  ָמֵלא  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְמִתיקּות  ְנִעימּות  ְיִדידּות  ֲעֵרבּות  ֹנַעם  יו  ִמזִּ ּוְלַהְטִעיֵמִני  ּוְלהֹוִדיֵעִני 
ָעַלי  ּוְתַרֵחם  ָעַלי,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ֲהמֹון  ָנא  ְוִיְכְמרּו  ָנא  ֶיֱהמּו  ן  ּכֵ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ה,  דֹוׁשָ ְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרָתם ַהּקְ ל ּדִ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ִני ִלׁשְ ה, ּוְתַזּכֵ יֵעִני ֵמַעּתָ ְותֹוׁשִ
ל  ִמּכָ ּוְלהֹוִציֵאִני  ְלָגֳאֵלִני  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָלנּו  ְוִגּלּו  הֹוִדיעּו  ר  ֲאׁשֶ
י  ים אֹוְמִרים ְלַנְפׁשִ ים ָקִמים ָעָלי, ַרּבִ ר ְסָבבּוִני. ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ רֹות ְוָהָרעֹות ֲאׁשֶ ַהּצָ
י. ָצרֹות ַרּבֹות  בֹוִדי ּוֵמִרים ֹראׁשִ ֲעִדי ּכְ ה ְיֹהָוה ָמֵגן ּבַ ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה, ְוַאּתָ
ַמע ֵמֵהיָכלֹו  ַע. ִיׁשְ ּוֵ ר ִלי ֶאְקָרא ְיֹהָוה ְוֶאל ֱאֹלַהי ֲאׁשַ ּצַ ְסָבבּוִני, ְקָראנּוָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו. ּבַ
ָרה  ְרַחב ָיּה. ָקָראִתי ִמּצָ ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבּמֶ ֹבא ְבָאְזָניו. ִמן ַהּמֵ ְוָעִתי ְלָפָניו ּתָ קֹוִלי ְוׁשַ



ה ְלתֹוָרה ב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרסאּתִ

ים ְוָנָהר  ְלַבב ַיּמִ ִליֵכִני ְמצּוָלה ּבִ ׁשְ ַמְעּתָ קֹוִלי. ַוּתַ י ׁשָ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ֲעֵנִני ִמּבֶ ִלי ֶאל ְיֹהָוה ַוּיַ
ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף  ֶגד  ִמּנֶ י  ּתִ ִנְגַרׁשְ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  ָעָברּו.  ָעַלי  יָך  ְוַגּלֶ ֶריָך  ּבָ ִמׁשְ ל  ּכָ ְיסֹוְבֵבִני 
י. ְלִקְצֵבי  הֹום ְיֹסְבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלֹראׁשִ ָך. ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ּתְ יט ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ְלַהּבִ
ף ָעַלי  ִהְתַעּטֵ י ְיֹהָוה ֱאֹלָהי. ּבְ ַחת ַחּיַ ַ ַעל ִמּשׁ ִריֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם ַוּתַ י ָהָאֶרץ ּבְ ָהִרים ָיַרְדּתִ
ם  ְוא ַחְסּדָ ִרים ַהְבֵלי ׁשָ ּמְ ָך. ְמׁשַ ִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ִפּלָ ֹבא ֵאֶליָך ּתְ י ַוּתָ י ֶאת ְיֹהָוה ָזָכְרּתִ ַנְפׁשִ

ָמה ְיׁשּוָעָתה ַליֹהָוה: ּלֵ י ֲאׁשַ ר ָנַדְרּתִ ָחה ָלְך ֲאׁשֶ קֹול ּתֹוָדה ֶאְזּבְ ַיֲעֹזבּו. ַוֲאִני ּבְ

ָכל יֹום ָויֹום  ה ִלְלֹמד ֲהָלכֹות ּבְ ֶאְזּכֶ דֹוִלים ׁשֶ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֲהָלכֹות,  ִלּמּוד  ִלי  ּבְ ֶאָחד  יֹום  ֶאְצִלי  ַיֲעֹבר  ְוֹלא  י,  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ַיֲעֹבר  ְוֹלא  ֹחק 
ְוַתַעְזֵרִני  ָלֶנַצח,  ַרְך  ְתּבָ ּתִ אֹוְתָך  יר  ּוְלַהּכִ ָלַדַעת  א  ַהּבָ עֹוָלם  ֲעׁשּוַע  ְלׁשַ ַהֲהָלכֹות  ַעל־ְיֵדי 
י  ם ַחְסּדֵ יְך ָעַלי ֶחֶסד ִחּנָ י ָתִמיד, ְוַתְמׁשִ ֱאֶמת, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ַסק ַהֲהָלָכה ּבֶ ה ְלָבֵרר ּפְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה ְמֵהָרה ֵליַדע  ֶאְזּכֶ ׁשֶ א ְדִהְלָכָתא, ַעד  יּבָ ַאּלִ ָתא  ַמְעּתְ ׁשְ ה ַלֲאּסּוֵקי  ְוֶאְזּכֶ ֱאָמִנים.  ַהּנֶ ָדִוד 
ים  ּיִ ין ֲאִמּתִ ֶהם ִחּדּוׁשִ ׁש ּבָ ָתן, ּוְלַחּדֵ ל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ַעל ּבּוְרָיין ַוֲאִמּתָ ל ּכָ ל ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ּכָ
ֱאֶמת ְוִלְהיֹות ָסמּוְך  יר אֹוְתָך ּבֶ ה ָלַדַעת ּוְלַהּכִ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵלם ּדִ ַעת ׁשָ יַע ָעַלי ּדַ ּפִ ְוַתׁשְ
עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם  ֱאֶמת ּבָ ק ֵאֶליָך ּבֶ ּבֵ ִמיד, ּוְלִהְתּדַ ְוָקרֹוב ֵאֶליָך ּוְלהֹודֹות ְלָך ּוְלָבֶרְכָך ּתָ
ים  ָהַרּבִ יֹוֵדַע ָצרֹות ְלָבִבי  ה  י ַאּתָ ּכִ ְוצּוָקה,  ל ָצָרה  יֵלִני ִמּכָ ְוַתּצִ ְוַעד עֹוָלם.  ה  א ֵמַעּתָ ַהּבָ
י ַרע ָוַמר,  ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ ּבַ י ַצר ִלי ְמֹאד ָאִבי ׁשֶ ל. ּכִ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ֵבִדים ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ְוַהּכְ
ְמֹאד  ָרה  ְוַהּמָ ֵבָדה  ַהּכְ יָחִתי  ׂשִ ְלָפָניו  ְלָפֵרׁש  ָוֵרַע  ָאח  ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ֶפׁש,  ַהּנֶ ַעד  ָנַגע  י  ּכִ
י,  ַנְפׁשִ ָמַרת  יֹוֵדַע  י  ִלּבִ ַרק  י  ּכִ י,  ַדּוָ י  ִלּבִ ָעַלי  י.  ִלּבִ ַעל  ים  ָקׁשִ ֲאָבִנים  א  נֹוׂשֵ ַוֲאִני  ְמֹאד, 
ִסים  ּנְ ם ִמְתּכַ ּלָ ֵאָבַרי ּכֻ ּבְ ִמים ׁשֶ ר. ְוָכל ַהּדָ י ְיֻסּפָ ן ּכִ ר ֹלא ְיֻאּמָ ָרה ֵמֹראׁש ְוַלֲעָנה, ֲאׁשֶ ַהּמָ
ֶהם,  ּבָ ׁשֶ ִמים  ַהּדָ ל  ּכָ ִעם  ְוִגיַדי  ְועֹוְרַקי  ֵאָבַרי  ְוָכל  ְמֹאד,  ב  ַהּלֵ ַעל  יִדים  ּוַמְכּבִ ב  ַהּלֵ ֶאל 
ין  ִמּדִ ַחת,  ׁשַ י  ִמּנִ ֵצל  ְלִהּנָ ְוֵאיְך  ֵלט  ְלִהּמָ ֵאיְך  ְוַתְחּבּוָלה,  ֵעָצה  ים  ׂשִ ּוְמַחּפְ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ם  ּלָ ּכֻ
ִעים  ל ַהֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ֵצל ִמּכָ ל ֶהָעִתיד, ְוֵאיְך ְלִהּנָ ה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ ם ּוִמּדִ יִהּנָ ל ּגֵ ה ׁשֶ ׁשֶ ַהּקָ
י  י ִנְכָזָבה, ֹלא ָיַדְעּתִ לֹום. ֵהן ּתֹוַחְלּתִ עֹוָלם ַחס ְוׁשָ ּבָ ְתָקאֹות ׁשֶ ל ַהַהְרּפַ ָגִמים ּוִמּכָ ל ַהּפְ ּוִמּכָ
ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ה.  ָהֲאנּוׁשָ ִתי  ְלַמּכָ רּוָפה  ּתְ ׁש  ֲאַבּקֵ ּוֵמַאִין  ֶאְפַעל,  ּוָמה  ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  י,  ַנְפׁשִ
ְוהֹוִפיָעה  ֶאֶרת,  ׁשְ ַהּנִ ֵלָטִתי  ּפְ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ַעל  ְוַרֵחם  חּוס  ָעַלי,  ַוֲחֹמל  חּוס   . ָיָדְעּתָ ה  ַאּתָ
י ֵאין ִלי  ל ִמיֵני ָצרֹות ְוָרעֹות, ּכִ ה ִמּכָ יֵלִני ֵמַעּתָ ְתָך ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְוַהּצִ ָ עֹון ְקֻדּשׁ ָעַלי ִמּמְ
ט  י ַפּלֵ ְצֵרִני ָרּנֵ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי, ִמּצַ ַמִים. ַאּתָ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאִבי ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ַעל ִמי ְלִהּשׁ
י, ְוַיְחְזרּו ֵליֵלְך  ֹוְטִפין ַעל ִלּבִ ִמים ַהּשׁ ׁשּובּו ַהּדָ ּיָ ִני, ׁשֶ יֵעִני ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ סֹוְבֵבִני ֶסָלה. הֹוׁשִ ּתְ
יֵעִני  ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ָכל ֵעת,  ִמיד ּבְ ים ּתָ י ֲחָסִדים ַרּבִ ה ִעּמִ ְוַתֲעׂשֶ ֶרת.  נּוָעה ְמֻסּדֶ ֵסֶדר ּתְ ּכְ
יָת  ר ָעׂשִ ל ַהֲחָסִדים ֲאׁשֶ ִמיד ַעל ּכָ ִני ְלהֹודֹות ְלָך ּתָ ל ָצָרה ְוצּוָקה, ּוְתַזּכֵ ִמיד ִמּכָ יֵלִני ּתָ ְוַתּצִ

י: ה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעּמִ ר ַאּתָ י ַוֲאׁשֶ ִעּמִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ה ִלְהיֹות ּתֹוְמֵכי אֹוַרְייָתא. ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ
ֱאֶמת, ְלתֹוְמָכם ּוְלַסֲעָדם  ּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהּלֹוְמֵדי תֹוָרה ָהעֹוְסִקים ּבַ
ל ָצְרֵכיֶהם ְוָכל  דֹול, ְוַלֲעׂשֹות ּכָ ָכבֹוד ּגָ ְחַסר ָלֶהם ּבְ ּיֶ ל ַמה ׁשֶ יק ָלֶהם ּכָ ּוְלַהֲחִזיָקם ּוְלַהְסּפִ



ה ְלתֹוָרה ב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרסב

ּטּול  ִלי ּבִ ב ּבְ ַהְרָחַבת ַהּלֵ תֹוָרֶתָך ּוַבֲעבֹוָדֶתָך ּבְ ְזּכּו ַלֲעֹסק ּבְ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָצְרֵכי ְבֵניֶהם ּוֵביָתם, ּבְ
ה.  דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ים ּבְ ּיִ ין ֲאִמּתִ ׁש ֲהָלכֹות ְוִחּדּוׁשִ ָלל, ְלַמַען יּוְכלּו ְלהֹוִליד ּוְלַחּדֵ ּוִבְלּבּול ּכְ
ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה  ָרֵאל ׁשֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ְך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ דֹול ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוֻיְמׁשָ יַע ֶחֶסד ּגָ ּפִ ְוַתׁשְ
ִגיַמת  א ּפְ לֹום ְוָכל טֹוב. ּוְתַמּלֵ ים ְוׁשָ ה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ ירּות ּגָ ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ַוֲעׁשִ

ה: אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ תּוב, ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ָבָנה, ִויֻקּיַ ַהּלְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ֵמַעּמְ ר  ּבֵ ׁשְ ַהּמַ ַעל  בֹות  ַהּיֹוׁשְ ל  ּכָ ַעל  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתְחֹמל  ְוָתחֹוס 
ֲאדֹון  ְלָפֶניָך  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵבד  ְוַהּכָ ה  ׁשֶ ַהּקָ ַצֲעָרם  ַעל  ּוְתַרֵחם  ָוֶנזֶק,  ַצַער  ל  ִמּכָ יֵלם  ְוַתּצִ
ם  ְזּכּו ֻכּלָ ּיִ ים, ׁשֶ ֶחְמָלְתָך ַהּנֹוָרָאה ּוַבֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ יֵעם ּבְ ּכֹל. ְוָתחֹוס ֲעֵליֶהם ְוַתַעְזֵרם ְותֹוׁשִ
יֹוֵדַע  ה  י ַאּתָ ּכִ ֲעֵליֶהם,  ָלל. ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחֹמל  ּכְ ּוי הֹוָלָדה  ִקּשׁ ִלי ׁשּום  ּבְ ָנֵקל  ּבְ ְלהֹוִליד 
ַעִין  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ָוֶנזֶק,  ַצַער  ל  ִמּכָ יֵלם  ְוַהּצִ ְלַמַעְנָך  ֲעֵליֶהם  ֲחֹמל  ה,  ׁשֶ ַהּקָ ּוַמְכאֹוָבם  ַצֲעָרם 
לֹום  ְוׁשָ ַוֲחֵפִצים ַחס  ִבים ֶאת ַההֹוָלָדה,  ַעּכְ ְוִסְטִרין ַאֲחָרִנין ַהּמְ ל ִמיֵני ְקִלּפֹות  ּוִמּכָ ָרָעה, 
ם ְלהֹוִליד  ל )ָרע(, ְוִיְזּכּו ֻכּלָ ְמֵרם ִמּכָ יֵלם ְוִתׁשְ ּצִ ים ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א ְיֹהָוה, ּבְ ֲחֵפִצים. ָאּנָ ֶ ַמה ּשׁ
ל  ע. ְוִיְזּכּו ּכָ ּגַ ִלי ֶפּ לֹום ּבְ ָלד ְלׁשָ ָלל, ְותֹוִציא ַהּוָ ּוי הֹוָלָדה ּכְ ִלי ׁשּום ִקּשׁ ָנֵקל, ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ּבִ
יל  ִנים ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך, ְוֹלא ַתּפִ ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ל ּבְ ָרֵאל ְלַגּדֵ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

ֵפר ֵמרֹוב: ד ְוֹלא ִיּסָ ר ֹלא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל ּכְ ָך ִיׂשְ ה, ְוִיְתַרּבּו ַעּמְ ִרי ִבְטּנָ ה ּפְ ָ ִאּשׁ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ְמֵרנּו  דֹוׁש, ְוִתׁשְ ּבּור ַהּקָ ִלים ֶאת ַהּדִ ּבּור ְוַיׁשְ ַהּדִ יְך ֶהָאַרת ָהֱאֶמת, ְוָיִאיר ָהֱאֶמת ּבְ ְלַהְמׁשִ
ִיְהיּו  ּבּוֵרינּו  ּדִ ל  ּכָ ַרק  ָטעּות,  ּבְ ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ ינּו  ִמּפִ ֶקר  ׁשֶ ַבר  ּדְ ׁשּום  ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ יֵלנּו  ְוַתּצִ
ה,  ִפּלָ ֵהם, ּתְ י ָהֱאֶמת ׁשֶ ה ַקּוֵ ֹלׁשָ יְך ֶהָאַרת ׁשְ נּו ְלַהְמׁשִ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּוְתַזּכֵ ּבּוֵרי ֱאֶמת ּתָ ּדִ
ֵלב  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרנּו  ֲהגּוִנים.  ּדּוִכים  ְוׁשִ ְותֹוָרה, 
נּו ָתִמיד,  ֱאֶמת. ְוִתְהֶיה ִעּמָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ֵלמּות ּכִ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֵתנּו ּבְ ִפּלָ ָוֶנֶפׁש, ְוִתְהֶיה ּתְ
ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ינּו ּבֶ ׁשֹות ִמּפִ ִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ְבֵרי ַהּתְ ל ּדִ ה ְלהֹוִציא ּכָ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ְותֹוׁשִ
ֵתנּו ִיְהיּו  ְבֵרי ְתִפּלָ ל ּדִ ָלל, ַרק ּכָ בֹות ָזרֹות ּכְ ִנּיֹות ּוִבְלּבּוִלים ּוְבִלי ׁשּום ַמֲחׁשָ ִלי ׁשּום ּפְ ּבְ
ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ּבֹו,  ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ָוַצח,  ַזְך  ֱאֶמת  ּבֶ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ
ר  ֲאׁשֶ ְלֹכל  קֹוְרָאיו  ְלָכל  ְיֹהָוה  ָקרֹוב  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבד  ֱאֶמת  ּבֶ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָתִמיד, 
זֵרֹות ָקׁשֹות,  ל ַהּגְ ל ּכָ ְרצֹוֵננּו ּוְלַבּטֵ ֵתנּו ִלְנֹהג ָהעֹוָלם ּכִ ה ַעל־ְיֵדי ְתִפּלָ ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ
ין. ְוִתְמֹסר  ַזר־ּדִ ּגְ הּוא ְלַאַחר  ין ּוֵבין ׁשֶ ַזר־ּדִ ּגְ הּוא ֹקֶדם  ין ׁשֶ לֹום, ּבֵ ְגְזרּו ָעֵלינּו ַחס ְוׁשָ ּנִ ׁשֶ
ל  ּכָ ְוִלְנֹהג  ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ְלׁשַ ָך  ּלְ ׁשֶ בּוָרה  ְוַהּגְ ַח  ַהּכֹ ל  ּכָ ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָיֵדינּו,  ּבְ ּוְגבּוָרְתָך  ּכֲֹחָך 
ָרֵאל  ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ָרֵאל, ׁשֶ ְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיׂשְ תּוב, ַוּיִ ּכָ ָרֵאל ִמְקָרא ׁשֶ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ם ּבְ ָהעֹוָלם, ִויֻקּיַ

דֹוׁש: ְרצֹוָנם ַהּקָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכִ ְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח ֱאֹלִהי ִלְנֹהג ּכָ ּיִ ם ֵאל, ׁשֶ ׁשֵ ִנְקָרִאים ּבְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ן ָלנּו ַרב ָהגּון ֶוֱאֶמת ׁשֶ ֱאֶמת, ְוִתּתֶ ָמּה ּבֶ ה ָתִמיד ִלׁשְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ַלֲעֹסק ּבְ ּוְתַזּכֵ
ל ְיֵמי  ֹה ּכָ ר ַנֲעׁשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֵנֵלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָרה, ְוֵנַדע ֶאת ַהּדֶ ֶרְך ְיׁשָ ּנּו ּדֶ ל ִמּמֶ ְלַקּבֵ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ִמיד ּכִ ֶרְך ָהֱאֶמת ּתָ ּדֶ ינּו ְלעֹוָלם, ְויֹוִליֵכנּו ּבַ ַחּיֵ
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ִמן  ָלֶהם  ֶהָהגּון  ִזּוּוָגם  ְוִלְבנֹוֵתינּו  ְלָבֵנינּו  ְוַתְזִמין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם 
ה ִלְמֹצא ִזּוּוגֹו ֶהָהגּון לֹו  ל ֶאָחד ִיְזּכֶ ֲעֹונֹוֵתינּו, ַרק ּכָ ּוּוִגים ָחִליָלה ּבַ פּו ַהזִּ ַמִים, ְוֹלא ִיְתַחּלְ ָ ַהּשׁ
ּדּוִכים  ה ַלֲעׂשֹות ׁשִ ִמיד, ְוִנְזּכֶ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּתָ לֹוִנית(, ְוַתְנֵחנּו ּבְ ן ּפְ ַמִים, )ּוִבְפָרט ִלְפלֹוִני ּבֶ ָ ִמן ַהּשׁ

ֶלת: ּכָ ה ַמׂשְ ָ תּוב, ּוֵמְיֹהָוה ִאּשׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכְ ֱאֶמת ּכִ טֹוִבים ַוֲהגּוִנים ּבֶ

ָהֱאֶמת  י  ַקּוֵ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ִאירּו  ּיָ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַרֲחִמים  ְבּ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
נּו ְלַהְרּבֹות  ּבּור. ּוְתַזּכֵ ָעה ֶחְלֵקי ַהּדִ ל ַאְרּבָ דֹוׁש, ֶאת ּכָ ּבּור ַהּקָ ִלימּו ֶאת ַהּדִ ּבּור, ְוַיׁשְ ַהּדִ ּבְ
ְצָדָקה  ר ּבִ תּוב, ֲאִני )ְיֹהָוה ַה( ְמַדּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְצָדָקה, ּכְ ה ְלִדּבּור ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ְצָדָקה ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ּבִ
ה  ְוִנְזּכֶ ְלָבֵבנּו,  ּבִ ׁשֶ ָהַאְכָזִרּיּות  ל  ּכָ נּו  ֵמִאּתָ ל  ּוְתַבּטֵ ַרֲחִמים  ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ יַע,  ְלהֹוׁשִ ַרב 
ִמיד  ּתָ ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ְלַרֵחם  ה  ְוִנְזּכֶ ַרֲחָמנּות,  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ָאָדם  ְלֶגֶדר  ֵהָמה  ּבְ ֶדר  ִמּגֶ ָלֵצאת 
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֲהגּוִנים  ים  ַלֲעִנּיִ ִמיד  ּתָ ְצָדָקה  ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  י,  ֲאִמּתִ ַרֲחָמנּות  ּבְ
ט: ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ תּוב, טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְצָדָקה ּכְ ּבּור ׁשֶ ִלים ַהּדִ ְלַהׁשְ

ה  ׁשּוָבה ְלָפֶניָך, ְוִנְזּכֶ ל ּתְ ה ׁשֶ ּבּוִרים ַהְרּבֵ ר ּדִ ׁשּוָבה, ְוַתַעְזֵרנּו ְלַדּבֵ ל ּתְ נּו ְלִדּבּור ׁשֶ ּוְתַזּכֵ
ּבּוִרים ֲהגּוִנים  ַלח ָלנּו ּדִ ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ְיֹהָוה. ְוִתׁשְ ֶכם ּדְ תּוב, ְקחּו ִעּמָ ּכָ ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ
ִים נֹוַכח  ּמַ נּו ּכַ ּפְֹך ִלּבֵ ֱאֶמת ְוִלׁשְ ה ְלעֹוֵרר ְלָבֵבנּו ְלָפֶניָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ינּו, ַעד ׁשֶ ּוְרצּוִיים ְלתֹוְך ּפִ

ֵני ְיֹהָוה: ְך נֹוַכח ּפְ ִים ִלּבֵ ּמַ ְפִכי ּכַ תּוב, ׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶניָך ְיֹהָוה, ּכְ ּפָ

עֹוֵרר  ּיְ זֶה ׁשֶ ִני ְלִדּבּור ּכָ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִני ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַרֲחֵמִני  ִני,  ַזּכֵ ִני  ַזּכֵ ֵלם.  ׁשָ ּוְבֵלָבב  ֱאֶמת  ּבֶ ְמֵהָרה  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ י  ִלּבִ
ה ֱאֹלָהי,  י ַאּתָ יֵבִני ְוָאׁשּוָבה ּכִ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ֲהׁשִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ִני, ַהֲחִזיֵרִני ִבּ ִני ָחּנֵ ַרֲחֵמִני, ָחּנֵ
ל  ּבּור ׁשֶ ן ִלי ּדִ ית, ּתֶ ָלה ִנְצִחּיִ ית, ֶרַוח ְוַהּצָ ּיִ ָלה ֲאִמּתִ ן ֶרַוח ְוַהּצָ ן ִלי ִתְקָוה ְוֹלא אֹוַבד, ּתֵ ּתֶ
ה ְוֹלא ְלַמֲעִני, ְרֵאה ֲעִמיָדִתי  ֶמָך, ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ ית, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּיִ ׁשּוָבה ֲאִמּתִ ּתְ
ֹטֶרֶפת  ל ְסִפיָנה ַהּמְ ל ּוְמֹטָרף ְמֹאד. ַהּצֵ ָחת ְמֹאד, ְמֻבְלּבָ גּום ּוְמֻקְלָקל ְוִנׁשְ ַדל ָוֵרק ְוָחֵסר, ּפָ
ְוׂשְֹנִאים  ְואֹוְיִבים  ְוִלְסִטים  ְואֹוְרִבים  רֹוְצִחים  ֵני  ִמּפְ ף  ִנְרּדָ ל  ַהּצֵ ְוסֹוֵמְך,  עֹוזֵר  ֵאין  ּבְ ם  ּיָ ּבַ
יֵעִני  ים, הֹוׁשִ ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָנא  יֵלִני  ַהּצִ עֹוָלם.  ּבָ ּדּוְגָמָתם  ֵאין  ׁשֶ ים  ְוַאְכָזִרּיִ ּוָמִרים  ים  ָקׁשִ
ה  ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ית, ׁשֶ ְצִחּיִ ִיית ַהְצָלָחה ַהּנִ ָנא ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְצִליֵחִני ָנא ַהְצָלָחה ָהֲאִמּתִ
ר  ֶאְפׁשַ ֶ ּשׁ ַמה  י,  ָהֲאִמּתִ ֶרַוח  ְלַהְרִויַח  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ית,  ְצִחּיִ ַהּנִ ַהְצָלָחה  ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ְלַהְצִליַח 
ה  ֱאֶמת ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ר, ָעְזֵרִני ִלְהיֹות ּכִ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ זֶה ָהעֹוָלם ּבְ ְלַהְרִויַח ּבְ

ְוַעד עֹוָלם:

ל  ּכָ ַעל  ְוָתֵגן  יַע  ְותֹוׁשִ ְוַתֲעֹזר  ַלַמְלכּות,  ְקרֹוִבים  יִרים  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ִלים  ְלַהׁשְ נּו  ְוַזּכֵ
ֱאֶמת,  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלת  ְוַהּצָ ְיׁשּוַעת  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹוְמִדים  ְויֹוֲעִצים,  ִרים  ְוׂשָ ִלְמָלִכים  רֹוִבים  ַהּקְ
ִרים  ָלִכים ְוַהּשָׂ יָסִרים ְוַהּמְ ֵעיֵני ַהּקֵ ְפתֹוֵתיֶהם, ְוִיְמְצאּו ֵחן ּבְ ׂשִ ְבֵרי ֵחן ּבְ יַע ֲעֵליֶהם ּדִ ּפִ ְוַתׁשְ
ל  ְלַבּטֵ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ טֹוב,  ֶכל  ְוׂשֵ ֵחן  ָלֶהם  ן  ְוִתּתֶ ׂשֹוְנֵאינּו.  בֹות  ַמְחׁשְ לּו  ִויַבּטְ ְוַהּיֹוֲעִצים, 
יָסִרים  ָך, ְוַיַהְפכּו ֵלב ַהּקֵ ָרֵאל ַעּמֶ זֵרֹות טֹובֹות ַעל ִיׂשְ זֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ְוִלְפֹעל ּגְ ל ַהּגְ ּכָ
ֵעת,  ָרֵאל ּכָ ָך ִיׂשְ ב ַעּמְ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֹאֶפן ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ַאּתָ ִרים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּכִ ָלִכים ְוַהּשָׂ ְוַהּמְ
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ָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך, ְוֹלא ֶאָחד  ים ְמֹאד, ַעל ַעּמְ ים ָקִמים ָעֵלינּו, ַרּבִ ר ַרּבִ ֲאׁשֶ
ָכל־ֵעת, ֵאיְך ְלָהַרע  בֹות ּבְ ִבים ַמֲחׁשָ ים ָקִמים ָעֵלינּו ְוחֹוׁשְ י ִאם ַרּבִ ְלָבד עֹוֵמד ָעֵלינּו, ּכִ ּבִ
ה ָהִייָת  י ַאּתָ ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ לֹום, ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ְלִיׂשְ
י  יָחא, ּכִ עּוְקָבא ִדְמׁשִ ּדֹור ֶהָעִני ַהזֶּה ּבְ ה ּבַ ם ַאּתָ ָכל ּדֹור ָודֹור. ֲחֹמל ָעֵלינּו ּגַ נּו ֵמעֹוָלם ּבְ ִעּמָ
ָלִכים  יָסִרים ְוַהּמְ ֵעת ָצָרה, ְוַתֲהֹפְך ֵלב ַהּקֵ דֹול ַיֲעָמד ָלנּו ּבְ ָך ַהּגָ ּמְ ֲעֵדנּו, ׁשִ ֵאין ִמי ַיֲעֹמד ּבַ
ְיֹהָוה.  ַיד  ּבְ ִרים  ְוׂשָ ְמָלִכים  ֵלב  תּוב(  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ְלַבד,  ָיְדָך  ּבְ ַהּכֹל  י  ּכִ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִרים  ְוַהּשָׂ

נּו: ר ַיְחּפֹץ ַיּטֶ ל ֲאׁשֶ ַיד ְיֹהָוה ַעל ּכָ ְלֵגי ַמִים ֶלב ֶמֶלְך ּבְ ּוְכִתיב, ּפַ

ְמֵהָרה  ּבִ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ֶאת  ָלנּו  ְוָתִביא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ִלים  ְלַהׁשְ נּו  ְוַזּכֵ
הֹוִרים ְוַהּנֹוָרִאים  ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ּבּוָריו ַהּקְ ֹמַע ּדִ ה ִלׁשְ ָיֵמינּו ְוִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוִנְזּכֶ ּבְ
ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ּבּור,  ַהּדִ ִרּבּוַע  ּבְ ָהֱאֶמת  ִאיר  ּיָ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  דֹוׁש.  ַהּקָ יו  ִמּפִ
ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ִלׁשְ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵלם  ׁשָ ְלִדּבּור  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ּבּור,  ַהּדִ ֶחְלֵקי 
ר ְלׁשֹון  ּבֵ ל ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ ה. ּוְתַבּטֵ ָ ָרָכה ּוְקֻדּשׁ לּול ּבֹו ּבְ ּכָ ת, ְלִדּבּור ֱאֶמת ׁשֶ ּבָ ר ְלׁשַ ָ ַהְמֻקּשׁ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ַוֲאִחיָזה  ִליָטה  ׁשְ ׁשּום  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהֲעּכּו"ם,  ְלׁשֹונֹות  הּוא  ׁשֶ ִגים  ִעּלְ
הּוא  ֱאֶמת ׁשֶ ֵלם ּבֶ ָ ָרֵאל ְלִדּבּור ַהּשׁ ָך ִיׂשְ ה ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ָלל. ַרק ִנְזּכֶ ְוֹלא ִיְלְמדּו ְלׁשֹוָנם ּכְ
ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ

ְמָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך: יֵמי ַהחֹול ְלׁשִ ם ּבִ ִמיד ּגַ ֹמַח ּתָ ה ִלׂשְ ַהחֹול, ְוִנְזּכֶ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ְמָחה  ה ַוֲעצּוָמה ּוְבׂשִ דֹוָלה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ת ּבִ ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַקּבֵ יֵענּו ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ָאָגה ְוַעְצבּות, ְוֹלא ׁשּום ַצַער,  ת ֹקֶדׁש ׁשּום ּדְ ּבָ ׁשַ נּו ּבְ דֹוָלה ּוְבֵלב טֹוב, ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבֵ ְגּ
ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה  ח ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּנַ ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּבִ ְוָתִסיר ִמּמֶ
ה  ִרּנָ ִגיָלה ּבְ ית, ּבְ ּיִ ְמָחה ֲאִמּתִ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ֹמַח ְמֹאד ּבְ ה ִלׂשְ יֹום ְמנּוָחֵתנּו, ְוִנְזּכֶ ּבְ
ת  ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ יְך ַהּקְ נּו ְלַהְמׁשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ ה ּכִ ֶחְדָוה ַרּבָ ִדיָצה ּבְ ּבְ
ִמיד,  ְך ּתָ ְמָחה ּבָ ְמָחה ָתִמיד, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ׂשִ יֵמי ַהחֹול ִלְהיֹות ּבְ ם ּבִ ה ּגַ ִנְזּכֶ ְיֵמי ַהחֹול, ַעד ׁשֶ
ַאְך  ְוִלְהיֹות  ה  ַרּבָ ּוְבֶחְדָוה  דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַהחֹול  יֵמי  ּבִ ם  ּגַ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ה  ְוִנְזּכֶ
תּוב, ִעְבדּו  ּכָ ִמיד ִמְקָרא ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּתָ יׁשּוָעֶתָך ֶסָלה, ְוִנְזּכֶ ְמָחה ּבִ ִמיד, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֵמַח ּתָ ׂשָ
נּו ְולֹו ֲאַנְחנּו  י ְיֹהָוה הּוא ֱאֹלִהים הּוא ָעׂשָ עּו ּכִ ְרָנָנה. ּדְ ְמָחה ּבֹואּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ֶאת ְיֹהָוה ּבְ
ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ יְך  ְלַהְמׁשִ ֵעת  ָכל  ּבְ ָתִמיד  ְוַתַעְזֵרנּו  ַמְרִעיתֹו.  ְוֹצאן  ַעּמֹו 
ֻעּלֹות  ל ַהּפְ ּכָ עֹוָלם, ְוֵיְדעּו ְוַיֲאִמינּו ַהּכֹל, ׁשֶ ׁשּוט ּבָ ה ַאְחּדּות ַהּפָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ַהחֹול, ַעד ׁשֶ
עּול  ּפָ ל  ּכָ ְוֵיַדע  ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ה  ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ ׁשּוט  ַהּפָ ֵמֶאָחד  ִכין  ִנְמׁשָ ּנֹות  ּתַ ִמׁשְ
ְיֹהָוה  ַאּפֹו,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ְוֹיאַמר  ְיַצְרּתֹו,  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתֹו  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ
ֵאי עֹוָלם ַעל־ ׁשּוט ְלָכל ּבָ ה ַאְחּדּוְתָך ַהּפָ ּלֶ ָלה. ְוִיְתּגַ ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

י  ֵני ָהֲאָדָמה, ּכִ ר ַעל ּפְ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ָאֶרץ ִמּכָ ַחְרּתָ ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ר ּבָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ְיֵדי ַעּמְ
ׁשּוט  ה ַאְחּדּות ַהּפָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָאֶרץ, ַעד ׁשֶ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְמָך ֶאָחד ּוִמי ּכְ ה ֶאָחד ְוׁשִ ַאּתָ
נֹות  ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ׁשּוט ִמּתֹוְך ַהּפְ ּלּות ַאְחּדּות ַהּפָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ ם ְלַמְעָלה ּבְ ּגַ



ְדיֹון ֶנֶפׁש ְנָיָנא י ּתֹוָרה ג י ּפִ תרסהּתִ

ל ִמיֵני ַמֲחלֹוקֹות ִמן ָהעֹוָלם  ל ּכָ דֹוׁש, ּוְתַבּטֵ ָרֵאל ַהּקָ ָך ִיׂשְ עֹוָלם ַהזֶּה ַעל־ְיֵדי ַעּמְ ה ּבָ ְלַמּטָ
עֹוָלם: דֹול ּבָ לֹום ּגָ יְך ׁשָ ְוַתְמׁשִ

ה ְלֲחֻנּכָ

נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג  ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ָכל ּפְ ָראּוי, ּבְ ה ּכָ נּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ ְוַזּכֵ
דֹוָלה, ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלָבֶרְכָך  ְמָחה ְגּ ׂשִ ה ּבְ ל ֲחֻנּכָ ְצֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּה, ּוְלַקּיֵם ּכָ לּוִים ּבָ ִמְצֹות ַהּתְ
דֹוָלה.  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹול  ּגָ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵלם  ׁשָ ל  ַהּלֵ ְולֹוַמר 
ֵהם  דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ה, ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ים ָקַבְעּתָ ָלנּו ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ְבּ ּכִ
יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ים ְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתיָך ּבֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ א. ַזּכֵ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ
דֹוׁש, ּוִבְפָרט  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ הּוא הֹוָדָאה ְלׁשִ א ָתִמיד, ׁשֶ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ֱאֶמת ׁשַ ָעֵלינּו ּבֶ
ֱאֶמת, ְוָלַדַעת  ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה, ַעד ׁשֶ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ה ַהּקְ יֵמי ַהֲחֻנּכָ ּבִ
תּוב, הֹודּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ י טֹוב,  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ ֶסָלה  ּוְלָבֶרְכָך  ְלָך  ּוְלהֹודֹות  יר אֹוְתָך  ּוְלַהּכִ
ת ְיֵמי ַהחֹול,  ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ יְך ַהּקְ ה ְלַהְמׁשִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ְוִנְזּכֶ י טֹוב ּכִ ַליֹהָוה ּכִ
ֲאלֹוֵתינּו  א ִמׁשְ א ְיֹהָוה, ַמּלֵ ֱאֶמת. ָאּנָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ְמָחה ָתִמיד ּכִ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ְרצֹוְנָך  ה ְמֵהָרה ִלְהיֹות ּכִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָפֶניָך, ּבְ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ נּו ְמֵהָרה ְלָכל ַמה ּשׁ ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ּבְ

י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד: י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ֱאֶמת, ְלַמַען ּדַ ַהּטֹוב ּבֶ

ְרָנָנה:  ּבִ ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְיֹהָוה  ִעְבדּו ֶאת  ָהָאֶרץ:  ל  ּכָ ַליֹהָוה  ָהִריעּו  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור 
תֹוָדה  ָעָריו ּבְ נּו ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו: ּבֹאּו ׁשְ י ְיֹהָוה הּוא ֱאֹלִהים הּוא ָעׂשָ עּו ּכִ ּדְ
י טֹוב ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹור ָודֹור ֱאמּוָנתֹו:  מֹו ּכִ ְרכּו ׁשְ ה: הֹודּו לֹו ּבָ ְתִהּלָ ֲחֵצרֹוָתיו ּבִ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּבָ

י ֲאִמיַרת  ָעִמים, ּכִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ים ק, א(, ּכַ ִהּלִ ה ֵליֵלד, ַוּיֹאְמרּו ָאז "ִמְזמֹור ְלתֹוָדה" )ּתְ ה ֹזאת טֹוב לֹוַמר ְלַמְקׁשָ ּוְתִפּלָ

ָנֵקל, ָאֵמן: ה ְלהֹוִליד ּבְ ְזּכֶ ּתִ ה ֵליֵלד, ׁשֶ דֹוָלה ְלַמְקׁשָ ִמְזמֹור ְלתֹוָדה הּוא ְסגּוָלה ּגְ

ְדיֹון ֶנֶפׁש ּתֹוָרה ג י ּפִ

אֹות, ֲאָבל ֹלא  ין ָאז ֵיׁש ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרּפְ יק ַהּדִ ִביל ְלַהְמּתִ ׁשְ ין ּבִ עֹוׂשִ ְדיֹון ׁשֶ ַאַחר ַהּפִ
ְדיֹון: ר ָהְרפּוָאה ַעל־ְיֵדי ּפִ י ִעּקַ ֹקֶדם, ּכִ

ה ְלתֹוָרה ג ִפּלָ ּתְ

ָך  ל ַעּמְ ָרֵאל, רֹוֵפא ֱאֶמת, רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ )ג( רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ

ְרפּוָאה  ִמיד  ּתָ ים  ְקּדִ ּתַ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ְוָדאְקטֹוִרים.  ֵמרֹוְפִאים  ְמֵרנּו  ְוׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ֵעת  ָלל. ַוֲאִפּלּו ּבָ ּלֹא ָנֹבא ִליֵדי ׁשּום ַמֲחָלה ּוֵמחֹוׁש ּוְכֵאב ּכְ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ה, ְוִתׁשְ ְלַמּכָ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יֶניָך  ּדִ ְגזֵַרת  י  ּפִ ַעל  ֵמחֹוׁש  אֹו  חֹוָלַאת  ֵאיזֶה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָלנּו  ַלח  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ
לֹום, ִלְמֹסר  ּלֹא ִנְטֶעה ַחס ְוׁשָ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ים ׁשָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א ַרחּום ּבְ ים, ָאּנָ ּיִ ְוָהֲאִמּתִ
ה ֵמֶהֶבל ָיַחד.  ם, ֵהּמָ ּלָ י ֵהן רֹוְפֵאי ֱאִליל ּכֻ אְקטֹוִרים, ּכִ ַעְצֵמנּו ָחִליָלה, ְלַיד ָהרֹוְפִאים ְוַהּדָ



ה ְלתֹוָרה ג ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרסו

ֱאֶמת  ָראּוי ּבֶ חּוׁש ּכָ ֵאין ׁשּום רֹוֵפא יֹוֵדַע ְלַרּפֹאת ַהחֹוָלַאת ְוַהּמֵ ה יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ׁשֶ י ַאּתָ ּכִ
י ֵאין ׁשּום רֹוֵפא  ָחְכָמָתם ְמֹאד, ּכִ ִקיִאים ּוֻמְפָלִגים ּבְ ְמִחים ַהּבְ ַלֲאִמּתֹו ֲאִפּלּו ָהרֹוְפִאים ַהּמֻ
יֶניָך  זֵַרת ּדִ ִפי ּגְ ם ַהְמֻיָחד ְלַרּפֹאת אֹותֹו ַהחֹוֶלה, ּכְ ן ַהּסַ יּוַכל ֵליַדע ּוְלַכּוֵ ֻמְמֶחה ְוָחָכם, ׁשֶ
ר  לֹוִני. ֲאׁשֶ ּפְ יֹום  ּבְ לֹוִני  ּפְ ְוַסם  לֹוִני  ּפְ י ִאם ַעל־ְיֵדי ִאיׁש  ּכִ א ַהחֹוֶלה  ִיְתַרּפֵ ּלֹא  ׁשֶ ַזְרּתָ  ּגָ ׁשֶ
ְגְזרּו  ּנִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ִסּבֹות ֵאּלּו ַדְיָקא ׁשֶ א ַהחֹוֶלה ּכִ ְתַרּפֵ ּיִ ׁשּום ֹאֶפן ׁשֶ ר ּבְ ן ִאי ֶאְפׁשַ ַעל־ּכֵ
אְקטֹוִרים ֵהם  ֹרב ָהרֹוְפִאים ְוַהּדָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ל זֶה, ִמּכָ ַדע ּכָ ּיֵ ַעל ְרפּוָאתֹו, ּוִמי הּוא ֶהָחָכם ׁשֶ
י ִהיא ָחְכָמה  ָחְכַמת ָהְרפּוָאה, ּכִ ִקיִאים ֵהיֵטב ּבְ ַעת ָחְכַמת ָהְרפּואֹות ְוֵאיָנם ּבְ ִנְבָעִרים ִמּדַ
ר  י־ֹרב ִאי ֶאְפׁשַ ר ַעל־ּפִ עּור ְוַתְכִלית, ֲאׁשֶ ים ְלֵאין ׁשִ ּנּוִיים ַרּבִ ּה ִחּלּוִקים ְוׁשִ ֲעמּוָקה ְוֵיׁש ּבָ
ה  ה ּוַמְפִסיִדים ּוְמַקְלְקִלים יֹוֵתר ִמּמַ יִקים ַהְרּבֵ ה ֵהם ַמזִּ ן ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּוִבְתנּוָעה ַקּלָ ְלַכּוֵ
ְקעּו  ׁשָ ְנָפׁשֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ָיַדִים,  ּבְ ְנָפׁשֹות  ְורֹוְצִחים  ְוֵהם הֹוְרִגים  ִלְפָעִמים,  ִנים  ַתּקְ ּמְ ׁשֶ
ר ֵמתּו ִמיַתת ַעְצָמן,  אְקטֹוִרים, ֵמֲאׁשֶ ר ֵמתּו ַעל־ְיֵדי ָהרֹוְפִאים ְוַהּדָ ים ֲאׁשֶ י ַרּבִ ַעל־ָיָדם, ּכִ
ִאי  ַעְצָמן, ׁשֶ ים מֹוִדים ַעל זֶה ּבְ ּיִ ר ָהרֹוְפִאים ָהֲאִמּתִ ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך ֲאדֹון ּכֹל, ְוַכֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ּטֹוב יֹוֵתר ִלְמנֹוַע ֵמְרפּואֹות: ר ֵליַדע ָחְכָמה ֹזאת ַעל ּבּוְרָיּה, ְוהֹודּו ְוֹלא בֹוׁשּו, ׁשֶ ֶאְפׁשַ

ָבר  ּכְ ׁשֶ יֹוֵדַע,  ה  ַאּתָ ְפָלאֹות.  ַהּנִ ֲאדֹון  ְרפּואֹות,  ּבֹוֵרא  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ה  ר ָקׁשֶ ה, ַעד ֲאׁשֶ ִנים ַהְרּבֵ ִמים ְוׁשָ ְרפּואֹות, ִמּיָ ָטעּות זֶה ַלֲעֹסק ּבִ ה ּבְ ע ָהעֹוָלם ַהְרּבֵ ּקַ ּתַ ִנׁשְ
ל סֹוְבֵלי חֹוָלִאים  ל ּכָ ְכאֹוב ׁשֶ ַער ְוַהּמַ ֶדל ַהּצַ ּגֹ בּוָכה ֹזאת, ּוִבְפָרט ֵמֲחַמת  ְלהֹוִציָאם ִמּמְ
ָעָלה ּוְתרּוָפה ְלַמּכֹוָתם, ֲאָבל  ׁש ּתְ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֵהם מֹוְסִרים ַעְצָמן ְלַיד ָהרֹוְפִאים ְלַבּקֵ
ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִאם  י  ּכִ ָמזֹור,  ֵמֶהם  ִיְגֶהה  ֹלא  ְוָהרֹוֵפא  ִנְכָזָבה,  ם  ּתֹוַחְלּתָ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ

ר ַרֲחֶמיָך ּגֹוְבִרים ֲעֵליֶהם ְלַהְגהֹות ְמזֹוָרם ְוַלֲחֹבׁש ָחְלָים: ֲאׁשֶ ָהֲעצּוִמים, ּכַ

ְלָהִבין  יָנה  ּבִ נּו  ִלּבֵ ּבְ ְוֵתן  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֱאֶמת,  רֹוֵפא  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ
לֹום, ְלַבל ֵנֵלְך  ֵרְך ְלֵאיזֶה ְרפּוָאה ָלנּו אֹו ִלְבֵני ֵביֵתינּו ַחס ְוׁשָ ר ִנְצּטָ ָכל ֵעת ֲאׁשֶ יל ּבְ ּכִ ּוְלַהׂשְ
ִמיד. ּוְתַחזֵּק ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַהֲאִמין  ֵני ְיֹהָוה ּתָ ׁש ֶאת ּפְ ְוִנְדֹרׁש ַאַחר ָהרֹוְפִאים, ַרק ִנְדֹרׁש ּוְנַבּקֵ
ְדיֹון  ן ָממֹון ַעל ּפִ ה ִלּתֵ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ים. ְוַתֲעֹזר ָלנּו ְותֹוׁשִ ּיִ יֶקיָך ִויֵרֶאיָך ָהֲאִמּתִ ָך ּוְבַצּדִ ְוִלְבֹטַח ּבְ
ר ִיְהֶיה ְלֵאל ָיָדם  ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ִרים ִויֵרִאים ּבֶ ׁשֵ ים ּכְ ָכל ֵעת ֲאָנׁשִ נּו ָתִמיד, ְוַתְזִמין ָלנּו ּבְ ַנְפׁשֵ
ין ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ַזְרֵענּו  יקּו ַהּדִ ְמּתִ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ן ָלֶהם, ּבְ ר ִנּתֵ ֶסף ֲאׁשֶ ְדיֹון ֶנֶפׁש, ֵמַהּכֶ ַלֲעׂשֹות ּפִ
ֵאנּו  ֵלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו, ְוִתְרּפָ ה ִתּמָ ֲעׂשּו ֲעבּוֵרנּו. ְוַאּתָ ּיַ ְדיֹון ֶנֶפׁש ׁשֶ ּוְבֵני ֵביֵתנּו, ַעל־ְיֵדי ַהּפִ
י  ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ְרָפֵאנּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהּנֶ ְרפּוָאה ׁשְ
ֲחלּוֵאינּו  ּתַ ּוְלָכל  ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו  ַמּכֹוֵתינּו  ְלָכל  ֵלָמה  ׁשְ ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה  ה.  ָאּתָ ֵתנּו  ְתִהּלָ
י ֵאין ָלנּו ׁשּום ְסִמיָכה ַעל ׁשּום  ה, ּכִ י ֵאל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ לֹוִנית(, ּכִ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ )ּוִבְפָרט ְלַהחֹוֶלה ּפְ

ָעִנים. ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלנּו  י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ל ׁשּום רֹוֵפא ׁשֶ ְרפּוָאה ׁשֶ
ל  ל ּכָ ְכאֹוב ׁשֶ ַער ְוַהּמַ ֶדל ַהּצַ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּגֹ י ַאּתָ דֹוִלים, ּכִ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְבּ
ֶניָך ֵמֶהם, ְוִתְרֶאה  ר ּפָ ְסּתֵ ַהּסֹוְבֵלי חֹוָלִאים ּוַמְכאֹובֹות. ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוַאל ּתַ
ְלַהֲחִזיָקם  ּוְלַרּפֹאָתם  ְלַהֲחִליָמם  ֲעֵליֶהם  ַרֲחִמים  ֵלא  ְוִתּמָ ּוַמְכאֹוָבם,  ָעְנָים  ּבְ יַח  ּגִ ְוַתׁשְ
ל ֹחִלי ְוָכל ַמְדֵוי  ָך ּכָ תּוב, ְוֵהִסיר ְיֹהָוה ִמּמְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ּוְלַהֲחיֹוָתם ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ִויֻקּיַ



יִתי ְנָיָנא י ּתֹוָרה ד י ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצּוִ תרסזּתִ

ם ֶאת  ַוֲעַבְדּתֶ ְוֶנֱאַמר,  ׂשְֹנֶאיָך.  ָכל  ּבְ ּוְנָתָנם  ְך  ּבָ יָמם  ְיׂשִ ֹלא  ָיַדְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ָהָרִעים  ִמְצַרִים 
ַוּיֹאֶמר  ְוֶנֱאַמר,  ָך.  ְרּבֶ ִמּקִ ַמֲחָלה  ַוֲהִסירֹוִתי  ֵמיֶמָך  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ּוֵבַרְך ֶאת  ֱאֹלֵהיֶכם  ְיֹהָוה 
ַמְרּתָ  ְוׁשָ ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֵעיָניו  ּבְ ר  ׁשָ ְוַהּיָ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך  ַמע ְלקֹול  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ִאם ׁשָ
ן  י ֲאִני ְיֹהָוה ֹרְפֶאָך. ָאֵמן ּכֵ ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים ֹלא ָאׂשִ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ יו ּכָ ל ֻחּקָ ּכָ

ְיִהי ָרצֹון:

יִתי ּתֹוָרה ד י ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצּוִ

ר א.  ּבֵ ְלׁשַ ִהיא  ָדָקה  ַהּצְ ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ
ב  ּלֹו ְלָהְפכֹו ְלַרֲחָמנּות ְלִהְתַנּדֵ ָהַאְכָזִרּיּות ׁשֶ
ִטְבעֹו ְונֹוֵתן  הּוא ַרֲחָמן ּבְ י ִמי ׁשֶ ִלְצָדָקה. ּכִ
זֶה  ֵאין  ִטְבעֹו,  ּבְ ׁשֶ ַרֲחָמנּות  ֵמֲחַמת  ְצָדָקה 
רֹוִצים  ׁשֶ ֵלב  ִדיֵבי  ַהּנְ ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ ֲעבֹוָדה, 
ֵליֵלְך  ְצִריִכין  ָראּוי,  ּכָ ְצָדָקה  ִמְצַות  ְלַקּיֵם 
ַהְינּו  ּדְ ֹזאת,  ִחיָנה  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְוַלֲעֹבר 
ָהַאְכָזִרּיּות  ר  ּבֵ ְלׁשַ ְצִריִכין  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ
ן  ִלּתֵ ְלַרֲחָמנּות  ְלָהְפכֹו  ִטְבָעם  ּבְ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
"ל.  ּנַ ּכַ ָדָקה  ר ֲעבֹוַדת ַהּצְ י זֶה ִעּקַ ּכִ ְצָדָקה, 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ם ֹרֶגז ַהּשׁ ְך ּגַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתַהּפֵ

ְלָרצֹון:

ְוָכל ב.  טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ
ר  י ִעּקַ ִחיַנת הֹוָלָדה. ּכִ ם ֵהם ּבְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ים  ַמֲעׂשִ ֵהם  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם 
הֹוָלָדה  ֹקֶדם  ַהּיֹוֶלֶדת  ׁשֶ ּוְכמֹו  טֹוִבים. 
ה ֲחָבִלים ְוִציִרים ְוִלְצֹעק  ּמָ ְצִריָכה ִלְסּבֹל ּכַ
ֵכן  מֹו  ּכְ ְוכּו',  ַוֲאבֹוי  ָאח  ל  ׁשֶ ָקִלין  ה  ּמָ ּכַ
רֹוֶצה ַלֲעֹבד ֵאיזֶה  ׁשֶ ם ּכְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ׁש ּבַ ַמּמָ
לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ׁשּוָבה,  ּתְ אֹו  ֲעבֹוָדה 
ל  ה ָקִלין ׁשֶ ּמָ ה ְיִגיעֹות. ְוָצִריְך ִלְצֹעק ּכַ ּמָ ּכַ
ִפילֹות  ּכְ ה  ְוַכּמָ ִניחֹות  ּגְ ה  ְוַכּמָ ַוֲאבֹוי  ָאח 
ָאז  ַהְתָחָלה ׁשֶ יֹות ְוכּו', ּוִבְפָרט ּבַ ה ַהּטָ ְוַכּמָ
ְוָאז  ָקׁשֹות.  ַהְתָחלֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ְמֹאד,  ה  ָקׁשֶ
ִניחֹות  ּגְ ה  ְוַכּמָ ָקִלין  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ ְצִריִכין 
ְתִחיִלין ֵאיזֶהּו ַהְתָחָלה. ְוַגם  ּמַ ְוכּו', ֹקֶדם ׁשֶ
ֵאינֹו  ן  ּכֵ ם  ּגַ ַהַהְתָחָלה  ְלַאַחר  ְך  ַאַחר־ּכָ

ה  ּמָ ּכַ ּוְצִריִכין  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ָנֵקל  ּבְ א  ּבָ
זֹּוִכין  ׁשֶ ֹקֶדם  "ל  ּנַ ּכַ נּועֹות  ּתְ ה  ְוַכּמָ ְיִגיעֹות 
ְהֶיה ָלּה ִהּדּור, ַאְך  ּיִ א ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ֻעְבּדָ
ַאל  ן  ַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ְמֹאד  ה  ָקׁשָ ַהַהְתָחָלה 
עֹוֵבר ָעֶליָך,  ֶ ל ַמה ּשׁ ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוֶניָך ַעל ּכָ
ּוְלפּום  "ל.  ּנַ ּכַ ַהּכֹל  ִלְסּבֹל  ֶהְכֵרַח  ּבְ י  ּכִ

ַצֲעָרא ַאְגָרא:

ל ג.  ׁשֶ ָתִחים  ַהּפְ ל  ּכָ ַמְרֶחֶבת  ָדָקה  ַהּצְ
ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֶה  ּבְ ִנְכָנס  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ַח  ַוֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוַדת ה', ָאז הּוא ָצִריְך ִלְפּתֹ
ִביל  ּוִבׁשְ ֶרְך,  ַהּדֶ אֹותֹו  ּבְ ִלְכֹנס  ַתח  ּפֶ ם  ׁשָ
ָדָקה  ל ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹות, ְוַעל־ְיֵדי ַהּצְ זֶה ּכָ
ָבר  ּכְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ַתח.  ַהּפֶ ַמְרִחיב 
יֹוֵתר  ּבְ ּופֹוַתַחת  ַמְרֶחֶבת  ָדָקה  ַהּצְ ַתח,  ּפֶ
ֹקֶדם  ן  ְוַעל־ּכֵ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ָתִחים  ַהּפְ ל  ּכָ
ֵדי  ּכְ ְצָדָקה,  ן  ִלּתֵ טֹוב  ַוֲעבֹוָדה  ִמְצָוה  ל  ּכָ
ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַתח  ּפֶ ְלַהְרִחיב 
ל־ ה ְוָכֵבד ָעָליו ּכָ ֲעבֹוָדתֹו, ְוֹלא ִיְהֶיה ָקׁשֶ ּבַ

ֶהם: ְך ִלְכֹנס ּבָ ּכָ

ּוְכֵבָדה ד.  ה  ָקׁשָ ִהיא  ָדָקה  ַהּצְ ַהְתָחַלת 
דֹול  ּגָ ָדָקה  ַהּצְ ל  ׁשֶ ַהּתֹוֶעֶלת  ֲאָבל  ְמֹאד. 
ים ְמֹאד,  י ָצְרֵכי ַהּגּוף ֵהם ַרּבִ ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ
ים ְמֹאד, ֲאִכיָלה  ַוֲאִפּלּו ַהֶהְכֵרִחּיּות ֵהם ַרּבִ
מֹוְנִעים  ְוֵהם  ְוִדירֹות,  ים  ּוַמְלּבּוׁשִ ה  ִתּיָ ּוׁשְ
ַהּבֹוֵרא  ֵמֲעבֹוַדת  ְמֹאד  ְמֹאד  ָהָאָדם  ֶאת 
ל  ּכָ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ָדָקה  ַהּצְ ְוַעל־ְיֵדי  ַרְך.  ִיְתּבָ
זֹוֶכה  ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ִניעֹות,  ַהּמְ ֵאּלּו 



יִתי ְנָיָנא י ּתֹוָרה ד י ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצּוִ ּתִ תרסח

ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  יַע  ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ּבִ ּוְמָלאָכה  ֵעֶסק  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות 
ַעל־ ית  ַנֲעׂשֵ ְמַלאְכּתֹו  ְהֶיה  ּתִ ַרק  ְרָנָסה,  ּפַ
ַרְך: ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְיֵדי ֲאֵחִרים, ְוהּוא ַיֲעֹסק ּבַ

ֵאין ה.  י  ּכִ ל,  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהֶחֶסד  ֹרב 
ַלֲעׂשֹות  ְוָצִריְך  טֹוָבה,  ֹרב  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין 
ל ַעל ָידֹו ֶאת ַהֶחֶסד, ְוַעל־ ִלי ְוִצּנֹור ְלַקּבֵ ּכְ

ל ַעל ָיָדּה  ִלי ְוִצּנֹור ְלַקּבֵ ה ּכְ ְיֵדי ִיְרָאה ַנֲעׂשֶ
ֶאת ַהֶחֶסד:

ִמְתַנֵהג ו.  ַהּכֹל  ׁשֶ ה  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ַבע  ַהּטֶ ִחּיּוב  ׁשּום  ְוֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּבִ
ָאז  י  ּכִ ִיְרָאה,  ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלל,  ּכְ
ְלִהְתָיֵרא  ְך  ּיָ ְוׁשַ ָוֹעֶנׁש,  ָכר  ׂשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוְדִעים 
ִלְכִפיָרה  ּנֹוְפִלין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ַרְך.  ִיְתּבָ ָניו  ִמּפָ
ְך  ּיָ ַבע, ֵאין ׁשַ י ַהּטֶ ִאּלּו ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ַעל־ּפִ ּכְ
ן ִאּיֹוב ט"ו ד,  ֲעִתיק:  ַעּיֵ לֹום. )ָאַמר ַהּמַ ִיְרָאה ַחס ְוׁשָ
ַמִים:  ָ ַהּשׁ ַמֲעֶרֶכת  ּבְ ַהּכֹל  ָלה  ּתָ ׁשֶ ְלִאּיֹוב,  ֱאִליַפז  ָאַמר  ׁשֶ

ֵפר ִיְרָאה"(: ה ּתָ "ַאף ַאּתָ

ַעל־ְיֵדי ז.  הּוא  "ל  ַהּנַ ָהָרצֹון  ּלּות  ִהְתּגַ
ֹקֶדׁש  יֹום־טֹוב  ל  ּכָ י  ּכִ טֹוִבים.  ִמים  ַהּיָ
ַהּכֹל  ׁשֶ ָהָרצֹון,  ֶאת  ה  ּוְמַגּלֶ ּוַמְכִריז  קֹוֵרא 
ׁשּום  ְוֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּבִ ַרק  ִמְתַנֵהג 
ָכל יֹום־טֹוב ְויֹום־ י ּבְ ָלל. ּכִ ַבע ּכְ ִחּיּוב ַהּטֶ
אֹותֹות  נּו  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ טֹוב 
ֶפַסח ְיִציַאת  ַבע, ּבְ ֵהם ֶהֶפְך ַהּטֶ נֹוָראֹות ׁשֶ
אֹותֹות  ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ הֹוִציָאנּו  ׁשֶ ִמְצַרִים 
ַתן ֶאת  ּנָ ן ּתֹוָרה ׁשֶ בּועֹות ַמּתַ ׁשָ נֹוָראֹות, ּבְ
ף  ֶהּקֵ ֻסּכֹות  ּבְ נֹוָראֹות,  אֹותֹות  ּבְ ַהּתֹוָרה 
ָהאֹותֹות  ֵאּלּו  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ בֹוד,  ּכָ ַעְנֵני 
ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ְוַהּמֹוְפִתים 
ִמְתַנֵהג  ַהּכֹל  ׁשֶ ה  ּלֶ ִנְתּגַ ְרָגִלים,  ֹלׁש  ָ ַהּשׁ
ִחּיּוב  ׁשּום  ְוֵאין  ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּבִ ַרק 
ָאְזנֹו  ְלַהּטֹות  ְצִריִכין  ַאְך  ָלל.  ּכְ ַבע  ַהּטֶ
ה  דֹוׁשָ ִריָאה ַהּקְ ֹמַע קֹול ַהּקְ ְוִלּבֹו ֵהיֵטב ִלׁשְ

יֹום־ ְמַחת  ְלׂשִ זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהזֹּאת, 
ֹמַע  זֹּוֶכה ִלׁשְ ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ ל ֶאָחד  ּכָ י  ּכִ טֹוב, 
יֹום־טֹוב,  ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִריָאה  ַהּקְ קֹול  ִלּבֹו  ּבְ
ן  ּכֵ ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּבִ ִמְתַנֵהג  ַהּכֹל  ׁשֶ

ְמַחת יֹום־טֹוב: זֹוֶכה ְלׂשִ

ֵיׁש ַחּיֹות ָרעֹות ּדֹוְרִסים ְוטֹוְרִפים, ְוֵהם ח. 
י  ַעל־ּפִ ְלַהְראֹות  רֹוִצים  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ַחְכֵמי 
ַבע  ַהּטֶ י  ַעל־ּפִ ַהּכֹל  ׁשֶ ְטֵעית,  ַהּמֻ ָחְכָמָתם 
ים  ַרּבִ ְוטֹוְרִפים  ּדֹוְרִסים  ְוֵהם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְנָפׁשֹות  ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ נּו,  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ
ָפׁשֹות  ַהּנְ ְוֵאּלּו  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  זֶה  ּבָ ְקעּו  ׁשָ
ל ִמי  ן ּכָ ח. ַעל־ּכֵ ּפָ ִרים ָהֲאחּוזֹות ּבַ ִצּפֳ ֵהם ּכַ
ט ַנְפׁשֹו  ַחס ַעל ַנְפׁשֹו ָצִריְך ִלְבֹרַח ּוְלַמּלֵ ׁשֶ
ְהֶיה ַנְפׁשֹו ִנְטֶרֶפת ְוִנְדֶרֶסת  ּלֹא ּתִ ֵמֶהם, ׁשֶ
דֹול  ּגָ רּוָתם  ּבְ ִהְתּגַ י  ּכִ ָיָדם.  ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ַעל  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ עֹוֶלה  ֲאָגָתם  ׁשַ ְוקֹול  ְמֹאד, 
ּקֹוֵרא ְוצֹוֵעק  ל יֹום־טֹוב ׁשֶ ִריָאה ׁשֶ קֹול ַהּקְ
ל  ּכֵ ן ָחִליָלה ְלִהְסּתַ ה ֶאת ָהָרצֹון. ַעל־ּכֵ ּוְמַגּלֶ
ִרים ֵמֲחִקירֹות,  ָפִרים ַהְמַדּבְ ֵאּלּו ַהּסְ ָלל ּבְ ּכְ
י  ָרֵאל, ּכִ דֹוֵלי ִיׂשְ רּו ּגְ ִחּבְ ְסָפִרים ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבִ

דֹוָלה ִמזֹּו: ֵאין ָרָעה ּגְ

ּדֹור ט.  ּבַ ֵקִנים ַמֲאִריֵכי ָיִמים ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהזְּ
ר  ּבֵ ִמְתּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות,  ׁשְ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ
י ָצִריְך ָהָאָדם  לֹום, ּכִ ַבע ַחס ְוׁשָ ָחְכַמת ַהּטֶ
יו,  ַחּיָ ִמיֵמי  יֹום  לֹו  ּוָבא  ּתֹוֵסף  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ
ם,  ֵ ה ְוַדַעת ֶאת ַהּשׁ ָ ָכל יֹום ְקֻדּשׁ ְלהֹוִסיף ּבְ
ִאיר  ּיָ ׁשֶ ָצִריְך  ְך  ַאַחר־ּכָ א  ּבָ ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ י  ּכִ
ה'.  ֶאת  ְוַדַעת  ה  ָ ְקֻדּשׁ תֹוְספֹות  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ
ֲאָבל  ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָזֵקן  ִנְקָרא  זֶה  ְוַרק 
ה  ָ ְקֻדּשׁ מֹוִסיף  ְוֵאינֹו  ָיָמיו  ֶאת  ּפֹוֵגם  ׁשֶ ּכְ
ְזִקין,  ּמַ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ יֹום  ָכל  ּבְ ָוַדַעת 
הּוא  א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ָלל,  ּכְ ָזֵקן  ִנְקָרא  ֵאינֹו 
ַעת  ַהּדַ ְנִפיַלת  ְוַעל־ְיֵדי  ָיִמים.  ְקַצר  ִנְקָרא 
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ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ יֹוֵנק  "ל,  ַהּנַ ֵקִנים  ַהזְּ ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
עֹוָלם. ַבע ּבָ ַעת ָחְכַמת ַהּטֶ לֹום ּדַ ַחס ְוׁשָ

ַעל־י.  י  ּכִ ְצָדָקה,  הּוא  ָלזֶה  ּקּון  ַהּתִ
ֵקִנים  ַהזְּ ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ִנים  ְמַתּקְ ְצָדָקה  ְיֵדי 
ָראּוי,  ּכָ ֵאיָנם  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ָיִמים  ַמֲאִריֵכי 
ָחְכַמת  ׁשֶֹרׁש  ל  ְלַבּטֵ זֹוִכים  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ִריָאה  ַהּקְ קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ְוזֹוִכין  ַבע,  ַהּטֶ
ֶאת  ה  ּוְמַגּלֶ ּקֹוֵרא  ׁשֶ ֹקֶדׁש  יֹום־טֹוב  ל  ׁשֶ
ְוַעל־ ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּבִ ַהּכֹל  ׁשֶ ָהָרצֹון, 
ן  ְוַעל־ּכֵ יֹום־טֹוב.  ְמַחת  ְלׂשִ זֹוִכין  ְיֵדי־זֶה 
ֶרֶגל,  ל  ּכָ ֹקֶדם  ְצָדָקה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ְצִריִכין 
יֹום־ ְמַחת  ְלׂשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ

קֹול  ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ טֹוב 
ה ֶאת  ּקֹוֵרא ּוְמַגּלֶ ל יֹום־טֹוב ׁשֶ ִריָאה ׁשֶ ַהּקְ
ל  ה ְלִיְרָאה. ְוַעל ָיָדּה יּוַכל ְלַקּבֵ ָהָרצֹון, ִיְזּכֶ
ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ַעת  ּפָ ַהׁשְ
ְוָכל  ְרָנָסה.  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ֵעֶסק  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות 

ֲאֵחִרים.  ַעל־ְיֵדי  ית  ַנֲעׂשֵ ְהֶיה  ּתִ ְמַלאְכּתֹו 
ׁשּום  ִלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ַלֲעֹסק  ְויּוַכל 
ּתֹוֶעֶלת  ׁשֶ ִנְמָצא  ְרָנָסה.  ּפַ ֵמֲחַמת  ְמִניעֹות 
ּיּוַכל  ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ָדָקה  ַהּצְ
ְמִניעֹות,  ִלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ַלֲעֹסק 
ֱאמּוַנת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְכָלִלּיּות  ּבִ ְוֵהן 
ָבר ִנּצֹודּו  ּכְ ָפׁשֹות ׁשֶ עֹוָלם, ְוָכל ַהּנְ ָהָרצֹון ּבָ
ח,  ּפָ ּבַ ָהֲאחּוזֹות  ִרים  ִצּפֳ ּכַ ַבע  ַהּטֶ ָחְכַמת  ּבְ
לֹום ַעל־ ם ְלׁשָ ָ צֹוָדָתם ְוֵיְצאּו ִמּשׁ ִיְפְרחּו ִמּמְ

ָדָקה: ְיֵדי ַהּצְ

ֶאת יא.  ְכִניִעין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ִלְפָעִמים 
יִלים ֵאיזֶה  ַבע, ֲעַדִין חֹוְזִרים ּוַמּטִ ַחְכֵמי ַהּטֶ
ּוְלַהְרּבֹות  ַלֲחֹזר  ְצִריִכין  ְוָאז  ָרצֹון,  ּבָ ָסֵפק 
ֶלת  ּפֶ ּוַמׁשְ ַמְכַנַעת  ְצָדָקה  י  ּכִ ְצָדָקה,  ּבִ
ַהּכֹל  ׁשֶ ה  ּוְמַגּלָ ִמיד,  ּתָ ַבע  ַהּטֶ ָחְכַמת 

ַרְך ְלַבד: ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ִמְתַנֵהג ַרק ּבִ

ּכֹות:יב.  ַהּמַ ְלָכל  ְרפּוָאה  הּוא  ְצָדָקה 
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ַמע  ֶעָך. ְיֹהָוה ׁשְ ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ּבְ )ד( ַוֲאִני ְתִפּלָ

ִצְדָקְתָך  יִני ְבּ ַחּיֵ ְמָך ְיֹהָוה ּתְ ִצְדָקֶתָך. ְלַמַען ׁשִ ֱאמּוָנְתָך ֲעֵנִני ּבְ ֲחנּוַני ּבֶ ִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ּתַ ִפּלָ ּתְ
ל עֹוָלם,  מּוָנֶתָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָהִקיץ ּתְ ָעה ְבּ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפֶניָך ֶאׂשְ י. ֲאִני ּבְ ָרה ַנְפׁשִ ּתֹוִציא ִמּצָ
ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל  ה ָתִמיד, ּבְ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ים ִלּתֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזּכֵ
ְלָבִבי  ּבִ ר ָהַאְכָזִרּיּות ׁשֶ ּבֵ ה, ְלׁשַ ׁשֶ י ַהּקָ ן ִלי ֹכַח ּוְגבּוָרה ָלכֹוף ֶאת ִיְצִרי ְוֶאת ִלּבִ ָעה, ְוִתּתֶ ׁשָ
ִלי  ּבְ ּוְרצֹוִני,  ְבִעי  ִמּטִ יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ִפזּּור  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ב  ְלִהְתַנּדֵ ְלַרֲחָמנּות,  ְלָהְפכֹו 
רּום  ּתָ ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  זַּר  ּפִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ָדה  ַהְקּפָ ׁשּום 
ְלָבִבי  ֵיַרע  ְוֹלא  טֹוב,  ּוְבֵלב  דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָיַדִים,  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ָכבֹוד.  ּבְ
ה ְלַקּיֵם  ר ֶיְחַסר לֹו. ְוֶאְזּכֶ י ַמֲחסֹורֹו ֲאׁשֶ ן ֶלָעִני ּדֵ תּוָחה ָתִמיד ִלּתֵ י לֹו. ְוִתְהֶיה ָיִדי ְפּ ִתּתִ ּבְ
ֶיְחַסר לֹו.  ר  י ַמְחֹסרֹו ֲאׁשֶ ּדֵ ֲעִביֶטּנּו  ּתַ ְוַהֲעֵבט  ָיְדָך לֹו  ח ֶאת  ְפּתַ ּתִ ֹתַח  ּפָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 

ִנים: ֵאיָנם ְמֻהּגָ ים ׁשֶ יֵלנּו ֵמֲעִנּיִ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ֶהם, ְוִתׁשְ ים ֲהגּוִנים ִלְזּכֹות ּבָ ְוַתְזִמין ָלנּו ֲעִנּיִ

ִמְצַות  ּוִבְזכּות  ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ְלַהְתִחיל  ָעְזֵרִני  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ה ָיַדְעּתָ  י ַאּתָ ה. ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ָעִרים ּדִ ָתִחים ְוַהּשְׁ ל ַהּפְ ח ִלי ְוַתְרִחיב ִלי ּכָ ַעְזֵרִני ְוִתְפּתַ ְצָדָקה ּתַ
ֱאֶמת,  ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבֶ ה ִלי ְלַהְתִחיל ׁשּום ַהְתָחָלה ּבַ ה ָקׁשֶ ּמָ ל עֹוָלם, ּכַ ֶאת ְלָבִבי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ר  ְוָכֵבד ָעַלי ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ה  ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְתִחיל, ָקׁשֶ ִעְנַין ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ ְוָכל 
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ְועֹות ּוְזָעקֹות  ִניחֹות ּוְצָעקֹות ְוׁשַ ה ּגְ ה ְוַכּמָ ה ֶחְבֵלי ֵלָדה, ְוַכּמָ ה ְוַכּמָ ל. ְוַכּמָ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ּכָ
ה  ְוַכּמָ א,  ה ֲאָנחֹות ֵמֻעְמָקא ְדִלּבָ ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ל ָאח ַוֲאבֹוי,  ה ִמיֵני קֹולֹות ׁשֶ ַכּמָ ּבְ ּוְצָוחֹות 
ֵאיזֶה  ּבְ ַהְתָחָלה  ֵאיזֶה  ְלַהְתִחיל  זֹוִכין  ָאנּו  ׁשֶ ֹקֶדם  ְצִריִכין,  ָאנּו  יֹות  ְוַהּטָ ֵפילֹות  ּכְ ה  ְוַכּמָ
ְקִריב  מֹו ָהָרה ּתַ ֱאֶמת, ּכְ י ְלָעְבְדָך ּבֶ ֵבדּות ֶהָעצּום ֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ ֶדל ַהּכְ ּוִמּגֹ ֲעבֹוָדה, 
ּוְכָבר  ָיַלְדנּו רּוַח.  מֹו  ְיֹהָוה. ָהִרינּו ַחְלנּו ּכְ ֶניָך  ן ָהִיינּו ִמּפָ ּכֵ ֲחָבֶליָה  ּבַ ְזַעק  ּתִ ִחיל  ָלֶלֶדת ּתָ
י  ַחת ָיֶדָך, ַוֲעַדִין ֹלא ִהְתַחְלּתִ ר ּתַ ִמְסּפַ צּוִבים ּבְ נֹוַתי ַהּקְ ה ִמּשְׁ ִנים ַהְרּבֵ ָעְברּו ָעַלי ָיִמים ְוׁשָ
ֲעַדִין  ֲאָבל  י.  ְעּתִ נֹוׁשָ ֹלא  ַוֲאִני  ָקִיץ  ָלה  ּכָ ָקִציר  ָעַבר  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ְגמּוָרה  ַהְתָחָלה 
י ָכל עֹוד  ת, ּכִ ּיִ ָעה ִליׁשּוָעְתָך ָהֲאִמּתִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ּוְמַיֵחל ּבְ ה ּוְמַחּכֶ ה ּוְמַצּפֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
מֹוִני,  ַע, ֲחֹמל ַעל ָעִני ּכָ ּוֵ ן ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ֱאֶמת. ַעל־ּכֵ ֵלָמה ּבֶ ה ִליׁשּוָעה ׁשְ י, ֲאִני ְמַקּוֶ ָמִתי ּבִ ִנׁשְ
ֵרַע. ִרּבֹונֹו  ּתָ ע ֵמִהׂשְ ּצָ י ָקַצר ַהּמַ ֶלְך, ּכִ יָעה ַהּמֶ ּיֹוֵלָדה ֶאְפֶעה, הֹוׁשִ ל ְוָחלּוׁש, ּכֹוֵאב ְוגֹוֵוַע. ּכַ ּדַ
ִני ְבַרֲחֶמיְך  ץ. ַזּכֵ ַאּמֵ לֹות ּתְ ִים ּכֹוׁשְ ץ ְוַחזֵּק ִרְפיֹון ָיִדי, ַחזֵּק ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרּכַ ל עֹוָלם, ַאּמֵ ׁשֶ
ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ִלְכֹנס  ה  ֵמַעּתָ ַאְתִחיל  ׁשֶ ְגמּוָרה,  ַהְתָחָלה  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ֵמַעּתָ ַאְתִחיל  ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ְוָכל  י,  ֲאִמּתִ ָוַדַעת  ּוִביָנה  ְוָחְכָמה  ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ּוְלהֹוִסיף  יֹום,  ִמּיֹום ֶאל 
ְלַהְתִחיל  ְוַתַעְזֵרִני  ָפָניו.  ּלְ ׁשֶ ִמּיֹום  ה  ְמֻרּבָ ה  ָ ְקֻדּשׁ אֹור  תֹוְספֹות  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ָיִאיר  ָויֹום  יֹום 
ה ּוְכֵבָדה ָעַלי ְמֹאד  ָדָקה ָקׁשָ י ַהְתָחַלת ַהּצְ ים ֲהגּוִנים, ּכִ ָכל ֵעת ַלֲעִנּיִ ה ּבְ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ִלּתֵ
ׁש  ּיֵ עּור ׁשֶ ִלי ׁשִ ִניעֹות ּבְ ָראּוי, ְלֹגֶדל ִרּבּוי ַהּמְ יֹוֵתר, ְוֵאין ֲאִני יֹוֵדַע ֵאיְך ִלְזּכֹות ִלְצָדָקה ּכָ ּבְ

י ְצָדָקה: ּנִ י ָרַחק ִמּמֶ ִלי ַעל זֶה, ּכִ

ְלָרחֹוק  א  ּנָ יָעה  הֹוׁשִ מֹוִני,  ּכָ ֵמַרֲחָמנּות  ָרחֹוק  ַעל  חּוס  מֹוִני,  ּכָ ְמֻרָחק  ָקֵרב  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
רֹוֵפא  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְורּוָחִנּיּות,  ִמיּות  ַגׁשְ ּבְ מֹוִני  ּכָ ה  ְוִנְדּכֶ ְלחֹוֶלה  ָנא  ְרָפא  מֹוִני,  ָכּ ִמיׁשּוָעה 
דֹוִלים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְלַבד,  ה  ַאּתָ ִאם  י  ּכִ זֶה,  ּכָ חֹוֶלה  ְלַרּפֹאת  עֹוָלם  ּבָ
ה. ּוְבָכל  ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ה ּכֹל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ י ַאּתָ ֲחָסֶדיָך ַהּנֹוָרִאים, ּכִ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּבַ ּבַ
ָנֶאה  ּוְלָך  ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  דֹולֹות  ּגְ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ָודֹור  ּדֹור 
ה עֹוזֵר ְלֹלא ֹכַח, ּוְמַרֵחם ַעל  ר ַאּתָ ים ֲאׁשֶ דֹוָלה ְוַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְדְלָך ּוְגבּורֹוֶתיָך ַהּגְ ְלַהְראֹות ּגָ
מֹו  ׁשּום ֹאֶפן, ּכְ ֵאינֹו ָראּוי ַלֲחִניָנה ּבְ ָדִדים, ְוחֹוֵנן ֶאת ִמי ׁשֶ ל ַהּצְ ֵאינֹו ָראּוי ְלַרֵחם ִמּכָ ִמי ׁשֶ
ר ֲאַרֵחם. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי ּוְפַתח  י ֶאת ֲאׁשֶ ר ָאֹחן ְוִרַחְמּתִ תּוב, ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ִני  ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוַזּכֵ ֶהם ּבֶ ה, ְוָעְזֵרִני ִלְכֹנס ּבָ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָעִרים ׁשֶ ָתִחים ְוַהּשְׁ ל ַהּפְ ִלי ּכָ
ִני ְלַקּיֵם  י ְצָדָקה. ְוַזּכֵ ה ִעּמִ ר ְורּוַח ֲעׂשֵ ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ְצָדָקה ָתִמיד, עֹוׂשֶ ְלַהְרּבֹות ּבִ
ל  ָתִחים ׁשֶ ל ַהּפְ ֱאֶמת, ְוַתְרִחיב ִלי ּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ דֹול ּכִ ִפזּּור ּגָ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ִמְצַות ְצָדָקה ּבִ
יִקים ָיבֹואּו בֹו.  ַער ַליֹהָוה ַצּדִ ַ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹוא ָבם אֹוֶדה ָיּה. זֶה ַהּשׁ ְתחּו ִלי ׁשַ ה. ּפִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ְזכּות  ַער, ּבִ ֵעת ְנִעיַלת ׁשַ ַער ּבְ ַתח ָלנּו ׁשַ יק ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים, ּפְ ָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ ּפִ
יֶכם  ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ְפֵניֶהם ְלעֹוָלם. ׂשְ ַער ָסגּור ּבִ ר ֵאין ׁשּום ׁשַ ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
בֹוד ְיֹהָוה ִעזּּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִגּבֹור  בֹוד. ִמי זֶה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ ְוִהּנָ
בֹוד. ִמי הּוא זֶה ֶמֶלְך  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ִמְלָחָמה. ׂשְ

בֹוד ֶסָלה: בֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ ַהּכָ



ה ְלתֹוָרה ד ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרעאּתִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵקִנים ׁשֶ ים ַהזְּ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ה, ּוִבְזכּות ַהּצַ דֹוׁשָ ָדָקה ַהּקְ ְזכּות ַהּצְ נּו ּבִ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ָחְכַמת  ׁשֶֹרׁש  הּוא  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  ְיִניַקת  ׁשֶֹרׁש  ל  ּוְלַבּטֵ ְוַלֲעֹקר  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ִמן  יקֹוְרסּות  ְוָהַאּפִ ַבע  ַהּטֶ ָחְכַמת  ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ּוְלַכּלֹות  ַלֲעֹקר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַבע,  ַהּטֶ
ָלִלּיּות  ל ּכְ ה ׁשֶ ָ ָדָקה ִדְקֻדּשׁ ָהעֹוָלם. ְוַתַעְזֵרנּו ְלהֹוִציא ְיִניָקָתם ְוַחֻיָתם ֵמֶהם ַעל־ְיֵדי ּכַֹח ַהּצְ
ל  ּכָ ל  פּוִלין ׁשֶ ַהּנְ ִמים  ַהּיָ ְוָכל  ַעת  ַהּדַ ל  ּכָ ּוְלָבֵרר  ה ְלַהֲעלֹות  ְוִנְזּכֶ ִרים.  ׁשֵ ַהּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ
יֹום  ָכל  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ מֹוִסיִפים  ֵאין  ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ָיִמים  ֲאִריֵכי  ַהּמַ ֵקִנים  ַהזְּ

ַבע: הּוא ׁשֶֹרׁש ָחְכַמת ַהּטֶ ָחׁש, ׁשֶ לֹום ֵמַצח ַהּנָ ר ַעל־ָיָדם יֹוֵנק ַחס ְוׁשָ יֶהם, ֲאׁשֶ ִמיֵמי ַחּיֵ

ַעד  דֹוָלה,  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ְצָדָקה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  נּו  ַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ַרֲחָמן  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ה ָיַדְעּתָ ֵאת  י ַאּתָ ל ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ּכִ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ֵלמּות, ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ׁשְ ן ֹזאת ּבִ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ן ָלנּו ִתְקָוה  ר ְמָצָאְתנּו. ּתֶ ָלָאה ֲאׁשֶ ל ַהּתְ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ ר ָעַבר ָעֵלינּו ַעל־ָידֹו, ַאּתָ ל ֲאׁשֶ ּכָ
יֵלִני ָנא ִמּיַד אֹוְיֵבינּו ְורֹוְדֵפינּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוָעְזֵרנּו  יו, ַהּצִ ּנָ ין ׁשִ ְוֹלא ֹנאֵבד, הֹוִציֵאִני ִמּבֵ
ַמִים, ָאב  ָ ּשׁ ּבַ דֹוָלה. ְוַתֲעֹזר ִלי ָאִבי ׁשֶ ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ל ָיֵמינּו ּבִ ׁש ֶאת ּכָ ה ְלַקּדֵ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו, ׁשֶ ְוהֹוׁשִ
ָכל יֹום ָויֹום  ה ְלהֹוִסיף ּבְ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ה ִלְכֹנס ּבַ ה ְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ָהַרֲחָמן, ׁשֶ
ֹבא ַאֲחָריו ָיִאיר  ּיָ דֹול, ְוָכל יֹום ׁשֶ אֹור ּגָ י ָיִאיר ּבְ ה ָוַדַעת. ְוָכל יֹום ָויֹום ִמיֵמי ַחּיַ ָ אֹור ְקֻדּשׁ
ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ נֹוַתי  ּוׁשְ ָיַמי  אֹות  ְלַמּלְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָוַדַעת,  ה  ָ ְקֻדּשׁ תֹוְספֹות  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ
י,  ּלִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ְלָפֶניָך ִעם  ְוִלְכֹנס  ִתי ָלבֹוא  ֻקּדָ ּפְ יֹום  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ דֹוָלה  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ְהיּו  ּיִ דֹול, ַעד ׁשֶ אֹור ּגָ ִמים ּוְמִאיִרים ּבְ ֵלִמים ְוַקּיָ ם ׁשְ ְהיּו ֻכּלָ ּיִ ֵני ָהֲאָדָמה, ׁשֶ ר ֲאִני ַחי ַעל ּפְ ֲאׁשֶ
ין ְנִהיִרין ְוָלא  ְלבּוׁשִ א ְכבֹוֶדָך ּבִ ֶהם ַלֲעלֹות ְוָלבֹוא ִלְפֵני ִכּסֵ ָמִתי ּבָ יׁש ֶאת ִנׁשְ ְראּוִים ְלַהְלּבִ
ִני  ׁשֵ ִני ְוַקּדְ יַע, ַזּכֵ ה ַרב ְלהֹוׁשִ י ַאּתָ ל, ּכִ ּלָ י ֵואֹלָהי ֵאֶליָך ֶאְתּפַ ְך. ַמְלּכִ ִכּסּוָפא ַקּמָ ֵאיעֹול ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָויֹום, ַעד  ָכל יֹום  ּבְ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ּוְלהֹוִסיף ְקֻדּשׁ ָוֵעת,  ָכל ֵעת  ּבְ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ַהֲחֵפִצים  ל  ּכָ ַעל  ַרֲחִמים  א  ַמּלֵ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵקִנים  ַהזְּ ְכָלל  ּבִ ִנְמָנה  ִלְהיֹות 
יִקים  ּדִ ֵלמּות, ָקְרֵבִני ְלַהּצַ ֶהם ׁשְ ֵאין ּבָ ֲאִריֵכי ָיִמים ׁשֶ ֵקִנים ַהּמַ ם ַהזְּ ּגַ יֵלִני ִמּפְ ְמֵרִני ְוַהּצִ ׁשָ
ִני  ָבר ִהְתַחְלּתָ ְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך, ְוֵאין ָנֶאה ְלָך ְלָעְזֵבִני. ַזּכֵ י ְכּ ה, ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ֵקִנים ּדִ ים ַהזְּ ּיִ ֲאִמּתִ
ין  ֱאֶמת ּבֵ ֶאְהֶיה ָראּוי ִלְהיֹות ִנְמָנה ּבֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ְתָך ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵהר ּבִ ׁש ּוְלִהּטָ ה ְלִהְתַקּדֵ ֵמַעּתָ

ְקָוִתי: יֵרִני ִמּתִ ְחּפִ ְבִרי, ְוַאל ּתַ ִני ִמּשִׂ ִביׁשֵ ה, ְוַאל ּתְ ָ ְקֻדּשׁ ֵקִנים ּדִ ַהזְּ

ַעל ָהַרֲחִמים, ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין,  ַעל ָהָרצֹון, ּבַ ל עֹוָלם, ּבַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ִמּדֹוֶתיָך  ֵרה  ֶעׂשְ ֹלׁש  ׁשְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ְלַצּדִ הֹוַדְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ יִקין.  ַעּתִ ּדְ יק  ַעּתִ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַוֲחֹמל  חּוס  א.  יׁשָ ַקּדִ יְקָנא  ּדִ ּקּוֵני  ּתִ ְתֵליָסר  ּבִ לּוִלים  ַהּכְ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  נּו  ְוַזּכֵ ָלל,  ּכְ ין  ּדִ ֲאִחיַזת  ׁשּום  ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ נּוִזים,  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ דֹוִלים,  ַהּגְ
ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ ֱאֶמת,  ּבֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ ַלֲעבֹוָדְתָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ָרֵאל, ִמּכָ ִיׂשְ ּבְ ׁשּוִטים ׁשֶ ְפֵני ַהּפְ ׁש ּבִ ּיֵ ה ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתּבַ ית, ְוַכּמָ ּיִ ְתָך ָהֲאִמּתִ ָ ֻדּשׁ ִמּקְ
ַעל  ֲאָבל  ּדֹור.  ּבַ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְפֵני  ּבִ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַהּדֹור,  ֵרי  ׁשֵ ּכְ ְפֵני  ּבִ
ְמֹאד,  ְמֹאד  גּוִמים  ַהּפְ ָיַמי  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ְקָוה  ּתִ ִלי  ֵיׁש  ֲעַדִין  ׁשֶ ּבֹוֵטַח,  ֲאִני  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך 
ֵאֶליָך  ֵעיַני  תֹוֶלה  ֲאִני  ן  ַעל־ּכֵ ְך.  ֹחׁשֶ ּבַ ָעְברּו  ׁשֶ ָיַמי  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ׁש  ְלַחּדֵ י,  ַמֲעׂשַ ֶאת  ּוְלֵהִטיב 
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ַקל  ִחיׁש  ֱאֶמת,  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַתֲחִזיֵרִני  ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ַעד  ִליׁשּוָעֶתָך,  ה  ּוְמַצּפֶ
נּו  ֹרב ַרֲחֶמיָך, ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ ֱאֶמת. חּוָסה ָעֵלינּו ּכְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ֶאְזּכֶ ְמֵהָרה, ַעד ׁשֶ
ּוְלָהִאיר  ּוְלַגּלֹות  ְלעֹוֵרר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ֵקִנים  ַהזְּ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ
ָחׁש, ְלַהְכִניַע  ר ֵמַצח ָהָרצֹון ַעל ֵמַצח ַהּנָ ּבֵ ְרצֹונֹות. ְוִיְתּגַ ּבִ הּוא ָרצֹון ׁשֶ ֶהָאַרת ֵמַצח ָהָרצֹון ׁשֶ
ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ַבע,  ַהּטֶ ָחְכַמת  הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ִמן  ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  זֹוֲהַמת  ל  ּוְלַבּטֵ ְוַלֲעֹקר  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ
ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ עֹוָלם,  ּבָ ָהָרצֹון  ֵמַצח  ְוָיִאיר  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ָהעֹוָלם,  ִמן  יקֹוְרסּות  ְוָהֶאּפִ ַבע  ַהּטֶ ָחְכַמת 
ט  ֵ ּשׁ ְוִתְתּפַ ְלַבד.  ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּבִ ִמְתַנֵהג  ַהּכֹל  ַרק  ָלל,  ּכְ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
ַאַחר  ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּבִ עֹוָלְמָך  ָראָת  ּבָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ַהּכֹל  ְוַיֲאִמינּו  עֹוָלם,  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 
ה ַמְנִהיג  ְחָלט ְלֵיׁש, ּוָבָראָת ֵיׁש ֵמַאִין, ְוַאּתָ ל ָהעֹוָלמֹות ֵמַאִין ַהּמֻ מּור, ְוהֹוֵצאָת ּכָ ר ַהּגָ ֶהְעּדֵ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ּיִ ן ָלנּו ֲחָכִמים ֲאִמּתִ ָלל. ְוִתּתֶ ַבע ּכְ ְרצֹוְנָך ְלַבד, ְוֵאין ׁשּום ִחּיּוב ַהּטֶ עֹוָלְמָך ּבִ
ְרצֹונֹות,  ּבִ ל ָהְרצֹונֹות ְלׁשֶֹרׁש ָהָרצֹון, ְלֵמַצח ָהָרצֹון, ְלָרצֹון ׁשֶ רּו ּכָ ַקּשְׁ ּיְ ן ָלֶהם ּכַֹח, ׁשֶ ְוִתּתֶ
ִמיד ַלֲעבֹוָדְתָך  ּתֹוֵקק ּתָ נּו ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ה ֻכּלָ עֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ה ְוָיִאיר ֶהָאַרת ָהָרצֹון ּבָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ַעד ׁשֶ

יף ְמֹאד: ָרצֹון ָחָזק ְוַתּקִ ֱאֶמת, ּבְ ּבֶ

ְליֹום־טֹוב

ים ֶאת  ר ֵהם קֹוְרִאים ּוְמַגּלִ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִמים טֹוִבים ַהּקְ ל ַהּיָ ִריָאה ׁשֶ ֹמַע קֹול ַהּקְ נּו ִלׁשְ ּוְתַזּכֵ
ָלאֹות,  ְלֵאי ּפְ דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ּפִ ים ְוִנְפָלאֹות ּגְ נּו ִנּסִ יָת ִעּמָ ים ָעׂשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ְבּ ָהָרצֹון. ּכִ
דֹוׁש הֹוֵצאָת אֹוָתנּו  ַסח ַהּקָ י ְבַחג ַהּפֶ ּכִ ְיֹהָוה ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש.  ֹלׁש ְרָגִלים, מֹוֲעֵדי  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ
אֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע  ַמּסֹות ּבְ אֹותֹות נֹוָראֹות, ּבְ ְצַרִים ּבְ ִמּמִ
דֹוׁש  ַהּקָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ּוְבַחג  ְלֵעיֵנינּו.  ִמְצַרִים  ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָלנּו  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּכְ ְנטּוָיה, 
קֹולֹות ּוְבָרִקים ָעֵלינּו ִנְגֵליָת  דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ּבְ אֹותֹות ּגְ ה ּבְ דֹוׁשָ ָנַתּתָ ָלנּו ֶאת ּתֹוָרְתָך ַהּקְ
ַמְענּו ִמּתֹוְך ָהֵאׁש,  נּו, ּוְדָבְרָך ׁשָ ר ְיֹהָוה ִעּמָ ּבֶ ָפִנים ּדִ , ּוָפִנים ּבְ ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ָעֵלינּו הֹוָפְעּתָ
ֵני ָהֲאָדָמה. ְוַחג  ר ַעל ּפְ ָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ֹזאת ּבְ ַמע ְוֹלא ִנְרָאה ּכָ ר ֹלא ִנׁשְ ֲאׁשֶ
ִעים  ר ִסיַני ַאְרּבָ ִמְדּבַ ְפּתָ אֹוָתנּו ְבּ ר ִהּקַ ף ַעְנֵני ָכבֹוד, ֲאׁשֶ דֹוׁש הּוא זֵֶכר ְלֶהּקֵ ּכֹות ַהּקָ ַהּסֻ
ְבַעת ַעְנֵני ָכבֹוד, ּוְבַעּמּוד ָעָנן ָהַלְכּתָ ְלָפֵנינּו יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה. ָמה ַרּבּו  ׁשִ ָנה ּבְ ׁשָ
ֲעֹרְך  ֵאין  ֵאֵלינּו  בֹוֶתיָך  ּוַמְחׁשְ ִנְפְלאֹוֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ְיֹהָוה,  יָך  ַמֲעׂשֶ
לׁש ְרָגִלים  ָ ל ַהּשׁ ל ֶאת ּכָ ים ְלַקּבֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ר. ַזּכֵ ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ ֵאֶליָך ַאּגִ
ְוַהּנֹוָרִאים,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְרָגִלים  ֹלׁש  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ה  ְוִנְזּכֶ ּוְבָטֳהָרה.  ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ל  דֹוָלה ׁשֶ ִריָאה ַהּגְ ָכל יֹום־טֹוב ְויֹום־טֹוב ֶאת קֹול ַהּקְ ֹמַע ּבְ מֹוֲעֵדי ְיֹהָוה ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ִלׁשְ
ָלל, ַרק  ּכְ ְבִעי  ַהּטִ ִחּיּוב  ֵאין ׁשּום  ׁשֶ ה ֶאת ָהָרצֹון  ּוְמַגּלֶ ְוקֹוֵרא  ְכִריז  ּמַ ׁשֶ ַהּיֹום־טֹוב ֹקֶדׁש, 
ין ָהֲעּכּו"ם ְלטֹוָבֵתנּו,  ִליָת )ִהְגֵליָת( אֹוָתנּו ּבֵ דֹוׁש ְלַבד. ּוִבְרצֹוְנָך ּגָ ְרצֹוְנָך ַהּקָ ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ּבִ
ם  ְוִתְנֹקם ּדַ יֵניֶהן ְמֵהָרה,  ה ָעִתיד ְלהֹוִציֵאנּו ִמּבֵ ְוַאּתָ את.  ּוְלָהֵתם ַחּטָ ע  ׁשַ א ַהּפֶ ֵדי ְלַכּלֵ ּכְ
ַמְחּתָ  ְוׂשָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאֶמת  ּבֶ יֹום־טֹוב  ְמַחת  ְלׂשִ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  פּוְך.  ָ ַהּשׁ ֲעָבֶדיָך 
ֵאין ָלּה ֵקץ ָוסֹוף, ָנִגיָלה  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ִמים־טֹוִבים ּבְ ָכל ַהּיָ ֹמַח ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ה ִלׂשְ יָך. ְוִנְזּכֶ ַחּגֶ ּבְ
ַדם  ָעָמיו ִיְרַחץ ּבְ י ָחָזה ָנָקם ּפְ יק ּכִ ַמח ַצּדִ תּוב, ִיׂשְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ יׁשּוָעֶתיָך. ִויֻקּיַ ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ
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ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ְוַתֲעֹקר  ָאֶרץ.  ּבָ ׁשֹוְפִטים  ֱאֹלִהים  ֵיׁש  ַאְך  יק  ַלַצּדִ ִרי  ּפְ ַאְך  ָאָדם  ְוֹיאַמר  ע.  ָהָרׁשָ
ֵני  ים ִמּבְ ֵהם ַהַחּיֹות ָרעֹות ַהּדֹוְרִסים ְוטֹוְרִפים ַרּבִ ֲאַגת ַהּצֹוְרִרים, ׁשֶ ל קֹול ׁשַ ה ּוְתַבּטֵ ּוְתַכּלֶ
ְוֵדעֹות  ָזרֹות  ָחְכמֹות  ּבְ עּוָתם  ִרׁשְ ַעל־ְיֵדי  ְוָנבֹוכּו  ִנְתעּו  ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ַהּטֶ ַחְכֵמי  ֵהם  ׁשֶ ַעֵמנּו, 
ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ְוצֹוִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֵני  ּבְ ַעל  ם  ּגַ אֹוְרִבים  ְוֵהם  דֹול.  ּגָ יקֹוְרסּות  ַוֶאּפִ ְנבֹוכֹות 
טּות  ׁשְ ּבִ דּו  ִנְלּכְ ר  ֲאׁשֶ נּו,  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ְוטֹוְרִפים  ּדֹוְרִסים  ְוֵהם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ם  ְלַקְחּתָ
ים  ֵהם יּוָקׁשִ ח ּכָ ּפָ ִרים ָהֲאחּוזֹות ּבַ ּפֳ ּצִ ֹתא ִמְכָמר, ּכַ ָחְכָמָתם ּכְ ְטֵעת ְוָנְפלּו ּבְ ָחְכָמָתם ַהּמֻ
יקֹוְרסּות,  ְוָהֶאּפִ ַבע  ַהּטֶ ָחְכַמת  ּבְ לּו,  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ יו  ַעְכׁשָ ַהזֹּאת  ָהָרָעה  ֵעת  ּבָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ

ֹזאת ִמימֹות עֹוָלם: ר ֹלא ָהְיָתה ּכָ יֹוֵתר, ֲאׁשֶ עֹוָלם ּבְ יו ּבָ ָטה ַעְכׁשָ ּשְׁ ר ִהְתּפַ ֲאׁשֶ

ֳהָרִים,  ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ּתַ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ ה ַהּגִ ֲאָהּה ְיֹהָוה, ֵאיָכה ַנֲעׂשֶ
ר  ים, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְלַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יו ּבַ ר ִנְתַקּיֵם ַעְכׁשָ ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ּבְ
ָך,  ָרֵאל ַעּמֶ ין ִיׂשְ ָיֵמינּו ּבֵ ַחת ַהזֹּאת ּבְ ְסּפַ ָתה ַהּמִ י ָפׂשְ ֹמהּו ֹלא ִנְהָיָתה ְוָכֹמהּו ֹלא תֹוִסיף. ּכִ ּכָ
ילֹוסֹוְפָיא, ּוְמִפיִצים  ֶדֶרְך ָחְכַמת ַהּפִ ַדְרֵכיֶהם ָהָרִעים ּבְ ים ּבְ ִרים ִחּבּוִרים ַרּבִ ר ֵהם ְמַחּבְ ֲאׁשֶ
רֹות ְוֵאין  יֶהם ָהָרעֹות ְוַהזָּרֹות ְוַהּמָ לֹום ֶאֶרס ִחּצֵ ָרֵאל, ּוַמְכִניִסים ַחס ְוׁשָ ֵני־ִיׂשְ ין ּבְ אֹוָתם ּבֵ
יִכים ֲעֵליֶהם  ר ֵהם ַמְמׁשִ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ָך־ִיׂשְ ה ַהזֹּאת. ֲחֹמל ַעל ַיְלֵדי ַעּמְ ֵאב ַמּכָ יׁש ּכְ ְרּגִ ּיַ ִמי ׁשֶ
ים ַעְצָמם  ׁשִ ה ִמְתַלּבְ ִחּלָ י ַבּתְ ָאה. ּכִ ֲעבֹות ָהֲעָגָלה ַחּטָ ְך ּכַ ְוא ְוַאַחר־ּכָ ָ ַחְבֵלי ַהּשׁ ֶהָעֹון ַהזֶּה ּבְ
ר  ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ רֹוִצים ְלַהְדִריָכם ּבְ ָעִרים, ּוַמְטִעים ׁשֶ נֹות ַהּנְ ַתּקָ רֹוִצים ּבְ אּות ְואֹוְמִרים ׁשֶ ַרּמָ ּבְ
ְך, ּוַמְרִחיִקין  ל־ּכָ ֵאיָנה ֻמְכַרַחת ּכָ ְקּדּוק ּוְלַבּלֹות ָיִמים ַעל ָחְכָמה זֹו, ׁשֶ ָדם ָחְכַמת־ַהּדִ ְלַלּמְ
ֵייָנּה  ר  ִעּקָ ֵהם  ׁשֶ ּופֹוְסִקים,  ָמָרא  ּגְ הּוא  ׁשֶ ְכָרח,  ַהּמֻ דֹוׁש  ַהּקָ ּמּוד  ַהּלִ ר  ֵמִעּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ
ע  ׁשַ ּפֶ מֹוִסיִפים  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה.  ַעל־ּפֶ ּבְ ְוׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ לּוִלים  ּכְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ
ָחְכַמת  ְכִניִסים אֹוָתם ּבְ ּמַ ֶהם ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִים ּוְכָתָבם, ַעד ׁשֶ ים ִלְלֹמד ִעּמָ ע ּוְמַפּתִ ׁשַ ַעל ּפֶ
ׁש, ְונֹוֲחִרים ְודֹוְרִסים ְוטֹוְרִפים ְועֹוְקִרים  ָיַדִים ַמּמָ ָלִדים ּבְ יקֹוְרסּות, ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּיְ ָהֶאּפִ

ֵני ָהעֹוָלמֹות: ָיַדִים ִמּשְׁ אֹוָתם ּבְ

ָחִקים ֲהֹלא ָכל  ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום ּוַמה ּנְ ל עֹוָלם, ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָתם,  ם ָהָרָעה, ֹלא ָעֵלינּו ְתֻלּנָ ְבּתָ ָנָתם ּוַמֲחׁשַ ּוָ ה יֹוֵדַע ּכַ ה יֹוֵדַע. ַאּתָ ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ַהּנִ
ַחס  ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  ָהָרָעה  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְלִפי  י  ּכִ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ְלַבד  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ
ַרֵחם  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָחִליָלה.  ָהעֹוָלם  ִמן  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְותֹוָרְתָך  ְמָך  ׁשִ יַח  ּכִ ְלַהׁשְ לֹום,  ְוׁשָ
ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת,  יֵענּו ּבְ ָרֵאל, חּוס ְוַרֵחם ְוהֹוׁשִ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל־ּכָ
ֵעת  ּבָ ה  ַעּתָ ַגם  ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ְוָרעֹות.  ַרּבֹות  ָצרֹות  ֲאָלִפים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ִמּכַ נּו  ְלּתָ ִהּצַ ְכָבר  י  ּכִ
ְבָעה ְוֵאין ִמי  ֹראׁש ָהָהר ְוַכּנֵס ַעל ַהּגִ ֶרן ּבְ ַאְרנּו ַכּתֹ ר ִנׁשְ יָחא, ֲאׁשֶ עּוְקָבא ִדְמׁשִ ַהזֹּאת, ּבְ
ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ַהזֹּאת.  ה  ּוַמּכָ ָצָרה  ֵאב  ּכְ יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִמי  ֵאין  י  ּכִ ֲעֵדנּו,  ּבַ ַיֲעֹמד 
תּוב, ְלַמֲעִני  ּכָ ים ְוֵרִקים. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ּלִ ה ְוֹלא ָלנּו ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ּדַ ְלַבד, ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ
ל אֹוָתנּו  ֶמָך, ְוַהּצֵ ן. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ י ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ה ּכִ ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ
ּלֹא ִיְלְמדּו ִסְפֵריֶהם ְוֹלא  ַבע, ׁשֶ ל ָחְכַמת ַהּטֶ ָרֵאל ִמּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ְוֶאת ַזְרֵענּו ְוֶאת ּכָ
עֹוֵתיֶהם.  ָעה ִמּדֵ ָברֹוֵתיֶהם ְוֹלא ׁשּום ּדֵ ם ׁשּום ְסָבָרא ִמּסְ ִלּבָ ַדְרֵכיֶהם ְוֹלא ִיְכֹנס ּבְ ֵיְלכּו ְבּ



ה ְלתֹוָרה ד ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרעד

ּתֹוָרה ַעד  ן  ַמּתַ ִמּיֹום  ּה ֵמעֹוָלם  ּבָ ְרכּו  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ֶדֶרְך ֲאבֹוֵתינּו,  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵליֵלְך  נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ
ָוַלְיָלה,  ה ְלַבד יֹוָמם  דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ְוַלֲהגֹות ּבְ דֹוׁשָ יֵני ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַהּיֹום ַהזֶּה, ִלְלֹמד ּדִ
ְבֵרי־תֹוָרְתָך  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַקּיֵם  ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ְוִלׁשְ ה,  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ
ל ָהעֹוָלם  ַבע ִמּכָ ל ָחְכַמת ַהּטֶ ּטֵ ָלל. ְוִתְתּבַ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ּבְ ַאֲהָבה ּבֶ ּבְ
עֹוָלם, ְוֵיְדעּו  ט ֶהָאַרת ָהָרצֹון ּבָ ֵ ּשׁ . ְוִיְתּפַ ָחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ דֹוׁש ֲאׁשֶ ָרֵאל ַהּקָ ָך ִיׂשְ ּוִבְפָרט ֵמַעּמְ

דֹוׁש ְלַבד: ְרצֹוְנָך ַהּקָ ָלל, ַרק ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ּבִ ַבע ּכְ י ֵאין ׁשּום ִחּיּוב ַהּטֶ ַהּכֹל ּכִ

ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ָכל־ֵעת  ּבְ יץ  ְוַאּמִ יף  ְוַתּקִ ָחָזק  ְרצֹוֵננּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלָרצֹון  נּו  ּלָ ֻכּ ה  ְוִנְזּכֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ָעה ִיְתַחזֵּק ָהָרצֹון ּדִ ָעה ְוׁשָ ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאְתָך ּוְלתֹוָרֶתָך, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ׁשָ
ר ָוָדם ֲאָנְחנּו ּוֵמֹחֶמר ֹקַרְצנּו, ּוִמי ַיֲעָצר ּכַֹח  י ָבׂשָ , ּכִ ָיַדְעּתָ ה  י ַאּתָ ְויֹוֵתר. ּכִ ֶאְצֵלנּו יֹוֵתר 
ים ְוַחּיֹות  ָרִפים ְואֹוַפּנִ ַמִים ְוָכל ְצָבָאם ַמְלָאִכים ּוׂשְ ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ָ ֱאֶמת. ֵהן ַהּשׁ ְלָעְבְדָך ּבֶ
ְתָך  י ִלְגֻדּלָ ּיּוַכל ְלָעְבֶדָך, ּכִ ֵאר ְולֹוַמר ׁשֶ ּיּוַכל ְלִהְתּפָ ם ֶאָחד ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש ְוָכל ְצָבא ַמְעָלה, ֵאין ּגַ
ה ּוֶבן ָאָדם ּתֹוֵלָעה, ָעֵיף  י ֱאנֹוׁש ִרּמָ ה. ַאף ּכִ ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ ְמָך ְמֹרָמם ַעל ָכּ ֵאין ֵחֶקר, ְוׁשִ
ֹאַרח זּו  נּו, ּבְ תֹות ּוִמְכמֹורֹות ְלַנְפׁשֵ ר ָעֵלינּו ּופֹוֵרׂש ְרׁשָ ּבֵ ְוָיֵגַע, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִיְצֵרנּו ִמְתּגַ
ָהָרצֹון  יר  ְלַהְגּבִ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  נּו  ְוַזּכֵ ַרֲחֶמיָך,  ֹרב  ְכּ ָעֵלינּו  ִלי. חּוָסה  ַפח  ָטְמנּו  ְך  ֲאַהּלֵ
ַע  ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ ִמיד, ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ְרצֹונֹות טֹוִבים ּתָ יל ַעְצֵמנּו ִבּ ה ְלַהְרּגִ ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
מֹו  ּכְ ֶפׁש,  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ דֹוָלה  ּגְ ְתׁשּוָקה  ּבִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ּוְבִכּסּוִפין  ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ ִמיד,  ּתָ ֵאֶליָך 
ָלה  ּכָ ָחי.  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ְיֹהָוה  ְלַחְצרֹות  י  ַנְפׁשִ ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ֵאִרי ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: ׁשְ

ִמיד  ִתי ְוֶחְפִצי ּוְרצֹוִני ֲחָזִקים ּתָ ל ְמַגּמָ ְהֶיה ּכָ ּיִ ָך ֶאל ְרצֹוֶנָך, ׁשֶ ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ְמׁשְֹך ַעְבּדְ
ִתְרּדֹף  ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ַהְבֵלי  ַעל  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ְוֹלא  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות 
ין לֹו ָלָאָדם  ְמַלּוִ י ֵאין  ּכִ ַהּכֹל,  ח  ֶאּקַ י ֹלא ְבמֹוִתי  ּכִ ָלל,  ּכְ מֹון  ַהּמָ ּוְרצֹוִני ַאַחר  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ
ים  א ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ִלּיֹות ֶאּלָ ִטיָרתֹו ֹלא ֶכֶסף ְוֹלא ָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ַעת ּפְ ׁשְ ּבִ
ֶוה, ּוַמה  ׁשָ ה ָיַמי ּבְ ְך ֲאַבּלֶ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ְהֶיה ִלי ָממֹון ּוֵבין ָלאו, ּבֵ ּיִ ְלָבד. ּוֵבין ׁשֶ טֹוִבים ּבִ
ם ַלֲעֹבד  ֶמׁש, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל. ְוִאם ּגַ ָ ַחת ַהּשׁ ֲעֹמל ּתַ ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ּיִ
ִמיד ַרק ִלְזּכֹות  ְהֶיה ְרצֹוִני ָחָזק ּתָ ּיִ ִני ׁשֶ ִנים ַזּכֵ ל־ּפָ ים, ַעל־ּכָ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ אֹוְתָך ֵאיִני זֹוֶכה ּבַ
י  ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּתַ ה ׁשֶ ָלל, אּוַלי ֶאְזּכֶ ה ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוֹלא ַאְפִסיק ָהָרצֹון ּדִ

ֱאֶמת: ה ְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבֶ ָכל ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ְוַתְתִחיל ֵמַעּתָ ּכְ

ּלֹא ֶאּפֹל ִליֵדי ִזְקָנה ְלעֹוָלם,  יֵלִני ָתִמיד ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ָעַלי ּבְ
ָכל יֹום ּוְבָכל  ׁש ַעְצִמי ּבְ ה ְלַחּדֵ ָנה ֶאְצִלי ְלעֹוָלם. ַרק ֶאְזּכֶ ּלֹא ִתְהֶיה ֲעבֹוָדְתָך ְזֵקָנה ִויׁשָ ׁשֶ
ְקָנה ְדִסְטָרא  יֵלִני ִמזִּ ַעם ֵמָחָדׁש, ְוַתּצִ ָכל ּפַ ר ְנעּוַרי ְלַהְתִחיל ּבְ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ָעה ְלַחּדֵ ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
ְבֵרי  ּדִ ְלַקּיֵם  ה  ְוֶאְזּכֶ ַעְזֵבִני.  ּתַ ַאל  ּכִֹחי  ְכלֹות  ּכִ ִזְקָנה  ְלֵעת  ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ַאל  ָתִמיד,  ַאֲחָרא 
ֵעיַני  ְהֶיה דֹוֶמה ּבְ ּיִ סּוק, ַהּיֹום ַהזֶּה ִנְהֵייָת ְלָעם, ׁשֶ ְרׁשּו ַעל ּפָ ּדָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ִלְכֹנס  ַהּיֹום  י  ִהְתַחְלּתִ ִאּלּו  ּכְ ְבִרית,  ּבִ ִעּמֹו  י  ִנְכַנְסּתִ ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ
ים, ְוַתַעְזֵרִני  ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ָכל יֹום ִיְהיּו ּבְ ָך ַהּיֹום, ּבְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ תּוב, ֲאׁשֶ ּכָ ָרֵאל, ּוְכמֹו ׁשֶ ִיׂשְ
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ּוְבֹעֶצם  ָלל,  ּכְ ּלֹא ֲאַיֵאׁש ַעְצִמי ְלעֹוָלם ׁשּום ֵיאּוׁש  ׁשֶ ָכל ֵעת  ּבְ ֵצִני ָתִמיד  ּוְתַאּמְ ֵקִני  ּוְתַחזְּ
ית, ִליׁשּוָעה  ּיִ ה ְלַקּוֹות ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה ֲאִמּתִ חּוָתה ְמֹאד ְמֹאד, ֶאְזּכֶ ֵפָלה ְוַהּפְ ַמְדֵרָגִתי ַהּשְׁ
ָלִאיׁש  ָראּוי  ּכָ ֵלמּות  ַהּשְׁ ְלַתְכִלית  ִלְזּכֹות  ָתִמיד  ה  ַוֲאַחּכֶ ַוֲאַיֵחל  ה  ַוֲאַקּוֶ ִמיד,  ּתָ ֵלָמה  ׁשְ
ֲאַחזֵּק  ַרק  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהָרצֹון  ֶאת  ֶאֱעֹזב  ְוֹלא  ה  ַאְרּפֶ ְוֹלא  י,  נֹוָצְרּתִ ְלַכְך  ר  ֲאׁשֶ ְרֵאִלי,  ׂשְ ַהּיִ
ּתֹוֵקק  ְלִהׁשְ ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  יֹוֵתר,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהָרצֹון  ׁש  ְלַחּדֵ ָכל־ֵעת  ּבְ ַעְצִמי 

ָרצֹון ָחָזק ָחָדׁש ְלַגְמֵרי: ַע ֵאֶליָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבְ ְעּגֵ ְוִלְכֹסף ּוְלִהְתּגַ

ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה ָעֵלינּו,  ְגּ ִיְרָאה  יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּלּות ָהָרצֹון  ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ נּו  ּוְתַזּכֵ
מֹו  ּכְ ה,  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ְגּ ִיְרָאה  ּבְ ָך  ּוְלָעְבּדְ ָתִמיד  ָך  ִמּמְ ְוִלְפֹחד  ְוִלְרֹעד  ֵרא  ְלִהְתּיָ
ַפַחד ּוְבַרַעד ַנְמִליְכָך ָעֵלינּו, ֶאָחד ָיִחיד  ְרָעָדה. ּבְ ִיְרָאה ְוִגילּו ּבִ תּוב, ִעְבדּו ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ּכָ ׁשֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ָך ָעֵלינּו.  דֹול ֵמִאּתְ ּגָ יְך ֶחֶסד  ה ְלַהְמׁשִ דֹוׁשָ ְרָאה ַהּקְ ַהּיִ ה ַעל־ְיֵדי  ִנְזּכֶ ׁשֶ ּוְמֻיָחד, ַעד 
ְיִגיָעה  ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹוָלה,  ְגּ ַהְרָחָבה  ּבְ טֹוָבה  ּוַפְרָנָסה  דֹוָלה  ּגְ ַפע  ׁשֶ יְך  ְלַהְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְוֹלא  ָלל.  ּכְ ֵתנּו  ּיָ ֲעׂשִ ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵלנּו  ַכְלּכְ ּתְ ְלַבד  ה  ַאּתָ ַרק  ָלל,  ּכְ ּוְמָלאָכה  ֵעֶסק  ׁשּום  ּוְבִלי 
ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  ַלְחׁשֹב  ְוֹלא  ן  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ְמָלאָכה  ׁשּום  ְוֹלא  ֵעֶסק  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ִנְצָטֵרְך 
ְלַבד.  ָך  ֵמִאּתְ ָצְרֵכינּו  ל  ָכּ ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ינּו  ַחּיֵ ּתְ ְלַבד  דֹול  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ַרק  ְרָנָסה,  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ
תּוב, ְוָעְמדּו ָזִרים  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ית ַעל־ְיֵדי ֲאֵחִרים, ִויֻקּיַ נּו ַנֲעׂשֵ ְהֶיה ְמַלאְכּתֵ ּתִ ה ׁשֶ ְוִנְזּכֶ
ֱאֹלֵהינּו  ְרֵתי  ְמׁשָ ֵראּו  ּקָ ּתִ ְיֹהָוה  ֲהֵני  ּכֹ ם  ְוַאּתֶ ְוֹכְרֵמיֶכם,  ֵריֶכם  ִאּכָ ֵנָכר  ּוְבֵני  ְוָרעּו ֹצאְנֶכם 
ים  ים ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ַהֶהְכֵרִחּיֹות ְלַבד ֵהם ַרּבִ י ְצָרֵכינּו ֵהם ַרּבִ ה יֹוֵדַע, ּכִ י ַאּתָ ֵיָאֵמר ָלֶכם, ּכִ
ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ִמְצָוה  ְוָצְרֵכי  ְוִדירֹות,  ים  ּוַמְלּבּוׁשִ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ְמֹאד, 
ִמים ַעל  לֹום ְלַבּלֹות ַהּיָ ר ְיכֹוִלים ַחס ְוׁשָ ים, ֲאׁשֶ ָאר ִהְצָטְרכּות ַהֶהְכֵרִחּיִ ַכר ִלּמּוד, ּוׁשְ ּוׂשְ
ְצָדָקה ָתִמיד, ַעד  ּבִ ְלַהְרּבֹות  נּו  ְוַזּכֵ ִמזֶּה,  יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ׁשָ ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ְלַבד.  ַהֶהְכֵרִחּיּות 
ֶחֶסד  עֹוָלם  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ָעֵלינּו  דֹול  ּגָ ֶחֶסד  יְך  ְלַהְמׁשִ ָדָקה  ַהּצְ ְזכּות  ּבִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָלל, ְוֹלא ִנְצָטֵרְך ַלֲעׂשֹות  א ּכְ ִלי ִאְתָערּוָתא ִדְלַתּתָ ָך ְלַבד, ּבְ ַחְסּדְ ֶנה. ּוְתַקּיֵם ָהעֹוָלם ּבְ ִיּבָ
עֹוָלְמָך  ָראָת  ּבָ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ְרָנָסה.  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ְמָלאָכה  ׁשּום  ְוֹלא  ֵעֶסק  ׁשּום 
ן ָלנּו  ָך ְוִתּתֶ יַע ָעֵלינּו ַחְסּדְ ּפִ ׁשְ ן ּתַ ָלל, ּכֵ א ּכְ ִלי ִאְתָערּוָתא ִדְלַתּתָ ָך ַהּטֹוב ְלַבד, ּבְ ַחְסּדְ ּבְ
נּוִיים  ּפְ ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ ְלַמַען  ָלל,  ְכּ ֵתנּו  ּיָ ֲעׂשִ ִלי  ּבְ ְלַבד  ָך  ֵמִאּתְ ְצָרֵכינּו  ְוָכל  ְרָנסֹוֵתינּו  ּפַ ל  ָכּ
ים טֹוִבים, ְוֹלא ִניַגע ָלִריק ְוֹלא ֵנֵלד  ה ּוִמְצֹות ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ֵעֶסק, ְוַלֲעֹסק ַרק ּבַ ִמּכָ
עֹוָלם ּוְתַחזֵּק ֶאת ֱאמּוַנת  ה ָהָרצֹון ּבָ ֱאֶמת, ּוְתַגּלֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ָהָלה. ְוִנְזּכֶ ַלּבֶ
יל ׁשּום ָסֵפק  ָחׁש ְלַהּטִ ַח ְלֵמַצח ַהּנָ ֵפקֹות, ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכּ ל ַהּסְ ל ּכָ דֹול, ּוְתַבּטֵ ֹחזֶק ּגָ ָהָרצֹון ּבְ
ם ּכַֹח ַמְלכּוֶתָך,  ּלָ ירּו ֻכּ דֹוָלם, ְוַיּכִ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ם ֵיְדעּו אֹוְתָך ְלִמּקְ ּלָ לֹום, ַרק ּכֻ ָרצֹון ַחס ְוׁשָ ּבָ
ְרצֹון ַהּבֹוֵרא  ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ַרק ּבִ ָלל, ׁשֶ ִלי ׁשּום ָסֵפק ּכְ יִדיָעה ֲחָזָקה ּוְנכֹוָנה, ּבְ ְוֵיְדעּו ַהּכֹל ּבִ
י ְיַמֵחא  א ְוָדְיֵרי ַאְרָעה ְוֹלא ִאיַתי ּדִ ַמּיָ ֵחיל ׁשְ ֵיּה ָעֵביד ּבְ מֹו ָלֶנַצח. ּוְכִמְצּבְ ַרְך ׁשְ ְלַבד ִיְתּבָ

: ִביֵדּה ְוֵיאַמר ֵלּה ָמה ֲעַבְדּתְ

דּו  ָבר ָנְפלּו ְוִנְלּכְ ר ּכְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ָפׁשֹות ֵמַעּמְ ל ַהּנְ ים ַעל ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ּבְ
ֲעֵליֶהם  ְוָתִאיר  לֹום.  ְלׁשָ ם  ָ ִמּשׁ ְותֹוִציֵאם  ְמֹאד,  ָרה  ְוַהּמָ ָהָרָעה  ַבע  ַהּטֶ ָחְכַמת  ת  ֶרׁשֶ ּבְ



ה ְלתֹוָרה ד ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרעו

ִחּיּוב  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ֵהם,  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ָהֱאֶמת  ָלֶהם  ע  ְוִיְתַוּדַ ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ה  לֹום. ּוֵמַעּתָ צּוָדָתם ְלׁשָ דֹוׁש ְלַבד, ְוִיְפְרחּו ִמּמְ ְרצֹוְנָך ַהּקָ ָלל, ַרק ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ּבִ ְבִעי ּכְ ַהּטִ
ד  ּלֹא ִיְהֶיה ִנְלּכַ נּו ׁשֶ יֵלנּו ֻכּלָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ָרֵאל, ְוִתׁשְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ּכָ
י ִאם ַעל  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ָלנּו ַעל  ֵאין  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַבע ַחס  ַהּטֶ ָחְכַמת  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ׁשּום ֶאָחד 
ָהָיה  ָרֵאל. לּוֵלי ְיֹהָוה ׁשֶ ָהָיה ָלנּו ֹיאַמר־ָנא ִיׂשְ תּוב, לּוֵלי ְיֹהָוה ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַמִים, ּכְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר  ִים ׁשְ נּו. ֲאַזי ַהּמַ ם ּבָ ֲחרֹות ַאּפָ ָלעּונּו ּבַ ים ּבְ קּום ָעֵלינּו ָאָדם. ֲאַזי ַחּיִ ָלנּו ּבְ
יֶהם.  ּנֵ ּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלׁשִ רּוְך ְיֹהָוה ׁשֶ ִים ַהזֵּיֹדִנים. ּבָ נּו ַהּמַ נּו. ֲאַזי ָעַבר ַעל ַנְפׁשֵ ַעל ַנְפׁשֵ
ֹה  ם ְיֹהָוה עׁשֵ ׁשֵ ר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו. ֶעְזֵרנּו ּבְ ּבָ ח ִנׁשְ ים ַהּפַ ח יֹוְקׁשִ ִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמּפַ נּו ּכְ ַנְפׁשֵ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ה ּכִ ֲעׂשֶ ָעְננּו, ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ּנַ י ָעֶליָך ִנׁשְ ַמִים ָוָאֶרץ. ָעְזֵרנּו ּכִ ׁשָ

ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו,  ֵלָמה ְלָכל ּתַ יְך ְרפּוָאה ׁשְ ְמׁשִ ים ּתַ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ּוִבְזכּות  ַגׁשְ ּקּוֵני ְרפּואֹוֵתיֶהם ּבְ ָכל ּתִ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ א ָכל ַמּכֹות ַעּמְ ּוְתַרּפֵ
ֲעֹונֹוֵתינּו  ַלְחּתָ ֲעֵליֶהם ַמּכֹוֶתיָך ּבַ ר ׁשָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ל חֹוֵלי ַעּמְ ַרֵחם ַעל ּכָ ָדָקה ּתְ ְוֹכַח ַהּצְ
ְלקּוִלים ְוָכל  ל ַהּקִ יְך ְותֹוִציא ּכָ ּכֹות, ְוַתְמׁשִ י ָכל ַהּמַ ִחין ּפִ ְהיּו ִנְפּתָ ּיִ ים, ְוַתֲעֹזר ָלֶהם ׁשֶ ָהַרּבִ
ְזכּות  ָרֵאל, ּבִ ָך ִיׂשְ ל ַמּכֹות ַעּמְ ֻקְלָקִלים ִמּתֹוְך ּכָ ִמים ָהֲעכּוִרים ְוַהּמְ חֹות ָרעֹות ְוָכל ַהּדָ ַהּלֵ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ּוִבְזכּות  ית.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָחְכָמה  ָקנּו  ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ֵקִנים  ַהזְּ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ין ֶאת ָהָרצֹון, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּוְמַגּלִ ֵהם קֹוְרִאין  ׁשֶ ְיֹהָוה ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש,  ְרָגִלים מֹוֲעֵדי  ֹלׁש  ָ ַהּשׁ
ים ְוַצִחים ּוְטהֹוִרים,  ִמים ַזּכִ ְהיּו ָכל ַהּדָ ּיִ ִמים, ַעד ׁשֶ ל ַהּדָ ס ּוְלָהִדיַח ֶאת ּכָ ה ְלַטֵהר ּוְלַכּבֵ ִנְזּכֶ
ֵסֶדר  ב ִסּבּוָבם ְוִהּלּוָכם ּכְ ָס"ה ִגיֵדינּו ְלַסּבֵ ָכל ַרַמ"ח ֵאָבֵרינּו ּוְשׁ ּבְ ִמים ׁשֶ ל ַהּדָ ְלַמַען יּוְכלּו ּכָ
ה  ָך, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ דֹול ֵמִאּתְ יְך ָעֵלינּו ֶחֶסד ּגָ ֱאֶמת, ְוַתְמׁשִ ָראּוי ָלֶהם ּבֶ דֹול ּכָ ְמִהירּות ּגָ ּבִ
ָך  נּו ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּכֹות ְוָכל ִנְגֵעי ַעּמְ י ָכל ַהּמַ ר ּפִ ּיְֻסּגַ ׁשֶ
ׁשּום  ַעל  ָאנּו סֹוְמִכים  ֵאין  י  ּכִ ַמּכֹוֵתינּו,  ְלָכל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ים  ָעִנים ְוִלְרפּואֹוֶתיָך ָאנּו ְמַקּוִ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ָלל, ּכִ ַבע ּכְ ֶדֶרְך ַהּטֶ ה ּבְ ְרפּוָאה ְוִסּבָ
ָכל  ל ַמּכֹוֵתינּו ּבְ בֹוָתם. ְרָפא ָנא ֶאת ּכָ ׁש ְלַעּצְ בּוֵרי ֵלב ּוְמַחּבֵ ה רֹוֵפא ִלׁשְ י ַאּתָ ּוְמַיֲחִלים, ּכִ

ה: י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּכִ ַגׁשְ ִחינֹות ּבְ ַהּבְ

נּו ְצָדָקה ְלַמַען  ִעּמָ ה  ְיׁשּועֹות, ּבֹוֵרא ְרפּואֹות, ֲעׂשֵ זֹוֵרַע ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ֹלא  ָורּוַח  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ ַרֲחִמים.  ְבּ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ ל  ָכּ א  ּוַמּלֵ ֶמָך,  ׁשְ
ְוֹכָחם  ְזכּוָתם  ּבִ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִבְזכּות  נּו  ְוַזּכֵ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו  ִתְגְמֵלנּו.  ְכָרעֹוֵתינּו 
ה  ְרצֹונֹות. ְוִנְזּכֶ ּבִ יְך ְוָתִאיר ָעֵלינּו ֶהָאַרת ָהָרצֹון ָהֶעְליֹון, ֶהָאַרת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ָרצֹון ׁשֶ ְמׁשִ ּתַ
ֵלָמה  ֱאמּוָנה ׁשְ נּו ְלַהֲאִמין ּבֶ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ עֹוָלם ְלׁשֶֹרׁש ָהָרצֹון, ַעד ׁשֶ ּבָ ל ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ר ּכָ ֵ ְלַקּשׁ
דֹול  ְמָך ַהּגָ ִמיד ְלׁשִ ַע ּתָ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ ְרצֹוְנָך ְלַבד, ְוִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ַהּכֹל ּבִ ַוֲחָזָקה ּוְנכֹוָנה ׁשֶ
ינּו  ל ְיֵמי ַחּיֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּכָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ יץ ּבֶ יף ְוָחָזק ְוַאּמִ ּקִ ָרצֹון ּתַ ֱאֶמת, ּבְ ְוַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ
ַוֲעצּוָמה ַעל־ ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ְלׂשִ ה ָלֹבא  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְנָצִחים, ַעד  ּוְלֵנַצח  ְלעֹוְלֵמי ַעד 

ְמַחת יֹום טֹוב ֹקֶדׁש  יְך ָעֵלינּו ׂשִ ֱאֶמת. ְוַתְמׁשִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ְיֵדי ְרצֹוֵנֵנּו ְוכֹוְסֵפנּו ֶהָחָזק ְלׁשִ
ְמָחה ְוֶחְדָוה,  ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה ּוְבׂשִ ֱאֶמת ּבְ ְמָחה ָתִמיד, ּוְלָעְבְדָך ּבֶ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ִמיד, ְוִנְזּכֶ ּתָ



ְקעּו ֱאמּוָנה ְנָיָנא י ּתֹוָרה ה י ּתִ תרעזּתִ

י ִתְפֶאֶרת  ל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו. ּכִ ְמָך ְיִגילּון ּכָ ׁשִ תּוב, ּבְ ּכָ נּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ִויֻקּיַ
נּו. חּוס ַוֲחֹמל ָנא  ָרֵאל ַמְלּכֵ נּו ְוִלְקדֹוׁש ִיׂשְ י ַליֹהָוה ָמִגּנֵ רּום ַקְרֵננּו. ּכִ ה ּוִבְרצֹוְנָך ּתָ ֻעזָּמֹו ָאּתָ
יֵלִני  ּצִ ִצְדָקְתָך ּתַ ָפֶניָך. ּבְ נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ים ָלֹבא ְמֵהָרה ְלָכל ַמה ּשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ָעֵלינּו ְוַזּכֵ
ר  י ְיַסּפֵ ֶתָך. ּפִ ִהּלָ ל ּתְ י ַעל ּכָ ִמיד ֲאַיֵחל ְוהֹוַסְפּתִ יֵעִני. ַוֲאִני ּתָ ה ֵאַלי ָאְזְנָך ְוהֹוׁשִ ֵטִני ַהּטֵ ּוְתַפּלְ
יר  ְגֻברֹות ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַאְזּכִ י ְסֹפרֹות. ָאבֹוא ּבִ י ֹלא ָיַדְעּתִ ׁשּוָעֶתָך ּכִ ל ַהּיֹום ּתְ ִצְדָקְתָך ּכָ
יָבה  יד ִנְפְלאֹוֶתיָך. ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ה ַאּגִ עּוָרי ְוַעד ֵהּנָ ִני ִמּנְ ְדּתַ ָך. ֱאֹלִהים ִלּמַ ִצְדָקְתָך ְלַבּדֶ
בּוָרֶתָך. ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים ַעד ָמרֹום  יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור ְלָכל ָיבֹוא ּגְ ַעְזֵבִני ַעד ַאּגִ ֱאֹלִהים ַאל ּתַ
יִני  ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ר ִהְרִאיַתִני ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ּתָ ֹדלֹות ֱאֹלִהים ִמי ָכמֹוָך. ֲאׁשֶ יָת ּגְ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ְכִלי ֶנֶבל  ם ֲאִני אֹוְדָך ּבִ ַנֲחֵמִני. ּגַ ִתי ְוִתּסֹב ּתְ ֻדּלָ ֶרב ּגְ ֲעֵלִני. ּתֶ ׁשּוב ּתַ ֹהמֹות ָהָאֶרץ ּתָ ּוִמּתְ
ר  י ֲאׁשֶ ְך ְוַנְפׁשִ ָרה ּלָ י ֲאַזּמְ ָפַתי ּכִ ה ׂשְ ּנָ ַרּנֵ ָרֵאל, ּתְ ִכּנֹור ְקדֹוׁש ִיׂשְ ָרה ְלָך ּבְ ָך ֱאֹלָהי ֲאַזּמְ ֲאִמּתְ
י ָרָעִתי. ִיְהיּו ְלָרצֹון  י ָחְפרּו ְמַבְקׁשֵ י ֹבׁשּו ּכִ ה ִצְדָקְתָך ּכִ ְהּגֶ ל ַהּיֹום ּתֶ ם ְלׁשֹוִני ּכָ ִדיָת. ּגַ ּפָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ְקעּו ֱאמּוָנה ּתֹוָרה ה י ּתִ

ל ֶאָחד א.  ְוָצִריְך ּכָ ר הּוא ָהֱאמּוָנה,  ָהִעּקָ
ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנתֹו  ִאם  ַעְצמֹו  ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ
י ַעל־ ּכִ ִמיד.  ּתָ ֱאמּוָנה  ּבֶ ּוְלַחזֵּק ֶאת ַעְצמֹו 
ֻמְפָלאֹות  ַמּכֹות  ִאים  ּבָ ֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ ְיֵדי 
ה  ִפּלָ ֵאין מֹוִעיל ָלֶהם ֹלא ְרפּואֹות ְוֹלא ּתְ ׁשֶ
ֵהם  ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ָאבֹות.  ְזכּות  ְוֹלא 
ַעל־ְיֵדי  ַרק  ֵדִלים  ּגְ ְוֵהם  ִבים,  ֲעׂשָ ַעל־ְיֵדי 
ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהְרפּוָאה  ּכַֹח  ר  ִעּקַ ם  ּגַ ֱאמּוָנה. 
ּיֵׁש  ׁשֶ ֶדר  ַהּסֵ י  ַעל־ּפִ הּוא  ב,  ָוֵעׂשֶ ב  ֵעׂשֶ
ַמן,  ְוַהזְּ קֹום  ַהּמָ ְלִפי  ָרִעים  ְוַהזְּ ִבים  ְלָהֲעׂשָ
ֵדִלין  ּגְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָהָראּוי,  קֹום  ּמָ ּבַ ְלָקְצָרם  ַהְינּו 
אֹות,  ְלַרּפְ ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ּבְ
ְלָקְצָרם  ְוֵכן  ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ֵדִלין  ּגְ ׁשֶ ּכְ ְוֹלא 
ל ּכֹחֹו  ּכָ ב ׁשֶ י ֵיׁש ֵעׂשֶ ַמן ָהָראּוי ָלֶהם, ּכִ זְּ ּבַ
ּלֹא  ׁשֶ ּקֹוְצִרים אֹותֹו ַעד  ׁשֶ ּכְ אֹות הּוא  ְלַרּפְ
ב  ְך. ְוֵכן ֵיׁש ֵעׂשֶ ִליׁש ְוֹלא ַאַחר־ּכָ ֵהִביא ׁשְ
ַעד  ְגָמר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַרק  אֹות  ְלַרּפְ ּכֹחֹו  ל  ּכָ ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה  ְוֹלא ֹקֶדם.  ּנֹוֵפל ֵמֵאָליו  ׁשֶ
ְמקֹוָמם  ּבִ ְלָקְצָרם  ָרִעים  ַהזְּ ֵסֶדר  ה  ַנֲעׂשֶ
ּכַֹח  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָראּוי,  ם  ּוִבְזַמּנָ

אֹות. ְוַעל־ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה קֹוְצִרין  ְלַרּפְ
ֲאָבל  ִלְרפּואֹות  ַעְצָמם  ָרִעים  ַהזְּ אֹוָתם 
ן  ְוַעל־ּכֵ ָהָראּוי,  ם  ּוִבְזַמּנָ ְמקֹוָמם  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ
ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ ם  ּגַ אֹות.  ְלַרּפְ ּכַֹח  ָלֶהם  ֵאין 
ְזכּוָתם,  ּבִ ִלְרפּוָאה  ִלְזּכֹות  ָאבֹות  ְזכּות 
ר ַמה  ם ִעּקַ ן ַרק ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה. ּגַ ם ּכֵ הּוא ּגַ
ם  תֹו, הּוא ּגַ ׁשָ ּקָ ה ִלְפֹעל ּבַ ִפּלָ ּמֹוֶעֶלת ַהּתְ ֶ ּשׁ
ְנִפיַלת  ם ַעל־ְיֵדי  ּגַ ן ַרק ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה.  ּכֵ
ְצָעָקה  קֹול  ְלַהחֹוֶלה  מֹוִעיל  ֵאין  ָהֱאמּוָנה 
ְפָעִמים ְמַרֲחִמין ָעָליו  ּלִ ל ָאח ּוְגִניחֹות, ׁשֶ ׁשֶ
ְנִפיַלת  ְוַעל־ְיֵדי  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן 

ם זֶה ֵאין מֹוִעיל: ָהֱאמּוָנה ּגַ

מֹוִעיל ב.  ְוֵאין  ֵמֱאמּוָנה,  נֹוֵפל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ָצִריְך  ָאז  ּבּור,  ּדִ ֹלא  ּבְ ְצָעָקה  קֹול  ֲאִפּלּו 
ים  ֲעַמּקִ "ִמּמַ ְבִחיַנת:  ּבִ ב  ַהּלֵ ֵמֹעֶמק  ִלְצֹעק 
א,  ִלּבָ ּדְ ֵמֻעְמָקא  א(,  קל,  ים  ִהּלִ )ּתְ ה'"  ְקָראִתיָך 
ֲעֻמּקֹות  ֵעצֹות  ים  ּלִ ִנְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֶאָחד  ל  ּכָ ם  ְלַנְפׁשָ ֵעָצה  ָלֵתת  ּיֹוְדִעים  ׁשֶ
ֵדָלה  ּגְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִריְך.  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶאָחד 
חֹוְזִרים  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶנת,  ּקֶ ְוִנְתּתַ ָהֱאמּוָנה 



ְקעּו ֱאמּוָנה ְנָיָנא י ּתֹוָרה ה י ּתִ ּתִ תרעח

ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ִנים  ּקְ ְוִנְתּתַ
ה ְוכּו': ְרפּוָאה ּוְזכּות ָאבֹות ּוְתִפּלָ

ְבִחיַנת: ג.  ּבִ ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ּדּול  ּגִ ר  ִעּקַ
ל  ּכָ ַהְינּו  ג(,  צב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ילֹות"  ּלֵ ּבַ "ֶוֱאמּוָנְתָך 
ְיָלה ְוִנְתָקֵרב  ְדֶחה ְוהֹוֵלְך ֵחֶלק ֵמַהּלַ ּנִ ֶ ַמה ּשׁ
יֹוֵתר,  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ל  ּדֵ ִנְתּגַ ַהּיֹום,  אֹור  ֶאל 
ָהֱאמּוָנה  ל  ּדֵ ִנְתּגַ ָאז  ַהּיֹום  אֹור  ּבְ ׁשֶ ַעד 
ָקִרים  ַלּבְ ים  "ֲחָדׁשִ ְבִחיַנת:  ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ר  ִעּקַ ִהיא  ְוָאז  כג(.  ג,  )ֵאיָכה  ֱאמּוָנֶתָך"  ה  ַרּבָ
ַקע  ִיּבָ "ָאז  ְבִחיַנת:  ּבִ ָהְרפּוָאה  ְצִמיַחת 
ִתְצָמח"  ְמֵהָרה  ַוֲאֻרָכְתָך  אֹוֶרָך  ַחר  ַ ּשׁ ּכַ
ּלּות ָהֵעָצה  ְעָיהּו נח, ח(, ּוְכמֹו ֵכן ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ )ְיׁשַ

ָהאֹור  ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶלת  ּדֶ ִנְתּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְך,  ַהֹחׁשֶ ִמן 
"ל: ּנַ ר ָהְרפּוָאה ּכַ ָהֱאמּוָנה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִעּקַ

ה, ַעל־ד.  דֹוׁשָ ַעל־ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ
ְזִבּיֹות.  ּכָ ֱאמּונֹות  ְוִנְתַחזֵּק  ה  ַנֲעׂשֶ ְיֵדי־זֶה 
ָהֱאמּוָנה  ִנין  ּוְמַתּקְ ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ְלִהּפּוְך  ְוֵכן 
ְונֹוְפִלין  ין  ֶנֱחָלׁשִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִבים ָהַעּכּו"ם  ְזִבּיֹות ְוחֹוְזִרים ְוׁשָ ָהֱאמּונֹות ּכָ
ֶלֱאמּוָנֵתנּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְזִבּיֹות  ּכָ ֵמֱאמּונֹות 
ין  ַנֲעׂשִ ְוִלְפָעִמים  ִרים.  ּגֵ ין  ְוַנֲעׂשִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵאיָנם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַהְינּו  ּדְ ֹכַח,  ּבְ ִרים  ּגֵ
י־ ֹפַעל, ַאף־ַעל־ּפִ ּבְ ׁש  ַמּמָ ּיֵר  ְלִהְתּגַ ִאים  ּבָ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֵהם  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ם  ׁשָ יִרים  ַמּכִ ֵכן 
ָיִחיד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוַמֲאִמיִנים  ְויֹוְדִעים  ַרְך,  ִיְתּבָ
ִרים  ּגֵ ה  ַנֲעׂשֶ ְוִלְפָעִמים  ַרְך.  ִיְתּבָ ַקְדמֹון 

ׁש: ִרים ַמּמָ ּיְ ִאים ּוִמְתּגַ ּבָ ׁש ׁשֶ ֹפַעל ַמּמָ ּבְ

יִקים ה.  ּוַמזִּ ים  ָקׁשִ ֵהם  ִרים  ַהּגֵ ֵאּלּו 
ָרֵאל. ִיׂשְ ֲאָוה ּבְ י ֵהם ַמְכִניִסין ּגַ ָרֵאל, ּכִ ְלִיׂשְ

ָרֵאל ַעל־ו.  ִיׂשְ ְכֶנֶסת ּבְ ּנִ ֲאָוה ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּגַ
ִלין ֶחֶרב  "ל, ַעל־ְיֵדי־זֶה ְמַקּבְ ּנַ ִרים ּכַ ְיֵדי ַהּגֵ
ָבִרים  ֲאָוֶתָך" )ּדְ ר ֶחֶרב ּגַ ִחיַנת: "ַוֲאׁשֶ ֲאָוה ּבְ ַהּגַ

ִאים  ְתּגָ ּמִ ׁשֶ ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  כט(  לג, 

ִלים ַעל  נּות ּומֹוׁשְ ַרּבָ ם, )ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ ִחּנָ ַעל ַהּדֹור ּבְ
ַמִים  ָ ה ִמן ַהּשׁ ֻדּלָ ן ָלֶהם ּגְ י ֹלא ִנּתַ ל(, ּכִ ַעם ּדָ

ֲאִפּלּו  ְנִהיִגים  ַהּמַ ְלֵאּלּו  ּכַֹח  ְוֵיׁש  ָלל,  ּכְ
ְלַהְכִניַע  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֶאת  ְלַהֲעִניׁש 
זֶה  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  ם,  ְלּתָ ֶמְמׁשַ ַחת  ּתַ ַעְצמֹו 
יֵקי  ַמזִּ ֵהם  י  ּכִ יק,  ַמזִּ א  ֶאּלָ ַמֲעִניׁש  ִנְקָרא 
ַעל־ ִלים  ְמַקּבְ ֵהם  ַהזֶּה  ַהּכַֹח  ְוָכל  ָעְלָמא, 

"ל: ֲאָוה ַהּנַ ְיֵדי ֶחֶרב ַהּגַ

ְנִהיֵגי ז.  ַהּמַ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ֲאָוה  ַהּגַ ַעל־ְיֵדי 
לֹום  ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ "ל, ַעל־ְיֵדי־זֶה ִמְתּגַ ַהּדֹור ַהּנַ
א  ּבָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  עֹוָלם,  ּבָ ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ
ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  זֶַרע  ָחַתת  ַהׁשְ
ָרם  ּבְ ר ְלׁשַ ּבֵ ְקָרא טו, ג( ]ְוהּוא ִמְתּגַ רֹו" )ַוּיִ ׂשָ ים ּבְ "ֶהְחּתִ
הּוא  ִרים ְלֵעיל ֵהם ְוכּו'[, ׁשֶ ְזּכָ ִגיֵני ֶאֶרץ ַהּנִ ם ְוַהּמָ ּוְלָגְרׁשָ

ּלֹא  ׁשֶ ָהָאָדם,  ַעל  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ חֹוַתם 
ֵצל  ְלִהּנָ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ה.  ּנָ ִמּמֶ ָלֵצאת  יּוַכל 
ּדֹור,  ּבַ ים ׁשֶ ִגּנִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּכַֹח ַהּמָ ה ּכִ ּנָ ִמּמֶ
י  ְקָרִאים ָמִגּנֵ ּנִ ִרים ׁשֶ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ֵהם ַהּצַ ׁשֶ
ִעְנַין  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאֶרץ, 
רֹו"  ׂשָ ּבְ ים  ִחיַנת "ֶהְחּתִ ִמּבְ ַמֲעִלין  ְוֵהם  זֶה, 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ חֹוַתם  ִלְבִחיַנת 
ַהּמִֹחין  ִהְתנֹוְצצּות  ֵהם  ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ ין  ִפּלִ ּתְ
עֹוָלם.  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאֹלהּותֹו  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע 
ְבָעה  ְך ָעָליו ֶהָאַרת ַהּשִׁ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְמׁשָ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ים  ָראׁשִ ְבָעה  ַהּשִׁ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ רֹוִעים, 
ַהּמִֹחין.  ֵהם  ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ּבַ ׁשֶ יִני"ן  ׁשִ ֵני  ַהּשְׁ
ִביַרת  ׁשְ ִפי  ּכְ הּוא  ַהּמַֹח  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ
ִרין ַעל ָהָאָדם  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֲאָוה ֹזאת, ַהְינּו  ּתַ
ְוָהיּו ְיכֹוִלין ָלבֹוא  ַהִהְרהּוִרים ְמֹאד ְמֹאד, 
הּוא  לֹום, ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַחס ְוׁשָ
ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ְוֵהם  רֹו",  ׂשָ ּבְ ים  "ֶהְחּתִ ִחיַנת  ּבְ
ֵמֶהם,  ַהִהְרהּוִרים  ּוְלָגֵרׁש  ר  ּבֵ ְלׁשַ ְמֹאד 
ְקדֹוׁשֹות,  בֹות  ַמֲחׁשָ ַעְצָמם  ַעל  יְך  ּוְלַהְמׁשִ



ְקעּו ֱאמּוָנה ְנָיָנא י ּתֹוָרה ה י ּתִ תרעטּתִ

רֹו  ׂשָ ּבְ ים  ֵמֶהְחּתִ ַמֲעִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ חֹוָתם  ֵהם  ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ִלְבִחיַנת 
י  ִגּנֵ ַהּמָ ּוֵמֵאּלּו  ַהּמִֹחין.  ִהְתנֹוְצצּות  הּוא  ׁשֶ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכַֹח  ל  ְלַקּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ֶאֶרץ 
ְלֹמִחין  אֹוָתם  ְוַלֲהֹפְך  ַהִהְרהּוִרים,  ַעל 
ֵליַדע,  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ְוזֶה  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ַהִהְרהּוִרים  ָעָליו  ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ
ֵמֶהם  ּובֹוֵרַח  ם  ֶנְגּדָ ּכְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ
דֹול  ּגָ ּקּון  ּתִ זֶה  ּבָ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ָרם,  ּבְ ּוְמׁשַ
יְך  ה ּוַמְמׁשִ ִלּפָ ה ֵמַהּקְ ָ ֻדּשׁ ְמֹאד. ּוַמֲעֶלה ַהּקְ
ִהְתנֹוְצצּות  ֵהם  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת  ּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ֱאֹלהּותֹו  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  ַהּמִֹחין, 
יֹוֵתר  ָעָליו  ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  עֹוָלם.  ּבָ
טּוָתם  ּשְׁ ֶדל ִהְתּפַ ֶנֶגד ּגֹ ר ּכְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְויֹוֵתר, ּכְ
ין  ִפּלִ ּקּון ַהּתְ ִחיַנת ּתִ זֶה ּבְ ה ּבָ ָרם, ַנֲעׂשֶ ּבְ ְלׁשַ
ָעָליו  ְלחּו  ִנׁשְ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַרק  יֹוֵתר,  ּבְ
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְוָזִרים  ָרִעים  ְוַרְעיֹוִנים  ַהִהְרהּוִרים 
ְיָקא  ּדַ ֵמֶהם  ה  ַנֲעׂשֶ ְוִיְהֶיה  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

"ל: ּנַ ין ּכַ ִפּלִ ּקּון ַהּתְ ִחיַנת ּתִ ּבְ

ל ֶאָחד ח.  זֹּוִכין ְלִתּקּון ַהּמִֹחין, ָצִריְך ּכָ ׁשֶ ּכְ
יַח ֶאת  ְלַהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ְלַצְמֵצם ֶאת ֹמחֹו  ְוֶאָחד 
ַוֲאִפּלּו  לֹו,  ּיֵׁש  ׁשֶ בּול  ַלּגְ חּוץ  ָלֵצאת  ַהּמַֹח 
ַרְך  ִיְתּבָ ֱאֹלהּותֹו  ּוְבִהְתנֹוְצצּות  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ּלֹא  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  בּול  ֵמַהּגְ חּוץ  ֵיֵצא  ֹלא 

ָיבֹוא ִליֵדי ֲהִריָסה:

ַעל ט.  יִכין  ַמְמׁשִ ין  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי 
ְוַגם  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּמֹוִחין  ִהְתנֹוְצצּות  ַעְצָמם 
ּקּון  ין ּתִ ִפּלִ יִכין ַעל ַעְצָמם ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ַמְמׁשִ

"ל: ּנַ ל ַהּמִֹחין ּכַ ְמצּום ׁשֶ ַהּצִ

זֹוִכין י.  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ִביַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי 
ֶהם  ּבָ יב  ּוְלָהׁשִ ְלַהֲחיֹות  ִרים  ׁשֵ ּכְ ְלִדּבּוִרים 
ִריִכין ְלַהֲחיֹוָתם  ּצְ ְפלּו, ׁשֶ ּנָ מֹות ׁשֶ ׁשָ ֶאת ַהּנְ
יִבין  ׁשִ ַהּמְ ים  ַמְטַעּמִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ יָבם  ְוַלֲהׁשִ
זֹּוִכין  ִרית ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ּתִ ֶפׁש. ְוַעל־ְיֵדי  ַהּנֶ ֶאת 

ה ַעל־ְיֵדי־ ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלִתּקּון ַהּמִֹחין, ַנֲעׂשֶ
ִרים ְלַהֲחיֹוָתם  ׁשֵ ּבּוִרים ּכְ זֶה ֵאֶצל ָהָאָדם ּדִ

יָבם: ּוַלֲהׁשִ

ִנאּוף יא.  ִהְרהּוֵרי  ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּמִֹחין  ְלִתּקּון  ְוזֹוִכין 
הּוא  ְוָאז  ַמְלָאְך,  ַעל־ְיֵדי  ַלֲחלֹום  זֹוִכין 
ַהּמִֹחין  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ָאָדם,  ִנְקָרא 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ד  ׁשֵ ַעל־ְיֵדי  ַהֲחלֹום  ָאז  ים  ַזּכִ

ְבֵהָמה: ְוָאז הּוא ִנְדֶמה ּכִ

ֲחלֹום, ַעל־יב.  ֲאָכִלים ֵחֶלק ּבַ ם ֵיׁש ְלַהּמַ ּגַ
ְבִחיַנת ֲחלֹום  ּבִ ם ַהֲחלֹום  ִנְפּגָ ִלְפָעִמים  ן  ּכֵ
ֲאָכִלים  לֹום ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ד ַחס ְוׁשָ ַעל־ְיֵדי ׁשֵ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלבֹוא  ִויכֹוִלים  אֹוְכִלים,  ׁשֶ
ּקּון ָלזֶה הּוא  לֹום. ְוַהּתִ ְלֻטְמַאת ֶקִרי ַחס ְוׁשָ
ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ְלִהְתַחזֵּק  ְמָחה,  ׂשִ
ְלָאִכים  ְמָחה נֹוְתִנין ִחזּּוק ְלַהּמַ י ַעל־ְיֵדי ׂשִ ּכִ
ֲאָכִלים, ּוַמְכִניִעין  ַפע ַהּמַ ִלים ֶאת ׁשֶ ַהְמַקּבְ
יֹוֵתר  ַפע  ֶ ֵמַהּשׁ ִייְנקּו  ּלֹא  ׁשֶ ִדים  ֵ ַהּשׁ ֶאת 
ִנּצֹוִלין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלֶהם,  ֵמָהָראּוי 
ָאה  ִהיא ּבָ לֹום, ׁשֶ ְקֶרה ַחס ְוׁשָ ְמַאת ַהּמִ ִמּטֻ
ֵאין ִחזּּוק  ׁשֶ ֲאָכִלים, ּכְ ִלְפָעִמים ַעל־ְיֵדי ַהּמַ
הּוא  ְלָאְך  ַהּמַ ִחזּּוק  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלָאִכים.  ַהּמַ ּבְ

ְמָחה: ַעל־ְיֵדי ׂשִ

ִנים(, יג.  ּפְ ן  )ַעּיֵ ְלָאִכים  ַהּמַ ּכַֹח  ִנְתַחזֵּק  ִניָסן  ּבְ
ְוַעל־ְיֵדי  ִרית,  ּקּון ַהּבְ ּתִ יָסן הּוא  ּנִ ׁשֶ ִנְמָצא 
ִניָסן  ְמַחת  ְוׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ יִכין  ַמְמׁשִ ְמָחה  ׂשִ
ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ְוזֹוִכין  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ

לֹום: ְקֵרה ַלְיָלה ַחס ְוׁשָ ֵצל ִמּמִ ּוְלִהּנָ

ִנים יד.  ַרּבָ ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ ִלְפָעִמים  ֲאָבל 
ֶאת  ִתין  ַעּוְ ּמְ ׁשֶ ִרים,  ׁשֵ ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ְוַדּיָ
ְקֶרה  ַהּמִ ֻטְמַאת  א  ּבָ ט, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ּור  ִקּשׁ הּוא  ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
חֹוֶדׁש  ֹראׁש  כֹות  ִהּלְ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ן  )ַעּיֵ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ



ְקעּו ֱאמּוָנה ְנָיָנא י ּתֹוָרה ה י ּתִ ּתִ תרפ

ר  ֵ ְלַקּשׁ הּוא  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ּור  ִקּשׁ ׁשֶ ם  ׁשָ ְמֹבָאר  ׁשֶ ז',  ֲהָלָכה 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַרק  ֶאָחד  ְלָמקֹום  ַיַחד  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ר  ּוְלַחּבֵ

סֹופֹו(  ּבְ כ"א  ּקּון  )ּתִ ּקּוִנים  ּתִ ּבַ ְוַכּמּוָבא  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְלתֹוָרתֹו 

בֹות  ִחיַנת ַחּיֹות ְטֵמאֹות, ּוַמֲחׁשָ בֹות ָרעֹות ֵהם ּבְ ֲחׁשָ ּמַ ׁשֶ

ם(,  ׁשָ ן  ֲעּיֵ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ל  ׁשֶ ַהֲחּיֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ְקדֹוׁשֹות 

לֹוַמר  ְדמֹוִנים  ַמַהּקַ ד  ְתַיּסֵ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוהּוא 
ם ה' ְוכּו', ִמיִמיִני ִמיָכֵאל  ׁשֵ ָנה ּבְ ֵ ֹקֶדם ַהּשׁ
ה  ְסֻגּלָ ָבה, ְוהּוא  ְרּכָ ַהּמֶ ּור  ִקּשׁ הּוא  ְוכּו', ׁשֶ
ָאה  ּבָ "ל, ׁשֶ ְמָאה ַהּנַ ֵצל ַעל־ְיֵדי־זֶה ִמּטֻ ְלִהּנָ
ֵאיָנם  ִנים ׁשֶ ּיָ ל ַהּדַ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַעל־ְיֵדי ִעּוּות ַהּמִ

"ל: ּנַ ִרים ּכַ ׁשֵ ּכְ

ּקּון טו.  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש 
ל  ּכָ ׁשֶ ּבּוִצים  ַהּקִ ֶדל  ּגֹ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָהֱאמּוָנה, 
ֹראׁש  ִצין ַיַחד ּבְ דֹוׁשֹות ִמְתַקּבְ ִהּלֹות ַהּקְ ַהּקְ
יֵקי  ַצּדִ ֶאל  ִצין  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ּכְ ְפָרט  ּבִ ָנה,  ָ ַהּשׁ
ִצים  ְוִנְתַקּבְ ִטים  ִנְתַלּקְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֱאֶמת, 
ָנה  ּקְ ְוִנְתּתַ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ִלּקּוֵטי  ל  ּכָ
ם ַהּמִֹחין ִמְתנֹוְצִצים  ֵלמּות, ּגַ ׁשְ ָהֱאמּוָנה ּבִ
ֶרת  ָכל ֲעׂשֶ ָנה. ְוֵכן ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ִנים ּבְ ּקְ ְוִנְתּתַ
ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ְך  ִנְמׁשָ ׁשּוָבה,  ּתְ ְיֵמי 
ֵהם  ׁשֶ ַהּמִֹחין,  ִהְתנֹוְצצּות  ָאז  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ חֹוָתם  ִחיַנת  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ
ּקּון  ּתִ ַמר  ּגְ ָאז  ּפּוִרים  ּוְביֹום־ַהּכִ "ל.  ּנַ ּכַ
ִהְתנֹוְצצּות  ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהחֹוָתם 
הּוא  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ יִכין  ַמְמׁשִ ּוְבֻסּכֹות  ַהּמִֹחין. 
ֶאת  ְיַקְלְקלּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲאָכִלים  ַהּמַ ּקּון  ּתִ
ּלֹא ָלבֹוא ִליֵדי ֻטְמַאת ְקִרי ַחס  ַהֲחלֹום, ׁשֶ
ִמיִני ֲעֶצֶרת  ֲאָכִלים. ּוִבׁשְ לֹום ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ְוׁשָ
ט, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ ְך ּבְ ִנְמׁשָ
ָאה  ּבָ לֹום, ׁשֶ ְקֶרה ַחס ְוׁשָ ַגם ַהּמִ ִנּצֹוִלין ִמּפְ
ם  ּגַ "ל.  ּנַ ּכַ ִרים  ׁשֵ ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ּיָ ּדַ ַעל־ְיֵדי 
ן  ּקֵ ִנְתּתַ ַעְצמֹו  ּבְ ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ
ָבִרים,  רּוָעה ׁשְ ִקיָעה ּתְ "ל, ַעל־ְיֵדי ּתְ ל ַהּנַ ּכָ
ִקיָעה זֹוִכין ְלִתּקּון ָהֱאמּוָנה,  י ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ּכִ
ת  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוִכין  רּוָעה  ַהּתְ ְוַעל־ְיֵדי 

ְוַעל־ ַהּמִֹחין,  ִהְתנֹוְצצּות  ֵהם  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ
ְוִתּקּון  ַהֲחלֹום  ּקּון  ּתִ ְך  ִנְמׁשָ ָבִרים  ַהּשְׁ ְיֵדי 
ָכל  ּבְ ַלְיָלה  ְקֵרה  ִמּמִ ֵצל  ְלִהּנָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

"ל: ּנַ ִחינֹות ּכַ ַהּבְ

ְלִמיִדים טז.  ּתַ ִעם  י  ֲאִמּתִ י  ַרּבִ ַעל־ְיֵדי 
ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ן  ּקֵ ִנְתּתַ
ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָהֱאמּוָנה  י  ּכִ ָהֱאמּוָנה,  ּקּון  ּתִ
ְזרּוָעה"  ֹלא  "ֶאֶרץ  ִהּפּוְך  ֶבת",  נֹוׁשָ "ֶאֶרץ 
ַקְלֵקל  ּמְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
הּוא  ָהֱאֶמת  ְוָהַרב  "ל,  ּנַ ּכַ ָרִעים  ַהזְּ ֵסֶדר 
ל ֶאָחד  ל ּכָ ל ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה ׁשֶ יַח ַעל ּכָ ּגִ ַמׁשְ
ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ ּוְלַהֲעלֹוָתם,  ָצם  ְלַקּבְ ְוֶאָחד 
ם  יָבה, ַעל ׁשֵ ְלִמיִדים ְיׁשִ ִלּמּוד ָהַרב ִעם ַהּתַ
ִחיַנת "ֶאֶרץ  ִהיא ּבְ ִקּבּוץ ֶחְלֵקי ָהֱאמּוָנה ׁשֶ
ִרית  ּקּון ַהּבְ ן ַעל ָיָדם ּתִ ּקֵ ם ִנְתּתַ ֶבת". ּגַ נֹוׁשָ
ְהֶיה  ּתִ ָנה, ׁשֶ ֵ ּקּון ַהּמִֹחין ְוִתּקּון ַהּשׁ הּוא ּתִ ׁשֶ
ִנּצֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֲאָכִלים ְוֵהן  ְמַאת ִמְקֶרה, ֵהן ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ִמּטֻ
ם  ּגַ "ל.  ּנַ ּכַ ִרים  ׁשֵ ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ַרּבָ ַעל־ְיֵדי 
ִנים  ּקְ ִנְתּתַ ַהּמַֹח  ל  ׁשֶ ים  חּוׁשִ ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ל  ּכָ
י,  י ֲאִמּתִ הּוא ַרּבִ יק ׁשֶ ִאים ְלַצּדִ ּבָ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ֶאת  רֹוִאין  ׁשֶ ַעְצָמּה  ּבְ ה  ָהְרִאּיָ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ
ה  ָהְרִאּיָ י  ּכִ ה,  ָהְרִאּיָ חּוׁש  ן  ּקֵ ִנְתּתַ ָהַרב 
ָבר  ּדָ הּוא  ָהַרב  ֶאת  רֹוִאים  ׁשֶ ַעְצָמּה  ּבְ
ל ָהַרב,  ֹוְמִעין ַהּמּוָסר ׁשֶ ּשׁ דֹול. ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּגָ
ְוַעל־ ִמיָעה,  ַהּשְׁ חּוׁש  ִנין  ְמַתּקְ ַעל־ְיֵדי־זֶה 

ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהְיִגיעֹות  ָרחֹות  ַהּטְ ְיֵדי 
ר  י ִאי ֶאְפׁשָ ֵדי ִלְנֹסַע ְוָלבֹוא ֶאל ָהַרב, ּכִ ּכְ
ֵמָחְכָמתֹו  ְוִליֹנק  ל  ּוְלַקּבֵ ָהַרב  ֶאל  ָלבֹוא 
י ִאם ַעל־ְיֵדי ְטָרחֹות ִויִגיעֹות,  ה, ּכִ דֹוׁשָ ַהּקְ
ְוַעל־ ָהֵריַח.  חּוׁש  ִנים  ְמַתּקְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 

ִאְמֵרי  ַטַעם  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ִלְטֹעם  זֹּוִכין  ׁשֶ ְיֵדי 
חּוׁש  ן  ּקֵ ִנְתּתַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהַרב,  ל  ׁשֶ ֹנַעם 
ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַההֹוָצאֹות  ְוַעל־ְיֵדי  ַעם,  ַהּטַ



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרפאּתִ

ֵדי  ּכְ ּפֹו  ּכַ ִויִגיַע  ָממֹונֹו  ֶאת  ּמֹוִציא  ׁשֶ ֶאָחד 
חּוׁש  ן  ּקֵ ִנְתּתַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלָהַרב,  ָלבֹוא 
ָהֱאֶמת  ְלָהַרב  ּבּוץ  ַהּקִ ְזַמן  ר  ְוִעּקַ ּוׁש.  ּשׁ ַהּמִ
ל  ׁשֶ ּקּון  ּתִ הּוא  ָאז  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ הּוא 
ִנים  ּקְ ִנְתּתַ ְוָאז  "ל,  ַהּנַ ים  ה חּוׁשִ ָ ַהֲחִמּשׁ ל  ּכָ
י  ִתּקּוִנים ִנְפָלִאים. ּכִ "ל ּבְ ּקּוִנים ַהּנַ ל ַהּתִ ּכָ
ָהַרב ִעם  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ים  ה חּוׁשִ ָ ַהֲחִמּשׁ ּקּון  ּתִ
ַעל־ ים ׁשֶ ה חּוׁשִ ָ ְלִמיִדים, ְוִתּקּון ַהֲחִמּשׁ ַהּתַ

ִקים זֶה ֶאת  ָנה, ְמִאיִרים ּוְמַחזְּ ָ ְיֵדי ֹראׁש ַהּשׁ
זֶה:

ְמָחה. ּוְכִפי יז.  ֲעִנית זֹוֶכה ְלׂשִ ַעל־ְיֵדי ַהּתַ
ּקּון  ר ּתִ ְמָחה. ְוִעּקַ ן זֹוֶכה ְלׂשִ ֲעִנית ּכֵ ְיֵמי ַהּתַ
ן  "ל. ַעל־ּכֵ ּנַ ּכַ ְמָחה  ׂשִ ַהֲחלֹום הּוא ַעל־ְיֵדי 
ְמָחה,  יְך ׂשִ ֵדי ְלַהְמׁשִ ין ַעל ַהֲחלֹום ּכְ ִמְתַעּנִ
ֵאינֹו  ן ִמי ׁשֶ ּקּון ַהֲחלֹום. ְוַעל־ּכֵ ר ּתִ זֶּה ִעּקַ ׁשֶ
לֹו  אֹוְמִרים  ַהֲחלֹום  ַעל  ְלִהְתַעּנֹות  רֹוֶצה 
י  ְמָחה ַלְחֶמָך", ּכִ ׂשִ יִטיִבין, "ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ַהּמֵ

ְמָחה: ּקּון ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ר ַהּתִ ִעּקַ

ל ַהָחְכמֹות יח.  ִליְך ּכָ ל ֶאָחד ְלַהׁשְ ָצִריְך ּכָ
יטּות  ְפׁשִ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְוַלֲעֹבד 
ין  יו ְמֻרּבִ ְהֶיה ַמֲעׂשָ ּיִ י ָצִריְך ׁשֶ ּוִבְתִמימּות. ּכִ
א  ר ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעּקָ י 'ֹלא ַהּמִ ֵמָחְכָמתֹו, ּכִ
ְסַתם  ל  ׁשֶ ָחְכמֹות  ֲעָיא  ִמּבָ ְוֹלא  ה'.  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ּוְכִסילּות,  טּות  ׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵהם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ

א  ֶאּלָ ְלַגְמֵרי.  ִליָכם  ְלַהׁשְ ְצִריִכין  אי  ַוּדַ ּבְ
ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ מּורֹות, ֲאִפּלּו ִמי  ּגְ ֲאִפּלּו ָחְכמֹות 
יַע ְלֵאיזֶה ֲעבֹוָדה,  ּגִ ּמַ ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ דֹול ּבֶ ֹמַח ּגָ
ְוַלֲעֹסק  ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ִליְך  ְלַהׁשְ ָצִריְך  הּוא 
ּוִבְתִמימּות.  יטּות  ְפׁשִ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ
ָבִרים  ּדְ ְוַלֲעׂשֹות  ְלִהְתַנֵהג  ֲאִפּלּו  ְוָצִריְך 
י  ּכִ ה'.  ֲעבֹוַדת  ִביל  ׁשְ ּבִ ע  ּגָ ְמׁשֻ ּכִ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ
ְרִאים  ַהּנִ ָבִרים  ּדְ ַלֲעׂשֹות  ִלְפָעִמים  ְצִריִכין 
י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ עֹון  ּגָ ׁשִ ּכְ
ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ל  ְלּגֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין 
ַרְך, ְוָלאו  ִביל ֲעבֹוַדת ה' ּוִמְצוֹוָתיו ִיְתּבָ ׁשְ ּבִ
ל  א ֲאִפּלּו ּכָ ׁש, ֶאּלָ ִביל ִמְצָוה ַמּמָ ׁשְ ְוָקא ּבִ ּדַ
ִנְקָרא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ
ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ל  ְלַגְלּגֵ ְוָצִריְך  ִמְצָוה.  ן  ּכֵ ם  ּגַ
ָרצֹון  ֵאיזֶה  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ִמיֵני 
ֲחָזָקה  ַאֲהָבתֹו  ּוְכׁשֶ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָוַנַחת 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָאז  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְך  ל־ּכָ ּכָ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ְוָחִביב  ָיָקר  ן  ּבֵ
ׂש  ְלַחּפֵ יחֹו  ּוַמּנִ ָעָליו  חֹוֵמל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
יֹוֵתר,  ּבְ ּוְצפּוִנים  נּוִזים  ַהּגְ א  ַמְלּכָ ּדְ א  ִגְנַזּיָ ּבְ
יק  ל ַצּדִ ָגה ׁשֶ ה לֹו ַהַהּשָׂ ּלֶ ְתּגַ ּיִ זֹּוֶכה ׁשֶ ַעד ׁשֶ
ע ְוטֹוב לֹו. ְוזֹוֶכה ְלִסְתֵרי ּתֹוָרה  ְוַרע לֹו ָרׁשָ
הֹום,  ַהּתְ ַעד  ַפל  ּנָ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּוְלַהֲעלֹות 

נֹו: ּוְלַתּקְ

ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ּתְ

ֲחנּוָני.  בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקּשׁ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ים ְקָראִתיָך ְיֹהָוה, ֲאֹדָני ׁשִ ֲעַמּקִ )ה( ִמּמַ

ל,  ּלָ ֶאְתּפַ ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי  י  ַמְלּכִ ְך,  ִמּנָ א  ְלֵעּלָ ְוֵלית  א  ּלָ ּכֹ ִמן  א  ְלֵעּלָ ּכֹל,  ּוְמֻיָחד, ֲאדֹון  ָיִחיד 
ְוֶאְכָרָעה  ֲחֶוה  ּתַ ֶאׁשְ ְלָפֶניָך  ַח,  ּטֵ ּתַ ֶאׁשְ ְלָפֶניָך  ן,  ֶאְתַחּנָ ֵאֶליָך  ֶאְזַעק,  ֵאֶליָך  ַע  ּוֵ ֲאׁשַ ֵאֶליָך 
ֶאֶרץ  ּכְ י  ַנְפׁשִ ַהּיֹום  ל  ּכָ ָיַדי  י  ּתִ ַרׂשְ ּפֵ י,  ּפָ ּכַ י ֶאת  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ֵאֶליָך  י,  ְיֹהָוה עֹוׂשִ ִלְפֵני  ֶאְבְרָכה 
ֲעָמִקים  ֵמִעְמֵקי  ֵאֶליָך  ֲאִני קֹוֵרא  א  ְדִלּבָ ֵמעּוְמָקא  ְיֹהָוה,  ֶאל  ִיְצַעק  י  ִלּבִ ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
י ַתֲערֹוג  ן ַנְפׁשִ ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ ּיֹות. ּכְ ֲאִני ְמַצְפֵצף ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ
ַרֲחֶמיָך  ַלֲהמֹון  ְלָבִבי  ֶיֱהֶמה  ן  ּכֵ ִלְבֵבֶהן  ַעל  ְמתֹוְפפֹות  הֹומֹות  יֹוִנים  ּכְ ֱאֹלִהים.  ֵאֶליָך 
ֵרא ָעָליו ְמֹלא רֹוִעים ִמּקֹוָלם ֹלא  ר ִיּקָ ִפיר ַעל ַטְרּפֹו ֲאׁשֶ ה ָהַאְרֵיה ְוַהּכְ ר ֶיְהּגֶ ֲאׁשֶ ַוֲחָסֶדיָך, ּכַ
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ה  ַע ְוֶאְנֹהם ְוַאֲעֹרג ַוֲאַצְפֵצף ַוֲאַקּוֶ ּוֵ ַאג ְוֶאְזעֹוק ְוֶאְצַעק ַוֲאׁשַ ן ֶאׁשְ ֵיָחת ּוֵמֲהמֹוָנם ֹלא ַיֲעֶנה ּכֵ
ְקֹרא ָתִמיד ֵאֶליָך  ֹקט ִמּלִ ה ְלַרֲחֶמיָך ִויׁשּוָעֶתיָך. ֹלא ַאֲחִריׁש ְוֹלא ֶאׁשְ ה ַוֲאַחּכֶ ַוֲאַיֵחל ַוֲאַצּפֶ
ְמָך ְיֹהָוה  ין, ֹלא אּוָכל. ָקָראִתי ׁשִ ִמּלִ י ֱהִציַקְתִני רּוִחי, ַוְעֹצר ּבְ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּכִ
ַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא  ְוָעִתי. ׁשְ ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ ָמְעּתָ ַאל ּתַ ּיֹות, קֹוִלי ׁשָ ְחּתִ ִמּבֹור ּתַ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ יֵלנּו ָנא ָאִבינּו ׁשֶ ֱאֶמת, ַהּצִ ֵלָמה ּבֶ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ יֵענּו ְוַזּכֵ ִני ַוֲעֵנִני. ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ְוָחּנֵ
לֹום  ִאים ַחס ְוׁשָ ְפָלאֹות ַהּבָ ּכֹות ַהּמֻ יֵלנּו ִמּמַ ים ְוַהּצִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרנּו ְבּ ַגם ֱאמּוָנה, ׁשָ ִמּפְ
ה ְוֹלא ְזכּות ָאבֹות,  ָבר, ֹלא ְרפּואֹות ְוֹלא ְתִפּלָ ֵאין מֹוִעיל ָלֶהם ׁשּום ּדָ ָגם ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ַעל ּפְ
י ַהּכֹל ִנְפַגם  ן ֵאין מֹוִעיל ָלֶהם, ּכִ ם ּכֵ ל ָאח ַוֲאבֹוי ּוְגִניחֹות ַוֲאָנחֹות ּגַ ל ַהּקֹולֹות ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ָכּ
ל  ּכָ ִויסֹוד  ּה  ּלָ ֻכּ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ְיסֹוד  ר ִהיא  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַגם ָהֱאמּוָנה  ּפְ ְוִנְתַקְלֵקל ַעל־ְיֵדי 
ִמים ַרק ַעל ָהֱאמּוָנה  לּוִיים ְועֹוְמִדים ּוִמְתַקּיְ ַהּכֹל ּתְ ֶהם, ׁשֶ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ִעם ּכָ ּלָ ָהעֹוָלמֹות ּכֻ

ה: דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵמִעְמֵקי  ב  ַהּלֵ ֵמֹעֶמק  ֶבֱאֶמת  ֵאֶליָך  ִלְצֹעק  נּו  ַזּכֵ ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָקדֹוׁש,  נֹוָרא,  ָאּנָא 
ֶאת  ּכֹל  ֲאדֹון  ְלָפֶניָך  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ַעּתָ ֵאֶליָך  ִלְקֹרא  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲעָמִקים 
קֹול ָעֹמק  ב ּבְ ְפָרִטּיּות. ָעְזֵרנּו ִלְצֹעק ֵאֶליָך ִמן ַהּלֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ל ּכָ ל ִנְגֵעי ְלָבֵבינּו ׁשֶ ּכָ
ְלֵאי ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך  ה ְלעֹוֵרר ָעֵלינּו ּפִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ָמָמה ַדּקָ קֹול ּדְ ֱאֶמת, ּבְ ּבֶ
ֵעצֹות  ּוְלַגּלֹות  ְלעֹוֵרר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְוַהּנֹוָראֹות  ְפָלאֹות  ַהּנִ לֹוֶתיָך  ְוַהּצָ ִויׁשּועֹוֶתיָך 
ֲעֹונֹוֵתינּו  ְדנּו ּבֹו ְמֹאד ּבַ ְלּכַ ּנִ ְך ֲאֵפָלה ַהזֹּאת, ׁשֶ ּיֹות ֵעצֹות ֲעמּוקֹות ִמּתֹוְך ֹעֶמק ַהֹחׁשֶ ֲאִמּתִ
ים  ִנּסִ ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  ְגדֹולֹות  ה  עֹוׂשֵ ָך,  ְלַבּדֶ דֹולֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ה  עֹוׂשֵ ה  ַאּתָ י  ּכִ ים,  ָהַרּבִ
ְך, ּומֹוִציא ָלאֹור ַצְלָמֶות. הֹוִציֵאִני  י ֹחׁשֶ ה גֹוֶלה ֲעֻמּקֹות ִמּנִ ר. ְוַאּתָ ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ
ֹאֶפן  ּבְ ֵמָרחֹוק,  ֵעצֹות  ָלנּו  ה  ּוְתַגּלֶ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָלאֹות,  ּפְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה 
ָך  נּו ֵמִאּתְ ים, ְוָחּנֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה. ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ דֹוׁשָ ל ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ה ְלַגּדֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֵדָלה ָהֱאמּוָנה  ֶהם ּגְ ּמֵ ִים ׁשֶ ר ּוְלַגּלֹות ַהּמַ ה ַלְחּתֹ ִנְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ יָנה ָוַדַעת ּדִ ָחְכָמה ּבִ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ נּו ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש. ׁשֶ ֵהם ַמִים ֲעֻמּקִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ָפֶניָך,  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ֵננּו  ּוְתַתּקְ ְך,  ַהֹחׁשֶ ֹעֶמק  ִמּתֹוְך  ֲעמּוקֹות  ֵעצֹות  ּוְלָהִאיר  ְלַגּלֹות 
ֵפקֹות  ִמּסְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  יל  ְוַתּצִ עֹוָלם.  ּבָ טֹובֹות  ֵעצֹות  ַרֲחֶמיָך  ּבְ יַע  ּפִ ְוַתׁשְ
ִבְמִהירּות  ה  ִנְזּכֶ ִמיד  ּתָ ַרק  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ְסֵפקֹות  ָעֵלינּו  לּו  ִיּפְ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלּבּוִלים, 
גּוף ָוֶנֶפׁש  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּבְ ַגׁשְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּבְ ּיֹות, ּכִ ֵלמֹות, ֵעצֹות ֲאִמּתִ ּוְבָנֵקל ְלֵעצֹות ׁשְ
זֶה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, ֵליֵלְך  ית ּבְ ְצִחּיִ ית ְוַהּנִ ּיִ ה ְלַהְצִליַח ַהְצָלָחה ָהֲאִמּתִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּוָממֹון, ּבְ
ּיֹות  ה ְלַקּיֵם ֵעצֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ ֵלם. ְוִנְזּכֶ ְדָרֶכיָך ַהּטֹוִבים ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ּבִ

ֵחִני: ּקָ בֹוד ּתִ ֲעָצְתָך ַתְנֵחִני ְוַאַחר ּכָ כֹונֹות, ּבַ ְוַהּנְ

ה,  ָמה ְקדֹוׁשָ ּיֵׁש לֹו ְנׁשָ בּונֹות, ׁשֶ ַלח ָלנּו ִאיׁש ּתְ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ְוִתׁשְ
ַמִים  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעמּוקֹות,  ֵעצֹות  ְקדֹוׁשֹות,  ֵעצֹות  ָלנּו  ֹאב  ְוִלׁשְ ִלְדלֹות  ַח  ֹכּ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ה. ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּבִ בּוָנה ִיְדֶלּנָ ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש ְוִאיׁש ּתְ ֲעֻמּקִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך, ׁשֶ ַכת רּוְחִנּיּות ֱאָלהּות ְלתֹוְך ִצְמצּוִמים. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ יְך ַהְמׁשָ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרפגּתִ

ִלים  ּכֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ים,  ְקדֹוׁשִ ְוגּוִפים  ִצְמצּוִמים  ְוִלְבֹרא  ְלַצְמֵצם  ַהּטֹוִבים  ינּו  ַמֲעׂשֵ ַעל־ְיֵדי 
ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ דֹוָלה  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאָלהּות  רּוְחִנּיּות  ַכת  ַהְמׁשָ ְלתֹוָכם  ל  ְלַקּבֵ ִרים  ֻמְכׁשָ
ִמיד  ּתָ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ּוְטהֹורֹות.  ְקדֹוׁשֹות  ֲחָדׁשֹות  ּוְבִרּיֹות  עֹוָלמֹות  ֵעת  ָכל  ּבְ ִלְבֹרא  ה  ְוִנְזּכֶ
ּוַפְרָנָסה ְלָכל  יַע ָמזֹון  ּפִ ׁשְ ּתַ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאּתָ ים.  רּוְחִנּיּות ֱאָלהּות ְלתֹוְך ִצְמצּוִמים ְקדֹוׁשִ
ְרֵני  ִמּקַ ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ה  ַאּתָ י  ּכִ ים,  ֲעׂשִ ְוַהּנַ ְוַהּנֹוָצִרים  ְבָרִאים  ַהּנִ
טּוְבָך  ּבְ ָתִמיד  ְרָנָסה  ּפַ נֹוֵתן  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְבָרִאים  ַהּנִ ּוְלָכל  ים,  ִכּנִ יֵצי  ּבֵ ְוַעד  ְרֵאִמים 
ַרֲחֶמיָך  יֵענּו ּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ר ּכִ ׂשָ תּוב, נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ ַהּגָ
ְוֹלא  ר  ֶהּתֵ ּבְ דֹוָלה,  ְגּ ַהְרָחָבה  ּבְ ְצָטֵרְך ָלֶהם  ּנִ ׁשֶ ָך ֹקֶדם  ְוֵתן ָלנּו ַפְרָנסֹוֵתינּו ֵמִאּתְ ים.  ָהַרּבִ
ר ָוָדם  ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ַנַחת ְוֹלא ְבַצַער, ְוַאל ּתַ ָכבֹוד ְוֹלא ְבִבזּּוי, ּבְ ְבִאּסּור, ּבְ
ל  ם ּכָ ּלֵ ק ּוְלׁשַ נּו ְמֵהָרה ְלַסּלֵ יֵלנּו ֵמחֹובֹות ְוַהְלָואֹות ְלעֹוָלם, ּוְתַזּכֵ ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ְוַתּצִ
ה ְוָכֵבד  י ָקׁשֶ ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ה יֹוֵדַע ָאִבינּו ׁשֶ י ַאּתָ ָבר. ּכִ ִבים ִמּכְ ָאנּו ַחּיָ ַהַהְלָואֹות ְוַהחֹובֹות, ׁשֶ
ילּו ּכֵֹחינּו, ְוֵהם  אֵרינּו ִהְכׁשִ ְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָ ּתָ ר ִהׂשְ א ָעֵלינּו עֹול ַהחֹובֹות ֲאׁשֶ ָעֵלינּו ְמֹאד ִלּשָׂ

ֱאֶמת: ָאנּו ֲחֵפִצים ְלַהְתִחיל ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ ַעט ָהֲעבֹוָדה, ׁשֶ ה ִמּמְ ִלים אֹוָתנּו ַהְרּבֵ ְמַבְלּבְ

י ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים  דֹוִלים. ּכִ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵלנּו ּבְ ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ּפַ
ַלְכנּו  ָעִנים, ָעֶליָך ִהׁשְ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ְרָנָסה, ּכִ יְך ּפַ ֶרְך ְוֵעָצה, ֵאיְך ְלַהְמׁשִ ׁשּום ּדֶ
ן ָלנּו  ַמִים, ָהֱאֹלִהים ָהרֹוֶעה אֹוָתנּו ֵמעֹוֵדנּו, ּתֶ ָ ּשׁ ּבַ ֵלנּו ָאִבינּו ׁשֶ ה ְתַכְלּכְ ֶאת ְיָהֵבנּו, ְוַאּתָ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  דֹוָלה, ּכִ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ְצָטֵרְך ָלֶהם ּבִ ּנִ דֹול ֹקֶדם ׁשֶ ַפע ּגָ ׁשֶ ְרָנסֹוֵתינּו ּבְ ּפַ
ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוִלְהיֹות  ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָלל, ּבְ ִלי ׁשּום ִטְרּדֹות ּוִבְלּבּוִלים ּכְ ּבְ
דֹוָלה, ְוֹנאַכל ְלַבד ְלִקּיּום ּגּוֵפנּו  ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ נּו ֶלֱאֹכל ּבִ ִמיד. ּוְתַזּכֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ ּכִ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְכָלל  ּבִ ִנְכָלִלים  ְוִנְהֶיה  ְמַעט ֲאִכיָלה,  ּבִ ק  ּפֵ ה ְלִהְסּתַ ְוִנְזּכֶ ֲאַות ִטְבֵענּו.  ּתַ ּוְנַמֵעט 
יק ֹאֵכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו. ְוַתַעְזֵרנּו  תּוב, ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ְלַבד, ּכְ דֹוׁשָ ם ַהּקְ ָהאֹוְכִלים ְלׂשַֹבע ַנְפׁשָ
נּו  ַנְפׁשֵ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ דֹוָלה  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלֵתנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ֹנַעם  ה ַלֲחזֹות ּבְ חֹות ָהֶעְליֹונֹות, ְוִנְזּכֶ ְחּצָ אֹורֹות ַהּצַ ג ּבְ ַע ּוְלִהְתַעּנֵ ּבֹ ג ַעל ְיֹהָוה, ִלׂשְ ְלִהְתַעּנֵ
ַצְחָצחֹות  יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ תּוב, ְוָנֲחָך ְיֹהָוה ּתָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֵהיָכלֹו. ִויֻקּיַ ר ּבְ ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ
חֹות ָהֶעְליֹונֹות,  ְחּצָ ׂשַֹבע ַהּצַ מֹוֵתנּו ָתִמיד ּבְ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ה ְלַצְחֵצַח ַנְפׁשֵ ְזּכֶ ּנִ ָך. ַעד ׁשֶ ַנְפׁשֶ
ר  ר ִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ַלְחּתֹ גֹות ֲחָדׁשֹות, ַעד ֲאׁשֶ בּונֹות ְוַהּשָׂ ְך ָעֵלינּו ָתִמיד ּתְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֻיְמׁשָ
טֹובֹות  ֵעצֹות  ֵהם  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֵדָלה  ּגְ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ֲעמּוִקים  ַמִים  ְוִלְדלֹות  ֹאב  ְוִלׁשְ
ֲעמּוקֹות,  ֵעצֹות  טֹובֹות,  ֵעצֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ּוְלָהִאיר  ְלַגּלֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ֵלמֹות.  ּוׁשְ
ּיֹות  ֵלמֹות ּוְנכֹונֹות ֲאִמּתִ ִכין ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים, ֵעצֹות ׁשְ ְמׁשָ ָלאֹות, ַהּנִ ְלֵאי ּפְ ֵעצֹות ִנְפָלאֹות, ּפִ
ֹאֶפן  עֹוָלם, ּבְ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ר ַלֲהֵפָרן ּוְלסֹוְתָרן ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ רֹות ּוְברּורֹות, ֵעצֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ְיׁשָ

ה: דֹוׁשָ ל ַעל ָיָדם ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּדֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ֲאִבי  ּבֹור  ּגִ ֵאל  יֹוֵעץ  ֶלא  ּפֶ ה.  ָהֲעִליִלּיָ ְוַרב  ָהֵעָצה  ֹדל  ּגְ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ּוְכָבר  ָכל־ֵעת,  ּבְ ִנְפָלאֹות  ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ֶפֶלא,  ה  ֹעׂשֵ ְתִהּלֹות  נֹוָרא  לֹום.  ׁשָ ר  ׂשַ ַעד 
ה  ַעּתָ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְונֹוָראֹות  דֹולֹות  ּגְ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  יָת  ָעׂשִ



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרפד

ים,  ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ָמה ְמֹאד ּבַ ה ִנְפּגְ דֹוׁשָ ר ָהֱאמּוָנה ַהּקְ לּו, ֲאׁשֶ ים ַהּלָ צֹוק ָהִעּתִ ּדֹור ַהזֶּה, ּבְ ּבַ
נּו ְלֵעצֹות טֹובֹות  נּו ִנְפָלאֹות, ְוַזּכֵ ה ִעּמָ . ֲעׂשֵ ה ָיָדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ לּו, ּכַ ָך ִנְכׁשְ ֵני ַעּמְ ים ִמּבְ ְוַרּבִ
ָגֵמי ָהֱאמּוָנה.  ּפְ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּיֹות,  ֲאִמּתִ
ה, ּוְלִהְתַחזֵּק  דֹוׁשָ ֱאמּוָנה ַהּקְ ָכל ֵעת, ֵאיְך ָאנּו אֹוֲחִזים ּבָ ׂש ֶאת ַעְצֵמנּו ָתִמיד ּבְ ה ְלַחּפֵ ְוִנְזּכֶ
ים,  ֶלא ְלַחּיִ נּו ּפֶ ה ִעּמָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַתֲעׂשֶ ֱאֶמת ּכִ ָתם ֵלָבב, ּבֶ ָכל ֵעת, ּבְ ֱאמּוָנה ְיֵתָרה ּבְ ּבֶ
יּהַ  ַיּגִ ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ֵנִרי  ִאיר  ּתָ ה  ַאּתָ י  ּכִ דֹול,  ּגָ ְלאֹור  ְך  ֵמֹחׁשֶ ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה  ְותֹוִציֵאנּו 
ה ְלהֹודֹות ְלָך  אֹוָרה. ְוִנְזּכֶ יָכה ּכָ ֲחׁשֵ ּיֹום ָיִאיר ּכַ ּךָ ְוַלְיָלה ּכַ יְך ִמּמֶ ְך ֹלא ַיְחׁשִ י ֹחׁשֶ י. ּכִ ּכִ ָחׁשְ
ָכל ֵעת  נּו ּבְ ה ִעּמָ ה עֹוׂשֶ ר ַעּתָ נּו ֵמעֹוָלם, ַוֲאׁשֶ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ָתִמיד ַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ
ֹבֶתיָך ֵאֵלינּו  ה ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ִנְפְלֹאֶתיָך ּוַמְחׁשְ יָת ַאּתָ דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ַרּבֹות ָעׂשִ ִנְפָלאֹות ּגְ
ה  תּוב, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאּתָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ר. ִויֻקּיַ ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ ֵאין ֲעֹרְך ֵאֶליָך ַאּגִ
ָכל  ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמּוָנה ֹאֶמן. ְוֶנֱאַמר, אֹוֶדה ְיֹהָוה ּבְ יָת ּפֶ י ָעׂשִ ְמָך ּכִ ֲארֹוִמְמָך אֹוֶדה ׁשִ
י יֹוַדַעת  יָך ְוַנְפׁשִ י נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ל ִנְפְלאֹוֶתיָך, אֹוְדָך ַעל ּכִ ָרה ּכָ י ֲאַסּפְ ִלּבִ
ְוִתְתַחזֵּק  ל  ּדֵ ְוִתְתּגַ ָהֱאמּוָנה,  ָגֵמי  ּפְ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ פּוָלה  ַהּנְ ָהֱאמּוָנה  ְלַהֲעלֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ְמֹאד. 
ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ּוְבַצּדִ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ ְוַתֲעצּומֹות,  ֹעז  ָכל  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 
ִלי  ָרה ּוְברּוָרה, ּבְ ה ּוְנכֹוָנה ַצָחה ִויׁשָ ה, ַזּכָ ֵלָמה ּוְקדֹוׁשָ ֱאמּוָנה ׁשְ ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ּוְנכֹוָנה, ּבֶ ּבֶ

ָלל: בֹות ָזרֹות ּכְ ְלּבּוִלים ּוְבִלי ׁשּום ִהְרהּוִרים ּוַמֲחׁשָ ׁשּום ּבִ

לֹוִנית(, ֵאל  ן ּפְ ָרֵאל )ּוִבְפָרט ִלְפלֹוִני ּבֶ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי ַעּמְ יְך ְרפּוָאה ׁשְ ה ְלַהְמׁשִ ְוִנְזּכֶ
ֲחלּוֵאינּו  ּתַ ְלָכל  א  ּוַמְרּפֵ ֲארּוָכה  ְוַהֲעֵלה  ַהּגּוף.  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  לֹו  ָנא  ְרָפא  ָנא 
ָרִעים  ְוֳחָלִאים  ְפָלאֹות  ַהּמֻ ּכֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ְוָתִסיר  ל  ּוְתַבּטֵ ַמּכֹוֵתינּו,  ּוְלָכל  ַמְכאֹוֵבינּו  ּוְלָכל 
ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ָרֵאל ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוֶנֱאָמִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ
ָבר ִהְפֵלאָת ֶאת ַמּכֹוָתם, ּוָבאּו ֲעֵליֶהם  ר ּכְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ָפׁשֹות ֵמַעּמְ ְלָכל אֹוָתן ַהּנְ
ה ּוְזכּות ָאבֹות, ְוֹלא  עֹוָלם, ְוֹלא ְתִפּלָ ֵאין מֹוִעיל ָלֶהם ׁשּום ְרפּוָאה ּבָ ְפָלאֹות ׁשֶ ּכֹות ַהּמֻ ַהּמַ
ֲעֵליֶהם  ַרֵחם  ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ָהֱאמּוָנה.  ַגם  ִמּפְ ְך  ִנְמׁשָ זֶה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַוֲאָנָחה,  ְצָעָקה  ׁשּום קֹול 
ר  ֲאׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָלנּו.  ְוֹלא  ה  ֲעׂשֵ ְלַבד  ְלַמַעְנָך  ְלַמַעְנָך,  ְוָעֵלינּו 
ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָלֶהם  ַלח  ְוִתׁשְ ַהּנֹוָראֹות,  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ֹגֶדל  ּכְ ה  ַוֲעׂשֵ ְוָעֵלינּו,  ֲעֵליֶהם 
א  י ֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ ה, ּכִ י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ נּו, ּכִ ְרּבֵ ַמִים, ְוָתִסיר ַמֲחָלה ִמּקִ ָ ַהּשׁ

ה ְלָבד: ּפֶ ּבַ

ה.  ָאּתָ ֵתנּו  ְתִהּלָ י  ּכִ ָעה  ׁשֵ ְוִנּוָ יֵענּו  הֹוׁשִ ְוֵנָרֵפא  ְיֹהָוה  ְרָפֵאנּו  ם,  ִחּנָ רֹוֵפא  חֹוִלים,  רֹוֵפא 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִבים  ַוֲעׂשָ ַרֲחֶמיָך ְצָמִחים  ּבְ ל  ּוְתַגּדֵ ּוְלׂשַֹבע,  ְוִלְבָרָכה  ים  ִעּתֹו, ְלַחּיִ ּבְ ָטר  ן ַהּמָ ְוִתּתֵ
כֹון  ֶדר ַהּנָ יְך ַהּסֵ ַרֲחֶמיָך, ְוַתְמׁשִ יַע ּבְ ּפִ ָרֵאל, ְוַתׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֲחלּוֵאי ַעּמְ ָלֶהם ּכַֹח ְלַרּפֹאת ּתַ
קֹום ָהָראּוי ָלֶהם, ְוֹלא  ַמן ְוַהּמָ ִפי ֵסֶדר ַהזְּ עֹוָלם ּכְ ּבָ ָמִחים ׁשֶ ָרִעים ְוַהּצְ ל ַהזְּ ל ּכָ ְוָהֱאֶמת ׁשֶ
ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלטֹוָבה,  ִסּבֹות  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ב  ּוְתַסּבֵ ְזַמּנֹו,  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ב  ְוֵעׂשֶ ִרי  ּפְ ׁשּום  ִנְתֹלׁש 
ל ַמה  ם ּכָ לּו ְלִפי ֻתּמָ ֱאֶמת, ִויַקּבְ הּוא ָצִריְך ִלְרפּוָאתֹו ּבֶ ֶ ּתֹות ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ּכָ
מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו,  ִעּתֹו ּבְ ָרֵאל ֶאת ָאְכָלם ּבְ ן ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ֱאֶמת. ְוִתּתֶ ִריִכים ִלְרפּוָאָתם ּבֶ ּצְ ֶ ּשׁ
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ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְצִריִכין  ָאנּו  ׁשֶ ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ ּכַֹח  ֶהם  ּבָ ׁש  ְמֻלּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
י  ה ְלַבד, ּכִ י ִאם ַאּתָ ל ֹזאת ּכִ ן ּכָ ַדע ְלַכּוֵ ּיֵ עֹוָלם ׁשֶ י ֵאין רֹוֵפא ּבָ גּוף ָוֶנֶפׁש, ּכִ ּוְברּוָחִנּיּות, ּבְ
תּוב, ָאז  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ֲעלּומֹות. ִויֻקּיַ ל ַהּתַ ּבֹות ְויֹוֵדַע ּכָ ל ַהּסִ ת ּכָ ל ָהִעּלֹות ְוִסּבַ ת ּכָ ה ִעּלַ ַאּתָ
ִרית ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב,  ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח. ְוִתְזּכֹר ּבְ ַ ּשׁ ַקע ּכַ ִיּבָ
ַהְפֵלה  ָלאֹות,  ּפְ ְלֵאי  ּפִ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוִבְזכּות  ּוִבְזכּות ֲאבֹוֵתינּו, 
ֵענּו ִמְבָטח  ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ יִמיֶנָך. נֹוָראֹות ּבְ ְתקֹוְמִמים ּבִ יַע חֹוִסים ִמּמִ ֲחָסֶדיָך מֹוׁשִ
ּכֹוֵרת  ָאֹנִכי  ִהּנֵה  ַוּיֹאֶמר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ְרֹחִקים.  ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ל  ּכָ
ר ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל  ה ִנְפָלאֹות ֲאׁשֶ ָך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ִרית ֶנֶגד ּכָ ּבְ
ְוֶנֱאַמר,  ְך.  ה ִעּמָ ר ֲאִני ֹעׂשֶ י נֹוָרא הּוא ֲאׁשֶ ּכִ ְיֹהָוה  ה  ִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעׂשֵ ּבְ ה  ר ַאּתָ ָהָעם ֲאׁשֶ
ֵלא. ְוֶנֱאַמר, ֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה ֹזאת  ֵעיַני ִיּפָ ם ּבְ ֵאִרית( ָהָעם ַהזֶּה ּגַ ֵעיֵני )ׁשְ ֵלא ּבְ י ִיּפָ )ְוָהָיה( ּכִ

ָך. ְוֶנֱאַמר,  ה ֱאֹלִהים ְלַבּדֶ ה ִנְפָלאֹות ַאּתָ ה ְוֹעׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ֵעיֵנינּו. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלֹעׂשֵ

ָכל ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות,  ה ּבְ דֹוׁשָ ל ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ן ָלנּו ּכַֹח ְלַחזֵּק ּוְלַגּדֵ נּו ְוִתּתֶ ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ
ְמָך  ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּלָ עֹוָלם, ּכֻ ּבָ ל ָהֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ׁשֶ לּו ּכָ ּטְ לּו ְוִיְתּבַ ר ִיּפְ ַעד ֲאׁשֶ
י  ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ֵרתּון ְלַתּקֵ רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ נּו, ְוַתֲעִביר ּגִ ְיָקר ִיּתֵ
ָכל  ים ּבְ ֵעי ָאֶרץ. ְוִיּתֹוְספּו ֵגִרים ַרּבִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ ְוָכל ּבְ
ְמָך  ְיִרים ְלׁשִ י ָאֶרץ ִיְהיּו ִמְתַיֲהִדים ּוִמְתּגַ ים ֵמַעּמֵ ָך, ְוַרּבִ ָרֵאל ַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ֵרי ֶצֶדק ַעל ּבְ ֵעת, ּגֵ
ֹכַח ּוְבֹפַעל.  ִרים ּבְ ין ּגֵ ירּו ֹכַח ַמְלכּוֶתָך, ְוִיְהיּו ַנֲעׂשִ ֱאֶמת, ְוֶיֱאָתיּו ּכֹל ְלָעְבֶדָך ְוַיּכִ דֹול ּבֶ ַהּגָ
ֶתָך,  ֻדּלָ ְפֶאֶרת ּגְ ֵהם ֶאת ְיָקר ּתִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ירּו ְוֵיְדעּו ּבְ ּיֵר, ַיּכִ ּלֹא ִיְזּכּו ְלִהְתּגַ ְוַגם אֹוָתם ׁשֶ
מֹו ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים.  ה ׁשְ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ֵיׁש ָיִחיד ַקְדמֹון ִיְתּבָ ֵאי עֹוָלם ׁשֶ ְוֵיְדעּו ָכל ּבָ
י  ל ְיצּור ּכִ ַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ית, ְוֵיַדע ּכָ ּיִ ם ֶלֱאמּוָנְתָך ָהֲאִמּתִ ּתֹוְקקּו ֻכּלָ ְוִיׁשְ
ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו  ֶמֶלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ַאּפֹו,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֹיאַמר  ְיַצְרּתֹו,  ה  ַאּתָ

ָלה: ָמׁשָ

ַגם ֲאִחיַזת ַהזֲֻּהָמה  ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ִמּפְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ְוַתַעְזֵרנּו ְוִתׁשְ
ֶדק  ֵרי ַהּצֶ ָלל, ְוַתֲעֹזר ְלָכל ּגֵ ָך ּכְ ָרֵאל ַעּמְ ִרים ְלִיׂשְ יקּו ַהּגֵ ְיִרין, ְוֹלא ַיזִּ ְתּגַ ּמִ ִרים ׁשֶ ַהּגֵ ֱאַחז ּבְ ַהּנֶ
ּלֹא  ָרֵאל, ׁשֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֹמר אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ יל ְוִתׁשְ ְמָאָתם ְוזֲֻהָמָתם ְוַתּצִ כּו ְמֵהָרה ִמּטֻ ּכְ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ
ִמזֲֻּהַמת  ָבר  ִמּכְ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמָאָתם  ּוִמּטֻ ִמזֲֻּהָמָתם  ֶמץ  ׁשֶ ׁשּום  נּו  ּבָ ק  ִיְתַדּבֵ ְוֹלא  ִיְתַאֵחז 
אּות ְוַגְבהּות  יֵלנּו ָתִמיד ִמּגֵ ְמֵרנּו ְוַתּצִ יֵניֶהם ִמּקֶֹדם. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתׁשְ ָהיּו ּבֵ ָהֲעּכּו"ם ׁשֶ
י ְלָפֶניָך  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעַלי, ּכִ ית ּבֶ ּיִ נּו ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ּוֵמָרמּות רּוָחא, ּוְתַזּכֵ
ּיֹות.  ָהֲאִמּתִ ָהֲעָנָוה  ְרֵכי  ִמּדַ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ֵלב,  ֲעלּומֹות  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו 
ּתֹוֲעַבת  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ָהרּוַח,  ְוַגּסּות  ּוְפִניֹות  ֵגאּות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָנא  יֵלִני  ַהּצִ
ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ְפלּוִתי  ׁשִ יׁש  ְלַהְרּגִ ִני  ַזּכֵ ַבּה ֵלב.  ּגְ ל  ּכָ ְיֹהָוה  ּתֹוֲעַבת  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך  ִלּבְ
ה ַלֲעָנָוה  ֶאְזּכֶ ֵפָלה ְמֹאד, ַעד ׁשֶ חּוָתה ְוַהּשְׁ ְדֵרָגִתי ַהּפְ ה יֹוֵתר ִמּמַ ֵעיַני ְלַמּטָ ָפל ּבְ ְוֶאְהֶיה ׁשָ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ית ּכִ ּיִ ֲאִמּתִ
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ֶחֶרב  ר  ַוֲאׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ָמֵגן  יַע,  ְלהֹוׁשִ ְוַרב  ּבֹור  ּגִ ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ה  ֻדּלָ ּגְ ּנֹוְטִלין  ׁשֶ ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  ל  ׁשֶ ֲאָוה  ַהּגַ ֵמֶחֶרב  יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ֲאָוֵתנּו.  ּגַ
ם  ִחּנָ ִאים ַעל ַהּדֹור ּבְ ָלל, ַרק ִמְתּגָ ַמִים ּכְ ָ ה ִמן ַהּשׁ ֻדּלָ ן ָלֶהם ַהּגְ י ֹלא ִנּתַ ְלַעְצָמן ֵמַאֵליֶהם, ּכִ
ָרֵאל ְמֹאד,  ָך ִיׂשְ ִרין ַעל ַעּמְ ּבְ אּות ּוִמְתּגַ נּות ְוִהְתַנּשְׂ ַרּבָ ל, ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ ִלים ַעל ַעם ּדָ ּומֹוׁשְ
ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֲעלּומֹות.  ּתַ יֹוֵדַע  ְלָפֶניָך  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעְלָמא,  יֵקי  ַמזִּ ְוֵהן 
ְגלֹות  ְוַהּנִ רֹות  ְסּתָ ַהּנִ ל  ּכָ ֲהֹלא  ְלָפֶניָך,  ר  ַסּפֵ ּנְ ּוַמה  ּנֹאַמר  ַמה  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְלַבב  ֶאת 
ְמֵרנּו ֵמֶהם, ָהֵגן  יֵלנּו ֵמֶהם, ׁשָ נּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ַהּצִ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ה יֹוֵדַע, ַמּצִ ַאּתָ
ְמֵרנּו  ֶהם, ְוׁשָ ר ָאנּו חֹוִסים ּבָ ים, ַמְנִהיֵגי ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ֲעֵדנּו ּבִ ּבַ
יק  ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלַהזִּ ֶקר, ׁשֶ ל ׁשֶ ְנִהיִגים ׁשֶ ֵהם ַהּמַ יֵקי ַעְלָמא ׁשֶ ל ַמזִּ יֵלנּו ִמּכָ ְוַהּצִ
יָנה ְיֵדיֶהם  ֲעׂשֶ רּוָחִנּיּות, ְוֹלא ּתַ ִמּיּות ְוֹלא ְבּ ַגׁשְ עֹוָלם, ֹלא ְבּ ּבָ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ לֹום, ּבְ ָלנּו ַחס ְוׁשָ
ל ֶאת  ַמִים. ְוַתְכִניַע ְוַתֲעֹקר ּוְתַבּטֵ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ה, ּכִ ּיָ ּתּוׁשִ
ָדם ּוְזרֹוַע  ֲאָוה ִמּיָ ֶקר, ְוִתּטֹל ֶחֶרב ַהּגַ ל ׁשֶ ְנִהיִגים ׁשֶ ל ַהּמַ ל ּכָ אּוָתם ׁשֶ ם ְוִהְתַנּשְׂ ְלּתָ ל ֶמְמׁשַ ּכָ
תּוב,  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ עֹוָלם,  ה ָהֱאֶמת ּבָ ֶקר ִמן ָהעֹוָלם, ּוְתַגּלֶ ֶ ל ַהּשׁ ֵבר. ּוְתַבּטֵ ָ ּשׁ ָרָמה ּתִ
ל  ּוְתַבּטֵ לֹו.  ָיִפיַח  ע  ֵיׁשַ ּבְ ית  ָאׁשִ ְיֹהָוה  ֹיאַמר  ָאקּום  ה  ַעּתָ ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ים  ֲעִנּיִ ֹד  ִמּשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָרֵאל ֵמַעּתָ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ֲאָוה ּדְ ת ַהּגַ ִמּדַ

ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָקדֹוׁש ְונֹוָרא, ָקדֹוׁש  ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְוָלֹכף  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ְוַתַעְזֵרנּו  ָהֶעְליֹוָנה,  ְתָך  ְקֻדׁשָ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ֹות,  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ַעל 
ל  ּוְלַבּטֵ ָהָרעֹות  ֲאוֹוֵתינּו  ּתַ ֶאת  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ִלְכּפֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ָלְך,  ד  ְעּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ ָהָרע  ִיְצֵרנּו  ֶאת 
ְהיּו ְמִגיִנים ָעֵלינּו  ּיִ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ י ֶאֶרץ, ַצּדִ ן ָלנּו ָמִגּנֵ נּו ְלַגְמֵרי. ְוִתּתֶ ֲאַות ִנאּוף ֵמִאּתָ ּתַ
ה,  ְקִלּפָ ל ַהחֹוָתם ּדִ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ֲאָוה ָהָרָעה ַהזֹּאת, ַעד ׁשֶ נּו ּתַ לּו ֵמִאּתָ ִויַבּטְ
יַע ְוָתֵגן ָעֵלינּו,  ֵרה ָלְיָלה. ְוַתֲעֹזר ְותֹוׁשִ ּקְ יל אֹוָתנּו ָתִמיד ִמּמִ ה, ְוַתּצִ ָ ְקֻדּשׁ ן ַהחֹוָתם ּדִ ּוְלַתּקֵ
ַתֲאָוה ֹזאת ֲאִפּלּו  דֹוָלה ְוֹלא ִנְהֶיה ְרִגיִלים ָחִליָלה ּבְ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ִזּוּוֵגינּו ּבִ ׁש ּבְ ה ְלִהְתַקּדֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵלָטֵתנּו  ּפְ ַעל  ּוְתַרֵחם  ַהְרָחקֹות.  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ֹזאת  ֲאָוה  ִמּתַ ְלִהְתַרֵחק  ַרק  ר,  ֶהּתֵ ּבְ
לֹום ַעל־ְיֵדי  גּוֵפנּו ִלְבִלי ְלהֹוִציאֹו ַלחּוץ ַחס ְוׁשָ ּבְ ְמנּוִנית ׁשֶ ֹמר ְמַעט ֵלחּות ְוׁשַ ה ִלׁשְ ֵמַעּתָ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ְמנּוִניֹוֵתינּו ְלַהֲעלֹוָתם ֶאל ַהּמַֹח ּבִ ֹמר ְמֹאד ֵלחֹוֵתינּו ְוׁשַ ה ִלׁשְ ַתֲאָוה ֹזאת, ַרק ִנְזּכֶ
רֹו  ׂשָ ּבְ ים  ֶהְחּתִ ַגם  ִמּפְ ְמנּוִנית  ַ ְוַהּשׁ חּות  ַהּלֵ ל  ּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה.  ְגּ ּוְבָטֳהָרה 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְוַדְעּתִ ֹמִחי  ׁש  ְוִיְתַחּדֵ ְוִיְתַחזֵּק  ַהּמִֹחין.  ִתּקּון  הּוא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהחֹוָתם  ְלִתּקּון 
ָחְכָמה ַוֲהָבָנה ְיֵתָרה  י ּבְ ּלִ ְתבּוָנה ּוְבַדַעת, ְוִיְתנֹוְצצּו ַהּמִֹחין ׁשֶ ָחְכָמה ּבִ דֹוָלה, ּבְ ּוְבָטֳהָרה ְגּ
מֹו  ה, ּכְ ָ ֻדּשׁ ֵהם חֹוָתם ַהּקְ ֱאֶמת ׁשֶ ין ּבֶ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ נּו ִלְקֻדּשׁ דֹוָלה. ּוְתַזּכֵ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ַעם ּבִ ָכל ּפַ ּבְ
ַחי  ֵאל  ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ֶמֶלְך  ָאִבינּו  ְזרֹוֶעָך.  ַעל  חֹוָתם  ּכַ ָך  ִלּבֶ ַעל  ַכחֹוָתם  יֵמִני  ׂשִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ
י  ֵרנּו, ּכִ ְבׂשָ ְמּתָ ּבִ ר ׂשַ ִריְתָך ֲאׁשֶ ַחת ְלַמַען ּבְ ַ ֵאֵרינּו ִמּשׁ יל ְיִדידּות ׁשְ ה ְלַהּצִ ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו, ַצּוֵ
דֹוִלים  ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ִרית־ֹקֶדׁש. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ חֹוָתם אֹות ּבְ ַרֲחֶמיָך, ָחַתְמּתָ אֹוָתנּו ּבְ ה ּבְ ַאּתָ
דֹוׁש  ֹמר ֶאת ַהחֹוָתם ַהּקָ ה ִלׁשְ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ ְמֵרנּו ֵמַעּתָ יֵענּו ְוׁשָ ְוַהּנֹוָרִאים, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
י  ה, ּכִ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ ה ֹכּ י ַאּתָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכִ יֵלנּו ָנא ֵמחֹוָתם ּדְ ַהזֶּה. ַהּצִ



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרפזּתִ

ה. חּוס ַוֲחֹמל  ֲעׂשֶ ָך, ּוִמי ֹיאַמר ְלָך ַמה ּתַ ה ֱאֹלִהים ְלַבּדֶ ה ִנְפָלאֹות ַאּתָ ה ְועֹוׂשֵ ָגדֹול ַאּתָ
ה ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ֵמחֹוָתם  ְזּכֶ ּנִ ִגיֵני ֶאֶרץ, ׁשֶ ֶמָך, ְוֵתן ָלנּו ּכַֹח ַהּמָ ְוַרֵחם ָנא ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ

ים ָסגּור חֹוָתם ָצר: ֲאָוה ֲאִפיֵקי ָמִגּנִ ָאמּור, ּגַ ה, ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ה ְלחֹוָתם ּדִ ְקִלּפָ ּדִ

ים  לּוּיִ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרֶטָיה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ָכל ּפְ ָראּוי ּבְ ין ּכָ ִפּלִ נּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ּתְ ְוַזּכֵ
זֹוִכים  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד,  ְוָלׂשּוׂש  ְוָלִגיל  ֹמַח  ִלׂשְ ָראּוי  ּכָ דֹוָלה,  ְגּ ְמָחה  ּוְבׂשִ טֹוב  ּוְבֵלב  ּה,  ּבָ
א.  ַמְלּכָ ּדְ ְתֵרי  ּכִ ֵהם  ׁשֶ ְמֹאד  ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ין  ִפּלִ ַהּתְ ְפֶאֶרת  ּתִ ֲעֶטֶרת  ּבַ ר  ְלִהְתַעּטֵ
ל  ין ׁשֶ ֵהם ׁשִ ין, ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ּבַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יִנין ַהּקְ ֵרין ׁשִ ל ַהּתְ ים ׁשֶ ְבָעה ָראׁשִ ת ַהּשִׁ ַ ּוִבְזכּות ְקֻדּשׁ
הּוא  יַח, ׁשֶ ה ָמׁשִ ת ֹמׁשֶ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ים, ִנְזּכֶ ע ָראׁשִ ל ַאְרּבַ ין ׁשֶ ים ְוׁשִ ה ָראׁשִ ֹלׁשָ ׁשְ
נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ְבָעה רֹוִעים, ּוִבְזכּוָתם ְוֹכָחם ׁשֶ ל ַהּשִׁ לּול ִמּכָ ּכָ י ׁשֶ ָרֵאל ָהֲאִמּתִ רֹוֵעה ִיׂשְ
ל  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ים, ִנְזּכֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ְבָעה רֹוִעים, ּוִבְזכּות ּכָ ל ַהּשִׁ ל ּכָ לֹום ְוׁשֶ ָ ַהּשׁ
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ָכל ִמיֵני ִתּקּוִנים ַהחֹוָתם ּדִ ן ּבְ ה, ּוְלַתּקֵ ְקִלּפָ ר ַהחֹוָתם ּדִ ּבֵ נּו, ּוְלׁשַ ֲאַות ִנאּוף ֵמִאּתָ ּתַ
ּופֹוֶדה  ֶות  ִמּמָ ּגֹוֵאל  ים.  ַחּיִ ֱאֹלִהים  ְלַמַעְנָך  ים,  ַחּיִ ּבַ ָחֵפץ  ֶמֶלְך  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ְלַחּיִ ָחְתֵמנּו 
ֵדה  ּיֹות. ּפְ ְחּתִ אֹול ּתַ ים, ִמן ַהּשְׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ָנא ּבְ ַחת. ַהּצִ ֵאר ׁשַ יֵלנּו ִמּבְ ַחת, ַהּצִ ַ ִמּשׁ
ים,  ָך ֵמַעזִּ ֵדה ַעּמְ ֲאַות ִנאּוף. ּפְ ל ּתַ ֲאוֹות ָרעֹות, ּוִבְפָרט ֵמַעזּּות ָהָרע ׁשֶ אֹוָתנּו ֵמַעזּּות ַהּתַ
ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ים.  ְלַחּיִ ֶלא  ּפֶ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ּגֹוְזִזים,  ד  ִמּיַ ֹצאְנָך 
ִלְסּגֹור  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ר  ֲאׁשֶ ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ָוִמי  ִמי  יֹוֵדַע,  ְלַבד 
ַדר  ִסְטָרא ַאֲחָרא, חֹוָתם ַעל חֹוָתם, ּגָ ה חֹוָתמֹות ּדְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ לֹום, ּבְ ְוַלְחּתֹום אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ
ָך ְלַבד  ה ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ְוחֹוָתְמָך ֱאֶמת, ּבְ י. ֲאָבל ַאּתָ ּתִ יד ְנָחׁשְ ֲעִדי ְוֹלא ֵאֵצא ִהְכּבִ ּבַ
ֵדה אֹוָתנּו ְיֹהָוה ֵאל ֱאֶמת  ָיְדָך ַנְפִקיד רּוֵחנּו, ּפְ ָעְננּו. ּבְ ֱאֶמת ִנׁשְ דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ ָטְחנּו ְוַעל ַחְסּדְ ּבָ
ר ָחְתמּו ָעֵלינּו, הֹוִציֵאנּו ָנא ֵמחֹוָתם  ל חֹוָתֵמיֶהם ֲאׁשֶ ר ּכָ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ָך ַהְצִמיֵתם. ׁשַ ֲאִמּתְ ּבַ
ֲאַות  ר ּתַ ּבֵ נּו ְלׁשַ ל ַהזֲֻּהמֹות. ַזּכֵ ְמאֹות ּוִמּכָ ל ַהּטֻ נּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשֵ ה, ַהֲעֵלנּו ְמֵהָרה ְוַקּדְ ְקִלּפָ ּדִ
עּו ָבנּו ָזִרים  ה, חֹוָתם ַעל חֹוָתם, ְלַבל ִיּגְ ָ ְקֻדּשׁ ִנאּוף ְלַגְמֵרי ֶבֱאֶמת. ָחְתֵמנּו ָנא ְבחֹוָתם ּדִ
ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְזכּות  ּבִ ִריֶתיָך,  ּבְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ַוֲחֹתם  עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ
ְוֹכָחם  ְזכּוָתם  ּבִ ְוַעד סֹוף.  ְוָחַתְמּתָ עֹוָלְמָך ֵמֹראׁש  ָראָת  ּבָ ֶהם  ּבָ ר  ר ֵהם חֹוָתֶמָך, ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
רֹו  ׂשָ ים ּבְ ה ַעל־ָיָדם ְלַהֲעלֹות ּוְלָבֵרר, ֵמֶהְחּתִ ְזּכֶ ּנִ ִגיֵני ֶאֶרץ, ַעד ׁשֶ ּכַֹח ַהּמָ יְך ָעֵלינּו  ְמׁשִ ּתַ
ֶכל ַזְך ָוַצח. ְוִיְהֶיה  ׂשֵ דֹוָלה ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ נּו ּבִ ּלָ ה, ְוִיְתנֹוְצצּו ַהּמִֹחין ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְלחֹוָתם ַהּקְ

ְכֵלנּו ּוֹמֵחנּו הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום: ׂשִ

ֹמר ֶאת ֹמֵחנּו  ה, ְוִנׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ִצְמצּום ּדִ ְכֵלנּו ּבְ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתַעְזֵרנּו ְלַצְמֵצם ֶאת ֹמֵחנּו ְוׂשִ
ה ֹלא ַיֲהֹרס ֹמֵחנּו ָלֵצאת חּוץ  ָ ְקֻדּשׁ לֹום, ַוֲאִפּלּו ּבִ בּול ַחס ְוׁשָ ְמֹאד ְלַבל ֵיֵצא חּוץ ִמן ַהּגְ
ה  ּמֶ ּבַ ַרק  ַנְחֹקר,  ֹלא  ּנּו  ִמּמֶ ה  ֻכּסֶ ּוַבּמְ ִנְדֹרׁש  ֹלא  נּו  ֵמִאּתָ ְפָלא  ּוַבּמֻ ָלנּו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ בּול  ֵמַהּגְ
ֶכל ָנכֹון ֶוֱאֶמת  ׂשֵ ֶכל ַזְך ָוַצח, ּבְ ׂשֵ ֶכל ָחִריף ּוָמִהיר, ּבְ ׂשֵ י, ּבְ ֶכל ֲאִמּתִ ׂשֵ ינּו ִנְתּבֹוֵנן ּבְ ֻהְרׁשֵ ׁשֶ
ל  יְך ַעל ּכָ ָרֵאל, ְוַתְמׁשִ ָך ִיׂשְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּוְלָכל ַעּמְ ר ְוֶנֱאָמן ּכִ ם ְוָיׁשָ יב ְוַקּיָ ְוַיּצִ
ּיֵׁש לֹו,  בּול ׁשֶ ְכלֹו, ְלַבל ַיֲהֹרס ֹמחֹו ָלֵצאת ִמן ַהּגְ ְך ְלׂשִ ּיָ ַ ְמצּום ַהּשׁ ת ַהּצִ ַ ֶאָחד ְוֶאָחד ְקֻדּשׁ
ה ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף ֵיׁש  ה ּוְבִרּיָ ִרּיָ ל ּבְ ּכָ ה, ׁשֶ ִרּיָ ֱאָלהּוְתָך ְלָכל ּבְ י ּבֶ ׁש ּדַ ּיֵ י ׁשֶ ּדַ ה ֵאל ׁשַ י ַאּתָ ּכִ



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרפח

ּיֵׁש לֹו. ֵאל  בּול ׁשֶ ְכלֹו חּוץ ֵמַהּגְ ׂשִ ּבְ ָאסּור לֹו ָלֵצאת  ֱאָלהּוְתָך, ׁשֶ לֹו ַדי ּוְגבּול ְוִצְמצּום ּבֶ
ֵהם ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין  ם, ׁשֶ ְרׁשָ ָ ין ִמּשׁ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ יַע ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ּפִ ן ָלנּו ַרֲחִמים, ְוַתׁשְ י ּתֶ ּדַ ׁשַ

ִפי ֶעְרּכֹו ּוַמְדֵרָגתֹו: ל ַהּמִֹחין ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ל ּכָ דֹוׁש ׁשֶ ְמצּום ַהּקָ ים ִעם ַהּצִ דֹוׁשִ ַהּקְ

יַע ָעֵלינּו ִדּבּוִרים  ּפִ ים, ְוַתׁשְ ַרֲחִמים ַרּבִ ַרֵחם ָעֵלינּו סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְמַחּיֶה ֵמִתים ּבְ ּוְבֵכן ּתְ
יב  ְוָתׁשִ ָקָטן,  ְוַעד  דֹול  ִמּגָ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  יִבין  ׁשִ ַהּמְ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ִמּצַ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ
אֹות  ּוְתַחּיֶה ְוַתְבִריא ּוְתַחזֵּק ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ַהֲחלּוׁשֹות ְמֹאד ְמֹאד, ַהְיֵגעֹות ְמֹאד, ַהִנְדּכָ
ָרה ְמֹאד,  י ַהּמָ ץ ֶאת ַנְפׁשִ יב ּוְתַחזֵּק ּוְתַאּמֵ ַרֵחם ְוָתֹחס ְוַתְחֹמל ָעַלי, ְוָתׁשִ ְמֹאד, ּוִבְכָלָלם ּתְ
 . ָך ָיָדְעּתָ ה ְיֹהָוה ֶאת ַעְבּדְ ַעל. ְוַאּתָ ִלּיָ ָך ִלְפֵני ַבת ּבְ ן ֶאת ַעְבּדְ ּתֵ י ָמָרה ִלי, ַאל ּתִ י ַנְפׁשִ ּכִ
יֵענּו, ַהֲחֵיינּו  ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי. ָעְזֵרנּו הֹוׁשִ ּתַ ן ֲאָמֶתָך ּפִ ָך ּבֶ ָך ֲאִני ַעְבּדְ י ֲאִני ַעְבּדֶ ָאָנה ְיֹהָוה ּכִ
ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  יִבים  ׁשִ ַהּמְ ים  ַמְטַעּמִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְמֹאד,  ָהֻאְמָללֹות  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ב  ָהׁשֵ ָנא, 
ָאִני.  ַאֲהָבה  חֹוַלת  י  ּכִ ּפּוִחים  ּתַ ּבַ דּוִני  ַרּפְ יׁשֹות  ֲאׁשִ ּבָ כּוִני  ַסּמְ ָטַעם.  יֵבי  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ּבְ
פּולֹות  ָפׁשֹות ַהּנְ ל ַהּנְ ּיּוְכלּו ְלַהֲחיֹות ֶאת ּכָ יַע ָעֵלינּו ִאְמרֹות ְיֹהָוה ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ׁשֶ ּפִ ְוַתׁשְ
ה ִמיֵני ְנִפילֹות, ְנִפיָלה ַאַחר ְנִפיָלה, ְסעֹוד  ַכּמָ ְפלּו, ּבְ ּנָ ְפלּו ְלָמקֹום ׁשֶ ּנָ ָרֵאל, ׁשֶ ָך ִיׂשְ ֵמַעּמְ
ִקים. ַחזֵּק ָיַדִים ָרפֹות  ֲעֹזב, ְוָהֵקם ּתָ קּוָמה. ָעזֹוב ּתַ קּוָמה ַאַחר ּתְ ּוְסֹמְך אֹוָתם ַוֲהִקיֵמם ּתְ
יִבין  ׁשִ ים ַהּמְ ָכל ִמיֵני ַמְטַעּמִ יֵבם ּבְ ץ ְוַחזֵּק ִרְפיֹון ָיָדם, ֲהׁשִ ץ. ַאּמֵ ַאּמֵ לֹות ּתְ ִים ּכֹוׁשְ ּוִבְרּכַ
ַבע  י ׁשֶ תּוב, ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ץ. ִויֻקּיַ ַאּמֵ ִים ּכֹוְרעֹות ּתְ יָך ּוִבְרּכַ ל ְיִקימּון ִמּלֶ ֶפׁש. ּכֹוׁשֵ ֶאת ַהּנֶ
ּפֹות ָיִרים  ל ֵמַאׁשְ ַעל. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ אֹול ַוּיָ יק ְוָקם. ְיֹהָוה ֵמִמית ּוְמַחּיֶה מֹוִריד ׁשְ ִיּפֹל ַצּדִ
י  לּו, ֲאִני ָאַמְרּתִ ּדֹורֹות ַהּלָ ם ּבַ ַפְלנּו ְלׁשָ ּנָ ים ׁשֶ קֹומֹות ַהְמֻגּנִ ל ַהּמְ ֶאְביֹון. ַהֲעֵלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ
ֶנֶפׁש אֹוְיֵבנּו,  ֵננּו ּבְ ּתְ ֵלנּו ְוַאל ּתִ ְמֵרנּו ְוַיּצִ י ָחָטאִתי ָלְך. ְיֹהָוה ִיׁשְ י ּכִ ִני ְרָפָאה ַנְפׁשִ ְיֹהָוה ָחּנֵ
עֹוָלם  ה ּבָ י ֵאין חֹוֶלה ְוכֹוֵאב ּוֻמּכֶ ָחְלֵיינּו, ּכִ ְך ּבְ ֵבנּו ֶנְהּפַ ּכָ ל ִמׁשְ ָוי ּכָ ְיֹהָוה ִיְסָעֵדנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ
ֶרֶגל  ף  ִמּכַ לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ְמֹאד  ָהֲעצּומֹות  ְוֻחְלׁשֹוֵתנּו  נּו  ַנְפׁשֵ ַמּכֹות  ה בֹו  ּוְנַדּמֶ יל  ְמׁשִ ּנַ ׁשֶ
ה  ַכּמָ ֶמן, ּבְ ָ ּשׁ כּו ּבַ ׁשּו ְוֻרּכְ י זֹורּו ְוֻחּבָ ה, ּכִ ה ְטִרּיָ ַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמּכָ נּו ְמֹתם, ּפֶ ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבָ
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֶהם ַהּצַ אּו אֹוָתנּו ּבָ ר ִרּפְ ז ּוְפִניִנים ֲאׁשֶ ִנים ְיָקִרים ִמּפָ ה ְרפּואֹות ְוַסּמָ ְוַכּמָ
ין  ְבֵריֶהם ְמַחּיִ ל ּדִ ר ּכָ ה, ֲאׁשֶ ים ַהְרּבֵ רּו ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ר ִחּבְ ָפֵנינּו, ֲאׁשֶ ּלְ ָהיּו ַבּדֹורֹות ׁשֶ ׁשֶ
ֱאֶמת,  ּבֶ ְוִהְתעֹוְררּות ָגדֹול ַלֲעבֹוָדְתָך  ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ְוֵהם ְמֵלִאים ֵעצֹות  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת 
ַמּדּוַע ֹלא  י  ּכִ ם  ׁשָ ֵאין  ֹרֵפא  ִגְלָעד ִאם  ּבְ ֵאין  ִרי  ַהּצֳ ָלנּו.  ֵאין  ָעָלה  ּתְ זֶה ְרפּואֹות  ל  ּכָ ְוִעם 
יָתנּו  ָך ַמּדּוַע ִהּכִ ֲעָלה ַנְפׁשֶ ִצּיֹון ּגָ י. ֲהָמאֹוס ָמַאְסּתָ ֶאת ְיהּוָדה ִאם ּבְ ת ַעּמִ ָעְלָתה ֲאֻרַכת ּבַ
ל ֲחֹמל  ּדַ ְוִהּנֵה ְבָעָתה. ַהחֹוֵמל ַעל  א  ּוְלֵעת ַמְרּפֵ ְוֵאין טֹוב  לֹום  ה ְלׁשָ ַקּוֵ א  ְוֵאין ָלנּו ַמְרּפֵ
ה )ְיֹהָוה( ֱאֹלָהי. ַהֲחֵייִני  י ַאּתָ יֵבִני ְוָאׁשּוָבה ּכִ לּוֵתנּו ֲהׁשִ ְפלּוֵתנּו ְוֹאֶרְך ּגָ ּלּוֵתנּו ּוְרֵאה ׁשִ ַעל ּדַ
י  דֹוׁשֹות, ַנְפׁשִ א ַהֲחֵייִני ָנא ְבתֹוָרְתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ַהּקְ יֵבִני ּנָ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה. ֲהׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ְוַקְיֵמִני ִבּ
ה  י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ מֹו. ּגַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַמְעּגְ ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ּבְ

ה ְיַנֲחמּוִני: ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ ִדי ׁשִ ִעּמָ

ר הּוא ַמר  נּו, ֲאׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְמִרירּות ַנְפׁשֵ א, ַאּתָ ּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְבֵרנּו.  זֶה, אֹוי ָלנּו ַעל ׁשִ ל, ּוִמי יּוַכל ִלְסּבֹל ְמִרירּות ּכָ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ׁש, ֲאׁשֶ ֶות ַמּמָ ִמּמָ
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ְמֹאד  ְוָעְצמּו  ְברּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַהזֵּדֹוִנים,  ִים  ַהּמַ ְמִרירּות  יק  ְלַהְמּתִ ים  ַהַחּיִ ֵעץ  ֶדֶרְך  הֹוֵרינּו 
ְוַעד  ה  בּוֵלנּו ֵמַעּתָ ּגְ ּוֵמַעל  ָקם ֵמָעֵלינּו  ּוְלַסּלְ ם  ְלָגְרׁשָ ָעְזֵרנּו  נּו  ַזּכֵ ה.  ִמים ָהֵאּלֶ ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ
ְרֵכי  יַבת ָנֶפׁש ִמּדַ ִמיָמה ְמׁשִ תֹוָרֶתָך. ּתֹוַרת ְיֹהָוה ּתְ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ נּו ְבּ ׁשֵ עֹוָלם. ַקּדְ
ַהּכֹל  ְגֹמר  ּתִ אי  ּוְבַוּדַ ָבְך.  ְמחּו  ִיׂשְ ָך  ְוַעּמְ ינּו  ַחּיֵ ּתְ ׁשּוב  ּתָ ה  ַאּתָ ֲהֹלא  ים.  ַחּיִ ְלַדְרֵכי  ִמיָתה 
ָבֶריָך, ְוָדָבר ֶאָחד  ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוֶנֱאָמִנים ּדְ י ֶנֱאָמן ַאּתָ יָת ָאְזֵנינּו, ּכִ ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ ְרצֹוְנָך ּכַ ּכִ
ְלֹכל  ָמֵגן הּוא  ְצרּוָפה  ְיֹהָוה  ִאְמַרת  ְרּכֹו  ּדַ ִמים  ּתָ ָהֵאל  ֵריָקם,  ָיׁשּוב  ֹלא  ָבֶריָך ָאחֹור  ִמּדְ
ְבָעָתִים,  ׁשִ ק  ְמזֻּקָ ָלָאֶרץ  ֲעִליל  ּבַ ֶסף ָצרּוף  ּכֶ ְיֹהָוה ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות  ּבֹו. ִאְמרֹות  ַהחֹוִסים 
ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ָעְננּו  ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרנּו  ְלעֹוָלם  זּו  ַהּדֹור  ִמן  ֶרּנּו  ּצְ ּתִ ְמֵרם  ׁשְ ּתִ ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ

ָעה: ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ יֵבנּו ָהֵאר ּפָ ְצָבאֹות ֲהׁשִ

ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעֵלינּו ְבּ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ים,  ּיִ דֹוׁש, ַלֲחלֹומֹות צֹוְדִקים ַוֲאִמּתִ ים, ַלֲחלֹום ַעל־ְיֵדי ַמְלָאְך ַהּקָ נּו ַלֲחלֹומֹות ְקדֹוׁשִ ּוְתַזּכֵ
ְוא  ׁשָ ל  ׁשֶ ֵמֲחלֹומֹות  יֵלִני  ְוַתּצִ ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים  ָרִעים  ַוֲחלֹומֹות  ַרְעיֹוַני  ְיַבֲהלּוִני  ְוַאל 
ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ ְלָאָדם,  ֵהָמה  ִמּבְ ְוַתֲעֵלִני  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ד  ׁשֵ ַעל־ְיֵדי  ֵמֲחלֹום  ָוֶהֶבל, 
ֵעת  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֹכַח  ּבְ ה  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח  ִנְכָלל  ְוִיְהֶיה  י  ּלִ ׁשֶ ה  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּמִֹחין  ל  ׁשֶ ימֹות  ְוָהְרׁשִ ה  ַהְמַדּמֶ ַהּכַֹח  ִיְהֶיה  ָנה  ֵ ַהּשׁ ַעת  ׁשְ ּבִ ַהּמִֹחין  קּות  ּלְ ִהְסּתַ
ה ַלֲחלֹום ַעל־ְיֵדי ַמְלָאְך,  ֶאְזּכֶ יְך ָעַלי ֶצֶלם ֱאֹלִהים ַעד ׁשֶ ְבִחינֹות ַמְלָאְך. ְוַתְמׁשִ דֹוָלה ּבִ ְגּ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  דֹוָלה ּכִ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ִרים ּבִ ִבים, ַלֲחלֹומֹות טֹוִבים ִויׁשָ ָ ַלֲחלֹומֹות ְמֻיּשׁ
ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל  ָקִרים, ְוַתֲהֹפְך ּכָ ׁשּות ַוֲהָבִלים ּוׁשְ טּות ְוִטּפְ ל ׁשְ יֵלִני ֵמֲחלֹומֹות ׁשֶ ְוַתּצִ
י ְוַרְעיֹוַני ֲאחּוִזים ּוְדבּוִקים ּוְקׁשּוִרים  י ְוַדְעּתִ ְבּתִ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ִני ׁשֶ ָרֵאל ְלטֹוָבה. ּוְתַזּכֵ ל ִיׂשְ ּכָ
ֵני  ֲחלֹום אֹור ּפְ ה ִלְראֹות ּבַ ֶאְזּכֶ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ה ּוְבַצּדִ דֹוׁשָ ִמיד ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ָך ּתָ ּבְ
ִלי  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ָבִרים  ּדְ ים,  ַחּיִ ֱאֹלִהים  ְבֵרי  ּדִ ֹמַע ֵמֶהם  ְוִלׁשְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ַאֵחר  קֹום  ִמּמָ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ַוֲהָבִלים  ָקִרים  ׁשְ ֲעֹרֶבת  ּתַ ׁשּום  ִלי  ּבְ ָלל,  ּכְ ֹסֶלת  ּפְ ֲעֹרֶבת  ּתַ ׁשּום 
ים,  ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ָבִרים ַהּקְ ל ַהּדְ ֲהִקיִצי, ֶאת ּכָ ִמיד ֵהיֵטב ּבַ ה ִלְזּכֹר ּתָ לֹום, ְוֶאְזּכֶ ַחס ְוׁשָ
ְוִיְהיּו  ִמיד,  ּתָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוַבֲעבֹוָדְתָך  ִיְרָאְתָך  ּבְ ֵקִני  ּוְתַחזְּ ֲחלֹום.  ּבַ ֹמַע  ְוִלׁשְ ִלְראֹות  ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ

ִבים ָעַלי ְלטֹוָבה: ָ ל ֲחלֹומֹוַתי ְמֻיּשׁ ָכּ

נּו  ּלָ ָקאֹות ׁשֶ ֲאָכִלים ּוַמׁשְ ל ַהּמַ ְהיּו ּכָ ּיִ יֵענּו ׁשֶ ים, ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ֲאִכיָלֵתנּו ׁשּום  ָלל, ְוֹלא ִיְתָעֵרב ּבַ ִלי ׁשּום ִסיג ּוְפֹסֶלת ּכְ ים ּבְ ַמֲאָכִלים ְמֹבָרִרים ַצִחים ְוַזּכִ
ְלָאְך, ְוַתֲעֹזר  ַח ָוֹעז ְוַתֲעצּומֹות ְלַחזֵּק ֶאת ַהּמַ ן ָלנּו ּכֹ ָלל. ְוִתּתֶ ִדים ּכְ ֵ ֲערֹובֹות ֵמֲאִחיַזת ַהּשׁ ּתַ
ֵמַח  ָכל ֹעז ְוֹכַח ּוְגבּוָרה ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ ץ ּבְ ר ְוִנְתַאּמֵ ּבֵ ְמָחה ָתִמיד, ְוִנְתּגַ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָלנּו ׁשֶ
ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֲאִכיָלֵתנּו  ְוִתְהֶיה  ִמיד.  ּתָ
י ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת  ֵתה ְבֶלב־טֹוב ֵייֶנָך ּכִ ְמָחה ֶאת ַלְחֶמָך ּוׁשְ ׂשִ תּוב, ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ּכָ ׁשֶ
ְלָאִכים  ַהּמַ קּו  ְוִיְתַחזְּ ְלָאְך,  ַהּמַ ֶאת  ְלַחזֵּק  ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  יָך.  ַמֲעׂשֶ
ַפע טֹוָבה ּוַפְרָנָסה טֹוָבה,  יכּו ָלנּו ׁשֶ ְמָחֵתנּו, ְוַיְמׁשִ דֹול ַעל־ְיֵדי ֹתֶקף ׂשִ ֹכַח ּגָ ים ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ
ְטָרא ַאֲחָרא  נּו ְלַהּסִ ָלל, ְוֹלא ִיּתְ ִלי ׁשּום ֲאִחיַזת ִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ֶקה ְמֹבָרִרים ּבְ ַמֲאָכל ּוַמׁשְ
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ֶרְך  ּדֶ ַרק  ָלל  ּכְ ֶאְצָלם  ַפע  ֶ ַהּשׁ ב  ִתְתַעּכֵ ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ָלנּו  ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ַפע  ֶ ֵמַהּשׁ ִליֹנק  ִדים  ֵ ְוַהּשׁ
ל  ּכָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יְך  ְוַתְמׁשִ דֹול.  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ ַחּיּוָתם  ֵדי  ּכְ ַפע ַרק  ֶ ִייְנקּו ֵמַהּשׁ ְוֹלא  ַמֲעָבר ְלַבד, 
ְמָחה ָתִמיד,  ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ּה ְיֵדי ָזִרים. ְוִנְזּכֶ ְלטּו ּבָ דֹוׁש, ְוֹלא ִיׁשְ ָרֵאל ַהּקָ ָך ִיׂשְ ַפע ְלַעּמְ ֶ ַהּשׁ
דֹוָלה, ַעד  ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגּ ׂשִ ִמיד ּבְ ָכל ֵעת ְלִהְתַחזֵּק ּתָ ְמָחֵתנּו ֹלא ִיְתָעֵרב ָזר. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ּוְבׂשִ
ָאה ַעל־ְיֵדי ַעְצבּות ּוָמָרה  לֹום, ַהּבָ ְמַאת ֶקִרי ַחס ְוׁשָ ֵצל ִמּטֻ ְמָחה ְלִהּנָ ה ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  חֹוָרה  ׁשְ
ׁש  נּו ְלַקּדֵ ְקֵרה ָלְיָלה, ַזּכֵ נּו ִמּמִ ל ַנְפׁשֵ ְמֵרנּו ָנא ְוַהּצֵ ְמָאה ָהָרָעה ַהזֹּאת, ׁשָ יֵלנּו ָנא ִמּטֻ ַהּצִ
ר  ּבֵ ה ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִגיֵני ֶאֶרץ, ַעד  ת ַהּמִֹחין ַעל־ְיֵדי ַהּמָ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְוַתְמׁשִ נּו  ְבּתֵ ֶאת ַמֲחׁשַ
ְבָעה רֹוִעים  ַהּשִׁ ל  ּכָ ת  ַ ּוִבְקֻדּשׁ נּו,  ַרּבֵ ה  ת ֹמׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְוִנְזּכֶ ְלַגְמֵרי.  ֲאַות ִנאּוף  ּתַ
ין  ִפּלִ ְוַהּתְ ַהּמִֹחין  ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  כּו  ְוֻיְמׁשְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ת  ַ ּוִבְקֻדּשׁ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ְלָאִכים  ַהּמַ ּכַֹח  ֶאת  ּוְלַחזֵּק  ָתִמיד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  נּו  ּוְתַזּכֵ ָהֶעְליֹון.  ם  ְרׁשָ ִמׁשָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
דֹוָלה,  ַהְרָחָבה ְגּ ַמִים ּבְ ָ ְרָנָסה טֹוָבה ִמן ַהּשׁ יְך ָלנּו ּפַ ְמָחֵתנּו, ְוַתְמׁשִ ים ַעל־ְיֵדי ֹעז ׂשִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ִדים  ֵ ֲעֹרֶבת ּכַֹח ַהּשׁ ִלי ׁשּום ֲאִחיַזת ּתַ ִכים ּבְ ֵתינּו ְמֹבָרִרים ּוְמזֻּכָ ִתּיָ ל ֲאִכילֹוֵתנּו ּוׁשְ ְוִיְהיּו ּכָ
ֲחִמימּות  לֹום, ּבַ ם ֶאת ָהָאָדם ַחס ְוׁשָ ָלל, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלַחּמֵ ְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ְוַהּסִ

ְקֵרה ָלְיָלה: ִמיד ִמּמִ ָרֵאל ּתָ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ יל אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ֲאָוה ַהזֹּאת, ְוַתּצִ ֵאׁש ַהּתַ

ב ָמרֹום, ּוַמה  ר, ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ִלים ְנַגּבֵ ר ּוַמה ַחּיָ ַדּבֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ
י ֵואֹלָהי ֵאֶליָך  ה יֹוֵדַע. ַמְלּכִ ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים, ֲהֹלא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנְ
ִלים  י ֵאין ִלי ׁשּום ּכֵ ָמִים. ּכִ ָ ִבי ַבּשׁ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהּיֹוׁשְ ַח, ֵאֶליָך ָנׂשָ ּטֵ ּתַ ל, ֵאֶליָך ֶאׁשְ ּלָ ֶאְתּפַ
ים  ֻרּבִ ַהּמְ י  ַנְפׁשִ ָצרֹות  ִסּפּור  ּבֹו  יׁש  ְלַהְלּבִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִמן  ּוְלַמְעָלה  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ְוִדּבּוִרים 
ה  ֶאְהּגֶ ֲאַצְפֵצף  ן  ּכֵ ָעגּור  סּוס  ּכְ ֵאֶליָך  ֶאֱעֹרג  ַדי  ׂשָ ַבֲהמֹות  ּכְ ַרק  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָהֲעצּוִמים 
ֲהֵרי  י.  ַנְפׁשִ ַמר  ַעל  נֹוַתי  ׁשְ ל  ּכָ ה  ּדֶ ֶאּדַ ָעְרֵבִני.  י  ּלִ ָקה  ָעׁשְ ְיֹהָוה  רֹום  ַלּמָ ֵעיַני  ּלּו  ּדַ ּיֹוָנה  ּכַ
ָך  ִני ֵמִאּתְ ָחּנֵ ּתְ ה ְוַתֲחנּוִנים ׁשֶ ִפּלָ י ִאם ַעל ּתְ ְקָוה ּכִ ֲאִני, ְוֵאין ִלי ׁשּום ּתִ מֹו ׁשֶ ֲאִני ְלָפֶניָך ּכְ
ְוָלֵצאת  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ֵלָמה  ׁשְ ִליׁשּוָעה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְלָפֶניָך,  ּוְלִהְתַחֵנן  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ּבֶ דֹול, ְוִלְהיֹות ּכִ ְך ְלאֹור ּגָ ְמָחה ּוֵמֹחׁשֶ גֹון ְלׂשִ ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ִמּיָ

לֹות,  ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ְיׁשּועֹות ְוַהּצָ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶעְזִרי  ְהֶיה ּבְ ּתִ יו. ׁשֶ ל ַמֲעׂשָ ָמֵלא ֶחְמָלה ַוֲחִניָנה, ָמֵלא טֹוב, טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ּיֹום ְוֹלא  ֵרה ַלְיָלה, ְוֹלא ֲאַהְרֵהר ּבַ ּקְ ה ִמּמִ יֵלִני ֵמַעּתָ ּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ַהּצִ ְמֵרִני ׁשֶ ה ְוִתׁשְ ֵמַעּתָ
ע  ׁשַ יִתי ִמּפֶ לּו ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנּקֵ ָך ַאל ִיְמׁשְ ם ִמזִֵּדים ֲחׂשְך ַעְבּדֶ ְיָלה, ּגַ ָאֹבא ִליֵדי ֻטְמָאה ַבּלַ

ְמָחה ָתִמיד: ׂשִ ַרֲחֶמיָך ִלְהיֹות ּבְ ִני ְבּ ָרב. ַזּכֵ

ְלֹחֶדׁש ִניָסן

ם  ּוְכׁשֵ ָרֵאל.  ל־ִיׂשְ ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ים,  ֳחָדׁשִ ֹראׁש  ִניָסן,  ֹחֶדׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו 
ִרית,  ַהּבְ ָגם  ּפְ הּוא  ׁשֶ ָהָאֶרץ,  ֶעְרַות  ִמְצַרִים,  לּות  ִמּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת  ּבֹו  הֹוֵצאָת  ׁשֶ
ֶנֶפׁש  ְלָכל  ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוִתְגָאֵלנּו  יֵעִנו  ּתֹוׁשִ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ן  ּכֵ
ִראׁשֹון  ים  ֳחָדׁשִ ֹראׁש  ַהזֶּה  ַהֹחֶדׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ֹכַח  ּבְ נּו  ֻכּלָ יֵלנּו  ּצִ ּתַ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ֵמַעּמְ ָוֶנֶפׁש 



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרצאּתִ

נּו  ֻכּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִויׁשּוַעת  ת  ֻאּלַ ּגְ דֹוׁש,  ַהּקָ ִניָסן  ֹחֶדׁש  הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ י  ְלָחְדׁשֵ הּוא 
יט  ַחת ִמּטִ ֵאר ׁשַ נּו ְמֵהָרה ִמּבְ ה ַנְפׁשֵ ְגָאֵלנּו ְוִתְפּדֶ ּתִ ֱאֶמת, ׁשֶ ֶפׁש ּבֶ ת ַהּנֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִלְגֻאּלַ
ֵרה ַלְיָלה ַחס  ַגם ִמּקְ יל ַנְפׁשֹוֵתינּו ָהֻאְמָללֹות ְמֹאד ִמּפְ ֻצּלֹות ָים. ְוַתּצִ ֵון, ְותֹוִציֵאִני ִמּמְ ַהּיָ
ה  ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ָעֹון זֶה ְלעֹוָלם, ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ ל ּבֶ ׁשֵ לֹום ְוֹלא ִנּכָ ְוׁשָ
ָעֵלינּו,  ֲחֹמל  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ָרצֹון.  ּבְ ְוֹלא  ֹאֶנס  ּבְ ֹלא  ֵמִזיד,  ּבְ ְוֹלא  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֹלא  עֹוָלם,  ְוַעד 
יְך  נּו. ְוַתַעְזֵרנּו ְלַהְמׁשִ נּו ֲחֹמל ַעל עֹוָלֵלנּו ְוַטּפֵ נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ְמָחה ָתִמיד, ּוְלָהִביא ָתִמיד  ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ּה, ְוִנְזּכֶ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ְמַחת ִניָסן ַעל ּכָ ת ְוׂשִ ַ ְקֻדּשׁ
ים, ְוִיְהֶיה הֹוד ְוָהָדר ִלְפֵניֶהם ֹעז ְוֶחְדָוה  דֹוׁשִ ְלָאִכים ַהּקְ ָכל ַהּמַ ְמָחה ָוֹעז ְוֶחְדָוה ּבְ חֹוק ְוׂשִ ׂשְ
ְלָאִכים  ן ִחזּּוק ָוֹתֶקף ְלַהּמַ ה ָתִמיד ִלּתֵ ֹחֶדׁש ִניָסן. ְוִנְזּכֶ מֹו ּבְ ּה, ּכְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ְמקֹוָמם ּבְ ּבִ
ְוַתֲעצּומֹות.  ֹעז  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים  ַהּמַ קּו  ְוִיְתַחזְּ ְמָחֵתנּו,  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ה ַהּיֹוֶרֶדת ָלנּו,  דֹוׁשָ ַפע ַהּקְ ֶ נּו ָלֶהם ׁשּום ְיִניָקה ֵמַהּשׁ ִלּפֹות, ְוֹלא ִיּתְ ִדים ְוַהּקְ ֵ לּו ֹכַח ַהּשׁ ִויַבּטְ
ֵרה ַלְיָלה ַחס  ְמַאת ִמּקְ ֵצל ַעל־ְיֵדי־זֶה ִמּטֻ ָקאֹות ְמֹבָרִרים, ּוְלִהּנָ ה ְלַמֲאָכִלים ּוַמׁשְ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ

ִמיד: ים ּוְטהֹוִרים ּתָ לֹום, ְוִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ ְוׁשָ

ֵאיְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ֵדנּו  ּוְתַלּמְ ָך  ֲאִמּתְ ּבַ ְוַתְדִריֵכנּו  ְותֹוֵרינּו 
ים  ָהַרּבִ ֲחָסֶדיָך  ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ֲעִניִתים.  ַהּתַ ִעְנָין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג 
יִקים  ֵהם ַמְסּפִ ים ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ י ֵיׁש ְלָך ַרֲחִמים ַרּבִ ְוָהֲעצּוִמים, ַרֵחם ָעַלי ְלַמַעְנָך ְלַבד, ּכִ
ים  ְעּתָ ַרֲחִמים ַרּבִ ּפַ ַרֲחֶמיָך, ּוְכָבר ִהׁשְ א ְבּ ה נֹוׂשֵ ם ָעַלי. ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ַאּתָ ְלַרֵחם ּגַ
ִרים  ּוְכׁשֵ ּוְתִמיִמים  ִויֵרִאים  ַוֲחִסיִדים  יִקים  ַצּדִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ עֹוָלם  ּבָ ָעַזְרּתָ  ּוְכַבר  עֹוָלם,  ּבָ
ם  ֲעַזְרּתָ ר  ֲאׁשֶ ִיְרּבּון,  ֵמחֹול  ֵרם  ֶאְסּפְ ה.  ֵהּנָ ַעד  עֹוָלם  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְתׁשּוָבה  ּוַבֲעֵלי 
ם ּוְפִדיָתם  ל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ְוָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ּוְגַאְלּתָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ַרֲחֶמיָך, ְלׁשַ ּבְ
י לּוֵלא ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ֹלא  זָּכּו. ּכִ ֶ זָּכּו ְלַמה ּשׁ ֶפׁש, ַעד ׁשֶ לּות ַהּנֶ ָך ִמּגָ ַרֲחֶמיָך ּוִבְזרֹוַע ֻעזְּ ּבְ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה, ּכְ ֶנֶגד ְמצּוַלת ָים ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ּכַֹח ַלֲעֹמד ּכְ
רּוְך־הּוא עֹוְזרֹו ָהָיה  דֹוׁש־ּבָ ר ָעָליו, ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ ָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ִלְבָרָכה, ּבְ
ים,  ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ֱאֶמת, ְוִאם ּבַ ים ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ּבְ ם־ּכֵ ה אֹוִתי ּגַ ָידֹו. ַזּכֵ נֹוֵפל ּבְ
ר ֵמעֹוָלם ֹלא  ָלל, ֲאׁשֶ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּכְ ר ּבַ ּבֵ ַמִים ְמֹאד, ְוֵאיִני ִמְתּגַ ְמֶלאֶכת ׁשָ ה ּבִ ֲאִני ִמְתַרּפֶ
ה  ְוַאּתָ ָכל־ֵעת,  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ֱאֶמת, ֲהֹלא  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  מֹוִני  ּכָ ָזָכה ָאָדם 
ְמַרֵחם  ה  ְוַאּתָ ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  דֹולֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ּוְבָכל־ֵעת  יֹום  ָכל  ּבְ ׁש  ְמַחּדֵ
ַרֲחִמים  ַרֲחִמים ִנְפָלִאים, ּבְ ים. ַרֵחם ָעַלי ּבְ ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים ֲחָדׁשִ ָרֵאל ּבְ ָכל ֵעת ַעל ִיׂשְ ּבְ
ֹאֶפן  ה, ּבְ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ּלּו ֲעַדִין ֵמעֹוָלם, ּבִ ּלֹא ִנְתּגַ ים ׁשֶ ֲחָדׁשִ
ְדָרִכים  ּבִ ִלְתעֹות עֹוד  ֵחִני  ּנִ ּתַ ְוַאל  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ים  ַהַחּיִ ְלֶדֶרְך  ָלׁשּוב  ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֵען  ָ ם ְיֹהָוה ְוֶאּשׁ ׁשֵ ִכים. ֶאְבַטח ּבְ ְרצֹוְנָך, ְוֹלא ֵאֵלְך עֹוד ֲחׁשֵ ֵאיָנם ּכִ ִלים ׁשֶ ְנבֹוִכים ּוְמֻבְלּבָ
ה ּכֹל  ָך ַהּכֹל ְוַאּתָ י ִמּמְ ְרָאֶתָך, ּכִ י ִמּיִ יַח ִלּבִ ְקׁשִ ָרֶכיָך ַאל ּתַ ְתֵעִני ְיֹהָוה ִמּדְ אֹלָהי. ַאל ּתַ ּבֵ
ְלֶדֶרְך  ִני  ַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ י  ְבּתִ ְוַטֵהר ֶאת ַמֲחׁשַ ׁש  ַקּדֵ ה.  ְמִזּמָ ָך  ִמּמְ ֵצר  ִיּבָ ְוֹלא  ּתּוָכל 
ה  ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ּבֶ ָלל, ָעְזֵרִני ִלְהיֹות ּכִ ן ִלי ִתְקָוה ְוֹלא אֹוַבד עֹוד ּכְ ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּתֶ
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ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ְמָחה, ּבִ ׂשִ ְהֶיה ֲאִכיָלִתי ָתִמיד ּבְ ּתִ ִני ׁשֶ י. ּוְתַזּכֵ ַחְתּתִ ר ׁשִ ל ֲאׁשֶ ן ֵאת ּכָ ְלַתּקֵ
ְמָחה ָתִמיד: ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ דֹוָלה, ְוֶאְזּכֶ ְגּ

ִנים  ָרֵאל ֵמַרּבָ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ְמֵרנּו אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ יֵלנּו ְוִתׁשְ ַרֵחם ָעֵלינּו ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוַתּצִ ּוְבֵכן ּתְ
ֵהם ּגֹוְרִמים ָלנּו  ֶ ל ַמה ּשׁ ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ י ַאּתָ יֶהם. ּכִ ַמֲעׂשֵ ִרים ַוֲהגּוִנים ּבְ ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ִנים ׁשֶ ְוַדּיָ
יָלם.  ּפִ נּו ֹכַח ּוְגבּוָרה ְלַהְכִניָעם ּוְלַהׁשְ י ֵאין ּבָ ֲעֵדנּו, ּכִ ֲעֹמד ּבַ ּיַ ים, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ִנים  ּיָ יֵלנּו ִמּדַ ה, ְוַהּצִ ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ נּו ְלִמׁשְ ט, ַזּכֵ ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ ים, ַהּמֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ א ְיֹהָוה, ּבְ ָאּנָ
ִכְסאֹות  ָבה ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ְרּכָ ּמֶ ט ּופֹוְגִמים ּבַ ּפָ ׁשְ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ַהְמַקְלְקִלים ֶאת ַהּמִ ִנים ׁשֶ ְוַרּבָ
ם  ָ ה ׁשֹוָרה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה נֹוְפִלים ַאֲהבֹות ְנפּוִלין ִמּשׁ דֹוׁשָ ם ָהַאֲהָבה ַהּקְ ר ׁשָ ט, ֲאׁשֶ ּפָ ְלִמׁשְ
ִעּוּות  ַלְיָלה ַעל־ְיֵדי  ֵרה  ִמּקְ ֻטְמַאת  לֹום  ְוׁשָ ּוְמִביִאין ַחס  עֹוָלם,  ּבָ ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ּוַמְכִניִסים 

יָנם: ּדִ

ָלנּו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעּמֹו  אֹוֵהב  ט,  ּפָ ִמׁשְ אֹוֵהב  ְיֹהָוה  יק,  ַצּדִ ַרחּום  ָאּנָא 
עֹוזֵר,  ְוֵאין  ְלנּו  ִנְכׁשַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָכל־ֵעת,  ּבְ ַאֲחֵרינּו  רֹוְדִפים  ּגּוֵפנּו  ֲאוֹות  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ֵמַעְצֵמנּו, 
ל  ָלִלּיּות ָהעֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִכין ִמּכְ ְמׁשָ ָגִמים ַהּנִ ּגֹוְרִמים ַהּפְ ֶ ם ֹזאת ּגֹוְרִמים ָלנּו ַמה ּשׁ ַאף ּגַ
ִעּוּות  ָלל  ּכְ ָלנּו  יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמֵרנּו  ׁשָ יֵלנּו  ַהּצִ ְיָהֵבינּו,  ֶאת  ַלְכנּו  ִהׁשְ ָעֶליָך  עֹוָלם, 
ל ָהַאֲהבֹות ְלַהֲעלֹוָתם  ה ְלַהֲעלֹות ּוְלָבֵרר ֶאת ּכָ פּוִלין, ְוִנְזּכֶ יֵלנּו ֵמַאֲהבֹות ַהּנְ ָטם, ְוַתּצִ ּפָ ִמׁשְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ן ֶאת  ְלַתּקֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרנּו  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ם  ְרׁשָ ׁשָ ֶאל  ּוְלַהֲחִזיָרם 
ְוַתַעְזֵרנּו  ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ִמיד,  ּתָ נּו  ִעּמָ ְוִתְהֶיה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּקּון  ַהּתִ ַתְכִלית  ּבְ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה 
ְמנּוִניֹות  נּו, ְוֹלא ַיֲעֶלה ֶאל ַהּמַֹח ֵלחֹות ְוׁשַ ּלָ ין ְוַהּמִֹחין ׁשֶ ִפּלִ ם ֶאת ַהּתְ ּלֹא ִנְפּגֹ יֵענּו ׁשֶ ְותֹוׁשִ

ָמֵעאל: ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ ֵהם ּבְ ָרעֹות ׁשֶ

ל ַעל־זֶה, ַרק ָעֶליָך ְלַבד ֲאִני  ּלֵ ַעת ֵאיְך ְלִהְתּפַ ּדַ י  ּבִ ֵאין  ה יֹוֵדַע ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאּתָ ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְוַעְוָלה  ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  ָחִסיד  ֹלא  ִמּגֹוי  ִריִבי  ְוִריָבה  )ְיֹהָוה(  )ֱאֹלִהים(  ְפֵטִני  ׁשָ ְיָהִבי,  ִליְך  ַמׁשְ
ֶחֶסד  ְסֶאָך  ּכִ ְמכֹון  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶצֶדק  ִלי.  ְמחּו  ִיׂשְ ְוַאל  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְכִצְדְקָך  ְפֵטִני  ׁשָ ֵטִני.  ְתַפּלְ
ִרים. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם  ֱחזֶיָנה ֵמיׁשָ ּתֶ ֵיֵצא ֵעיֶניָך  ִטי  ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ ִמּלְ מּו ָפֶניָך.  ְיַקּדְ ֶוֱאֶמת 
לֹום  ר ֵאין ָלנּו ַחס ְוׁשָ ינּו, ַעד ֲאׁשֶ ָעׂשִ ֶ ינּו ַמה ּשׁ ָעׂשִ י ׁשֶ ְמָך ְלַבד, ַאף־ַעל־ּפִ ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשִ
ָאנּו ְצִריִכים  ֶ ל ַמה ּשׁ יֵלנּו ִמּכָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ֲעֵדינּו ְוִתׁשְ ֵגן ּבַ ה ְיֹהָוה ְלַבד ּתָ ר. ַאּתָ ׁשּום ֵמִליץ ֹיׁשֶ
ה ְלִתּקּון  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָגגֹות ּוֵמִזיִדין ּוְמָרִדים, ּבְ יֵלנּו ִמּשְׁ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְוַתּצִ ַגׁשְ ֵצל ּבְ ְלִהּנָ
ֵקנּו  ט, ְוַצּדְ ּפָ ַבר ֹחק ּוִמׁשְ יד ְלַיֲעֹקב ּדְ ּגִ ע, ּתַ ׁשַ יד ּפֶ ר מּול ַמּגִ ֵאין ֵמִליץ ֹיׁשֶ ֱאֶמת. ּבְ ִרית ּבֶ ַהּבְ

ט: ּפָ ת ִמׁשְ ַיד ִמּדַ ט, ָהאֹוֵחז ּבְ ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ ט ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ל  ּכָ ַיַחד  רּו  ְוִיְתַקּשְׁ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ֶאת  ר  ֵ ְלַקּשׁ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעְזֵרנּו 
ָפִנים אֹוִריֵאל,  ְבִריֵאל, ּוִמּלְ ֹמאל ּגַ ִמין, ּוִמּשְׂ ֵהם ִמיָכֵאל ִמּיָ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ָבה ַהּקְ ְרּכָ ַמְלֲאֵכי ַהּמֶ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹוָרה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהַאֲהָבה  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָמן,  ַאְרּגָ יָמָנם  ּסִ ׁשֶ ְרָפֵאל,  ּוֵמָאחֹור 
בֹו  ֶמְרּכָ ָזָהב  ה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו  ָעׂשָ ַעּמּוָדיו  ָבנֹון.  ַהּלְ ֹלֹמה ֵמֲעֵצי  ׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ה לֹו  ָעׂשָ ְריֹון  ַאּפִ
ָנה  ַכּוָ ּבְ ָנה  ֵ ַהּשׁ ֹקֶדם  ִמיד  ּתָ לֹוַמר  נּו  ּוְתַזּכֵ ָלִים.  ְירּוׁשָ נֹות  ִמּבְ ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכֹו  ָמן  ַאְרּגָ
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ֹמאִלי  ּוִמּשְׂ ִמיָכֵאל  ִמיִמיִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ם  ׁשֵ ּבְ הּוא,  ׁשֶ ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ ּור  ִקּשׁ דֹוָלה  ְגּ
דֹול  ֹכֲחָך ַהּגָ ִכיַנת־ֵאל. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ י ׁשְ ָפַני אֹוִריֵאל ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל ְוַעל ֹראׁשִ ְבִריֵאל ּוִמּלְ ּגַ
ט  ּפָ ְקנּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ט, ְוִיְתּתַ ּפָ ׁשְ ה ְלִתּקּון ַהּמִ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ָבה ַהּקְ ר ֶאת ַהֶמְרּכָ ֵ ְלַקּשׁ
פּוִלין, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום  ָגם ָהַאֲהבֹות ַהּנְ ֵלמּות ּפְ ׁשְ ן ּבִ ה ְלַתּקֵ ְוִנְזּכֶ ִוד.  ּדָ ְסאֹות ְלֵבית  ּכִ
ל ָעֵלינּו ָתִמיד  ה, ְלַקּבֵ ָ ְקֻדּשׁ נּו ְלַאֲהָבה ּדִ פּוִלין. ּוְתַזּכֵ ֶכת ֵמָהַאֲהבֹות ַהּנְ ְמׁשֶ ֲאָוה ָרָעה ַהּנִ ּתַ
יֵלנּו ָתִמיד  ְמֵרנּו ְוַתּצִ דֹוָלה. ְוִתׁשְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגּ ה ְוַעזָּה ּוְבׂשִ ַאֲהָבה ַרּבָ ַמִים ּבְ ֹעל ַמְלכּות ׁשָ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ּכִ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ִרית ּבִ נּו ְמֵהָרה ְלִתּקּון ַהּבְ ֵרה ָלְיָלה, ּוְתַזּכֵ ּקְ ִמּמִ

ּפּור, ֻסּכֹות ְוכּו' ָנה, יֹום ּכִ ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ה  ְוִנְזּכֶ ר.  ְוָכׁשֵ ָהגּון  ִמּתֹוֵקַע  ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ּבְ ׁשֹוָפר  קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ
דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  קֹול  ִמיַעת  ׁשְ ִמְצַות  ְלַקּיֵם 
ן  ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה ְגּ ֵאיָמה ּבְ ה ַוֲעצּוָמה, ּבְ ְמָחה ַרּבָ ֶחְדָוה ּוְבׂשִ ּבְ
רּוָעה.  ְוַהּתְ ָבִרים  ְוַהּשְׁ ִקיָעה  ַהּתְ קֹול  ַעל־ְיֵדי  ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ
ַעת,  ְוַהּדַ בּוָנה  ְוַהּתְ ַהָחְכָמה  ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִקיָעה  ַהּתְ ּוִבְזכּות 
רּוָעה  ַהּתְ ּוִבְזכּות  דֹוׁשֹות.  ַהּקְ ָהֶעְליֹונֹות  ְחָצחֹות  ַהּצַ ׂשַֹבע  ּבְ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ְלַצְחֵצַח  ה  ְוִנְזּכֶ
י,  ָרֵאל ָהֲאִמּתִ הּוא ָהרֹוֶעה ִיׂשְ ה ָהָיה רֹוֶעה, ׁשֶ ת ֹמׁשֶ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ נּו ְלַהְמׁשִ ַזּכֵ ה ּתְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ה  ִנְזּכֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָבִרים  ַהּשְׁ ּוִבְזכּות  ֱאֶמת.  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ ְוֹכחֹו  ְזכּותֹו  ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ
יֵלנּו ַעל־ְיֵדי־ ְמֵרנּו ְוַתּצִ דֹוׁש, ְוִתׁשְ ים ַלֲחלֹום ַעל־ְיֵדי ַמְלָאְך ַהּקָ ּיִ ַלֲחלֹומֹות צֹוְדִקים ַוֲאִמּתִ

ט.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלִתּקּון  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְוִנְזּכֶ ִחינֹות,  ַהּבְ ָכל  ּבְ ַלְיָלה  ֵרה  ּקְ ּוִמּמִ ִרית  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ זֶה 
ב ַהּבֹוֵער ֶאל  דֹוָלה, ּוְלַכּבֹות ִחּמּום ַהּלֵ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ב ּבִ קֹות ֶאת ַהּלֵ יֵענּו ְלַהׁשְ ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ַעת  יְך ָעֵלינּו ֵמיֵמי ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ֵמיֵמי ַהּדַ ֲאוֹות ָרעֹות ּוִבְפָרט ְלַתֲאַות ִנאּוף. ְוַתְמׁשִ ַהּתַ
אֹון  ִצּמָ ה  ּוְתַכּבֶ ֶקה  ְוַתׁשְ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ַהְיׁשּוָעה,  ַעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון  ׂשָ ּבְ ָלנּו ַמִים  ַאב  ְוִתׁשְ בּוָנה,  ְוַהּתְ
ִים  ּמַ ל ּכַ תּוב, ְוִיּגַ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ט, ִויֻקּיַ ּפָ ׁשְ ה ְלִתּקּון ַהּמִ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִנְזּכֶ ב ּדְ ַוֲחִמימּות ַהּלֵ

ַנַחל ֵאיָתן: ט ּוְצָדָקה ּכְ ּפָ ִמׁשְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ִמיִני ֲעֶצֶרת, ׁשֶ ּפּוִרים ְוֻסּכֹות ּוׁשְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת ֹראׁש ַהּשׁ ַ נּו ִלְקֻדּשׁ ַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ ּוְבֵכן ּתַ
דֹוָלה  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נֹוָרָאה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהֵאּלּו,  הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ַהּיָ ל  ְלַקֵבּ
דֹוׁשֹות  ְצֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ְמֹאד. ְוַתַעְזֵרנּו ְלַקּיֵם ּכָ ְמָחה ּוְבֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ְמֹאד, ּבְ
ּוְבֵלב  ּוְבַאֲהָבה  ּוְבִיְרָאה  דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לּו,  ַהּלָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ּיָ ּבַ ַהּנֹוֲהגֹות 
ְוַתְרַי"ג  נֹוֵתיֶהם  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֵקיֶהם  ָרֵטיֶהם  ּפְ ל  ּכָ ִעם  דֹול,  ּגָ ֵלמּות  ּוִבׁשְ ֲעצּוָמה  ָנה  ּוְבַכּוָ טֹוב 
ִמים  ּיָ ן ּבַ ִריִכין ְלַתּקֵ ּצְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ּקּוִנים ַהּקְ ל ַהּתִ ן ּכָ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֶהם, ּבְ לּוִים ּבָ ִמְצֹות ַהּתְ

לּו: ים ַהּלָ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְמֹאד  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְוַתַעְזֵרנּו 
ֱאֶמת.  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ה  ִנְזּכֶ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּוִבְזכּות  דֹוָלה.  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ִקּבּוץ  ַעל־ְיֵדי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ִנּצֹוצֹות  ֶחְלֵקי  ל  ּכָ ַיַחד  צּו  ְתַקּבְ ּיִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו 
ָנה  ָ יֵמי ֹראׁש ַהּשׁ דֹוׁשֹות ַיַחד ּבִ ִהּלֹות ַהּקְ ָכל ַהּקְ ִצין ּבְ ְתַקּבְ ָרֵאל ַהּמִ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תרצד

ים.  ְקַהל ְקדֹוׁשִ ְלֲאָך ְיֹהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ּבִ ַמִים ּפִ תּוב, ְויֹודּו ׁשָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ים, ִויֻקּיַ דֹוׁשִ ַהּקְ
דֹוָלה  ה ְגּ ָ ְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ּיְֻמׁשַ נּו ׁשֶ ים, ְוַתַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ דֹוׁשִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלִתּקּון ַהּמֹוִחין ַהּקְ ְוִנְזּכֶ
ַמע, ְוחּוׁש ָהֵריַח,  ֵ ֵהם חּוׁש ָהְראּות, ְוחּוׁש ַהּשׁ ִכים ִמּמֵֹחנּו ׁשֶ ְמׁשָ ים ַהּנִ ה חּוׁשִ ָ ָכל ַהֲחִמּשׁ ּבְ
ּמַֹח  ּבַ ׁשֶ ים  חּוׁשִ ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ל  ּכָ ַעל  דֹוָלה  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ּוׁש,  ּשׁ ַהּמִ ְוחּוׁש  ַעם,  ַהּטַ ְוחּוׁש 
ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמֹראׁש  ֵלָמה  ַהּשְׁ ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ה.  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ
ּה  ִמיד ֵעיֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּבָ תּוב, ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵעין ֶחְמָלְתָך ָתִמיד, ּכְ יַח ָעֵלינּו ּבְ ּגִ ּה, ְוַתׁשְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ַהּשׁ
ְועֹוֵתנּו  ִפּלֹוֵתנּו ּוְתִחּנֹוֵתינּו ְוַזֲעקֹוֵתנּו ְוׁשַ ַמע קֹול ּתְ ָנה. ְוִתׁשְ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהּשׁ ֵמֵראׁשִ
דֹוָלה, ְוָתִריַח  יְך ָעֵלינּו ִיְרָאְתָך ַהּגְ ַרֲחִמים, ְוַתְמׁשִ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ רּוַעת ַעּמְ ְוַאְנחֹוֵתינּו ְוקֹול ּתְ
ָך ְיֹהָוה  ְחּדְ ן ּפַ ִיְרַאת ְיֹהָוה. ְוִתּתֶ תּוב, ַוֲהִריחֹו ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ִיְרַאת ְיֹהָוה,  ִויֻקּיַ אֹוָתנּו ּבְ
ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ְוִייָראּוָך  ָראָת  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְוֵאיָמְתָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ַעל  ֱאֹלֵהינּו 
ה ְלַהְרּבֹות  ֵלם. ְוִנְזּכֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ל ַהּבְ ְלָפֶניָך ּכָ
ָנה ַטַעם ִמְצֹוֵתינּו  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ְטַעם ּבְ ּתִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ָנה, ַעד ׁשֶ ָ ָכל ַהּשׁ ים טֹוִבים ּבְ ִמְצֹות ּוְבַמֲעׂשִ ּבְ
ר ָאַהְבּתָ  ֲאׁשֶ ּכַ ים טֹוִבים  ַמְטַעּמִ ְלָך  ְוַלֲעׂשֹות  ן  ְלַתּקֵ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ּוְתַזּכֵ ַהּטֹוִבים.  ינּו  ּוַמֲעׂשֵ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ֵלנּו ּבִ ִבים ְוַתֲחִזיֵרנּו ּוְתַקּבְ ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ה, ְוִתְהֶיה ָיְדָך ּפְ ֲעׂשֵ ּקּוִדין ּדַ ִמּפִ

ְלָפֶניָך:

ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ ְלֲעׂשֶ

ֶרת  ֲעׂשֶ ֱאֶמת ּבַ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ יֹוֵתר ּבִ ה ָלׁשּוב ּבְ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ּה,  ּלָ ָנה ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ַגְמנּו ּבְ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה ּכָ ֲעׂשֶ ן ּבַ ה ְלַתּקֵ ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ְוִנְזּכֶ
דֹוָלה  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ְלִהְתַקּדֵ נּו  ַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום  א  ָאּנָ ִרית.  ַהּבְ ָגם  ּפְ ּוִבְפָרט 
ֱאֶמת,  ּבֶ יָך  ּדֹוְרׁשֶ ְלָכל  ִנְמָצא  ה  ַאּתָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ֶרת  ֲעׂשֶ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ְונֹוָרָאה 
ַרֲחֶמיָך ּוְבֶחְמָלְתָך  ה ּבְ י ַאּתָ ְהיֹותֹו ָקרֹוב. ּכִ ְצאֹו ְקָראּוהּו ּבִ ִהּמָ ְרׁשּו ְיֹהָוה ּבְ תּוב, ּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
י  י ָיַדְעּתָ ּכִ ים. ּכִ דֹוׁשִ ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה ַהּקְ ָנה טֹוָבה ַהזֹּאת, ֵאּלּו ֲעׂשֶ דֹוָלה, ָנַתּתָ ָלנּו ַמּתָ ַהּגְ
ן  ה טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא, ַעל־ּכֵ ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ ר ָוָדם ֲאַנְחנּו ּוֵמֹחֶמר ֹקַרְצנּו, ְוֵאין ַצּדִ ָבׂשָ
יָת. ְוָנַתּתָ  ּלִ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ ֹזאת הֹוָדְעּתָ ּוִמּלְ ית ּכָ רּוָפה ּוְצִרי ְלַמּכֹוֵתינּו, ּוֵמֵראׁשִ ְמּתָ ּתְ ִהְקּדַ
לּו  ים ַהּלָ דֹוׁשִ ָרה ָיִמים ַהּקְ ָנה, ֲעׂשָ ָ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָלנּו ּבְ
יֹוֵתר  ֶהם ִיְהֶיה ָלנּו ֹכַח ּבְ ר ּבָ ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ֲאׁשֶ ֵהם ֲעׂשֶ ּפּוִרים ׁשֶ ָנה ַעד יֹום ַהּכִ ָ ֵמֹראׁש ַהּשׁ
ל  ִעים ׁשֶ ׁשָ ָגִמים ְוָכל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ְוַהּפְ ל ַהּפְ ן ּכָ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ּוְלַתּקֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָלׁשּוב ּבִ
ָנה טֹוָבה ַהזֹּאת,  לֹום ַמּתָ ד ַחס ְוׁשָ נּו ָנא, ְלַבל ְנַאּבֵ נּו ָנא, ָחּנֵ ַזּכֵ ן  ּה. ַעל־ּכֵ ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ֶרת  ֲעׂשֶ ּבַ ם  ּגַ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ָעֵלינּו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ים,  ָהַרּבִ ַבֲעֹונֹוֵתינּו  י  ּכִ
ם  ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ַאף ּגַ ֲעׂשֶ ֵלָמה ֲאִפּלּו ּבַ ִלי ְתׁשּוָבה ׁשְ ִנים ּבְ ה ׁשָ ּמָ ָחְלפּו ְוָעְברּו ֶאְצֵלנּו ּכַ
ַעְצָמן, ּוְבָכל  ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה ּבְ ֲעׂשֶ ַגְמנּו ְלָפֶניָך ּבַ ָגִמים ּפָ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ים, ּכַ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ְמַחת  ִמיִני ֲעֶצֶרת, ּוְבׂשִ ּפּוִרים, ּוְבֻסּכֹות, ּוִבׁשְ ָנה ּוְביֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ים, ּבְ דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ַהּיָ
ם  ַגם, ּוָפַגְמנּו ּגַ ִלי ּפְ ָראּוי ּבְ ְמָרם ּכָ לּו ֹלא ָזִכינּו ֲעַדִין ְלׁשָ ים ַהּלָ דֹוׁשִ ם ָיִמים ַהּקְ י ּגַ ּתֹוָרה. ּכִ
ׁש  ה ַמה ּיֵ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון. ְוַעּתָ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד, ּבְ ה, ּבְ ָבה ִדּבּור ּוַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ה ְמֹאד, ּבְ ֶהם ַהְרּבֵ ּבָ



ה ְלתֹוָרה ה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תרצהּתִ

ר, לּוֵלא ַרֲחֶמיָך  ּפֵ ׂשֹוא, ָעְצמּו ֲחָטַאי ִמּסַ דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ֶלְך, ּגָ ִלי עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזֹעק עֹוד ֶאל ַהּמֶ
י ְבָעְנִיי: ַוֲחָסֶדיָך ָאז ָאַבְדּתִ

י  ְדּתִ ִאּבַ ׁשֶ ָהֲאֵבדֹות  ל  ּכָ ֵאת  ְוִלְמֹצא  ׁש  ּוְלַבּקֵ ַלֲחֹזר  ה  ֵמַעּתָ ִני  ַזּכֵ ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ָמֵלא 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ֵהר ּוְלִהְתַקּדֵ ה ְלִהּטָ ִני ָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ַזּכֵ ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. 
ַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמֹראׁש  ָהֵאּלּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ּיָ ּבַ ּוְביֹוֵתר  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ דֹוָלה  ְגּ
ר  ל ֲאׁשֶ ן ֵאת ּכָ ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה ְלַתּקֵ ֲעׂשֶ ֱאֶמת ּבַ ֵלָמה ּבֶ נּו ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ְמַחת ּתֹוָרה, ּוְתַזּכֵ ׂשִ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּקּון ַהחֹוָתם  ן ּתִ ֱאֶמת, ְלַתּקֵ ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ִרית ּבִ ָגם ַהּבְ ן ּפְ ה ָאז ְלַתּקֵ ְוִנְזּכֶ י.  ַחְתּתִ ׁשִ
תֹון, יֹום ְמִחיַלת  ּבָ ת ׁשַ ּבַ דֹול ְונֹוָרא, ׁשַ ּפּוִרים יֹום ּגָ יֹום צֹום ַהּכִ דֹוׁש, ּבְ ּיֹום ַהּקָ ה ּבַ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ֵלמּות. ְוַתַעְזֵרנּו  ׁשְ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ּקּון ַהחֹוָתם ּדִ ַמר ּתִ ע, ִלְגֹמר ּבֹו ּגְ ׁשַ ַרת ּפָ ֵחְטא ּוְסִליַחת ָעֹון ְוַכּפָ
ֵלמּות  דֹוָלה ּוִבׁשְ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד ּבִ ּפּוִרים ַהּקָ ל יֹום צֹום ַהּכִ נּו ְלַקּבֵ ּוְתַזּכֵ
דֹול,  ְמָך ַהּגָ ׁשִ ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ְוִלְבּכֹות ִמּתֹוְך ׂשִ ֵלָמה,  ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ ה ָלׁשּוב ָאז  ְוִנְזּכֶ דֹול,  ּגָ
ְלָפֶניָך,  ֵעינּו  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ַחּטֹאֵתינּו  ל  ּכָ ּוְלָפֵרט  ִוּדּוִיים  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ּוְלִהְתַוּדֹות 
ֲעִזיָבה  אֹוָתם  ְוַלֲעֹזב  מּור,  ּגָ ֱאֶמת  ּבֶ א  ְדִלּבָ ֵמעּוְמָקא  דֹוָלה  ְגּ ֲחָרָטה  ּבַ ֲעֵליֶהם  ּוְלִהְתָחֵרט 
ׁשּום ֹאֶפן ְוֹלא ָנׁשּוב עֹוד  ּלֹא ַלֲעׂשֹוָתם עֹוד ּבְ ֵלם ׁשֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ל ָעֵלינּו ּבֶ ְגמּוָרה, ּוְלַקּבֵ
ר ָלנּו  ְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֶ ים, ּתִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ַעְלנּו ֹלא נֹוִסיף. ְוַאּתָ ְלִכְסָלה, ִאם ָאֶון ּפָ
ַרֲחֶמיָך  ן ּבְ ְענּו ְלָפֶניָך. ּוְתַתּקֵ ׁשַ ּפָ ָעִוינּו ְוׁשֶ ָחָטאנּו ְוׁשֶ ֵעינּו ׁשֶ ל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ַעל ּכָ
חֹוָתם ַעל  ּכַ ָך  ִלּבֶ ָרֵאל ַכחֹוָתם ַעל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ים אֹוָתנּו  ְוָתׂשִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ל ַהחֹוָתמֹות  ּכָ
ה ַלֲעׂשֹות  ְזּכֶ ּנִ ים ׁשֶ ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לֹום, ְלַחּיִ ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵמנּו ְלַחּיִ ְזרֹוֶעָך. ְוַתְחּתְ

ים: ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ל ַצּדִ ִסְפָרן ׁשֶ ֵמנּו ּבְ ֱאֶמת, ְוַתְחּתְ ֶהם ְרצֹוְנָך ּבֶ ּבָ

ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ל  ְלַקּבֵ נּו  ּוְתַזּכֵ
ה  ְוִנְזּכֶ ְוַתֲעצּומֹות.  ֹעז  ָכל  ּבְ יׁשּוָעֶתָך  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ַוֲעצּוָמה 
ֹעז,  ָכל  ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ ְוָלׂשּוׂש  ָלִגיל  ְמָחֵתנּו  ׂשִ ְזַמן  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּכֹות  ַהּסֻ יֵמי  ּבִ ֵמַח  ׂשָ ַאְך  ִלְהיֹות 
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּלּוָלב  ּבַ ע ִמיִנים ׁשֶ ְוַאְרּבַ ה  נּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ֻסּכָ ּוְתַזּכֵ ְוֶחְדָוה.  יָצה  ּדִ ה  ִגיָלה ִרּנָ ּבְ
ֶהם.  לּוִיים ּבָ נֹוֵתיֶהם ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם ְוַכּוָ ל ּפְ דֹוָלה, ִעם ּכָ ְמָחה ְגּ ׂשִ ּבְ
ה ַלֲחלֹום ַעל־ דֹוׁש, ְוִנְזּכֶ ְלָאְך ַהּקָ ן ּוְלַחזֵּק ֶאת ַהּמַ ה ְלַתּקֵ ה ִנְזּכֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּוִבְזכּות ִמְצַות ֻסּכָ
יקּו ָלנּו  ָלל, ְוֹלא ַיזִּ ֲעֹרֶבת ִסיג ּוְפֹסֶלת ּכְ ִלי ׁשּום ּתַ ים ּבְ רּוִרים ְוַזּכִ ְיֵדי ַמְלָאְך ּוְלַמֲאָכִלים ּבְ

ִבים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה: ָ ל ֲחלֹומֹוֵתינּו ְמֻיּשׁ ָלל, ְוִיְהיּו ּכָ ֲאָכִלים ּכְ ַהּמַ

ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלִתּקּון  נּו  ַזּכֵ ּתְ דֹוׁש,  ַהּקָ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ׁשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּוִבְזכּות 
ה ִנְקֶלֶטת  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּפָ לֹום, ְוִתְהֶיה ַהּטִ ֵרה ַלְיָלה ַחס ְוׁשָ ּקְ ִרית ּוִמּמִ ַגם ַהּבְ יֵלנּו ָתִמיד ִמּפְ ַתּצִ
ְמֵרנּו  לֹום ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ֶחֶתת ַחס ְוׁשָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא ְתֵהא ִנׁשְ דֹוָלה ּכִ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ְוֶנֱעֶצֶרת ּבִ
חּוָסה  ָהעֹוָלם.  ִמן  ם  ְלּתָ ּוֶמְמׁשַ ּכָֹחם  ל  ּוְתַבּטֵ ֲהגּוִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ְוַדּיָ ִנים  ֵמַרּבָ יֵלנּו  ְוַתּצִ
ת  ֲעִמידּו ַהּדָ ּיַ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ִנים ּכְ ִנים ְוַדּיָ ָרֵאל ַרּבָ ְהֶיה ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ּיִ נּו ׁשֶ ֹרב ַרֲחֶמיָך, ְוַזּכֵ ָעֵלינּו ּכְ
ְלִתּקּון  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלִתּקּון  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַלֲאִמּתֹו,  ִדין ֱאֶמת  ְוָידּונּו  ּלֹו  ּתִ ַעל 
א  ֶמָך, ּוַמּלֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ֱאֶמת ּכִ ִחינֹות ּבֶ ָכל ַהּבְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ִרית ּבִ ַהּבְ
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ִנים,  ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ָבִנים ַרֲחֵמנּו ּכְ ֲעָבִדים, ִאם ּכְ ָבִנים ִאם ּכַ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה, ִאם ּכְ ל ִמׁשְ ּכָ
ֵטנּו ָאיֹום ָקדֹוׁש: ּפָ נּו ְותֹוִציא ָכאֹור ִמׁשְ ָחּנֵ ּתְ לּויֹות, ַעד ׁשֶ ֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְלָך ּתְ ְוִאם ּכַ

ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י, ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ י ּוַמְנִהיג ֲאִמּתִ ן ָלנּו ַרּבִ ים, ְוִתּתֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ּוְבֵכן ּתְ
ִרים  ׁשֵ ּכְ ְלִמיִדים  ּתַ ל  ׁשֶ ֲהגּוָנה  יָבה  ְיׁשִ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יבֹות  ַהְיׁשִ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ָאֹנִכי  ם  ּגַ ה  ְוֶאְזּכֶ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ַוֲהגּוִנים 
דֹוׁשֹות  ַהּקְ יבֹות  ַהְיׁשִ ִקּבּוץ  נּו ַעל־ְיֵדי  ּוְתַזּכֵ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ַהֲהגּוִנים  ְלִמיִדים  ַהּתַ ין  ּבֵ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֶלֱאמּוָנה  ה  ְוִנְזּכֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֶחְלֵקי  ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ץ  ְלַקּבֵ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת  תּוב, ּכֹה ָאַמר ְיֹהָוה ָזַכְרּתִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ֵלָמה ּבֶ ׁשְ
ְכֵלנּו ַעל־ ן ֹמֵחנּו ְוׂשִ ּקֵ ְתּתַ ּיִ נּו ׁשֶ ֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה. ּוְתַזּכֵ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולֹוָתִיְך ֶלְכּתֵ ּכְ

דּו אֹוָתנּו ַדַעת ּוְתבּוָנה,  דֹוׁש ִויַלּמְ ת ֹמָחם ַהּקָ ַ נּו ְקֻדּשׁ ִאירּו ּבָ ּיָ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ
צּונּו  ִויַאּמְ ֲעבֹוָדֶתיָך,  ּבַ קּונּו  ִויַחזְּ ָלנּו,  ְיַגּלּו  ֲחָסֶדיָך  ְוָאְרחֹות  ט,  ּפָ ִמׁשְ אֹוַרח  ּבְ דּונּו  ִויַלּמְ
י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי  ּכִ ְמחּו ַנְפׁשֹוֵתינּו ָהֻאְמָללֹות ְמֹאד,  ִויׂשַ ֱאֶמת,  ָך ּבֶ ִויַטֲהרּו ְלָבֵבנּו ְלָעְבּדְ
ִפּלֹוֵתנּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו: ל ּתְ ִרים ֶאת ּכָ ים, ַוֲאֵליֶהם ָאנּו ְמַקּשְׁ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ י ִאם ַעל ַהּצַ ִלְסֹמְך ּכִ

ְתִמימּות  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִני ֶלֱאמּוָנה  ְוַזּכֵ ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ְלעֹוָלם  ֵמָהֱאמּוָנה  לֹום  ְוׁשָ ְוֹלא ִתְדֶחה אֹוִתי ַחס  ָלל,  ּכְ ַעְקִמיִמּיּות  ִלי ׁשּום  ּבְ יטּות  ּוִבְפׁשִ
ִמיד,  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ יץ  ְוַאּמִ ָחָזק  ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ַרק  ה,  ַקּלָ ֶרַגע  ּכְ ֲאִפּלּו 
ְרצֹוְנָך  ּכִ ם  ׁשָ ֶאְהֶיה  ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ִמיָתה  ְלַאַחר  ין  ּבֵ ָמִתי  ִנׁשְ ְיִציַאת  ֵעת  ּבְ ין  ּבֵ י  ַחּיַ ּבְ ין  ּבֵ
ְמֵרִני ֶנַצח,  י ָתִמיד ְלׁשָ ה ִעּמִ דֹוׁשָ ְהֶיה ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ם ּתִ ִרים ׁשָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוַהְיׁשָ ּפָ ּוְכִמׁשְ
ִאיָרא  ֹלא  ַצְלָמֶות  ֵגיא  ּבְ ֵאֵלְך  י  ּכִ ם  ּגַ ְלעֹוָלם,  ל  ׁשֵ ֶאּכָ ְוֹלא  ֵלם  ֶאּכָ ְוֹלא  ֵאבֹוׁש  ֹלא  ְלַמַען 
ם  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ּבְ ִני  ַזּכֵ ָעְזֵרִני,  ָעְזֵרִני  ְיַנֲחמּוִני.  ה  ֵהּמָ ָך  ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ ְבְטָך  ׁשִ ִדי  ִעּמָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ָרע 
ֲחָטַאי, ְוֹלא ַכֲעֹונֹוַתי  י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ דֹוָלה, ְוַאל ּתַ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ה, ֲחֹמל ָעַלי ּבְ דֹוׁשָ ֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ָך ּבִ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ְחֹמל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ְגֹמל ָעַלי. ַרק ּתַ ּתִ
ל ִמיֵני  ב, ּוִמּכָ ּלֵ ּבַ ל ִמיֵני ַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ב, ּוִמּכָ ּלֵ ּבַ ִפירֹות ׁשֶ ל ִמיֵני ּכְ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ְוִתׁשְ
ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ֲחָזִקים  ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָלל,  ּכְ י  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ ַעל  ַיֲעלּו  ּלֹא  ׁשֶ ַוֲחִקירֹות  יֹות  ֻקׁשְ
ה  עֹוָלם, ְוִתְתַרּבֶ יַע ֱאמּוָנה ּבָ ּפִ יְך ְוַתׁשְ ל ִנּמֹוט ְלעֹוָלם. ְוַתְמׁשִ ָיֵתד ָחָזק ּבַ ִמיד ּכְ ה ּתָ דֹוׁשָ ַהּקְ
לּו  ִיּפְ ר  ה ַעל ָעְמָדּה ּוְמכֹוָנּה, ַעד ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ְוַתֲעֶלה ְוָתקּום ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ְוִתְתַחזֵּק  ל  ּדֵ ְוִתְתּגַ
ם ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו, ְוַתַעְקֵרם  ּלָ ִפירֹות ִמן ָהעֹוָלם, ּכֻ ל ָהֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ְוָכל ַהּכְ לּו ּכָ ּטְ ְוִיְתּבַ
ה  ּלֶ ה ְוַעד עֹוָלם. ּוְתּגַ מּור ֵמַעּתָ ִבּטּול ּגָ ֵלם ּבְ יֵלם ּוְתַבּטְ ּפִ ם ְוַתְכִניֵעם ְוַתׁשְ ֵרם ּוְתַכּלֵ ּבְ ּוְתׁשַ
ים ַעל  ֵרי־ֶצֶדק ַרּבִ ה, ְוִיּתֹוְספּו ּגֵ דֹוׁשָ ֵאי עֹוָלם ָיׁשּובּו ֶלֱאמּוָנְתָך ַהּקְ עֹוָלם, ְוָכל ּבָ ָהֱאֶמת ּבָ
ַחס  ִרים  ַהּגֵ ַעל־ְיֵדי  ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ֲאָוה  ַהּגַ ָגם  ּפְ ן  ּוְלַתּקֵ ְלָבֵרר  ֹכַח  ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ
ָרֵאל, ּוְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַהּכֹל ֶאל  ִיׂשְ ֵהם ַמְכִניִסין ּבְ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ לֹום, ְלׁשַ ְוׁשָ
ַמה  ל  ִמּכָ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְוַגְבהּות  ֵגאּות  ִמיֵני  ל  ּכָ נּו  ֵמִאּתָ ִליְך  ּוְלַהׁשְ ְלַנֵער  ְוַתַעְזֵרנּו  ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ֵאֶליָך,  ֲאָוה  ַהּגַ ל  ּכָ ּוְלַהֲעלֹות  ית  ּיִ ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה  נּו  ּוְתַזּכֵ ַלְחׁשֹב.  ב  ְוַהּלֵ ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ה  ַהּפֶ ֶ ּשׁ
אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיֹהָוה ֹעז  ָאמּור, ְיֹהָוה ָמָלְך ּגֵ ָלה, ּכָ ְמׁשָ ה ְוַהּמֶ ֻדּלָ ֲאָוה ְוַהּגְ י ְלָך ְלַבד ַהּגַ ּכִ
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ׁש ֶאת ֹמֵחנּו  ֵלמּות ּוְלַקּדֵ ׁשְ ִרית ּבִ ּקּון ַהּבְ ן ּתִ ה ְלַתּקֵ ּמֹוט. ְוִנְזּכֶ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ִהְתַאזָּר ַאף ּתִ
ֵלמּות: ׁשְ ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ְכֵלנּו ּבְ ְוׂשִ

ה ִליׁשֹן  ֶות, ְוִנְזּכֶ ן ַהּמָ ן ִניׁשַ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה, ְוָתִאיר ֵעיֵנינּו ּפֶ ה, ְלׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ָנה ּדִ נּו ְלׁשֵ ּוְתַזּכֵ
נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ָנה טֹוָבה ֲעֵרָבה ּוְמתּוָקה, ִויֻקּיַ ים, ׁשֵ ל ַחּיִ ָנה ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה ָתִמיד, ׁשֵ ִמּתֹוְך ּדִ
ַרֲחִמים: טֹוב ָאִלין ָאִקיץ ּבְ ה ֹיאֵכל. ּבְ ַנת ָהעֹוֵבד ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ תּוב, ְמתּוָקה ׁשְ ּכָ ׁשֶ

ְתִמימּות  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ָתִמיד  אֹוְתָך  ַלֲעֹבד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ל  נּו ּכָ ִליְך ֵמִאּתָ ק ּוְלַהׁשְ ה ְלַסּלֵ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ָלל, ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ יטּות ּבְ ּוִבְפׁשִ
טּות ָוֶהֶבל, ַוֲאִפּלּו  ֱאֶמת ׁשְ ֵהם ּבֶ ה, ֵהן ָחְכמֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ דֹוׁשָ ִביל ֲעבֹוָדְתָך ַהּקְ ׁשְ ַהָחְכמֹות ּבִ
ִליְך  ק ְוַנׁשְ ית. ּוְנַסּלֵ ּיִ ִביל ֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ ׁשְ ק ֵמָעֵלינּו ּבִ ה ְלַסּלֵ ם ִנְזּכֶ ּלָ מּורֹות, ּכֻ ָחְכמֹות ּגְ
יטּות  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ ָתִמיד  אֹוְתָך  ְוַנֲעֹבד  נּו  ֵמִאּתָ ָחְכמֹוֵתינּו  ְוָכל  ְכֵלנּו  ׂשִ ל  ּכָ
עֹון  ּגָ ׁשִ ֵעיֵני ָהעֹוָלם ּכְ ְרִאין ּבְ ה ֲאִפּלּו ְדָבִרים ַהּנִ ֲעׂשֶ ּנַ ָלל, ַעד ׁשֶ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ מּור ּבְ ּגָ
ַאֲהָבָתּה  תּוב, ּבְ ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפֶניָך, ְוִנְזּכֶ ִביל ַאֲהָבְתָך, ּכְ ׁשְ ּבִ
דֹוׁשֹות,  ִביל ִמְצֹוֶתיָך ַהּקְ ׁשְ ָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ָוִטיט ּבִ ִליְך ַעְצֵמנּו ּבְ ה ְלַהׁשְ ה ָתִמיד. ְוִנְזּכֶ ּגֶ ִתׁשְ
ָכל  ּבְ ל  ְלּגֵ ּוְלִהְתּגַ ַעְצֵמנּו  ִליְך  ְלַהׁשְ ה  ִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ְרצֹוְנָך  הּוא  ׁשֶ ַקל  ָבר  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו 
ה ְלַקּיֵם  ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ֱאֶמת. ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפֶניָך ּבֶ ִמיֵני ֶרֶפׁש ָוִטיט, ּכְ
ְצֹות  ל ַהּמִ נֹוֵתיֶהם ְוִעם ּכָ ָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם ְוַכּוָ ל ּפְ ֱאֶמת ִעם ּכָ ְרַיג ִמְצֹות ּבֶ ל ַהּתַ ינּו ּכָ ַחּיֵ ּבְ
ֱאֶמת  מֹו ּבֶ ה ְלַקּיְ ִנְזּכֶ הּוא ְרצֹוְנָך  ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ָנן ְוָכל ֲעָנֵפיֶהם ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם, ְוָכל ּדָ ַרּבָ ּדְ
ָבר  ל ּדָ ִביל ּכָ ׁשְ ָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ָוִטיט ּבִ ל ּבְ ְלּגֵ ֱאֶמת, ּוְלִהְתּגַ ֹכַח ָגדֹול ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבֶ ּבְ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפֶניָך: ֱאֶמת, ּכְ הּוא ְרצֹוְנָך ּבֶ ׁשֶ

ֶאְצְלָך  ִנים  ּבָ ַמְדֵרַגת  ּבְ ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ְוַתַעְזֵרנּו  נּו  ּוְתַזּכֵ
ָלנּו  ן  ּתֶ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֱאֹלֵהיֶכם.  ַליֹהָוה  ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעָבִדים,  ַמְדֵרַגת  ּבְ ְוֹלא 
ר ַיְחֹמל  ֲאׁשֶ ִגְנזֵי ָאִביו, ְוַתְחֹמל ָעֵלינּו, ּכַ ׂש ּבְ ֶבן ַהְמַחּפֵ א, ּכְ א ְדַמְלּכָ ִגְנַזּיָ ׂש ּבְ ְרׁשּות ְלַחּפֵ
עֹוֵבד  ין  ּבֵ ע  ָלָרׁשָ יק  ַצּדִ ין  ּבֵ יג  ּוְלַהּשִׂ ְוִלְראֹות  ָלׁשּוב  ה  ְוִנְזּכֶ אֹותֹו.  ָהעֹוֵבד  נֹו  ּבְ ַעל  ִאיׁש 
ר ַיְחֹמל ִאיׁש ַעל  ֲאׁשֶ י ֲעֵליֶהם ּכַ תּוב, ְוָחַמְלּתִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ר ֹלא ֲעָבדֹו, ִויֻקּיַ ֱאֹלִהים ַלֲאׁשֶ
ר ֹלא ֲעָבדֹו.  ין עֹוֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאׁשֶ ע ּבֵ יק ָלָרׁשָ ין ַצּדִ ם ּוְרִאיֶתם ּבֵ ְבּתֶ נֹו ָהעֹוֵבד אֹותֹו. ְוׁשַ ּבְ
ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָחְכָמתֹו  אֹור  נּו  ּבָ ְוָיִאיר  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ֶאת  ָלנּו  ְוָתִביא 
ע ְוטֹוב לֹו  יק ְוַרע לֹו, ָרׁשָ יק ְוטֹוב לֹו ַצּדִ ַגת ַצּדִ יג ַהּשָׂ ָרֶכיָך, ְלַהּשִׂ ה ָלַדַעת ֶאת ּדְ ר ִנְזּכֶ ֲאׁשֶ
ר  ה ְיֹהָוה ְוָיׁשָ יק ַאּתָ י ַצּדִ ים, ּכִ דֹוׁשִ ֶטיָך ַהּקְ ּפָ יג ָאְרחֹות ִמׁשְ ע ְוַרע לֹו. ְוֵנַדע ְוָנִבין ְוַנּשִׂ ָרׁשָ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו,  ֹבא ּבִ ּיָ יַח ִצְדֵקנּו ׁשֶ ֵלמּות ַעל־ְיֵדי ְמׁשִ ׁשְ ט ּבִ ּפָ ׁשְ ה ְלִתּקּון ַהּמִ ֶטיָך. ְוִנְזּכֶ ּפָ ִמׁשְ
ָך ְבֶצֶדק  ן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך. ָיִדין ַעּמְ ֶטיָך ְלֶמֶלְך ּתֵ ּפָ ֹלֹמה ֱאֹלִהים ִמׁשְ תּוב, ִלׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
יג ִסְתֵרי  נּו ְלַהּשִׂ ק: ּוְתַזּכֵ א עֹוׁשֵ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדּכֵ י ָעם יֹוׁשִ ּפֹט ֲעִנּיֵ ט, ִיׁשְ ּפָ יָך ְבִמׁשְ ַוֲעִנּיֶ
הֹום  ּתְ ֶאל  הֹום  ּתְ ּיֹות,  ְחּתִ ּתַ ֵמִעְמֵקי ְתהֹום  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּוְלהֹוִציא  ּוְלַהֲעלֹות  תֹוָרה, 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ט ּדִ ּפָ ׁשְ ט ֵמִעְמֵקי ְתהֹומֹוֶתיָך, ְוָיׁשּוב ַהּמִ ּפָ ׁשְ יב ְוַתֲעֶלה ַהּמִ ַע ֵמיֶמיָך. ְוָתׁשִ ִיְקָרא ַאּבֵ

ט: ּפָ ִים ִמׁשְ ּמַ ל ּכַ תּוב, ְוִיּגַ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ַעל ְמכֹונֹו. ִויֻקּיַ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה ו י ַעל־ְיֵדי ֵזָעה טֹוָבה ּתִ תרצח

יֵלנּו  ְמֵרנּו ְוַתּצִ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוִתׁשְ ַגׁשְ ִמיד ּבְ ֵלמּות ּתָ ׁשְ ְהֶיה ָהֵרָאה ֶאְצֵלנּו ּבִ ּתִ נּו ׁשֶ ּוְתַזּכֵ
רּוָחִנּיּות,  ִמּיּות ְוֹלא ּבְ ַגׁשְ ָהֵרָאה ֹלא ּבְ ׁש ּוְכֵאב ּבְ רֹון ַוֲחׁשָ ָגם ְוִחּסָ ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ּפְ ָתִמיד ׁשֶ
ת ָהֵרָאה  ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ נּו ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ֵלָמה ּבָ ִמיָמה ּוׁשְ ְהֶיה ָהֵרָאה ּתְ ַרק ּתִ
ה  ָהֵאּלֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ִמּכָ לּוָלה  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ָהֶעְליֹון  ּה  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ְוָתִאיר ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ א ָכל ֶחְפֵצינּו ְלטֹוָבה,  ַמּלֵ ּתְ ים  ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְרנּו ְלָפֶניָך.  ִהְזּכַ ׁשֶ
ְוַהּמִֹחין,  ִרית  ַהּבְ ְוִתּקּון  ָהֱאמּוָנה  ּקּון  ּתִ ֵהם  ׁשֶ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ה  ָהֵאּלֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ
ל  ָאר ּכָ ט, ּוׁשְ ּפָ ׁשְ ְמָחה, ְוִתּקּון ַהּמִ ֲאָכִלים ַעל־ְיֵדי ׂשִ ֲאָוה ְוִתּקּון ַהֲחלֹום, ְוִתּקּון ַהּמַ ּוִבּטּול ַהּגַ
ם  ֻכּלָ ְרנּו ְלָפֶניָך. ּבְ ֹלא ִהְזּכַ ֶ ין ַמה ּשׁ ְרנּו ְלָפֶניָך, ּבֵ ִהְזּכַ ֶ ין ַמה ּשׁ ֶהם, ּבֵ לּוִלים ּבָ ּקּוִנים ַהּכְ ַהּתִ
ְמָחה  ּוְבׂשִ ֵלָמה  ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ָך ּבֶ ה ְלָעְבּדְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים, ַעד  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו ְמֵהָרה  ַזּכֵ ּתְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ֵמַעּתָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ית ּבֶ ּיִ דֹוָלה ּוַבֲעָנָוה ֲאִמּתִ ְגּ

ּתֹוָרה ו י ַעל־ְיֵדי ֵזָעה טֹוָבה

ם זֹוֶכה ִלְרפּוָאה: ְמָחה, ּגַ ה, ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכין ְלׂשִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ִביל ּדָ ׁשְ יִעין ּבִ זִּ ּמַ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה ו ִפּלָ ּתְ

ָתִמיד.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )ו( 

דֹול, ַעד  ֹכַח ּגָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶ ָבִרים ּשׁ ְצֹות ְוָכל ַהּדְ ל ַהּמִ ה ַלֲעׂשֹות ּכָ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ
ּיְֵצאּו  ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה.  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹו  ְצָוה  ַהּמִ ּיַת  ֲעׂשִ ַעת  ׁשְ ּבִ יַע  ְלַהזִּ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֶהם, ַהּכֹל ֵיֵצא ַלחּוץ ַעל־ְיֵדי ַהזֵָּעה  ׁש ּבָ ּיֵ ים ָרִעים ׁשֶ ִמים ָהֲעכּוִרים ְוָכל ָהַאְרִסּיִ ל ַהּדָ י ּכָ ּנִ ִמּמֶ
הּוא ֲעִכיַרת  חֹול ׁשֶ ה ְלַהְכִניַע ַהּטְ ה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ּיַת ּדְ ַעת ֲעׂשִ ׁשְ טֹוָבה ּבִ
ל  ְמָחה ָתִמיד ּוְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ לֹום, ְוֶאְזּכֶ ְך ָהַעְצבּות ַחס ְוׁשָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ִמים ׁשֶ ַהּדָ
ה  ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ י ּכְ ִליָטה ַוֲאִחיָזה ּבִ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ׁשְ י, ׁשֶ ּנִ חֹוָרה ִמּמֶ ָרה ׁשְ ָהַעְצבּות ְוַהּמָ

ִמיד: ֵמַח ּתָ ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ

ל ִמיֵני ֳחָלִאים ּוַמְכאֹוִבים  יֵלנּו ִמּכָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ָרֵאל, ְוִתׁשְ ִיׂשְ ָך  ל ַעּמְ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ
ב,  ּכָ ַלִמׁשְ ָנְפלּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ חֹוֵלי  ל  ּכָ ַעל  ְוַתְחֹמל  ֻחְלׁשֹות,  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ
ִמים  ל ַהּדָ ים ָרִעים ׁשֶ ל ָהַאְרִסּיִ ַלח ָלֶהם ְמֵהָרה זֵָעה טֹוָבה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֵיְצאּו ֵמֶהם ּכָ ׁשְ ּתִ ׁשֶ
ְמָחה  ַלח ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ׂשִ ַרֲחֶמיָך, ְוִתׁשְ ֵלָמה ּבְ ֵאם ְרפּוָאה ׁשְ ְרּפָ ָהֲעכּוִרים, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתִ
ל יֹום טֹוב ַעל־ְיֵדי זֵָעה טֹוָבה  ְמָחה ׁשֶ ְך ָעֵלינּו ָתִמיד ַהּשִׂ ְהֶיה ִנְמׁשָ ּיִ ה ׁשֶ ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ דֹוָלה ּבֶ ְגּ
הּוא  ָבר ׁשֶ ּדָ ְוָכל  ּוִמְצָוה  ל ִמְצָוה  ּכָ ּיַת  ֲעׂשִ ַעת  ׁשְ ּבִ ּכֹחֹוֵתנּו  ל  ּכָ ה ְלַהְכִניס  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
יֹום־טֹוב,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ָתִמיד  ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  טֹוָבה.  זֵָעה  יַע  ְלַהזִּ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְרצֹוֶנָך, 
נּו  ים, ּוָבַחְרּתָ ּבָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יָתנּו ּבְ ִזּכִ ר  ָכל יֹום ָויֹום, ַעל ֲאׁשֶ ָך ָתִמיד ּבְ ֹמַח ּבְ ָלִגיל ְוִלׂשְ
נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ים ְורֹוַמְמּתָ ל ָהַעּמִ ִמּכָ

דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְוׁשִ



י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְנָיָנא י ּתֹוָרה ז י ּכִ תרצטּתִ

ה  ֲעׂשֶ לֹום, ֲאָבל ַמה ּנַ יק ָלנּו ָהַעְצבּות ַחס ְוׁשָ ה ַמזִּ ה ְוַכּמָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
עּור, ַעד  ִלי ׁשִ דֹול ּבְ רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ִרים ָעֵלינּו ּבְ ּבְ חֹוָרה ִמְתּגַ ָרה ׁשְ ְוָהַעְצבּות ְוַהּמָ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ נּו ׁשֶ ָבר ִהְזַהְרּתָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו ָעׂשּו. ַאְך ּכְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ל. ּוַמה  ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ֲאׁשֶ
ר ְלַהְרִחיק  ּבֵ הּוא ָצִריְך ְלִהְתּגַ מֹו ׁשֶ ְמָחה ָתִמיד, ְוָכל ָאָדם ּכְ ׂשִ ְצִריִכין ְלִהְתַחזֵּק ִלְהיֹות ּבְ
ן  ִמיד. ַעל־ּכֵ ְמָחה ּתָ ׂשִ ָכל ַהּכֹחֹות ִלְהיֹות ּבְ חֹוָרה, ּוְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ּבְ ָרה ׁשְ ְוַהּמָ ָהַעְצבּות 
ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְוַתַעְזֵרנּו  ָכל־ֵעת,  ּבְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ְוַתְחֹמל  חֹוס  ּתָ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ
ָכל־ֵעת,  נּו ּבְ ה ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ֵמִאּתָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ִמיֵני ֵעצֹות ּוְדָרִכים, ּבְ נּו ּבְ ֶאת ַנְפׁשֵ
ל יֹום־ ְמָחה ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ַהּשִׂ ְך ָעֵלינּו ּבְ ְהֶיה ִנְמׁשָ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ְמָחה ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ׂשִ ְוִלְהיֹות ּבְ

נּו  ִעּמָ ה  ר הּוא עֹוׂשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו, ֲאׁשֶ ְיֹהָוה  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ּוְלַהֲאִמין  ְלִהְתּבֹוֵנן  ה  ְוִנְזּכֶ ֹקֶדׁש.  טֹוב 
ֵצנּו( ְלַבל ִנּמֹוט ְלעֹוָלם ַחס  ֵקנּו ּוְלָאֲחזֵנּו )ּוְלַאּמְ דֹוִלים ְונֹוָרִאים ְלַחזְּ ים ּגְ ָכל יֹום ִנְפָלאֹות ְוִנּסִ ּבְ
ְוטֹובֹוֶתיָך  ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ֲחָסֶדיָך  ֵמָרחֹוק  ְמַעט  ִלְראֹות  נּו  ְעּתֵ ּדַ יָת  ּלִ ּגִ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום,  ְוׁשָ
תּוב, ֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה ֹזאת  ּכָ מֹו ׁשֶ ָעה, ּכְ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ נּו ּבְ ה ִעּמָ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ׁשֶ
י ֵאֶליָך  ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ְמָחה בֹו. ׂשַ ה ְיֹהָוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֵעיֵנינּו. זֶה ַהּיֹום ָעׂשָ ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
ַדְרֵכי ֲחָסֶדיָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות,  יֵעִני ּבְ ֵצִני ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ֵקִני ְוַאּמְ א. ַחזְּ י ֶאּשָׂ ְיֹהָוה ַנְפׁשִ

ן ְיִהי ָרצֹון: ֱאֶמת, ָאֵמן ּכֵ ְמָחה ָתִמיד ּבֶ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ּתֹוָרה ז י ּכִ

ִלְהיֹות א.  ָיכֹול  הּוא  ַרֲחָמן,  הּוא  ׁשֶ ִמי 
הּוא  ָהַרֲחָמנּות  ר  ְוִעּקַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַמְנִהיג 
לֹום  ְוׁשָ ַחס  נֹוְפִלין  ָקדֹוׁש  ַעם  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ
י זֶהּו ָהַרֲחָמנּות  ּכִ ֲעוֹונֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ּבַ
ל  ּכָ י  ּכִ ַרֲחָמנּות,  ִמיֵני  ל  ִמּכָ דֹול  ַהּגָ
ִבים  עֹוָלם ֵאיָנם ֶנֱחׁשָ ּבָ ים ׁשֶ ׁשִ ּסּוִרים ַהּקָ ַהּיִ
ֲעוֹונֹות  ל  ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ אֹוי  ּשְׂ ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ ָלל  ּכְ
ְלִפי  ָקדֹוׁש,  ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
רּוָחִנּיּוָתם  ְוֹגֶדל  ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ֶדל  ּגֹ
ָלל  ּכְ ֲעֵליֶהם  א  ִלּשָׂ ְיכֹוִלים  ְוַדּקּוָתם, ֵאיָנם 
ל ֲעוֹונֹות ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד.  ֵבד ׁשֶ אֹוי ַהּכָ ּשְׂ ַהּמַ
ּוְמַרֵחם  ְנִהיג ָהֱאֶמת הּוא ַרֲחָמן ְמֹאד  ְוַהּמַ
ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ְלהֹוִציָאם ֵמֲעוֹונֹות,  ַעל ִיׂשְ
ַרק  הּוא  ַלֲעוֹונֹות,  ִאים  ּבָ ֵמֵהיָכן  ּוֶבֱאֶמת 
ֱאֹלִהים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעת  ּדַ ְלָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  'ֵאין  י:  ּכִ ָאֶרץ.  ּבָ יט  ּלִ ׁשַ
ג.(,  טּות' )סוטה  ׁשְ ּבֹו רּוַח  ִנְכָנס  ן  ּכֵ א־ִאם  ֶאּלָ

ַעל  ָהֱאֶמת  ְנִהיג  ַהּמַ ַרֲחָמנּות  ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ
ְוִיְרַאת  ַעת  ּדַ ֶהם  ּבָ ְלַהְכִניס  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַרֲחָמָנא  ֵמֲעוֹונֹות  ְלהֹוִציָאם  ֵדי  ּכְ ַמִים,  ׁשָ
ל  ׁשֶ ּובֹו  ִיּשׁ ּבְ ָהעֹוֵסק  הּוא  ְוהּוא  ִלְצָלן. 
ָאָדם  ֵני  ִמּבְ ב  ָ ְמֻיּשׁ ָהעֹוָלם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ עֹוָלם, 
ַעת,  ר ָהָאָדם הּוא ַהּדַ י ִעּקַ ָעה. ּכִ ֵני ּדֵ ַהְינּו ּבְ
ְוֵאינֹו  ּוב,  ּשׁ ַהּיִ ִמן  ֵאינֹו  ַעת  ּדַ ֵאין לֹו  ׁשֶ ּוִמי 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַרק  ָלל,  ּכְ ָאָדם  ם  ׁשֵ ּבְ ְמֻכּנֶה 

ְדמּות ָאָדם: ה ּבִ ַחּיָ

ק ב.  ּלֵ ְלִהְסּתַ ְזַמּנֹו  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו 
זֶה  ֵאין  עֹוָלה,  ׁשֶ ְלָמקֹום  עֹוָלה  ָמתֹו  ְוִנׁשְ
בּוָקה  ָמה ּדְ ׁשָ ְהֶיה ַהּנְ ּתִ ֵלמּות ׁשֶ ְכִלית ּוׁשְ ּתַ
ל  ׁשֶ ֵלמּות  ַהּשְׁ ר  ִעּקַ ַרק  ְלַמְעָלה,  ַרק 
ְלַמְעָלה  ִהיא  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ן ָצִריְך ׁשֶ ן. ְוַעל־ּכֵ ם ּכֵ ה ּגַ ְהֶיה ְלַמּטָ ּתִ
ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְלִמיד, ּכְ ן אֹו ּתַ ָרָכה ּבֵ ַאֲחָריו ּבְ
ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ְלַמּטָ ְעּתֹו  ּדַ



י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְנָיָנא י ּתֹוָרה ז י ּכִ ּתִ תש

ָאר  ׁשְ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַעת ַהּקָ ַעל־ְיֵדי ַהּדַ ְלַמְעָלה, ׁשֶ
ֶאת  יל  ַיּצִ ּוְבַתְלִמיָדיו,  ָבָניו  ּבְ ַאֲחָריו 
ִמי  י  ּכִ ּדֹורֹות.  ְלדֹוֵרי  ֵמֲעוֹונֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ
יֹוֵדַע  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ִמיִדיָעתֹו  ְקָצת  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ
ְוַחּיֹות  ָרִפים  ׂשְ לֹו  ֵיׁש  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַאף 
ַרְך,  ֵהם עֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתּבָ ים ְוכּו', ׁשֶ ְואֹוַפּנִ
ֲעׁשּוָעיו  ְוׁשַ ֲענּוָגיו  ּתַ ר  ִעּקַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
ַהזֶּה  ֵמעֹוָלם  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַרק  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ
ן  ַרְך. ְוַעל־ּכֵ מֹו ִיְתּבָ ׁש ׁשְ ל ּוְנַקּדֵ ָפל ְנַגּדֵ ָ ַהּשׁ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ ִאיר  ְלַהׁשְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא 
ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ִאירּו  ּיָ ׁשֶ ְוַתְלִמיִדים,  ָבִנים  ּבְ
ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ּדֹורֹות,  ְלדֹוֵרי  עֹוָלם  ּבָ
ְוַעל־ְיֵדי־ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ֵמֲעוֹונֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָאר  ׁש ִנׁשְ ַעְצמֹו ַמּמָ ִאּלּו הּוא ּבְ ב ּכְ זֶה ֶנְחׁשָ
עֹוָלם: ּבָ

ְלַרֵחם ג.  ֹזאת,  ְלַקּיֵם  ָצִריְך  ָאָדם  ְוָכל 
ֵליַדע  ֵמֲעוֹונֹות,  ְלהֹוִציָאם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 
ֵאין  ָאֶרץ ְוׁשֶ יט ּבָ ּלִ ׁש ֱאֹלִהים ׁשַ ּיֵ ּוְלהֹוִדיַע ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות  ִאם  י  ּכִ ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ְכִלית  ּתַ ׁשּום 
ָאר ֵמָהָאָדם ַאַחר  י ֵאין ִנׁשְ ַרְך. ּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ
ֵהִאיר  ׁשֶ ַהזֶּה  ַעת  ַהּדַ ִאם  י  ּכִ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ
ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ְמַדּבֵ ֶאָחד  ּוְכׁשֶ ֲחֵבָריו.  ּבַ
ה  דֹוׁשָ ְעּתֹו ַהּקְ ַמִים, ּוֵמִאיר ּבֹו ּדַ ִיְרַאת ׁשָ ּבְ
ַעל  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּבּור  ּדִ ֵאיזֶה  ּבְ ֵמַרּבֹו  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ב  ֶנְחׁשָ יבֹו ֵמֲעוֹונֹוָתיו, ָאז ֲחֵברֹו  ִלּבֹו ַלֲהׁשִ
ֲחֵברֹו ֵמִאיר  ׁשֶ ְלִמיד, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ּכְ ֶאְצלֹו ּתַ
ֲחֵברֹו,  י  ְלַגּבֵ ְלִמיד  ּתַ הּוא  ב  ֶנְחׁשָ ָאז  ּבֹו, 
ָהעֹוָלם,  ִמן  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ְזַמּנֹו  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוָאז 
ֲחֵברֹו,  ּבַ ֵהִאיר  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ זֶה  ּבְ ׁש  ִיְתַלּבֵ ָאז 
ׁש  ַמּמָ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ְוִיְהֶיה 
ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ְוזֶה  עֹוָלם,  ּבָ ם  ַקּיָ
"ֹלא  י:  ּכִ זֶה,  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ב  ְמֻחּיָ ָאָדם  ְוָכל 
ְעָיהּו מה, יח(. ּוְכמֹו  ֶבת ְיָצָרּה" )ְיׁשַ ֹתהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ
עֹוָלם  ּבָ ִנים  ּבָ ְלַהֲעִמיד  ה  ְמֻצּוָ ָהָאָדם  ׁשֶ

ה ְלַהְכִניס  ן הּוא ְמֻצּוֶ ין, ּכֵ ִביל ִקּיּום ַהּמִ ׁשְ ּבִ
י זּוַלת זֶה  ְבֵני ָאָדם, ּכִ ַמִים ּבִ ַעת ְוִיְרַאת ׁשָ ּדַ

"ל: ּנַ ָלל ּכַ ְכָלל ָאָדם ּכְ ֵאינֹו ּבִ

ִיְרַאת ד.  ּבְ ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ְלַדּבֵ רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ
ָלֵצאת  ַעְצמֹו  ַעל  ם  ּגַ ְלַרֵחם  ָצִריְך  ַמִים,  ׁשָ
ֵדי  ּכְ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ ֵמֲעוֹונֹות, 
מּו  ְתַקּיְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָמִעין, ְוַגם ּכְ ָבָריו ִנׁשְ ְהיּו ּדְ ּיִ ׁשֶ
ּבּור  ַהּדִ ַיֲעֹבר  ּלֹא  ׁשֶ ֲחֵברֹו,  ֵאֶצל  ָבָריו  ּדְ

ֶכף: ב ֲחֵברֹו ּתֵ ִמּלֵ

ֲחֵברֹו ה.  ִעם  ר  ְלַדּבֵ עֹוְסִקים  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
יג  ְלַהּשִׂ זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ
יג  ְלַהּשִׂ זֹּוֶכה  ׁשֶ ַהְינּו  יִפין,  ּקִ ַהּמַ אֹורֹות 
ּוֵמִבין  יג  ַמּשִׂ ָהָיה  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ּוְלָהִבין 
ַעם ְלִפי  ָכל ּפַ יג ּבְ ה. ְוֵכן זֹוֶכה ְלַהּשִׂ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ֹבִהים יֹוֵתר: יִפים ּגְ ַמְדֵרָגתֹו ַמּקִ

יִפים ו.  ּקִ ַהּמַ ֵהם  ַהּכֹל  ִמן  ּוְלַמְעָלה 
זֶּהּו ֶהָחָכם  ל ֲחַכם ַהּדֹור. ּוְכׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ
ְועֹוֵסק  ַתְלִמיָדיו,  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ַמְכִניס  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ
ִחיַנת  ֵהם ּבְ ּלֹו ׁשֶ יִפין ׁשֶ ּקִ יג אֹורֹות ַהּמַ ַמּשִׂ
ְלַמְעָלה  הּוא  א  ַהּבָ עֹוָלם  י  ּכִ א,  ַהּבָ עֹוָלם 
ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ל  ּכָ י  ּכִ ַמן,  ֵמַהזְּ
ּלֹו  ּכֻ הּוא  ְהֶיה,  ּיִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ּלֹו   ּכֻ
ֶרַגע  ֶנֶגד  ַוֲאִפּלּו  ֶאָחד  יֹום  ֶנֶגד  ָוֶאֶפס  ַאִין 
ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ַאַחת 
ם  ׁשָ ְוֵאין  ַמן  ֵמַהזְּ ְלַמְעָלה  הּוא  ם  ְוׁשָ ָאֹרְך, 
ם  ׁש ׁשָ ּיֵ ים ׁשֶ ַמּנִ ָלל. ַרק ֵסֶדר ַהזְּ ׁשּום ְזַמן ּכְ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ יִפים,  ַמּקִ ל  ׁשֶ גֹות  ַהּשָׂ ִחיַנת  ּבְ ֵהם 
יִפים  ִחיַנת ָיִמים, ְוֵיׁש ַמּקִ ֵהם ּבְ יִפים ׁשֶ ַמּקִ
יִפים  ַמּקִ גֹות  ְוַהּשָׂ ִנים.  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ֲעׁשּוִעים  ַ ְוַהּשׁ ֲענּוג  ַהּתַ ר  ִעּקַ זֶה  לּו  ַהּלָ
טּוְבָך  ַרב  "ָמה  ִחיַנת:  ּבְ ְוֵהם  א,  ַהּבָ עֹוָלם 
ֵרי ִמי  ים לא, כ(. ַאׁשְ ִהּלִ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך" )ּתְ ֲאׁשֶ

יָגם: זֹּוֶכה ְלַהּשִׂ ׁשֶ



י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְנָיָנא י ּתֹוָרה ז י ּכִ תשאּתִ

יִפים ז.  ּקִ זֹּוֶכה ְלֵאּלּו ַהּמַ יק ׁשֶ ּדִ ֶהָחָכם ְוַהּצַ
ֵרי ַמְעָלה  ּיּוַכל ִלְלֹמד ִעם ּדָ "ל, ָצִריְך ׁשֶ ַהּנַ
ֹבִהים  ְלַהּגְ ְלַהְראֹות  ַהְינּו  ה,  ַמּטָ ֵרי  ּדָ ְוִעם 
יִדיָעתֹו  ּבִ ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ַמֲעָלה  ּבְ
ּתָ  ׁשְ ּפַ ׁשְ ּפִ ַמה  ָחִמיָת  ֶמה  ִחיַנת  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ
ִחים  ּנָ ַהּמֻ ֵהם  ׁשֶ ה  ַמּטָ ְלָדֵרי  ּוְלִהּפּוְך  ְוכּו', 
ַתְכִלית  ׁש ּבְ תֹוְך ָהָאֶרץ ַמּמָ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ּבְ ּבַ
ֲעַדִין  ׁשֶ ָלֶהם  ְלַהְראֹות  ָצִריְך  ַהְיִריָדה, 
ָקם  ּוְלַחזְּ ָלֶהם,  ְוָקרֹוב  ְוֶאְצָלם  ם  ִעּמָ ה' 
ׁשּום  לֹום ּבְ ּלֹא ִיְתָיֲאׁשּו ַחס ְוׁשָ ָצם ׁשֶ ּוְלַאּמְ
ֵאינֹו  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ְוַהּצַ ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֹאֶפן 
ּיֵׁש לֹו ַהּכַֹח  ׁשֶ י ִאם ּכְ יק, ּכִ ם ַצּדִ ׁשֵ ִנְקָרא ּבְ
"ל.  ּנַ ה ּכַ ֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמּטָ ַהזֶּה ִלְלֹמד ִעם ּדָ
ם  ה ּגַ ֵרי ַמּטָ ם ְלכֹוְלָלם ַיַחד ְלַהְראֹות ְלַהּדָ ּגַ
ְלַהְראֹות  ְוֵכן  ַמְעָלה,  ֵרי  ּדָ ל  ׁשֶ ּמּוד  ֵמַהּלִ
ה,  ֵרי ַמּטָ ל ּדָ ּמּוד ׁשֶ ם ֵמַהּלִ ֵרי ַמְעָלה ּגַ ְלַהּדָ
ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּכֹחֹו  ֹגֶדל  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ּוְלַקּיֵם 

ִנים(: ן ּפְ ִיְרָאה )ַעּיֵ

"ל ָצִריְך ָלַדַעת ח.  ם זֶה ֶהָחָכם ַהּדֹור ַהּנַ ּגַ
ְוַלֲעׂשֹות  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ֵאיְך 
ִריְך,  ּצָ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ק  ּתֹ ִלׁשְ ִלְדָבָריו  ְסָיג 
ֹוְמִעים  ַהּשׁ ְנסּו  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ק  ּתֹ ִלׁשְ
ֶהם  ּבָ ִלְכֹנס  ֲאסּוִרין  ׁשֶ ְוֵתרּוִצים  יֹות  ֻקׁשְ ּבְ

ִנים(: ן ּפְ )ַעּיֵ

ז ט.  ָהַרב ָהֱאֶמת ְמַרּמֵ ַעל־ְיֵדי ָהְרָמִזים ׁשֶ
לֹוֵמד  ָהַרב  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָיָדיו,  ּבְ ְלַתְלִמיָדיו 
ְוִיְרַאת  ַעת  ּדַ ֶהם  ּבָ ּוַמְכִניס  ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם 
יר  ְלַהְסּבִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  ַמִים,  ׁשָ
"ל,  ּנַ ּכַ ִלְדָבָריו  ְסָיג  ה  ְועֹוׂשֶ ֵפרּוׁש,  ּבְ ָלֶהם 
ְרָמִזים  ַעל־ְיֵדי  ָבִרים  ַהּדְ ָלֶהם  ז  ּוְמַרּמֵ
ְונֹוֶטה  ָלֶהם  ז  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ ָיַדִים,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ְך  ִנְמׁשָ ָהְרָמִזים  ֵאּלּו  ַעל־ְיֵדי  ָיָדיו,  ּבְ ָלֶהם 

ְרָנָסה: ּפַ

לּוִיים י.  ְרָנָסה ְלַהּתְ יְך ּפַ רֹוֶצה ְלַהְמׁשִ ִמי ׁשֶ
ַהִהּפּוְך  ְוֹלא  ַחִיל  ִאיׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ּבֹו, 
ְהֶיה לֹו ְקָצת  ּיִ י ָצִריְך ׁשֶ ֶלַמְזְלִניק(, ּכִ ּקֹוִרין ׁשְ )ׁשֶ

יְך  ְלַהְמׁשִ יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלה.  ֶמְמׁשָ
ְרָנָסה: ּפַ

ַדִים יא.  ֵמַהּיָ ְרָנָסה  ַהּפַ ֶלת  ְמַקּבֶ ְלכּות  ַהּמַ
ַהָחְכָמה  ָים  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְוָהְרָמִזים 
ּוֵמֲחַמת  ְלַתְלִמיָדיו,  ז  ְלַרּמֵ עֹוֵסק  ֶהָחָכם  ׁשֶ
י  ּכִ יִפים,  ּקִ ַהּמַ ְמִאיִרים  ָהְרָמִזים  ֵאּלּו  ּבְ ׁשֶ
ֶהָחָכם,  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ֶכל  ַהּשֵׂ ִזים  ְמֻרּמָ ֶהם  ּבָ
ְלַתְלִמיָדיו,  ֵפרּוׁש  ּבְ ְלַגּלֹות  אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ׁשֶ
ֵאין  יִפים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ יְך ַמּקִ ּלֹא ַיְמׁשִ ְכֵדי ׁשֶ ּבִ
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  "ל  ַהּנַ יִפים  ּקִ ְוַהּמַ יָכם,  ְלַהְמׁשִ
ל  ן ּכָ ר ֹלא ֵנַדע, ַעל־ּכֵ ְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאׁשֶ ּתַ
ּנּו  ִמּמֶ ל  ְמַקּבֵ ַחִיל  ִאיׁש  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ִמי 
ִלְזּכֹות  יּוַכל  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהזֹּאת.  ְרָנָסה  ַהּפַ
ְלֶהָאַרת  ְרָנָסתֹו  ּפַ ֶאת  ֲאִכיָלתֹו  ַעת  ׁשְ ּבִ
ָיִאיר  ָהֲאִכיָלה  ֵעת  ּבְ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַהְינּו  ָהָרצֹון, 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכֹסף  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ֻמְפָלג  ָרצֹון  לֹו 
ִלי  ּבְ ּוֻמְפָלג  ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ָלל  ּלֹא ֵיַדע ּכְ עּור ּוְבִלי ׁשּום ְיִדיָעה, ַעד ׁשֶ ׁשִ
ְכלֹות  ּבִ ׁשּוט  ּפָ ָרצֹון  ַרק  רֹוֶצה,  הּוא  ַמה 
ֲאִכיָלתֹו  ל  ּכָ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ֶפׁש  ַהּנֶ
ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהם  ׁשֶ יִפים,  ּקִ ֵמַהּמַ ֶכת  ִנְמׁשֶ
זֶה  ְוָכל  ֵנַדע.  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְכִלית  ּתַ
ְוַתְלִמיָדיו  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין 
ל  ן ָצִריְך ּכָ ה. ַעל־ּכֵ דֹוׁשָ ְעּתֹו ַהּקְ ְנקּו ִמּדַ ּיָ ׁשֶ
ם  ֵ ן ִלְפֵני ַהּשׁ ֶאָחד ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ּוְלִהְתַחּנֵ
ִלְמֹצא  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִליׁש,  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ
אֹותֹו  ְלהֹוִציא  ּיּוַכל  ׁשֶ זֶה  ּכָ י  ֲאִמּתִ ַרֲחָמן 

"ל: ֵמֲעוֹונֹות ּוְלַזּכֹות אֹותֹו ְלָכל ַהּנַ

ֶדל רּוָחִנּיּוָתם יב.  ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ְלִפי ּגֹ ִישיְ
א  ּשָׂ ַהּמַ ֲעֵליֶהם  א  ִלּשָׂ ְיכֹוִלין  ֵאין  ְוַדּקּוָתם 
זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ֲאִפּלּו  ֲעוֹונֹות  ל  ׁשֶ
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ִמיד  ַהּתָ י  ּכִ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ ָלֶהם  ָצִריְך 
ל ַלְיָלה,  ר ַעל ֲעוֹונֹות ׁשֶ ַחר ָהָיה ְמַכּפֵ ל ׁשַ ׁשֶ
ר ַעל  ִים ָהָיה ְמַכּפֵ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ְוַהּתָ
ה  ֹמׁשֶ ָהָיה  זֶה  ִביל  ּוִבׁשְ יֹום,  ל  ׁשֶ ֲעוֹונֹות 
ִביל  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ
ְסַלח  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָיַדע  י  ּכִ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם 
ֲעוֹונֹות  ל  ׁשֶ אֹוי  ּשְׂ ַהּמַ ָלל  ּכְ א  ִלּשָׂ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ַחס  ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶאָחד.  יֹום  ֲאִפּלּו 
ׁשּוָבה  ֵאיזֶה ָעוֹון, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּתְ לֹום ּבְ ְוׁשָ
ם  ֵ ָרה ֵמַהּשׁ ׁש ְסִליָחה ְוַכּפָ אֹותֹו ַהּיֹום[ ּוְלַבּקֵ ]ּבְ

ֵבד ְלֶנֶפׁש  אֹוי ּכָ י ֶהָעוֹון הּוא ַמּשְׂ ַרְך. ּכִ ִיְתּבָ
א  ַמּשָׂ א  ִלּשָׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ֹזאת ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד: ּכָ

יֹום־יג.  זֹּוֶכה ִלְפֹעל ּבְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ּכְ ּכָ
ֵכן  מֹו  ּכְ ְוכּו',  ָנא  ְסַלח  ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ּפּוִרים  ַהּכִ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ זֹוֶכה  הּוא 
ית־ ַהּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ְוִעּקַ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ
ִלְזּכֹות  הּוא  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
י ה' הּוא  דֹוׁש, ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּכִ ַעת ַהּקָ ְלַהּדַ
ִאּלּו ִנְבָנה  ָעה ּכְ ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ י 'ִמי ׁשֶ ָהֱאֹלִהים. ּכִ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוִלְזּכֹות  ָיָמיו'.  ּבְ ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ
יְך  ּוְלַהְמׁשִ "ל,  ּנַ ּכַ ֵמֲעוֹונֹות  ָלֵצאת  ַעת  ַהּדַ

ְלדֹורֹות  ְוַתְלִמיִדים  ָבִנים  ּבְ ַהזֶּה  ַעת  ַהּדַ
ַגת  ְלַהּשָׂ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוִלְזּכֹות  ָלֶנַצח. 
ֲעׁשּוַע  ׁשַ ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ יִפין  ּקִ ַהּמַ
ִכין ַעל־ְיֵדי ַהְדָלַקת  ֵהם ִנְמׁשָ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ
ה. ְוִלְזּכֹות ַעל־ ל ֵנר ֲחֻנּכָ דֹוׁש ׁשֶ ֶמן ַהּקָ ֶ ַהּשׁ
ְלַפְרָנָסה  ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהּקָ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ַהְדָלַקת  ְיֵדי 
כֹוִלין ִלְזּכֹות  ּיְ קֹור ָהָרצֹון, ׁשֶ ֶכת ִמּמְ ְמׁשֶ ַהּנִ
ָהָרצֹון  ְלֶהָאַרת  ָהֲאִכיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָיָדּה  ַעל 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוֵקק ְלַהּשׁ ְכֹסף ְוִיׁשְ ּיִ ְפָלג, ׁשֶ ַהּמֻ
ָיִבין  ּוֵמֵאָליו  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ֻמְפָלג  ָרצֹון  ּבְ
ר ִלְזּכֹות  זֶה ִאי ֶאְפׁשָ ה ּכָ ר ַלֲחֻנּכָ ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ְנִהיג  י ִאם ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלָהַרב ְוַהּמַ ּכִ
ֵרי ַהזֹּוֶכה  "ל, ַאׁשְ ּנַ ֱאֶמת ּכַ הּוא ָהַרֲחָמן ּבֶ ׁשֶ

ִלְמֹצא אֹותֹו:

ִחּדּוׁש יד.  ֵמֵאיזֶה  ִרים  ּוְמַדּבְ ִנים  ַעּיְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ִנְתעֹוֵרר  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ֶהָחָכם  ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ
ְלכּות ֶאת  ַהּמַ ל  ְמַקּבֵ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַהָחְכָמה,  ָים 
ְרָאה,  ַהּיִ ְמקֹור  הּוא  ּוַמְלכּות  ְרָנָסה.  ַהּפַ
ֶהָחָכם  ל  ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ ִנְתעֹוֵרר  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ָהיּו  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ַהִחּדּוׁש,  זֶה  ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ
עֹוָלם,  ְלדֹורֹות  מּו  ְוִנְתַקּיְ ָמִעים  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ
דֹול  ּגָ ּוַפַחד  ִיְרָאה  נֹוֵפל  זֶה  ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי 

ַהִחּדּוׁש: ן ּבְ ַעּיֵ ּמְ ַרְך ַעל זֶה ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ה ְלתֹוָרה ז ִפּלָ ּתְ

ַחּנּון  ָחֶסד.  ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְיֹהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום  ִני.  ַחּיֵ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ְיֹהָוה  ים  ַרּבִ ַרֲחֶמיָך  )ז( 

ַרֵחם ָאב  ּכְ יו.  ל ַמֲעׂשָ ּכָ ְוַרֲחָמיו ַעל  ְיֹהָוה ַלּכֹל  ּוְגָדל ָחֶסד. טֹוב  ִים  ְיֹהָוה ֶאֶרְך ַאּפַ ְוַרחּום 
ּלֹונּו  י ּדַ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקּדְ ְזּכָ ַרֵחם ָעֵלינּו. ַאל ּתִ ן ּתְ ִנים ּכֵ ַעל ּבָ
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם  ְמֹאד. ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
ָעֵלינּו  חּוָסה  ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעֵלינּו  ָנא  ַרֵחם 
ַרֲחֶמיָך  ֵיעֹוְררּו  ָעֵלינּו,  קּו  ִיְתַאּפְ ַאל  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ֲהמֹון  ֲחָסֶדיָך,  ֹגֶדל  ּכְ ַרֲחֶמיָך  ֹרב  ּכְ
ִמיד.  ים ּתָ ֶניָך, ּוְרֵאה ָעְנֵינּו ַוֲעָמֵלנּו ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַעל ּבָ
י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם: תּוב, ּכִ ּכָ ֱאֶמת, ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ְהֶיה ַרֲחָמן ּבֶ ּיִ י ׁשֶ ְוֵתן ָלנּו ַמְנִהיג ֲאִמּתִ
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נּו  ע"ה ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ה  רּוִבים הֹוִפיָעה. ַאּתָ ב ַהּכְ ּצֹאן יֹוֵסף יֹוׁשֵ ָרֵאל ַהֲאִזיָנה נֹוֵהג ּכַ ל עֹוָלם, ֹרֵעה ִיׂשְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְוָנַתּתָ  ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ַוֲעצּוִמים  ים  ַרּבִ ֲחָסִדים  נּו  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ
ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוֶאת  ּה,  ּבָ ֵיְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  הֹורּו  ר  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ַמְנִהיִגים 
ַלח ָלנּו רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ַמְנִהיג ֱאֶמת, ַרֲחָמן  ּדֹור ַהזֶּה ּוׁשְ ה ּבַ ם ַעּתָ ר ַיֲעׂשּו. חּוָסה ָעֵלינּו ּגַ ֲאׁשֶ
ַרֵחם  ּיְ לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ מֹו ֹמׁשֶ ַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה ּכְ ר יּוַכל ִלְנֹהג אֹוָתנּו ּבְ י, ֲאׁשֶ ֲאִמּתִ
ָך  ַעּמְ ַעל  ָהַרֲחָמנּות  ר  ִעּקָ זֶהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵמֲעֹונֹות,  אֹוָתנּו  ְלהֹוִציא  י  ָהֲאִמּתִ ַרֲחָמנּות  ּבְ ָעֵלינּו 
י  ָרֵאל ֵמֲעֹונֹות. ּכִ ל ִמיֵני ַרֲחָמנּות ְלהֹוִציא ִיׂשְ דֹול ִמּכָ ר ָהַרֲחָמנּות ַהּגָ י זֶהּו ִעּקָ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ
קֹום  כֹות ִמּמָ ל ַנְפׁשֹוֵתינּו ֲחצּובֹות ְוִנְמׁשָ ר ּכָ נּו, ֲאׁשֶ ְרׁשֵ ׁשָ נּו ּבְ ת ַנְפׁשֵ ַ ֶדל ְקֻדּשׁ ה יֹוֵדַע ּגֹ ַאּתָ
ְך  ּיָ ם ׁשַ ֹבּהַ ְוֶעְליֹון ְוַדק ְוָקדֹוׁש ְמֹאד ְמֹאד, ְוָאנּו ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ֵמָעֹון, ְוֵאין ׁשּום ָעֹון ּוְפּגָ ּגָ
א ָעֵלינּו ֹעל  ר ָלנּו ִלּשָׂ ר ִאי ֶאְפׁשַ נּו, ַעד ֲאׁשֶ ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ ּקּוֵתנּו ְורּוֳחִניּוֵתנּו  ּדַ ָלל, ְלֹגֶדל  ָלנּו ּכְ
דֹוִלים ְונֹוָרִאים  ים ַוֲעצּוִמים ּוְפָגִמים ּגְ ִעים ַרּבִ ן ֹעל ֲעֹונֹות ַוֲחָטִאים ּוְפׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ָעֹון ֶאָחד, ִמּכָ

ֶהם: ְדנּו ּבָ ר ִנְלּכַ ֲאׁשֶ

ֵעת ַהזֹּאת  ר ָעֵלינּו ּבָ ֶדל ָהַרֲחָמנּות ֲאׁשֶ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּגֹ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ֲעֹונֹוַתי  ֶפׁש, ּכִ י ָנַגע ַעד ַהּנֶ י ַרע ָוַמר ּכִ ָרֵאל, ּכִ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ְכָללּות ּוִבְפָרִטיּות ַעל ּכָ ּבִ
ַמְכאֹוֵבי ָהָעֹון  ַמִים ּוְרֵאה ֲהֵיׁש ַמְכאֹוב ּכְ ָ ט ִמּשׁ י. ַהּבֵ ּנִ דּו ִמּמֶ א ָכֵבד ִיְכּבְ ַמּשָׂ י ּכְ ָעְברּו ֹראׁשִ
ל  ּכָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ית ְמֹאד ְמֹאד. ְוַאּתָ ה ְורּוֳחִנּיִ הֹוָרה ְוַהּנֹוָרָאה ַדּקָ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ ְלֶנֶפׁש ִיׂשְ
ּנֹוֶפֶלת  ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ׂשְ ֶפׁש ִמּיִ ֶנֶגד ִיּסּוֵרי ַהּנֶ ָלל, ּכְ ִבים ְלִיּסּוִרים ּכְ עֹוָלם ֵאיָנם ֶנְחׁשָ ּבָ ּסּוִרים ׁשֶ ַהּיִ
לֹום. אֹוי ָלנּו ְמֹאד,  ים ַחס ְוׁשָ ֲעֹונֹות ַרּבִ ן ּבַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ לֹום, ִמּכָ ֵאיזֶה ָעֹון ּוְפָגם ַחס ְוׁשָ ּבְ
ה, ְוֵאיָכָכה ַתֲעֹצר ּכַֹח ֶנֶפׁש  ֵאּלֶ אֹות ּכָ י ִמי יּוַכל ִלְסּבֹל ּכֶֹבד ַמּשָׂ י ָחָטאנּו. ּכִ אֹוי ָנא ָלנּו ּכִ
ת  ְוִלְפִנים, ּבַ ֶלְך ִלְפַני  ֵהיַכל ַהּמֶ ֶלת ּבְ ה ּוְטהֹוָרה, ְמֻגּדֶ ה ְוַצָחה ְקדֹוׁשָ ַזּכָ זֶה,  ּכָ ק ְורּוֳחִני  ּדַ
ָעֹון  ל  ׁשֶ ְוֹזֲהָמה  ְוִטּנּוף  ִלְכלּוְך  זֶה,  ּכָ ֲעִכירּות  זֶה,  ּכָ ִמיּות  ׁשְ ּגַ ָעֶליָה  א  ּשָׂ ּתִ ׁשֶ ִניָמה,  ּפְ ֶמֶלְך 
ל חּוצֹות.  ּכָ ֹראׁש  ּבְ ֹקֶדׁש  ַאְבֵני  ְכָנה  ּפֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ַהּטֹוב  ֶתם  ַהּכֶ ֶנא  ִיׁשְ ָזָהב  יּוַעם  ֵאיָכה  ֶאָחד. 
ל  י ִנְלֵאִתי ְנׂשֹא ֹעל ַמְדֵהָבה ׁשֶ י, ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ּכִ י ַנְפׁשִ ֹלא ָיַדְעּתִ
ּוַמה  ר  ַדּבֵ ּנְ ַמה  ּנֹאַמר  ּוַמה  ְתאֹוֵנן  ּנִ ַמה  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ַוֲעצּוִמים  ים  ַרּבִ ּוְפָגִמים  ִעים  ּוְפׁשָ ֲעֹונֹות 
ַיד ַהּיֹוֵצר. חּוָסה ָעֵלינּו ַרֵחם  ֹחֶמר ּבְ ָיְדָך ּכַ ק ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיָך. ִהְננּו ּבְ ְצַטּדָ ּנִ
ַלח ָלנּו ְמֵהָרה ַמְנִהיג  ָך. ּוׁשְ ֹגֶדל ַחְסּדֶ ֹעֶצם ֶחְמָלֶתָך, ּכְ ֹרב ַרֲחֶמיָך, ּכְ ָעֵלינּו, ֲחֹמל ָעֵלינּו ּכְ
ל  ֱאֶמת, ְוֵיַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַרֲחָמנּות, ֵאיְך ְלַרֵחם ַעל ּכָ דֹול ּבֶ ְהֶיה ַרֲחָמן ּגָ ּיִ י ׁשֶ ֲאִמּתִ
ֹכחֹו  ֵלָמה, ְויֹוִציֵאנּו ּבְ דֹוׁש, ְויֹוֶרה אֹוָתנּו ֶדֶרְך ְוֵעָצה ׁשְ ַעת ַהּקָ נּו ַהּדַ ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוַיְכִניס ָבּ
ק  ְדּבַ ּנִ טּות ׁשֶ ל ָהרּוַח ׁשְ נּו ֶאת ּכָ ל ֵמִאּתָ ִעים, ִויָגֵרׁש ִויַבּטֵ ל ַהֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ דֹול ִמּכָ ַהּגָ
ֵעיֶניָך, ִאם ָאֶון  ה עֹוד ָהַרע ּבְ נּו, ְוֹלא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ְוֹלא ֶנֱחָטא עֹוד, ְוֹלא ַנֲעׂשֶ ְוֶנֱאַחז ּבָ
ֶדל  ה ְלַבד יֹוֵדַע ּגֹ י ַאּתָ י ָחִסיִתי ָבְך. ּכִ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ַעְלנּו ֹלא נֹוִסיף, ׁשָ ּפָ
ל  עֹוָלם ַהזֶּה ָנע ָוָנד ְמֻבְלּבָ ר ָאנּו הֹוְלִכים ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ׁש ַעל ָהָאָדם ּבָ ּיֵ ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ
ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה. ּוְכָבר ָחְלפּו ָעְברּו ָעֵלינּו ָיִמים  ינּו ׁשָ ּלִ נּו ְבֶעְבָרֶתָך ּכִ י ָכל ָיֵמינּו ּפָ ּוְמֹטָרף, ּכִ

עּוֵתנּו: ְבנּו ִמּטָ ה ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ ִנים ַהְרּבֵ ְוׁשָ



ה ְלתֹוָרה ז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשד

ְנִהיג  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ֶאת ַהּמַ ִליחֹות, עֹוְרָרה ָנא ּבְ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
לּוִלים  ים ַהּכְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ לֹום, ִעם ּכָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ הּוא ֹמׁשֶ י ׁשֶ ָהִראׁשֹון ָהֲאִמּתִ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ֵאֶליָך  ְלָקְרֵבנּו  ִהְתִחילּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְמֵהָרה  ְוִיְגְמרּו  ֶעְזָרֵתנּו  ּבְ ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ ּבֹו, 

ֵלָמה ְלָפֶניָך: ְתׁשּוָבה ׁשְ ּוְלַהֲחִזיֵרנּו ּבִ

יֵרי  ֲאּבִ עֹוָלם  ְיסֹוֵדי  יֵקי  ַצּדִ ָוֹאַמר,  ָוַאַען  ַמר,  קֹול  ּבְ ֲאֵליֶהם  ְוֶאְקָרא  קֹוִלי  ָאִרים  ה  ְוַעּתָ
ָכל ּדֹור ָודֹור. קּומּו ָנא, ִעְמדּו ָנא, עֹוְררּו  ר ָהיּו ּבְ ים, ֲאׁשֶ ּיִ ָרֵאל ָהֲאִמּתִ ָהרֹוִעים, ַמְנִהיֵגי ִיׂשְ
ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת  ֶעְזָרֵתנּו ּבְ ּבְ יֹון, ִעְמדּו ָנא  ִהּגָ ֵמיַטב  ּבְ ֵני ֵאל  ּפְ בּו ָנא, ַחּלּו ָנא,  ָנא, ִהְתַיּצְ
ַעְצֵמיֶכם  ּבְ ם  ַאּתֶ ֲהֹלא  י  ּכִ ְיַרֵחם,  אּוַלי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ַעם  ָיחֹוס  אּוַלי  יָחא,  ִדְמׁשִ עּוְקָבא  ּבְ
ְוֹלא  ְלַמְעָלה  ַרק  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְלַמְעָלה  ֶקת  ּלֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ָמה  ׁשָ ְלַהּנְ ֵלמּות  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ָלנּו  ם  הֹוַדְעּתֶ
ִהיא  ׁשֶ ָמה הּוא, ּכְ ׁשָ ֵלמּות ַהּנְ ר ׁשְ ָקה. ַרק ִעּקָ ּלְ ְסּתַ ּנִ ָקה ְלָמקֹום ׁשֶ ּלְ ה, ֲאִפּלּו ִאם ִנְסּתַ ְלַמּטָ
ְלַרֵחם  ָפל,  ָ ַהּשׁ ַהזֶּה  עֹוָלם  ְבֵני  ּבִ ְוָתִאיר  ן,  ם־ּכֵ ּגַ ה  ַמּטָ ּלְ ה  ְלַמּטָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַמְעָלה  ּלְ ְלַמְעָלה 
י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים,  דֹוׁש, ְלהֹוִדיָעם ּכִ ַעת ַהּקָ ֶהם ַהּדַ ֲעֵליֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֲעֹונֹות, ּוְלָהִאיר ּבָ
ם  ֵ ל ַהּשׁ ֲעׁשּוָעיו ׁשֶ ֲענּוָגיו ְוׁשַ ר ּתַ י ִעּקָ ם, ּכִ ם ְיַדְעּתֶ י ַאּתֶ ָאֶרץ. ּכִ יט ּבָ ּלִ י ֵיׁש ֱאֹלִהים ׁשַ ָלַדַעת ּכִ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵיׁש ְלַהּשׁ ָפל ַהזֶּה, ּכִ ָ ל עֹוָלם ַהּשׁ עֹוָלה ְלַמְעָלה ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ׁשֶ ַרְך, הּוא ַרק ּכְ ִיְתּבָ
ים  עֹוְבִדים אֹותֹו ָתִמיד, ְועֹוׂשִ ה ׁשֶ ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ְועֹוָלמֹות ַהְרּבֵ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ַמְלָאִכים ּוׂשְ
עֹוָלה  ׁשֶ ַרְך, ּכְ ֲעׁשּוָעיו ִיְתּבָ ֲענּוָגיו ְוׁשַ ר ּתַ י־ֵכן ִעּקָ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם, ְוַאף־ַעל־ּפִ ּבְ
רּוֵצי  ִמּקְ ָעָפר  י  ִמּגּוׁשֵ ה  ְתִהּלָ ְוָאִביָת  ָאמּור,  ּכָ ַהזֶּה,  ָפל  ָ ַהּשׁ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ְלַמְעָלה 
ה, ֲאדֹוֵנינּו מֹוֵרינּו  ה ַעּתָ ֶתָך. ְוַעּתָ ֶכל ְוִהיא ְתִהּלָ לּוֵמי ּגּוׁש ֵמֲחֵסֵרי ֵדָעה ֵמֵריֵקי ׂשֵ ֹחֶמר ִמּגְ
ִניֶתם, ַעל  ִניֶתם, ָאן ּפְ נּו, ָאן ּפְ נּו, ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ ְוַרּבֹוֵתינּו, ֲאבֹוֵתינּו הֹוֵדינּו ִזיֵוינּו ְוִתְפַאְרּתֵ
ים  ים ַוֲאָריֹות ְוַחּיֹות ָרעֹות ַרּבִ ּבִ ין ּדֻ ם ְמַעט ַהּצֹאן ַהזֶּה, ּבֵ ּתֶ ם אֹוָתנּו, ַעל ִמי ְנַטׁשְ ִמי ֲעַזְבּתֶ
מֹו  ְמקֹוְמֶכם ּכְ ָרֵאל ּבִ ם ַאֲחֵריֶכם ְלַהְנִהיג ֶאת ִיׂשְ ַאְרּתֶ ִהׁשְ ָאָרה ׁשֶ ְמֹאד, ְוֵהיָכן ִהיא ַהַהׁשְ
ִתְהֶיה  ה  ְוָלּמָ ְבָעה.  ַהּגִ ַעל  ְוַכּנֵס  ָהָהר  ֹראׁש  ּבְ ֶרן  ּתֹ ּכַ ַאְרנּו  ִנׁשְ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ
ֲחִריׁשּו  ִמי ָלֶכם, ַאל ּתַ יִרים ֶאת ְיֹהָוה ַאל ּדֳ ְזּכִ ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה. ַהּמַ ּצֹאן ֲאׁשֶ ֲעַדת ְיֹהָוה ּכַ
יֵלנּו ֵמֲעֹונֹות ּוֵמֲחָטִאים  י, ְלַהּצִ יַע ָוַרב ּוַמְנִהיג ֲאִמּתִ ַלח ָלנּו מֹוׁשִ ר ִיׁשְ ֹקטּו, ַעד ֲאׁשֶ ׁשְ ְוַאל ּתִ
ר  ַרְך ְוַלֲעבֹוָדתֹו, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוַכֲאׁשֶ עֹוָלם, ִויָקְרבּונּו ֵאָליו ִיְתּבָ ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ִמיֵני ּפְ ּוִמּכָ
ּדֹור ַהזֶּה  ה ַגם ּבַ ְזּכֶ ּנִ ְהֶיה, ׁשֶ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ֲעֵדנּו. ּוַמה ּשׁ ְגְמרּו ּבַ ן ּתִ נּו, ּכֵ ֶכם ִעּמָ ַהִחּלֶֹתם ַחְסּדְ
ָרא ְוָדָרא, ּוְכָבר  ָכל ּדָ ה ּבְ טּוָתא ְדֹמׁשֶ ּשְׁ י ִאְתּפַ ה, ּכִ ְבִחיַנת ֹמׁשֶ ְהֶיה ּבִ ּיִ י ׁשֶ ְלַמְנִהיג ֲאִמּתִ

ּלֹא ַתַעְזבּו אֹוָתנּו ְלעֹוָלם: נּו ׁשֶ ִהְבַטְחּתָ

ַעל ַהֶחְמָלה ְוַהֲחִניָנה,  ַעל ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד, ּבַ ַעל ָהָרצֹון, ּבַ ַעל ָהַרֲחִמים, ּבַ ל עֹוָלם, ּבַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ְרצֹוֶנָך ְיֵרֶאיָך  יֶקיָך עֹוׂשֵ ֹכַח ּוְזכּות ֲחִסיֶדיָך ְוַצּדִ נּו ָנא ּבְ ים, ְוַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ
ַהּטֹוב  ֵמאֹוָצָרם  ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ָך,  ּלְ ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ל  ׁשֶ ָהאֹוָצר  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּוְתִמיֶמיָך, 
ֱאֶמת,  ּבֶ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ִמּשִׁ ְוֵאיָמה  ָוַפַחד  ִיְרָאה 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִיְרָאְתָך  ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ְלעֹוָלם.  עֹוד  ֶנֱחָטא  י  ְלִבְלּתִ ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִיְרָאְתָך  ְוִתְהֶיה 
ָך  ה ְלָעְבּדְ ה ֵמַעּתָ ָאה, ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ְוִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ְוִנְזּכֶ ָאה ְוִיְרָאה ִעּלָ ּתָ ָתִמיד, ִיְרָאה ּתַ
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ַעל־ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֹמאל,  ּוׂשְ ָיִמין  ֵמְרצֹוְנָך  ָנסּור  ְוֹלא  ּוְבַאֲהָבה,  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ
ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ֲהגּוִנים  ְוַתְלִמיִדים  ִנים  ּבָ ְלַהֲעִמיד  ֵלָמה  ׁשְ ְרָאה  ַהּיִ ְיֵדי 
ָבֵנינּו ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ּוְבַתְלִמיִדים  ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ָרֵאל, ְלַהְכִניס ַהּדַ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ֲאִני ְוָכל ַעּמְ
ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ְוִעְסֵקנּו  ּבּוֵרנּו  ּדִ ְוָכל  ָבֶניָך.  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך  ם  ְוהֹוַדְעּתָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהגּוִנים, 
ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ִויַדּבֵ ַיֲעֹסק  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָתִמיד  ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ַוֲעבֹוָדְתָך,  תֹוָרְתָך  ּבְ ַרק  ִיְהֶיה 
ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ֱאֹלִהים  ְוַדַעת  ּתֹוָרה  ין  ּדֵ ִמן  ֵדין  לּו  ִויַקּבְ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ
יָת  ּלִ ּגִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִויַחזֵּק  ִויָזֵרז  ִויעֹוֵרר 
ָאר ִמן ָהָאָדם ַאַחר  ׁשְ ּנִ ָאָרה ְוַהֲחִליפֹות ׁשֶ ר ַהַהׁשְ זֶּה ִעּקָ ים, ׁשֶ ּיִ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ָהֲאִמּתִ
י ִאם  ּכִ ִטיָרתֹו,  ּפְ עֹוָלם ַהזֶּה ַאַחר  לּום ּבָ ּכְ ָאר ִמן ָהָאָדם  ִנׁשְ י ֵאין  ּכִ עֹוָלם ַהזֶּה,  ִמיָתתֹו ּבָ
ל ָאָדם ָצִריְך  ּכָ ֲחֵבָריו ּוָבָניו. ְוִהְזַהְרּתָ אֹוָתנּו ׁשֶ זָָּכה ְלָהִאיר ּבַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְעּתֹו ְוִדּבּוָריו ַהּקְ ּדַ
ָרֵאל ֵיׁש לֹו ַדַעת ְוִדּבּוִרים  ׂשְ י ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ חּוִתים, ּכִ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ זֶה, ֲאִפּלּו ַהּפָ ַלֲעֹסק ּבָ
ִכים  ּיָ ַ ֲחֵברֹו ּוְבָבָניו ּוְבָכל ָהֲעָנִפים ַהּשׁ ְעּתֹו ּבַ ֲחֵברֹו. ְוָצִריְך ְלָהִאיר ּדַ ֵאין ּבַ ֶ ים ַמה ּשׁ ְקדֹוׁשִ

ה: דֹוׁשָ ַרְך ְותֹוָרתֹו ַהּקְ ם ִיְתּבָ ֵ ָהעֹוָלם יֹוְדִעין ֵמַהּשׁ ׁשֶ ּוב ָהעֹוָלם ּכְ ר ִיּשׁ י זֶה ִעּקָ ָמתֹו, ּכִ ְלִנׁשְ

אנּו ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ָמֵגן  ן ּבָ ַעל־ּכֵ
ְהֶיה  ּיִ נּו ׁשֶ ים, ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּוְתַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ּתְ ָכל ּדֹור ָודֹור. ׁשֶ יַע ָלנּו ּבְ ּומֹוׁשִ
יַע ָעֵלינּו  ּפִ ׁשְ ּתַ ָרֵאל ְלעֹוָלם. ׁשֶ ל ִיׂשְ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֵסק ֶחֶבל ַהּקְ ָאר ִזְכֵרנּו ְלדֹוֵרי דֹורֹות, ְוֹלא ִיּפָ ִנׁשְ
ִמיד ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאֶתָך.  ָמִעים ּתָ ְהיּו ְדָבֵרינּו ִנׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ַמִים ּבֶ ִיְרַאת ׁשָ
נּו  מּו ְדָבֵרינּו ְוַדְעּתֵ ַמִים, ְוִיְתַקּיְ ִיְרַאת ׁשָ ר ִעם ֲחֵבֵרינּו ּוָבֵנינּו ּבְ ִמיד ְלַדּבֵ ָכל יֹום ּתָ ה ּבְ ְוִנְזּכֶ
ְמעּו  ם, ְוִיׁשְ ִלּבָ ים ּבְ ּיִ ְנסּו ְדָבֵרינּו ָהֲאִמּתִ לֹום, ַרק ִיּכָ ם ַחס ְוׁשָ ּבָ ָבֵרינּו ִמּלִ ֶאְצָלם, ְוֹלא ַיַעְברּו ּדְ
נּו  ֻכּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ְוָיׁשּובּו  ִיּמֹוט.  ל  ּבַ ָחָזק  ָיֵתד  ּכְ ָלַעד  ֶאְצָלם  מּו  ְוִיְתַקּיְ
עֹוָלם, ַעד  ה ּבָ ִנים ְוַתְלִמיִדים ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ ִאיר ּבָ נּו ְלַהׁשְ ָהֲעָנִפים ַהּיֹוְצִאים ֵמִאּתָ ְלָהִאיר ּבְ
דֹוׁש  ַעת ַהּקָ ֶהם ַהּדַ ים, ְלָהִאיר ּבָ ִנים ְוַתְלִמיִדים ַרּבִ ֵנינּו ְוַתְלִמיֵדינּו ִיְזּכּו ְלהֹוִליד עֹוד ּבָ ּבָ ׁשֶ
ְלעֹוָלם. דֹור  ִמּדֹור ְלדֹור  ְוֵכן  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ַרּבֹוֵתינּו  י  ִמּפִ ְלנּו  ְוִקּבַ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ
ִריִתי  תּוב, ַוֲאִני ֹזאת ּבְ ּכָ נּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ידּו. ִויֻקּיַ יָך ּוְגבּורֹוֶתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ְלדֹור ְיׁשַ
י ַזְרֲעָך  יָך ּוִמּפִ ִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ אֹוָתם ָאַמר ְיֹהָוה רּוִחי ֲאׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: י זֶַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיֹהָוה ֵמַעּתָ וִמּפִ

יִפין,  ּקִ יג אֹורֹות ַהּמַ ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ּלֹא ָהִיינּו  ֶכל ׁשֶ ַעת ְוַהּשֵׂ ל ַהּדַ ְכֵלנּו ּכָ ִניִמּיּות ׂשִ תֹוְך ּפְ יל ּוְלַהְכִניס ּבְ ּכִ ה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ֲעָלה ְלַמֲעָלה ּבִ ְרָגא ְלַדְרָגא ּוִמּמַ ָכל־ֵעת ִמּדַ ה ַלֲעלֹות ּבְ ה. ְוִנְזּכֶ ְיכֹוִלין ְלָהִבין ַעד ֵהּנָ
ָבִנים ְוַתְלִמיִדים ֲהגּוִנים,  ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ֶכל ְוַהּדַ ַעם ַהּשֵׂ ָכל ּפַ דֹוָלה, ּוְלָהִאיר ּבְ ּוְבָטֳהָרה ְגּ
ֶכל.  ַהּשֵׂ ִניִמּיּות  ּפְ ְלתֹוְך  יִפים  ּקִ ַהּמַ אֹורֹות  ּוְלַהְכִניס  ים  ֲחָדׁשִ יִפין  ַמּקִ ָכל־ֵעת  ּבְ יג  ּוְלַהּשִׂ
ֹמַע  ִלׁשְ יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין  יָנה  ּבִ נּו  ִלּבֵ ּבְ ְוֵתן  ָעֵלינּו  ָנא  ַרֶחם  ַהְמַרֵחם  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָאִבינּו 
יג  ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּנִ ַאֲהָבה. ַעד ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ד ִלׁשְ ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ
ִמים  ֵהם ֲאִריַכת ַהּיָ א, ׁשֶ ֲעׁשּוַע ְוַתֲענּוג עֹוָלם ַהּבָ ר ׁשַ ֵהם ִעּקָ יִפין ָהֶעְליֹוִנים, ׁשֶ ּקִ אֹורֹות ַהּמַ



ה ְלתֹוָרה ז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשו

ֵהם ַרב טּוב  ַמן, ׁשֶ ַמְעָלה ֵמַהזְּ ּלְ יִפים ׁשֶ ּקִ ֵהם ַהּמַ ֱאֶמת, ׁשֶ ים ּבֶ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ִנים, ַחּיִ ָ ְוַהּשׁ
ֵאינֹו  ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִליֵרֶאיָך.  ְוָגנּוז  פּון  ַהּצָ
ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ַוֲאִפּלּו  ֶאָחד,  יֹום  ֶנֶגד  ּכְ ָלל  ּכְ עֹוֶלה 

ה ָלזֶה: ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ּלֹו ָאֹרְך ְוטֹוב, ַאׁשְ ּכֻ הּוא יֹום ׁשֶ ַמן, ׁשֶ ֵמַהזְּ

יֹות  ְוֻקׁשְ ֲחִקירֹות  ּבַ ֵנס  ְלִהּכָ ַאְתִחיל  ּלֹא  ׁשֶ ְכִלי,  ׂשִ ֶאת  ְלַצְמֵצם  ָתִמיד  ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני 
ֲאִני ָצִריְך  ָמקֹום ׁשֶ ק ּבְ ּתֹ ר ִעם ֲחֵבַרי ְוָלׂשּום ְסָיג ִלְדָבַרי ִלׁשְ ַדּבֵ ה ָלַדַעת ַמה ּלְ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ּכְ
יֹות  ֻקׁשְ ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶאְכנֹוס  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  בּול  ַהּגְ ֶאת  ֶאֱהֹרס  ְוֹלא  ק.  ּתֹ ִלׁשְ
ּלֹא ָיבֹואּו ַעל  יֵלִני ָתִמיד ׁשֶ ְמֵרִני ְוַתּצִ ָאסּור ִלי ַלֲחֹקר ּוְלַהְקׁשֹות. ְוָתֵגן ָעַלי ְוִתׁשְ ַוֲחִקירֹות ׁשֶ
יק  ַמן ַמְסּפִ ר ֵאין ַהזְּ ַמן, ֲאׁשֶ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ רּוִצים ׁשֶ יֹות ְוַהּתֵ ׁשְ י ַהֲחִקירֹות ְוַהּקֻ י ְוַדְעּתִ ִלּבִ

ם: ׁש ׁשָ ּיֵ רּוִצים ׁשֶ יֹות ְוַהּתֵ ׁשְ ְלָבֵאר ַהּקֻ

ַוֲחִקירֹות.  יֹות  ֻקׁשְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַהּצִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
י  ְעּתִ ִמּדַ ַרֵחק  ָלל,  ּכְ יֹות  ְוֻקׁשְ ֲחִקירֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ִני  ַזּכֵ
ְדָרֶכיָך  ּבִ ְוֵתרּוִצים  יֹות  ֻקׁשְ ִמיֵני  ְוָכל  ּוִבְלּבּוִלים  ֲחִקירֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ י  ּוִמִלּבִ י  ְבּתִ ֲחׁשַ ּוִמּמַ
ץ  ֲחִקירֹות ָהֱאָלהּות, ַרק ֶאְתַחזֵּק ְוֶאְתַאּמֵ ָלל ּבַ ים, ְוֹלא ַאְתִחיל ַלֲחֹקר ׁשּום ֲחִקיָרה ּכְ דֹוׁשִ ַהּקְ
ם  יו, ַהּתָ ַמֲעׂשָ ִמים ּבְ א, ַהּתָ ּלָ ַעְלָמא ּכֹ ֱאֶמת ּוְבָתם ֵלָבב. ָמֵריּה ּדְ ֵלָמה ְלַבד ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ִמים  תּוב, ּתָ ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ה ְלַקּיֵם ּבֶ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ִני ִלְתִמימּות ּבֶ ִמיִמים, ַזּכֵ ם ִעם ּתְ ּמָ ּוִמּתַ
ְלָבִבי  ָתם  ּבְ ְך  ֶאְתַהּלֵ ֵאָלי  בֹוא  ּתָ ָמַתי  ִמים  ּתָ ֶדֶרְך  ּבְ יָלה  ּכִ ַאׂשְ ֱאֹלֶהיָך.  ְיֹהָוה  ִעם  ְהֶיה  ּתִ
ִדי הֹוֵלְך  ֶבת ִעּמָ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלׁשֶ י ַרע ֹלא ֵאָדע. ֵעיַני ּבְ ּנִ ׁש ָיסּור ִמּמֶ יִתי. ֵלָבב ִעּקֵ ֶקֶרב ּבֵ ּבְ
יִתיָך.  ִקּוִ י  ּכִ רּוִני  ִיּצְ ר  ָוֹיׁשֶ ם  ִני. ּתֹ ְוָחּנֵ ֵדִני  ּפְ י ֵאֵלְך  ֻתּמִ ַוֲאִני ּבְ ְרֵתִני,  ְיׁשָ ִמים הּוא  ֶדֶרְך ּתָ ּבְ
ִני ַלֲעֹבד אֹוְתָך  תֹוַרת ְיֹהָוה. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ְוַזּכֵ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַההֹוְלִכים ּבְ ְוֶנֱאַמר, ַאׁשְ
ה ַלֲעֹבר ְוַלֲעלֹות  ֶאְזּכֶ מּור, ַעד ׁשֶ יטּות ּגָ ֵלָמה ּוִבְפׁשִ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ דֹול ּבֶ ְתִמימּות ּגָ ּבִ
ּתֹוֵקק  ה ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ִאיר ָעַלי ֶהָאַרת ָהָרצֹון ָהֶעְליֹון. ְוֶאְזּכֶ ּיָ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ ַעל ּכָ
א  י עֹוָלם ַהּבָ ה ְלַחּיֵ עּור, ְוֶאְזּכֶ ִלי ׁשִ ָרצֹון ֻמְפָלג ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ֱאֶמת, ּבְ ַע ֵאֶליָך ּבֶ ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ
יַח  ׁשִ ַהּמָ ְימֹות  ֵני  ִלׁשְ ּוְבָרָכה  ְוִניַרׁש טֹוָבה  ְוִנְרֶאה  ְוִנְחֶיה  ה  ְוִנְזּכֶ ְוטֹוב.  ָאֹרְך  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום 
ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ א  ַהּבָ עֹוָלם  י  ַחּיֵ יׁש  ּוְלַהְרּגִ יג  ְלַהּשִׂ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ א.  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ּוְלַחּיֵ
עֹוָלם  יג ּבָ ִנים, ְלַהּשִׂ ָ ִמים ּוְתקּופֹות ַהּשׁ קּופֹות ַהּיָ יג ּתְ ה ְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ַחּיַ ְוִלְראֹות עֹוָלִמי ּבְ
יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ִנים.  ׁשָ ְקָרִאים  ַהּנִ יִפים  ּקִ ְוַהּמַ ָיִמים,  ְקָרִאים  ַהּנִ א  ַהּבָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ יִפים  ּקִ ַהּמַ ַהזֶּה 
ֵעינּו  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ַחּטֹאֵתינּו  ל  ִמּכָ ַטֲהֵרנּו  ּתְ ם  ְוׁשָ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶעְליֹון  ֶתר  ַהּכֶ ַפע  ׁשֶ ָעֵלינּו 

ל ֲעֹונֹוֵתינּו ִלְזֻכּיֹות: ם ּכָ כּו ׁשָ ְוִיְתַהּפְ

ָיכֹול  ַהּכֹל  ָהָאֶרץ,  ֵואֹלֵהי  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ָכל ָהעֹוָלמֹות  ּבְ ִאיִרים  ַהּמְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו אֹור  ְוָתִאיר  ָיַחד.  ְוכֹוְלָלם 
ְלָדֵרי  ְויֹוִדיעּו  ְוָיִאירּו  ה,  ַמּטָ ּוְבָדֵרי  ַמְעָלה  ָדֵרי  ּבְ ּוַבַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ּבְ ם,  ּלָ ּכֻ
ה,  ֵרי ַמּטָ ל ַהּדָ ָלל, ִויעֹוְררּו ְוָיִקיצּו ֶאת ּכָ ַרְך ּכְ יִדיָעתֹו ִיְתּבָ ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ּבִ ַמְעָלה ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה ז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשזּתִ

ֶהם ִויַגּלּו  ְדֵרָגה, ְוָיִאירּו ּבָ ַפל ַהּמַ ׁשְ ְחּתֹוָנה, ּבִ יּוָטא ַהּתַ ּדְ ִחים ּבַ ּנָ ֹוְכֵני ָעָפר ַהּמֻ ל ַהּשׁ ֶאת ּכָ
ְפלּו  ּנָ ׁשֶ פּולֹות  ַהּנְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת  קּו  ִויַחזְּ ִויעֹוְררּו  בֹודֹו.  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמֹלא  י  ּכִ ָלֶהם, 
ָפׁשֹות  ִפי ְיִריָדתֹו, ִויַחּיּו ִויעֹוְררּו ְוָיִקיצּו אֹוָתם, ֲאִפּלּו ַהּנְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ְפלּו, ּכָ ּנָ ְלָמקֹום ׁשֶ
יבּו  יעּו ַרֲחֵמיֶהם, ִויַחּיּו ְוָיׁשִ ם ַיּגִ ּלָ דֹולֹות. ַעל ּכֻ ֲעֹונֹות ּוַבֲעֵברֹות ּגְ ְפלּו ּבַ ּנָ ַהְירּודֹות ְמֹאד ׁשֶ
ל  ּדַ ַעל  ָיחֹוסּו  ְמֹאד,  ָרה  ַהּמָ ֶנֶפׁש  ַהחֹוֵטאת,  ֶנֶפׁש  ְמֹאד,  גּומֹות  ַהּפְ ַהֲחלּוׁשֹות  ַנְפׁשֹוָתם 
ַאל  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ אֹוָתם,  צּו  ִויַאּמְ קּו  ִויַחזְּ ִויעֹוְררּו  יעּו.  יֹוׁשִ ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון 
ה ִנְמָצא,  בֹוֶדָך ּוְבָכל ָמקֹום ַאּתָ י ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ עֹוָלם, ּכִ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ִיְתָיֲאׁשּו ַעְצָמן ּבְ
ְך ְוֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש  נּוי ִמּנָ י ֵלית ֲאַתר ּפָ יֹות ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ּכִ ְחּתִ אֹול ּתַ ַהּשְׁ ְוַגם ּבְ

ָלל: עֹוָלם ּכְ ּבָ

ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ִמיד,  ּתָ ֶרַגע  ּוְבָכל  ָכל־ֵעת  ּבְ ַרֲחִמים  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֶלְך  ִאים. ִאם ַעל ַהּמֶ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ַפל רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ א ּוׁשְ ּכָ ּכֹון ְוֶאת ּדַ ׁשְ ּתִ
ַבר ַמְלכּות  ֵתנּו. ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ֵיֵצא ּדְ ׁשָ ַבּקָ נּו ּבְ ֵאָלֵתנּו ְוַעּמֵ ׁשְ נּו ּבִ ֶתן ָלנּו ַנְפׁשֵ ּנָ טֹוב ּתִ
יֶקיָך  ַצּדִ ה ַעל־ְיֵדי  ּוְתַגּלֶ נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר.  ְוַרּנְ ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו  ְוַתַען ְוֹתאַמר  ָפֶניָך  ִמּלְ
ה  י ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך ְלעֹוָלם, ַוֲעַדִין ַאּתָ י ֹלא ָתְמנּו, ּכִ ים ּכִ ים טּוְבָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ּיִ ָהֲאִמּתִ
י ֹלא ִיּטֹׁש ְיֹהָוה ֶאת ַעּמֹו  ה, ּכִ נּו ְוָקרֹוב ָלנּו ַגם ַעּתָ נּו ְוֶאְצֵלנּו ְוִעּמָ י ְיֹהָוה ִאּתָ נּו ָתִמיד, ּכִ ִעּמָ

דֹול: מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ּבַ

ּפּוִחים  ּתַ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ כּוִני ּבָ יֵבנּו ָנא, ַסּמְ טֹוב ּוֵמִטיב, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהֲחֵיינּו ָנא, ֲהׁשִ
ִני ַוֲהִקיֵמִני, ָהֵקם ַעל ֶסַלע  ה ְיֹהָוה ָחּנֵ י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. עֹוְרֵרִני ָנא, ֲהִקיֵצִני ָנא, ַאּתָ ּכִ
ַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי  ִני ְוַאל ּתַ ְטׁשֵ ִיְרָאֶתָך ּוַבֲעבֹוָדֶתָך, ַאל ּתִ ֵקִני ָנא ּבְ ֵצִני ְוַחזְּ ַרְגָלי ּכֹוֵנן ֲאׁשּוָרי. ַאּמְ
ֱאֶמת ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוֶאְבַטח  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ץ ְוַחזֵּק ִרְפיֹון ָיִדי, ּבְ ִעי. ַאּמֵ ִיׁשְ
עֹוָלם, ִהּנֵה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח  ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ י ִמּשׁ ַדְעּתִ יֹהָוה ְוֹלא ֶאְמַעד ְלעֹוָלם ְוֹלא ֶאּפֹל ּבְ ּבַ
י  ֱאֹלַהי ּכִ ֵען ּבֵ ָ ם ְיֹהָוה ְוֶאּשׁ ׁשֵ י ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאְבַטח ּבְ י ָעזִּ ְוֹלא ֶאְפָחד ּכִ
ַגת ְמֹלא ָכל  הּוא ַהּשָׂ ה ׁשֶ ֵרי ַמּטָ ַגת ּדָ ֵלמּות ַהּשָׂ ׁשְ יג ּבִ ה ְלַהּשִׂ ֹלא ַתֲעֹזב אֹוִתי ְלעֹוָלם. ְוִנְזּכֶ
י  ּכִ ֱאֶמת,  ְוַנֲאִמין ּבֶ ְוֵנַדע  ָוֶרַגע ֱאָלהּוְתָך ָעֵלינּו,  ָכל־ֵעת  יׁש ּבְ ה ְלַהְרּגִ ְוִנְזּכֶ בֹודֹו.  ָהָאֶרץ ּכְ
ְך,  נּוי ִמּנָ ל ָעְלִמין, ְוֵלית ֲאַתר ּפָ א ָכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכְָ ה ְמַמּלֵ בֹוֶדָך, ְוַאּתָ ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ַמִים  ָ ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאנּו ְנֻאם ְיֹהָוה ֲהֹלא ֶאת ַהּשׁ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ תּוב, ִאם ִיּסָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָתִמיד.  י  ְלֶנְגּדִ ְיֹהָוה  יִתי  ּוִ ׁשִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ָמֵלא.  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת 
ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ָלַדַעת  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו,  ְוֵאיָמְתָך  ִיְרָאְתָך  ָכל־ֵעת  ּבְ יׁש  ְוַנְרּגִ יר  ְוַנּכִ ְוֵנַדע 
ֵתר. ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל  ֶניָך ֹלא ֶאּסָ ָכל־ֵעת ָוֶרַגע, ּוִמּפָ ה עֹוֵמד ָעֵלינּו ּבְ ר ַאּתָ ֵלָמה ֲאׁשֶ ׁשְ
אֹונֹו,  ַחד ְיֹהָוה ּוֵמֲהַדר ּגְ ֵני ּפַ ִמיד ִמּפְ ה ְלִהְתָיֵרא ְוִלְפֹחד ּתָ י ֶאֱחָטא, ְוֶאְזּכֶ ִמיד ְלִבְלּתִ ַני ּתָ ּפָ
ְוַתַעְזֵרנּו  נּו  ּוְתַזּכֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  דֹול ּכִ ּגָ ְדֵבקּות  ֱאֶמת ּבִ ָך ּבֶ ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך 
ר  ֵרי ַמְעָלה, ֲאׁשֶ ַגת ּדָ ה ִעם ַהּשָׂ ֵרי ַמּטָ ַגת ּדָ גֹות ַיַחד, ַהּשָׂ ֵני ַהַהּשָׂ ְהֶיה ִנְכָלל ֶאְצֵלנּו ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ָלל,  ְך ּכְ ִפיָסה ּבָ ָבה ּתְ י ֵלית ַמֲחׁשָ ֱאֶמת ּכִ ה ָלַדַעת ּבֶ בֹודֹו. ְוִנְזּכֶ ֵהם ׁשֹוֲאִלים ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ
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ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִלְראֹות  יִלי  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֶבת  ָלׁשָ יִהי  ְגּבִ ַהּמַ ְוַגְלָיא,  ָסִתים  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ּפֹות,  מֹוִני ֵמָעָפר ּוֵמַאׁשְ ל ְוֶאְביֹון ּכָ ּפֹות ָיִרים ֶאְביֹון. ָהֵקם ְוָהֵרם ּדַ ל ֵמַאׁשְ ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ
ן  ַהּבֵ ַגת  ַהּשָׂ ַיַחד  נּו  ּבָ ְוָיִאירּו  ּיְֻכְללּו  ׁשֶ נּו  ַזּכֵ ה.  ְמִזּמָ ָך  ִמּמְ ֵצר  ִיּבָ ְוֹלא  ּתּוָכל  ּכֹל  ה  ַאּתָ י  ּכִ
ַיַחד ֶעְליֹון  ל ָהעֹוָלמֹות  ּכָ ִנְכָלִלין  ְוִיְהיּו  ה.  ְוָדֵרי ַמּטָ ֵרי ַמְעָלה  ּדָ ַגת  הּוא ַהּשָׂ ְלִמיד, ׁשֶ ְוַהּתַ
ִציאּות  ּמְ ּבַ ל  ּטֵ ֱאֶמת, ְוֹלא ִנְתּבַ ֵלָמה ּבֶ ה ְלִיְרָאה ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֶעְליֹון  ּבָ ְוַתְחּתֹון  ְחּתֹון  ּתַ ּבַ
לּול ַיַחד  ה, ּכָ ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ ָכל ָהָאֶרץ ּבְ יׁש ִמּלּוי ֱאָלהּוְתָך ּבְ ה ְלַהְרּגִ לֹום, ַרק ִנְזּכֶ ַחס ְוׁשָ
ֶניָך  ֵלָמה ִמּפָ ה ְלִיְרָאה ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ בֹודֹו. ְבּ בֹודֹו ְוַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ַגת ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ֵמַהּשָׂ
ה  ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ים, ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ַזּכֵ ֱאֶמת. ּוְבֵכן ּתְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ִמיד ּכִ ּתָ
ָך,  ן ָלנּו ּכַֹח ָועֹוז ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ דֹוׁש, ְוִתּתֶ ַעת ֲאִכיָלֵתנּו ֶהָאַרת ָהָרצֹון ַהּקָ ׁשְ ִאיר ָעֵלינּו ּבִ ּיָ ׁשֶ
ה ַהּנֹוֵתן ּכַֹח ַלֲעׂשֹות  י ַאּתָ ַצע, ּכִ י ֱאֶמת ׂשֹוְנֵאי ּבָ י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנׁשֵ ה ִלְהיֹות ַאְנׁשֵ ְוִנְזּכֶ
י ַחִיל  ּבֹוִרים ַאְנׁשֵ ְהֶיה ּגִ ּנִ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ נּו ּבְ ה, ְוַזּכֵ דֹוׁשָ ִיְרָאְתָך ַהּקְ ֵצנּו ּבְ ֵקנּו ְוַאּמְ ָחִיל. ָעְזֵרנּו ְוַחזְּ
ה  ְוַאּתָ ָפֶניָך  ִמּלְ בֹוד  ְוַהּכָ ר  ָהֹעׁשֶ י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָלה  ָלנּו ֶמְמׁשָ ן  ְוִתּתֶ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ
טֹוב  ֵחֶלק  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ נּו  ַזּכֵ ַלּכֹל.  ּוְלַחזֵּק  ל  ְלַגּדֵ ּוְבָיְדָך  ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ּוְבָיְדָך  ּכֹל  ּבַ ל  מֹוׁשֵ
דֹוָלה  ַהְרָחָבה ְגּ ְרָנָסה טֹוָבה ּבְ יְך ּפַ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ָ ָלה ִדְקֻדּשׁ ְמׁשָ ְלכּות ְוַהּמֶ ַהּמַ ּבְ
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ְתַמֲעָטה  ּנִ ְרָנָסה ׁשֶ ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ּדֲֹחֵקנּו ַוֲעָמֵלנּו ּוִמעּוט ְוִצְמצּום ַהּפַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש  ִרים ַהֲחֵפִצים ִלְכֹנס ּבְ ׁשֵ ְרָנַסת ַהּכְ ְפָרט ּפַ ָרֵאל. ּבִ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ְרָנַסת ַעּמְ ְמֹאד ּפַ
ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת  ה  ַהְרּבֵ ִנְמָנִעים  ים  ְוַרּבִ ְמֹאד,  חּוָקה  ּדְ ְרָנָסָתם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְלָעְבְדָך 
ַפע  ׁשֶ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ְרָנָסה.  ַהּפַ ת  ְוִטְרּדַ עֹול  ֵמֲחַמת  ַרְך,  ִיְתּבָ
ֶמָך.  ָרֵאל, ּוִבְפָרט ְלַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ טֹוָבה ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמְ
ְלַבד  ְלָך  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵמֲעבֹוָדְתָך  ְרָנָסה  ַהּפַ אֹוָתנּו  ב  ּוְתַעּכֵ ְמַנע  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו 
נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה ׁשּום  י ֵאין ִאּתָ ִעּתֹו. ּכִ רּון ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ ם ֵאֶליָך ְיׂשַ ּלָ ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות, ּכֻ
ָעִנים, ְוֵעיֵנינּו  י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ְרָנָסה, ּכִ יְך ּפַ ַבע ֵאיְך ְלַהְמׁשִ ֶדֶרְך ַהּטֶ ה ְוֵעֶסק ּבְ ִסּבָ
ִעּתֹו  ּבְ ְרָנסֹוֵתינּו  ּפַ ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ים,  ָהַרּבִ ּוַבֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ַעד  ְמַיֲחלֹות,  ְלָך 
ל  ְתַבְלּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלֶהם  ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ ֹקֶדם  ְרָנסֹוֵתינּו  ּפַ ל  ּכָ ָלנּו  ְוַתְזִמין  ּוִבְזַמּנֹו.  מֹוֲעדֹו  ּבְ
ְלכּות  ל ַהּמַ ָלל. ּוְתעֹוֵרר ּכַֹח ַמְלכּוֶתָך, ְוַתֲעֶלה ּוְתַקּבֵ ְרָנָסה ֵמֲעבֹוָדְתָך ּכְ ת ַהּפַ אֹוָתנּו ִטְרּדַ
ַים ַהָחְכָמה.  ׁש ּבְ ּיֵ ַדִים ׁשֶ ָרֵאל ֵמַהּיָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְרָנָסה טֹוָבה ִלְכָלִלּיּות ַעּמְ ַפע ַהּפַ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ה  רּו ְוַאּתָ ּבֵ תּוב, ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה טֹוָבה ָעֵלינּו ֵמָרצֹון ָהֶעְליֹון, ּכְ יְך ּפַ ְוַתְמׁשִ
ֹחק  ק ְוִתׁשְ ן ּוְתַחּלֵ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ְוִתּתֵ ּבִ ִעּתֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ַרְך, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ִריְך ּבֶ ּצָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ְרָנָסה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ַהּפַ
ִאּסּור,  ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ִבזּּוי, ּבְ ָכבֹוד ְוֹלא ּבְ ל ְצָרֵכינּו ּבְ יק ָלנּו ּכָ ֱאֶמת. ְוַתְסּפִ נּו ְלָעְבְדָך ּבֶ ֻכּלָ
ר  ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ֹלא ִליֵדי ַמּתְ ֵלָאה, ְוַאל ּתַ ַחת ָיְדָך ָהְרָחָבה ְוַהּמְ ַצַער, ִמּתַ ַנַחת ְוֹלא ּבְ ּבְ
תֹוָכּה ֶהָאַרת  ְוָיִאיר ּבְ דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְרָנָסה  ל ַהּפַ ה ְלַקּבֵ ְוִנְזּכֶ ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם.  ָוָדם 
ֲאִכיָלֵתנּו  ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַגְמֵרי,  ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ְוַתַעְזֵרנּו  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון 
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ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְרָאה  ַהּיִ ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ְלַבד.  ְמָך  ְלׁשִ ְוֹנאַכל  דֹוָלה,  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֵעת ָהֲאִכיָלה: ת ּוָבָאה ַעל ָהָאָדם ּבְ ׁשֶ ּגֶ ַהּנִ

ָרֵאל,  נּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ יֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו ְקדֹוׁשֵ נּו ַאּדִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
נּו  ְעּתֵ ה ּדַ יֵלנּו ְלַבל ַנּטֶ ְמֵרנּו ְוַהּצִ י, ׁשָ ֵענּו ִמּטּוְבָך ָהֲאִמּתִ ּבְ ִטיב ַלּכֹל. ׂשַ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַהּמֶ
ֵהִמּיֹות.  ֲאוֹות ַהּבְ ּיֹות, ּתַ ֲאוֹות ַהְמֻדּמִ ל ּתַ ר ּכָ ּבֵ ה ְלׁשַ ה, ַרק ִנְזּכֶ ּוְלָבֵבינּו ַאַחר ַהּטֹוב ַהְמֻדּמֶ
יַע  ּבִ ּוְלַהׂשְ ְיֹהָוה  ַעל  ג  ְלִהְתַעּנֵ ְצִחי,  ַהּנִ ּטֹוב  ּבַ י,  ָהֲאִמּתִ ּטֹוב  ּבַ נּו,  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ק  ְלַדּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ
דֹוָלה, ְוַתַעְזֵרנּו  דֹוָלה ּוְבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְגּ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ נּו. ְוִתְהֶיה ֲאִכיָלֵתנּו ּבִ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֵ ּבְ
ְוַלְחֹמד  ִלְכֹסף  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָהֶעְליֹון,  ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ֲאִכיָלֵתנּו  ַעת  ׁשְ ּבִ ָעֵלינּו  ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ נּו  ּוְתַזּכֵ
עּור ָוֵעֶרְך  ִלי ׁשִ ָרצֹון ֻמְפָלג ְמֹאד ְמֹאד, ּבְ ֱאֶמת ּבְ ַע ֵאֶליָך ּבֶ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ְוַלְחׁשֹוק ּוְלִהְתּגַ ּוְלִהׁשְ
ְוָיִאיר ָעֵלינּו ֶהָאַרת  ָלל ָמה ָאנּו רֹוִצים.  ּכְ ּלֹא ֵנַדע  ׁשֶ ּטּול ַעד ֵאין סֹוף, ַעד  ַתְכִלית ַהּבִ ּבְ
ַעל  ָרֵאל ַמה ּפָ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיׂשְ תּוב, ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ א, ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ְהֶיה ֶלָעִתיד ּבָ ּיִ ָהָרצֹון ׁשֶ
ֵני ָאָדם. ְוֶנֱאַמר,  ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך ּפָ ֵאל. ְוֶנֱאַמר, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ

ה לֹו: ה ִלְמַחּכֶ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

ּפּור ה ְויֹום ּכִ ְלֲחֻנּכָ

ֵתנּו  ׁשָ ּקָ ה ִלְפֹעל ּבַ ְזּכֶ ּנִ ָנה ׁשֶ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ת ֲחֻנּכָ ַ ים ִלְקֻדּשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ְוַזּכֵ
ָך  ְמֹחל ְוִתְסַלח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמְ ּתִ דֹוׁש, ׁשֶ ּפּוִרים ַהּקָ יֹום ַהּכִ ֲאלֹוֵתנּו ְלטֹוָבה ּבְ ּוִמׁשְ
ָך  ֹגֶדל ַחְסּדֶ ָנה, ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהזֶּה ּכְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ְוַתֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ּבֵ
ְדָבֶרָך. ְסַלח  י ּכִ ם ֶנֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ָסַלְחּתִ ה. ְוׁשָ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ אָת ָלָעם ַהזֶּה ִמּמִ ר ָנׂשָ ְוַכֲאׁשֶ
ְענּו  ׁשַ ּפָ ָעִוינּו ְוׁשֶ ָחָטאנּו ְוׁשֶ ֵעינּו ׁשֶ ל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ר ָנא ַעל ּכָ ּפֵ ָנא, ְמַחל ָנא, ּכַ
ֶהֶרב  ָעי.  ְפׁשָ ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך  ֹרב  ּכְ ָך  ַחְסּדֶ ּכְ ֱאֹלִהים  ִני  ָחּנֵ ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ַעד  עּוֵרנּו  ִמּנְ ְלָפֶניָך 
ה ַעל־ְיֵדי  ְוִנְזּכֶ ֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה.  ּפָ ר  אִתי ַטֲהֵרִני. ַהְסּתֵ ּוֵמַחּטָ ֵסִני ֵמֲעֹוִני  ּבְ ּכַ
ים,  דֹוׁשִ ה ַהּקְ ת ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ַ ל ַעל־ְיֵדי־זֶה ְקֻדּשׁ ּפּוִרים, ְלַקּבֵ ל יֹום ַהּכִ ִליָחה ׁשֶ ִחיָלה ְוַהּסְ ַהּמְ
ׁש. ּוְתַרֵחם  ְקּדָ ית ַהּמִ ת ַהּבֵ ַ ה ְקֻדּשׁ יֵמי ַהֲחֻנּכָ יְך ָעֵלינּו ּבִ ה ְלַהְמׁשִ ִית, ְוִנְזּכֶ ת ַהּבַ ֵהם ֲחֻנּכַ ׁשֶ
ם ַנְקִריב ְלָפֶניָך ֶאת  ָיֵמינּו, ְוׁשָ ְמֵהָרה ּבְ נּו ּבִ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ָקְדׁשֵ ָעֵלינּו ְוִתְבֶנה ָלנּו ֶאת ּבֵ
ָכל יֹום  ה ְלַהְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ נֹות חֹובֹוֵתינּו ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוִלְסֹלַח ַחּטֹאֵתינּו. ְוִנְזּכֶ ָקְרּבְ
ל ָהֲעֹונֹות  ְמֹחל ָלנּו ַעל ּכָ ַחר ּתִ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ ֶקר ּוָבֶעֶרב, ּוִבְזכּות ַהּתָ ּבֹ ִמיד ּבַ נֹות ַהּתָ ָויֹום ָקְרּבְ
ה  י ַאּתָ ל ַהּיֹום. ּכִ ל ָהֲעֹונֹות ׁשֶ ְמֹחל ָלנּו ַעל ּכָ ִים ּתִ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ל ַלְיָלה, ּוִבְזכּות ַהּתָ ׁשֶ
ר ֵאין ַרֲחָמנּות  לֹום, ֲאׁשֶ ֲעֹונֹות ַחס ְוׁשָ ֵהם נֹוְפִלים ּבָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ַעל ִיׂשְ ֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ יֹוֵדַע ּגֹ
ָאנּו  ּקּוֵתנּו ְורּוֳחִניּוֵתנּו ׁשֶ נּו ְוֹעֶצם ּדַ ְרׁשֵ ׁשָ ֵתנּו ּבְ ָ ה יֹוֵדַע ֹעֶצם ְקֻדּשׁ י ַאּתָ דֹול ִמזֶּה. ּכִ עֹוָלם ּגָ ּבָ
אֹוי  ַמּשָׂ ֹעל  ָעֵלינּו  א  ִלּשָׂ ְיכֹוִלין  ָאנּו  ְוֵאין  ָלל,  ּכְ ָלנּו  ְך  ּיָ ׁשַ ָעֹון  ְוֵאין  ֵמָעֹון,  ְלַגְמֵרי  ְרחֹוִקים 
ל ִמיֵני ַרֲחָמנּות הּוא ְלהֹוִציא אֹוָתנּו  דֹול ִמּכָ ר ָהַרֲחָמנּות ַהּגָ ָהֲעֹונֹות ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד. ְוִעּקָ
י, ְוֵאין ׁשּום ַרֲחָמנּות  ר ָהַרֲחָמנּות ָהֲאִמּתִ ר ַרק זֶה הּוא ִעּקָ ֵמֲעֹונֹות ַוֲחָטִאים ּוְפָגִמים, ֲאׁשֶ

ֶנֶגד זֶה ָהַרֲחָמנּות: ָלל ּכְ ב ּכְ עֹוָלם ֶנְחׁשָ ּבָ

ר ָחַרב  ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוֵמֵעת ֲאׁשֶ ר ַעל ּכָ ׁש ְלַכּפֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ַרֲחֶמיָך ָנַתּתָ ָלנּו ֶאת ּבֵ ן ּבְ ַעל־ּכֵ
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ר  ַכּפֵ ּיְ י ֵאין ִמי ׁשֶ כּו ֵעיֵנינּו, ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַנּקֹות ַעְצֵמנּו ֵמֲעֹונֹות, ּכִ נּו ָחׁשְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ּבֵ
ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך ֲאדֹון ּכֹל.  ֲאׁשֶ עֹוָלם, ּכַ ּבָ רֹות ׁשֶ ל ַהּצָ דֹוָלה ִמּכָ ר ָצָרה ַהזֹּאת ּגְ ֲעֵדנּו, ֲאׁשֶ ּבַ
ִכים  ר ָאנּו הֹוְלִכים ּתֹוִעים ַוֲחׁשֵ ן, ֲאׁשֶ ָנה ִמּיֹום ַהֻחְרּבָ ִים ׁשָ ּוְכָבר ָחְלפּו ְוָעְברּו ָקרֹוב ְלַאְלּפַ
ֶוֱאֹמר  ְוַרֵחם ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  ְלָגֳאֵלנּו, חּוס  ע  ֶיׁשַ ַלח  ּוׁשְ נּו  ֻעּלֵ ְוֵאין ָאב. ָאדֹון ָהֵקל  יתֹוִמים  ּכִ
ְוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ְורּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ה  ְגֻאּלָ ְלָגֳאֵלנּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ַדי.  ְלָצרֹוֵתינּו 
ָגִמים  ּפְ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ִעים,  ׁשָ ְוַהּפְ ְוָהֲעֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ל  ִמּכָ נּו  ַנְפׁשֵ ה  ְוִתְפּדֶ ְוִתְגאֹול  ּוָממֹון, 
ְנַין עֹוָלם ֲעֵדי  נּו ּבִ ׁשֵ ית־ִמְקּדָ ּדֹות ָרעֹות. ְוִתְבֶנה ָלנּו ֶאת ּבֵ ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ עֹוָלם, ּוִמּכָ ּבָ ׁשֶ
יְך ְוָתִאיר ָעֵלינּו  ָרֵאל ְלַמֲעָמָדם. ְוַתְמׁשִ ים ְלדּוָכָנם ְוִיׂשְ ַעד, ְוָיׁשּובּו ּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוּיִ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ן ְוַתְלִמיד ּדִ ַגת ּבֵ לּול ֵמַהּשָׂ דֹוׁש ַהּכָ ַעת ַהּקָ ת ַהּדַ ַ ים ְקֻדּשׁ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַעל־ְיֵדי ַהּצַ
ְיֹהָוה הּוא  י  ּכִ ָלַדַעת  ה  ְוִנְזּכֶ ְמִאיָרה.  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיא  ְוַאְסּפַ ִאיָרה  ַהּמְ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ הּוא  ׁשֶ
יֵלנּו  ְמֵרנּו ְוַתּצִ ַעת. ְוִתׁשְ ל ִמיֵני ֵטרּוף ַהּדַ עֹון ּוִמּכָ ּגָ טּות ְוׁשִ יל אֹוָתנּו ֵמרּוַח ׁשְ ָהֱאֹלִהים ְוַתּצִ
ֶניָך ָתִמיד ּוְלַפְרָנָסה טֹוָבה  ֵלָמה ִמּפָ ה ְלִיְרָאה ׁשְ עֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ּבָ ל ִמיֵני ֲחָטִאים ּוְפָגִמים ׁשֶ ִמּכָ

דֹוָלה: ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ֲאִכיָלֵתינּו ּבִ ׁשְ ָך, ְוָיִאיר ָעֵלינּו ֶהָאַרת ָהָרצֹון ּבִ ֵמִאּתְ

ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ִגיֵדינּו,  ָס"ה  ּוׁשְ ָכל ַרַמ"ח ֵאָבֵרינּו  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ֵאנּו  ְוִתְרּפָ
ֵלמּות ֶאְצֵלנּו  ׁשְ ְהֶיה ָהֵרָאה ּבִ ּתִ ה ׁשֶ לֹום. ְוִנְזּכֶ ִמיֵני חֹוָלַאת, ּוִבְפָרט ִמָחְלֵיי ָהֵרָאה ַחס ְוׁשָ
ָכל־ֵעת  יְך ָלנּו ּבְ ֶוה ָתִמיד. ְוַתְמׁשִ ָ ֶמזֶג ַהּשׁ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוִתְתַנֵהג ָהֵרָאה ּבְ ַגׁשְ ָתִמיד, ּבְ
ַעל  ַכְנֵפיֶהם  ּבְ סֹוְכִכים  ָהֵרָאה  ְנֵפי  ּכַ ְוִיְהיּו  ָהֵרָאה  ְנֵפי  ּכַ ְלתֹוְך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַחּיִ רּוַח  ָוֶרַגע 
ל ֵאָבֵרי  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ְלתֹוְך ּכָ ַגׁשְ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ יכּו רּוַח ַחּיִ ַכְנֵפיֶהם ְוַיְמׁשִ ב, ִויַרֲחפּו ּבְ ַהּלֵ
ים, ָש"ַע  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יְך ְוָתִאיר ָעֵלינּו ּבְ ֶניָך, ְוַתְמׁשִ אֹור ּפָ ינּו ּבְ ַהּגּוף ְוִגיָדיו ְועֹוְרָקיו. ּוְתַחּיֵ
יָגם ִחיׁש ַקל  ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּנִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ יִפים ַהּקְ ּקִ ֵהם אֹורֹות ַהּמַ ִנים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ל ַהּפָ ְנהֹוִרין ׁשֶ

ְמֵהָרה:

ה  י ַאּתָ ָטְחנּו. ּכִ י ְבָך ְלַבד ּבָ ַפע טֹוָבה ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ּכִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ׁשֶ יַע ָעֵלינּו ּבִ ּפִ ְוַתׁשְ
ח ְלַבב  ּמַ ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. ְוַיִין ְיׂשַ ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ
ם  ּלָ יָך ְיֹהָוה ּכֻ ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד. ְוֶנֱאַמר, ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ָ ִנים ִמּשׁ ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ
ר ַחּיֹות  ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיַדִים ׁשָ ם ּגָ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך. זֶה ַהּיָ ָחְכָמה ָעׂשִ ּבְ
רּון  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו.  ֵחק  ְלׂשַ ָיַצְרּתָ  זֶה  ִלְוָיָתן  כּון  ְיַהּלֵ ֳאִנּיֹות  ם  ׁשָ דֹולֹות.  ּגְ ִעם  ְקַטּנֹות 

עּון טֹוב: ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלקֹוטּון ּתִ ּתֵ ִעּתֹו. ּתִ ָלֵתת ֶאת ָאְכָלם ּבְ

ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ָהַרֲחָמנּות  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ּיֵַדע  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ַרֲחָמן  ַמְנִהיג  ָלנּו  ְוֵתן  ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה 
ָגִמים  ל ַהּפְ ל ָהֲעֹונֹות ּוִמּכָ ַמֵהר ְוָיִחיׁש ְלהֹוִציֵאנּו ִמּכָ ּיְ י, ׁשֶ ַרֲחָמנּות ָהֲאִמּתִ ַרֵחם ָעֵלינּו ְבּ ּיְ ׁשֶ
ינּו  ִהְקׁשִ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ִבים  ַחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ַעְצֵמנּו  ּבְ יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֶהם.  ּבָ ְדנּו  ְלּכַ ּנִ ׁשֶ
ַגְמנּו  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ּוִמְצֹוֶתיָך  ְבֵרי תֹוָרְתָך  ּדִ ְלַקּיֵם  ְרנּו  ּבַ ִהְתּגַ ְוֹלא  נּו  ָעְרּפֵ
ה,  ֵאּלֶ ים ּכָ ר ָעֵלינּו ִויעֹוֵרר ַרֲחִמים ַרּבִ ּבֵ י־ֵכן ַחְסּדֹו ִיְתּגַ ְלַקְלנּו. ַאף־ַעל־ּפִ ּקִ ְוִקְלַקְלנּו ַמה ׁשֶ
ְהֶיה ֻמְבָטִחים  ּנִ ִעים, ׁשֶ ׁשָ ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ְוַהּפְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמָכּ ּיֹוִציאּו אֹוָתנּו ֶאת ּכָ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה ז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשיאּתִ

ָלל,  ה ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ּכְ ה ֵמַעּתָ ל ָרע ְוֹלא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ְוֹלא ַנֲעׂשֶ ֵצל ִמּכָ ה ְלִהּנָ ֵמַעּתָ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ֹמאל. ְוַאּתָ ֱאֶמת ָיִמין ּוׂשְ ָלל, ְוֹלא ָנסּור ֵמְרצֹוְנָך ּבֶ ָגם ּכְ ם עֹוד ׁשּום ּפְ ְוֹלא ִנְפּגֹ
ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ה,  ֵהּנָ ַעד  ָחָטאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ָלנּו  ר  ּוְתַכּפֶ ְוִתְסַלח  ְמֹחל  ּתִ ים,  ָהַרּבִ
י  בֹוָתיו ְוָיׁשֹב ֶאל ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ּכִ ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ תּוב, ַיֲעֹזב ָרׁשָ ּכָ ׁשֶ

ה ִלְסֹלַח: ַיְרּבֶ

י ֵאל ַרחּום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך  תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיֵתנּו ּכְ ׁשְ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ּתַ
ב  ע ָלֶהם. ְוֶנֱאַמר ְוׁשָ ּבַ ר ִנׁשְ ִרית ֲאבֹוֶתיָך ֲאׁשֶ ח ֶאת ּבְ ּכַ ִחיֶתָך ְוֹלא ִיׁשְ ָך ְוֹלא ַיׁשְ ֹלא ַיְרּפְ
ר ֲהִפיְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך  ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ׁשְ
ם ִיָקֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך  ְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמׁשָ ם ְיַקּבֶ ָמִים ִמׁשָ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ ה. ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ׁשָ
ָך ֵמֲאבֹוֶתיָך. ְוֶנֱאַמר,  ּה ְוֵהִטיְבָך ְוִהְרּבְ ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאבֹוֶתיָך ִויִרׁשְ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ָצָרה  ְוֵעת  ְוֶנֱאַמר,  ָצָרה.  ֵעת  ּבְ ְיׁשּוָעֵתנּו  ַאף  ָקִרים  ַלּבְ ְזרֹוָעם  ֱהֵיה  ינּו  ִקּוִ ְלָך  נּו  ָחּנֵ ְיֹהָוה 
ַאֲהָבתֹו  ּבְ יָעם  הֹוׁשִ ָניו  ּפָ ּוַמְלָאְך  ָצר  לֹו  ָצָרָתם  ָכל  ּבְ ְוֶנֱאַמר,  ַע.  ׁשֵ ִיּוָ ה  ּנָ ּוִמּמֶ ְלַיֲעֹקב  ִהיא 
ָעֹון  א  נֹוׂשֵ מֹוָך  ּכָ ֵאל  ִמי  ְוֶנֱאַמר,  עֹוָלם.  ְיֵמי  ל  ּכָ ֵאם  ַוְיַנּשְׂ ֵלם  ַוְיַנּטְ ְגָאָלם  הּוא  ּוְבֶחְמָלתֹו 
י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא. ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו  ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  ּתֵ ּתִ ל ַחּטֹאָתם,  ּכָ ְמצּולֹות ָים  ּבִ ִליְך  ְוַתׁשְ ֲעֹונֹוֵתינּו  ׁש  ִיְכּבֹ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

ֲהמֹון  ּבַ ֵאֵלינּו  ׁשּוָבה  ָלנּו  ֶרׁש  ִהּדָ ּוֵמִטיב  ָעֵלינּו טֹוב  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָך ַעל ְמכֹונֹו ְוַהְרֵאנּו  ׁשְ ה ְוכֹוֵנן ִמְקּדָ ִחּלָ ַבּתְ ֵנה ֵביְתָך ּכְ ָעׂשּו ְרצֹוֶנָך, ּבְ ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ּבִ
ב  יָרם ּוְלִזְמָרם ְוָהׁשֵ דּוָכָנם ְלׁשִ ם ּבְ ב ּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוּיִ ִתּקּונֹו ְוָהׁשֵ ֵחנּו ּבְ ּמְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ּבְ
ּומּוָסִפין  ִסְדָרן  ּכְ ִמיִדין  ּתְ חֹובֹוֵתינּו  נֹות  ָקְרּבְ ֶאת  ְלָפֶניָך  ַנְקִריב  ם  ְוׁשָ ִלְנֵויֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך  יִלים ּתַ י ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֶמָך, ּכִ ִהְלָכָתן. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ּכְ
ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲחָסֶדיָך  ְוַעל  טּוִחים  ּבְ ָאנּו  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ
ַוּיֹאֶמר ֲאִני  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא  ים,  ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ים  ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ָאנּו ְמַקּוִ
י ֶאת  ר ָאֹחן ְוִרַחְמּתִ ִתי ֶאת ֲאׁשֶ ם ְיֹהָוה ְלָפֶניָך ְוַחּנֹ ֶניָך ְוָקָראִתי ְבׁשֵ ל טּוִבי ַעל ּפָ ַאֲעִביר ּכָ
ֶמָך,  ׁשְ ַרחּום  ֵאל  י  ּכִ ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ ה הּוא  ַאּתָ י  ּכִ ַרֲחִמים  ָעֵלינּו  ֵלא  ְוִתּמָ ֲאַרֵחם.  ר  ֲאׁשֶ
ים,  יַע ָעֵלינּו ַרֲחִמים ַרּבִ ּפִ ֶמָך, ְוַתׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֶמָך, ְיֹהָוה ֲעׂשֵ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמָך, ּבָ ֵאל ַחּנּון ׁשְ
ַמִים  ַמּבּוֵעי  ְוַעל  ְיַנֲהֵגם  ְמַרֲחָמם  י  ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ דֹוִלים,  ּגְ ַרֲחִמים 
י ָפַני  ְרּתִ ֶצף ֶקֶצף ִהְסּתַ ׁשֶ ֵצְך. ּבְ דֹוִלים ֲאַקּבְ יְך ּוְבַרֲחִמים ּגְ ֶרַגע ָקֹטן ֲעַזְבּתִ ְיַנֲהֵלם. ְוֶנֱאַמר, ּבְ
ָבעֹות  י ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהּגְ יְך ָאַמר ּגֹוֲאֵלְך ְיֹהָוה. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ ֶרַגע ִמּמֵ
לֹוִמי ֹלא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ְיֹהָוה. ְוֶנֱאַמר,  ְך ֹלא ָימּוׁש ּוְבִרית ׁשְ י ֵמִאּתֵ מּוֶטיָנה ְוַחְסּדִ ּתְ
ן ָהמּו  ֶרּנּו עֹוד ַעל־ּכֵ ִרי ּבֹו ָזכֹור ֶאְזּכְ י ַדּבְ י ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים ּכִ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ֲהֵבן ַיּקִ

ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה:

ים,  ּיִ ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ִריֹות, ָהֵאל ָאב ָהַרֲחָמן, ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ְמַרֵחם ַעל ַהּבְ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ם ָעַלי, ְלַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ֶהם ּכַֹח ְלַרֵחם ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ ַרֲחִמים ׁשֶ נּוִזים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ּבְ



ְקעּו ּתֹוָכָחה ְנָיָנא י ּתֹוָרה ח י ּתִ ּתִ תשיב

ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ָך  ַחְסּדְ יָך.  ּפִ ְמָרה ֵעדּות  ְוֶאׁשְ יִני  ַחּיֵ ָך  ַחְסּדְ ּכְ ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך 
עֹון ְוָכל ִמיֵני  ּגָ טּות ְוׁשִ י ָהרּוַח ׁשְ ּנִ ה, ּוְתָגֵרׁש ִמּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ יַע ָעַלי ּדַ ּפִ ֵדִני. ְוַתׁשְ יָך ַלּמְ ֻחּקֶ
ָרֵאל, ָלַדַעת  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ י ְוָכל ַעּמְ לּוִים ּבִ ה ֲאִני ְוַזְרִעי ְוָכל ַהּתְ עֹוָלם. ְוֶאְזּכֶ ּבָ ַעת ׁשֶ ְלּבּול ַהּדַ ּבִ
ּכֹל  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּוַמְלכּוְתָך  ָך  ְוִתְפַאְרּתְ ָך  ְוָתְקּפְ ְוָגְדְלָך  ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ֱאָלהּוְתָך  ֵלָמה,  ׁשְ יִדיָעה  ּבִ
ַבּדֹו. ַרחּום ְוַחּנּון  י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ָאמּור, ַאּתָ ָלה. ּכָ ָמׁשָ
ֵעת ַהזֹּאת. ְוֵאיִני יֹוֵדַע  ר ָעַלי ְוָעֵלינּו ּבָ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ֲאׁשֶ י ַאּתָ ַרֵחם ָעַלי, ּכִ
ה  ֲעׂשֵ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוַהּטֹוב  ַוֲחִניָנה,  ְוֶחְמָלה  ַרֲחִמים  ַתח  ּפֶ ּבַ ָעִני  ּכְ ׁשֹוֵאל  ֲאִני  ֲעׂשֹות, ַרק  ּלַ ַמה 
ים,  ְצִחּיִ ים, ְלַרֲחֶמיָך ַהּנִ ּיִ טּוחֹות ְלַרֲחֶמיָך ְלַבד, ְלַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ רּוׂשֹות ּוׁשְ י ּפְ ּפַ י ּכַ י, ּכִ ִעּמִ
י  יו. ּכִ ל ַמֲעׂשָ י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו. טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ י ֹלא ָתְמנּו ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ ַחְסּדֵ
ָך. ְוַקּיֵם ָלנּו  ְטֵננּו. קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ נּו ּדָ ָחה ֶלָעָפר ַנְפׁשֵ ׁשָ
ט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ יְך ִלי ּבְ ּתִ יְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרׂשְ ּתִ תּוב, ְוֵאַרׂשְ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ְיֹהָוה.  ְוָיַדַעּתְ ֶאת  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִלי  יְך  ּתִ ְוֵאַרׂשְ
בֹודֹו  ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל ֹעׂשֵ רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּבָ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ ְלעֹוָלם ְוִיּמָ

ְקעּו ּתֹוָכָחה ּתֹוָרה ח י ּתִ

דֹול, א.  ָבר ּגָ ּתֹוָכָחה הּוא ּדָ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
ְלהֹוִכיַח  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ל  ּוֻמּטָ
ִמְתַנֵהג  ֵאינֹו  ׁשֶ ּבֹו  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ֲחֵברֹו  ֶאת 
ָאָדם  ל  ּכָ ָלאו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּוָרה,  ּשׁ ּכַ
ִמי  ל  ׁשֶ ּתֹוָכָחה  י ַעל־ְיֵדי  ּכִ ָראּוי ְלהֹוִכיַח, 
ֵאינֹו מֹוִעיל  י ׁשֶ ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ֹלא ּדַ ׁשֶ
ֵריַח  ַמְבִאיׁש  הּוא  ם  ּגַ ַאף  תֹוַכְחּתֹו,  ּבְ
ּתֹוַכְחּתֹו,  ֹוְמִעים  ַהּשׁ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ
ָמָתם,  ִנׁשְ ֶאת  ַמֲחִליׁש  הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
לּוִיים  ַהּתְ ָהעֹוָלמֹות  ל  ִמּכָ ַפע  ֶ ַהּשׁ ּוַמְפִסיק 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֶהם,  ּבָ
כֹול ְלהֹוִסיף  ּיָ י ִאם ִמי ׁשֶ ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ּכִ
הּוא  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ּבְ טֹוב  ֵריַח  ן  ְוִלּתֵ
זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ י ִאם  ר ּכִ זֶּה ִאי ֶאְפׁשָ מֹוִכיָחם, ׁשֶ
ֵעֶדן,  ן  ַהּגַ ֶאת  ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ַהּקֹול  ִלְבִחיַנת 
ל ָהֵריחֹות ְוָכל ַהְיָראֹות,  ֵדִלים ּכָ ם ּגְ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
ן  )ַעּיֵ ְוכּו'  ֶלָעִתיד  ְתָער  ּיִ ׁשֶ יר  ַהּשִׁ קֹול  הּוא  ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָטן,  ַהּשָׂ ִקְטרּוג  ִעְנַין  זֶה  ּבָ ]מּוָבן  ִנים(:  ּפְ

ה  ַרּבָ ית  ְבֵראׁשִ ּבִ ְדִאיָתא  ּכְ ַעל־זֶה,  ַמְזִהיר  ַעְצמֹו  ּבְ

ְיַקְטֵרג',  ּלֹא  ׁשֶ יו  ּפִ ַעל  ָלֵתת  ה  ַאּתָ 'ָצִריְך  ַאֲחֵרי:  ת  ָרׁשַ ּפָ

יר ִעְנַין ָהֲעֵבָרה  ְזּכִ ּמַ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ אן, ּדְ תּוב ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוהּוא ּכְ

ּוְכְדִאיָתא  ַרע,  ָהֵריַח  ֶאת  ְמעֹוֵרר  הּוא  ָרֶטיָה,  ּפְ ל  ּכָ ִעם 

ָהֲעֵברֹות,  ֶאת  ֶהם  ּבָ יִרין  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות  ׁשֶ ְסָפִרים  ּבִ

ְרחֹון  ינּור, ְוהּוא ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּסִ ָנָהר ּדִ ִביִלין אֹוָתן ּבְ ַמּטְ

ָרָתם[. ְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי ַהְזּכָ ּנִ ׁשֶ

ֲאַות ב.  ּתַ ַהְינּו  ּדְ גּוָפא  ּדְ ְמזֹוָנא  ַעל־ְיֵדי 
ָמָתא,  ִנׁשְ ּדְ ְמזֹוָנא  ֶנֱחָלׁש  ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה 
טֹוב  ֵריַח  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ ם  ְוִנְפּגָ

ָמָתא: ר ְמזֹוָנא ְדִנׁשְ ִהיא ִעּקַ ׁשֶ

ְפֵני ג.  ל ָהָאָדם הּוא ֵמֵגן ּבִ ַהּמַֹח ְוַדַעת ׁשֶ
ָאָדם,  ּבָ ה ֹמִחין  ֹלׁשָ ׁשְ ֵיׁש  י  ּכִ ֲאַות ִנאּוף,  ּתַ
ְפֵני  רּוָסה ּבִ ה ּפְ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא ְמִחּצָ
ֲאָוה  ַהּתַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ֲאָוה,  ַהּתַ ֹזאת 
ן  ַעל־ּכֵ טּות,  ׁשְ רּוַח  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ַהזֹּאת 
ָכל  ּבְ ׁשֶ ֹזאת,  ְוִלְזּכֹר  ֵליַדע  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך 
ַהִהְרהּוִרים  ָעָליו  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ׁשֶ ַעם  ּפַ



ְקעּו ּתֹוָכָחה ְנָיָנא י ּתֹוָרה ח י ּתִ תשיגּתִ

טּות  ד ֵמָהרּוַח ׁשְ לֹום, ִיְבַרח ִמּיָ ֵאּלּו ַחס ְוׁשָ
ְפֵני  ּבִ ַהּמִֹחין  ְמִחּצֹות  ְוִיְפֹרׂש  ַעת,  ַהּדַ ֶאל 
ֵמֵגן  י  ָהֲאִמּתִ ַעת  ַהּדַ י  ּכִ ַהזֹּאת,  ֲאָוה  ַהּתַ
ׁש.  ַמּמָ ה  ְמִחּצָ מֹו  ּכְ ֲאָוה  ַהּתַ ֹזאת  ְפֵני  ּבִ
ַרק  ֹזאת,  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֹזאת  ְוָהֵבן 
יַח  ל ֶאָחד ָיִבין ֵמַעְצמֹו ֵאיְך ִלְבֹרַח ּוְלַהּסִ ּכָ
יְך  ּוְלַהְמׁשִ "ל,  ַהּנַ טּות  ׁשְ ֵמָהרּוַח  ְעּתֹו  ּדַ
ה  ְמִחּצָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֶאל  ַעְצמֹו 

"ל: ּנַ ְפֵניֶהם ּכַ רּוָסה ּבִ ּפְ

ְוַתֲחנּוִנים, ד.  ַרֲחִמים  ה הּוא  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ
ְטָרא  ַהּסִ ַעת, ּוְכׁשֶ ּדַ לּוי ּבַ ר ָהַרֲחִמים ּתָ ְוִעּקַ
ִהיא  לֹום )ׁשֶ ַאֲחָרא יֹוֶנֶקת ֵמָהַרֲחָמנּות ַחס ְוׁשָ
ַהּתֹוָרה  ֹעל  ִלְפֹרק  ּה  ּלָ ׁשֶ ַרֲחָמנּות  ּבָ ָהָאָדם  ַעל  ְמַרֶחֶמת 

י ַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה  ים, ּכִ ִלּמּוֵדי ְלׁשֹונֹות ָהַעּמִ ְוַלֲעֹסק ַרק ּבְ

ְמִסיָתה  ּה  ּלָ ׁשֶ ַרֲחָמנּות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ אֹו  ֶרַוח,  ּבְ ְרָנָסה  ּפַ לֹו 

ָאז  ֶקַבע(  ּוְמַלאְכּתֹו  ֲעַראי  ּתֹוָרתֹו  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ֶאת 

ְוַאְכָזִרּיּות,  ַעס  ּכַ ה  ְוַנֲעׂשֶ ָהַרֲחָמנּות  ם  ִנְפּגָ
ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְוָאז  ַעת,  ַהּדַ ִנְקָטן  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוָאז  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ
ד  ִמּצַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֻמְכָרח  הּוא  ׁשֶ )ַהְינּו  ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד  ּוְכׁשֶ ְוַתֲחנּוִנים,  ַרֲחִמים  ְוֵאיָנּה  ין,  ַהּדִ

ְטָרא ַאֲחָרא  ה ֵמָעָליו.( ְוָאז ַהּסִ ִפּלָ ָחֵפץ ִלְפֹטר ַהּתְ

ְוָאז  אֹוָתּה,  ּובֹוַלַעת  ה  ִפּלָ ֵמַהּתְ יֹוֶנֶקת 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּיּוַכל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ַח  ּכֹ ַעל  ּבַ ְצִריִכים 
ִעם  ִלילּות  ּפְ ַלֲעׂשֹות  ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ
ם  ּגַ ִלְבֹלַע  רֹוָצה  ְטָרא־ָאֲחָרא  ְוַהּסִ קֹונֹו, 
ל  ׁשֶ ַהזֹּאת  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאְך  ַהזֹּאת,  ה  ִפּלָ ַהּתְ
ִליָעה  ַהּבְ ֵבית  ּבְ עֹוֶמֶדת  "ל,  ַהּנַ ַעל־ּכַֹח  ַהּבַ
ל ַמה  ּה, ּוֻמְכַרַחת ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלָהִקיא ּכָ ּלָ ׁשֶ
ם ַעְצמּות  ְלָעה, ְוַגם מֹוִציא ַעל־ְיֵדי־זֶה ּגַ ּבָ ֶ ּשׁ
ְוַעל־ְיֵדי־ ַהּכֹל.  ן  ּוְמַתּקֵ ׁש,  ַמּמָ ִחּיּוָתּה 

בֹודֹו  ּכְ ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ה  ְוִנְתַרּבֶ ִרים  ּגֵ ין  ַנֲעׂשִ זֶה 
טּות  ּשְׁ ְלִהְתּפַ זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ
ה,  ַהְמַדּמֶ ֵרר  ִנְתּבָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  בּוָאה,  ַהּנְ

ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֶלֱאמּוָנה  ְוזֹוִכין 
הּוא  זֶּה  ׁשֶ ֶלָעִתיד,  ְתָער  ּיִ ׁשֶ יר  ְלַהּשִׁ זֹוִכין 
ל ַהּמֹוִכיַח ָהָראּוי, ְוָאז הּוא  ִחיַנת קֹולֹו ׁשֶ ּבְ
מֹות ַעל־ְיֵדי  ׁשָ ַהּנְ מֹוִסיף ְונֹוֵתן ֵריַח טֹוב ּבְ

ּתֹוַכְחּתֹו:

ל ה.  ׁשֶ ּבּוץ  ְלַהּקִ ּתֹוֵסף  ּנִ ׁשֶ ֵכן  ָ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִקּבּוץ  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֲעֵליֶהם  ּתֹוֵסף  ּנִ ׁשֶ ּכְ ה,  ְתִפּלָ ּבִ עֹוְסִקין  ׁשֶ
ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ה  ִנְתַרּבֶ ָאז  ַאַחת,  ֶנֶפׁש  עֹוד 
רּוִפין  ַהּצֵ ין  ִנְתַרּבִ י  ּכִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ י  ּתֵ ּבָ ְמֹאד 
ה  ַהְרּבֵ ים  ּתִ ּבָ ְוִנְבִנים  ְמֹאד  ְמֹאד  ים  ְקדֹוׁשִ
ה  ַהּפֶ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ָהֶעְליֹוָנה,  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ְמֹאד 
ִמזֶּה  ה  ְוַנֲעׂשֶ ַלֲחׁשֹב,  ב  ְוַהּלֵ ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול 
דֹוִלים ְוִנְפָלִאים ְלַמְעָלה, ְוַעל־ ֲעׁשּוִעים ּגְ ׁשַ
ְך  ְוִנְמׁשָ ְוִנְסָלִחין ָהֲעוֹונֹות,  ְיֵדי־זֶה ִנְמָחִלין 

ל ִמיֵני חֹוַלַאת: ל ּכָ ּטֵ ְרפּוָאה ְוִנְתּבַ

לֹו ו.  ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ַמְנִהיג  ל  ּכָ
ֵטל  ּבָ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ְוַגם  ְנבּוָאה,  רּוַח  ִחיַנת  ּבְ
ַאף־ַעל־ ׁש,  ַמּמָ ְנבּוָאה  לֹו  ְוֵאין  בּוָאה  ַהּנְ
ַאֶחֶרת  רּוַח  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ י־ֵכן  ּפִ
הּוא  ים, ׁשֶ ָאר ֲאָנׁשִ ֵאין ִלׁשְ ֶ ה ַמה ּשׁ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ְוַעל־ְיֵדי  ְנבּוָאה.  רּוַח  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ִחיַנת  ּבְ
ְנִהיג  ַהּמַ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ְנבּוָאה  רּוַח  ִחיַנת  ּבְ
ה,  ַהְמַדּמֶ רּור  ּבֵ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֱאֶמת, 
ָהֱאמּוָנה  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
הּוא  ָהֱאמּוָנה  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ל ֶאָחד  ן ָצִריְך ּכָ ה, ַעל־ּכֵ רּור ַהְמַדּמֶ ִפי ּבֵ ּכְ
י ְלִהְתָקֵרב  ׂש ְמֹאד ַאֲחֵרי ַמְנִהיג ֲאִמּתִ ְלַחּפֵ
ַהְינּו  ּדְ ֵלָמה,  ׁשְ ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה  ֵדי  ּכְ ֵאָליו, 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִחּדּוׁש  ּבְ ְלַהֲאִמין 
י  ּכִ ְחָלט,  ַהּמֻ ֵמַאִין  ֵיׁש  עֹוָלמֹו  ֶאת  ָרא  ּבָ
ׁשּום  ּבְ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָהעֹוָלם  ִחּדּוׁש 
יק  ַצּדִ זֹּוִכין ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֱאמּוָנה,  ּבָ ֶכל, ַרק  ׂשֵ
ָנֵקל  ּבְ ָך ׁשֶ ַנְפׁשְ ה ּבְ ַדּמֶ "ל. ְוַאל ּתְ ּנַ ָהֱאֶמת ּכַ



ְקעּו ּתֹוָכָחה ְנָיָנא י ּתֹוָרה ח י ּתִ ּתִ תשיד

ְלַמְנִהיג  ְלִהְתָקֵרב  ָלזֶה  ִלְזּכֹות  ה  ַאּתָ ָיכֹול 
ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ְצִריִכין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ י,  ֲאִמּתִ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ְמֹאד ֵמַהּשׁ ְמֹאד ַאֲחָריו, ּוְלַבּקֵ
ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ַמְנִהיג  ִלְמֹצא  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ַמְנִהיִגים  ֵיׁש  י  ּכִ ָידֹו.  ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה 
ָאז  ֲאֵליֶהם  ְתָקְרִבים  ּמִ ּוְכׁשֶ ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ
ן  ַעל־ּכֵ ְזִבּיֹות,  ּכָ ֶלֱאמּונֹות  ִאים  ּבָ א  ַרּבָ ַאּדְ
י  ֲאִמּתִ ַמְנִהיג  ַאַחר  ְמֹאד  ׂש  ְלַחּפֵ ְצִריִכין 
ֵלָמה ַעל ָידֹו,  ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ "ל, ּכְ ּנַ ּכַ
זֶה.  ּבָ לּוי  ּתָ ָהעֹוָלם  ְוָכל  ַהּכֹל  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ
ָעִתיד,  ּלֶ ה ְלִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ
ְתָער ֶלָעִתיד  ּיִ יר ׁשֶ ּגּון ְוַהּשִׁ ה ְלַהּנִ ְזּכֶ ּיִ ַעד ׁשֶ
הּוא  ַרְך ֶאת עֹוָלמֹו, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ַחּדֵ ּיְ ׁשֶ ּכְ
ַנִים( ִניִמין,  ּוׁשְ ְבִעים  ן ַעל ע"ב )ׁשִ ְתַנּגֵ ּיִ ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ
ְוָכל  טֹובֹות  ָהֵריחֹות  ל  ּכָ ֵדִלים  ּגְ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
ָכר  ר ִקּבּול ׂשָ ּגּון הּוא ִעּקַ זֶּה ַהּנִ ַהְיָראֹות, ׁשֶ
ֵרי ַהזֹּוֶכה  יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַאׁשְ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ

ָלזֶה:

ָהֱאֶמת ז.  יק  ְלַצּדִ ִהְתָקְרבּות  ַעל־ְיֵדי 
ַעל־ְיֵדי  ּוְלִהּפּוְך  ָחׁש,  ַהּנָ זֲֻהַמת  ִנְפָסק 
ַחס  ַהזֲֻּהָמא  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ַמְנִהיג 

לֹום: ְוׁשָ

ְוַעל־ח.  ַלֲחָסִדים,  זֹוִכין  ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי 
ֶלָעִתיד,  ָהעֹוָלם  ִחּדּוׁש  ִיְהֶיה  ְיֵדי־זֶה 
ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם  ְוִיְתַנֵהג  ַבע,  ַהּטֶ ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ
ַבע, ְוָאז  ֶדֶרְך ַהּטֶ ּלֹא ּכְ ָחה ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ּגָ ַהׁשְ

"ל: יר ָחָדׁש ַהּנַ ִיְתָער ׁשִ

ְלַהְכִריַח ט.  ְצִריִכין  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ
יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ּגָ ֹכַח  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו  ֶאת 
הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ְלַהּצַ תֹו  ִפּלָ ּתְ ר  ֵ ּוְלַקּשׁ
ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ כֹול  ּיָ ׁשֶ דֹול,  ּגָ ַח  ּכֹ ַעל  ּבַ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ
ָנה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכין ְלהֹוִציא  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ּבְ
ְלָעה  ּבָ ׁשֶ ַהִחּיּות  ל  ּכָ ַאֲחָרא  ְטָרא  ֵמַהּסִ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ
ְטָרא  ַהּסִ ֻמְכַרַחת  "ל,  ַהּנַ ּכַֹח  ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ
ל  ּכָ ּה  ְרּבָ ִמּקִ ּוְלהֹוִציא  ְלָהִקיא  ַאֲחָרא 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ְוַהּדַ ְוָהַרֲחָמנּות  ִפּלֹות  ַהּתְ
ה  ְתַרּבֶ ּיִ ׁשֶ זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלָעה,  ּבָ ׁשֶ
ִרין.  ּיְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִרים  ּגֵ ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ
בּוָאה,  ַהּנְ טּות  ּשְׁ ְלִהְתּפַ זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
לּו ֱאמּונֹות  ּטְ ְתּבַ ּיִ ה, ְוׁשֶ דֹוׁשָ ּוְלָהֱאמּוָנה ַהּקְ
ְזִבּיֹות. ְוזֹוִכין ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלִחּדּוׁש ָהעֹוָלם  ּכָ
ַבע,  ַהּטֶ ּטּול  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָעִתיד,  ּלֶ ׁשֶ
ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְבִחיַנת  ּבִ ָהעֹוָלם  ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ
ְלַבד,  ְוִנְפָלאֹות  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ
ּגּון  ְוַהּנִ יר  ַהּשִׁ ְלקֹול  זֹוִכין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ֲענּוג עֹוָלם  ּתַ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ֶלָעִתיד,  ְתָער  ּיִ ׁשֶ

א: ַהּבָ

ִקיָעה' י.  ֹוָפר: 'ּתְ ל ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי ַהּקֹולֹות ׁשֶ
ּקּוִנים  ן ּתִ ם ּכֵ ִנין ּגַ ּקְ רּוָעה', ִנְתּתַ ָבִרים' 'ּתְ 'ׁשְ
ּלּות  ְלִהְתּגַ זֹוִכין  ִקיָעה  ּתְ ַעל־ְיֵדי  "ל,  ַהּנַ
זֹוִכין  רּוָעה  ּתְ ְוַעל־ְיֵדי  ַרְך,  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ
ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ׁשֶ בּוָאה  ַהּנְ טּות  ּשְׁ ְלִהְתּפַ
זֹוִכין  ָבִרים  ׁשְ ְוַעל־ְיֵדי  בֹוד,  ַהּכָ ּלּות  ִהְתּגַ
ָהֱאמּוָנה  ן  ּוְלַתּקֵ ְזִבּיֹות  ּכָ ֱאמּונֹות  ל  ְלַבּטֵ
חֹון  ָבִרים ְלִבּטָ ם זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ׁשְ ה, ּגַ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
רּו"  ּבֵ ְבִחיַנת: "ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
"ל  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ טו(,  קמה,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ִזים  ְמֻרּמָ ם  ּלָ ּכֻ "ל,  ּנַ ּכַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  זֹּוִכין  ׁשֶ
ִנים(: ן ּפְ ֵרי )ַעּיֵ ָנה ְוִתׁשְ ָ ִעְנַין ֹראׁש־ַהּשׁ ּבְ

ֵהם יא.  ׁשֶ טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי  ֵיׁש 
ִעים" )ִיְרְמָיהּו  ְעּתֻ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ִחיַנת: "ֶהֶבל ֵהּמָ ּבְ
ָלֵצאת  ּוְצִריִכין  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ִחיַנת  ּבְ טו(,  י, 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַלֲהָבִלים  ְוִלְזּכֹות  ַהֲהָבִלים  ֵמֵאּלּו 
ִרים  ּגֵ ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה הּוא  ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ
בֹוד  ּכְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

"ל: ּקּוִנים ַהּנַ ַרְך, ּוְלָכל ַהּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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ין יב.  ְמַדּמִ ָאנּו  ׁשֶ ָבִחים  ְוַהּשְׁ ָאִרים  ַהּתְ ל  ּכָ
י  ּכִ ה.  ַהְמַדּמֶ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו 
ט  ֻמְפׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ֶכל  ַהּשֵׂ ְפִניִמּיּות  ּבִ
ְוַעל־ ָאִרים,  ְוַהּתְ ָבִחים  ַהּשְׁ ל  ִמּכָ ְלַגְמֵרי 

ְיכֹוִלים  ָאז  ן,  ּוְמֻתּקָ ְמֹבָרר  ה  ַהְמַדּמֶ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ
ַרְך,  ִיְתּבָ לֹו  ּוְתָאִרים  ָבִחים  ׁשְ ר  ְלַסּדֵ
יֹוְדִעים  ֵאין  ָאז  ן,  ְמֻתּקָ ה  ַהְמַדּמֶ ֵאין  ּוְכׁשֶ

ְבָיכֹול: ַרְך ּכִ ָלל ְלָתֵאר אֹותֹו ִיְתּבָ ּכְ

ה ְלתֹוָרה ח ִפּלָ ּתְ

נּו ע"ה ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

נּו  ְוָחּנֵ חּוס  ּכֹל,  ּבַ ל  מֹוׁשֵ ָיִחיד,  ָאדֹון  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְוֶאְקָרא,  קֹוִלי  ָאִרים  ֹוָפר  ּשׁ ּכַ )ח( 

ְהֶיה ָראּוי ְלהֹוִכיַח  ּיִ י ׁשֶ ַלח ָלנּו מֹוִכיַח טֹוב ְוָראּוי ְוָהגּון, מֹוִכיַח ֲאִמּתִ ים, ּוׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ֵאיָנם ֲהגּוִנים  ים, ִמּמֹוִכיִחים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ּבְ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ֱאֶמת. ְוׁשָ ָרֵאל ּבֶ ָך ִיׂשְ ֶאת ַעּמְ
י  ּכִ ל ָאָדם ָראּוי ְלהֹוִכיַח,  י ַלאו ּכָ ּכִ ָיַדְעּתָ  ה  י ַאּתָ ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּוְראּוִיים ְלהֹוִכיַח ֶאת 
ַעל־ מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ֶאת  ְלַהֲחִליׁש  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְיכֹוִלים  ַוֲהגּוִנים,  ְראּוִיים  ֵאיָנם  ׁשֶ ַהּמֹוִכיִחים 

ֲאבֹוֵתינּו, אֹוֵהב  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  אנּו  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ֹהֶגן.  ּכַ ֵאיָנּה  ׁשֶ ם  ּתֹוַכְחּתָ ְיֵדי 
ְהֶיה ָראּוי  ּיִ יַע ְוַרב ּומֹוִכיַח ָהגּון ׁשֶ ַלח ָלנּו מֹוׁשִ ֶמָך, ּוׁשְ ָרֵאל, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ַעּמֹו ִיׂשְ
תֹוַכְחּתֹו  ּבְ ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  יק  ַצּדִ ֶיֶהְלֵמִני  ֶרת.  ְמֻסּתָ ֵמַאֲהָבה  ה  ְמֻגּלָ תֹוַכַחת  ּבְ ְלהֹוִכיֵחנּו 
ן  ר ַעל־ְיֵדי ּתֹוַכְחּתֹו ַהּטֹוָבה יֹוִסיף ְוִיּתֵ לֹום, ֲאׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ תֹוָכָחה ׁשֶ ַהּטֹוָבה ּבְ
קּו  ְוִיְתַחזְּ ַהּטֹוָבה.  ּתֹוַכְחּתֹו  ַעל־ְיֵדי  מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ֶאת  ץ  ִויַאּמֵ ִויַחזֵּק  מֹוֵתינּו,  ִנׁשְ ּבְ טֹוב  ֵריַח 
ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ְוֻיׁשְ ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ַעד  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ֹכַח  ּבְ ַעל־ָידֹו  מֹוֵתינּו  ִנׁשְ רּו  ּבְ ְוִיְתּגַ צּו  ְוִיְתַאּמְ
ה ַעל־ְיֵדי ַהּמֹוִכיַח ָהָראּוי  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ מֹוֵתינּו, ּבְ ִנׁשְ לּוִים ּבְ טֹוָבה ּוְבָרָכה ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ַהּתְ
ִלְזֻכּיֹות.  ֲעֹונֹוֵתינּו  ל  ּכָ כּו  ְתַהּפְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵמַאֲהָבה,  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב 
הּוא  ְתַער ֶלָעִתיד, ׁשֶ ּיִ יר ׁשֶ הּוא קֹול ַהּשִׁ ה ׁשֶ ל ֹמׁשֶ י קֹולֹו ׁשֶ יַע ַעל ַהּמֹוִכיַח ָהֲאִמּתִ ּפִ ְוַתׁשְ
ל ֶחֶסד  יר ׁשֶ הּוא ׁשִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ׁשִ לּול ּבְ ע, ַהּכָ ׁש, ְמֻרּבָ ּלָ פּול, ְמׁשֻ ׁשּוט, ּכָ יר ּפָ ׁשִ
יִקים ֶלָעִתיד.  ּדִ ל ַהּצַ ָכָרן ׁשֶ יַע ִקּבּול ׂשְ ּגִ ּיַ ֵעת ׁשֶ ַנִים ִניִמין ּבָ ְבִעים ּוׁשְ ן ֶלָעִתיד ַעל ׁשִ ְתַנּגֵ ּיִ ׁשֶ
ים, ְוֵתן ָלנּו מֹוִכיַח  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יר ַהזֶּה. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ֹמַע קֹול ַהּשִׁ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ֹאזֶן ׁשֶ ַאׁשְ
תּוב, ְקָרא  ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ַהּמֹוִכיַח ָהֲאִמּתִ ם ּבְ יר ַהזֶּה. ִויֻקּיַ קֹול ַהּשִׁ ּיּוַכל ְלהֹוִכיֵחנּו ּבְ זֶה ׁשֶ ּכָ
ֶקה  ׁשְ יְך ָעֵלינּו ַהּקֹול ַהּמַ ה ְוַיְמׁשִ עֹוֵרר ִויַגּלֶ ּיְ ה ׁשֶ ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך. ְוִנְזּכֶ ּשׁ ְך ּכַ ְחֹשׂ ְבָגרֹון ַאל ּתַ
דֹוׁש  ַהּקָ יר  ַהּשִׁ קֹול  הּוא  ׁשֶ ן,  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  ַהּיֹוֵצא  ָהר  ַהּנָ הּוא  ׁשֶ ֵעֶדן  ן  ַהּגַ ֶאת 
עֹוָלם  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּטֹוב,  ָך  ַחְסּדְ ּבְ עֹוָלְמָך  ֶאת  ׁש  ַחּדֵ ּתְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֶלָעִתיד  ְתַער  ּיִ ׁשֶ ַהזֶּה 
דֹוׁשֹות.  ְראֹות ַהּקְ ל ָהֵריחֹות טֹובֹות ְוָכל ַהּיִ ֵדִלים ּכָ ר ַעל־ְיֵדי ַהּקֹול ַהזֶּה ּגְ ֶנה. ֲאׁשֶ ֶחֶסד ִיּבָ
ְוַאְזִחיל  ְוֶאְפַחד  ְוִאיָרא  ָהרֹוְממּות,  ִיְרַאת  ָאה,  ִעּלָ ִיְרָאה  ֵלָמה,  ׁשְ ִיְרָאה  ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ
ָכל ַרַמ"ח ֵאָבַרי  ִמיד, ּבְ ה ָעַלי ּתָ דֹוׁשָ יׁש ִיְרָאְתָך ַהּקְ ה ְלַהְרּגִ ָך ָתִמיד. ְוֶאְזּכֶ )ְואֹוִחיל( ְוֶאְרַעד ִמּמְ

ה  ֶאְזּכֶ ית, ַעד ׁשֶ ּיִ ִני ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ י ֶאֱחָטא, ּוְתַזּכֵ ַני ְלִבְלּתִ ָס"ה ִגיַדי, ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ ּוׁשְ
ֱאֶמת: ָך ּבֶ ֵלל ּבְ ְלִהּכָ

ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ נּו  ּוְתַזּכֵ דֹוִלים,  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 



ה ְלתֹוָרה ח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשטז

ֹעז  ָכל  ּבְ ץ  ּוְלַאּמֵ ּוְלַחזֵּק  ר  ּוְלַגּבֵ ְדגּוָפא,  ְמזֹוָנא  ְלַהְכִניַע  ה  ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלַגְמֵרי  ֲאִכיָלה 
ר  מֹוֵתינּו, ֲאׁשֶ ֶדל ֲחִליׁשּות ִנׁשְ ה יֹוֵדַע ּגֹ ל עֹוָלם, ַאּתָ ָמָתא. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוַתֲעצּומֹות ְמזֹוָנא ְדִנׁשְ
ְך  ֶנְהּפַ ֵבנּו  ּכָ ִמׁשְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְוָהֲעצּוִמים  ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְמֹאד  ְמֹאד  ֶנְחְלׁשּו 
ל. ָמֵלא ַרֲחִמים  ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ָלל, ַעד ֲאׁשֶ ר ּכְ ר ְלַהֲעִריְך ּוְלַסּפֵ ר ִאי ֶאְפׁשַ ָחְלֵיינּו, ֲאׁשֶ ּבְ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִיְרָאְתָך  ּבְ ֵצם  ְוַאּמְ ֵקם  ְוַחזְּ מֹוֵתינּו,  ְוִנׁשְ ְורּוֵחנּו  נּו  ַנְפׁשֵ ַעל  חּוָסה  ָכל־ֵעת,  ּבְ
ן ֵעֶדן,  יְך ֲעֵליֶהם ֵריַח טֹוב, ֵריַח ּגַ ְנָתא ְדֵעֶדן. ְוַתְמׁשִ ְקָיא ְדּגִ ַ ֵקם ִמּשׁ יַע ֲעֵליֶהם ְוַתׁשְ ּפִ ְוַתׁשְ
דֹול ְוַיֲעלּו ֵריַח טֹוב ְלָפֶניָך,  ָך ַהּגָ ַחְסּדְ כּו ִלְזֻכּיֹות ּבְ ם ִיְתַהּפְ ּלָ ינּו ָהָרִעים ּכֻ ל ַמֲעׂשֵ ר ּכָ ַעד ֲאׁשֶ
א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר  ֹלא  ָעַזב  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ֵריחֹו.  ָנַתן  י  ִנְרּדִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵקם. ְוַתַעְזֵרנּו ְלַהְכִניַע  יֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ ן ּבֵ ׁשֶ תּוב, ִיְרְוֻין ִמּדֶ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ָנַתן. ִויֻקּיַ
ה  ִתּיָ הּוא ַתֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ע, ׁשֶ ו ָהָרׁשָ ל ֵעׂשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ָעֵקב ׁשֶ ל ָעֵקב ּדְ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ּוְלׁשַ
לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ת  ַ ְקֻדּשׁ הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָעֵקב  ָעָליו  יר  ּוְלַהְגּבִ ְדגּוָפא,  ְמזֹוָנא 
ץ  ה ְוִיְתַחזֵּק ְוִיְתַאּמֵ ר ְוִיְתַעּלֶ ּבֵ ָמָתא, ְוִיְתּגַ הּוא ְמזֹוָנא ְדִנׁשְ הּוא ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיֹהָוה . ׁשֶ ׁשֶ
ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ָעְזֵרנּו  ַלּכֹל,  ל עֹוָלם, טֹוב  ו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵעׂשָ ְיֵדי  ַדִים  ַהּיָ ַיֲעֹקב ַעל  ַהּקֹול קֹול 
יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש  ְוַהּצִ י  ְמָרה ַנְפׁשִ ֶמָך, ׁשָ ה. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ִתּיָ ּוׁשְ ֲאַות ֲאִכיָלה  ֱאֶמת ּתַ ּבֶ
ל  ָמָתא, ְוִתְהֶיה ּכָ יר ְמזֹוָנא ְדִנׁשְ ִני ְמֵהָרה ְלַהְכִניַע ְמזֹוָנא ְדגּוָפא ּוְלַהְגּבִ י ָחִסיִתי ָבְך. ַזּכֵ ּכִ

יק אֹוֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו: תּוב, ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶפׁש ְלַבד, ּכְ ִביל ִקּיּום ַהּנֶ ׁשְ ִתי ּבִ ִתּיָ ֲאִכיָלִתי ּוׁשְ

יַע ָעֵלינּו ַרֲחִמים ְוֶחְמָלה ַוֲחִניָנה.  ּפִ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ָעֵלינּו, ְוַתׁשְ ּוְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
א  ְתַחּטֵ ֵבן ַהּמִ ֵחן ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ּכְ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש, ּבְ ֵתנּו ְלָפֶניָך ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ ּוְתַזּכֵ
ים  ּיִ ה ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ יחֹוֵתינּו ּוְתִפּלֹוֵתינּו ְוַתֲחנּוֵנינּו. ְוִנְזּכֶ ִלְפֵני ָאִביו, ְוֶיֱעַרב ְלָפֶניָך ׂשִ
ה  א ִלְפֵני ָאִביו ְועֹוׂשֶ ְתַחּטֵ ֵבן ַהּמִ ֵבן ָחִביב, ּכְ יר, ּכְ ֵבן ַיּקִ ֵבן ָיִחיד, ּכְ ב ְלָפֶניָך ּכְ ָעֵלינּו, ְוֵנָחׁשֵ
ֶניָך ְיֹהָוה.  ִים ֹנַכח ּפָ ּמַ נּו ּכַ ּפְֹך ִלּבֵ ֶחְמָלה ַוֲחִניָנה, ְוִנׁשְ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ּבְ ַאֲהָבה, ּבְ לֹו ְרצֹונֹו ּבְ
י ָמָרה ִלי ְמֹאד ְמֹאד. ַרֵחם  י ְסַחְרַחר, ַנְפׁשִ ְמָהר, ִלּבִ ר ְוַהּנִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי ַהּמַ י ַאּתָ ּכִ
ִני,  ׁשֵ ּטְ ּתִ ַעְזֵבִני ְוַאל  ּתַ י ֵואֹלָהי, ַאל  ָעַלי ָאִבי ָאִבי, ֲחֹמל ָעַלי ֲאדֹוִני יֹוְצִרי ּובֹוְרִאי, ַמְלּכִ
ׁשּום  ּבְ ְוִלְצֹעק  ַח  ְלִהְתַאּנֵ ִלי  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְוֶאְנקֹוַתי.  ַאְנחֹוַתי  ְלָפֶניָך  ִיְמֲעטּו  ַאל 
ַהְבֵלי  י ְמֹאד ּבְ ְדּתִ י ִנְלּכַ ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ֲאִני ָצִריְך ִלְצֹעק. ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ֶ מֹו ּשׁ ֹאֶפן ּכְ
י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ֲאִני  י, ּכִ יל ֶאת ַנְפׁשִ ים, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַהּצִ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּבַ
ל  ב ִמּכָ י ֶבֱאֶמת ֲאִני ְבַעְצִמי ַהַחּיָ י. ּכִ ה ִעּמִ ָך ֲעׂשֵ ַחְסּדְ ִני, ּכְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ ָען ְוִנְתֶלה ְוִנְסָמְך, ּכְ ִנׁשְ
ה טֹוב ַלּכֹל  ה ְלַבד, ֲאָבל ַאּתָ ּפֶ י ִאם ּבַ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּכִ ָדִדים, ְוַגם זֶה ֵאיִני זֹוֶכה לֹוַמר ּבֶ ַהּצְ
ְוִנְפָלאֹות ַעד  דֹוִלים  ּגְ ַוֲחָסִדים  י טֹובֹות ַרּבֹות  ִעּמִ יָת  ּוְכָבר ָעׂשִ ָכל־ֵעת,  ּבְ ּוָמֵלא ַרֲחִמים 
ב  ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ֵלמּות, ּבְ ׁשְ ה ּבִ ִני ְמֵהָרה ִלְתִפּלָ ַמִים, ְוַזּכֵ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ יֵעִני ֵמַעּתָ ֵאין ֵחֶקר. הֹוׁשִ
טּוֵבי,  ַרֲחֵמי  ּבְ י  ְוַלֲאּפּוׁשֵ ְוַתֲחנּוִנים,  ַרֲחִמים  ּבְ ְלָפֶניָך  ִמיד  ּתָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָעַלי,  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך  ְלעֹוֵרר  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ָכל־ֵעת.  ּבְ
ְטָרא ַאֲחָרא ִליֹנק  ּלֹא ִיְהֶיה ֹכַח ְלַהּסִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ֱאֶמת. ְוַתּצִ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ׁשְ

לֹום: ה ַעל־ָיָדם ַחס ְוׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ם ָהַרֲחָמנּות ּדִ ה ְוֹלא ִיְהֶיה ִנְפּגָ ָ ְקֻדּשׁ ִמן ָהַרֲחָמנּות ּדִ



ה ְלתֹוָרה ח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשיזּתִ

ה ִלְהיֹות טֹוב ּוֵמִטיב  דֹות, ְוֶאְזּכֶ ּפֵ ַעס ּוִמן ַהּקְ יֵלִני ִמן ָהַאְכָזִרּיּות ּוִמן ַהּכַ ְמֵרִני ְוַתּצִ ְוִתׁשְ
ָלל,  דֹות, ְוֹלא ׁשּום ַאְכָזִרּיּות ּכְ ַעס ּוְקּפֵ י ׁשּום ּכַ ִלּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא ִיְהֶיה ּבְ ֱאֶמת ּכִ ַלּכֹל ּבֶ
ַרֵחם ָעַלי  ה ּתְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ְוַאּתָ ִמיד ּכִ ִריֹות ּתָ ה ְלַרֵחם ַעל ַהּבְ ֶאְזּכֶ יַע ָעַלי ַרֲחִמים, ׁשֶ ּפִ ְוַתׁשְ
ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ִמּבִ יֵלִני  ְוַתּצִ דֹוָלה,  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְכִלי  ְוׂשִ ּוֹמִחי  ְעִתי  ּדַ ֹמר ֶאת  ְוִתׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָכל־ֵעת  ּבְ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ָרעֹות.  בֹות  ֲחׁשָ ּוִמּמַ ִסילּות  ּוִמּכְ
ְמֵרִני  ָלל. ְוִתׁשְ ָבה ִחיצֹוָנה ְוָזָרה ּכְ י ׁשּום ַמֲחׁשָ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ַדְעּתִ יַח ִלְכֹנס ּבְ דֹוָלה, ְוֹלא ַאּנִ ְגּ
ְוִיְהֶיה  ַגְדלּות,  ּדְ מֹוִחין  ִמיד  ּתָ ָעַלי  יְך  ְוַתְמׁשִ יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ַקְטנּות,  ּדְ ִמּמִֹחין  ָתִמיד  יֵלִני  ְוַתּצִ
ְך  ְלַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה.  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָכל־ֵעת  ּבְ ְוָגדֹול  ְכִלי הֹוֵלְך  ׂשִ
ָחְכָמה  ֵהם,  ׁשֶ ֶלת  ְלּגֹ ַהּגֻ ַחְלֵלי  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ֹמִחין  ה  ֹלׁשָ ַהּשְׁ ל  ּכָ ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ּוְלַטֵהר 
ֲאָוה ָהָרָעה  ְפֵני ַהּתַ רּוסֹות ּבִ י ִיְהיּו ִלי ְמִחּצֹות ּפְ ּלִ ה ֹמִחין ׁשֶ ֹלׁשָ ר ַהּשְׁ יָנה ָוַדַעת, ַעד ֲאׁשֶ ּבִ

ֲאַות ִנאּוף: ִהיא ּתַ ָלִלית ׁשֶ ַהּכְ

ר ְיַקּנֵא  דֹול, ֲאׁשֶ ַח ּגָ ּבֹור ּוַבַעל ּכֹ י ּגִ יק ֲאִמּתִ ַלח ָלנּו ַצּדִ ים, ְוִתׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ דֹוָלה ּדִ ֹכַח ּוְגבּוָרה ְגּ ין, ּבְ ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָ ֵלל ְלָפֶניָך ּתְ ִקְנַאת ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ְוִיְתּפַ
ְנָחס  ֲעֹמד ּפִ תּוב, ַוּיַ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ִזְמִרי, ּכְ ּנֵא ַעל ַמֲעׂשֶ ּקִ ֵעת ׁשֶ ְנָחס ּבְ מֹו ּפִ ָך ּכְ ִלילּות ִעּמְ ה ּפְ ְוַיֲעׂשֶ
ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ַעל ּכַֹח ְלַהְכִניַע  יק ַהּבַ ּדִ ת ַהּצַ ִפּלַ ְזכּות ְוֹכַח ּתְ ָפה. ְוַתַעְזֵרנּו ּבִ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ַוּתֵ ל  ַוְיַפּלֵ
ה ְוַעד עֹוָלם. ְוַתְחֹמל ַעל  ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֲאַות ִנאּוף ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ל ּתַ ּוְלַבּטֵ
יק  ּדִ ת ַהּצַ ן ּכַֹח ּוְגבּוָרה ִלְתִפּלַ דֹוָלה, ְוִתּתֶ ֶחְמָלְתָך ַהֲחָזָקה ּוְבַאֲהָבְתָך ַהּגְ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ
ִליָעה  ֵבית ַהּבְ ה ּבְ ִלּפָ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ֲעֹמד ְלַהּסִ ין ּתַ ְבִחיַנת ּדִ תֹו ּבִ ִפּלָ ּתְ ַעל ּכַֹח ַהזֶּה, ׁשֶ ַהּבַ
ל  ּה ּוִבְטָנּה ּכָ ְרּבָ ה ְלָהִקיא ּוְלהֹוִציא ִמּקִ ִלּפָ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ְהֶיה ֻמְכַרַחת ַהּסִ ּתִ ה, ַעד ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ְלָעה  ּבָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִפּלֹות ְוָכל ִמיֵני ִניצֹוצֹות ַהּקְ ַעת ְוָהַרֲחָמנּות ְוַהּתְ ְלָעה, ְוָכל ַהּדַ ּבָ ֹות ׁשֶ ֻדּשׁ ַהּקְ
ֻמְכַרַחת  ְהֶיה  ּתִ ַהּכֹל  ִרית,  ַהּבְ ָגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ּוִבְפָרט  ים,  ָהַרּבִ ֵעינּו  ּוְפׁשָ ֲחָטֵאינּו  ַעל־ְיֵדי 
ַלע  תּוב, ַחִיל ּבָ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ּה ּוִבְטָנּה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ִויֻקּיַ ְרּבָ ְלָהִקיא ּוְלהֹוִציא ִמּקִ
ה  ן ֲהָקאֹות ַהְרּבֵ ה ִלּתֵ ִלּפָ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ּנּו ֵאל. ְוִתְהֶיה ֻמְכַרַחת ַהּסִ ְטנֹו ֹיִרׁשֶ ַוְיִקֶאּנּו ִמּבִ
ּה ּוִבְטָנּה,  ְרּבָ ׁש ִמּקִ ִקיא ְותֹוִציא ַגם ַעְצמּות ַחּיּוָתּה ַמּמָ ר ּתָ ָעה, ַעד ֲאׁשֶ ָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּבְ
ים  ַרּבִ ֵגִרים  ְירּו  ְוִיְתּגַ ֹאְיֶביָך.  ֶקֶרב  ּבְ ְרֵדה  ּיֹון  ִמּצִ ְיֹהָוה  ַלח  ִיׁשְ ָך  ֻעזְּ ה  ַמּטֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
י  ם ּכִ ּלָ ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּכַֹח ַמְלכּוֶתָך, ְוֵיְדעּו ּכֻ ירּו ּכָ ָרֵאל, ְוַיּכִ ָך ִיׂשְ ים ְוִיּתֹוְספּו ַעל ַעּמְ ּיִ ֲאִמּתִ
ה  א ְוִיְתַעּלֶ ׁש ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנּשֵׂ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ל ָהָאֶרץ. ְוִיְתּגַ ָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ה הּוא ְיֹהָוה ְלַבּדֶ ַאּתָ
ים  ַחּיִ רּוַח  ַמת  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְוֹכל  ֶמָך,  ִבׁשְ ִיְקְראּו  ר  ָבׂשָ ֵני  ּבְ ְוָכל  עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ַעל  בֹוְדָך  ּכְ
ְרֵסם  ֵלא ָכל ָהָאֶרץ. ְוִיְתּפַ ֶמָך, ּוְכבֹוד ְיֹהָוה ִיּמָ נּו ָכבֹוד ְוָהָדר ִלׁשְ ֶאָחד ִיּתְ ם ּכְ ּלָ יו, ּכֻ ַאּפָ ּבְ
ל  ין ּכָ בֹוְדָך ּבֵ ם ּכְ דֹול ּוִפְרסּום ׁשֵ ֵאי עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ַרַעׁש ּגָ ה ֱאָלהּוְתָך ְוַאְדנּוְתָך ְלָכל ּבָ ּלֶ ְוִיְתּגַ

ירּו ֹכַח ַמְלכּוֶתָך: ְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו ְוַיּכִ ֵני ָאָדם, ְוִיׁשְ ּבְ

ה  ָראָת ִלְכבֹוֶדָך, ְוַגּלֵ ר ּבָ עֹוָלְמָך ֲאׁשֶ נּו ּבְ ה ִנְפָלאֹות ִעּמָ ִעים, ֲעׂשֵ ִמים ּדֵ ל עֹוָלם, ּתְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ין ַהּגֹוִים  זּוֵרינּו ִמּבֵ ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ְוהֹוַפע ְוִהּנָ ּכְ
קֹול  ָכל ָהעֹוָלם ּבְ ַמע ְמֵהָרה ּבְ ָ ְרסּום ֱאָלהּוְתָך ִיּשׁ ֵתי ָאֶרץ. ְוקֹול ּפִ ְרּכְ ּנֵס ִמּיַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו ּכַ



ה ְלתֹוָרה ח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשיח

י ִמי  ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ּכִ קֹולֹו ִנְפָלאֹות, ֹעׂשֶ מֹו קֹול ְרָעִמים. ַיְרֵעם ֵאל ּבְ דֹול, ּכְ ַרַעׁש ּגָ
ים ָהבּו  חֹות ַעּמִ ּפְ תּוב, ָהבּו ַליֹהָוה ִמׁשְ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ בּורֹוֶתיָך, ִויֻקּיַ ִיְתּבֹוֵנן ַרַעם ּגְ
ים.  ְיֹהָוה ַעל ַמִים ַרּבִ בֹוד ִהְרִעים  ִים ֵאל ַהּכָ ְיֹהָוה ַעל ַהּמַ ְוֶנֱאַמר, קֹול  ָוֹעז.  בֹוד  ַליֹהָוה ּכָ

ים: ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ֶאת ְיֹהָוה ּכַ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ְוִתּמָ

ן ְלַחּיַת  ּתֵ ִים. ַאל ּתִ יִנים ַעל ַהּמָ ּנִ י ּתַ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ ָעְזָך ָים ׁשִ ה ּפֹוַרְרּתָ ּבְ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָרֵאל, ּוְתעֹוֵרר  ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ח ָלֶנַצח. ָעְזֵרנּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּכַ ׁשְ ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך ַחּיַת ֲעִנֶייָך ַאל ּתִ
ֲעֵדנּו ִמְלֲחמֹות ְיֹהָוה, ְויֹוִציא אֹוָתנּו  ְלחֹום ּבַ ּיִ יק ָהֱאֶמת ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשֹוְלָחיו, ׁשֶ ּדִ ַרֲחֵמי ַהּצַ
ְטָרא  ֵמַהּסִ יֹוִציא  דֹוָלה  ַהּגְ ּוְגבּוָרתֹו  ּוְבֹכחֹו  ִלּפֹות.  ְוַהּקְ ְטָרא ַאֲחָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ יֶהם  ּנֵ ׁשִ ין  ִמּבֵ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ְוָכל  ַעת  ְוַהּדַ ָהַרֲחָמנּות  ְוָכל  ִפּלֹות  ַהּתְ ְוָכל  ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ַאֲחָרא 
א ְיֹהָוה, ַרֵחם  ִרית. ָאּנָ ָגם ַהּבְ ים, ּוִבְפָרט ַעל־ְיֵדי ּפְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה, ּבַ ָ ֻדּשׁ ְלעּו ִמן ַהּקְ ּבָ ׁשֶ
ֶלה,  ֵצל עֹוֵבר, ּוְכָעָנן ּכָ זֶה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, ּכְ ָעֵלינּו, חּוס ַוֲחֹמל ַעל ְמַעט ָיֵמינּו ַהֲחרּוִצים ּבְ
ֲעֵלי  ים ּבַ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ים, ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵענו ּבְ ֶבת. ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ּוְכרּוַח נֹוׁשָ
ְעּבּוד  ְמָאה ְלָטֳהָרה, ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ִמּשִׁ ה ַעל־ָיָדם ָלֵצאת ִמּטֻ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ׁשֶ ַח ּוְגבּוָרה ְגּ ֹכּ
מֹוֵתינּו, חּוס  נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ְמָחה, ֵמֵאֶבל ְליֹום־טֹוב. חּוס ַוֲחֹמל ַעל ַנְפׁשֵ גֹון ְלׂשִ ה, ִמּיָ ִלְגֻאּלָ
ָהְרחֹוָקה  זּוָפה,  ַהּנְ ֶפׁש  ַהּנֶ ָצַרת  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ָצָרה  ֵאין  י  ּכִ נּו,  ְוַטּפֵ עֹוָלֵלנּו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל 
ֶפה  ר ֹלא ּבְ ר ְלַהֲעִריְך ּוְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ ָרה ַהזֹּאת ִאי ֶאְפׁשָ ר ֹעֶצם ַהּצָ ַמִים, ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ֵמָאִביָה ׁשֶ
ּסּוִרין  רֹות ְוַהּיִ ל ַהּצָ ֶפׁש עֹוָלה ַעל ּכָ י ָצַרת ַהּנֶ ְרִמיָזה, ּכִ ָבה ְוֹלא ּבִ ַמֲחׁשָ ְכָתב ְוֹלא ּבְ ְוֹלא ּבִ
ים,  ְוִנְצִחּיִ עֹוָלם  י  ַחּיֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ד  ּוְלַאּבֵ ְלַהְפִסיד  ְיכֹוִלין  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ט  ְוׁשָ ַהּפֹוֵרַח  ְפָסד,  ְוַהּנִ ֶלה  ַהּכָ ַהזֶּה  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ְעּתּוִעים  ּתַ ה  ַמֲעׂשֶ ֶהֶבל  ַעל־ְיֵדי  ם,  ִחּנָ ּבְ
ה, ָאִבינּו  יֵלנּו ָנא ֵמַעּתָ ְדנּו. ַהּצִ ִאּבַ ֶ ְדנּו ַמה ּשׁ ֵצל עֹוף ַהּפֹוֵרַח, ּוְכָבר ִהְפַסְדנּו ְוִאּבַ ְמֹאד ּכְ
ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ יל,  ּוַמּצִ ּפֹוֶדה  ָנא,  יֵלנּו  ַהּצִ ָנא,  ֵדנּו  ּפְ ָחָזק,  ּגֹוֵאל  ָנא  ְגָאֵלנּו  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ְלָעֶדיָך ֵאין  ָך. ּוִמּבַ ְכָלִלים ּבְ ים ַהּנִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֶניָך ַהּצַ י ִאם ָעֶליָך ְוַעל ּבָ ְסִמיָכה ְוִתְקָוה ּכִ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ֵאין  יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ּבְ יַע, ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ
ָך  ָקה ִלי ָעְרֵבִני. ֲעֹרב ַעְבּדְ רֹום ְיֹהָוה ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ה. ּדַ א ָאּתָ ָלנּו ֶמֶלְך עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך ֶאּלָ
ָך  ַחְסּדֶ ָך ּכְ ה ִעם ַעְבּדְ לּו ִליׁשּוָעֶתָך ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקָך. ֲעׂשֵ קּוִני זִֵדים. ֵעיַני ּכָ ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ
ֶמת ֲאִני  יֹוָנה ִאּלֶ יָך. ּכְ ְמָרה ֵעדּות ּפִ ִני ְוֶאׁשְ ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ י, ּכְ ה ִעּמִ ָך ֲעׂשֵ ַחְסּדְ ֵדִני. ּכְ יָך ַלּמְ ְוֻחּקֶ
ֵסֶתר  ַלע ּבְ ַחְגֵוי ַהּסֶ יֹוָנה ּבְ ין ַהחֹוִחים, ּכְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ית, ּכְ ּיִ ה ְלַרֲחֶמיָך ְוִליׁשּוָעְתָך ָהֲאִמּתִ ְמַצּפֶ
ֹוְנִאים  ל ַהּשׂ י ְצָדִדים. ּוִמּכָ ּדֵ ָדִדים ּוִמּצִ ל ַהּצְ ן ָלֲחצּוִני אֹוְיַבי ְוָצַרי ְורֹוְדַפי ִמּכָ ְדֵרָגה, ּכֵ ַהּמַ
י ֲאִני ֲאִני  ַעְצִמי, ּכִ מֹוִני ּבְ ָכל־ֵעת, ֵאין ִלי ׁשּום ׂשֹוֵנא ְורֹוֵצַח ּכָ ְוָהרֹוְצִחים ָהעֹוְמִדים ָעַלי ּבְ
י ַעל ּגּוִפי  נֹוַתי, ְוֹלא ַחְסּתִ י ַעל ָיַמי ּוׁשְ ר ֹלא ַחְסּתִ ָכל ָהַאְכָזִרים, ֲאׁשֶ ּבְ דֹול ׁשֶ הּוא ָהַאְכָזר ַהּגָ
י  ּנִ ל ַהּדֹורֹות ָהֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמּמֶ י ְוַעל ּכָ י ַעל עֹוָלַלי ְוַטּפַ ָמִתי, ְוֹלא ַחְסּתִ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ְוַנְפׁשִ
י ְמֹאד ֵמעֹוִדי  ְוֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ י ְלָפֶניָך  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָעִויִתי  ל ַהּדֹורֹות, ְוָחָטאִתי  ּכָ ַעד סֹוף 
ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  י, לּוֵלא  ַמְלּתִ ּגָ ׁשֶ ִלי ַמה  י  ָגַמְלּתִ י  ּכִ י,  ְלַנְפׁשִ ִלי, אֹוי  ַהזֶּה. אֹוי  ַהּיֹום  ַעד 
ֶאת  ָמָצא  ָהֱאֹלִהים  ק,  ֶאְצַטּדָ ָמה  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  אֹוַמר  ָמה  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָעְנִיי  ּבְ י  ָאַבְדּתִ ָאז 
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יֹום ַהזֶּה. ְלָך ְיֹהָוה  ִנים ּכַ ת ַהּפָ ׁשֶ ָדָקה ְוִלי ּבֹ ה, ְלָך ְיֹהָוה ַהּצְ ָמה ַרּבָ ַאׁשְ ֲעֹוִני, ִהְנִני ְלָפֶניָך ּבְ
י  יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ָלאֹות ֲאׁשֶ ְלֵאי ּפְ ְפָלאֹות ּפִ ְוַהּנִ ים  ל ַהּטֹובֹות ְוַהֲחָסִדים ְוַהִנּסִ ָדָקה ַעל־ּכָ ַהּצְ
ִעים  ׁשָ ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעוֹונֹות ְוַהּפְ ִנים ַעל ּכָ ת ַהּפָ ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוִלי ּבֹ ּבְ
ָכל יֹום  י ּבְ יִתי ּוָפַגְמּתִ ָעׂשִ ים ֲעכּוִרים ׁשֶ בֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוַמֲעׂשִ ָגִמים ּוַמֲחׁשָ ְוַהּפְ
ָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  ׁש ִמּמְ אִתי ְלַבּקֵ ָויֹום ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ֲאָבל ַעל זֶה ּבָ
ים ְוִנְפָלאֹות  דֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ִנּסִ ה ּגְ ה, עֹוׂשֶ דֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ּגְ
ָעה ּוְבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע,  ָכל־ֵעת ּוְבָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ה ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות ּבְ ר. עֹוׂשֶ ַעד ֵאין ִמְסּפָ
י,  ֲאִמּתִ ַרֲחָמנּות  ּבְ ַעְצִמי  ַעל  ְלַרֵחם  ה  ֵמַעּתָ ַאְתִחיל  ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ ַעְצִמי,  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ יֵלִני  ּצִ ּתַ ׁשֶ
ה עֹוד  ַחת ָיֶדיָך, ְלַבל ֶאֱעׂשֶ ר ּתַ ִמְסּפָ צּוִבים ּבְ פּוִרים ְוַהּקְ נּוִיים ְוַהּסְ ְלַרֵחם ַעל ְמַעט ָיַמי ַהּמְ
ֹלא  י  ַעְלּתִ ּפָ ָאֶון  ִאם  ָלל,  ּכְ ָך  ֶנְגּדְ ָגם  ּפְ ׁשּום  ם עֹוד  ֶאְפּגֹ ְוֹלא  ָלל,  ּכְ ְרצֹוְנָך  ֶנֶגד  ָבר  ּדָ ׁשּום 
ְלקּו  ְסּתַ ּנִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ל ַהּמִֹחין ְוַהּדַ יב ִלי ּכָ ה ְלָהׁשִ אֹוִסיף ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ּוְתַצּוֶ
עֹוָלם,  ּבָ ֹות ׁשֶ ֻדּשׁ ָכל ַהּקְ דֹוָלה ּבְ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ י ּבִ ׁש ֶאת ֹמִחי ְוַדְעּתִ ים, ּוְתַקּדֵ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ּנִ ִמּמֶ
ִליָטה ַוֲאִחיָזה  ְפֵני ַתֲאַות ִנאּוף, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ׁשְ רּוסֹות ּבִ י ּפְ ּלִ ְהיּו ַהּמִֹחין ׁשֶ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ֶכל  ה ִלְפֹרס ְמִחיצֹות ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ י ּכְ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ ֲאָוה ַהזֹּאת ַלֲעלֹות ַעל ּדַ ַלּתַ
ֱאֶמת  ה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּבֶ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ְלטּו ִבי ָזִרים ּכְ ֲאָוה ַהזֹּאת ְוַאל ִיׁשְ ְפֵני ַהּתַ ְלָהֵגן ּבִ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ִריׁשּות ּכִ ה ְוַהּפְ ָ ֻדּשׁ ְבַתְכִלית ַהּקְ

ה  ּפֶ ּוִפְתחֹון  יָך,  ְלדֹוְרׁשֶ טֹוָבה  ְוִתְקָוה  ִליֵרֶאיָך  ה  ִהּלָ ּתְ ָך,  ְלַעּמֶ ְיֹהָוה  בֹוד  ּכָ ן  ּתֵ ּוְבֵכן 
ל ְוִיְתרֹוֵמם  ּדֵ ְך ְוִיְתּגַ דֹול ַעל ָיֵדינּו ָתִמיד, ְוֻיְמׁשַ בֹוְדָך ַהּגָ ל ּכְ ּדֵ ְתּגַ ּיִ נּו ׁשֶ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ּוְתַזּכֵ
ע  ּפַ ּיֻׁשְ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בֹוד  ַהּכָ ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם,  ּבָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בֹוד  ּכָ ה  ְוִיְתַעּלֶ
ֲעֹונֹוֵתנּו,  ּבַ נּו  ֵמִאּתָ ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ בּוָאה  ַהּנְ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ָלנּו  ְוַתֲחזֹור  עֹוָלם,  ּבָ בּוָאה  ַהּנְ ַפע  ׁשֶ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ יְך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם. ְוַתְמׁשִ אּו ּבְ תּוב ְוִנּבְ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ
ַעת  ּפָ ל ַהׁשְ נּו ִלְהיֹות ְראּוִים ְלַקּבֵ ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ָרֵאל ָחְכָמה ּוְגבּוָרה ַוֲעׁשִ ִיׂשְ

ִכיָנה: ָרַאת ַהׁשְ בּוָאה ְוַהׁשְ ַהּנְ

ֲחלּוֵאנּו  ֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו ּוְלָכל ּתַ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ים, ְוִתְרּפָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַמִים ְלָכל חֹוֵלי ַעּמְ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו, ְוִתׁשְ
ַהֶנֶפׁש  ְרפּוַאת  ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ חֹוֵלי  ָאר  ׁשְ תֹוְך  ּבְ לֹו  ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל  לֹוִנית(  ּפְ ן  ּבֶ ִלְפלֹוִני  )ּוִבְפָרט 

י  ּכִ ָלל  ּכְ ַבע  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ ּוְסִמיָכה ַעל ׁשּום ְרפּוָאה  ְקָוה  ּתִ ָלנּו ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ַהּגּוף,  ּוְרפּוַאת 
ה. ְרָפֵאנּו ְיֹהָוה  ם, רֹוֵפא ֱאֶמת, רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ה רֹוֵפא ִחּנָ י ַאּתָ ִאם ָעֶליָך ְלַבד, ּכִ

ה: ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ

ֵתי  ְרּכְ ִמּיַ ּנֵס  ּכַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ַהּגֹוִים  ין  ִמּבֵ זּוֵרינּו  ּפְ ְוָקֵרב  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם 
ָרֵאל,  ָך ִיׂשְ ה ִויּתֹוֵסף ִקּבּוץ ַעּמְ ל ְוִיְתַרּבֶ ּדֵ ְנפֹות ָהָאֶרץ. ְוִיְתּגַ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרּבַ ָאֶרץ, ְוַקּבְ
ָך  ַעּמְ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִקּבּוץ  ַעל  ים  ַרּבִ ֵכִנים  ׁשְ ְוִיּתֹוְספּו  ָוֵעת,  ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ְמֻרּבָ תֹוְספֹות  ּבְ
דֹול  ִקּבּוץ ּגָ דֹוָלה, ּבְ ָנה ְגּ ַכּוָ ִפּלֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ּבְ ל ּתְ ּלֵ ה ָתִמיד ְלִהְתּפַ ָכל ֵעת. ְוִנְזּכֶ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ָגדֹול  ִרּבּוי  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ית  ּבֵ ל  ּדֵ ְוִיְתּגַ ה  ְוִיְתַרּבֶ ֶמֶלְך.  ַהְדַרת  ָעם  ָרב  ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוָרב, 
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ר  ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ַוֲעצּוִמים  ים  ַרּבִ ים  ּתִ ּבָ ִיְבנּו  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ָוָרב,  ְוָעצּום 
ִקּבּוץ  ּבְ לּו  ּדְ ְוִיְתּגַ ִיְתַרּבּו  ר  ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ רּוֵפי ְתִפּלֹות  ְוַתְכִלית ִמּצֵ ַעד ֵאין ֵקץ 
ים ְלֵאין ֵקץ,  ָפׁשֹות ַיַחד ּוְתָצֵרף ֵמֶהם ֵצרּוִפים ְקדֹוׁשִ ל ָהֲאָבִנים ְוַהּנְ ץ ּכָ דֹול ְמֹאד. ּוְתַקּבֵ ּגָ
ים  דֹוִלים ְוַרּבִ ְנָיִנים ָנִאים ּגְ ב ַלְחׁשֹב, ְוִיְהיּו ִנְבִנים ֵמֶהם ּבִ ר ְוַהּלֵ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ֶ ַמה ּשׁ
ר ֹלא ָעלּו ְלָפֶניָך  ים ֲאׁשֶ דֹוִלים ֲחָדׁשִ ֲעׁשּוִעים ּגְ ׁשַ ֶהם ּבְ ע ּבָ ֲעׁשַ ּתַ ֵאר ְוִתׁשְ ַעד ֵאין ֵקץ ְוִתְתּפָ
ְכִניס  ּתַ ֵקץ,  ְלֵאין  ְתַרּבּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְנָיִנים  ְוַהּבִ ים  ּתִ ַהּבָ ֵמִרּבּוי  ר  ֲאׁשֶ ַעד  עֹוָלם,  ִמימֹות 
ָאְזִלין  ּדְ מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ ָפׁשֹות ָהֲעׁשּוקֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ה ֶאת  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ּתִ ץ ְוֶתֱאסֹוף ְלתֹוְך ַהּבָ ּוְתַקּבֵ
ל חּוצֹות,  ֹראׁש ּכָ ִכים ּבְ ּפָ ׁשְ דֹוׁשֹות ַהּנִ ל ָהֲאָבִנים ַהּקְ ין ַהּגֹוִים, ֶאת ּכָ ִאין ַהְמֻפָזִרים ּבֵ ַעְרִטּלָ
ַעל  ֲעֵליֶהם,  ַרֵחם  ּתְ ה  ּוֵמַעּתָ חּוצֹות,  ל  ּכָ ֹראׁש  ּבְ ֹקֶדׁש  ַאְבֵני  ְכָנה  ּפֵ ּתַ ׁשְ ּתִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַרֲחִמים  ֵלא  ְוִתּמָ ם.  ִאּתָ ֲאבֹוֵתיֶהם  ּוַבֲעֹונֹות  ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ּבַ ָהֲעׁשּוִקים  ה  ָהֵאּלֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ
עּור ָוֵעֶרְך, ַרֵחם ֲעֵליֶהם  ֲעֵליֶהם ַעד ֵאין ׁשִ ה ְלַבד יֹוֵדַע ֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ י ַאּתָ ֲעֵליֶהם, ּכִ
ְיָתה,  ַהּבַ ָך  ִאּתְ ְוַתַאְסֵפם  ְוַתְכִניֵסם  ִנית,  ׁשֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵצם  ּוְתַקּבְ ְוַתֲחֹזר  ְלַמַעְנָך  ְוָעֵלינּו 
לּו ְוִיּתֹוְספּו ַעד ֵאין  ּדְ ְתַרּבּו ְוִיְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ ִפּלָ ה ְוַהּתְ ָ ֻדּשׁ י ַהּקְ ּתֵ ְוַתַאְסֵפם ִמחּוץ ִלְפִנים, ְלתֹוְך ּבָ

ָכל־ֵעת: ה ּבְ ֵכִנים ַהְרּבֵ תֹוְספֹות ׁשְ ָרֵאל ַיַחד ּבְ ָך ִיׂשְ ֵקץ ְוַתְכִלית, ַעל־ְיֵדי ִקּבּוץ ַעּמְ

ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ַחּטֹאֵתינּו  ְלָכל  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח  ְוִתְמֹחל  ָעֵלינּו,  ַרֲחִמים  ֵלא  ִתּמָ זֶה,  ְוַעל־ְיֵדי 
עּוֵרנּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוַיֲעלּו ְוֵיָראּו ְוֵיָרצּו  ְענּו ְלָפֶניָך ִמּנְ ׁשַ ּפָ ָעִוינּו ְוׁשֶ ָחָטאנּו ְוׁשֶ ֵעינּו ׁשֶ ּוְפׁשָ
ל  ּכָ ְוַתֲהֹפְך  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ל  ּכָ ַעל  ר  ְלַכּפֵ ְוִכְזָבִחים  עֹולֹות  ּכְ ּוְתִחּנֹוֵתינּו  ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ְלָפֶניָך 
ֵבית  ּבְ ים  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י  ָקְדׁשִ ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ ִלְזֻכּיֹות.  ֲעֹונֹוֵתינּו 
ים.  ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית־ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ ִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ ִפּלָ ּתְ
ָעב ְוֶכָעָנן,  ֵעינּו ּכָ ׁשָ ָרֵאל. ְוִתְמֶחה ּפְ ָך ִיׂשְ ַמִים ָלנּו ּוְלָכל ַעּמְ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ יְך ְרפּוָאה ׁשְ ְוַתְמׁשִ
ְוַתֲעִביר  יָך.  ְגַאְלּתִ י  ּכִ ֵאַלי  ׁשּוָבה  ַחּטֹאֶתיָך  ְוֶכָעָנן  ֶעיָך  ׁשָ ּפְ ָכָעב  ָמִחיִתי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ה, ְותֹוִציֵאנּו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה,  דֹוׁשָ ֶמׁש ַהּקְ ֶ יִכים ֶאת אֹור ַהּשׁ ֲחׁשִ ל ָהֲעָנִנים ַהּמַ ק ּכָ ּוְתַסּלֵ
תּוב, ְוָזְרָחה  ּכָ מֹו ׁשֶ א ָעֵלינּו, ּכְ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ֶקר ִיְזַרח ׁשֶ דֹול, ּוְכאֹור ּבֹ ְך ְלאֹור ּגָ ֵמֹחׁשֶ
תּוב, ּוַבל־ֹיאַמר  ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ְכָנֶפיָה. ִויֻקּיַ א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

א ָעֹון: ּה ְנׂשֻ ב ּבָ ֵכן ָחִליִתי ָהָעם ַהּיֹוׁשֵ ׁשָ

ִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה,  ׁש ָלֶהם ּבְ ּיֵ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ים, ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ּוְתַזּכֵ
ל אֹוָתנּו  ה ְוֹלא ְיַבְלּבֵ ן ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ה ַעל־ָיָדם ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּבֶ
ְהֶיה  ּיִ ה ׁשֶ לֹום, ַרק ִנְזּכֶ ִדְמיֹונֹות ּכֹוְזִבים ּוְבִבְלּבּוִלים ָרִעים ַחס ְוׁשָ לֹום, ּבְ ה ַחס ְוׁשָ ַהְמַדּמֶ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ֶלֱאמּוָנה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּקּון, ּבְ ַתְכִלית ַהּתִ רּור ְוַזְך ָוַצח ֶאְצֵלנּו ּבְ ה ּבָ ַדּמֶ ַהּכַֹח ַהּמְ
ָלל.  ְלּבּוִלים ּכְ ִלי ׁשּום ּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבְ ֱאֶמת ּכִ ה ְוַצָחה ּוְנכֹוָנה ּבֶ ָרה ּוְברּוָרה ַזּכָ ֵלָמה ִויׁשָ ׁשְ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ָראָת עֹוָלְמָך ּבִ ה ּבָ י ַאּתָ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּכִ ה ְלַהֲאִמין ּבְ ְוִנְזּכֶ
ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְנִהיִגים  ִמּמַ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַתּצִ ַמֲאָמרֹות.  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְחָלט  ַהּמֻ ֵמַאִין  ֵיׁש 
ּכֹוְזִבים ָחִליָלה.  ִדְמיֹונֹות  ּבְ ָלל  ּכְ נּו  ְעּתֵ ּדַ לּו ֶאת  ְיַבְלּבְ ֶקר, ְוֹלא  ֶ ֵהם ִנְקָרִאים ְנִביֵאי ַהּשׁ ׁשֶ
נּו  ְעּתֵ ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל ּדַ יֵלנּו ׁשֶ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ָחׁש, ְוִתׁשְ ְמַאת ְוֹזֲהַמת ַהּנָ ְך ּוְתַטֵהר אֹוָתנּו ִמּטֻ ּוְתַזּכֵ



ה ְלתֹוָרה ח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשכאּתִ

ָכל ִמיֵני ַהְרָחקֹות, ְוֹלא  ים ְוַהּקֹוְסִמים ּבְ ְרֵכי ַהְמַנֲחׁשִ ָלל, ְוִנְתַרֵחק ִמּדַ ׁשּום ִנחּוׁש ְוֶקֶסם ּכְ
ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו,  ִמים ִעם  ּתָ ה ָתִמיד ִלְהיֹות  ִנְזּכֶ ָלל. ַרק  ּכְ ּכֹוְזִבּיֹות  ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ֱאמּונֹות 
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ית ּכִ ֵלָמה ָהֲאִמּתִ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ יטּות ּבֶ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ּוְלִהְתַנֵהג ַרק ּבִ
יקֹוְרִסים ִמן ָהעֹוָלם,  יִנים ְוַהּכֹוְפִרים ְוָהֶאּפִ עֹות ַהּמִ ל ּדֵ ה ּכָ ר ּוְתַכּלֶ ּבֵ ְוַתֲעִביר ְוַתֲעֹקר ּוְתׁשַ
ִחּדּוׁש  ֵאי עֹוָלם ּבְ ל ּבָ עֹוָלם, ְוַיֲאִמינּו ּכָ ה ּבָ דֹוׁשָ ט ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ּוְתַרֵחם ַעל עֹוָלְמָך ׁשֶ
הּוא  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ַיֲאִמינּו  ַרק  ָלל,  ּכְ הּו  ַהּתֹ ֲחִקיַרת  ַאַחר  ֵיְלכּו  ְוֹלא  ָהעֹוָלם, 
ר ַעל  ְחָלט, ֲאׁשֶ ית ֵיׁש ֵמַאִין ַהּמֻ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ׁשֵ ָראֹו ּבְ ר ּבְ ַרְך ֲאׁשֶ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁש ּבִ ְמֻחּדָ
ה  ֱאמּוָנה. ְוִנְזּכֶ הּו ּבֶ תּוב, ְוָכל ַמֲעׂשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו, ּכְ ם ְועֹוֵמד ּכָ ְיסֹוד ֱאמּוָנה זֹו ַקּיָ
ר  ּטֹוב ֲאׁשֶ ה ִלְראֹות ּבַ ר ִנְזּכֶ ל ְיֵמי עֹוָלם, ַעד ֲאׁשֶ ֵלָמה ּכָ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ּלָ ּכֻ
ֲחָסִדים  נּו  ִעּמָ ה  ְוַתֲעׂשֶ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֶלָעִתיד  עֹוָלְמָך  ֶאת  ׁש  ַחּדֵ ּתְ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ָלנּו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ
ְוֶנֱאַמר,  ילֹות.  ּלֵ ּבַ ֶוֱאמּוָנְתָך  ָך  ַחְסּדֶ ּבֶֹקר  ּבַ יד  ְלַהּגִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ים.  ַרּבִ

ה ֱאמּוָנֶתָך: ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ

ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ יְך  ְוַתְמׁשִ ה.  דֹוׁשָ ְוַהּקְ ַהּטֹוָבה  ֶאֶרץ  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ה  חּוׁשָ ְמֵהָרה  ּוְתִביֵאנּו 
ָרֵאל  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ׁש ֶאת עֹוָלְמָך ּבִ ּלֹו, ּוְתַחּדֵ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ֵלָמה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּשְׁ
ּדֹוֵרׁש אֹוָתּה  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ר  תּוב, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחה ְלַבד,  ּגָ ַהׁשְ ְתַנֶהֶגת ַעל־ְיֵדי  ּמִ ׁשֶ
ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ יְך  ְוַתְמׁשִ ָנה.  ׁשָ ַאֲחִרית  ְוַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ית  ֵמֵראׁשִ ּה  ּבָ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֵעיֵני  ִמיד  ּתָ
ַעל־ְיֵדי  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוִיְתַנֵהג  ּוְמלֹואֹו  ָהעֹוָלם  ׁש  ְוִיְתַחּדֵ ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ַעל  ֵלָמה  ַהּשְׁ
ה נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ֵמָחָדׁש  ָלל, ְוַתֲעׂשֶ ַבע ּכְ י ֶדֶרְך ַהּטֶ ִלי ׁשּום ַהְנָהָגה ַעל־ּפִ ָחה ְלַבד ּבְ ּגָ ַהׁשְ
ל  יר ׁשֶ עֹוָלם, ׁשִ יר ָחָדׁש ּבָ ר ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים. ְוִיְתעֹוֵרר ׁשִ עֹוָלֶמָך ֲאׁשֶ ּבְ
יָעה ּלֹו ְיִמינֹו  ה הֹוׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַליֹהָוה ׁשִ תּוב, ִמְזמֹור ׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִנְפָלאֹות, ּכְ
ר  ּוְלַזּמֵ יר  ָלׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ נּו.  ַנְפׁשֵ דּות  ּפְ ְוַעל  ֵתנּו  ֻאּלָ ּגְ ַעל  ָחָדׁש  יר  ׁשִ ְלָך  ְונֹוֶדה  ָקְדׁשֹו.  ּוְזרֹוַע 
ֶדֶרְך  ּלֹא ְכּ ל ִנְפָלאֹות ׁשֶ יִרים ׁשֶ חֹות ֲחָדׁשֹות, ׁשִ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ן ְלָפֶניָך ִנּגּוִנים ְוׁשִ ן ּוְלַנּגֵ ּוְלַרּנֵ
הּוא,  ְתַער ֶלָעִתיד, ׁשֶ ּיִ ּגּון ׁשֶ יר ְוַהּנִ ֹמַע קֹול ַהּשִׁ ג ַעל ְיֹהָוה ְוִלׁשְ ה ְלִהְתַעּנֵ ְזּכֶ ּנִ ַבע, ַעד ׁשֶ ַהּטֶ
ַנִים  ּוׁשְ ְבִעים  ׁשִ ַעל  ן  ִיְתַנּגֵ ׁשֶ ַהְמֻיָחד  ְמָך  ׁשִ ּבְ לּול  ַהּכָ ע,  ְמֻרּבָ ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ פּול  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ יר  ׁשִ

ֶנה: תּוב, עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִמְנָין ֶחֶסד, ִויֻקּיַ ִניִמין ּכְ

ִני  ַזּכֵ א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק טֹוב  ִלי  ן  ּתֶ ָאמּות,  ְוֹלא  ְוֶאְחֶיה  ים  ַחּיִ ִלי  ן  ּתֶ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְתַער ֶלָעִתיד  ּיִ ּגּון ַהזֶּה ׁשֶ יר ְוַהּנִ ֹמַע קֹול ַהּשִׁ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ִני, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ִני ָחּנֵ ִני, ָחּנֵ ַזּכֵ
ר  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ׁש ֶאת עֹוָלֶמָך. ָמֵלא ַרֲחִמים, טֹוב ּוֵמִטיב, ָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ַחּדֵ ּתְ ֵעת ׁשֶ ּבָ
ָלל, ְוִלְבִלי  ל ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה ּכְ ּכֵ ְוִלְסּתֹם ֵעיַני ְוָאְזַני ֵמֵחיזּו ְדַהאי ָעְלָמא, ִלְבִלי ְלִהְסּתַ
ְוַלֲעבֹוָדֶתָך,  ְמָך  ְלׁשִ נֹוֵגַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ׁשּום  ר  ְלַדּבֵ ְוִלְבִלי  ָלל,  ּכְ ָהעֹוָלם  זֶה  קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ
ִמזֶּה  אִרי  ַלֲעֹקם )ֶאת( ַצּוָ ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוׁש.  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ה  ּוְתִהּלָ ַבח  ָוׁשֶ יר  ׁשִ יַע ֵמֶהם  ּגִ ּיַ ׁשֶ
י ׁשּום ֶהֶבל  זֶה ָהעֹוָלם, ְוֹלא ִיְתַאֵחז ּבִ ָלל ּבְ ה ּכְ ָהעֹוָלם ִלְבִלי ְלָהִניַח ׁשּום ֶהֶבל ְורּוַח ַהּפֶ
ל קֹוַמת ּגּוִפי ְוָיַדי ְוַרְגַלי ֵאֶליָך, ִלְבִלי ַלֲעׂשֹות  ד ּכָ ְעּבֵ ה ְלׁשַ ָלל, ְוֶאְזּכֶ ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ
י ְוָיַדי  ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ י ְוַדְעּתִ ֵאינֹו נֹוֵגַע ַלֲעבֹוָדְתָך, ַרק ֵעיַני ְוָאְזַני ּוִפי ְוִלּבִ ָבר ׁשֶ ֶהם ׁשּום ּדָ ּבָ



ה ְלתֹוָרה ח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשכב

ֵאֶליָך  ִרים  ָ ּוְמֻקּשׁ ִקים  ְמֻדּבָ ִיְהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ִחי,  ְוֹכּ י  ְוָכל חּוׁשַ יַדי  ּגִ ָס"ה  ּוׁשְ ֵאָבַרי  ּוַרַמ"ח  ְוַרְגַלי 
ֱאֶמת ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ַעד  ִדים ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ְעּבָ יץ ְוָחָזק, ּוְמׁשֻ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
ן ַעל  ר ִיְתַנּגֵ ְתַער ֶלָעִתיד ֲאׁשֶ ּיִ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ יר ַהזֶּה ַהּקָ ֹמַע ֶלָעִתיד קֹול ַהּשִׁ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ים  ְוַהְמַקּוִ ים  ְוַהְמַצּפִ ים  ֵרי ַהְמַחּכִ ְמעּו ֹזאת, ַאׁשְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵרי ָאְזַנִים  ַנִים ִניִמין. ַאׁשְ ּוׁשְ ְבִעים  ׁשִ
יִקים  ּדִ ֹמַע ְמחֹול ַהּצַ ים ִלְראֹות ְוִלׁשְ ה ְלָהִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ְזּכֶ ּיִ ְבַחר ּוְתָקֵרב ׁשֶ ֵרי ּתִ ָלזֶה, ַאׁשְ
ָפִלים,  ׁשְ יּהַ  ַמְגּבִ ּכֹל,  ֲאדֹון  ַעד.  ְלעֹוְלֵמי  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ יר  ַהּשִׁ ִלְפֵניֶהם  ן  ְתַנּגֵ ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבָ
י,  ַחּיַ ָלאֹות ּבְ י ּפְ ה ִעּמִ ל ְוֶאְביֹון, טֹוב ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ֲעׂשֵ ה ּדַ ּפָ ֵמִקים ֵמָעָפר ּוֵמַאׁשְ
ְנִעימּות ְמִתיקּות,  ֲעֵרבּות,  ָיַדְעּתָ ֶאת  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהזֶּה  ַלּטֹוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ְנִעימּות  ָלל  ּכְ ּמַֹח  ּבַ ְוִלְתּפֹס  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת,  ְקָוה  ַהּתִ ׁשּוַקת  ּתְ ְיִדידּות, 
ה  תּוב, ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ , ּכְ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ י ִאם ַאּתָ יר ַהזֶּה, ּכִ ַהּשִׁ
ִני ְמֵהָרה ָלסּור  ים, ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ֶלא ְלַחּיִ י ּפֶ ה ִעּמִ ֹמִני, ַוֲעׂשֵ גּום ְוָרחֹוק ּכָ ה לֹו. ַרֵחם ַעל ּפָ ִלְמַחּכֵ
ֱאֶמת ְוִלְראֹות  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ ה ִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ֵעיֶניָך ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ּבְ ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב  ֵמָרע 
ים ׂשַבע  ֵהיָכלֹו, ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ר ּבְ ֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ ים, ַלֲחזֹות ּבְ ֶאֶרץ ַהַחּיִ טּוב ְיֹהָוה ּבְ ּבְ

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ׂשְ

ְהֶיה ָראּוי  ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ יר ַהזֶּה, ּבְ ָבר ָזָכה ְלקֹול ַהּשִׁ ר ּכְ י, ֲאׁשֶ יק ֲאִמּתִ נּו ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ּוְתַזּכֵ
תֹוַכְחּתֹו  ַעל־ְיֵדי  ן־ֵעֶדן  ּגַ ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ֵריַח  ְלעֹוֵרר  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ְלהֹוִכיַח 
ֵמֹחל  ְלָטֳהָרה  ְמָאה  ִמּטֻ ּוְלַהֲעלֹוֵתנּו  ִלְזֻכּיֹות  ֲעֹונֹוֵתינּו  ל  ּכָ ַלֲהֹפְך  ֹכַח  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוָבה, 
ה ֲחָזָקה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ מֹוֵתינּו  ְוִנׁשְ נּו ְורּוֵחנּו  ַנְפׁשֵ ִויַחזֵּק ֶאת  ן־ֵעֶדן  ּגַ יְך ָעֵלינּו ֵריַח  ְוַיְמׁשִ ְלֹקֶדׁש, 
ל ֶאת  ִויַבּטֵ ְוַיֲעֹקר  ְוַיְכִניַע  ה  ִויַכּלֶ ר  ּבֵ ִויׁשַ ל ָצֵרינּו ְורֹוְדֵפנּו,  ּכָ ְוַיְכִניַע ְלָפֵנינּו ֶאת  ּוְנכֹוָנה, 
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְדגּוָפא,  ְמזֹוָנא  הּוא  ׁשֶ ע,  ָהָרׁשָ ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ָעֵקב  הּוא  ׁשֶ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ָעֵקב 
יר ּוְלַחזֵּק ְמזֹוָנא  הּוא ְמזֹוָנא ְדגּוָפא, ּוְלַהְגּבִ ה ׁשֶ ִתּיָ ר ְלַגְמֵרי ַתֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּבֵ נּו ְלׁשַ ֻכּלָ
תּוב, ְיֹהָוה  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ית. ִויֻקּיַ ּיִ ל ִיְרַאת ְיֹהָוה ָהֲאִמּתִ הּוא ֵריַח טֹוב ׁשֶ ָמָתא ׁשֶ ְדִנׁשְ
ְבִחיַנת ְמזֹוָנא  דֹוָלה ּבִ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ֵתנּו ּבִ ִתּיָ ל ֲאִכיָלֵתנּו ּוׁשְ רֹוִעי ֹלא ֶאְחָסר. ְוִתְהֶיה ּכָ
ֶמֶלְך  עֹוג  ִמְלֶחֶמת  ֲעֵדנּו  ּבַ ְוִיְלחֹום  ַנְפׁשֹו.  ְלׂשַֹבע  אֹוֵכל  יק  ַצּדִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמָתא,  ְדִנׁשְ
ל  ן ִמן ָהעֹוָלם, ִעם ּכָ ׁשָ ת עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ל ְקִלּפַ ר ְוַלֲעֹקר ּוְלַכּלֹות ּוְלַבּטֵ ּבֵ ן, ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ׁשָ ַהּבָ
ֹכַח  י  ָחׁש, ָהרֹוְדִפים ַאַחר ֲחלּוׁשֵ ַהּנָ זֹוֲהַמת  ֵהם  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְטִרין אֹוֲחָרִנין  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ
ְפֵניֶהם, חּוָסה ַעל ַעם ָעִני  נּו ֹכַח ַלֲעֹמד ּבִ י ֵאין ּבָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ א ְיֹהָוה, ַאּתָ ָרֵאל, ָאּנָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ּבְ ׁשֶ
ֲעֵדנּו  ֲחמּו ּבַ ּלָ ּיִ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ מֹונּו ַהּיֹום. ּוְתעֹוֵרר ֶאת ֵלב ַהּצַ י ֹכַח ּכָ ְוֶאְביֹון, ַעל ֲחלּוׁשֵ
ַגם  ִמּפְ ּוִבְפָרט  ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ ּוְתַטֲהֵרנּו  ּוְברּוָחִנּיּות.  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְורֹוְדֵפינּו  ָצֵרינּו  ל  ּכָ ִעם 
ה,  דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ לֹום, חּוץ ְלַמֲחֵנה ִיׂשְ ח ַחס ְוׁשָ ּלַ ּתַ ּלֹא ֶאְתַרֵחק ְוֹלא ֶאׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ ִרית, ּבְ ַהּבְ
א ְיֹהָוה, ָמֵלא ַרֲחִמים,  ם. ָאּנָ ָ ִחים ִמּשׁ ּלְ ּתַ ִרית ִמׁשְ ּבְ ֵמִאים ּוִבְפָרט ַהּפֹוְגִמים ּבַ ל ַהּטְ ר ּכָ ֲאׁשֶ
ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהּמִֹחין  ַעל־ְיֵדי  ֲעִדי  ּבַ ָאֵגן  ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ְלָטֳהָרה.  ְמָאה  ִמּטֻ ְמֵהָרה  ְוַהֲעֵלִני  ָעַלי  ַרֵחם 
ְפֵני ִהְרהּוִרים  רּוסֹות ּבִ ה ְמִחיצֹות ּפְ ֹלׁשָ ְהיּו ַהּמִֹחין ׁשְ ּיִ ְפֵני ָכל ִהְרהּוִרים ְוַתֲאַות ִנאּוף, ׁשֶ ּבִ
ָרֵאל  ֱאֶמת, ְוֶתֱאֹסף אֹוִתי ְלתֹוְך ַמֲחֵנה ִיׂשְ ִרית ּבֶ ת ַהּבְ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ֶאְזּכֶ ְוַתֲאָוה ַהזֹּאת, ַעד ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה ח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשכגּתִ

ִלְמזֹוָנא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָקדֹוׁש.  ַמֲחֶניָך  ְוָהָיה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַמֲחֵנה 
ֵאיָמה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָך  ּוְלָעְבּדְ ֶפׁש,  ַהּנֶ י  ְלַגּבֵ ַהּגּוף  ל  ְלַבּטֵ ְדגּוָפא  ְמזֹוָנא  ּוְלַהְכִניַע  ָמָתא  ְדִנׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֵמַעּתָ ית ּכִ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ֲאִמּתִ ַפַחד ּבְ ּבְ

ל  ִמיד ֶאְצֵלינּו ְוֵאֶצל ּכָ ֵלמּות ּתָ ׁשְ ְהֶיה ָהֵרָאה ּבִ ּתִ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ּוְתַחזֵּק ְוַתְבִריא ֶאת ָהֵרָאה ַהּקְ
יֵלנּו  ָראּוי, ְוַתּצִ ֶוה ּכָ ָ ֶמזֶג ַהּשׁ ִמיד ּבְ ִמּיּות ּוְברּוֳחִניּות, ְוִתְתַנֵהג ּתָ ַגׁשְ ָרֵאל, ּבְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ְך ָעֵלינּו  ן ְוֻיְמׁשַ ּקֵ ְתּתַ ּיִ ה ׁשֶ עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ּבָ ל ָהֳחָלִאים ׁשֶ ל ִמיֵני ָחְלֵיי ָהֵרָאה ּוִמּכָ ַרֲחֶמיָך ִמּכָ ּבְ
יֵלִני ֵמַהְבֵלי עֹוָלם  ְוַתּצִ ה.  דֹוׁשָ י ְלָפֶניָך ַעל־ְיֵדי ָהֵרָאה ַהּקְ ְרּתִ ִהְזּכַ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ ת  ַ ְקֻדּשׁ
עֹוָלם, ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתם  ּבָ ל ַהֲהָבִלים ׁשֶ ן ּכָ ה ְלַתּקֵ ְעּתּוִעים, ְוִנְזּכֶ ה ּתַ ַהזֶּה, ֵמֶהֶבל ַמֲעׂשֵ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבּוֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ַלֲהָבִלים  ּוְלָהְפָכם 

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: דֹוָלה ּכִ ְגּ

ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

יֵמי ֹראׁש  ה ּבִ דֹול. ְוִנְזּכֶ ֵלמּות ּגָ דֹוָלה ּוִבׁשְ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ָנה ּבִ ָ ל ֹראׁש־ַהּשׁ נּו ְלַקּבֵ ּוְתַזּכֵ
י  ּכַֹח ָהֲאִמּתִ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ין  ֲעׂשִ ַהּנַ ּקּוִנים  ְוַהּתִ ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ִעם 
ְפֵני  רּוסֹות ּבִ ה ְמִחיצֹות ּפְ ֹלׁשָ ְהיּו ׁשְ ּיִ נּו ׁשֶ ֹראׁשֵ ּבְ ה ֹמִחין ׁשֶ ֹלׁשָ ל ַהּשְׁ ן ּכָ ַעת, ְלַתּקֵ ּוְלִתּקּון ַהּדַ
ַהזֹּאת  ֲאָוה  ַלּתַ ִתְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַעת  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי  ָפֵנינּו  ּבְ ְלָהֵגן  ִנאּוף,  ֲאַות  ּתַ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ נּו ֲאִני ְוָכל ַעּמְ ה ֻכּלָ ה ְוַעד עֹוָלם, ַרק ִנְזּכֶ ָלל ֵמַעּתָ נּו ּכְ ִליָטה ַוֲאִחיָזה ּבָ ׁשּום ׁשְ
ֵלמּות,  ׁשְ ה ּבִ ה ִלְתִפּלָ ֲאָוה ַהזֹּאת ְלַגְמֵרי. ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ְוִלְפֹרׁש ִמּתַ ים ּוְטהֹוִרים ּבֶ ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ
ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ הּוא,  רּוְך  ּבָ קֹום  ַהּמָ ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ָתִמיד  ֵתנּו  ְתִפּלָ ְוִתְהֶיה 
ִריִכין ְלַרֵחם ָעָליו,  ּצְ ל ִמי ׁשֶ ים ֲהגּוִנים ְוַעל ּכָ י, ַעל ֲעִנּיִ ְהֶיה ָלנּו ַרֲחָמנּות ֲאִמּתִ ּיִ ַרֲחִמים, ׁשֶ
ְרצֹוְנָך  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ְוֵגִרים  ְתׁשּוָבה  ֲעֵלי  ּבַ ַלֲעׂשֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ
ית  ּיִ ֲאִמּתִ ְנבּוָאה  ְלרּוַח  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם,  ּבָ ֱאָלהּוְתָך  ּוְלַפְרֵסם  בֹוְדָך  ּכְ ל  ּוְלַגּדֵ ַהּטֹוב, 
ַזּכּות  רּור ְוַזְך ָוַצח ֶאְצֵלינּו ּבְ ה ּבָ ְהֶיה ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ּיִ ה ׁשֶ דֹוָלה, ְלָבֵרר ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ָראּוי  ּכָ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ָבִחים  ּוׁשְ ֳאִרים  ּתָ ר  ְלַסּדֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ דֹול,  ּגָ ּוִבְבִהירּות 
ְוִתְתַחזֵּק  ר  ּבֵ ְוִתְתּגַ ה.  ּוְתִהּלָ ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ַהְמֹרָמם  בֹוֶדָך  ּכְ ם  ׁשֵ ּוְנָבֵרְך  דֹוָלה,  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ּלֹו ַעל־ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָעִתיד, ְוִיְתַנֵהג ּכָ ּלֶ ה ְלִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם, ַעד ׁשֶ

ל  יר ׁשֶ עֹוָלם, ׁשִ יר ָחָדׁש ּבָ ָלל. ְוִיְתַער ׁשִ ַבע ּכְ ֶדֶרְך ַהּטֶ ּלֹא ּכְ ָחה ְוִנְפָלאֹות ְלַבד ׁשֶ ּגָ ְיֵדי ַהׁשְ
ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ֲעֵקבֹו  הּוא  ׁשֶ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ָעֵקב  ֶאת  ְוַתְכִניַע  ה.  ִרּנָ ָהִרים  ְוִיְפְצחּו  ִנְפָלאֹות, 
תּוב, ְוָידֹו  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ו, ִויֻקּיַ ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ר ְוִיְתַחזֵּק ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ַעל ַהּיָ ּבֵ ע, ְוִיְתּגַ ָהָרׁשָ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ן,  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  ַהּיֹוֵצא  ָהר  ַהּנָ ָעֵלינּו  ְך  ְוֻיְמׁשַ ו.  ֵעׂשָ ֲעֵקב  ּבַ אֹוֶחזֶת 

ה ְלַהֲעלֹות ֵריַח טֹוב ְלָפֶניָך: ִנְזּכֶ

ֵהם ְיֵמי  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָנה ַהּקְ ָ יֵמי ֹראׁש־ ַהּשׁ ִמיד. ּוִבְפָרט ּבִ ֱאֶמת ּתָ ֵלָמה ּבֶ נּו ְלִיְרָאה ׁשְ ּוְתַזּכֵ
דֹוָלה ַוֲעצּוָמה, ּוִבְפָרט  ה ְגּ ָ יְך ָעֵלינּו ִיְרָאה ָוַפַחד ְוֵאיָמה ִדְקֻדּשׁ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתְמׁשִ ִיְרָאה, ּתְ
ְוֵאיָמְתָך  ָך  ְחּדְ ּפַ יַע  ּפִ ְוַתׁשְ דֹוָלה,  ְגּ ִיְרָאה  נּו  ִלּבֵ ּבְ ֹבא  ּיָ ׁשֶ נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֹוָפר  קֹול  ִמיַעת  ׁשְ ֵעת  ּבְ



ה ָהרּוַח ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ְנָיָנא י ּתֹוָרה ט י ֶאל ֲאׁשֶ ּתִ תשכד

ֲחוּו ְלָפֶניָך  ּתַ ים ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ֵאי עֹוָלם, ְוִייָראּוָך ּכָ ל ּבָ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ ְוִיְרָאְתָך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ
נּו  נּו, ַזּכֵ ֵלם. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ל ַהּבְ ּכָ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ל  ְלַקּבֵ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
דֹוָלה.  ְגּ ִיְרָאה  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ּוִבְקֻדּשׁ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  דֹוָלה  ְגּ ה  ּוִבְבִכּיָ ּוְבֶחְדָוה 
ָרֶטיָה  ל ּפְ ָראּוי ִעם ּכָ ֵלמּות ּכָ ׁשְ דֹוָלה ּבִ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ִמיַעת קֹול ׁשֹוָפר ּבִ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ׁשְ ְוִנְזּכֶ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ּה, ּוְבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְגּ לּוִים ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ
אֹור  ּבְ ְיֹהָוה  ְתרּוָעה  יֹוְדֵעי  ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ְוֶנֱאַמר,  ֶיֱחָרדּו.  ֹלא  ְוָעם  ִעיר  ּבְ ׁשֹוָפר  ַקע  ִיּתָ ִאם 
ה ּוִבְרצֹוְנָך  י ִתְפֶאֶרת ֻעזָּמֹו ָאּתָ ל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו. ּכִ ְמָך ְיִגילּון ּכָ ׁשִ כּון. ּבְ ֶניָך ְיַהּלֵ ּפָ
ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר  נּו. ְוֶנֱאַמר, ּבַ ָרֵאל ַמְלּכֵ נּו ְוִלְקדֹוׁש ִיׂשְ י ַליֹהָוה ָמִגּנֵ רּום ַקְרֵננּו. ּכִ ּתָ
ָרֵאל  י ֹחק ְלִיׂשְ נּו. ּכִ ֶסא ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ֶלְך ְיֹהָוה. ְוֶנֱאַמר, ּתִ ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ
דֹוָלה  ָנה ְגּ ַכּוָ ר ְלָפֶניָך ַמְלֻכּיֹות ְוִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות ּבְ ה ְלַסּדֵ ט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. ְוִנְזּכֶ ּפָ הּוא ִמׁשְ
יַח ִצְדֵקנּו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה,  ִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ּתָ ה ְלַרּצֹות אֹוְתָך ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ דֹול, ַעד ׁשֶ ֵלמּות ּגָ ּוִבׁשְ
ֶאת  ָלנּו  ְוִתְבֶנה  ְלָגֳאֵלנּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ְיֹהָוה.  ִיְרַאת  ּבְ ַוֲהִריחֹו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ם  ִויֻקּיַ
יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעָבְדָך ּבְ ה ְלַאְרֵצנּו, ְוׁשָ ִגיָלה ְוִרּנָ נּו, ְוָנׁשּוב ּבְ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ָקְדׁשֵ ּבֵ
ֶקֶדם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ֲהׁשִ ּוְכׁשָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ה ָהרּוַח ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ּתֹוָרה ט י ֶאל ֲאׁשֶ

ים ֵהם א.  ּיִ יִקים ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ר כז, יח(: "ִאיׁש  ְדּבָ ּמִ תּוב )ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת רּוַח, ּכְ ּבְ
ל  ּיֹוֵדַע ַלֲהֹלְך ֶנֶגד רּוחֹו ׁשֶ ר רּוַח ּבֹו", ׁשֶ ֲאׁשֶ
י ֵהם  ִחיַנת ֵלב, ּכִ ָרֵאל ֵהם ּבְ ל ֶאָחד. ְוִיׂשְ ּכָ
ְנָחס רכ"א:(, ּוְצִריִכין  דֹוׁש ּפִ ָכל ָעְלָמא )ֹזַהר ַהּקָ א ּדְ ִלּבָ
רּוָחם  ְבִחיַנת  ּבִ ב  ְלַנׁשֵ ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי 
ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ח(  ִסיָמן  ִראׁשֹון  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ן  )ְוַעּיֵ

ַהְינּו  ּדְ ָהַעְפרּוִרּיּות,  ֵמֶהם  ִלְנּפַֹח  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ֲעֵליֶהם ַחס  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ְוַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה 
ָהִאיׁש  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ לֹום.  ְוׁשָ
ִחיַנת ֵלב ִלְדֹלק ְוִלְבֹער  הּוא ּבְ ְרֵאִלי ׁשֶ ׂשְ ַהּיִ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָבבֹות  ַמְלִהיִבים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

יֹוֵתר ב.  ּבְ ָהָאָדם  ּבֹוֵער  ִלְפָעִמים  ם  ּגַ
ה, ְוַגם זֶה ֵאינֹו  ּדָ ַרְך חּוץ ֵמַהּמִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ְוִנְקָרא  ְסָעָרה  רּוַח  ִחיַנת  ִמּבְ זֶה  י  ּכִ טֹוב, 
יִחים  ּגִ ַמׁשְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ֲהִריָסה, 
ּלֹא  ׁשֶ ְסָעָרה,  ָהרּוַח  ְלַהְכִניַע  זֶה  ַעל  ם  ּגַ
ֶאָחד  ל  ּכָ ֵלב  ַרק  ה,  ּדָ ֵמַהּמִ יֹוֵתר  ִיְבֲערּו 
ָראּוי  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִיְתַלֵהב  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ֶוה: ָ זֶג ַהּשׁ ּמֶ ּבַ

ֵעֶרב ג.  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ֵיׁש  ם  ּגַ
ַעל  ַהְינּו  ּדְ ב  ַהּלֵ ַעל  נֹוְפִלים  ֵהם  ּוְכׁשֶ ַרב, 
י  ּכִ ַעְפרּוִרּיּות,  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ זֶה  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְוִנְפָרִדין  ּנֹוֵפל ַעל ַהּנֵר ַעְפרּוִרּיּות  ׁשֶ מֹו ּכְ ּכְ
ְוֵאיָנם  ָהֵאׁש,  ִמיסֹוד  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאׁש  ֶחְלֵקי 
ּבּוי ַהּנֵר,  ְיכֹוִלים ִלְבֹער, ַעל־ְיֵדי זֶה הּוא ּכִ
ַח  ְמַנּפֵ ָהרּוַח  ֲאַזי  ּבֹו,  ִחין  ַנּפְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ
ִרים  ְוִנְתַחּבְ ְוחֹוְזִרים  ר  ַהּנֵ ִמן  ָהַעְפרּוִרּיּות 
ְוִלְפָעִמים  ִלְדֹלק.  ּוַמְתִחיִלין  ָהֵאׁש  ֶחְלֵקי 
ִבין  ַנּשְׁ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ה  ְכּבֶ ּנִ ׁשֶ ר  ַהּנֵ ַמְדִליִקין 



ה ְלתֹוָרה ט ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשכהּתִ

ַעל־ְיֵדי  ַהּנֵר  ין  ְמַכּבִ ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ ָהרּוַח  ּבֹו 
מֹו־ ר, ּכְ ַח ּוַמְפִריד ָהֵאׁש ֵמַהּנֵ ַנּפֵ ּמְ ָהרּוַח ׁשֶ

ִחיַנת  ל ּבְ ַח ּכָ ֵכן ְצִריִכין ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ְלַנּפֵ
ל ֶאָחד  ַהְינּו ִמּכָ ב, ּדְ "ל ִמן ַהּלֵ ָהַעְפרּוִרּיּות ַהּנַ
ִרים ֶחְלֵקי ָהֵאׁש  ָרֵאל, ְוחֹוְזִרין ְוִנְתַחּבְ ׂשְ ִמּיִ

ִרין  ְוִנְתַקּשְׁ ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ל  ְוּכָ ֵלב.  ִחיַנת  ּבְ ין  ְוַנֲעׂשִ ַיַחד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֵלב,  ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ֵלב,  ִחיַנת  ּבְ ם  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִריְך  ּצָ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ

ָראּוי. ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוחֹוזֵר ּובֹוֵער ְלַהּשׁ

ה ְלתֹוָרה ט ִפּלָ ּתְ

ְוִנְלֵאִתי  ְלָבִבי,  ּבִ ָעצּור  ֵאׁש  ּכְ ְלׁשֹוִני.  ּבִ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְבַער־ֵאׁש  ּתִ ֲהִגיִגי  ּבַ י  ִקְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ ַחם  )ט( 

ַדע  ּיֵ י ֵאין ִמי ׁשֶ ה ָיַדְעּתָ אֹוְתָך, ּכִ ל עֹוָלם, ַאּתָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְלֵכל ְוֹלא אּוָכל. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּכַ
ל  ָלל. ַאְך ִעם ּכָ ְך ּכְ ִפיָסא ּבָ ָבה ּתְ י ֵלית ַמֲחׁשָ ה ְלַבד, ּכִ י ִאם ַאּתָ ַרְך ָלֶנַצח, ּכִ ְתּבָ ָך ּתִ ִמּמְ
א  ֵהם ִלּבָ ָך, ׁשֶ ָרֵאל ַעּמֶ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ָראָת עֹוָלְמָך ּבִ ֹגֶדל ֲחִנינֹוֶתָך ְוֹעֶצם ַעְנְוָתנּוֶתיָך, ּבָ זֶה, ּבְ
ַע ֵאֶליָך ָתִמיד,  ְעּגֵ ּתֹוֵקק ְוִלְכֹסף ּוְלִהְתּגַ ְדָכל ַעְלָמא, ְוָנַתּתָ ָלֶהם ֵלב ָלַדַעת ּוְלָהִבין ּוְלִהׁשְ
ר  נּו, ַעד ֲאׁשֶ ִלּבֵ ׁשּוַקת ֱאמּוָנְתָך ּבְ ים, ְוָנַטְעּתָ ְוָקַבְעּתָ ְיִדיַעת ּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ י ֲחַנְנּתָ ּכִ
ֶות ַאֲהָבה  י ַעזָּה ַכּמָ ֵאׁש ֶלָהָבה ֵאֶליָך ָתִמיד, ּכִ ם ּבֹוֵער ּכְ דֹוׁש ִלּבָ ָרֵאל ַהּקָ ָך ִיׂשְ ָלִלּיּות ַעּמְ ּכְ
ים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת  ְלֶהֶבת־ָיּה. ַמִים ַרּבִ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ אֹול ִקְנָאה ְרׁשָ ה ִכׁשְ ָקׁשָ
ְטפּוָה ֵמָרחֹוק ְיֹהָוה ִנְרָאה ָלנּו ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבנּוָך. ַאְך ֵמֹרב  ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיׁשְ
חֹוָרה ְוָהַעְצבּות  ָרה ׁשְ ְבָרה ָעַלי ַהּמָ , ּגָ ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ים ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד ּכַ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ
ר ֵאיִני ָיכֹול ִלְבֹער  ב, ַעד ֲאׁשֶ ר ֵמֲחַמת זֶה נֹוְפִלים ַעְפרּוִריּות ּוְכֵבדּות ַעל ַהּלֵ ְמֹאד, ֲאׁשֶ
ַרֲחֶמיָך ִהְתנֹוְצצּות ֱאָלהּוְתָך, ֵאין  ָראּוי. ְוִאם ִלְפָעִמים ִמְתנֹוֵצץ ָעַלי ּבְ ּוְלִהְתַלֵהב ֵאֶליָך ּכָ
ר  לֹום, ַעד ֲאׁשֶ ה ַחס ְוׁשָ ּדָ ב חּוץ ֵמַהּמִ ל אֹור ַהִהְתנֹוְצצּות ַהזֶּה, ַוֲאַזי ּבֹוֵער ַהּלֵ ִלים ְלַקּבֵ ִלי ּכֵ
ַהִהְתנֹוְצצּות,  ָלזֶה  י  ְוַדְעּתִ ַעְצִמי  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ָעַלי  ל  ְלַקּבֵ ִלְפָעִמים  אי  ָ ַרּשׁ ְוֵאיִני  ָיכֹול  ֵאיִני 
ַזְרּתָ ָעֵלינּו ְוָאַסְרּתָ  ר ּגָ ׁש ִלי, ֲאׁשֶ ּיֵ בּול ׁשֶ ה ְוַהּגְ ּדָ ּלֹא ֶאֱהֹרס ַלֲעלֹות ֶאל ְיֹהָוה חּוץ ֵמַהּמִ ׁשֶ
ְוִלְפָעִמים  ְיֹהָוה.  ן ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹות ֶאל  ּפֶ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ְוׁשָ ָלנּו ִלְבִלי ַלֲהֹרס ֵאֶליָך ַחס 

ב ָאטּום ְלַגְמֵרי ַעל־ְיֵדי ָהַעְצבּות: ַהּלֵ

ה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות  ֲעלּומֹות, ַאּתָ א, יֹוֵדַע ַהּתַ ּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְגלֹות  ְוַהּנִ רֹות  ְסּתָ ַהּנִ ל  ּכָ ֲהֹלא  ְלָפֶניָך  ר  ֲאַסּפֵ ּוָמה  ר  ֲאַדּבֵ ּוָמה  אֹוַמר  ָמה  ָחי.  ל  ּכָ ִסְתֵרי 
ּכֹל, ַהּכֹל  ֵעיֶניָך. ֱאֹלֵהי עֹוָלם, ֲאדֹון  ֶגד  ִמּנֶ ר  ִנְסּתָ ְוֵאין  ּךָ  ִמּמֶ ֶנֱעָלם  ָבר  ּדָ יֹוֵדַע. ֵאין  ה  ַאּתָ
ְלָעֶדיָך  ה הּוא ַאֲחרֹון ּוִמּבַ ה הּוא ִראׁשֹון ְוַאּתָ ם ָלֶנַצח, ָיִחיד ַקְדמֹון, ַאּתָ ָיכֹול, ַחי ָלַעד ְוַקּיָ
ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְוֶאת  ּכֹון,  ׁשְ ּתִ ְוָקדֹוׁש,  ָמרֹום  מֹו  ׁשְ ְוָקדֹוׁש  ַעד  ׁשֹוֵכן  א  ְוִנּשָׂ ָרם  ֱאֹלִהים.  ֵאין 
ר  ֲאׁשֶ ְוָקדֹוׁש,  ָמרֹום  נֹוָרא  ם  ְוַקּיָ ַחי  ִאים.  ִנְדּכָ ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ָפִלים  ׁשְ רּוַח  ְלַהֲחיֹות  רּוַח 
ל  ַמן ׁשֶ ׁש, ְוָכל ַהזְּ ֹלא ַמּמָ ְך, ּכְ ב ַקּמָ ָלא ֶנְחׁשָ ם ּכְ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ִעם ּכָ ּכָ
ה  ַעְצְמָך, ֵאיְך ַאּתָ ה ְלַבד יֹוֵדַע ַרֲחָמנּוְתָך ּבְ ֶהֶרף ַעִין, ַאּתָ ּלֹו ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצְלָך ּכְ ָהעֹוָלם ּכֻ
יו ֹנַעם ִנְצִחּיּות ֱאָלהּוְתָך, ְוִנְפָלאֹות  ְתָך, ּוְלַהְטִעיֵמנּו ִמזִּ טֹובֹוֵתינּו ְלהֹוִדיֵענּו ֲאִמּתָ ָחֵפץ ּבְ
ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ ה  ַאּתָ ִגְלּגּוִלים  ה  ּוְבַכּמָ ֵבקּוְתָך.  ּדְ ׁשּוַקת  ּתְ ְיִדידּות  ְנִעיַמת  ֲעֵרַבת  נֹוָראֹות 



ה ְלתֹוָרה ט ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשכו

ְוִלְפָעִמים  ַנַחת  ּבְ ִלְפָעִמים  נּו,  ִעּמָ ב  ְמַסּבֵ ה  ַאּתָ ׁשֹונֹות  ְוִסּבֹות  ִסּבּוִבים  ה  ּוְבַכּמָ נּו,  ִעּמָ
ֵדי ָלׁשּוב  ֱאֶמת, ּכְ ֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ִיּסּוִרין ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ְוַהּכֹל ְלטֹובֹוֵתינּו, ּכְ ּבְ
ַע  ּבֹ ִלׂשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָך,  ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ָהָרִעים  ָרֵכינּו  ּוִמּדְ ינּו  ֲעׂשֵ ִמּמַ
יר ֶאת  ֵדי ְלַהּכִ ֵהיָכלֹו, ּכְ ר ּבְ ֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ נּו ַלֲחזֹות ּבְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֵ יַע ּבְ ּבִ ִמּטּוְבָך ְלַהׂשְ
ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ָכל ַהַהְצָלחֹות,  ּבְ ׁשֶ ר ֹזאת ִהיא ַהַהְצָלָחה  ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ִמי 
ר,  ְיֻסּפָ י  ּכִ ן  ַהְיֻאּמָ ה  ְוַעּתָ ְכִלּיֹות.  ַהּתַ ל  ִמּכָ ְכִלית  ַהּתַ ַהּטֹובֹות,  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ַהְיׁשּועֹות, 
זֶה,  ּכָ ְוִנְצִחי  י  ֲאִמּתִ ְכִלית  ּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ זֶה,  ּכָ טֹוב  ִביל  ׁשְ ּבִ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ לֹו,  ה  ֵאּלֶ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ׁשֶ
בֹות  ה ּוַמֲחׁשָ ֵאּלֶ ים ּכָ ה ַמֲעׂשִ ַעל ְוָעׂשָ תֹו, ַההּוא ּפָ ָ ֵצל ְקֻדּשׁ ג ַעל ְיֹהָוה ּוְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
ֱאֶמת  י ּבֶ ר, אֹוי, אֹוי ַוֲאבֹוי, ּכִ ַדּבֵ ינּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו, ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֵאּלֶ ּכָ
ֶפׁש, ַעד  לֹות ַהּנֶ קֹול ַמר ְוִנְמָהר ַעד ּכְ י ִאם ִלְצֹעק ּבְ ִעְנָין זֶה, ּכִ ר ּבְ ּבּוִרים ְלַדּבֵ ֵאין ָלנּו ׁשּום ּדִ
ֵלָמה  ֶהֶרף ַעִין ְיׁשּוָעה ׁשְ יַע ּכְ י ֲעַדִין ֵאין ַמְעצֹור ַליֹהָוה ְלהֹוׁשִ ַמִים, ּכִ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה ִמּשׁ ַיׁשְ

ית ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: ית, ְיׁשּוָעה ִנְצִחּיִ ּיִ ַוֲאִמּתִ

יֵקי  ּדִ ִאירּו ָעֵלינּו ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ּיָ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
דֹוׁש, ִויַנֲערּו  רּוָחם ַהּקָ בּו ָעֵלינּו ּבְ דֹול ְיַנּשְׁ ֵלָמה. ּוְבֹכָחם ַהּגָ ְמָחה ׁשְ ה ַעל־ָיָדם ְלׂשִ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ
חֹוָרה ְוַעְצבּות, ְוָכל ִמיֵני ַעְפרּוִרּיּות ּוְכֵבדּות ַהּנֹוְפִלים ַעל  ל ִמיֵני ָמָרה ׁשְ ָבֵבנּו ּכָ ְוָיִסירּו ִמּלְ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרנּו ּבְ יֵלנּו ְוִתׁשְ ֱאֶמת. ְוַתּצִ ה ְלִהְתַלֵהב ְוִלְבֹער ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ נּו, ַעד ׁשֶ ִלּבֵ
ְקָרא ֲהִריָסה, ְוֹלא  לֹום ַהּנִ ה ַחס ְוׁשָ ּדָ נּו חּוץ ֵמַהּמִ ּלֹא ִיְבעֹור ְוֹלא ִיְתַלֵהב ִלּבֵ ֵמרּוַח ְסָעָרה ׁשֶ
ִביא  הּו ַהּנָ ת ֵאִלּיָ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְמׁשִ יֵקי ֱאֶמת ּתַ ַנֲהֹרס ַלֲעלֹות ֶאל ְיֹהָוה. ּוְבֹכַח ּוְזכּות ַצּדִ
נּו  ל ֵמִאּתָ ם ָעֵלינּו ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ יק ּגַ ר ּכֹחֹו ַמְסּפִ ְסָעָרה, ֲאׁשֶ ָהָיה רֹוֵכב ַעל סּוֵסי ֵאׁש ּבִ ׁשֶ
ל  ִעְנָין זֶה ׁשֶ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ י ֵאין ִאּתָ ה, ּכִ ּדָ ְסָעָרה חּוץ ֵמַהּמִ ָהֵאׁש ַהּבֹוֵער ּבִ
ב ָאטּום  ַהּלֵ ִלְפָעִמים  ָלל,  ּכְ ה  ּדָ ַהּמִ ן  ְלַכּוֵ יֹוְדִעים  י ֵאין ָאנּו  ּכִ ְוַהִהְתַלֲהבּות,  ַהִהְתנֹוְצצּות 
י ִאם ַעל ָאִבינּו  ֵען ּכִ ָ ה. ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּדָ ּוְמֻטְמָטם ְלַגְמֵרי, ְוִלְפָעִמים ּבֹוֵער חּוץ ֵמַהּמִ
ּיֹוֵדַע  ר רּוַח ּבֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ִנְקָרא ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכָ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַמִים ְוַעל ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
רּוָחם  ּבְ בּו  ַנּשְׁ ּיְ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ ָעְזֵרנּו  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ֶנֶגד  ַלֲהֹלְך 
ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה ְוָטֳהָרה, ּבְ ָ ָרֵאל רּוַח ְקֻדּשׁ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ נּו ַעּמְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאּתָ דֹוׁש ַעל ּכָ ַהּקָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵאֶליָך  ל ּכָ ְבַער ְוִיְתַלֵהב ֵלב ׁשֶ ּיִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ֱאֶמת ּכִ ֵלָמה ּבֶ ְמָחה ׁשְ ְלׂשִ
ָראּוי ְלָכל ֶאָחד  ה ּכָ ַהְדָרָגה ּוְבִמּדָ דֹוָלה ּוְבִהְתַלֲהבּות ִנְמָרץ ּבְ ְתׁשּוָקה ְגּ ַרְך ָלֶנַצח, ּבִ ְתּבָ ּתִ
ן ֹזאת  ּיֹוֵדַע ְלַכּוֵ י ֵאין ִמי ׁשֶ ל זֶה, ּכִ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ּכָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ִחיָנתֹו ּבֶ ְוֶאָחד ְלִפי ּבְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּכָ א ְדָכל ַעְלָמא, ׁשֶ ָרֵאל ִלּבָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ נּו ַעּמְ ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ה ְלַבד, ַעד ׁשֶ י ִאם ַאּתָ ּכִ
ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ֵלב  ה  ַנֲעׂשָ ִיְהֶיה  ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְבָחר  ַהּנִ ַעם  ה,  ְסֻגּלָ ַעם  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ֵלל  ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ק ֵאֶליָך ְוִנְתַלֵהב ֵאֶליָך ּבֶ ּבֵ ֶאָחד ִנְתּדַ נּו ּכְ ְבִחיַנת ֵלב, ְוֻכּלָ ם ּבִ ׁשָ
יֹהָוה  ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ תּוב, ְוַאּתֶ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֱאֶמת ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ִויֻקּיַ ָך ּבֶ ּבְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ְלֶכם ַהּיֹום. ֵמַעּתָ ים ּכֻ ֱאֹלֵהיֶכם ַחּיִ



ְמָחה ֵתֵצאּו י ְבשיִ ְנָיָנא י ּתֹוָרה יי ּכִ תשכזּתִ

ְמָחה ֵתֵצאּו י ְבשיִ ּתֹוָרה יי ּכִ

ַרְך א.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְרחֹוִקים  ָהעֹוָלם  ֶ ּשׁ ַמה 
ַרק  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים  ְוֵאיָנם 
ְוֵאיָנם  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת 
ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ַעְצָמם,  ִבים  ְמַיּשְׁ
ל  ִמּכָ ְכִלית  ַהּתַ ָמה  ֵהיֵטב  ְעּתֹו  ּדַ ב  ֵ ְלַיּשׁ
ֲאוֹות  ל ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהזֶּה, ֵהן ּתַ ֲאוֹות ּוִמּכָ ַהּתַ
ַלּגּוף,  חּוץ  ׁשֶ ֲאוֹות  ּתַ ֵהן  ַלּגּוף,  ְכָנסֹות  ַהּנִ
ֶאל  ָיׁשּוב  אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאז  ְוַכּיֹוֵצא,  בֹוד  ּכָ גֹון  ּכְ

ם: ֵ ַהּשׁ

ַעל־ְיֵדי ב.  הּוא  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ר  ְוִעּקַ
ְמָחה יּוַכל ְלַהְנִהיג  י ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ְמָחה, ּכִ ׂשִ
ַלֲחׁשֹב  ְעּתֹו  ּדַ ב  ֵ ּוְלַיּשׁ ְרצֹונֹו,  ּכִ ַהּמַֹח  ֶאת 
ִהיא  ְמָחה  ׂשִ י  ּכִ ְצִחי,  ַהּנִ ְכִליתֹו  ּתַ ַעל 
ְמָחה  ׂשִ ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ ַהֵחרּות.  עֹוָלם 
ָגלּות,  ּבְ ְוֵאינֹו  ֵחרּות  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ֲאַזי  ְלַדְעּתֹו, 

"ל: ּנַ ְעּתֹו ּכַ ב ּדַ ֵ ְויּוַכל ְלַיּשׁ

חֹוָרה ְוַעְצבּות ַהּמַֹח ג.  ַאְך ַעל־ְיֵדי ָמָרה ׁשְ
ְעּתֹו  ּדַ ב  ֵ ְלַיּשׁ לֹו  ה  ְוָקׁשֶ ָגלּות   ּבְ ַעת  ְוַהּדַ
ַעְצבּות  ׁשֶ ִנְמָצא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלׁשּוב ֶאל 
ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְמִניָעה  ִהיא 
ן חֹוִרין,  ה ּבֶ ְמָחה ַנֲעׂשֶ ַרְך, ְוַעל־ְיֵדי ׂשִ ִיְתּבָ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ י  "ּכִ ְבִחיַנת:  ּבִ לּות  ַהּגָ ִמן  ְויֹוֵצא 
לּות ֵאין  ְעָיה נה, יב(, ּוְלֵהֶפְך ַעל־ְיֵדי ּגָ ֵתֵצאּו" )ְיׁשַ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַעת  ַהּדַ
ּומֹוָאב:  ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ַעל  י"ב:(  ה  )ְמִגּלָ ִלְבָרָכה 
ָהְלכּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְיהּו  ְעּתַ ּדַ ְמָיְתָבא  ּדִ
מֹוָאב  ֲאַנן  "ׁשַ יא(:  מח,  )ִיְרְמָיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לּות  ּגָ ּבַ
ַטְעמֹו  ָעַמד  ן  ַעל־ּכֵ ָהָלְך  ֹלא  ּוַבּגֹוָלה  ְוגֹו' 

ּבֹו" ְוכּו':

ְוַדע ד.  ְלׁשֹונֹו:  ְוזֶה  מ"ח  ִסיָמן  ּבְ ּוְמֹבָאר 
ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ֵנס  ִלּכָ רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ
ֲאַזי  ר,  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ְורֹוֶצה  ַרְך,  ִיְתּבָ

ּיֵׁש לֹו ַעְצבּות  ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ֶכף ִהיא ֲעֵבָרה ּגְ ּתֵ
י ַעְצבּות ִהיא ִסְטָרא ַאֲחָרא,  לֹום, ּכִ ַחס ְוׁשָ
חֹוָרה  ָרה ׁשְ ַרְך ׂשֹוֵנא ְמֹאד ַהּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ֹזַהר  ִתּקּוֵני  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ְוַעְצבּות 
ְלֶמֱחֵמי  ָאִזיל  ּדְ ף נ"ט ַמאן  ּדַ ֵריׁש  דֹוׁש  ַהּקָ
ְרֵמיּה  ֲעלֹות ָהֶרֶגל(, ָצִריְך ְלָנְטָרה ּגַ רּוׁש ּבַ ָלּה )ּפֵ
בֹון ְוכּו'  ִאיִהי ִליִלית ֲחׁשֹוָכא ִעּצָ ֵמֲעִציבּו ּדְ
ר  ִאיִהי מּום, ְוַעֵליּה ִאְתַמר ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּדְ
הּוא  ׁשֶ ּוִמי  יח(,  כ"א  ְקָרא  )ַוּיִ ִיְקָרב  ֹלא  מּום  ּבֹו 

ַעל מּום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: : ָעֵצב ִנְקָרא ּבַ

ְמָחה ה.  ְלׂשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעְצמֹו  ְלַחזֵּק  ְוָצִריְך 
ׁש  ְלַבּקֵ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ
ֵדי  ּכְ טֹוָבה,  ה  ְנֻקּדָ ֵאיזֶה  ַעְצמֹו  ּבְ ִלְמֹצא 
ָרה  סּוק ֲאַזּמְ ְמֹבָאר ַעל ּפָ ְמָחה ּכַ ָלבֹוא ְלׂשִ
ל  ּכָ ְוַעל  ִראׁשֹון(,  ֵחֶלק  רפ"ב  ִסיָמן  )ּבְ עֹוִדי  ּבְ ֵלאֹלַקי 
ִלְהיֹות  זָָּכה  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֹמַח  ִלׂשְ לֹו  ֵיׁש  ִנים  ּפָ
ְוֹזאת  ּגֹוי,  הּו  ָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִמזֶַּרע 
ִנְפָלָאה  ְמָחה  ׂשִ אי  ַוּדַ ּבְ ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ
ְלּבּול, ֵמַאַחר  ּבִ ּה ׁשּום  ּבָ ְוֵאין  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ
ַעְצמֹו.  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ַמֲעׂשֵ הּוא  ׁשֶ
ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ָיכֹול  ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ י  ּכִ
ֲאָבל  חֹוָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ֶהם  ּבָ ְלָעֵרב 
זֶה ֵאין  ּבָ ּגֹוי,  הּו  ָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ַהזֹּאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ה  ַמֲעׂשֵ הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלּבּול,  ּבִ ׁשּום 
ֵאיְך  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִמזֶַּרע  ִלְהיֹות  זָָּכה  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  הּוא  ׁשֶ
דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ָרֵאל ְוֹלא ִנְבָרא ּגֹוי, הּוא ׂשִ ִיׂשְ
ל  זֶה ּכָ ֹמַח ּבָ ַעד ֵאין סֹוף, ְוָראּוי ָלָאָדם ִלׂשְ
ְוִיְהֶיה  ָעָליו,  ֲעֹבר  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ָיָמיו 
רּוְך  "ּבָ ְמָחה:  ׂשִ ּבְ ּוְבִלּבֹו  ִפיו  ּבְ לֹוַמר  ָרִגיל 
ִמן  יָלנּו  ְוִהְבּדִ ִלְכבֹודֹו  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ ֱאֹלֵקינּו 
נּו  ׁשָ ַהּתֹוִעים ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת" ְוכּו' ְוִקּדְ



ה ְלתֹוָרה י ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשכח

מֹו  ִמְצוֹוָתיו ְוֵקְרָבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו" ְוִנְקָרא ׁשְ ּבְ
דֹוׁש ָעֵלינּו ְוכּו': דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

ַח ו.  ּמֵ ְלׂשַ ְצִריִכין  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ
י  ִמּלֵ טּוָתא,  ׁשְ ּדִ י  ִמּלֵ ַעל־ְיֵדי  ַעְצמֹו  ֶאת 
ּסֹוֵבל  ְבִדיחּוָתא, ּוֵמִרּבּוי ָצרֹות ָהָאָדם ׁשֶ ּדִ
ַעל־ ן  ַעל־ּכֵ ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ
י  ּכִ ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְיכֹוִלין  ֵאין  ֹרב  י  ּפִ
טּוָתא, ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו  ׁשְ י ּדִ ִאם ַעל־ְיֵדי ִמּלֵ
ֲעִתיק:  ַהּמַ )ָאַמר  ְמָחה.  ְלׂשִ ָלבֹוא  ֵדי  ּכְ ׁשֹוֶטה  ּכְ
טּוֵתי  ׁשְ ֵליה  ַאֲהְנֵיה  י"א.(:  ף  )ּדַ ֻתּבֹות  ּכְ ְגָמָרא  ּבִ זֶה  ּבָ ן  ַעּיֵ

ַח ָחָתן  ּמֵ ׁשֹוֶטה ְלׂשַ ָהָיה ִמְתַנֵהג ּכְ "י ׁשֶ א. ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ְלַסּבָ

ְתִחיל  ּבּור ַהּמַ "י ּדִ ַרׁשִ ה: ּוִבְגָמָרא ֵערּוִבין נ"ד ע"ב ּבְ ְוַכּלָ

ה ַעְצְמָך  ֲעׂשֶ ִביל ַאֲהָבָתּה ּתַ ׁשְ ִמיד ּבִ ה ּתָ ּגֶ ׁשְ ַאֲהָבָתּה ּתִ ּבְ

נּו ְוכּו'  ְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ׁשֹוֶטה ּוֶפִתי ְוכּו'. ְוִיׂשְ

ֵמִעְנַין  ִהיא  ה'  ּבַ ְמָחה  ׂשִ ִנְמָצא  ֶמָך.  ׁשְ ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 

ל  ּכָ ׁשֶ ים(.  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ַאֲהָבתֹו 

זֶה. ְוַגם ְלַמְעָלה  לּוי ּבָ גּוף ָוֶנֶפׁש ּתָ ַהִחּיּות ּבְ
ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  דֹול  ּגָ ִיחּוד  ִמזֶּה  ה  ַנֲעׂשֶ
ַהּמַֹח  ְוָאז  ְוַדְעּתֹו,  ְלֹמחֹו  ְמָחה  ַהּשִׂ ָהָאָדם 
ִחיַנת  ַעת. ְוזֶהּו ּבְ ּוב ַהּדַ ְחָרר ְוֵיׁש לֹו ִיּשׁ ְמׁשֻ
דֹול.  ּגָ ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ ע"ז(  ת  ּבָ )ׁשַ ּה  ְעּתֵ ּדַ ִדיָחא  ּבְ
ן ְיִהי  ִמיד ָאֵמן ּכֵ ַרְך ָלזֶה ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ַהּשׁ ִויַזּכֵ
ַז"ל  הּו  ֵאִלּיָ יד  ִהּגִ ׁשֶ )כ"ב.(  ֲעִנית  ּתַ ְגָמָרא  ּבִ ן  )ְוַעּיֵ ָרצֹון: 
ַאל  א, ְוׁשָ ֵני עֹוָלם ַהּבָ ֵהם ּבְ ֵני ַאִחים ׁשֶ רֹוָקא ַעל ׁשְ ְלַרב ּבְ

ִחים  ּמְ ֵמִחים ּוְמׂשַ ֵהם ׂשְ יֶהם ְוָאְמרּו לֹו ׁשֶ ֲעׂשֵ אֹוָתם ַמה ּמַ

ַנִים  ׁשְ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ְוַגם  ֵמַעְצבּוָתם.  ָאָדם  ֵני  ּבְ

ְטִריִחים ֶאת ַעְצָמם  ּמַ ְתקֹוְטִטים זֶה ִעם זֶה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

"י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  יֵניֶהם.  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ְבִדיחּוָתא  ּדִ י  ִמּלֵ ּבְ

ָבִרים  ֵמַהּדְ ֶאָחד  הּוא  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ֲהָבַאת  ּדַ

לֹו  ַקּיֶֶמת  ֶרן  ְוַהּקֶ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ רֹוֵתיֶהם  ּפֵ אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ

א(.  ָלעֹוָלם ַהּבָ

ה ְלתֹוָרה י ִפּלָ ּתְ

ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ַהּגּוף  זֶה  ּבְ ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ֵהיֵטב  י  ְעּתִ ּדַ ב  ֵ ְלַיּשׁ ִני  ַזּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )י( 

ל ִעְנָיֵני עֹוָלם  ֲאוֹות ּוִמּכָ ל ַהּתַ ְכִלית ְוַהּסֹוף ִמּכָ י ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָמה ַהּתַ ְעּתִ ב ּדַ ֵ ה ְלַיּשׁ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
אּות  ְוַהִהְתַנּשְׂ בֹוד  ַהּכָ מֹו  ּכְ ַלּגּוף  חּוץ  ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ֵהן  ַלּגּוף,  ְכָנסֹות  ַהּנִ ֲאוֹות  ַהּתַ ֵהן  ַהזֶּה, 
ֵהיֵטב  י  ָהֲאִמּתִ ְכִליִתי  ּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה  ְוֶאְזּכֶ ֵהן.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְנטּור  ְוַהּקִ ְנָאה  ְוַהּקִ ְנָאה  ְוַהּשִׂ
י  ה ָיַדְעּתָ ּכִ י ַאּתָ זֶה ָהעֹוָלם. ּכִ ָלל ּבְ ֱאֶמת, ְוֹלא ַאְטֶעה ֶאת ַעְצִמי ּכְ ַעת ָחָזק ּבֶ ּוב ַהּדַ ִיּשׁ ּבְ
ב  ֵ ה ְלַיּשׁ ִנְזּכֶ י ִאם  ָלל, ּכִ ִבין ַעְצֵמנּו ּכְ ֵאין ָאנּו ְמַיּשְׁ ָך ִהיא ֵמֲחַמת ׁשֶ ל ִהְתַרֲחקּוֵתנּו ִמּמְ ָכּ
ְוָכל  ּוַמְכאֹובֹות,  ַעס  ּכַ ָמֵלא  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  י  ַחּיֵ ְמִרירּות  ִעְנַין  ּבְ ֵהיֵטב  נּו  ְעּתֵ ּדַ
ְמֹעָרִבים  ם  ְוֻכּלָ עֹוֵבר,  ֵצל  ּכְ ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ְלִפי  ֵהם  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ֲענּוִגים  ְוַהּתַ ֲאוֹות  ַהּתַ
ה  ְפַלִים יֹוֵתר ֵמָהֹעֶנג, ְוֶהְפֵסדֹו ְמֻרּבֶ ְפֵלי ּכִ ה ּוְבַצַער ִויּסּוִרין ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּכִ יגֹונֹות ַהְרּבֵ ּבִ
יתֹו ָיגֹון  ִהיא ָמָרה ְכַלֲעָנה. ֵראׁשִ ד ׁשֶ ַאֲחִריתֹו ִמּיָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ֲאוֹוָתיו, ּוִמּכָ ֵעת ּתַ ם ּבְ ָכרֹו ּגַ ִמּשְׂ
ה  ּוַמְכאֹובֹות ַהְרּבֵ ַעס  ּכַ ָיָמיו  ל  ּכָ ם  ּגַ ָחה.  ִנּדָ ַוֲאֵפָלה  ַוֲחַלְקַלּקֹות  ְך  ְוַאֲחִריתֹו ֹחׁשֶ ַוֲאָנָחה, 
הּוא  ל ׁשֶ ּיֵׁש לֹו ֹמַח ּכָ ר ְמֹבָאר ּוְמֹבָרר ְלִמי ׁשֶ ֲעָמלֹו. ְוַכֲאׁשֶ א ּבַ ְוָחְליֹו ָוֶקֶצף, ּוְמאּוָמה ֹלא ִיּשָׂ
ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ָבֶהם  נֹוֵתינּו  ׁשְ ְיֵמי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוִריק,  ֶהֶבל  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶ ּשׁ ָקְדָקדֹו,  ּבְ
ֹלֹמה  ָאַמר ׁשְ עּוָפה, ּוְכמֹו ׁשֶ י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ם ָעָמל ָוָאֶון ּכִ ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹות ׁשְ ְוִאם ּבִ
ר ֶהֱאִריְך  לֹום, ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל. ְוַכֲאׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ַהּמֶ
עֹון ַהְבֵלי עֹוָלם  ּגָ טּות ְוׁשִ נּות ּוׁשְ ֶדל ּגְ ָאר ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ִמּגֹ ָכל ֵסֶפר ֹקֶהֶלת ּוִבׁשְ זֶה עֹוד ּבְ ּבָ
ְעּתֹו  ב ּדַ זֹּוֶכה ְלַיׁשֵ י ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח. ְויֹוֵתר ִמזֶּה ְמֹבָאר ְמֹאד ְלִמי ׁשֶ ַהזֶּה ְוַתֲאֹוָתיו, ּכִ
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ן  ה ֵאין ֵקץ ְוכּו'. ְוַעל־ּכֵ ִני ִהזֵָּהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ה ּבְ תּוב, ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵהיֵטב, ּכְ
י ַגם  ּכִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ִבים ֵאֶליָך ּבֶ אי ָהִיינּו ׁשָ ַוּדַ ּבְ ב ַעְצֵמנּו ֵהיֵטב,  ֵ ִאם ָהִיינּו זֹוִכים ְלַיּשׁ
ל  י סֹוף ּכָ א, ּכִ עֹוָלם ַהּבָ ן ּבָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח, ִמּכָ זֶה ָהעֹוָלם רֹוִאים ׁשֶ ּבְ
ה ְותֹוֵלָעה,  דֹון, ְוֶאל ָעָפר ָנׁשּוב ִלְמקֹום ִרּמָ ּקָ דֹון ְלַבַעל ַהּפִ ּקָ יב ַהּפִ סֹוף, ָאנּו מּוָכִנים ְלָהׁשִ
ל  ּכָ ְוַעל  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ָלִכים ַהּקָ ּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ִלּתֵ ְוָאנּו ֻמְכָרִחים 
קּוָדה.  ה ְליֹום ּפְ ֲעׂשֶ ר ָלנּו ָדָבר, ּוַמה ּנַ ּתֵ ר ָלנּו ָאז, ְוֹלא ִיּוָ י ַהּכֹל ִיְהֶיה ִנְזּכָ ם, ּכִ ה ׁשָ ֲעׂשֶ ַהּמַ
ֵתנּו,  ֲחרֹון ַאּפֹו, ָאָנה נֹוִליְך ֶאת ֶחְרּפָ ֲחׁשֹב ַעל ְיֹהָוה, ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי ַיֲעֹמד, ּוִמי ָיקּום ּבַ ַמה ּנַ
ָניו ִנְבָרח, ִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה ִמי ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם. ֲאָהה, ָאִחי, ֵאיָכה  ָאָנה ִמּפָ
ִבין ַעְצֵמנּו ֵהיֵטב ֵהיֵטב  ֵאין ָאנּו ְמַיּשְׁ ָך הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ל ִרחּוֵקנּו ִמּמְ ֱאֶמת ּכָ ה, ֲאָבל ּבֶ ַנֲעׂשֶ

ָלל: ִלי ַהְטָעָאה ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ב ּבְ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַעד ַהּנְ ּבֶ

ְמָחה, ְוַגם  ַעת הּוא ַעל־ְיֵדי ׂשִ ּוב ַהּדַ ר ִיּשׁ ִעּקָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ יָת ָלנּו ּבְ ּלִ ה ּגִ ֲאָבל ַאּתָ
אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֲאדֹון  ן ּבָ ְמָחה. ַעל־ּכֵ ֶדל ִרחּוִקי ִמּשִׂ ה ָיַדְעּתָ ּגֹ ַאּתָ
ְוֶחְדָוה  ֹעז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמעֹוֶנָך,  ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ֲאׁשֶ ְוַהֶחְדָוה,  ְמָחה  ַהּשִׂ
דֹוִלים,  ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ּתְ ְמקֹומֹו. ׁשֶ ּבִ
ית  ּיִ ְמָחה ֲאִמּתִ יְך ָעַלי ׂשִ ים, ְוַתְמׁשִ ְצִחּיִ ַרֲחֶמיָך ַהּנִ ים, ּבְ ּיִ ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ נּוִזים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ּבְ
ָכל  ּבְ יׁשּוָעֶתיָך  ּבִ ְמָחה  ְוֶאׂשְ ָאִגיָלה  ִמיד.  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ַאְך  ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן 
ְמָחה ֶאל ַהּמַֹח, ַעד  ר ַהּשִׂ ֵ ה ְלַקּשׁ ֶאְזּכֶ אֹלַהי. ַעד ׁשֶ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ יֹהָוה ּתָ יׂש ּבַ ֵעת. ׂשֹוׂש ָאׂשִ
ָגלּות  ּבְ ּוַבְרזֶל,  ֳעִני  ַכְבֵלי  ּבְ ָהֲאסּוִרים  י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְוַדְעּתִ ֹמִחי  ְלֵחרּות,  ְלהֹוִציא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י,  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעְמִדי  ִמּיֹום  ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  זֶה  ָוַמר,  דֹול  ּגָ
ָכל ֵעת ַעל־ְיֵדי  ה ּבְ ְעּבּוד ָקׁשֶ לּות ַמר ְוׁשִ ּסֹוֵבל ּגָ י ׁשֶ ְעּתִ ל ּדַ לּות ׁשֶ ְעּבּוד ְוַהּגָ ְמִרירּות ַהּשִׁ
ִאים  ב, ַהּבָ ּלֵ ּבַ טּות ְוַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ל ֶהֶבל ּוׁשְ בֹות ָרעֹות ְוִטְרּדֹות ּוִבְלּבּוִלים ׁשֶ ֲחׁשָ ִרּבּוי ַהּמַ
ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  י  ְוִלּבִ ֹמִחי  ֶאת  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ִמים  ּוְמַעּקְ ָכל־ֵעת,  ּבְ ב  ְוַהּלֵ ַהּמַֹח  ַעל 
ר  ֵבד ְוַהּמַ ה ְוַהּכָ ׁשֶ חֹוָרה ְוָהַעְצבּות ַהּקָ ָרה ׁשְ ַעת הּוא ֵמֲחַמת ַהּמָ לּות ַהּדַ ר ּגָ ל. ְוָכל ִעּקָ ּבָ ַהּסַ
ָלל,  ּכְ ַעְצֵמנּו  ב  ֵ ְלַיּשׁ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵאין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵמעֹוֵדנּו,  ָעֵלינּו  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד, 
י  ּכִ י.  ָהֲאִמּתִ ָהַאֲחרֹון  ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ֶבת  ֶ ְמֻיּשׁ ֵדָעה  ּבְ ֵהיֵטב  ְוַלְחׁשֹב  עֹוָלם,  ּבָ ֲאַנְחנּו  ֵהיָכן 
נּו, ֵמֲחַמת  ְעּתֵ ל ּדַ לּות ׁשֶ ֶקף ַהּגָ ְרצֹוֵננּו, ֵמֲחַמת ֹעֶצם ּתֹ ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַהְנִהיג ֶאת ֹמֵחנּו ּכִ
ִבין ַעְצֵמנּו, ַעל־ ֵאין ָאנּו ְמַיּשְׁ ָכל ֵעת. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ֶרת ּבְ ּבֶ ְתּגַ חֹוָרה ְוָהַעְצבּות ַהּמִ ָרה ׁשְ ַהּמָ

אנּו,  ּבָ ֶ ּשׁ אנּו ְלַמה  ּבָ ׁשֶ ל עֹוָלִמים. ַעד  ּכָ ּבֹוֵרא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ר ִהְתַרֲחקּוֵתנּו  ִעּקָ ְיֵדי־זֶה 
ְלַקְלנּו,  ּקִ ֶ ַגְמנּו, ְוִקְלַקְלנּו ַמה ּשׁ ּפָ ֶ ָחָטאנּו, ּוָפַגְמנּו ַמה ּשׁ ֶ ינּו, ְוָחָטאנּו ַמה ּשׁ ָעׂשִ ֶ ינּו ַמה ּשׁ ְוָעׂשִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ִרחּוקֹו  ֶדל  ּגֹ ַנְפׁשֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְתַרַחְקנּו,  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִנְתַרַחְקנּו 
ַחס  יֹוֵתר  ִמְתַרֲחִקים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  י  ּכִ ַתְלָיא,  ָהא  ּבְ ְוָהא  ֱאֶמת.  ּבֶ ַוֲעבֹוָדתֹו  ּוִמּתֹוָרתֹו 
ָרה  ְוַהּמָ ר ָהַעְצבּות  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ְוָהַעְצבּות יֹוֵתר,  חֹוָרה  ָרה ׁשְ ֶרת ַהּמָ ּבֶ לֹום, ִמְתּגַ ְוׁשָ
ְיכֹוִלין  )ָאנּו(  ֵאין  ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ְוָגלּותֹו  ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ר  ּבֵ ִמְתּגַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יֹוֵתר  חֹוָרה  ׁשְ
ה ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזֵרנּו ָאִבינּו  לֹום. ְוַעּתָ ָלל, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתַרֲחִקים יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ ב ַעְצֵמנּו ּכְ ֵ ְלַיּשׁ
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מֹונּו ַהּיֹום  ים ּכָ ָלה ְלחֹוִלים ְנגּוִעים ּוְמֻעּנִ ׁש ֵעזֶר ּוְתרּוָפה ְוַהּצָ ַמִים, ֵמַאִין ּוֵמַאִין ְנַבּקֵ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ֶפׁש  ַהּנֶ ַמְכאֹוֵבי  ּכְ ֵאין ַמְכאֹוב  י  ּכִ ַמְכאֹוֵבינּו,  ּכְ ֵיׁש ַמְכאֹוב  ּוְראּו ִאם  יטּו  ַהּבִ ַהזֶּה.  ּדֹור  ּבַ
ַמִים  ם ָלֶנַצח. ׁשֹּמּו ׁשָ ִטיב, ַהַחי ָלַעד ְוַקּיָ ים, ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַרְך, ֵמַחי ַהַחּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ָהְרחֹוָקה ֵמַהּשׁ
ַרְפנּו ֶאת ֵהיָכֵלי  ית ַהָחְכָמה ְוׂשָ ֶהֱחַרְבנּו ֶאת ּבֵ י ֶנֱחַרְבנּו ְמֹאד, אֹוי ָלנּו ׁשֶ ֲערּו ּכִ ַעל ֹזאת ְוׁשַ

ִהְגִלינּו. אֹוי ָלנּו ְמֹאד, אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: נּו ְלָמקֹום ׁשֶ ְעּתֵ ֶכל, ְוִהְגִלינּו ֶאת ּדַ ַהּשֵׂ

ְוֵאיְך  ר  ַדּבֵ ּלְ יֹוְדִעים ַמה  ֵאין ָאנּו  ׁשֶ ִהְרִחיבּו ְמֹאד, ַעד  ְלָבֵבינּו  ל עֹוָלם, ָצרֹות  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָעִוינּו  ָחָטאנּו  י  ּכִ ֲעֹוֵנינּו  ֶאת  ָמָצא  ָהֱאֹלִהים  ק,  ְצַטּדָ ּנִ ַמה  ר  ַדּבֵ ּנְ ַמה  ּנֹאַמר  ַמה  ר,  ְלַדּבֵ
ר ֵאין ָלנּו  ם ַוֲחטֹוא, ַעד ֲאׁשֶ ּכֵ י יֹום יֹום ַהׁשְ ְענּו ְלָפֶניָך ִמּיֹום ֱהיֹוֵתינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ִמּדֵ ּוָפׁשַ
ֵצל עֹוֵבר, ַלְחׁשֹוב  זֶה ָהעֹוָלם, ָהעֹוֵבר ּכְ ב ַעְצֵמנּו ֵהיֵטב ּבְ ֵ ר ְוֵאיְך ְלַיּשׁ ַעת ֵאיְך ְלַדּבֵ ׁשּום ּדַ

י: ְצִחי ָהֲאִמּתִ ְכִליֵתנּו ַהּנִ ַעל ּתַ

ְמּתָ  ִהְקּדַ ַאֲחִריֵתנּו,  ְלֵהִטיב  ֵמָרחֹוק  ְבּתָ  ָחׁשַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהֲעצּוִמים,  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ֲאָבל 
ֹכָחם  ר ּבְ ים, ֲאׁשֶ ּיִ ים ֲאִמּתִ יִקים ְקדֹוׁשִ ָכל ּדֹור ַצּדִ ַלְחּתָ ָלנּו ּבְ ה, ְוׁשָ ֵתנּו ָהֲאנּוׁשָ רּוָפה ְלַמּכָ ּתְ
ּוְתרּוָפה  ּוָמזֹור  ֳצִרי  ָלנּו  ֵהִכינּו  ׁשֶ ַעד  ָעׂשּו,  ֶ ּשׁ ַמה  נּו  ִעּמָ ְוָעׂשּו  נּו  ּקְ ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  נּו  ּקְ ּתִ דֹול  ַהּגָ
ְרֵכי  ה ּדַ ה ְוַכּמָ ּמָ ים, ְוהֹורּו ָלנּו ּכַ ים ְוִנְצִחּיִ ּיִ ים ְיָקִרים ַוֲאִמּתִ ל ַחּיִ ים ׁשֶ ה ִמיֵני ַסּמִ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ּבְ
ּוְבַרֲחֶמיָך  ָכל־ֵעת.  ּבְ נּו  ַנְפׁשֵ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּיֹות  ַוֲאִמּתִ ִנְפָלאֹות  ֵעצֹות 
ִלְהיֹות  ּכֵֹחנּו  ָכל  ּבְ ְלִהְתַחזֵּק  ַאְזָהרֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  אֹוָתנּו  זְֵּרזּו  ׁשֶ יָתנּו,  ִזּכִ ים  ָהַרּבִ
יׁשּוָעתֹו,  ְמָחה ּבִ יֹהָוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַמח ּבַ ם ֲאַנְחנּו ִנׂשְ ְהֶיה, ּגַ ּיִ ְמָחה ָתִמיד, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ׂשִ ּבְ
ָכל  ּכְ ְוגֹוָרֵלנּו  ֶהם  ּכָ ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ ּלֹא  ׁשֶ גֹוי,  נּו  ָעׂשָ ְוֹלא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִמזֶַּרע  ִלְהיֹות  נּו  ִזּכָ ר  ֲאׁשֶ
ְוחֹוֵלק  ד  ִמְתַנּגֵ ְהיֹות  ִמּלִ ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים  ים  ִנּסִ ּבְ ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחָמיו  ּבְ יָלנּו  ְוִהּצִ ֲהמֹוָנם. 
ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ֱאֶמת.  ּבֶ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ְוַעל  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל 
ֵלא ִפי  ר. ִיּמָ ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ בֹוֶתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערֹוְך ֵאֶליָך ַאּגִ ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ
ָכל  יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ּבְ ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבּדִ ּבְ רּוְך ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ָך. ּבָ ְפַאְרּתֶ ל ַהּיֹום ּתִ ֶתָך ּכָ ִהּלָ ּתְ

ִחינֹות: ַהּבְ

ף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום, ִאּלּו ִפינּו  ִנּכַ ְיֹהָוה  ם  ַקּדֵ ּנְ ה  ּמָ ּבַ ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו.  ּתַ ל  ּכָ יב ַליֹהָוה  ׁשִ ַמה ּנָ
ים קּוְלמּוִסים  יֹו ְוָכל ֲאַגּמִ ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ יו ְוכּו'. ְוִאּלּו ּכָ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ ָמֵלא ׁשִ
ר ַעל ַאַחת  ל ּוְלַסּפֵ יִקים ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ִסים, ֵאין ַמְסּפִ ּוְבֵני ָאָדם ַלְבָלִרים ּוְלׁשֹונֹות ְמַקּלְ
ַוֲחָסִדים  ים  ְוִנּסִ נֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ְרָבבֹות,  ְרָבבֹות  ְרָבבֹות,  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף 
ֹכָחם  ּבְ יכּו  ְוִהְמׁשִ ְוָחְתרּו  ָחְפרּו  ר  ֲאׁשֶ ים,  ּוְמֻכּסִ ְגנּוִזים  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ֵמעֹוָלם,  ְמעּו  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
ים  ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ יִקים ַהּגְ ּדִ ים, ְוָכל ַהּצַ דֹוׁשִ נּו ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן, ַוֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ה ַרּבֵ דֹול, ֹמׁשֶ ַהּגָ
ים, ְלַרֵחם ָעל  ֲעׂשִ ל ַהּמַ מֹות, ֲאדֹון ּכָ ׁשָ ל ַהּנְ ַעל ָהָרצֹון ָהֶעְליֹון, ִרּבֹון ּכָ ִאים ַאֲחֵריֶהם, ִמּבַ ַהּבָ
ָפִלים ְוִנְבִזים  מֹונּו ַהּיֹום ׁשְ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ָלחֹון, ּכָ ר ֵאיָנם ְראּוִיים ְלַרֵחם, ְוָלחֹון ֶאת ׁשֶ ֲאׁשֶ
ים  ְגַעְלּתִ ְוֹלא  ים  ְמַאְסּתִ ֹלא  ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם  ּבְ ְהיֹוָתם  ּבִ ֹזאת  ם  ּגַ ְוַאף  ָאמּור,  ּכָ ְוִנְמָאִסים, 
ֹתֶקף  ָלנּו  ְוָנַתּתָ  ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ֲחָסֶדיָך  ֲעָזבּונּו  ְוֹלא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד  ְלַכּלֹוָתם. 
ה, ִלְבֹרַח ֶאְצְלָך ָתִמיד ִלְבֹטַח  ְהֶיה ָלנּו ֹכַח ְלִהְתַחזֵּק ַעד ֵהּנָ ּיִ דֹול ׁשֶ נּות ּגָ קּות ְוַעְקׁשָ ְוִהְתַחזְּ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה יא תשלאּתִ

ן יֹוִסיף ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ָאב ָהַרֲחִמים, ְלַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים,  ָך ָאנּו חֹוִסים, ּכֵ יׁשּוָעֶתָך ּוְבִצּלְ ּבִ
אֹוְצרֹוָתיו,  דֹוִלים ַהֲחתּוִמים ּבְ ים ְוַרֲחִמים ּגְ יְך ָעֵלינּו עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֲחָסִדים ַרּבִ ְלַהְמׁשִ
ן  ַעל־ּכֵ ְך חֹוִסים.  ַלּבָ ַעְלּתָ  ּפָ ִליֵרֶאיָך,  ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁשֶ ְלַרב טּוְבָך  ה  ִנְזּכֶ ַעד  מּוִסים,  ּכְ דֹו  ִעּמָ
ּוב  ְלִיּשׁ ה  ֵמַעּתָ עֹוד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֹהָוה,  ּבַ ָחָזק  י  ְותֹוַחְלּתִ ְקָוִתי  ּתִ ֲעַדִין  ה,  ּוְמַצּפֶ עֹוֵמד  י  עֹוֶדּנִ

ֱאֶמת: ַעת ּבֶ ַהּדַ

ָהֲעצּוִמים,  ּוַבֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ ְלַרֲחֶמיָך,  י  ּפַ ּכַ ֹטַח  ִלׁשְ ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ
ר  ִמיד, ֲאׁשֶ ְמִהירּות ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּתָ י ּבִ ה ִלְמֹצא ּבִ ְמָחה ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ינּו  ָכל יֹום, ּוְלהֹוִציא ִמּפִ יָתנּו ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות ַרּבֹות ּבְ ים ָחַמְלּתָ ָעֵלינּו, ְוִזּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ָכל יֹום ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים,  חֹות ּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשֹות ְוׁשִ ָרכֹות ַרּבֹות ּוְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ּבְ
ב. ְוִאם ֵאין ָאנּו זֹוִכים  ִחים ֶאת ַהּלֵ ּמְ ִרים ַהְמׂשַ ה ּוְבִפּקּוֶדיָך ַהְיׁשָ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ְוַלֲעֹסק ּבְ
י  ּכִ ָנה ָהְראּוָיה,  ַכּוָ ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ּדִ ר ׁשּום  ְלַדּבֵ ְוֹלא  ֵלמּות ָהָראּוי  ׁשְ ּבִ ְלַקּיֵם ׁשּום ִמְצָוה 
ל־זֶה, ַעל־ ה, ִעם־ּכָ ְפֹסֶלת ַהְרּבֵ ל ּבִ ב ּוְמֻבְלּבָ ֵתינּו ְוֵעֶסק ּתֹוָרֵתנּו ְמֻעְרּבָ ינּו ּוְתִפּלָ ָכל ַמֲעׂשֵ

רּוַע  ֲאִפּלּו ַהּגָ ֲעלּומֹות ׁשֶ ה יֹוֵדַע ּתַ י ַאּתָ ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות. ּכִ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶהם ּכַ ִנים, ֵיׁש ּבָ ל־ּפָ ּכָ
ְמָך  יו ַהּטֹוִבים הּוא ְלׁשִ ָכל ַמֲעׂשָ ָנתֹו ּבְ ּוָ ִניִמּיּות ּכַ י־ֵכן ּפְ ָרֵאל, ַאף־ַעל־ ּפִ ִיׂשְ ּבְ חּות ׁשֶ ְוַהּפָ
ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ ֵאר  ִמְתּפָ ה  ְוַאּתָ ִרּמֹון,  ּכָ ִמְצֹות  ְמֵלִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ַוֲאִפּלּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ְלַבד 
ֶרְך  ּדֶ ה ֵליֵלְך ּבַ ֶאְזּכֶ ִני ָאב ָהַרֲחָמן, ׁשֶ ָרֵאל. ַזּכֵ ִיׂשְ ּבְ חּות ׁשֶ ל ַהּפָ נּוָעה טֹוָבה ׁשֶ ל ּתְ ְמֹאד ִעם ּכָ
ָלֹבא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ַהְרּבֵ טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ַעְצִמי  ּבְ ְוִלְמֹצא  ָתִמיד  ַעְצִמי  ּבְ ׂש  ְלַחּפֵ ַהזֶּה 
ל  ְכִלית ִמּכָ ֱאֶמת, ָמה ַהּתַ י ֵהיֵטב ּבֶ ְעּתִ ב ּדַ ֵ ה ְמֵהָרה ְלַיּשׁ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ְמָחה ּבֶ ִליֵדי ׂשִ
ה ְוַעד עֹוָלם,  ֱאֶמת ֵמַעּתָ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ל ִעְנָיֵני עֹוָלם ַהזֶּה, ּבְ ּוִמּכָ ֲאוֹות  ַהּתַ
ה ָלסּור ֵמַרע ְלַגְמֵרי ְוַלֲעׂשֹות  י ֹלא אֹוִסיף. ְוֶאְזּכֶ ַעְלּתִ ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ִאם ָאֶון ּפָ
ֱאֶמת.  ּבֶ ָך  ְלָעְבּדְ נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך  ּבִ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך  ֵענּו  ּבְ ׂשַ ָתִמיד.  ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב 
ה ָלנּו ְוֹלא ַכֲעֹונֹוֵתינּו ִתְגֹמל ָעֵלינּו, ֹלא ֵמֶהם ְוֹלא ִמְקָצָתם ְוֹלא ֵחֶלק  ֹלא ַכֲחָטֵאינּו ַתֲעׂשֶ
נּו ְוַאל  ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ִנְפְלאֹוֶתיָך ּתַ ַרֲחֶמיָך ּכְ ָך ּכְ ַחְסּדְ י ְרָבבֹות ֵמֶהם. ּכְ ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
ִבים  י. ְוִאם ָאְמָנם ָאנּו ְבַעְצֵמנּו ַהַחּיָ י ֹיאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ נּו ָלֶנַצח. ָהאֹוֵמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ֶמָך,  ים ְמֹאד. חּוָסה ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ים ְיֹהָוה, ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ל־זֶה ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ָצרֹוֵתינּו, ִעם־ּכָ ּבְ
ׂשֹון  י ׂשְ יָבה ּלִ א. ָהׁשִ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ֲאֹדָני ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ֹרב ַרֲחֶמיָך, ׂשַ ַרֵחם ָעֵלינּו ּכְ
ה ְלֶעְזָרִתי  י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ּתִ ַעְזֵבִני ֲאֹדָני ֱאֹלַהי ַאל  ּתַ ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ַאל  ִיׁשְ

ׁשּוָעִתי: ֲאֹדָני ּתְ

ּתֹוָרה יא
ל  ּכָ ָאז  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ
תֹוְך  ּבְ ִאים  ּבָ ֶדה  ַהּשָׂ יַח  ׂשִ ְוָכל  ִבים  ָהֲעׂשָ
תֹו,  ְתִפּלָ ִעין ְונֹוְתִנין לֹו ּכַֹח ּבִ ה ּוְמַסּיְ ִפּלָ ַהּתְ
ֶדה"  ּשָׂ ּבַ ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  "ַוּיֵֵצא  ִחיַנת:  ּבְ ְוזֶה 
ִסּיּוַע  ִעם  ָהְיָתה  תֹו  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ סג(,  כד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ָלָלה ֶנֱאַמר  ּקְ ן ּבַ ֶדה, ְוַעל־ּכֵ ֵבי ַהּשָׂ ְוֹכַח ִעׂשְ
ַהְינּו  ְיבּוָלּה",  ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ ֹלא  "ְוָהֲאָדָמה 
תֹו.  ְתִפּלָ ּבִ ּכַֹח  נּו  ִיּתְ ֹלא  ָהֲאָדָמה  בּול  ּיְ ׁשֶ
ָל'ׂשּוַח  ִי'ְצָחק  ַו'ּיֵֵצא  בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ ְיבּול  

ֶדה: 'ּשָׂ ּבַ



ה ְלתֹוָרה יא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשלב

ה ְלתֹוָרה יא ִפּלָ ּתְ

ֶפן  ַהּגֶ ְרָחה  ּפָ ִנְרֶאה ִאם  ָרִמים  ַלּכְ יָמה  ּכִ ַנׁשְ ָפִרים.  ּכְ ּבַ ָנִליָנה  ֶדה  ַהּשָׂ ֵנֵצא  ְלָכה דֹוִדי  )יא( 

ְלַהְרּבֹות  ִני  ַזּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָלְך.  ּדֹוַדי  ֶאת  ן  ֶאּתֵ ם  ׁשָ ָהִרּמֹוִנים  ֵהֵנצּו  ָמַדר  ַהּסְ ח  ּתַ ּפִ
ִבים  ַוֲעׂשָ ִאיָלנֹות  ין  ּבֵ ֶדה  ַלּשָׂ יֹום  ָכל  ּבְ ָלֵצאת  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ִמיד.  ּתָ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ
קֹוִני,  ְלֵבין  יִני  ּבֵ ה,  ְתִפּלָ זֹו  יָחה  ׂשִ ּבְ ּוְלַהְרּבֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד  ה  ֶאְזּכֶ ם  ְוׁשָ ֶדה,  ַהּשָׂ יַח  ׂשִ ְוֹכל 
ָמִחים,  ִבים ְוָהִאיָלנֹות ְוָכל ַהּצְ ֶדה ְוָכל ָהֲעׂשָ יַח ַהּשָׂ ר ִעם ְלָבִבי. ְוֹכל ׂשִ ל ֲאׁשֶ ם ּכָ ָלׂשּוַח ׁשָ
ַעד  ִתי,  ּוְתִפּלָ יָחִתי  ׂשִ ְבֵרי  ּדִ ְלתֹוְך  ְוַחּיּוָתם  ּכָֹחם  נּו  ְוִיּתְ ְוַיֲעלּו  ִלְקָראִתי,  ִיְתעֹוְררּו  ם  ּלָ ּכֻ
ּיְֻכְללּו  ֶדה, ׁשֶ יַח ַהּשָׂ ל ׂשִ ֵלמּות ַעל־ְיֵדי ּכָ ַתְכִלית ַהּשְׁ ֶלֶמת ּבְ יָחִתי ִנׁשְ ִתי ְוׂשִ ְהֶיה ְתִפּלָ ּתִ ׁשֶ
ִתי.  ִפּלָ תֹוְך ּתְ ם ֻיְכְללּו ּבְ ּלָ ם ָהֶעְליֹון, ּכֻ ְרׁשָ ל ּכֹחֹוָתם ְוַחּיּוָתם ְורּוֳחִניּוָתם ַעד ׁשָ ם ִעם ּכָ ּלָ ּכֻ
ה ְלָפֶניָך  יָחה ְקדֹוׁשָ ה ְוַתֲחנּוִנים ּוְבׂשִ ְתִפּלָ י ְלַהְרּבֹות ּבִ ַח ֶאת ִלּבִ ה ִלְפּתֹ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ
ֶניָך  ִים נֹוַכח ּפָ י ַכּמַ ּפְֹך ִלּבִ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ יִחי, ַעד ׁשֶ ל ׂשִ ּפְֹך ּכָ ים, ּוְלָפֶניָך ֶאׁשְ ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ

י: י ְוֶנֶפׁש עֹוָלַלי ְוַטּפַ י, ַעל ַנְפׁשִ ּפַ א ֵאֶליָך ּכַ ְיֹהָוה. ְוֶאּשָׂ

י ָאְזַלת ָיִדי ְוָאֵפס  ְקָוה ָחִליָלה, ְרֵאה ּכִ ְמַעט ָאֵפס ּתִ ֲאָהּה ְיֹהָוה, ֲעֹזר ֲעֹזר, ֲאָהּה ְיֹהָוה, ּכִ
ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ב  ַחּיָ ַעל  ֲחֹמל  ֵאֶליָך.  ִאְמָרִתי  ְמַצְפֵצף  ֲאִני  ּוֵמָעָפר  ֵמָרחֹוק  ַרק  ּכִֹחי, 
מֹוִני,  ֵאינֹו ָראּוי ְלֶחְמָלה ּכָ מֹוִני, ֲחֹמל ַעל ִמי ׁשֶ מֹוִני, ֲחֹמל ַעל ָרחֹוק ּכָ ָעִמים ַעד ַהּיֹום ּכָ ּפְ
ם  ַנת ִחּנָ ַמּתְ ֲחֹמל ָעַלי, ֲחֹמל ָעַלי, ֲחֹמל ָעַלי, ֲחֹמל ָעַלי, ַרֵחם ָעַלי, ַרֵחם ָעַלי, ָחְנֵנִני ְיֹהָוה ּבְ
ל  ׁשֶ יָנּה  ִמּדִ יֵלִני  ַהּצִ ִעים,  ּוְפׁשָ ַוֲעֹונֹות  ֵמֲחָטִאים  יֵלִני  ַהּצִ ֵדִני,  ּפְ ֵדִני  ּפְ ִני,  ָחּנֵ ִני  ָחּנֵ ְלַגְמֵרי, 
ֶטיָך  ּפָ י ִמׁשְ לֹום ַעל־ּפִ יִעים ִלי ַחס ְוׁשָ ָהיּו ַמּגִ ִרים ׁשֶ ים ְוַהּמָ ׁשִ ים ַהּקָ יֵלִני ֵמעֹוַנׁשִ ם, ַהּצִ יִהּנָ ּגֵ
יֵלִני  ם, ַהּצִ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶבר ּוִמּדִ ֶות ּוֵמִחּבּוט ַהּקֶ ל ַמְלַאְך ַהּמָ יֵלִני ֵמַחְרּבֹו ׁשֶ ים, ַהּצִ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ל ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֹלא ְבַעְלָמא  ׁשֵ ֵלם ְוֹלא ֶאּכָ ּלֹא ֵאבֹוׁש ְוֹלא ֶאּכָ ֵמֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות ּוִבְזיֹונֹות, ׁשֶ
יָך ֵאֵלְך  ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ֲעׂשֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָהֵדין ְוֹלא ְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ַהֲחִזיֵרִני ּבִ
י ָחִסיִתי ָבְך. ַהְפֵלא ֲחָסֶדיָך,  יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ֹמר. ׁשָ ֶטיָך ֶאׁשְ ּפָ ְוֶאת ִמׁשְ
מֹוִני, ְלַמַעְנָך  ֵאינֹו ָראּוי ְלַרֵחם ּכָ נּוִזים ֶאְצְלָך ְלָקֵרב ּוְלַרֵחם ֶאת ׁשֶ ים ַהּגְ ה ֲחָסִדים ֲחָדׁשִ ּלֵ ּגַ
ָעַלי.  ם  ּגַ ְלָהֵגן  ַדאי  ּכְ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ר  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ּוְלַמַען 
אִתי ֶאת  י. ֵאֶליָך ָנׂשָ ּפָ י ֵאֶליָך ּכַ ְחּתִ ּטַ ֶלְך, ׁשִ יָעה, ֲאדֹוִני ַהּמֶ ַמִים, הֹוׁשִ ָ ּשׁ ּבַ יָעה, ָאִבי ׁשֶ הֹוׁשִ
ֶאְהֶיה  ִני ׁשֶ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ַזּכֵ י ּכְ ל ַהּיֹום. ַנְפׁשִ י ָיַדי ּכָ ּתִ ַרׂשְ ָמִים. ּפֵ ָ ּשׁ ִבי ּבַ ֵעיַני ַהּיֹוׁשְ
קּוִני  ָך ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ י ָעְרֵבִני. ֲעֹרב ַעְבּדְ ָקה ּלִ רֹום ֲאֹדָני ָעׁשְ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ִמיד, ּדַ ְרצֹוְנָך ּתָ ּכִ
ָמִים. אּוַלי ָיחֹוס  ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה ִמּשׁ לּו ִליׁשּוָעֶתיָך ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקיָך. ַעד ַיׁשְ זִֵדים. ֵעיַני ּכָ
י ֹלא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאֹדָני. טֹוב  ֶתָך. ּכִ ִהּלָ ל ּתְ י ַעל ּכָ ִמיד ֲאַיֵחל ְוהֹוַסְפּתִ אּוַלי ְיַרֵחם. ַוֲאִני ּתָ
ְטֵננּו. קּוָמה ֶעְזָרָתה  ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ נּו ּדָ ָחה ֶלָעָפר ַנְפׁשֵ י ׁשָ ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְיֹהָוה. ּכִ

ָך. ָאֵמן ְוָאֵמן: נּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ּלָ



בֹודֹו   ְנָיָנא י ּתֹוָרה יב י ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ תשלגּתִ

בֹודֹו   ּתֹוָרה יב י ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ

ְוָחְכָמתֹו, א.  ְכלֹו  ׂשִ ַאַחר  הֹוֵלְך  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ָרִעים  ּוִמְכׁשֹולֹות  ָטעּוִתים  ּבְ ִלּפֹל  יּוַכל 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  דֹולֹות  ּגְ ָרעֹות  ִליֵדי  ְוָלבֹוא 
ַעל־ְיֵדי  ְמֹאד  ְוָנְפלּו  לּו  ִנְכׁשְ ים  ַרּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ים  ָהַרּבִ ֶאת  ְוֶהֱחִטיאּו  ְוָחְטאּו  ָחְכָמָתם 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ְוַהּכֹל ָהָיה ַעל־ְיֵדי ָחְכָמָתם 
ֵליֵלְך  הּוא  ֲהדּות  ַהּיַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהָרָעה. 
ָחְכמֹות,  ׁשּום  ִלי  ּבְ יטּות  ּוְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ
ם  ְהֶיה ׁשָ ּיִ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ל ּבְ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ
ַעל  ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ְוִלְבִלי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ זֶה  ּבָ ֵיׁש  בֹוד ַעְצמֹו, ַרק ִאם  ּכְ
אי  ַוּדַ ה, ְוִאם ָלאו, ָלאו. ְוָאז ּבְ ַרְך ַיֲעׂשֶ ִיְתּבָ

ל ְלעֹוָלם: ׁשֵ ֹלא ִיּכָ

ְוִלְפָעִמים ב.  ְדֵרָגתֹו,  ִמּמַ נֹוֵפל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ְמֹאד  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ִויִריָדתֹו  ְנִפיָלתֹו 
ִלְמקֹומֹות  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ֵיׁש  י  ּכִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ְמקֹומֹות  ִחיַנת  ּבְ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ְמֹאד  ים  ְמֻגּנִ
ִפין, ְונֹוֵפל ִלְסֵפקֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים  ַהְמֻטּנָ
ים, ְוִלּבֹו  ים ְוָזִרים ְמֹאד ּוִבְלּבּוִלים ַרּבִ ְמֻגּנִ
ֶבת ִלּבֹו  ֶמת ּוְמַסּבֶ ה ְמַעּקֶ ִלּפָ ַהּקְ ְסַחְרַחר, ׁשֶ
ַעְקִמימּות ּוִבְלּבּוִלים ֲעצּוִמים )ֶעס ִאיז ַפאר  ּבְ

ְמקֹומֹות  ּבִ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ַהאְרץ(,  אס  ּדָ ֵרייט  ּדְ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ם  ׁשָ ִלְמֹצא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֵאּלּו 
ָנה  ּקָ ּתַ ֵיׁש  ם  ם ׁשָ ּגַ י־ֵכן  ַרְך, ַאף־ַעל־ּפִ ִיְתּבָ
ם ֶאת  ָ ִמּשׁ ׁש  ִויַבּקֵ ׂש  ַחּפֵ ּיְ ׁשֶ דֹוָלה ַעל־ְיֵדי  ּגְ
ַאּיֵה  ׁש:  ּוְמַבּקֵ ְוִיְהֶיה ׁשֹוֵאל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ָטֳהָרתֹו.  ַאּיֵה  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ַאּיֵה  בֹודֹו  ּכְ ְמקֹום 
ָרחֹוק  ַעְצמֹו  ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ַאל  ְוִיׁשְ ִיְצַטֵער  ַרְך,  ִיְתּבָ בֹודֹו  ִמּכְ יֹוֵתר  ּבְ
בֹודֹו. ְוַעל־ְיֵדי־ ׁש יֹוֵתר ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ִויַבּקֵ
ׂש  ׁש ּוְמַחּפֵ הּוא ִמְצַטֵער ּוְמַבּקֵ ַעְצמֹו ׁשֶ זֶה ּבְ
ַרְך, ְוצֹוֵעק ְוׁשֹוֵאל  בֹודֹו ִיְתּבָ ַע ַאַחר ּכְ ּוְמַגְעּגֵ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  בֹודֹו,  ּכְ ְמקֹום  ַאּיֵה  ׁש  ּוְמַבּקֵ
ה,  ָהֲעִלּיָ ַתְכִלית  ּבְ עֹוֶלה  הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ
ה  ָ ֻדּשׁ ְלַהּקְ ַלֲעלֹות  ַעל־ְיֵדי־זֶה  זֹוֶכה  י  ּכִ
ַאּיֵה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ָהֶעְליֹוָנה 
ׁש  ׂש ִויַבּקֵ ַחּפֵ ּיְ ׁשּוָבה ׁשֶ ר ַהּתְ ִנים(. ְוזֶה ִעּקַ ן ּפְ )ַעּיֵ

ַעל־ְיֵדי־ "ל, ׁשֶ ּנַ בֹודֹו ּכַ ִמיד ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ּתָ
ְוזֶהּו  דֹוָלה,  ּגְ ה  ַלֲעִלּיָ ְך  ִנְתַהּפֵ ַהְיִריָדה  זֶה 
ַהּמּוָבא  ה  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ ְיִריָדה  ִחיַנת  ּבְ
ם  ׁשָ ְוָהֵבן  ְפִנים  ּבִ ן  ְוַעּיֵ ֹקֶדׁש.  ִסְפֵרי  ָכל  ּבְ

י ָעֹמק הּוא: ֵהיֵטב ּכִ

ה ְלתֹוָרה יב ִפּלָ ּתְ

יו ְוֹלא ְמָצאִתיו.  ּתִ ׁשְ ּקַ י ּבִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ה ֵאת ׁשֶ ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות ֲאַבְקׁשָ ּשְׁ )יב( ֲאׁשֹוְטָטה ּבַ

ׁש,  ׂש ַוֲאַבּקֵ א ֵעיַני ְלֵמָרחֹוק, ַאֲחּפֵ א ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר. ֵאְלָכה ִלי ֶאל ֶהָהִרים, ֶאּשָׂ ָאקּוָמה ּנָ
ירֹו,  ה ְלמֹוְצאֹו ּוְלַהּכִ ֶאְזּכֶ ְחּבּוָלה, ׁשֶ בֹודֹו, ַאּיֵה ָהֵעָצה ְוַהּתַ ַאּיֵה, ֵאפֹוא הּוא, ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ
ע  ַאְרּבַ ּבְ י  ים. ׁשֹוַטְטּתִ ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּנִ ִמּמֶ ְוֹלא ָמָצאִתי, ָחַלץ  ְיֹהָוה  ׁש ֶאת  ְלַבּקֵ ֲאׁשֹוֵטט 
ַצר  י  ּכִ ָצָרִתי.  ֵעת  ּבְ ֵאל  ֶחְרָך  ְלׁשַ ִנים  ּפָ ת  ֹבׁשֶ ּבְ ֵאֶליָך  י  ְבּתִ ׁשַ ָמָצאִתי.  רּוָפה ֹלא  ּתְ ּנֹות  ּפִ
ְרּתָ ָפֶניָך  י ִהְסּתַ ִניָת, ּכִ ִניָת, ָאן ּפָ י, ָאן ּפָ י ַנְפׁשִ ָוַמר ִלי ְמֹאד, ַצר ָוַמר ִלי ְמֹאד. ֹלא ָיַדְעּתִ
ים. אֹוי ַוֲאבֹוי,  ים ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד ְמֹאד יֹוֵתר ֵמחֹול ַיּמִ ַיד ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ מֹוֵגִני ּבְ י, ַוּתְ ּנִ ִמּמֶ
ם  ִנְתַעּקֵ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ י  ּכִ ה.  ָהֵאּלֶ ָהָרעֹות  ְמָצאּוִני  י  ִקְרּבִ ּבְ ֱאֹלַהי  ֵאין  י  ּכִ ַעל  ֲהֹלא  י  ּכִ
ְקָרִאים ְמקֹומֹות  ה ְמֹאד, ַהּנִ ָ ֻדּשׁ קֹומֹות ָהְרחֹוִקים ִמן ַהּקְ י ִלּמְ ַלְכּתִ י ּוֹמִחי, ְוִנׁשְ י ְוַדְעּתִ ִלּבִ
ה  ַכּמָ ל ּבְ ּתֵ ׁש ְוִנְתּפַ ם ְוִנְתַעּקֵ י, ְוִנְתַעּקֵ ַחת ִלּבִ ל ְוִנׁשְ ְלּבֵ ם ְוִנְתּבַ ר ִנְתַעּקֵ ִפים, ַעד ֲאׁשֶ ַהְמֻטּנָ



ה ְלתֹוָרה יב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשלד

ל אֹוי ָוַמר  ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ר, ֲאׁשֶ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ִמיֵני ַעְקִמיִמּיּות ַעל ַעְקִמיִמּיּות, ּבְ
יִתי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום  ָעׂשִ ים ׁשֶ ל ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָוַצר ְוָאח ַוֲאבֹוי ְוַאְלַלי, אֹוי ִלי ְמֹאד, ַעל ּכָ
ֶגד ִנְגִעי  י. אֹוֲהַבי ְוֵרַעי ִמּנֶ ם ֵהם ֵאין ִאּתִ י ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ּגַ ר ִלּבִ ַהזֶּה, ַעד ֲאׁשֶ
ר ָמה  ק, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ר ָמה ֶאְצַטּדָ ַיֲעמֹודּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרחֹוק ָעָמדּו. ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ
ר.  עּור ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ָעִמים ּבְ י ְרָבבֹות ּפְ ק. ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹוִני ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ ֶאְצַטּדָ

ֶלְך: ׁש ִלי עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזֹעק עֹוד ֶאל ַהּמֶ ה ַמה ּיֵ ְוַעּתָ

ֵאין  ׁשֶ ַאְזָהרֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ נּו  ְוִהְזַהְרּתָ ַהְבָטחֹות  ה  ַכּמָ ּבְ נּו  ִהְבַטְחּתָ ָבר  ּכְ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְוַלֲחִנינֹוֶתיָך,  ְלַרֲחֶמיָך  י  ּפַ ּכַ ֶאְפֹרׂש  י,  ּבִ י  ַנְפׁשִ עֹוד  ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֵיאּוׁש  ׁשּום 
ר ֹלא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ,  ׁש ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות, ֲאׁשֶ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו ִויַחּדֵ ה ְיֹהָוה ּכְ אּוַלי ַיֲעׂשֶ
ׁש  ׂש ְוִלְדרׁש ּוְלַבּקֵ ה ְלַחּפֵ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ ֵלם. ַזּכֵ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ְלָפָניו ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַיֲחִזיֵרִני ּבִ
ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְמֵהָרה,  אֹוְתָך  ִלְמֹצא  ה  ֶאְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ אֹוְתָך 

י: ָעְנּתִ י ָעֶליָך ִנׁשְ ֱאֶמת. ָעְזֵרִני ּכִ ּבֶ

צּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ְוָגְדלּו  א, ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמּמְ ּלָ ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹ
ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְיֹהָוה, ֲאָהּה ֲאדֹוִני,  ר. ֲאָהּה  ְיֻסּפָ י  ּכִ ן  ְיֻאּמָ ר ֹלא  ְוַרּבּו ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ ְגבּו  ְוׂשָ
ה יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ֹעֶצם  י ַאּתָ לּויֹות ְלָך, ֵעיַני צֹוִפּיֹות ֵאֶליָך. ּכִ ל עֹוָלם, ֵעיַני ּתְ עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י ַרּבּו ַמְכאֹוַבי ְוָצרֹות ְלָבִבי.  יָטה ְבָעְנִיי ּכִ ְכִלית. ַהּבִ ָעַלי ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ִני, ָעְזֵרִני, ׁשֶ י ָמרֹו ָמִריִתי. ַזּכֵ י ּכִ ִקְרּבִ י ּבְ ְך ִלּבִ י ַצר ִלי ֵמַעי ֲחַמְרָמרּו ֶנְהּפַ ְרֵאה ְיֹהָוה ּכִ
ְברּו ַרֲחֶמיָך  ּגָ ם ׁשֶ ׁשֵ ִני, ּכְ ִני ָחּנֵ ֱאֶמת. ָחּנֵ ֶאְמָצֲאָך ּבֶ ֱאֶמת ַעד ׁשֶ בֹוְדָך ּבֶ ׂש ֶאת ּכְ ׁש ּוְלַחּפֵ ְלַבּקֵ
ַתְכִלית  ּבְ ֲאִפּלּו  אֹוְתָך  ִלְמֹצא  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ַהזֹּאת  בֹוָהה  ַהּגְ ּתֹוָרה  ֵמָרחֹוק  נּו  ְוהֹוַדְעּתָ ָעֵלינּו 
ַאּיֵה  ִתי,  ָ ְקֻדּשׁ ַאּיֵה  ַאּיֵה ֵאיפֹוא הּוא,  ַאּיֵה,  ה,  ׁשָ ּקָ ְוַהּבַ ַהִחּפּוׂש  ַהְיִריָדה ַעל־ְיֵדי  ְכִלית  ּתַ
ֵמֶאֶרץ  אֹוָתנּו  ֲעֶלה  ַהּמַ ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ַאּיֵה  ָמִתי,  ְוִנׁשְ ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ ַאּיֵה  ַטֲהָרִתי, 
ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוִכין  בֹודֹו, ׁשֶ ם, ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ֲעֶלה אֹוָתנּו ִמּיָ ִמְצַרִים ֵמֶעְרַות ָהָאֶרץ, ַאּיֵה ַהּמַ
ה ְלַקּיֵם ֶאת  ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ַעְזֵרנּו ּוְתַזּכֵ ים, ּתַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ּבְ ה. ּכֵ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ְהֶיה ַהְיִריָדה ּתַ ּתִ ׁשֶ
ּלּו ֹזאת ַהּתֹוָרה  ּגִ ים ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון ַצּדִ ֱאֶמת ּכִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּבֶ ּדִ ל  ּכָ
ְכִלית  ּתַ ַהְיִריָדה  ְוִתְהֶיה  ִמיד,  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ אֹוְתָך  ִלְמֹצא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ עֹוָלם,  ּבָ נּוָזה  ַהּגְ
ֲעֹונֹוַתי  ֶהם ּבַ י ּבָ ַפְלּתִ ּנָ ִפים ׁשֶ קֹומֹות ַהְמֻטּנָ ל ַהּמְ ה ָלֵצאת ְוַלֲעלֹות ְמֵהָרה ִמּכָ ה. ְוֶאְזּכֶ ָהֲעִלּיָ
ֵלם  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה, ְוָלׁשּוב ּבִ ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ים, ְוַלֲעלֹות ּבְ ָהַרּבִ
י  ַמֲעׂשַ ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְוַתַעְזֵרִני  דֹוׁש.  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ִלְכבֹוְדָך  ְלִהְתָקֵרב  ה  ְוֶאְזּכֶ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ
ָבר ִאם ֵיׁש ּבֹו ְרצֹון  ָכל ּדָ ל ּבְ ּכֵ י ָתִמיד, ּוְלִהְסּתַ ְרּכִ ס ּדַ ה ְלַפּלֵ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ בֹוֶדָך ּבֶ ם ּכְ ְלׁשֵ
ַנע  ַרְך, ֶאּמָ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ְזִריזּות. ְוִאם ֵאין ּבֹו ּכְ ה אֹותֹו ּבִ ַרְך ּוְכבֹודֹו, ָאז ֶאֱעׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ָכל  ן ּבְ עֹוָלם, ַרק ֲאַכּוֵ ּבָ ָבר ׁשֶ ָלל, ְוֹלא ַעל ׁשּום ּדָ ל ַעל ַעְצִמי ּוְכבֹוִדי ּכְ ּכֵ ַלֲעׂשֹותֹו. ְוֹלא ֶאְסּתַ
ל  דֹוָלה, ְלַגּדֵ ים ּוִביׁשּוָעְתָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ְמָך ְוִלְכבֹוְדָך ּבֶ ָבר ְלׁשִ ּדָ
ְלָעְבְדָך  ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם.  ּבָ דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ ּוְלָפֵאר  ּוְלרֹוֵמם  א  ּוְלַנּשֵׂ
ָלל. ְוֹלא ֵנֵלְך עֹוד ַאֲחֵרי  ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ ינּו ְלעֹוָלם, ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֵ דֹול ּכָ ְתִמימּות ּגָ ֱאֶמת ּבִ ּבֶ
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נּו  ְעּתֵ ּדַ ל  ּכָ ה  ַנּטֶ ַרק  ַהּמּוְטֵעת,  ְוָחְכָמֵתנּו  ְכֵלנּו  ׂשִ ַאַחר  ה  ִנּטֶ ְוֹלא  ָהָרע,  נּו  ִלּבֵ ִרירּות  ׁשְ
ל  ּכָ ּוְלַקּיֵם ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְוִלְכבֹוְדָך  ְמָך  ְלׁשִ ּוְלָבֵבינּו  נּו  ְבּתֵ ּוַמֲחׁשַ
ְרכּו בֹו ֲאבֹוֵתינּו  ּדָ ר  ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ּבַ יטּות,  ּוִבְפׁשִ ּוִבְתִמימּות  ֱאֶמת  ּבֶ ַאֲהָבה  ּבְ ְבֵרי תֹוָרֶתָך  ּדִ
ְבִריַאת עֹוָלְמָך,  ר ָרִציָת ּבִ דֹוׁש ֲאׁשֶ ה ְמֵהָרה ְלַמּלֹאת ְרצֹוְנָך ַהּקָ ְוִנְזּכֶ ים ֵמעֹוָלם.  דֹוׁשִ ַהּקְ
יו  ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ תּוב, ּכֹל ַהּנִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָראָת ַהּכֹל ִלְכבֹוְדָך, ּכְ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ְבָרא  ּנִ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ל ּדָ דֹוׁש ִמּכָ ל ֶחְלֵקי ְכבֹוְדָך ַהּקָ ּלּו ַעל ָיֵדינּו ּכָ יִתיו. ְוִיְתּגַ ַאף ֲעׂשִ
ִביל  ׁשְ ם ָהיּו ּבִ ּלָ ָראָת ָהעֹוָלם, ּכֻ ֶהם ּבָ ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ר ּכָ ָרה ַמֲאָמרֹות, ֲאׁשֶ ֲעׂשָ ּבַ

ִריָאה: ל ֶחְלֵקי ַהּבְ ל ַעל־ְיֵדי ּכָ ּדֵ ה ְוִיְתּגַ ּלֶ ְתּגַ ּיִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ ּכְ

ָרה ַמֲאָמרֹות,  ֲעׂשָ ְבָרא ּבַ ּנִ ִמין ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ יִקים ַהְמַקּיְ ּדִ ַלל ַהּצַ ִני ִלְהיֹות ִמּכְ ָאּנָא ְיֹהָוה, ַזּכֵ
ָך. ְוִאם  ׁש ַעְבּדְ ּקֵ ה אֹוֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ן ִלי ֲחִניָנה ְוֹלא אֹוַבד. ּתָ ִני, ּתֶ ִני ַזּכֵ ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, ַזּכֵ
ה אֹוִתי  ׁש ַאּתָ ּקֵ י ֵואֹלָהי, ּבַ ָראּוי, ָנא ָאִבי ֲאדֹוִני ַמְלּכִ ׁש אֹוְתָך ּכָ ׂש ּוְלַבּקֵ ֵאיִני זֹוֶכה ְלַחּפֵ
ׁש ֹצאן אֹוְבדֹות, ֹצאן  ּקֵ ים, ּבַ ֶלא ְלַחּיִ י ּפֶ ה ִעּמִ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּנֹוָרִאים, ֲעׂשֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
מֹוִני, חּוס ְוַרֵחם  גּום ּכָ מֹוִני, ֲחֹמל ַעל ּפָ נּוא ּכָ ָלְך ְוׂשָ ח ְוִנׁשְ ׂש ִנּדָ ׁש ְוַחּפֵ ּקֵ ץ. ּבַ ח ְוֵאין ְמַקּבֵ ִנּדָ
ֵצִני ֵמֶהם,  ל, ַחּלְ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ֲאוֹות, ּוִבְפָרט ִמּתַ ל ַהּתַ מֹוִני. הֹוִציֵאִני ִמּכָ ַעל ִנְבזֶה ְוִנְמָאס ּכָ
ֶנֶפׁש ָצָרי,  ֵנִני ּבְ ּתְ י. ַאל ּתִ יֵלִני ֵמֶהם. ֲחֹמל ָעַלי, ַרֵחם ָעַלי, חּוָסה ָעַלי ְוַעל עֹוָלַלי ְוַטּפַ ַהּצִ
יֵלִני  ַהּצִ ְיִחיָדִתי.  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ יָלה ֵמֶחֶרב  ַהּצִ ַעל.  ִלּיָ ּבְ ת  ּבַ ִלְפֵני  ָך  ַעְבּדְ ן ֶאת  ּתֵ ּתִ ַאל 
ְוַאל  ַמִים  ּבֶֹלת  ׁשִ ְטֵפִני  ׁשְ ּתִ ַאל  י־ָמִים.  ֲעַמּקֵ ּוִמּמַ ֹוְנַאי  ִמּשׂ ְצָלה  ִאּנָ ָעה  ֶאְטּבָ ְוַאל  יט  ִמּטִ
ֵנה  ֹרב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך ּכְ י טֹוב ַחְסּדֶ יָה. ֲעֵנִני ְיֹהָוה ּכִ ֵאר ּפִ ְאַטר ָעַלי ּבְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל ּתֶ ּתִ
ָיִדי, ְרֵאה ַאְנָחִתי  י ָאְזַלת  ּכִ ֲעֵנִני. ְרֵאה  י ַצר ִלי ַמֵהר  ּכִ ָך  ֶניָך ֵמַעְבּדֶ ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ְוַאל  ֵאָלי. 
יִני ְוַהֲחִזיֵרִני  ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ י, ּכְ ה ִעּמִ ָך ֲעׂשֵ ַחְסּדְ ֵדִני, ּכְ יֵעִני ְגָאֵלִני ּפְ ְוֶאְנָקִתי. ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, הֹוׁשִ
ל ַהֲחָטִאים  ר ְוִתְסַלח ְוִתְמֹחל ִלי ַעל ּכָ ֵלא ַרֲחִמים ָעַלי ּוְתַכּפֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוִתּמָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוִבְפָרט  י ְלָפֶניָך ִמּנְ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ִעים, ׁשֶ ׁשָ ְוָהֲעֹונֹות ְוַהּפְ
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ים ְמֹאד  ל ַהִהְרהּוִרים ָרִעים ָהַרּבִ ר ִלי, ּוְסַלח ִלי ַעל ּכָ ּפֵ ָאּנָא ְיֹהָוה, ְסַלח ִלי, ְמַחל ִלי, ּכַ
ָרצֹון.  ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּבֵ ר ִהְרַהְרּתִ ְמֹאד, ֲאׁשֶ
ל ַהִהְרהּוִרים  רּו ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכָ ּפְ נּו ְוִיְתּכַ ּקְ ְתּתַ ּיִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ׂש אֹוְתָך ּבֶ ׁש ּוְלַחּפֵ ה ְלַבּקֵ ְוֶאְזּכֶ
יֶקיָך  ַצּדִ ְוַאֲחֵרי  ַאֲחֶריָך  י  ִהְרַהְרּתִ ׁשֶ ַהִהְרהּוִרים  ְוָכל  ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָהַעְקִמיֻמּיֹות  ְוָכל  ָרִעים 
נּו  ּקְ רּו ְוִיְתּתַ ּפְ ם ִיְתּכַ ּלָ כֹוִנים, ּכֻ הֹוִרים ְוַהּנְ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ים ְוַאֲחֵרי ִמּדֹוֶתיָך ּוְדָרֶכיָך ַהּקְ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֵקִני  ַחזְּ ְיֹהָוה,  א  ָאּנָ ב.  ַהּלֵ ר ַעל ִהְרהּוֵרי  ְלַכּפֵ ִאים  ּבָ ֵהם  ׁשֶ ְלָפֶניָך,  י עֹולֹות  ִהְקַרְבּתִ ִאּלּו  ּכְ
ְלֶעְזָרִתי  ה  י. חּוׁשָ ּנִ ִמּמֶ ְרַחק  ּתִ ֱאֹלַהי ַאל  ְיֹהָוה  ַעְזֵבִני  ּתַ ָהֶעְליֹוָנה, ַאל  ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵצִני  ְוַאּמְ
יׁש ֱאָלהּוְתָך ָעַלי  ה ְלַהְרּגִ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצִמי ּבֶ ה ְלַקּדֵ ִני ֵמַעּתָ ׁשּוָעִתי. ַזּכֵ ֲאֹדָני ּתְ
י ְמֹלא ָכל  ָעה ּכִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ֵלם ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ה ָלַדַעת ּבֶ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ ָכל־ֵעת, ּוְתָחּנֵ ּבְ
י ָתִמיד.  יִתי ְיֹהָוה ְלֶנְגּדִ ּוִ תּוב, ׁשִ ּכָ ָלה. ּוְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ּכֹל ָמׁשָ בֹוֶדָך ּוַמְלכּוְתָך ּבַ ָהָאֶרץ ּכְ
ֵביִתי  י ּבְ ְבּתִ ׁשִ ָנה, ּבְ ׁשֵ ין ּבְ ָהִקיץ ּבֵ ין ּבְ ְיָלה, ּבֵ ּלַ ין ּבַ ּיֹום ּבֵ ין ּבַ ח אֹוְתָך ְלעֹוָלם, ּבֵ ּכַ ְוֹלא ֶאׁשְ
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ָבה  ַמֲחׁשָ יָבִתי, ּבְ ֲעִמיָדִתי ּוִביׁשִ ִתי, ּבַ ִתּיָ ֲאִכיָלִתי ּוִבׁשְ ְכִבי ּוְבקּוִמי, ּבַ ׁשָ ֶרְך, ּבְ י ַבּדֶ ּוְבֶלְכּתִ
ֱאָלהּוְתָך  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ִלְמֹצא  ה  ֶאְזּכֶ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ נּועֹוַתי.  ּתְ ּוְבָכל  ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ
ִרים ַוֲאִני ֹלא  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ תּוב, ִאם ִיּסָ ּכָ מֹו ׁשֶ ר ָמֵלא ָכל ָהעֹוָלם, ּכְ ָך ָעַלי ֲאׁשֶ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ
ּכֹל, ָמֵלא ַרֲחִמים,  ל ּבַ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא. מֹוׁשֵ ָ ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה ֲהלֹוא ֶאת ַהּשׁ
ל  ִני ִמּכָ ׁשֵ ִני ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת, ַטֲהֵרִני ְוַקּדְ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ַזּכֵ ָמֵלא ֶחֶסד ָוטֹוב ּבְ
יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ַעל־ְיֵדי  י  ַנְפׁשִ ֶאת  י  ְפּתִ ְוִטּנַ י  ְכַלְכּתִ ּלִ ׁשֶ ְכלּוִכים  ְוַהּלִ ּנּוִפים  ַהּטִ
ֵמֲאֵפָלה  ְלֹקֶדׁש, הֹוִציֵאִני  ֵמֹחל  ְלָטֳהָרה,  ְמָאה  ִמּטֻ ְמֵהָרה  ַהֲעֵליִני  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי 
ִמּכֹל  ם  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקּתִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  נּו  ּבָ ְוַקּיֵם  ְלאֹוָרה. 

ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ל ּגִ ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ

ג  ה ְלַדּלֵ ים. ְוֶאְזּכֶ ּיִ אֹוַרְייָתא ֲאִמּתִ ין ּדְ ּתֹוָרה ָתִמיד ִחּדּוׁשִ ׁש ּבַ ים, ְלַחּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְוַזּכֵ
ִלים  ִניעֹות ַהְמַבְלּבְ ל ַהּמְ ְלּבּוִלים ְוָהַעְקִמיֻמּיֹות ְוַעל־ּכָ ל ַהּבִ ָכל ֵעת ַעל ּכָ ְוַלֲעֹבר ְמֵהָרה ּבְ
י  ְעּתִ ְהֶיה ּדַ ּיִ ה ׁשֶ ה. ַרק ֶאְזּכֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ׁש ּבְ ׂש ְוַלְחׁשֹב ּוְלַחּדֵ ַחּפֵ ַעת ִמּלְ ֶאת ַהּמַֹח ְוַהּדַ
ל  יץ ְוָחָזק ְמֹאד ּבַ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ה, ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ָכל־ֵעת ּבְ ר ּבְ ָ י ָדבּוק ּוְמֻקּשׁ ְבּתִ ּוֹמִחי ּוַמֲחׁשַ
ְרצֹוְנָך  ים ּכִ ּיִ אֹוַרְיָתא ֲאִמּתִ ין ּדְ ַעם ִחּדּוׁשִ ָכל ּפַ ׁש ּבְ ה ִלְמֹצא ּוְלַחּדֵ ֶאְזּכֶ ִיּמֹוט ְלעֹוָלם, ַעד ׁשֶ
ר  ׁשָ ְוַהּיָ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ אֹוִתי  ְוַתְנֶחה  ְלָפַני  ֵלְך  ּתֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְוֹכַח  ַהּטֹוב, 
י ִמְקָרא  ם ּבִ ָעה. ִויֻקּיַ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבְ ת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ְנֻקּדַ ּבִ

יֶחָך: מֹור ָעֶליָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ׁשְ ָך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ְנֶחה אֹוָתְך ּבְ ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ תּוב, ּבְ ּכָ ׁשֶ

ל ָחי. חּוָסה  א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ְוהֹוַפע ְוִהּנָ ה ּכְ ּלֵ נּו ּגַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ַהּגֹוִים  ין  ּבֵ ל  ַהְמֻחּלָ דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ ַעל 
ֵלא ָכל ָהָאֶרץ.  דֹוׁש, ּוְכבֹוְדָך ִיּמָ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ א ּכְ ה ְלַהֲעלֹות ּוְלַנּשֵׂ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְלָפֶניָך, ּבְ
ָכל ָהָאֶרץ,  ְמָך ּבְ רּו ׁשִ ֶמָך, ִויַסּפְ נּו ָכבֹוד ְוָהָדר ִלׁשְ יו, ִיּתְ ַאּפָ ים ּבְ ַמת רּוַח ַחּיִ ר ִנׁשְ ְוֹכל ֲאׁשֶ

רּו: בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

יָקֶרָך, ְוהֹוַפע  ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבֹוֶדָך, ְוִהּנָ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ל עֹוָלם, ְמֹלְך ַעל ּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל ְיצּור  ַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יֹוׁשְ אֹון ֻעזֶָּך ַעל ּכָ ֲהַדר ּגְ ּבַ
ּכֹל  ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַאּפֹו, ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ּכִ
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  רּוְך  ּבָ ה.  ּוְתִהּלָ ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ּוְמרֹוַמם  בֹוֶדָך  ּכְ ם  ׁשֵ ִויָבְרכּו  ָלה.  ָמׁשָ
ל ָהָאֶרץ ָאֵמן  ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל ֹעׂשֵ ִיׂשְ

ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה יג

אֹותֹו,  ְורֹוְדִפים  ָהָאָדם  ַעל  חֹוְלִקים  ׁשֶ ּכְ
ם  ֵ ְלַהּשׁ יֹוֵתר  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלִהְתָקֵרב  יּוַכל 
י ֵהם רֹוְדִפים אֹותֹו ְוהּוא ּבֹוֵרַח  ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַעם ְלַהּשׁ ָכל ּפַ ּבְ
יֹוֵתר  חֹוְלִקים ָעָליו ּבְ ֶ ָכל ָמקֹום, ְוָכל ַמה ּשׁ ּבְ

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ְלַהּשׁ ְמָקְרִבין אֹותֹו ּבְ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה יד תשלזּתִ

ּתֹוָרה יד

ְך ֵיׁש לֹו ׂשֹוְנִאים ְלַמְעָלה: ה, ּכָ ׁש ְלָהָאָדם ׂשֹוְנִאים ְלַמּטָ ּיֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ה ְלתֹוָרה יד ִפּלָ ּתְ

ים  י ַרּבִ ל ַהּיֹום ּכִ ֲאפּו ׁשֹוְרַרי ּכָ ל ַהּיֹום ֹלֵחם ִיְלָחֵצִני. ׁשָ ָאַפִני ֱאנֹוׁש ּכָ י ׁשְ ִני ֱאֹלִהים ּכִ )טו( ָחּנֵ

ר  ל ֲאׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום. יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח. ִרּבֹונֹו ׁשֶ
מֹו ֶאֶפס  ָרה ּכְ י ֲאַסּפְ י ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ִאם ָאַמְרּתִ ר ָעַבְרּתִ ל ֲאׁשֶ ָעַבר ָעַלי, ְוֵאת ּכָ
ֵצרּוף  ּבְ , ׁשֶ ה ָיַדְעּתָ ַמן ְלפֹוְרָטם. ַאְך ַאּתָ יק ַהזְּ יּון, ְוֹלא ַיְסּפִ ֵרם ֵמחֹול ִיְרּבְ ָקֵצה ִמזֶּה, ֶאְסּפְ
ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ עֹוְכַרי,  ּבְ ָהָיה  זֶה  ם  ּגַ עֹוד  ֶהָעצּום  ְוִחּיּוִבי  י  ָעְרּפִ יּות  ַקׁשְ ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ
ים  ים ָקִמים ָעָלי. ַרּבִ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ ַגׁשְ ָכל ֵעת ּבְ ר ָעַלי ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
ְלָפֶניָך  ִנְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְבָחְכָמה,  ר  ּוְבֹעׁשֶ תֹוָרה  ּבְ ים  ַרּבִ ִעים.  ּוְרׁשָ ינֹוִנים  ּבֵ יִקים  ַצּדִ ְמֹאד, 
לֹום  ְוׁשָ יל ֶאת ָהָאָדם ַחס  ֲחֹלֶקת ְיכֹוִלין ְלַהּפִ ַעל־ְיֵדי ַהּמַ יָת ָאְזֵנינּו ׁשֶ ּלִ ּגִ ֲאדֹון ּכֹל. ּוְכָבר 
ר רֹוְדִפים אֹוִתי  מֹוִני ַהּיֹום, ֲאׁשֶ ה ַיּתּוׁש ִנְמָאס ּכָ ֲעׂשֶ ה ַמה ּיַ ַרְך. ְוַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ים רֹוְדַפי ְוָצָרי, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ם ָחִליָלה, ַרּבִ ם ָעַלי ְלָבְלֵעִני ִחּנָ ּנָ ְמֹאד ְוחֹוְרִקים ׁשִ
ֲאִני  ׁשֶ יעֹות  ׁשִ ְוַהּפְ ֶדל ַהִחּיּוִבים  ּגֹ ַאַחר  ָיַדְעּתָ ׁשֶ ה  ל עֹוָלם, ֲהֹלא ַאּתָ ָנִטיִתי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֹלא 
ֲאִני ּדֹוֵפק ֲעַדִין  ֶ ה ּשׁ ּמֶ ָנִתי ּבַ י ְוַכּוָ ְבּתִ ל ַמֲחׁשַ ל זֶה ּכָ י ָהָרִעים ְמֹאד, ִעם ּכָ ַמֲעׂשַ ַע ּבְ ב ּופֹוׁשֵ ַחּיָ
ָנִתי  ּוָ ל ּכַ ם, ּכָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ ה ּוְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך ִמּמָ ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ַח ִלי ׁשַ ְלֵתי ַרֲחִמים ִלְפּתֹ ַעל ּדַ
ַעְצמֹו  ָאָדם  ִיְמַנע  ַאל  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ נּו  ִצּוֻ ַכְך  י  ּכִ ְלטֹוָבה,  ִהיא  זֶה  ֵעֶסק  ּבְ
ל ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים.  ארֹו ׁשֶ ּוָ ַחת ַעל ּצַ ה ֻמּנַ ִמן ָהַרֲחִמים, ַוֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחּדָ
ה  ְתִפּלָ ים ְלִהְתַחזֵּק ּבִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ קּו אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּצַ קּות ִחזְּ ה ִהְתַחזְּ ַכּמָ ה יֹוֵדַע ּבְ ְוַאּתָ
זֶה,  ה ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַחזֵּק ּבָ ּמָ י ּכַ ֱאֶמת ָיַדְעּתִ ְהֶיה, ְוַגם ּבֶ ּיִ ָכל ֵעת ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ְוַתֲחנּוִנים ּבְ
ַתח  ר ְוִלְמֹצא ֵאיזֶה ּפֶ ַמן ַלְחּתֹ ַהְרָחַבת ַהזְּ ד אֹו ּבְ ה ִמּיָ י ַהאי ְואּוַלי, ֶאְזּכֶ י ַהאי ְואּוַלי, ּכּוּלֵ ּכּוּלֵ
ַמִים, ָמה  ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות. ְוַעּתָ ְחׁשְ י ָהָרִעים ּוִמּמַ ֲעׂשַ אּוַכל ָלׁשּוב ִמּמַ ַוֲחִתיָרה ׁשֶ
אֹוִתי  ְוָהרֹוְדִפים  ְוַהחֹוְלִקים  ְוַהְמַקְטְרִגים  יָצִנים  ְוַהּלֵ ְלִעיִגים  ַהּמַ ֶנֶגד  ֶאְפַעל  ּוָמה  ה  ֶאֱעׂשֶ
ׁש ִלי ָצִרים  ּיֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ה ָיַדְעּתָ ׁשֶ י ַאּתָ ה, ּכִ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ַגׁשְ ְמֹאד ְמֹאד, ּבְ
ָכל ֵעת,  ים לֹוֲחִמים ִלי ָמרֹום ַהְמַקְטְרִגים ָעַלי ּבְ י ַרּבִ ְך ֵיׁש ִלי ָצִרים ְלַמְעָלה, ּכִ ה, ּכַ ְלַמּטָ
ֱאֶמת מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים,  יִחים אֹוִתי ְלִהְתָקֵרב ָלׁשּוב ֵאֶליָך. ְוִאם ּבֶ ְוֵאיָנם ַמּנִ
ַדאי ְוָהגּון ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ְלֹגֶדל  אי ֵאיִני ְכּ ַוּדַ י ּבְ ם, ּכִ ִחּנָ ְטרּוָגם ֵאינֹו ּבְ ּקִ ה, ׁשֶ ה ּוְכִלּמָ בּוׁשָ ּבְ
ל זֶה, ַרֲחֶמיָך  ְך. ִעם ּכָ ל־ּכַ י ְלָפֶניָך ּכָ ְעּתִ ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפׁשַ ַעי ַוֲעֹונֹוַתי ַוֲחָטַאי, ׁשֶ ׁשָ ֹעֶצם ּפְ
ָחת, ֵאין ִלי ְלֵהיָכן ִלְבֹרַח ְוֶאל  ל ְוִנׁשְ ים ְמֹאד, ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון ּדַ ים ְיֹהָוה ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ַרּבִ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ יֹום ַצר ִלי, ּכְ ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ ה ִמׂשְ י ַאּתָ י ִאם ֵאֶליָך ְלַבד, ּכִ ִמי ִלְבֹרַח ְוָלנּוס ּכִ
ים,  ּלִ ּדַ ַמִים, חֹוֵמל  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ זֶה  ְוַעל  ָצָרה.  יֹום  ּבְ ּוְמנּוִסי  י  ּוָמֻעזִּ י  ֻעזִּ ְיֹהָוה 
ֶמָך,  ה ְלַמַען ׁשְ ֲעׂשֶ ּתַ ע, ׁשֶ יק רֹוֵדף ֶאת ָהָרׁשָ ִפים, ֲאִפּלּו ַצּדִ ְרּדָ ׁש ֶאת ַהּנִ ָך ְלַבּקֵ ְרּכְ ר ּדַ ֲאׁשֶ
ּוַמֲחֹלֶקת  ְרִדיפֹות  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ָכל־ֵעת.  ּבְ ֵאֶליָך  ְוָלנּוס  ִלְבֹרַח  ָתִמיד  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני 
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ְלַבד,  ֵאֶליָך  ְוָאנּוס  ֶאְבַרח  ם  ּלָ ִמּכֻ ְוׂשְֹנִאים,  אֹוְיִבים  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוִקְטרּוִגים 
י,  ְחּתָ יל ּוְלַהְכִניַע אֹוְיַבי ּתַ ּפִ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ַעל־ְיֵדי־זֶה יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוַתַעְזֵרִני ְלַהׁשְ ְוֶאְזּכֶ
ֶהם,  י ֵאין ִלי ֵעֶסק ִעּמָ ם, ּכִ ִחּנָ ל ַמֲחלֹוָקָתם ּוְרִדיָפָתם ּבְ ּכָ ְוִתְפַקח ֵעיֵניֶהם ְוִיְראּו ָהֱאֶמת ׁשֶ
ָמֵלא  יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ְלָחָמה.  ַלּמִ ה  ֵהּמָ ר  ֲאַדּבֵ ְוִכי  לֹום  ׁשָ ֲאִני  ֱאֶמת,  ּבֶ לֹום  ׁשָ ָחֵפץ  ַוֲאִני 
יֵלִני ֵמאֹוְיַבי  י ָחִסיִתי ָבְך. ַהּצִ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ֱאֶמת, ׁשָ ַרֲחִמים, ָחֵפץ ּבֶ
י ֵאין ִלי  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּכִ ַגׁשְ יֵלִני ִמּיַד אֹוְיַבי ּוֵמרֹוְדָפי ּבְ ֵבִני. ַהּצִ ּגְ ׂשַ ְתקֹוְמַמי ּתְ ֱאֹלָהי ִמּמִ
ר ֲאִני  ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ַמִים, ְוַעל ּכָֹחם ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ָעֶליָך ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ַעל ִמי ְלִהּשׁ
ֵקנּו  ה ְוֹלא ָלנּו. ְוַחזְּ ים, ְלַמַעְנָך ּוְלַמֲעָנם ֲעׂשֵ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ַדְרֵכיֶהם ַהּקְ ּתֹוֵקק ֵליֵלְך ּבְ ִמׁשְ
ִמּיּות  ַגׁשְ ב ּבְ ֱאֶמת, ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלׁשּום חֹוֵלק ּומֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ נּו ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֵצנּו ְוַזּכֵ ְוַאּמְ
לֹות  ִים ּכֹוׁשְ ׁשּום ֹאֶפן. ַחזֵּק ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרּכַ ית ּבְ ּיִ ְורּוָחִנּיּות ְלַרֲחֵקנּו ֵמֲעבֹוָדְתָך ָהֲאִמּתִ
ְלִוים ֵאַלי  ֹמר ֲאִני ְוַזְרִעי ְוָכל ַהּנִ יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ץ. ַוֲעׂשֵ ַאּמֵ ּתְ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי  ה ְוַעד עֹוָלם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָרֵאל ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ְוָכל ּבֵ
ָרֵאל ְוִאְמרּו  ִיׂשְ ל  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַיֲעׂשֶ ַרֲחָמיו  ּבְ ְמרֹוָמיו הּוא  לֹום ּבִ ה ׁשָ ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ

ָאֵמן:

ּתֹוָרה טו

ים א.  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת 
ר  ם ְלַדּבֵ ְרּכָ ַמֲעָלה ְמֹאד, ְוֵהם ּדַ דֹוִלים ּבְ ַהּגְ
ְיכֹוִלים  ֱאֶמת  ּבֶ ֵהם  י  ּכִ ִנְפָלאֹות,  דֹולֹות  ּגְ
ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ה'  ְוַלֲעֹבד  דֹולֹות  ּגְ ַלֲעׂשֹות 
ה ְוַכּיֹוֵצא,  ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ עֹוָלם, ֲאִפּלּו ּבַ ּבָ ׁשֶ
ַעל־ ְדיֹון  ּפִ ַלֲעׂשֹות  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ְוֵיׁש 

יִקים  ַצּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ֲאִכיָלָתם,  ְיֵדי 
ְקָרִנים  ׁשַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִנְמָצִאים  ן  ַעל־ּכֵ ֵאּלּו,  ּכָ
ְוִנְפָלאֹות  ְגדֹולֹות  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֲאִרין  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ
ּוַמְטִעים  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  ֵהם  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֵאּלּו,  ּכָ
ָבר ִנְמָנע ֵמֶהם  ִאּלּו ֵאין ׁשּום ּדָ ֶאת ָהעֹוָלם ּכְ
ּיֵׁש  ׁשֶ ֵמֲחַמת  הּוא  זֶה  ְוָכל  ָיָדם,  ּבְ ְוַהּכֹל 
זֶה  ֱאֶמת  ּבֶ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ
קֹוף  ּכְ ֲאֵליֶהם  ים  ּמִ ִמְתּדַ ֵהם  ן  ַעל־ּכֵ ַהּכַֹח, 

ֶקר.  ֶ ַהּשׁ ְנִביֵאי  ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ָאָדם,  ְפֵני  ּבִ
יֵקי  ּדִ ְלַהּצַ טֹוָבה  ים  עֹוׂשִ ֵהם  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 
ִעים  ּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְוֵהם ְרׁשָ י ֵיׁש ׁשֶ ֱאֶמת. ּכִ
ַמזֶֶּקת  ִהיא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָדָקה  ְוַהּצְ ְונֹוֲאִפים, 
ַמה  טֹוָבה  הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ְלַהּצַ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ְקָרִנים  ַ ַהּשׁ ְמָצִאים  ּנִ ֶ ּשׁ
ִצְדָקָתם,  ּבְ ֲאֵליֶהם  ּפֹוִנים  "ל  ַהּנַ ִעים  ָהְרׁשָ
ִעים  ָהְרׁשָ ֶאת  יל  ַמְכׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ
"ל,  ַהּנַ ְקָרִנים  ַ ְלַהּשׁ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ
ָדָקה  יק ָהֱאֶמת ֵמַהּצְ ּדִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנּצֹול ַהּצַ

ֶהם: ּלָ ׁשֶ

יו ב.  ּפִ ּבּור  ּדִ ל  ְמַקּבֵ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ
ֲעֵלי ְצָדָקה: דֹוׁש ִמּבַ ַהּקָ

ה ְלתֹוָרה טו ִפּלָ ּתְ

ים, ִמן  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַהּצִ )טז( ָאדֹון ָיִחיד, ָמֵלא ַרֲחִמים, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת. ׁשָ

ֶקר  ׁשֶ ַבר  ּדְ ׁשּום  י  ּבִ ק  ֻיְדּבַ ּלֹא  ׁשֶ יֵלִני,  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ְוׁשָ ָעַלי  ַרֵחם  בּוִעים.  ְוַהּצְ ְקָרִנים  ַ ַהּשׁ ת  ּכַ
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לֹום, ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל  ֶקר ּוְצִביעּות ַחס ְוׁשָ ַבר ׁשֶ י ּדְ ֶקר, ְוֹלא ֵיֵצא ִמּפִ ל ׁשֶ נּוָעה ׁשֶ ְוֹלא ׁשּום ּתְ
י, ְוֹלא ַאְטֶעה ֶאת ַעְצִמי ְוֹלא ַאְטֶעה  ּנִ ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ִמּמֶ ֵאר ּבִ לֹום, ְלִהְתּפָ י ַחס ְוׁשָ ְעּתִ ּדַ

ֶאת ֲאֵחִרים:

יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתם  ת  ַ ְקֻדּשׁ רֹוְממּות  ֹעֶצם  ֶדל  ּגֹ ֶאת  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ם ִלְפָעִמים  ְרּכָ ר ּדַ ָזכּו. ֲאׁשֶ ֶ ר ָזכּו ְלַמה ּשׁ ָתם ֲאׁשֶ ֻדּלָ ְפֶאֶרת ּגְ ה, ְוֶאת ְיָקר ּתִ ֵני ֲעִלּיָ ים ּבְ ּיִ ֲאִמּתִ
ר ַעל־ְיֵדי  ְבֵריֶהם ֱאֶמת ָוֶצֶדק, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ְוָכל ּדִ דֹולֹות ְוִנְפָלאֹות נֹוָראֹות ּבֶ ר ּגְ ְלַדּבֵ
ת  ֻדּלַ ּגְ ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד, ְיכֹוִלים ֵליַדע ּוְלַהְבִחין  דֹוׁש  יֶהם ַהּקָ ַמע ִמּפִ ׁשְ ְוִנְפָלאֹות ַהּנִ דֹולֹות  ּגְ
יג  ים ְלַהּשִׂ ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ר ָחַלק ֵמָחְכָמתֹו ִליֵרָאיו, ְוָנַתן ּכַֹח ְלַצּדִ מֹו, ֲאׁשֶ ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ
ָהֲעצּוִמים,  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ּבְ ֲאָבל  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ְונֹוָראֹות  דֹולֹות  ּגְ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ּוְלַדּבֵ ה,  ֵאּלֶ ּכָ גֹות  ַהּשָׂ
ם  ֶנְגּדָ ּכְ ִנְמָצִאים  י  ּכִ ִלְטעֹות,  ָמקֹום  ְוָנַתּתָ  דֹוָלה  ַהּגְ ָחְכָמְתָך  ּבְ יָת  ָעׂשִ זֶה  ת  ְלֻעּמַ זֶה  ֶאת 
ְוִנְפָלאֹות,  ְגדֹולֹות  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֲאִרים  ּוִמְתּפָ ְפֵני ָאָדם  ּבִ קֹוף  ּכְ ים  ּמִ ַהִמְתּדַ ּוְצבּוִעים  ְקָרִנים  ׁשַ
יִקים  ּדִ ַהּצַ י  ִמּפִ ַהּיֹוְצִאים  ְוַהּנֹוָראֹות  דֹולֹות  ַהּגְ ְוָכל  ֵמֶהם,  ִנְמַנע  ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ
אִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים,  ן ּבָ ֶקר ְוָטעּות. ַעל־ּכֵ ׁשֶ ה ּבְ ֵאּלֶ ְלׁשֹונֹות ּכָ ִרים ּבִ ֱאֶמת, ֵהם ְמַדּבְ ּבֶ
בּוִעים  ְקָרִנים ְוַהּצְ ַ יֵלנּו ִמן ַהּשׁ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ָרֵאל, ְוִתׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּתְ ׁשֶ
ְמֵרנּו  ֶקר. ׁשָ ׁשֶ ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ּבְ ֲאִרין ַעְצָמן ּבִ ֶהם, ּוִמְתּפָ ּלָ ֵאינֹו ׁשֶ ית ׁשֶ ַטּלִ ים ּבְ ׁשִ ַהִמְתַלּבְ
ַמע ֲאֵליֶהם, ְוֹלא ִיְהֶיה  ֶהם ְוֹלא ֹנאֶבה ָלֶהם ְוֹלא ִנׁשְ ּלֹא ִנְטֶעה ּבָ ָרֵאל, ׁשֶ יֵלנּו ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ְוַהּצִ
ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ רּוָחִנּיּות.  ּבְ ְוֹלא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֹלא  ָלל  ּכְ ָלנּו  יק  ְלַהזִּ ִליָטה  ּוׁשְ ַח  ּכֹ ׁשּום  ָלֶהם 
ְלִוים  ּוְלַהּנִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ָהֱאֶמת  ּבְ ְוִלְבֹחר  ְלַהְבִחין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ַדַעת 

ֶהם ְלעֹוָלם: ים ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ֱאֶמת, ְוָתׂשִ ֲאֵליֶהם ּבֶ

ֱאֶמת,  ִרים ּבֶ ים ֲהגּוִנים ּוְכׁשֵ ִנים ָיפֹות ַלֲעִנּיִ ֵסֶבר ּפָ ה ּבְ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ה ִלּתֵ ְזּכֶ ּנִ ְוַתֲעֹזר ָלנּו ׁשֶ
ַעְזֵרנּו  ֶאֶבן, ַרק ּתַ ה ּכָ נּו ָקׁשֶ נּו ָהַאְכָזר ּוְלָהְפכֹו ְלַרֲחָמנּות, ְוֹלא ִיְהֶיה ִלּבֵ ר ִלּבֵ ּבֵ נּו ְלׁשַ ּוְתַזּכֵ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ֲהגּוִנים  ים  ֲעִנּיִ ַעל  ֱאֶמת  ּבֶ ְלַרֵחם  ִים,  ּמַ ּכַ ַרְך  ְלֵלב  ָהֶאֶבן  ֵלב  ַלֲהֹפְך 
ה ְלַיֵחד  ר ֶיְחַסר ָלֶהם. ְוִנְזּכֶ י ַמְחסֹוָרם ֲאׁשֶ ם ּדֵ ל ָצְרּכָ ָראּוי, ָלֵתת ָלֶהם ּכָ דֹול ּכָ ַרֲחָמנּות ּגָ ּבְ
ן  ֶעְזֵרנּו ְוִתּתֶ דֹוָלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעל־ְיֵדי ִצְדקֹוֵתינּו. ְוִתְהֶיה ּבְ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ דֹוִלים ּבִ ִיחּוִדים ּגְ
ָכל ָהעֹוָלמֹות  ה ּבְ ָ 'ָרָכה ְק'ֻדּשׁ ִחיַנת ִי'חּוד ּבְ נּו ּבְ ּלָ ָדָקה ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ְהֶיה ַנֲעׂשָ ּיִ ָלנּו ֹכַח ׁשֶ

ים ַעד ְלַמְעָלה ַמְעָלה: דֹוׁשִ ַהּקְ

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ים ְלַקּיֵם ִמְצַות ְצָדָקה  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו  ַזּכֵ ט,  ּפָ ּוִמׁשְ ָאּנָא ְיֹהָוה, אֹוֵהב ְצָדָקה 
ּה. ְוַתַעְזֵרנּו  לּוִים ּבָ נֹוֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ל ּפְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ִעם ּכָ ּכִ
בּוִעים  ַהּצְ ִמן  יֵלנו  ְוַתְבּדִ נּו,  ֵמִאּתָ ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ֲהגּוִנים.  ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ֲעִנּיִ ּבַ אֹוָתנּו  יל  ַתְכׁשִ ְוֹלא  ְקָרִנים,  ַ ְוַהּשׁ
ָדָקה,  ַהּצְ ה ַעל־ְיֵדי  ֲעׂשָ ַהּנַ ה,  ָ ְק'ֻדּשׁ 'ָרָכה  ּבְ 'חּוד  ַהּיִ לֹום,  ְוׁשָ ֶאְצֵלנּו ַחס  ם  ִנְפּגַ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ
ִדיֵנִני  לֹום. ָמֵלא ַרֲחִמים, ָחֵפץ ֶחֶסד, ַאל ּתְ ֲאַות ִנאּוף ַחס ְוׁשָ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ּבֵ ּלֹא ִיְתּגַ ׁשֶ
ֹמר  ְוִתׁשְ ֲחָסֶדיָך,  ֹרב  ּכְ ַרֲחֶמיָך,  ֹרב  ּכְ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ַרק  ֲחָטַאי,  ּכַ ִלי  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ִמְפָעַלי,  ּכְ
לֹום, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם  ה ַהִחיצֹוִנים ַחס ְוׁשָ ּנָ ּלֹא ִייְנקּו ִמּמֶ י ׁשֶ ּלִ ָדָקה ׁשֶ ַעְצְמָך ֶאת ַהּצְ ה ּבְ ַאּתָ



ה ְלתֹוָרה טו ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשמ

ּכַֹח  ָלֶהם  ן  ִתּתֵ ְוֹלא  י,  ּלִ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ה,  ָ ְק'ֻדּשׁ 'ָרָכה  ּבְ 'חּוד  ַהּיִ ם  ִלְפּגֹ ּכַֹח 
ן  ִני ִלּתֵ ה ְמַזּכֵ ַאּתָ ָדָקה ׁשֶ ַהּצְ ָנִתי ּבְ ּוָ ל ּכַ י ּכָ לֹום. ּכִ ֲאַות ִנאּוף ַחס ְוׁשָ יר ַעל־ְיֵדי־זֶה ּתַ ְלַהְגּבִ
ְלָפֶניָך,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ְלַבד,  ְצָדָקה  ִמְצַות  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  הּוא  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ה  ה ְוַכּמָ ַכּמָ ן ְצָדָקה, ְוִהְזַהְרּתָ אֹוָתנּו ַעל זֶה ְמֹאד ּבְ ה ִלּתֵ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ יָתנּו ּבְ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ
אִתי ְלָפֶניָך  ן ּבָ לֹום, ַעל־ּכֵ ן ְוֹלא ְלַקְלֵקל ַחס ְוׁשָ ָדָקה ְלַתּקֵ ְנִתיַנת ַהּצְ ָנִתי ּבִ ּוָ ַאְזָהרֹות, ְוָכל ּכַ
י ָתִמיד,  ֵאיָנם ֲהגּוִנים. ְוִתְהֶיה ִעּמִ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ֵמֲעִנּיִ ְמֵרִני ּבְ ׁשְ ּתִ י ְלַרֲחֶמיָך, ׁשֶ ּפַ ֹטַח ּכַ ִלׁשְ
ָדָקה  ֵמַהּצְ ִליֹנק  ְלַהִחיצֹוִנים  ִליָטה  ּוׁשְ ַח  ּכֹ ׁשּום  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ יֵלִני  ְוַתּצִ
יִקים  ּדִ ַעת ַהּצַ י ַעל ּדַ ּלִ ָדקֹות ׁשֶ ל ַהּצְ י ֲאִני נֹוֵתן ּכָ ׁשּום ֹאֶפן. ּכִ י, ְוֹלא יּוְכלּו ְלַקְלְקָלּה ּבְ ּלִ ׁשֶ
נּו ַעל־ָיָדּה  ִויַתּקְ ְוַיֲעׂשּו  י,  ּלִ ׁשֶ ָדָקה  ַיֲעלּו ֶאת ִמְצַות ַהּצְ ַמֲעָלה ְוֵהם  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֱאֶמת. ְוִיְהֶיה ְלָך ַנַחת רּוַח  ה ָהֶעְליֹוָנה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ דֹוִלים ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ּבְ ִיחּוִדים ּגְ
ֲאַות ִנאּוף ְלַגְמֵרי ְוִלְזּכֹות ְלִתּקּון  ר ּתַ ּבֵ ִני ְלׁשַ י. ּוְתַזּכֵ ּלִ ָדָקה ׁשֶ דֹוִלים ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ֲעׁשּוִעים ּגְ ְוׁשַ
ְצָדָקה  ִני ְלַהְרּבֹות ּבִ י. טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ַזּכֵ ּלִ ָדָקה ׁשֶ ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ֹכַח ּוְזכּות ַהּצְ ִרית ּבֶ ַהּבְ
י  דֹול ְלַנְפׁשִ ּקּון ּגָ ָדָקה ּתִ ְהֶיה ַהּצְ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּבְ דֹוָלה ּכִ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ים ֲהגּוִנים ּבִ ַלֲעִנּיִ
יִקים  ּדִ ָרֵאל ַהּצַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֹמר ֶאת ּכָ ְך. ְוִתׁשְ ִכּסּוָפא ַקּמָ ָמִתי, ְוָלא ֵאיעּול ּבְ ְורּוִחי ְוִנׁשְ
י  ֵמַאְנׁשֵ גּוָמה  ּפְ ְצָדָקה  ׁשּום  ְלָיָדם  יַע  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ְצָדָקה,  ַעל־ְיֵדי  ְרָנָסָתם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ
ַרֲחֶמיָך  ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה ּבְ ַסּבֵ ִלים. ַרק ּתְ ֶהם ַמזֶֶּקת ְלַהְמַקּבְ ּלָ ָדָקה ׁשֶ ר ַהּצְ ע, ֲאׁשֶ ִנאּוף ָוֶרׁשַ
ְקָרִנים  ַ ְלַהּשׁ יַע  ּגִ ּתַ ִצְדָקָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ְצָדָקה,  ַהּנֹוְתִנים  ְוַהּנֹוֲאִפים  ִעים  ָהְרׁשָ ל  ּכָ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ֶהם,  ּלָ ׁשֶ גּוָמה  ְפּ ְצָדָקה  ל  ַקּבֵ ִמּלְ ֵמֶהם  ְצלּו  ִיּנָ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ בּוִעים.  ְוַהּצְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יֶהם  ּפִ ּבּור  ּדִ ֶאת  ֶהם  ּלָ ׁשֶ גּוָמה  ּפְ ָדָקה  ַהּצְ ְתַקְלֵקל  ּלֹא  ׁשֶ
רּות ְוֹלא ִיְהֶיה ֲאִחיָזה  ָכבֹוד ּוְבַכׁשְ ְרָנָסה ּבְ ּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַתְזִמין ָלנּו ּוְלָכל  ָדָקה.  ֲעֵלי ַהּצְ ִמּבַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוְבֶרַוח  ָכבֹוד  ּבְ טֹוָבה  ְלַפְרָנָסה  ה  ִנְזּכֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ַפְרָנסֹוֵתינּו  ּבְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ְלַהּסִ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ִנְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ּוְבָטֳהָרה ְגּ

ֵאֵלְך  ְוֹלא  ֱאֶמת,  ּבֶ ְתִמימּות  ּבִ ית  ּיִ ָהֲאִמּתִ ּוַבֲעבֹוָדְתָך  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ַלֲעֹסק  ִני  ְוַזּכֵ
י.  מּול ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ָגמּול ֲעֵלי ִאּמֹו ּכַ י ּכְ ה ַנְפׁשִ ֶוה ַוֲאַדּמֶ י, ַרק ַאׁשְ ּנִ ְגדֹולֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ ּבִ
ִרים,  ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ַלל ִיׂשְ תֹוְך ּכְ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֶפה ָמֵלא, ּבְ ה ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ַלֲעֹסק ּבְ ְוֶאְזּכֶ
ָהֶעְליֹוָנה.  ה  ּנָ ֹוׁשַ ַהּשׁ ַהּסֹוְבִבים ֶאת  ְוַהחֹוִחים  ַהּקֹוִצים  ל  ּכָ ּוְלַבֵער ֶאת  ּוְלַכּלֹות  ְלַהְכִרית 
ָלל,  ּכְ ּבּוֵרנּו  ִמּדִ ִליֹנק  ָקִרים  ׁשְ ּבִ ֲאִרים  ְתּפָ ַהּמִ בּוִעים  ְוַהּצְ ְקָרִנים  ַ ְלַהּשׁ ּכַֹח  ׁשּום  ִיְהֶיה  ְוֹלא 
ַפת  ׂשְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ עֹוָלם,  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ּוְתַגּלֶ ָהעֹוָלם,  ִמן  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ּוְתַבֵער 
קּו.  לֹום ָנׁשָ ׁשּו ֶצֶדק ְוׁשָ ֶקר. ְוֶנֱאַמר, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפּגָ יָעה ְלׁשֹון ׁשָ ּכֹון ָלַעד ְוַעד ַאְרּגִ ֱאֶמת ּתִ
ִעי  ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ָקף. ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ַמִים ִנׁשְ ָ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמּשׁ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ
י. ַוֲאִני  ֶטיָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַבר־ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ ל ַהּיֹום. ְוַאל ּתַ יִתי ּכָ אֹוְתָך ִקּוִ

ֶעָך: ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ּבְ ְתִפּלָ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה טז תשמאּתִ

ּתֹוָרה טז

ִהְקׁשּו א.  ׁשֶ ָיא  ׁשְ ַהּקֻ ַעל  רּוץ  ּתֵ ִנים  ּפְ ן  ַעּיֵ
ׁש  ְמַבּקֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ה  ָלּמָ ִהְקׁשּו,  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ
ן,  ְרָנָסתֹו ְמזֻּמָ ֶכף ּפַ ְרָנָסה ֵאין נֹוְתִנים לֹו ּתֵ ּפַ

תֹו: ַרק ַעל־ְיֵדי ִסּבֹות ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ִסּבָ

ְלכּות אֹו ַמְנִהיג ב.  בֹוד ּוְגדֹוַלת ַהּמַ ר ּכָ ]ִעּקַ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ֲעָנָוה,  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ל  ּומֹוׁשֵ
ט  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ יֹוֵתר,  ּבְ ֲעָנָוה  ל  ְוַהּמֹוׁשֵ ֶלְך  ְלַהּמֶ

ן, יא([ ׁשָ יֹוֵתר )קל"מ ַהּיָ ְלּתֹו ּבְ ַמְלכּותֹו ּוֶמְמׁשַ

ה ְלתֹוָרה טז ִפּלָ ּתְ

יַע  ּבִ ִעּתֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך ּוַמׂשְ ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו ְוַאּתָ ּבֵ )יז( ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ

ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֶאְצָטֵרְך ָלּה, ּבְ ָכבֹוד ֹקֶדם ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ן ִלי ּפַ ל עֹוָלם, ּתֶ ְלָכל ַחי ָרצֹון. ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ֱאֶמת. ּכִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ֵעיֶניָך ָתִמיד ְוִלְהיֹות ּכִ ָלסּור ֵמַרע ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ
ֲעבֹוָדֶתָך.  ּבַ ִהְתַחזֵּק  ִמּלְ י  ְעּתִ ּדַ ת  ּוַמְחֶלׁשֶ אֹוִתי  ּומֹוַנַעת  אֹוִתי  ֶלת  ְמַבְלּבֶ ְרָנָסה  ַהּפַ ה  ּמָ ּכַ
ָך  ֶנְגּדְ י  ַגְמּתִ ּפָ י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ָכבֹוד  ּבְ ְרָנָסה  ִמּפַ ָרחֹוק  ֲאִני  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָעִני  אִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ּכְ ְרָנָסִתי. ֲאָבל ּבָ י ֶאת ּפַ ְחּתִ י ְוִקּפַ ְמֹאד, ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ
ם ְוִנְדַבת  ַנת ִחּנָ ׁש ַמּתְ יו, ׁשֹוֵאל ּוְמַבּקֵ ּפָ ָתִחים, ּפֹוֵרׂש ּכַ ֲחִזיר ַעל ַהּפְ ַדל ְוֶאְביֹון ַהּמַ ַתח ּכְ ּפֶ ּבַ
ְרָנָסִתי ִמן  ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְלַבד, ְוַתְזִמין ִלי ּפַ ים ְלַבד, ּבַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ָחּנֵ ּתְ ֶחֶסד, ׁשֶ
ְלִוים ֵאֵלינּו ֹקֶדם  י ְוָכל ַהּנִ לּוִים ּבִ י ֵביִתי ְוָכל ַהּתְ ל ְצָרַכי ְוָכל ָצְרֵכי ַאְנׁשֵ ן ִלי ּכָ ַמִים ְוִתּתֶ ָ ַהּשׁ

לּויֹות, ֵעיֵנינּו ְלָך ְלַבד ְמַצּפֹות ּוְמַחּכֹות: י ֵעיֵנינּו ְלָך ְלַבד ּתְ ְצָטֵרְך ָלֶהם, ּכִ ּנִ ׁשֶ

ִסּבֹות  ב  ְלַסּבֵ ָיֹכל  ה  ְוַאּתָ ּבֹות,  ְוַהּסִ ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ הּוא  ַאְנּתְ  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְלּבּוִלים ּוְבִלי ׁשּום  ִלי ׁשּום ּבִ ָנֵקל ּבְ ְרָנָסה ּבְ יַע ָלנּו ַהּפַ ּגִ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלטֹוָבה ּבְ
ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְזִמין ָלנּו ּבְ ּתַ ַבע, ַרק ׁשֶ י ֶדֶרְך ַהּטֶ ִטְרּדֹות ִויִגיעֹות ּוְבִלי ׁשּום ִסּבֹות ַעל ּפִ
ַהְרָחָבה  ּבְ ְלטֹוָבה  ֵאֵלינּו  ְרָנָסה  ַהּפַ ֶכת  ִנְמׁשֶ ְוִתְהֶיה  דֹול,  ּגָ ּוִבְמִהירּות  ָנֵקל  ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ
ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ּתֹות ּבִ ה ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ דֹוָלה, ׁשֶ ה ּגְ ָ ְקֻדּשׁ ְרָנָסה ּבִ ה ְלָבֵרר ַהּפַ דֹוָלה. ְוִנְזּכֶ ְגּ
ים  רּוִרים ְקדֹוׁשִ ים ֵמֶהם ּבֵ ֵתנּו ְוִיְהיּו ַנֲעׂשִ ִתּיָ ֵרר ֲאִכיָלֵתינּו ּוׁשְ ְתּבָ ּתִ ֶ ה ּשׁ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ דֹוָלה, ּבְ ְגּ
ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֶפר,  ׁשֶ ִאְמֵרי  ֵמֶהם  ים  ַנֲעׂשִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְקֹטֶרת,  ְבִחיַנת  ּבִ
ה ֵמֶהם ֲעָטָרה  ֶלְך, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשָ רּו ִעם ַהּמֶ ֶפר ַיֲעלּו ְוִיְתַחּבְ דֹוׁש. ְוֵאּלּו ָהִאְמֵרי ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ
ֶלְך  ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ תּוב, ְצֵאיָנה ּוְרֵאיָנה ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ִלְראֹות ָהֲעָטָרה ַהזֹּאת, ּכְ ְוִנְזּכֶ ֶלְך,  ְלַהּמֶ
ֶלְך  ה ִלְראֹות ֶאת ַהּמֶ ְמַחת ִלּבֹו. ְוִנְזּכֶ תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ ָרה ּלֹו ִאּמֹו ּבְ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ֹלֹמה ּבָ ׁשְ
י  ִביל זֶה, ּכִ ׁשְ ְרָנסֹוֵתינּו ּבִ ב ּפַ ַעּכֵ ֱחזֶיָנה ֵעיֶניָך. ְוַאל ּתְ ָיְפיֹו ּתֶ תּוב, ֶמֶלְך ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָיְפיֹו, ּכְ ּבְ
ֹבא  ּתָ ֹאֶפן ׁשֶ ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה ּבְ ה ָיֹכל ְלַסּבֵ י ַאּתָ ה. ּכִ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ה ֹכל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ ַאּתָ
ׁשּום  ּוְבִלי  ה  ְוִסּבָ ֵעֶסק  ׁשּום  ּוְבִלי  ָלל,  ּכְ ִעּכּוב  ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ְרָנָסה  ַהּפַ ָלנּו 
ית ִמן  ֲעׂשֵ ָרה ּלֹו ִאּמֹו ַהּנַ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ָיְפיֹו ּבָ ֶלְך ּבְ ה ִלְראֹות ַהּמֶ ל זֶה ִנְזּכֶ ָלל, ְוִעם ּכָ א ּכְ ִטְרּדָ
תּוב,  ּכָ ה. ְוַקּיֵם ָלנּו ִמְקָרא ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְרָנָסה ְוָהֲאִכיָלה ּדִ ְרִרים ַעל־ְיֵדי ַהּפַ ְתּבָ ֶפר ַהּמִ ָהִאְמֵרי ׁשֶ
ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ׁש  ְתַחּדֵ ּתִ ֶעְדֵיְך  ּטֹוב  ּבַ יַע  ּבִ ּשְׂ ַהּמַ ְוַרֲחִמים.  ֶחֶסד  ֵרִכי  ַעּטְ ַהּמְ ְיִכי  ַחּיָ ַחת  ַ ִמּשׁ ַהּגֹוֵאל 

ְנעּוָרְיִכי:
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יַע ָלנּו  ּגִ ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה, ּבְ ה ְלַמַעְנָך ְוַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַסּבֵ ַמִים, ֲעׂשֵ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
דֹוָלה  ה ְגּ ָ ר ּוִבְקֻדּשׁ ָכבֹוד ּוְבַנַחת ּוְבֶהּתֵ ל ָצְרֵכינּו ּבְ ְצָטֵרְך ָלּה, ְוַתְזִמין ּכָ ּנִ ְרָנָסה ֹקֶדם ׁשֶ ַהּפַ
ל ַהחֹובֹות  ק ְמֵהָרה ּכָ יֵלנּו ֵמחֹובֹות ְוַהְלָואֹות, ְוַתַעְזֵרנּו ְלַסּלֵ דֹול. ְוַתּצִ ּוְבַהְרָחָבה ְוַנַחת ּגָ
ה  י ַאּתָ ֹבא ִליֵדי חֹוב עֹוד ְלעֹוָלם, ּכִ ה ִמּלָ ְמֵרנּו ֵמַעּתָ ָבר, ְוִתׁשְ ִבים ִמּכְ ָאנּו ְמֻחּיָ ְוַהְלָואֹות ׁשֶ
ָאנּו ְמִכיִנים ַעְצֵמינּו  ַעט ֲעבֹוָדֶתיָך ׁשֶ ִלים אֹוָתנּו ְמֹאד ִמּמְ ַהחֹובֹות ְוַהַהְלָואֹות ְמַבְלּבְ יֹוֵדַע ׁשֶ
ֱאֶמת. ַרֵחם ָעַלי ְוָעֵלינּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ַהזָּן ֶאת ָהעֹוָלם  ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ָכל ֵעת ְלַהְתִחיל ּבַ ּבְ
ָכבֹוד  ְרָנָסה ּבְ ָרֵאל ּפַ ֵחן ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְוֵתן ִלי ּוְלָכל ֶחְבָרֵתנּו ּוְלָכל ִיׂשְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ּכֻ
ְצִריֵכנּו  ָלל, ְוַאל ּתַ ְרָנָסה ּכְ ַהּפַ נּו ּבְ ְעּתֵ ּלֹא ִנְצָטֵרְך ְלַהְטִריד ּדַ ֹאֶפן ׁשֶ ְצָטֵרְך ָלּה. ּבְ ּנִ ֹקֶדם ׁשֶ
ה  דֹוׁשָ תּוָחה ַהּקְ ֵלָאה ַהּפְ י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ּכִ ׂשָ ַנת ּבָ ֹלא ִליֵדי ַמּתְ
ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְרָנָסה  ַהּפַ ה ְלָבֵרר  ְוִנְזּכֶ ָוֶעד.  ֵלם ְלעֹוָלם  ִנּכָ ְוֹלא  ּלֹא ֵנבֹוׁש  ׁשֶ ְוָהְרָחָבה 
ָיֵמינּו,  ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ב. ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ַח ֶאת ַהּלֵ ּמֵ ְבִחיַנת ְקֹטֶרת ַהְמׂשַ דֹוָלה ּבִ ְגּ
תּוב, ֶמֶלְך  ּכָ נּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ּלֹו, ִויֻקּיַ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ ְוִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון: ָיֵמינּו, ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ים. ּבִ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ ֱחזֶיָנה ֵעיֶניָך ּתִ ָיְפיֹו ּתֶ ּבְ

ּתֹוָרה יז

זֹוֶכה א.  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי 
ְוֵאינֹו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַעת  ַהּדַ ְוָאז  ְלֵחרּות, 
ִעם  ְלִיְרָאה  ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ל.  ְמֻבְלּבָ
ָראֹות  ַהּיְ ל  ּכָ ּוַמֲעֶלה  ִסילּות.  ּכְ ִלי  ּבְ ַעת  ּדַ
ָבר,  ּדָ ּום  ְיֵהא ִמְתָיֵרא ִמּשׁ ּלֹא  ׁשֶ פּולֹות  ַהּנְ
ם  ֵ ר ְוָאדֹון ְוַכּיֹוֵצא, ַרק ֵמַהּשׁ ֹלא ֵמֵאיזֶה ׂשַ

ַרְך ְלַבּדֹו: ִיְתּבָ

ֵמַח ב.  ׂשָ ַאְך  ִלְהיֹות  ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ְוָצִריְך 
ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  י  ּכִ ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלב  ְוטֹוב 
ָכל  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ְמֹאד  ִויָקָרה  דֹוָלה  ּגְ ת  ּבָ ׁשַ
ית ָחְכָמה"  ֵסֶפר "ֵראׁשִ ָפִרים, ּוִבְפָרט ּבְ ַהּסְ
ִלְלֹמד  ְוָראּוי  תֹו.  ְתִחּלָ ּבִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַער  ׁשַ
ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ֵהיֵטב  ִלּבֹו  ְוָלׂשּום  ם  ׁשָ
ת,  ּבָ ת ׁשַ ַ ֹעֶצם ַמֲעלֹות ְקֻדּשׁ ם ּבְ ֱאָמִרים ׁשָ ַהּנֶ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ ִלּבֹו  ְתַלֵהב  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
בֹוד  ּכְ ִמְצָות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ַוֲעצּוָמה,  דֹוָלה  ּגְ
ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ְמָחה,  ַהּשִׂ הּוא  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ַחס  ְלַהְראֹות  ְוִלְבִלי  ֹקֶדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמֹאד 
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלל  ּכְ ּוְדָאָגה  ַעְצבּות  ׁשּום  לֹום  ְוׁשָ
ֲענּוג  ָכל ִמיֵני ּתַ ת ּבְ ּבָ ַתֲענּוֵגי ׁשַ ּוְלַהְרּבֹות ּבְ
ִפי  ּכְ ים  ַמְלּבּוׁשִ ֵהן  ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֵהן 
ּלֹו  ּכֻ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת  י  ּכִ ּיּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה 
ְועֹוֶלה  ֱאֹלהּות,  ּלֹו  ּכֻ רּוָחִנּיּות  ּלֹו  ּכֻ ֹקֶדׁש 
ֵרי  ַאׁשְ ֹחל.  ֵמֲאִכיַלת  ְלַגְמֵרי  ַאֵחר  ְלָמקֹום 
בֹוד  ּכְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

"ל: ּנַ ְמָחה ּכַ ת הּוא ַהּשִׂ ּבָ ׁשַ

יט ַעל ַהּטֹובֹות ג.  ַרְך ְלַהּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶרְך ַהּשׁ ּדֶ
ַמה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶהם  ּבָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ְוַאף  ין,  עֹוׂשִ ׁשֶ
ל  ִמּכָ ַעל־זֶה.  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  טֹוב,  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ
ֲחֵברֹו  ַעל  יט  ְלַהּבִ לֹו  ָאסּור  ָהָאָדם  ן  ּכֵ ׁשֶ
טֹוב  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָקא  ּדַ ּבֹו  ִלְמֹצא  ְלָרָעה, 
ֲחֵברֹו,  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָגִמים  ּפְ ְוִלְמֹצא  ׂש  ּוְלַחּפֵ

יט ַרק ַעל ַהּטֹוב: ב ְלַהּבִ ה ְמֻחּיָ ַרּבָ ַרק ַאּדְ



ה ְלתֹוָרה יז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשמגּתִ

ה ְלתֹוָרה יז ִפּלָ ּתְ

ִני  ים, ּוְתַזּכֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )יג( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

יֵלִני  ְמֵרִני ְוַתּצִ ה ִדיָצה ְוֶחְדָוה. ְוִתׁשְ ִגיָלה ִרּנָ דֹוָלה, ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגּ ׂשִ ת־ֹקֶדׁש ּבְ ּבָ ל ׁשַ ְלַקּבֵ
יֹום  ָאָגה ּבְ חֹוָרה ְוֹלא ׁשּום ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְוֹלא ׁשּום ּדְ י ׁשּום ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ ׁשֶ
י ּוְבָכל  ָכל ְלָבִבי ּוְבָכל ַנְפׁשִ ת־ֹקֶדׁש, ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָכל ֹעז ּבְ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ת־ֹקֶדׁש. ַרק ֶאְזּכֶ ּבָ ׁשַ
יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ֱאֶמת  ּבֶ ָראּוי  ּכָ ְוַתְכִלית,  ָלּה ֵקץ  ֵאין  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמֹאִדי, 
ָכל ָהעֹוָלמֹות  עּור ּבְ ִלי ׁשִ ה ַוֲעצּוָמה ּבְ ְמָחה ַרּבָ ְתעֹוֵרר ֹעז ְוֶחְדָוה ְוׂשִ ּנִ זֶה, ׁשֶ ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ּכָ
ל  ׁשֶ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֹעֶצם  ֵמִרּבּוי  ְסָפִרים,  ָאר  ּוִבׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ ֹזַהר  ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ם,  ּלָ ּכֻ

ת־ֹקֶדׁש: ּבָ ׁשַ

ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַמְתִחיל  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ר,  ֲאַדּבֵ ּוָמה  אֹוַמר  ָמה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ה,  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּדָ ְצָוה ְוַהּמִ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמזֶּה, ּוְכִפי ֹגֶדל ַמֲעַלת ַהּמִ ּמָ י, ּכַ ם ָיַדְעּתִ י ּגַ ָעָליו, ָיַדְעּתִ
ָהִרחּוק,  ַתְכִלית  ּבְ ִמזֶּה  ִרחּוִקי  ֹעֶצם  ן  ּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  ּה  ּתֹוַעְלּתָ ֹגֶדל  ּוְכִפי 
ַהִהְתָקְרבּות  ר  ִעּקָ ְוהּוא  ַהּכֹל  ּתֹוֶלה  זֶה  ּבָ ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ִמּשִׂ ּוִבְפָרט 
ִרין  ּוִמְתּגָ ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ רּות  ּבְ ַהִהְתּגַ ְוֹגֶדל  זֶה  ַעל  ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֲאָבל  ֵאֶליָך. 
ַמִים, ָאִבי ָאב  ָ ּשׁ ּבַ ת. ֲחֹמל ָעַלי ָאִבי ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ לֹום, ִמּשִׂ ַעם ִלְמֹנַע אֹוִתי ַחס ְוׁשָ ָכל ּפַ ּבְ
דֹוָלה  ְמָחה ְגּ ׂשִ ֹמַח ְמֹאד ּבְ ִני ִלׂשְ יֵעִני ְוַזּכֵ יׁשּוָעְתָך ָתִמיד, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ֵחִני ּבִ ּמְ ָהַרֲחָמן, ְוׂשַ
ְוַעד  ְמָחה ִמּבֹואֹו  ׂשִ ּבְ ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַיֲעבֹור,  ְוֹלא  ת, ֹחק  ּבָ ְוׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ
ה ִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ת ְיֵמי ַהֹחל, ַעד ׁשֶ ׁשֶ ת ַעל ׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ יְך ַהּשִׂ ה ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ ֵצאתֹו, ַעד ׁשֶ
י  ַנְפׁשִ ְוָתֵגל  י  ִלּבִ ַמח  ְוִיׂשְ ֵעיַני  ִיְראּו  ית.  ּיִ ֲאִמּתִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַהֹחל  יֵמי  ּבִ ם  ּגַ ָתִמיד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
דֹוׁש,  ַעת ַהּקָ ְרָאה ֶאל ַהּדַ ת ְלָהִרים ַהּיִ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ִני ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ֱאֶמת. ּוְתַזּכֵ יׁשּוָעְתָך ּבֶ ּבִ

ָלל: ִלי ְכִסילּות ּכְ ֵלם ּבְ ַדַעת ׁשָ ֶניָך ּבְ ֵלָמה ִמּפָ ה ְלִיְרָאה ׁשְ ְוֶאְזּכֶ

ִני ְמֵהָרה ְלִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ְלִיְרָאה  יֵעִני ְוַזּכֵ ל עֹוָלם, ָאיֹום ְונֹוָרא, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יַע, ּפֹוֶדה  ת־ֹקֶדׁש. ָמֵלא ַרֲחִמים, ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ְך ִמּשִׂ ְמׁשַ ַעת ַהּנִ ה ִעם ּדַ ְקדֹוׁשָ
ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ִני  ַזּכֵ ה.  ִלְגֻאּלָ ְעּבּוד  ִמּשִׁ ְלֵחרּות  ֵמַעְבּדּות  ְוהֹוִציֵאִני  יֵלִני  ְוַהּצִ ֵדִני  ּפְ יל,  ּוַמּצִ
ֹרב  ִמּתֹוְך  תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ
ָכל  ת ּבְ ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ה ְלַכּבֵ ֶאְזּכֶ ר ְוָכבֹוד ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעֹונֹות. ָעְזֵרִני ׁשֶ ְמָחה ּוִמּתֹוְך ֹעׁשֶ ׂשִ
ִמיֵני  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ַתֲענּוֵגי  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ְוֶחְדָוה.  ְמָחה  ׂשִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְוַתֲעצּומֹות,  ֹעז 
ָכבֹוד,  ִבְגֵדי  ּבְ ֵהן  טֹוִבים,  ָקאֹות  ּוַמׁשְ ים  ּוַמֲעַדּנִ ַמֲאָכִלים  ִמיֵני  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֵהן  ַתֲענּוִגים, 
ְוַתַעְזֵרִני  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ת־ֹקֶדׁש.  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ָנִאים  ִלְבָגִדים  ִלְזּכֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ דֹוָלה  ְגּ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלב  ָכל  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ִלְזּכֹות  יֵעִני  ְותֹוׁשִ
ַעל־ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ה.  ִלְגֻאּלָ ְעּבּוד  ִמּשִׁ ְלֵחרּות,  ֵמַעְבּדּות  ָלֵצאת  ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֵלמּות  ְדלּות ְוַהּשְׁ ַתְכִלית ַהּגַ י ּבְ ְעּתִ יל ּדַ ִלים ּוְלַהְגּדִ ת, ְלַהׁשְ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ְוַהֵחרּות ׁשֶ ְיֵדי ַהּשִׂ
ִלי  ַעת ּבְ ְרָאה ִעם ּדַ ְהֶיה ַהּיִ ּתִ ֵלָמה ׁשֶ ה ְלִיְרָאה ׁשְ ֱאֶמת. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ
ל  ּכָ דֹוׁש ֶאת  ַהּקָ ַעת  ַהּדַ יּהַ ַעל־ְיֵדי  ּוְלַהְגּבִ ְלָהִרים  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ָלל.  ּכְ ׁשּום ִסְכלּות 



ְנָיָנא י ּתֹוָרה יח ּתִ תשמד

ּלֹא ֶאְפַחד  ּלֹא ִיְהֶיה ִלי ׁשּום ִיְרָאה ְנפּוָלה, ׁשֶ ַרְך. ׁשֶ ְתּבָ פּולֹות ֵאֶליָך ְלַבד ּתִ ְראֹות ַהּנְ ַהּיִ
ּום  ּום ָאָדם, ְוֹלא ִמּשׁ ר ְוָאדֹון, ְוֹלא ִמּשׁ ּום ׂשַ עֹוָלם, ֹלא ִמּשׁ ּבָ ִריָאה ׁשֶ ּום ּבְ ְוֹלא ֶאְתָיֵרא ִמּשׁ
ֱאֶמת,  ּבֶ ְוֶאְפַחד  ִאיָרא  ְלַבד  ָך  ִמּמְ ַרק  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ְוֹלא  ְוִלְסִטים,  ָרָעה  ה  ַחּיָ
ית,  ֵלָמה ַוֲאִמּתִ ִני ְלִיְרָאה ׁשְ ל עֹוָלם, ַזּכֵ י ֶאֱחָטא. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַני ְלִבְלּתִ ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ
ד ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה, ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, אֹותֹו ְלַבד ִאיָרא ּובֹו ֶאְבַטח  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשׁ
י  ִעי ִמּמִ תּוב, ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיׁשְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ עֹוָלם, ִויֻקּיַ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ֵען, ְוֹלא ֶאְפַחד ִמּשׁ ָ ְוֶאּשׁ
ה ִלי ָאָדם. ְוֶנֱאַמר,  ֲעׂשֶ י ֶאְפָחד. ְוֶנֱאַמר, ְיֹהָוה ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה ּיַ י ִמּמִ ִאיָרא ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחּיַ
ְוֹלא  ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח  ִהּנֵה ֵאל  ְוֶנֱאַמר,  ִלי.  ר  ָבׂשָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ י ֹלא ִאיָרא ַמה  ַטְחּתִ ּבָ אֹלִהים  ּבֵ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ י ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּוׁשְ י ָעזִּ ֶאְפָחד ּכִ

ֱאֶמת,  ת ּבֶ ּבָ ִני ִלְטֹעם ַטַעם ֹעֶנג ׁשַ ַזּכֵ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל.  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
י  ְעּתִ ב ּדַ ֵ ל ְיֵמי ַהֹחל, ּוְלַיּשׁ ְעּבּוד ׁשֶ ל ַהּשִׁ ל ּכָ ת־ֹקֶדׁש ּוְלַבּטֵ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ְוֵחרּות ׁשֶ ִני ְלׂשִ ַזּכֵ
ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ י ּבְ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ ָלל, ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל ּדַ ַעת ּכְ ְלּבּול ַהּדַ ִלי ׁשּום ּבִ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ּבִ
ַרק  ָלל,  ּכְ א  ְוִטְרּדָ ָאָגה  ּדְ ׁשּום  ְוֹלא  ן,  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ ּוְמָלאָכה  ֵעֶסק  ֵאיזֶה  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום 
ת־ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ֱאֶמת ִלְמנּוָחה ְוֹעֶנג ְוׂשִ ה ּבֶ י ֲעׂשּוָיה. ְוֶאְזּכֶ ל ְמַלאְכּתִ ִאּלּו ּכָ ֵעיַני ּכְ ִיְהֶיה ּבְ
ֵקט ָוֶבַטח,  ְלָוה ְוַהׁשְ לֹום ְוׁשַ ֹקֶדׁש, ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה, ְמנּוַחת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ְמנּוַחת ׁשָ
ֵחִני  ּמְ א. ׂשַ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ּה. ׂשַ ה רֹוֶצה ּבָ ַאּתָ ֵלָמה ׁשָ ְמנּוָחה ׁשְ
ֵגְלָנה  ְמָחה ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּתַ ּבָ ׁשַ ִמיד, ּוִבְפָרט ּבְ ים ּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ָך ֶהָעצּום  ַחְסּדְ ה ְלַבד, ּבְ י ִאם ַאּתָ י, ּכִ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ ּיּוַכל ְלׂשַ י ֵאין ִמי ׁשֶ יָת. ּכִ ּכִ ֲעָצמֹות ּדִ
כּוְלהּו יֹוֵמי.  ת ּדְ ּבָ ֵהם ׁשַ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ נּוִזים ְלַבד, ּבִ ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ְלַבד, ּבְ
ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך  ֵענּו  ּבְ ׂשַ תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ׁשֵ ַקּדְ
ל  ָך, ְוָינּוחּו בֹו ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ׁשַ ֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ִלּבֵ
יִמיְנָך ֶנַצח.  ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ֶמָך. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ִיׂשְ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה יח

ּוְלַהְנִהיג  ְמֻפְרָסם  ִלְהיֹות  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ
ָלל  ּכְ ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ֲעָיא  ִמּבָ ֹלא  ָהעֹוָלם, 
ּלֹו, ַרק ֲאִפּלּו עֹוְבֵדי  ֵאינֹו ׁשֶ ית ׁשֶ ְולֹוֵבׁש ַטּלִ
נֹות  דֹוֵלי ַהּדֹור, ֵיׁש ֲעֵליֶהם ַסּכָ ֱאֶמת ּגְ ה' ּבֶ

ַהְנָהַגת  ּבְ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ַהְנָהַגת  ּבְ נֹוָראֹות 
ים,  ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ּוְבִחּדּוׁשִ ָהעֹוָלם 
ְוָרצֹוַח  ְוָנאֹוף  נֹוב  ּגָ ׁש  ַמּמָ ַלֲעֹבר  ְיכֹוִלים 

ַעם ּוְבָכל ֶרַגע, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ָכל ּפַ ּבְ

ּתֹוָרה יט

יטּות  ִמימּות ּוְפׁשִ ר ָהֲעבֹוָדה הּוא ַרק ּתְ ִעּקַ
ר  ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ַוֲחִקירֹות, ְוזֶהּו ִעּקַ מּור ּבְ ּגָ
דֹול  י. ּוֶבֱאֶמת הּוא ִאּסּור ּגָ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ַהּתַ

ִסְפֵרי  ְוִלְלֹמד  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ְמַחּקֵ ִלְהיֹות 
הּוא  ְמֹאד  דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ַרק  ַהָחְכמֹות. 
ַבע  ֶ ַהּשׁ ִלְלֹמד  זֶה  ּבָ ַעְצמֹו  ְלַהְכִניס  ָיכֹול 



ה ְלתֹוָרה יט ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשמהּתִ

י  ן "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן" ֵחֶלק א ִסיָמן ס"ד(. ּכִ ָחְכמֹות )ַעּיֵ
הּוא  ׁשֶ ְוָחְכָמה  ָחְכָמה  ָכל  ּבְ ֶנֶגף  ֶאֶבן  ֵיׁש 
ִפילֹוסֹוף  ָהָיה  ֲעָמֵלק  י  ּכִ ֲעָמֵלק.  ִחיַנת  ּבְ
ָהֶאֶבן  ְוַעל־ְיֵדי  ר.  ִעּקָ ּבָ ְוָכַפר  ר  ּוְמַחּקֵ
ֲאָבל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלּפֹל  ְיכֹוִלין  ַהזֹּאת  ֶנֶגף 
ה  ֹמׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְמֹאד  דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ
ַבע ָחְכמֹות הּוא  ֶ ֵאּלּו ַהּשׁ ְכָנס ּבְ ּנִ ׁשֶ נּו, ּכְ ַרּבֵ
ם ַעל ָעְמדֹו ַעל־ְיֵדי  ָאר ַקּיָ ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ְוִנׁשְ
ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה"  יק ּבֶ ְבִחיַנת: "ְוַצּדִ ֱאמּוָנה ּבִ
ֵלי  ָוָקם" )ִמׁשְ יק  ַצּדִ ִיּפֹול  ַבע  י: "ׁשֶ ּכִ )ֲחַבּקּוק ב, ד(. 

ֶרְך ֵאּלּו  דֹול הֹוֵלְך ּדֶ יק ַהּגָ ּדִ כד, טז(, ַהְינּו ַהּצַ

כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָחְכמֹות,  ַבע  ֶ ַהּשׁ
ֶנֶגף  ָהֶאֶבן  ַעל־ְיֵדי  ם  ׁשָ ְוִלּפֹל  ְלַהֲחִליק 
ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ָוָקם  ֲאָבל  ֲעָמֵלק,  ִחיַנת  ּבְ
י'ק ָוָק'ם סֹוֵפי־ ִיּפֹו'ל ַצּדִ ַב'ע  ְוזֶה: ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ

ַבע  ֶ ל ַהּשׁ הּוא ָהֶאֶבן ֶנֶגף ׁשֶ בֹות ֲעָמֵלק, ׁשֶ ּתֵ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  נֹוְפִלין  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ָחְכמֹות, 
ַעל־ְיֵדי  ַעְצמֹו  ּוַמֲחִזיק  ְוָקם  עֹוֵמד  יק  ּדִ ְוַהּצַ

דֹול  ׁשּוִטים ִאּסּור ּגָ ים ּפְ ֱאמּוָנה. ֲאָבל ֲאָנׁשִ
ַוֲאִפּלּו  ֲחִקירֹוֵתיֶהם.  ִסְפֵרי  ּבְ ִלְכֹנס  ָלֶהם 
ִרים ֵמֲחִקירֹות ָאסּור  ַדּבְ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ ִסְפֵרי ִיׂשְ
ה  ַהְרּבֵ יִקים  ַמזִּ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֶהם  ּבָ יט  ְלַהּבִ
ַהּכֹל.  ְיסֹוד  ִהיא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלֱאמּוָנה 
ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ו  ַעְכׁשָ ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ
ם  ֵ ְרַאת ַהּשׁ ְוּיִ ֵלִאים מּוָסר  ה ְמֹאד ַהּמְ ַהְרּבֵ
ַעל  ִדים  ְמֻיּסָ ֵאיָנם  ׁשֶ ֲחִקירֹות,  ׁשּום  ִלי  ּבְ
ְיסּוָדָתם  ַרק  ָמם.  ׁשְ ח  ִיּמַ ָיָון  ַחְכֵמי  ַעת  ּדַ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ֹקֶדׁש  ַהְרֵרי  ּבְ
ּוִבְפָרט  ים,  ּוִמְדָרׁשִ ְגָמָרא  ּבִ ִלְבָרָכה 
ר־יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ ִדים ַעל ּדִ ַהְמֻיּסָ
ְיָקא  ֶהם ּדַ ֶהם, ּבָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ַוֲחֵבָריו, ֲהֹפְך ּבָ
ַעת ַהּגֹוִיים  ֶהם ּדַ ֹעָרב ּבָ ּמְ ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ ְוֹלא ּבְ
ִחיַנת ֲעָמֵלק. ַמֵהר  ֵהם ּבְ ר ׁשֶ ִעּקָ ַהּכֹוְפִרים ּבָ
ְוִתְהֶיה  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֶהם  ָך  ַנְפׁשְ ַעל  ֵלט  ִהּמָ
ּוְלעֹוְלֵמי ַעד  י עֹוָלם  ָלל ְלַחּיֵ ָך ְלׁשָ ַנְפׁשְ ְלָך 

ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: 

ה ְלתֹוָרה יט ִפּלָ ּתְ

ְביֹום  ֲעֵננּו  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ִמים  ּתָ ָנא,  ַהְצִליָחה  ָלַעד  יף  ּקִ ּתַ א,  ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ִמיִמים  ּתְ ּתֹוֵמְך  )יד( 

מּור  יטּות ּגָ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ֱאֶמת, ּבִ ִני ַלֲעֹבד אֹוְתָך ּבֶ ִמיִמים, ַזּכֵ ם ִעם ּתְ ּמָ ם ּוִמּתַ ָקְרֵאנּו. ּתָ
ים, ֵמֲחִקירֹות ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַהּצִ ָלל. ׁשָ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֶמת,  ּבֶ ִלְתִמימּות  ָהֲעצּוִמים  ֲחָסֶדיָך  ּבַ נּו  ְוַזּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ַרֵחם  ְוָזרֹות. 
ַהְיֵרִאים  יֶקיָך  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ִמימּות  ַהּתְ ְרֵכי  ּדַ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ

ֱאֶמת: ִמיִמים ּבֶ ְוַהּתְ

ְמקֹום  ם ּבִ ּגַ ֵלָמה, ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ א, ֲאִני יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ּבֶ ּלָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ָלֵצאת  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ יטּות, ּבְ ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ַדְרֵכי ַהּתְ ָרה ּבְ ֶרְך ְוֵעָצה ְיׁשָ ה, ֵיׁש ּדֶ ם ַעּתָ ֲאִני ׁשָ ׁשֶ
ֵלם, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ְוֹלא  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֲאִני ָצִריְך ָלֵצאת, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ׁשֶ ִמּמַ
ה. ֲאָבל  י ַאֲחֵריֶהם ַהְרּבֵ ָבר ָרַדְפּתִ ּכְ ֵהם ָהֲעֹונֹות ׁשֶ ֵהמֹות ׁשֶ אֹוִסיף עֹוד ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ַהּבְ
ַדְרֵכי  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ִלי  ה  ָקׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  י,  ִלּבִ ְמֵטם  ְוִנּטַ י  ְעּתִ ּדַ ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ
י ִאם ִלְצֹעק ֵאֶליָך ָתִמיד ַמה  ִמימּות, ּכִ ל ּתְ ֶרְך ְוֵעָצה ׁשֶ ה ׁשּום ּדֶ ִמימּות, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַעּתָ ַהּתְ
ְסָך ּוְלעֹוֵרר  ה ְלַפּיֶ ל ִמיִדי. אּוַלי ֶאְזּכֶ ּכַ דֹוֲחָקא ָלא ִאְסּתַ הּוא ּבְ י ָמאן ּדְ י, ּכִ ֹבא ְלתֹוְך ּפִ ּיָ ֶ ּשׁ
ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות  ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ם ָאֹנִכי ָלׁשּוב ּבִ ה ּגַ ֶאְזּכֶ ה ֶאְצְלָך ׁשֶ ֵאּלֶ ַרֲחִמים ּכָ



ה ְלתֹוָרה יט ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשמו

יָחּה עֹוד  י ִלְבִלי ְלַהּנִ ְבּתִ ִקיט, ִלְתּפֹס ַמֲחׁשַ ה ָלנּוַח ּוְלַהׁשְ ה ֵמַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוֶאְזּכֶ מּור ּכִ ּגָ
ל ִמיֵני  ב, ֵהן ּכָ ּלֵ ּבַ ל ֲחִקירֹות ְוַעְקִמיֻמּיֹות ׁשֶ בֹות ׁשֶ בֹות חּוץ, ֵהן ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹוב ׁשּום ַמְחׁשְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ י ָתִמיד ּבִ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ה ְלַקּדֵ בֹות ָזרֹות ְוִהְרהּוִרים ְוַתֲאֹות ָרעֹות. ַרק ֶאְזּכֶ ַמֲחׁשָ
ָלל.  ל ָהעֹוָלם ּכְ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ׁשֶ ִמימּות, ּבְ ת ָהֱאֶמת ְוַהּתְ ִמיד ֶאל ְנֻקּדַ דֹוָלה, ּוְלַהּטֹוָתּה ּתָ ְגּ
י הּוא יֹוִציא  ִמיד ֶאל ְיֹהָוה ּכִ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֵעיַני ְתלּויֹות ֵאֶליָך ָתִמיד ִלְזּכֹות ָלזֶה, ֵעיַני ּתָ
יִתי, ְלָך ְיֹהָוה ֲאַיֵחל. אּוַלי ָיחֹוס, אּוַלי ְיַרֵחם,  יִתי, ְלָך ְיֹהָוה ִחּכִ ת ַרְגָלי. ְלָך ְיֹהָוה ִקּוִ ֵמֶרׁשֶ
ַעל  ַעל ָהַרֲחִמים ּבַ ָיְדָך ּבַ ן ֲאִני ּבְ ַיד ַהּיֹוֵצר, ּכֵ ֹחֶמר ּבְ י ִהּנֵה ּכַ י, ּכִ ה ִעּמִ ֵעיֶניָך ֲעׂשֵ ְוַהּטֹוב ּבְ
ֵער  י ֵאין ִקְצָבה ְלטֹובֹוֶתיָך ְוֵאין ֵקץ ַלֲחִנינּוֶתיָך, ְוֵאין ְלׁשַ ִטיב ַלּכֹל. ּכִ ַהְיׁשּועֹות, ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
ל  ּכָ ְוִעם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ֲחָסֶדיָך  ְרֵכי  ּדַ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְך, ּבְ ּלֹא ֶיְחַסר ִעּמָ ֶ ה ּשׁ ם ִמּמַ י ֶחֶסד ִחּנָ ה ִעּמִ ָרִטּיּות. ֲעׂשֵ ְפָרֵטי ּפְ ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ
ָלל: ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ מּור ּבְ יטּות ּגָ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ֱאֶמת ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבִ ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ

ל  ִמּכָ אֹוָתנּו  יל  ְוַתּצִ ֹמר  ְוִתׁשְ ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ זֶַרע  ל  ּכָ ְוַעל  ַזְרֵענּו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם 
ׁשּום  ּבְ ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ִנְסּתַ ְוֹלא  יט  ַנּבִ ְוֹלא  ַעִין  ים  ָנׂשִ ְוֹלא  ִחיצֹוִנּיֹות,  ְוָחְכמֹות  ֲחִקירֹות  ִמיֵני 
ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ְקָצת  רּו  ִחּבְ ׁשֶ ְסָפִרים  ּבִ ֲאִפּלּו  ַהְמַחְקִרים,  ַדְרֵכי  י  ּפִ ַעל  ד  ַהְמֻיּסָ ֵסֶפר 
ר ֹלא  ִכין ּוָבִאין ֵמָהֲעּכּו"ם, ֲאׁשֶ ְמׁשָ ּנִ ל ָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶ ָברֹות ׁשֶ ְוַהּסְ מֹות  י ַהַהְקּדָ ּפִ
לֹום  ֵגף ַחס ְוׁשָ ּנָ ֹמר ַרְגֵלנּו ִמּלִ ה ֵחֶלק ַיֲעֹקב. ׁשְ י ֹלא ְבֵאּלֶ דֹוׁש, ּכִ ָרֵאל ַהּקָ ַדת ִיׂשְ ִנְכְנסּו ּבְ
ח  ם ֻמּנָ ֻכּלָ ר ּבְ ַבע ָחְכמֹות, ֲאׁשֶ ׁשֶ לּוִלים ּבְ ָכל ָחְכמֹוֵתיֶהם ַהּכְ ִחים ּבְ ּנָ ֶהם, ַהּמֻ ּלָ ַאְבֵני ֶנֶגף ׁשֶ ּבְ
ִלים ְונֹוְפִלים  ר ַעל ָידֹו ִנְכׁשָ ָכל ַהָחְכמֹות, ֲאׁשֶ ּבְ הּוא ָהֶאֶבן ֶנֶגף ׁשֶ ת ְוזֲֻהַמת ֲעָמֵלק ׁשֶ ְקִלּפַ
ַרֲחָמָנא  מּור  ּגָ יקֹוְרסּות  ַוֶאּפִ ִפירֹות  ּכְ ִליֵדי  ּוָבִאין  ֵמעֹוָלָמם,  ְויֹוְצִאין  ֶהם,  ּבָ ְכָנִסין  ַהּנִ ל  ּכָ
יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָנא  יֵלנּו  ַהּצִ ּוֵמֲהמֹוָנם.  ֵמֶהם  ְזָבן  ִליׁשְ ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן, 
ה  ְזּכֶ ּנִ ֲחמּו ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ׁשֶ ּלָ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ נּו ּוִבְזכּות ּכָ ה ַרּבֵ ְזכּות ֹמׁשֶ נּו ּבִ ְוַזּכֵ
ילֹוסֹוְפָיא ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות.  הּוא ּפִ ת ֲעָמֵלק, ׁשֶ ה ִמְקִלּפַ ם ַעּתָ ֵצל ּגַ ל ּכַֹח ֵמֶהם, ְלִהּנָ ְלַקּבֵ
ה  ַעּתָ ם  ּגַ ֲחמּו  ּלָ ּיִ ׁשֶ ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ֵלב  ּוְתעֹוֵרר 
לֹוָתיו, ְלַבל ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום  ת ֲעָמֵלק ְוַחּיָ רּו ְוַיַעְקרּו ֶאת ְקִלּפַ ּבְ ילּו ִויׁשַ ּפִ ֲעֵדנּו ְוַיְכִניעּו ְוַיׁשְ ּבַ
ָרֵאל.  ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵלב ַעּמְ רֹות ּבְ ְרֵכיֶהם ְוֵדעֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות ְוַהּמָ לֹום, ּדַ ּכַֹח ְלַהְכִניס ַחס ְוׁשָ
ר ְוַהּצֹוֵרר ַהזֶּה,  ר ַהּמַ ָרֵאל ֵמַהּצַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמְ ט ֶאת ׁשְ ט ּוַפּלֵ ל ּוַמּלֵ ּגֹוֵאל ָחָזק, ַהּצֵ
ח ִזְכרֹו,  מֹו ְוִנּמַ ח ׁשְ ֵמָהאֹוֵיב ָהַאְכָזר ַהזֶּה, הּוא ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ֲעָמֵלק ָהָרע ַהזֶּה, ִיּמַ
ַוֲחִקירֹות  יקֹוְרסּות  ַוֶאּפִ ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  עֹוָלם  ּבָ ְכֶנֶסת  ּמַ ׁשֶ ְוַהזֲֻּהָמה  ה  ִלּפָ ַהּקְ הּוא  ׁשֶ
ם  ּגַ ְלַהְכִניס  יָחא,  ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ה ַחס  ַעּתָ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוֶצה  ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּכְ
יִכין אֹוָתם ִלְלֹמד ִסְפֵריֶהם  ְמׁשִ ּמַ לֹום, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ יקֹוְרסּות ַחס ְוׁשָ ִפירֹות ַוֶאּפִ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ּבְ
ַהזֹּאת,  ָרה  ַהּצָ ֹעֶצם  ֶאת  ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ּוְלׁשֹונֹוֵתיֶהם.  ְוָחְכמֹוֵתיֶהם 
ל  ן ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ֲעֵדינּו. ַעל־ּכֵ ֲעֹמד ּבַ ּיַ י ֵאין ִמי ׁשֶ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ּכִ ַאּתָ
י  יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ֵעת ָצָרה. חּוס ְוָחּנֵ דֹול ַיֲעָמד ָלנּו ּבְ ְמָך ַהּגָ ָרֵאל, ׁשִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ִלי  יטּות ּבְ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ֱאֶמת ּבִ ֵלָמה ּבֶ ים, ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ְוַזּכֵ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה כ תשמזּתִ

ֱאֶמת ְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתיָך ְוַלֲעֹסק  ה ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבֶ ָלל, ַרק ִנְזּכֶ ׁשּום ֲחִקירֹות ְוָחְכמֹות ָזרֹות ּכְ
ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ְלעֹוָלם.  ָיֵמינּו  ל  ּכָ יטּות  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ּוְבִמּלּוָלא,  א  עּוְבּדָ ּבְ תֹוָרְתָך  ּבְ
י  מֹור ּכִ ָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ תּוב, סֹוף ּדָ ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ּבֶ
ִמיִמים ִעם ְיֹהָוה  ה ִלְהיֹות ּתְ ֵונּו, ְוִנְזּכֶ ל ַהָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ַאֲחֵרי ּגֵ ִליְך ּכָ ל ָהָאָדם. ְוַנׁשְ זֶה ּכָ
י,  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ יטּות  ׁשִ ְוַהּפְ ִמימּות  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֱאֹלֵהינּו, 
מֹו  ר ָלֶהם ָצַפְנּתָ ַרב טּוְבָך, ּכְ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ים ֶחְלֵקנּו ִעם ַהּצַ ְצִחי, ְוָתׂשִ ְכִלית ַהּנִ ּתַ
י  ֵני־ָאָדם. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ יֵרֶאיָך ּפָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ תּוב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ה־לֹו: ה ִלְמַחּכֵ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

ָנה  ַכּוָ ּבְ ָתִמיד  ְלָפֶניָך  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו 
ְלעֹוָלם  ַאְחּדּוְתָך  ּבְ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְכַלל  ּתֻ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָוֶנֶפׁש,  ֵלב  ָכל  ּבְ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ְגּ
ר  ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל־ּכָ ל עֹוָלם, ֲאִני ָרחֹוק ִמזֶּה ּכָ ְתָך ְוהּוא ֱאֹלֶהיָך, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָאמּור, הּוא ְתִהּלָ ּכָ
ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ַאְך  זֶה.  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ֲאָמַרי  ַרֲחִמים,  ַחּיּוֵתנּו. ָמֵלא  ים  ַחּיִ ּבַ ָלזֶה  ם  ּגַ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלין  ֱאֶמת  ּבֶ יטּות  ּוְפׁשִ ּוְתִמימּות 
יָעה,  ל. הֹוׁשִ ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵואֹלָהי ּכִ ְוִעי ַמְלּכִ יָבה ְלקֹול ׁשַ יָנה ֲהִגיִגי. ַהְקׁשִ ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ּבִ
ְביֹום  ֲעֵננּו  ְיֹהָוה  א  ָאּנָ ָנא.  ַהְצִליָחה  ְיֹהָוה  א  ָאּנָ א.  ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ְיֹהָוה  א  ָאּנָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֲאדֹוִני 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ָקְרֵאנּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה כ

ָצִריְך  הּוא  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִנְכַנס  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ
ְרֵסם  ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ּוְלִהְתַמְהֵמּהַ  הֹות  ִלׁשְ
עֹוָלם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ְוַעל־ְיֵדי  עֹוָלם.  ּבָ
ֵהם  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזַמּנֹו,  ֹקֶדם  ְרֵסם  ִנְתּפַ
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ּגֹוְרִמים ֶהזֵּק ְוֶהְפֵסד ְלָהִאיׁש ַהזֶּה ׁשֶ
ֶרְך ַלֲעבֹוַדת  ם ְלַהּדֶ ְמֻפְרָסם ֹקֶדם ְזַמּנֹו, אֹו ּגַ

ְוָאז  עֹוָלם,  ּבָ ָהָיה זֶה רֹוֶצה ְלַגּלֹות  ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
ֲחֹלֶקת, ְוִלְפָעִמים  ּגֹוְרִמין ִמיָתה ְלַבֲעֵלי ַהּמַ
ּגֹוְרִמין  ֲאַזי  ְך,  ל־ּכָ ּכָ דֹול  ּגָ ָגם  ַהּפְ ֵאין  ׁשֶ
סּוק:  ּפָ ַהּתֹוָרה ּבַ ֲעִנּיּות, ְוזֶה ַהּסֹוד ְמֹבָאר ּבְ
ן  ָבִרים כה, יא( ְוכּו' ַעּיֵ ו" )ּדְ ים ַיְחּדָ צּו ֲאָנׁשִ "ְוִכי ִיּנָ

ִנים: ּפְ

ה ְלתֹוָרה כ ִפּלָ ּתְ

ָך. ֲאדֹון  ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ַחּיִ ים ׁשָ )יט( שיִ

ים  ֵני־ֵביִתי, ְלַחּיִ ל ּבְ לֹום, ְוִתְפְקֵדִני אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ָ ְרֵכנּו ַבּשׁ ּלֹו, ּבָ לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ לֹום ֶמֶלְך ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ל עֹוָלם, ַרֵחם  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ּוִמן ַהֹחֶסר.  ָהֲעִנּיּות  ִמן  יֵלנּו  ְוַתּצִ לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים 
ֲחֹלֶקת ְוָגדֹול  נּוא ַהּמַ ה ׂשָ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ י ַאּתָ יֵלנּו ִמן ָהִריב ּוַמֲחֹלֶקת, ּכִ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ָרֵאל, ְוׁשָ ִיׂשְ
לֹום  ׁשָ ה ִלְהיֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֵאי עֹוָלם, ּבְ ל ּבָ ֵדִני ְוהֹוֵרִני ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ּכָ לֹום. ַלּמְ ָ ַהּשׁ
ְרצֹוְנָך  ית ּכִ ּיִ י ֶדֶרְך ְוֵעָצה ֲאִמּתִ ִלּבִ ן ּבְ ּתֵ ֵני ֵתֵבל. ַוֲאִפּלּו ִעם ַהחֹוְלִקים ָעַלי, ּתִ ל ּבְ ו ִעם ּכָ ַיְחּדָ
ַאֲחִזיק  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ֶהם  ִעּמָ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַהּטֹוב, 
תּוב, סּור  ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ לֹום ּבֶ לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ ִמיד אֹוֵהב ׁשָ ה ִלְהיֹות ּתָ ַמֲחֹלֶקת, ַרק ֶאְזּכֶ ּבְ



ה ְלתֹוָרה כ ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשמח

ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ִיְגֹרם  ּלֹא  ׁשֶ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ְוָרְדֵפהּו.  לֹום  ׁשָ ׁש  ּקֵ ּבַ טֹוב  ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע 
ֶדל  ּגֹ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ נּו  ה הֹוַדְעּתָ ַאּתָ י  ּכִ ם,  ְזַמּנָ ֹקֶדם  ְמֻפְרָסִמים  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַפְרֵסם  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

לֹום: יַע ִמזֶּה ַחס ְוׁשָ ּגִ ַגם ְוַהֶהְפֵסד ַהּמַ ַהּפְ

ָכל־ יֵענּו ּבְ ָרֵאל, ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ נּו אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ֶמָך, ְוַזּכֵ ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ר הֹורּונּו  ִפי ֲאׁשֶ ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש, ּכְ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ּבְ ר, ּבְ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיֵלְך ּבְ ּכָ ֵעת, ׁשֶ
ּוְלָהִאיר  ְלַגּלֹות  ה  ִיְזּכֶ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  דּונּו  ְוִלּמְ
ּוְדָרִכים  ֵעצֹות  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַגּלֹות  ּבֹו,  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ַהּקֶֹדׁש  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  עֹוָלם  ּבָ
ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  ֵאיְך  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ים,  ֲחָדׁשִ
ל ֶאָחד  ָרֵאל ֹקֶדם ְזַמּנֹו, ַרק ּכָ ׂשְ ְרֵסם ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ ּלֹא ִיְתּפַ ְמֵרנּו ָתִמיד ׁשֶ ְוָתֵגן ָעֵלינּו ְוִתׁשְ
ֱאֶמת  ּבֶ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ּבֹו  ְוִלְדֹרְך  ְוֵליֵלְך  ֱאֶמת.  ּבֶ ַהּקֶֹדׁש  ֶדֶרְך  ּבְ ְוִלְכֹנס  ֵליֵלְך  ה  ִיְזּכֶ ְוֶאָחד 
ָכל־ֵעת.  ּבְ ְוִנְפָלא  ְוִהְתעֹוְררּות ָחָדׁש  ְוַחּיּות ָחָדׁש  ְוָטֳהָרה  ה  ָ תֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ֵלם, ּבְ ּוְבֵלב ׁשָ
ם  ּוְלִהְתַחּמֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ָהָראּוי  ְזַמן  י,  ָהֲאִמּתִ ַהּקֶֹדׁש  ֶדֶרְך  ּבְ ם  ׁשָ הֹות  ְוִלׁשְ ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ה  ְוִנְזּכֶ
ֱאֶמת ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִדיַע  ַמן ְוָהֵעת ָהָראּוי ּבֶ יַע ַהזְּ ּגִ ּיַ ָראּוי, ַעד ׁשֶ ה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ִהְתַלֲהבּות ּדִ ם ּבְ ׁשָ
ְמֵרנּו  ָרֵאל ֹקֶדם ְזַמּנֹו. ְוִתׁשְ ׂשְ ְרֵסם ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ עֹוָלם, ְוֹלא ִיְתּפַ ֶרְך ַהּקֶֹדׁש ּבָ ּוְלַפְרֵסם ַהּדֶ
יְך ָעֵלינּו  לֹום, ְוַתְמׁשִ ִאים ַעל־ְיֵדי־זֶה ַחס ְוׁשָ ל ִמיֵני ֶהזֵּיקֹות ְוַצַער ְוִיּסּוִרין ַהּבָ יֵלנּו ִמּכָ ְוַתּצִ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַרק  ְזַמּנֹו.  ָרֵאל קֹוֶדם  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ׁשּום  ָימּות  ְוֹלא  ים,  ַוֲארּוּכִ ים טֹוִבים  ַחּיִ
ְלַגּלֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ים טֹוִבים,  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ִנים טֹוִבים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלַהֲאִריְך  ה  ִיְזּכֶ
ֹאֶפן  ָמתֹו, ּבְ ִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ה ּכְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּיֵׁש לֹו ּבְ ִפי ֶחְלקֹו ׁשֶ עֹוָלם ּכְ דֹוׁש ּבָ ֶרְך ַהּקָ ַהּדֶ
ָרִכים  ל ָהֵעצֹות ָהֲעמּוקֹות ְוָכל ַהּדְ עֹוָלם ּכָ ּלּו ְוָיִאירּו ּבָ עֹוָלם, ְוִיְתּגַ ה ּבָ ָ ֻדּשׁ ּלּו ַדְרֵכי ַהּקְ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ם  ּלָ ן־ּתֹוָרה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּכֻ עֹוָלם ִמּיֹום ַמּתַ יִקים ּבָ ּדִ יכּו ַהּצַ ִהְמׁשִ ְפָלִאים ׁשֶ ים ְוַהּנִ ַהֲחָדׁשִ
נּו ֲאַנְחנּו  ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך. ּבְ ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ֵני ֵתֵבל, ָלַדַעת ּבָ ָיִאירּו ַעל ּפְ
ְדָרֶכיָך  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוֵליֵלְך ּבִ ל ַהּדֹורֹות, ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ָתִמיד ּבֶ ְוֶצֱאָצֵאינּו ַעד סֹוף ּכָ
דֹוִלים ְוַהּנֹוָרִאים, ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ְלָקְרֵבנּו  ים ַהּגְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַדְרֵכי ַהּצַ ים, ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ
יֵלנּו  ְמֵרנּו ְוַתּצִ ָך, ְוִתׁשְ דֹוָלה ֵמִאּתְ ַהְרָחָבה ְגּ ְרָנסֹוֵתינּו ּבְ ן ָלנּו ּפַ ֱאֶמת ְמֵהָרה. ְוִתּתֶ ֵאֶליָך ּבֶ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָרֵאל זֶה ָלזֶה ְוֹלא ְלַעם ַאֵחר. ַרק  ִיׂשְ ָך  ִיְצָטְרכּו ַעּמְ ֲחקּות, ְוֹלא  ְוַהּדַ ִמן ָהֲעִנּיּות 
דֹוָלה ֹקֶדם  ְגּ ַהְרָחָבה  ּבְ ִהְצָטְרכּותֹו  ְוָכל  ְרָנָסתֹו  ּפַ ְוֶאָחד  ָלנּו ְלָכל ֶאָחד  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ים,  ָהַרּבִ
ִבזָּיֹון. ְוָתֵגן ָעֵלינּו  ָכבֹוד ְוֹלא ּבְ ִאּסּור, ּבְ ר ְוֹלא ּבְ ֶהּתֵ ַצַער, ּבְ ַנַחת ְוֹלא ּבְ ְצָטֵרְך ָלֶהם ּבְ ּיִ ׁשֶ
ם  יַע ׁשּום ֶהזֵּק ּוְפּגָ יל ְנָפִלים ָחִליָלה. ְוֹלא ַיּגִ לֹום, ְלַהּפִ ֲחֹלֶקת ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְגֹרם ַהּמַ ָתִמיד ׁשֶ
ְוֹלא  ֵעת,  ָכל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ְלַגּלֹות  ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ַהּקֶֹדׁש  ְלֶדֶרְך  ֹלא 
לֹוִנית( ְוָלא  ת ּפְ לֹוִנית ּבַ ִרי ִבְטָנּה )ּוִבְפָרט ּפְ ה ּפְ ָ יל ִאּשׁ ְכָנִסים ּבֹו ְלַגּלֹותֹו. ְוֹלא ַתּפִ ים ַהּנִ ְלָהֲאָנׁשִ

ֵבית ְיהּוָדה: י ָעֵביד ׁשּוְלַטן ִמּדְ ַיְעּדֵ

י  ְוַדְעּתִ ְמֹאד,  ים  ְמֻרּבִ ְצָרַכי  י  ּכִ ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
י  ִלּבִ ה ָעָליו, ֵיׁש ּבְ ִפּלָ ר ּתְ ֲאִני ַמְתִחיל ְלַסּדֵ ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ָכל ּדָ י ּבְ ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש. ּכִ
י ֲעכּוָרה ְוַטֲענֹוַתי  ְעּתִ ל ְלָפֶניָך ֲעֵליֶהם. ַאְך ּדַ ּלֵ ה ְדָבִרים ְמֹאד ְלַרּצֹות אֹוְתָך ּוְלִהְתּפַ ַהְרּבֵ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה כא תשמטּתִ

ַבר  ּדְ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲאלֹוַתי  ִמׁשְ ְוָכל  ׁשֹוַתי  ּקָ ּבַ ָצְרֵכי  ל  ּכָ ִפי  ּבְ ִלְפֹרט  ָיֹכל  ְוֵאיִני  ִמין,  ּתְ ִנְסּתַ
ה יֹוֵדַע ְסָתֵרינּו.  ֲעלּומֹות ֵלב ְוַאּתָ ל ּתַ ה ֵמִבין ּכָ ל ָעָליו, ַאְך ַאּתָ ּלֵ ֲאִני עֹוֵסק ְלִהְתּפַ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ
נּו ְלִיְרָאה ֶאת  ִלּבֵ ֶמָך, ְוהֹוֵרנּו ְדָרֶכיָך ְוַהט  יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ ַחּנּון ְוַרחּום, ֲעׂשֵ
עֹוָלם  ה ּבָ ְתַרּבֶ ּנִ ְנָאה ְוִקְנטּור ׁשֶ ל ִמיֵני ִריב ּוַמֲחֹלֶקת ְוׂשִ ְמֵרנּו ִמּכָ יֵלנּו ְוׁשָ ֱאֶמת. ְוַהּצִ ְמָך ּבֶ ׁשִ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ֲאִמּתַ ְלַמַען  ּתֹוָרֶתָך,  ְלַמַען  ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ים.  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְמֹאד 
רּוִאים  ַהּבְ ל  ּכָ ין  ּבֵ דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ים  ְוָתׂשִ ְמֵהָרה,  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ֵקט  ְוַהׁשְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ּיֹורּו  ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָלנּו  ַלח  ְוִתׁשְ עֹוָלם.  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ּוְתַגּלֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ל ֶאָחד  ה ּכָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ר ַנֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֵנֶלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָכל ֵעת, ַהּדֶ אֹוָתנּו ּבְ
ח  ִיּדַ ֶהם, ְוַאל  ְוִנְתָעה ּבָ ר ָנַפל  ְוָהִעְנָיִנים ֲאׁשֶ קֹומֹות  ל ַהּמְ ֱאֶמת ִמּכָ ְוֶאָחד ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ
ל  ָרֵאל, ֲאִפּלּו ַעל ַהּקַ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ׁש ְלָך ַעל־ּכָ ּיֵ ח. ְוִתְזּכֹר ַאֲהָבְתָך ְוַרֲחָמנּוְתָך ׁשֶ ָך ִנּדָ ִמּמְ
ַעְזֵבנּו  ּתַ ְוַאל  ה.  י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ּכִ ַוֲחָסֶדיָך  ְיֹהָוה  ְזֹכר ַרֲחֶמיָך  רּוִעים,  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ְוַהּגָ ים  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ
ְהיּו ְראּוִיים ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו  ּיִ ים ׁשֶ ּיִ ַלח ָלנּו ַמְנִהיִגים ֲאִמּתִ ּדֹור ֶהָעִני ַהזֶּה, ּוׁשְ נּו ּבַ ׁשֵ ּטְ ְוַאל ּתִ
ר ֵאין ָלֶהם ֹרֶעה. חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו,  ּצֹאן ֲאׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֹלא ִתְהֶיה ֲעַדת ְיֹהָוה ּכַ ֱאֶמת ּכִ ּבֶ
ֶמָך.  ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ּדַ ַעל ָהַרֲחִמים, הֹוֵרִני ְיֹהָוה  ַרֵחם ַרֵחם ּבַ
ָרֶכיָך ְיֹהָוה הֹוִדיֵעִני אֹוְרחֹוֶתיָך  ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי. ּדְ ָך ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ הֹוֵרִני ְיֹהָוה ּדַ
ל ַהּיֹום. הֹוֵרִני ְיֹהָוה  יִתי ּכָ ִעי אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ֵדִני. ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ַלּמְ
י. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  י בֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ ה ֵעֶקב. ַהְדִריֵכִני ּבִ ֶרּנָ יָך ְוֶאּצֳ ֶרְך ֻחּקֶ ּדֶ
לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ ַרֲחָמיו  ּבְ ְמרֹוָמיו הּוא  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ ְוגֹוֲאִלי.  ְיֹהָוה צּוִרי  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון 

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ּתֹוָרה כא

ְך: ׁש, ְוֵכן ַאַחר ּכָ ַחּדֵ ּמְ י ּתֹוָרה, ָצִריְך ִלְלֹמד ּפֹוְסִקים ֹקֶדם ַהִחּדּוׁש ׁשֶ ין ִחּדּוׁשֵ ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ּתֹוָרה כב

ה,  ַהְרּבֵ ָהעֹוָלם  טֹוִעים  ַהַהְכָנָעה  ִעְנַין  ּבְ
דֹול ֵליַדע ֵאיְך ִלְהיֹות ָעָנו.  ַעת ּגָ ּוְצִריִכין ּדַ
ָראּוי, ַרק  ל ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות ָעָנו ּכָ ְוָלאו ּכָ
ָיכֹול  ָהָיה  הּוא  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ

ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ָהָאָדם.  ל  ִמּכָ ָעָנו  ִלְהיֹות 
ה  ָראּוי ֲחֻנּפָ ֵאינֹו ּכָ ִלְבָרָכה ָקְראּו ַלֲעָנָוה ׁשֶ

ם(: ן ׁשָ )סֹוָטה מ"א: ַעּיֵ

ה ְלתֹוָרה כב ִפּלָ ּתְ

נּו ע"ה ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ַפל רּוַח ְלַהֲחיֹות  א ּוׁשְ ּכָ ּכֹן, ְוֶאת ּדַ ׁשְ מֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ּתִ א ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ )כ( ָרם ְוִנּשָׂ

ית  ּיִ ְרֵכי ָהֲעָנָוה ָהֲאִמּתִ ים ְלָהִפיק ּדַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ִאים. ַזּכֵ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ רּוַח ׁשְ
י יֹוֵדַע  י ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי, ְוֵאין ִאּתִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ּבֶ



ה ְלתֹוָרה כב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשנ

ֵאין  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְרצֹוְנָך  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ית.  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָהֲעָנָוה  ְרֵכי  ִמּדַ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  ָמה  ַעד 
ָכל  ָכל ַהּכֹחֹות, ּבְ ּוְצִריִכין ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ַקְטנּות,  ּדְ ֹמִחין  ְהֶיה ָהָאָדם ּבְ ּיִ ׁשֶ ְרצֹוְנָך 
ָבר  ּכְ ְוַגם  ַגְדלּות.  ּדְ ְלֹמִחין  ַקְטנּות  ּדְ ִמּמִֹחין  ָלֵצאת  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ָהֲעבֹודֹות, 
ְבהּות הּוא תֹוֲעַבת  ְדלּות ְוַהּגַ י ַהּגַ ֵעיֶניָך ְמֹאד, ּכִ נּוא ּבְ הּוא ׂשָ ְדלּות ׁשֶ זּּוי ַהּגַ יָת ָלנּו ֹגֶדל ּבִ ּלִ ּגִ
עֹוֵבד ֲעבֹוָדה־ָזָרה  ב ּכְ ב. ְוֶנְחׁשָ ַבּה־ּלֵ ל ּגְ תּוב, ּתֹוֲעַבת ְיֹהָוה ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵנא, ּכְ ר ׂשָ ְיֹהָוה ֲאׁשֶ
ֶרְך ָהֱאֶמת  מֹוִני, ֵליַדע ּדֶ ָעה ּכָ ַער ְוַנַער ַוֲחַסר ּדֵ ה ּבַ ֵדִני ְוהֹוֵרִני ֵאיְך ִיְזּכֶ ה ַלּמְ ָרה. ְוַעּתָ ְוַכֲאׁשֵ
ַגְדלּות  ֹמִחין ּדְ ְמָחה ּבְ ׂשִ ב ּבְ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ זֶה, ּבְ זֶה, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ּבָ
אּות ְוַגְדלּות ּוְפִנּיֹות,  י ׁשּום ַצד ּגֵ ִלּבִ י־ֵכן ֹלא ִיְהֶיה ּבְ ַדְרֵכי ְיֹהָוה, ְוַאף־ַעל־ּפִ י ּבְ ּה ִלּבִ ְגּבַ ּיִ ׁשֶ
ָהָיה ָעָנו  לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַלֲעָנָוה ׁשֶ ית ּכִ ּיִ ה ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ַרק ֶאְזּכֶ

ֵני ָהֲאָדָמה: ר ַעל־ּפְ ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ

ַעת  ׁשְ ִעְנָין זֶה, ּוִבְפָרט ּבִ עּור ֵיׁש ִלי ּבְ ִלי ׁשִ ְלּבּוִלים ּבְ ה ּבִ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵמֲעָנָוה  ֵצל  ְלִהּנָ ֵאיְך  ְוָהֲעָנָוה  ַהַהְכָנָעה  ל  ׁשֶ זֶה  ִעְנָין  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  י  ּכִ ה.  ִפּלָ ַהּתְ
ַעזּּות  ּבְ ֹעז  ָכל  ּבְ ּוְלִהְתַחזֵּק  ְלעֹוָלם,  ָלל  ּכְ י  ַדְעּתִ ּבְ ִלּפֹל  ְוִלְבִלי  ֲחנּוָפה,  ְקֵראת  ַהּנִ סּוָלה  ּפְ
ָלל, ַרק  י ּכְ ַדְעּתִ יִני ְלֵבין ַעְצִמי ְלַבל ֶאּפֹל ּבְ ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַחזֵּק, ֵהן ּבֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ֵני  ִעְנָין ַהַהְנָהָגה ִעם ּבְ י. ְוֵהן ּבְ ֹעז ְוֶחְדָוה ָתִמיד, ְוֶחְדַות ְיֹהָוה ִיְהֶיה ְמֻעזִּ ְמָחה ּבְ ׂשִ ְלִהְתַחזֵּק ּבְ
ַעת  ים ּדַ ֲחִליׁשִ ִלים ְוַהּמַ ל ַהּמֹוְנִעים ְוַהְמַבְלּבְ ֵמר ֶנֶגד ּכָ ּנָ ִריִכין ִלְהיֹות ַעז ְוָחָזק ּכַ ּצְ ָהעֹוָלם ׁשֶ
עּוְקָבא  דֹורֹות ֵאּלּו, ּבְ לּו ּבְ ים ַהּלָ ִעּתִ ְפָרט ּבָ ים. ּבִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַדְרֵכי ַהּצַ ָהרֹוִצים ִלְכֹנס ּבְ
ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ַהּתַ ין  ּבֵ ְכסּוִכים  ְוַהּסִ גֹוְרָיא  ּטֵ ְוַהּקַ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ה  ִנְתַרּבָ ר  ֲאׁשֶ יָחא,  ִדְמׁשִ
כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ִרים  ּוְכׁשֵ יִקים  ַצּדִ ֲאִפּלּו  ִנְמָצִאים  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ּוֵבין  ֲאֵליֶהם  ְלִוים  ְוַהּנִ
ָאר  ל ׁשְ ִניעֹות ׁשֶ רּות ְוַהּמְ ן ַהִהְתּגָ ּכֵ ל ׁשֶ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ִמּכָ ְתִחיל ִלְכֹנס ּבַ ַעת ַהּמַ ְלַהֲחִליׁש ּדַ
א  ַאְדַרּבָ ם,  ֶנְגּדָ ּכְ ָפל  ְוׁשָ ְוִנְכָנע  ָעָניו  ִלְהיֹות  ְלָהָאָדם  ָאסּור  זֶה  ִעְנָין  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ
ל ׁשּום  ְעּתֹו ׁשֶ ם ְלַבל ִיְמָנֵעהּו ׁשּום מֹוֵנַע, ְוַאל יּוַכל ְלַהֲחִליׁש ּדַ ֶנְגּדָ ֵמר ּכְ ּנָ ָצִריְך ִלְהיֹות ַעז ּכַ
ה  רּוַע ַהְרּבֵ הּוא ּגָ ְפלּותֹו ּוְפִחיתּותֹו ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשִ הּוא יֹוֵדַע ּבְ י ׁשֶ עֹוָלם. ְוַאף־ַעל־ּפִ ּבָ ָאָדם ׁשֶ
י־ֵכן ָאסּור  ְעּתֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ים ּדַ ּנּו ּוַמֲחִליׁשִ ֶנְגּדֹו ְוחֹוְלִקים ָעָליו ּוִמְתלֹוְצִצים ִמּמֶ ִמים ּכְ ֵמַהּקָ
ם  י־ֵכן ּגַ ָכל ֹעז, ְוֹיאַמר, ַאף־ַעל־ּפִ ם ּבְ ֶנְגּדָ א ָצִריְך ְלִהְתַחזֵּק ּכְ ם, ַאְדַרּבָ ֶנְגּדָ ל ּכְ ּטֵ לֹו ְלִהְתּבַ
ה  ל ֹמׁשֶ ְבִחיַנת ֲעָנָוה ׁשֶ ֱאֶמת ּבִ יִקים ָהֲעָנִוים ּבֶ ּדִ י ַהּצַ ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ
ָפִלים  ל ַהּשְׁ ַיד ּכָ ּבְ דֹוֵלי עֹוָלם, ֵהם אֹוֲחִזים  ּגְ ל  ַמֲעָלה ִמּכָ ּבְ דֹוִלים  לֹום, ַהּגְ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ
ֵדִני  ַלּמְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ה ָאִבי  ְוַעּתָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ם אֹוִתי  ּגַ ִקים  ּוְמַחזְּ ְוָהְרחֹוִקים, 
ֱאֶמת, ְוַאף־ ְפלּוִתי ּבֶ ִחיתּוִתי ְוׁשִ ִמיד ּפְ ֵאַדע ּתָ ֵצִני ֵאיְך ִלְזּכֹות ָלזֶה, ׁשֶ ֵקִני ְוַאּמְ ְוהֹוֵרִני ְוַחזְּ
ְהֶיה, ְוֹלא  ּיִ ַעת ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ ים ֶאת ַהּדַ ֲחִליׁשִ ל ַהּמֹוְנִעים ְוַהּמַ ה ְלִהְתַחזֵּק ֶנֶגד ּכָ י־ֵכן ֶאְזּכֶ ַעל־ּפִ
י  ְמָצִאים ּבִ ֻקּדֹות טֹובֹות ַהּנִ ָכל ַהּנְ ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצִמי ָתִמיד ּבְ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ם ּכְ ל ֶנְגּדָ ּטֵ ֶאְתּבַ
ִקים  ּוְמַחזְּ ּוְמָזְרִזים  ָתִמיד,  ָיֵדינּו  ּבְ ָהאֹוֲחִזים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְבֹכַח  ֲעַדִין, 
ל  ּכֵ ְהֶיה, ְוִלְבִלי ְלִהְסּתַ ּיִ ָכל ֵעת ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ִמיד ּבְ ּתֹוֵקק ֵאֶליָך ּתָ אֹוָתנּו ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהׁשְ

ל: ב ּוְמַבְלּבֵ ַעל ׁשּום מֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה כג תשנאּתִ

ים ֲאֵחִרים,  ם ֲאָנׁשִ ַרְך, ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלָקֵרב ְלַהּשׁ ֶאְזּכֶ ֵצִני ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ֵקִני ּוְתַאּמְ ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַחזְּ
ים  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ נּו ַעל זֶה, ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ר ִהְזַהְרּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת. ּכַ ֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך ּבֶ ָקם ּבַ ּוְלַחזְּ
ה  ֲעלּומֹות, ַאּתָ ל ַהּתַ בֹות, יֹוֵדַע ּכָ ַמִים, יֹוֵדַע ַמֲחׁשָ ָ ּשׁ ּבַ זֶה. ָאִבי ׁשֶ ב ַלֲעֹסק ּבָ ל ָאָדם ְמֻחּיָ ּכָ ׁשֶ
ית  ּיִ י ֲאִני ָרחֹוק ֵמֲעָנָוה ֲאִמּתִ ה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ֲאִני ָצִריְך ִלְזּכֹות ְלָכל זֶה, ּכִ ּמָ ְלַבד יֹוֵדַע ּכַ
יָחִתי ְלָפֶניָך  ם ְלָפֵרׁש ׂשִ ָך, ּגַ ם. ּוְבֹעֶצם ִרחּוִקי ִמּמְ ּלָ דֹוָלה ִמּכֻ י ֲעָנָוה ְגּ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּכִ ּבְ
מֹו  ּכְ ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ֵלא  ִיּפָ ֹלא  ָך  ִמּמְ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך,  ְמֹאד.  י  ּנִ ִמּמֶ ִנְמַנע  זֶה  ִעְנָין  ּבְ ֵהיֵטב 
ם  ה ָיֹכל ְלַזּכֹות ּגַ ה. ְוַאּתָ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ָבר. ֵהן ּכֹל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ ֵלא ֵמיֹהָוה ּדָ תּוב, ֲהִיּפָ ּכָ ׁשֶ
ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ְלִהְתַנֵהג ִעם  ֵדִני ֵאיְך  ּוְתַלּמְ ָך  ְוַתְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ ְותֹוֵרִני  ית.  ּיִ ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה  אֹוִתי 
י־ֵכן  ֱאֶמת, ְוַאף־ַעל־ּפִ ְפלּוִתי ּבֶ ם ְוֵליַדע ׁשִ ּלָ ֵעיַני ִמּכֻ ה ִלְהיֹות ָקָטן ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ עֹוָלם, ּבְ
יְך  ְלַהְמׁשִ ִני  ַזּכֵ ַעת.  ּדַ ּוַמֲחִליׁש  ל  ּוְמַבְלּבֵ ׁשּום מֹוֵנַע  ֶנֶגד  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ ִלְבִלי  ְוָחָזק  ַעז  ֶאְהֶיה 
ָהָיה ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם  לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ית ׁשֶ ּיִ ת ָהֲעָנָוה ָהֲאִמּתִ ַ ָעַלי ְקֻדּשׁ
ָך  ִני ֵמִאּתְ ָחּנֵ ְרצֹוְנָך.  ּכִ ֵאיָנּה  ׁשֶ ְוַהְכָנָעה  ֵמֲעָנָוה  יֵלִני  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ְוׁשָ ֵני ָהֲאָדָמה.  ּפְ ר ַעל  ֲאׁשֶ
ָהעֹוָלם  זֶה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ ַהַהְכָנָעה  ִעְנָין  ּבְ ָלל  ּכְ ַעְצִמי  ֶאת  ַאְטֶעה  ְלַבל  ל,  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ
ֱאֶמת.  ָבר ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ זֶה ּוְבָכל ּדָ ן ּבָ ה ְלַכּוֵ ֶאְזּכֶ ֶרְך ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ׁשֶ ֵדִני ּדֶ ה. ַלּמְ ַהְרּבֵ
דֹוִלים  ּגְ ֹמִחין  ּבְ ָכל־ֵעת,  ּבְ ַגְדלּות  ּדְ ֹמִחין  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָתִמיד  אֹוְתָך  ְוַלֲעֹבד  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִני  ַזּכֵ
ה  ַאּתָ ם  ׁשָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ְבָמקֹום  י  ּכִ ית,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָהֲעָנָוה  ְכִלית  ּתַ ר  ִעּקָ ֵהם  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ְוֶאְביֹון  י ָעִני  ּכִ ֲעֵנִני  ְיֹהָוה ָאְזְנָך  ה  יֵעִני, ַהּטֵ יֵעִני הֹוׁשִ ָעְזֵרִני, הֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ַעְנְוָתנּותֹו.  מֹוֵצא 
ַע ְוָעִני ְוֵאין עֹוזֵר  ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י ַיּצִ יל. ּכִ ּפִ ׁשְ יַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות ּתַ ה ַעם ָעִני תֹוׁשִ י ַאּתָ ָאִני. ּכִ
ָאִבי  ֲעֵנִני  י,  ָעְנּתִ ִנׁשְ ָעֶליָך  י  ּכִ ָעְזֵרִני  יַע.  יֹוׁשִ ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון  ל  ּדַ ַעל  ָיחֹוס  לֹו. 
ִליׁשּוָעְתָך  ה,  ְמַצּפֶ ֲאִני  ְלַבד  ְלָך  קֹוֵרא,  ֲאִני  ְלַבד  ְלָך  י,  הֹוָחְלּתִ ְלַבד  ְלָך  י  ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
לּויֹות ֵעיַני ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם  נּוִזים ְלַבד ּתְ דֹוִלים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ה, ְלַרֲחֶמיָך ַהּגְ ְלַבד ֲאִני ְמַחּכֶ
י ֹלא ָבָזה ְוֹלא  ל ַהּיֹום. אּוַלי ָיחֹוס אּוַלי ְיַרֵחם, אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון אּוַלי ְיַרֵחם. ּכִ ּכָ
ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי  ֵמַע. ּכָ עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ץ ֱענּות ָעִני ְוֹלא ִהְסּתִ ּקַ ׁשִ
ל  ַמע ַצֲעַקת ַהּדַ ה ִתׁשְ ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ׁשַ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ָכמֹוָך ַמּצִ
י  ָעֵני ַלֲעִנּיֵ ִני. ַרֲחָמָנא ּדְ ֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני ְוַעְנָוְתָך ַתְרּבֵ ן ִלי ָמֵגן ִיׁשְ יַע. ּתֶ יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ ּתַ
יֵכי רּוָחא ֲעֵניָנא. ַוֲאִני ָעִני  ָעֵני ְלַמּכִ א ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא ּדְ ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ

ַאַחר. ָאֵמן ְוָאֵמן: ה ְיֹהָוה ַאל ּתְ י ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאּתָ ה ּלִ ְוֶאְביֹון ֱאֹלִהים חּוׁשָ

ּתֹוָרה כג

חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ָאז  ֵמַח,  ׂשָ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ַמֲעָלה  ֲאָבל  ד.  ַהּצַ ִמן  ִקין  ּלְ ִנְסּתַ ּסּוִרים  ְוַהּיִ
ָרה  ַהּמָ ַאַחר  ִלְרּדֹף  ץ  ְלִהְתַאּמֵ ְיֵתָרה 
ֶדֶרְך  ּכְ ְמָחה.  ְלׂשִ ְלָהְפָכּה  ְוָקא,  ּדַ חֹוָרה  ׁשְ
ְמָחה  ֶדל ַהּשִׂ ָאז ִמּגֹ ְמָחה, ׁשֶ א ְלתֹוְך ַהּשִׂ ַהּבָ
ְוָהַעְצבּות  ָאגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ ְך  ְמַהּפֵ ְוַהֶחְדָוה 

ְוַדַעת  ְמָחה.  ְלׂשִ ּלֹו  ׁשֶ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ
ּסּוִרין  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ָכל  ּבְ ִלְמֹצא  ָנָקל  ְלָנבֹון 
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ַהְרָחָבה,  ֵאיזֶה  ָאגֹות  ְוַהּדְ
ְמָחה,  ְלׂשִ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ל  ּכָ ַלֲהֹפְך  יּוַכל 

ְמָחה: ֵלמּות ַהּשִׂ ר ׁשְ ְוזֶה ִעּקַ



ה ְלתֹוָרה כג ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשנב

ה ְלתֹוָרה כג ִפּלָ ּתְ

ר ָרִאיָת  ָך ֲאׁשֶ ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ א. ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ )כא( שיַ

יָבה  יָת. ָהׁשִ ּכִ ּדִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות  ּתָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ י.  ַנְפׁשִ ָצרֹות  ּבְ ָיַדְעּתָ  ָעְנִיי  ֶאת 
נּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו  ל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ְמחּו ּכָ ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ְוִיׂשְ ׂשֹון ִיׁשְ ִלי ׂשְ
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  ֶעְליֹון.  ְמָך  ׁשִ ָרה  ֲאַזּמְ ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ְמָחה  ֶאׂשְ ֶמָך.  ׁשְ אֹוֲהֵבי  ְבָך  ְוַיַעְלצּו 
ְמעּו ֲעָנִוים  י ִיׁשְ ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ יֹהָוה ּתִ יִמיְנָך ֶנַצח. ּבַ ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ַחּיִ
יׂשּו  לֹום ַעְבּדֹו. ָיׂשִ ל ְיֹהָוה ֶהָחֵפץ ׁשְ ְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְוֹיאְמרּו ָתִמיד ִיְגּדַ ָמחּו. ָיֹרּנּו ְוִיׂשְ ְוִיׂשְ
ְמחּו  ִיׂשְ יִקים  ְוַצּדִ ׁשּוָעֶתָך.  ּתְ ְיֹהָוה אֹוֲהֵבי  ל  ִיְגּדַ ָתִמיד  ֹיאְמרּו  יָך  ְמַבְקׁשֶ ל  ּכָ ָך  ּבְ ְמחּו  ְוִיׂשְ
ֵענּו  ּבְ ְמחּו ָבְך. ׂשַ ָך ִיׂשְ ינּו ְוַעּמְ ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ה ּתָ ְמָחה. ֲהֹלא ַאּתָ יׂשּו ְבׂשִ ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוָיׂשִ
ָרָעה.  ָרִאינּו  נֹות  ׁשְ יָתנּו  ִעּנִ ימֹות  ּכִ ֵחנּו  ּמְ ׂשַ ָיֵמינּו.  ָכל  ּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנה  ּוְנַרּנְ ָך  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר 
ְמָחה ּבֹואּו  ׂשִ ּבְ ְיֹהָוה  ְיֹהָוה ָמָלְך. ִעְבדּו ֶאת  ַבּגֹוִים  ְוֹיאְמרּו  ְוָתֵגל ָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ
ַמח ֵלב  ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ לּו ּבְ יֹהָוה . ִהְתַהּלְ ַמח ּבַ יִחי ָאֹנִכי ֶאׂשְ ְרָנָנה. ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ְלָפָניו ּבִ
ֹמַח  ִחיֶריָך ִלׂשְ טֹוַבת ּבְ יׁשּוָעֶתָך. ִלְראֹות ּבְ ְקֵדִני ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ י ְיֹהָוה. ָזְכֵרִני ְיֹהָוה ּבִ ְמַבְקׁשֵ
יָה. ְיַקְללּו  ָמחּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִ ִרים ְוִיׂשְ ל ִעם ַנֲחָלֶתָך. ִיְראּו ְיׁשָ ְמַחת ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהּלֵ ׂשִ ּבְ
י.  י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ְמחּו ּכִ ָמח. ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיׂשְ ָך ִיׂשְ ֹבׁשּו ְוַעְבּדְ ה ְתָבֵרְך ָקמּו ַוּיֵ ה ְוַאּתָ ֵהּמָ

ם: ֵני־ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלּכָ יו ּבְ ֹעׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ

ְוֵאין  ְמעֹוֶנָך,  ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ֲאׁשֶ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֲאדֹון  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִני  ַזּכֵ ְמקֹומֹו.  ּבִ ְוֶחְדָוה  ֹעז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ַעְצבּות  ׁשּום  ְלָפֶניָך 
יָת ָלנּו  ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ ְמָחה ָתִמיד, ּכַ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
חֹוָרה ִהיא  ּוָמָרה ׁשְ ְוַעְצבּות  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְמָחה ִהיא ִסְטָרא  ּשִׂ ׁשֶ ים  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ ַעל־ְיֵדי 
ְשְרֵאִלי הּוא ַעל־ ת ִאיׁש ַהּיִ ַ רּוְך הּוא ׂשֹוֵנא אֹוָתּה, ְוָכל ְקֻדּשׁ דֹוׁש ּבָ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוַהּקָ ַהּסִ
ֲאוֹות ַהּכֹל ִהיא ַעל־ְיֵדי  רּות ַהּתַ ּבְ ָך ְוִהְתּגַ נּו ִמּמְ ּלָ ְיָקא, ְוָכל ַהִהְתַרֲחקּות ׁשֶ ְמָחה ּדַ ְיֵדי ׂשִ
י  י ּוָפַגְמּתִ י ִקְלַקְלּתִ ְמָחה, ּכִ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּשִׂ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ חֹוָרה. ֲאָבל ַאּתָ ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ
יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ ֵחִני  ּמְ ּוְתׂשַ ֶעְזִרי  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ
ל ִמיֵני  ה ַלֲהֹפְך ּכָ ֶאְזּכֶ ֵדִני ׁשֶ ּיֹות. ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ה ִלי ַדְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ י ּוְתַגּלֶ ְוָתִאיר ּבִ
גֹון ַוֲאָנָחה ְלַהְכִניס  הּוא ַהּיָ ְטָרא ַאֲחָרא ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּסִ ְמָחה, ׁשֶ ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ
דֹוָלה  ְמָחה ְגּ ׂשִ ר ּבְ ּבֵ ָכל ֵעת ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתּגַ ה ּבְ א ֶאְזּכֶ לֹום. ַרק ַאְדַרּבָ י ַעְצבּות ַחס ְוׁשָ ּבִ
ַוֲאָנָחה  גֹון  ְוַהּיָ ְלָהַעְצבּות  יַח  ַאּנִ ְוֹלא  ְמָחה,  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ַלֲהֹפְך  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְך, ַעד  ּכָ ל  ּכָ
ִרּבּוי  לֹום, ַעל־ְיֵדי  ְוׁשָ י ַעְצבּות ַחס  ּבִ ְלַהְכִניס  רֹוִצים  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ ָלל. ַרק  ּכְ י  ּבִ ְלִהְתַאֵחז 
ל  ה ַלֲהֹפְך ּכָ עּור, ֶאְזּכֶ ִלי ׁשִ ה ְמֹאד ּבְ י ַהְרּבֵ יִתי ּוָפַגְמּתִ ָעׂשִ ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ָהֲעצּוִמים ׁשֶ
ְוֹלא  ים  ַחּיִ ּבַ י  ַנְפׁשִ ם  ְוׂשָ ָעַלי,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָחַמל  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ר  ֲאׁשֶ ַעל  ְמָחה,  ְלׂשִ זֶה 
ה ִמְצֹות  ּמָ ִני גֹוי, ַוֲאִני זֹוֶכה ְלַקּיֵם ּכַ ָרֵאל ְוֹלא ָעׂשַ ְכַלל ִיׂשְ ִני ִלְהיֹות ּבִ ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגַלי, ְוִזּכַ
ל  ַמע, ּוְלַקּבֵ ין, ְוִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ ִפּלִ ִציִצית, ּוְלָהִניַח ּתְ ף ּבְ ָכל יֹום ָויֹום, ְלִהְתַעּטֵ דֹולֹות ּבְ ּגְ
ב  ְוֵליׁשֵ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ּוְלִהְתַעּנֹות  ָנה,  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ֹמַע קֹול ׁשֹוָפר  ְוִלׁשְ ְויֹום־טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ



ה ְלתֹוָרה כג ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשנגּתִ

דֹוׁשֹות  ַהּקְ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֲאֵרי  ׁשַ ְוֵכן  ַסח,  ּפֶ ּבַ ה  ַמּצָ ְוֶלֱאֹכל  ִמיִנים,  ָעה  ַאְרּבָ ְוִלּטֹל  ה,  ּכָ ּסֻ ּבַ
ים.  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ ל  ְוַהּקַ חּוִתים  ּפְ ּבַ ׁשֶ חּות  ַהּפָ ֲאִפּלּו  ֵעת  ָכל  ּבְ ִמים  ְמַקּיְ ָך  ָקְדׁשֶ ַעם  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאׁשֶ
ְדלּו, ָמה ַרּבּו, ֶמה ָעְצמּו  ָך ֱאֹלִהים. ַמה ּגָ ָקר ַחְסּדְ נּו, ַמה ּיָ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
לּוֵתינּו  ה, ּוְבֹתֶקף ּגָ ֵאּלֶ ים ּכָ ְכָתִרים ְקדֹוׁשִ ְרּתָ אֹוָתנּו ּבִ ר ִהְכּתַ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָעֵלינּו, ֲאׁשֶ
ה  נּו. ְוַאּתָ ָך, ֲעַדִין ַאֲהָבְתָך ְקׁשּוָרה ּבָ ֵעינּו ֶנְגּדְ ׁשָ ָך ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ּפְ ְוֹעֶצם ִהְתַרֲחקּוֵתנּו ִמּמְ
ָכל  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ יל  ְלַהְגּדִ ִלי  ָראּוי  אי  ּוְבַוּדַ יֹום.  ָכל  ּבְ ִמְצֹות  ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ַגם אֹוִתי  ה  ְמַזּכֶ
ֻרָחק ּוָפגּום ְוחֹוֵטא  ּמְ ְמָחִתי, ׁשֶ א, זֶהּו ׂשִ י ַאְדַרּבָ ְמָחה, ּכִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ל ַהּיָ ֵעת, ְוַלֲהֹפְך ּכָ
ר  ּוְלִהְתַעּטֵ יֹום,  ְבָכל  ְמָך  ׁשִ ְלַיֵחד  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ְדָבִרים  ּבִ ע  ִלּגַ ה  ִיְזּכֶ מֹוִני  ּכָ
ׁש  ִציִצית ְלִהְתַלּבֵ ף ּבְ ָכל יֹום, ּוְלִהְתַעּטֵ ים ְוַהּנֹוָרִאים ּבְ דֹוׁשִ ין ַהּקְ ִפּלִ ְפֶאֶרת ַהּתְ ֲעֶטֶרת ּתִ ּבַ
ר ְלַהְכִניס  ּבֵ רֹוִצים ְלִהְתּגַ ֶ ְצֹות. ְוָכל ַמה ּשׁ ָאר ַהּמִ ִעּטּוָפא ְדִמְצָוה, ּוׁשְ א ּבְ ַמְלּכָ ין ּדְ ְלבּוׁשִ ּבִ
יל  ַאְגּדִ ְיָקא  ּדַ זֶה  ָכל  ַעל־ְיֵדי  ַוֲעֹונֹוַתי,  ַעי  ׁשָ ּפְ ֵמִרּבּוי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעְצבּות,  י  ְוִלּבִ י  ַדְעּתִ ּבְ
ל־ ָאֹנִכי ַהְמֻרָחק ּכָ דֹוָלה, ׁשֶ ְמָחִתי, זֶהּו ֶחְדָוִתי ַהּגְ א, זֶהּו ׂשִ י, ַאְדַרּבָ ְמָחה, ְואֹוַמר ְלִלּבִ ַהּשִׂ

ַכס ָעֵלינּו  ים ַוּתְ ּנִ ְמקֹום ּתַ יָתנּו ּבִ ּכִ י ּדִ ְך. ּכִ ה ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמָ ֵאּלֶ ֹות ּכָ ְקֻדּשׁ ע ּבִ ְך זֹוֶכה ִלּגַ ּכָ
ינּו ְלֵאל ָזר. ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי. ֲאַחְזנּוָך  ּפֵ ְפֹרׂש ּכַ ם ֱאֹלֵהינּו ַוּנִ ַכְחנּו ׁשֵ ַצְלָמֶות. ִאם ׁשָ ּבְ

ּך: ְוֹלא ַנְרּפֶ

א.  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ְיֹהָוה  ֵאֶליָך  י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ֶנֶפׁש  ַח  ּמֵ ׂשַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמַחת  ׂשִ א,  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ָמָרא 
גֹון ַוֲאָנָחה ְלתֹוְך  ה ַלֲחֹטף ַהּיָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ית, ּבְ ּיִ ְמָחה ָהֲאִמּתִ ְרֵכי ַהּשִׂ ֱאֶמת ּדַ יג ּבֶ ִני ְלַהּשִׂ ַזּכֵ
ְמָחה  ׂשִ ר ּבְ ּבֵ ִני ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתּגַ ְמָחה. ַזּכֵ ל ִמיֵני ַעְצבּות ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ְמָחה, ַלֲהֹפְך ּכָ ַהּשִׂ
ְמָחה  ָלִליּות ַהּשִׂ ֵהם ּכְ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ת ּכָ ַ יְך ָעַלי ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ דֹוָלה ָתִמיד. ְוֶאְזּכֶ ְגּ
ַמח  ְמָחה, ְוָאִגיל ְוֶאׂשְ ל ׂשִ ָכל־ֵעת ַעל־ְיֵדי ִנּגּון ׁשֶ י ּבְ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ יֵלִני ְלׂשַ ה. ְוַתְרּגִ דֹוׁשָ ַהּקְ
ִיְהֶיה  ְמָחה ָתִמיד. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ׂשִ ּבְ ה ִלְהיֹות  ְוֶאְזּכֶ ְוִנּגּון,  ְוִזְמָרה  ן  ְוַרּנֵ ל  ְוַהּלֵ יר  ׁשִ ּבְ יֹהָוה  ּבַ
ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  י.  ִקְרּבִ ּבְ ׁשֶ ְדִפיִקין  ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ְלתֹוְך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַחּיִ רּוַח  ָעַלי  ְך  ִנְמׁשָ
ר  ֲאׁשֶ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ים  ּוֵמחּוׁשִ ּוַמְכאֹוִבים  ֳחָלִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ִתׁשְ
ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  ֵאִני  ְוִתְרּפָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ַעל־ְיֵדי  ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ
ל  ם ּכָ ָ ר ִמּשׁ ִמיד, ֲאׁשֶ יְך ָעַלי ּתָ ְמׁשִ ּתַ ְמָחה ְוֶחְדָוה ׁשֶ יִני ַעל־ְיֵדי ׂשִ ָרֵאל, ְוַתֲחִליֵמִני ּוְתַחּיֵ ִיׂשְ

ר ַחּיּות ָהָאָדם: ְמָחה ִהיא ִעּקָ י ׂשִ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ל ִמיֵני ֳחָלִאים ׁשֶ ל ּכָ ָהְרפּואֹות ׁשֶ

ְלָכל  א  ּוַמְרּפֵ ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה  ה,  ָאּתָ ֵתנּו  ְתִהּלָ י  ּכִ ָעה  ׁשֵ ְוִנּוָ יֵענּו  ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ ְיֹהָוה  ְרָפֵאנּו 
ְוֶאְתַחזֵּק  ַהּגּוף.  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ַמּכֹוֵתינּו,  ּוְלָכל  ַמְכאֹוֵבינּו  ּוְלָכל  ֲחלּוֵאינּו  ּתַ
ַח  ּמֵ ר ְלׂשַ ֶאְפׁשַ ָכל ִמיֵני ְדָרִכים ּוְנִתיבֹות ְוֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ׁשֶ ָכל ֵעת ּבְ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ְגּ ׂשִ ּבְ
י  ַעְצִמי ֲעַדִין, ֵהן ַעל־ְיֵדי ִמּלֵ ֲאִני מֹוֵצא ּבְ ֶ ֻקּדֹות טֹובֹות ּשׁ ב ַעל־ָיָדם, ֵהן ַעל־ְיֵדי ַהּנְ ֶאת ַהּלֵ
ְבִדיחּוָתא  י ּדִ ִמּלֵ יל ַעְצִמי ּבְ ׁשֹוֶטה, ּוְלַהְרּגִ ּנֹות ֶאת ַטְעִמי ְוַלֲעׂשֹות ַעְצִמי ּכְ טּוָתא, ְלׁשַ ִדׁשְ
ר ַחּיּות ָהָאָדם. ָמֵלא ַרֲחִמים, ּבֹוֵרא ְרפּואֹות,  ה ְוִעּקָ ָ ֻדּשׁ ר ַהּקְ ִהיא ִעּקָ ְמָחה ׁשֶ ֵדי ָלֹבא ְלׂשִ ּכְ
ֵלב,  ֲעלּומֹות  ּתַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ י,  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ן  ּתֵ ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ֶחְדַות  ְפָלאֹות  ַהּנִ ֲאדֹון 
ָכל  ָבר ְוֵחילֹוָתיו ָעֵלינּו ּבְ ַעל־ּדָ ר ַהּבַ ּבֵ ְחּבּולֹות ִמְתּגַ ה ּתַ ה ְדָרִכים ּוְבַכּמָ ַכּמָ ה יֹוֵדַע ּבְ ְוַאּתָ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה כד ּתִ תשנד

ה  ּוְמַרּמֶ הּוא  ַיֲעִרים  ָעֹרם  ַתְחּבּולֹוָתיו  ּבְ ְוהּוא  ָעֵלינּו,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַעְצבּות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵעת, 
ּוֶבֱאֶמת  ׁש ָלנּו ַעְצבּות ֵמֲעֹונֹוֵתינּו,  ּיֵ ׁשֶ ְדֶמה ָלנּו  ּנִ ׁשֶ ִמְצֹות, ַעד  ּבְ ׁש ַעְצמֹו  ּוִמְתַלּבֵ אֹוָתנּו, 
ָעה ַאַחת  ַעל־זֶה ְצִריִכין ְלַיֵחד ׁשָ נּו ׁשֶ ְדּתָ ָבר ִלּמַ י ּכְ ת ְלַרְגֵלינּו. ּכִ ָכל זֶה הּוא ּפֹוֵרׂש ֶרׁשֶ ּבְ
ּלֹו  ל ַהּיֹום ּכֻ ָעַבר ָעֵלינּו, ֲאָבל ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָחֵתנּו ְלָפֶניָך ַעל ּכָ נּו ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ר ִלּבֵ ּבֵ יֹום, ְלׁשַ ּבְ
הּוא  דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ְגּ ָכל ּכֹחֹוֵתינּו ָלֹבא ְלׂשִ ְמָחה, ּוְלַהְכִריַח ַעְצֵמנּו ּבְ ׂשִ ְצִריִכין ְלִהְתַחזֵּק ּבְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ַחּיִ אֹוְרחֹות  ְוהֹוִדיֵענּו  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ַעל־ּכֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקָ
ְמָחה  ְלׂשִ ָלֹבא  ֵאיְך  ּיֹות  ָהֲאִמּתִ ְוָהֵעצֹות  ִביִלים  ְוַהּשְׁ ִתיבֹות  ְוַהּנְ ָרִכים  ַהּדְ יג  ּוְלַהּשִׂ ְלָהִבין 
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב  ׂשִ ֹמר ּבְ יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ָתִמיד, ְוַתֲעׂשֶ
יִקים  ּדִ ה ַלּצַ ֲעׂשֶ ּתַ חֹול ׁשֶ ְמַחת ַהּמָ ׂשִ ה ִלְראֹות ּבְ ל ָעִתיד. ְוֶאְזּכֶ ְמָחה ׁשֶ ה ְלׂשִ ֶאְזּכֶ ּכֹל, ַעד ׁשֶ
ְוָאַמר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיֹהָוה,   זֶה  ְוֹיאַמר,  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ְוָכל  ָלֹבא,  ֶלָעִתיד 
יׁשּוָעתֹו.  ְמָחה ּבִ ינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ יֵענּו זֶה ְיֹהָוה ִקּוִ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ּיֹום ַההּוא ִהּנֵה ֱאֹלֵהינּו זֶה ִקּוִ ּבַ
ְמַחת עֹוָלם ַעל  ה ְוׂשִ ִרּנָ תּוב, ּוְפדּוֵיי ְיֹהָוה ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ ּכָ ְוַקּיֵם ָלנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ
לֹום ּתּוָבלּון  ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשָ י ְבׂשִ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ם ׂשָ ֹראׁשָ
ם ַמִים  ַאְבּתֶ ֶדה ִיְמֲחאּו־ָכף. ְוֶנֱאַמר, ּוׁשְ ה ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ ֶהָהִרים ְוַהּגְ
ָרּה  ם ִמְדּבָ ׂשֶ ַוּיָ ל ָחְרבֹוֶתיָה  ּכָ ִנַחם  ִצּיֹון  ְיֹהָוה  ִנַחם  י  ּכִ ְוֶנֱאַמר,  ַהְיׁשּוָעה.  ְעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון  ׂשָ ּבְ
ְמחּו ַביֹהָוה ְוִגילּו  ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה, ׂשִ ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ְיֹהָוה ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ּכְ

ֵרי־ֵלב ל ִיׁשְ יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ ַצּדִ

ּתֹוָרה כד

ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  דֹוָלה  ּגְ ִמְצָוה 
ָרה  ְוַהּמָ ָהַעְצבּות  ְלַהְרִחיק  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ
ֵמַח  ׂשָ ַאְך  ְוִלְהיֹות  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ חֹוָרה  ׁשְ
חֹוַלַאת.  ִמיֵני  ְלָכל  ְרפּוָאה  ְוהּוא  ִמיד,  ּתָ
ם  ּלָ ּכֻ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֳחָלִאים  ִמיֵני  ל  ּכָ י  ּכִ
ּוְצִריִכין  חֹוָרה.  ׁשְ ּוָמָרה  ֵמַעְצבּות  ִאים  ּבָ
י  ְוַעל־ּפִ ֵעצֹות.  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַח  ּמֵ ְלׂשַ
ְמֹבָאר  ּכַ ְיָקא  ּדַ טּוָתא  ׁשְ ּדִ י  ִמּלֵ ֹרב ַעל־ְיֵדי 
הּוא  ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ם  ּגַ ׁשֶ ְוַאף  ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ

ָעה  ׁשָ ֵאיזֶה  לֹו  ְלַיֵחד  ַרק  זֶה  ְמֹאד,  טֹוב 
ְלָפָניו  יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ִלּבֹו,  ר  ּבֵ ְלׁשַ ּיֹום  ּבַ
ַהּיֹום  ל  ּכָ ֲאָבל  ֶאְצֵלנּו,  ּמּוָבא  ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ
ר  ּבָ ב ִנׁשְ י ִמּלֵ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ּלֹו ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּכֻ
יֹוֵתר  חֹוָרה,  ׁשְ ְלָמָרה  ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ַקל  ּבְ
ְמָחה  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ל  ׁשֵ ִלּכָ ְיכֹוִלים  ר  ֵמֲאׁשֶ
ן  ַעל־ּכֵ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  הֹוֵללּות  ְלֵאיזֶה  ָלבֹוא 
ָעה  ׁשָ ּבְ ַרק  ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך 

ר: ּבָ ְמֻיֶחֶדת ִיְהֶיה לֹו ֵלב ִנׁשְ

ּתֹוָרה כה

דֹוָלה א.  ּגְ ַמֲעָלה  הּוא  ַהִהְתּבֹוְדדּות 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד  ר  ְוָיׁשָ ָנכֹון  ְוֶדֶרְך 
זֶה  ַעל  לֹו  ַע  ִלְקּבֹ ֶאָחד  ל  ּכָ ַרְך,ְוָצִריְך  ִיְתּבָ
ִלְפֵני  יָחתֹו  ׂשִ ָפֵרׁש  ּיְ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ עֹות  ׁשָ ֵאיזֶה 

ַהְינּו  ּבֹו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ׁשֹון  ּלָ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ׁשֹון  ּלָ ּבַ י  ּכִ ַנז.  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ְמִדיָנֵתנּו  ּבִ
ל  ּכָ ְלָפֵרׁש  יֹוֵתר  ָנֵקל  ּבְ ּבֹו  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ
ְלָבבֹו  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  ֵהיֵטב,  יָחתֹו  ׂשִ



ה ְלתֹוָרה כה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשנהּתִ

ֲחָרָטה  ֵהן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָיׂשּוַח 
ׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים  ּקָ ּוְתׁשּוָבה ַעל ֶהָעָבר, ֵהן ּבַ
ֵמַהּיֹום  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ָלל  ר ּכְ ֱאֶמת. ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ָוָהְלָאה ּבֶ
ִלְפֵני  ן  ְוִיְתַחּנֵ ִיְצַעק  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 
ְתַרֵחק  ּנִ ַעְצמֹו ׁשֶ ַרְך ָאז ַעל זֶה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ר ְלָפָניו  ֵאינֹו ָיכֹול ֲאִפּלּו ְלַדּבֵ ְך, ַעד ׁשֶ ל־ּכָ ּכָ
ַרֲחִמים  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ׁש  ִויַבּקֵ ַרְך,  ִיְתּבָ
ַעד  יו  ּפִ ח  ְוִיְפּתַ ָעָליו,  ְחֹמל  ּיַ ׁשֶ ְוַתֲחנּוִנים 
ַרְך. ְוָכל  יָחתֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ ּיּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ׁשֶ
ּיֹוֵדַע ִנְגֵעי ְלָבבֹו ֵאיְך הּוא  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֶאָחד ּכְ
ר ַהּכֹל  ִויַסּפֵ יַח  ָיׂשִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְמֻרָחק ֵמַהּשׁ
ֹזאת  ַהְנָהָגה  ַמֲעַלת  ְוֹעֶצם  ַרְך.  ִיְתּבָ ְלָפָניו 

י ֹזאת ַהַהְנָהָגה עֹוָלה  ֵער, ּכִ ֵאין ְלָבֵאר ּוְלׁשַ
ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת  ְוִהיא  ַהּכֹל,  ַעל 
זֶה  י ַעל־ְיֵדי־זֶה ְיכֹוִלין ָלבֹוא ְלָכל טֹוב ּבָ ּכִ
ה  ִפּלָ י ַהּכֹל ָיכֹול ִלְפֹעל ַעל־ְיֵדי ּתְ א, ּכִ ּוַבּבָ
אּו  ּבָ ֹלא  יִקים  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ּגְ ְוָכל  ְוַתֲחנּוִנים, 
ֹזאת.  ַהְנָהָגה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְלַמְדֵרָגָתם 
ֶדל ַמֲעַלת  ָבר ָיִבין ֵמַעְצמֹו ּגֹ יל ַעל ּדָ ּכִ ּוַמׂשְ
ַע ַעְצמֹו  ִלְקּבֹ ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ַהַהְנָהָגה ֹזאת. 
ָאר  ָכל יֹום ָויֹום, ּוׁשְ ָעה ְמֻיֶחֶדת ּבְ ַעל זֶה ׁשָ

ְמָחה: ׂשִ ַהּיֹום ִיְהֶיה ּבְ

ִפּלֹות. ב.  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  טֹוב  ם  ּגַ
ְפִנים ְוָהֵבן: ן ּבִ ְוַעּיֵ

ה ְלתֹוָרה כה ִפּלָ ּתְ

ל  ל עֹוָלם, ָעְזֵרִני ְלָפֵרׁש ּכָ יחֹו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּפְֹך ׂשִ ה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ְיֹהָוה ִיׁשְ ִפּלָ )כב( ּתְ

יִני  יָחה ּבֵ ׂשִ ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ִני ְוהֹוׁשִ ִמיד. ַזּכֵ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּתָ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבְ ׂשִ
ָעַלי  ּוְתַרֵחם  י.  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ זֶה  ִעְנָין  ַעל  ְיָלה  ְוַהּלַ ַהּיֹום  ֹרב  ְלַבּלֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְלֵבין קֹוִני, 
ַמִים,  ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשְ ים ִמּמְ ים ּוְקדֹוׁשִ ּיִ ּבּוִרים ֲאִמּתִ ַלח ִלי ּדִ ָכל ֵעת, ְוִתׁשְ י ּבְ ח ֶאת ּפִ ְוִתְפּתַ
ים. ְוַתַעְזֵרִני ָתִמיד  ִדּבּוִרים ֲחָדׁשִ ָכל־ֵעת ּבְ י ּבְ ָפֶניָך ַעל ַנְפׁשִ ׁש ִמּלְ ל ּוְלַבּקֵ ּלֵ יר ּוְלִהְתּפַ ְלַהְעּתִ
ִדְבֵרי־ֵחן ְוַתֲחנּוִנים,  ִדְבֵרי ִרּצּוי ּוִפּיּוס ְוַטֲענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ְנכֹונֹות ּבְ ֶעֶתר, ּבְ ְלַהְרּבֹות ּבְ
ָכל ֵעת ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך.  יֵעִני ּבְ ּתֹוׁשִ ים ָעַלי ׁשֶ ה ָתִמיד ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
דֹול  ּגָ ִהְתָקְרבּות  ּבְ ָכל ֵעת  ּבְ א, ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך  ְרָגא ְלַדְרּגָ ַעם ַלֲעלֹות ִמּדַ ּפַ ָכל  ּבְ ה  ְוֶאְזּכֶ
ה ִנְכֹסף  ּמָ י זֶה ּכַ , ּכִ י ָיַדְעּתָ יֵעִני ָמֵלא ַרֲחִמים, ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעַלי. ּכִ יֹוֵתר. ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ַוֲאִני  ים.  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ֶהם  ּבָ י  ְדּתִ ְלּכַ ּנִ ׁשֶ ָים  צּולֹות  ִמּמְ ְוָלׁשּוב  ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  י  ִנְכַסְפּתִ
יָחִתי  יָחִתי ְלָפֶניָך, ַוֲעַדִין ֹלא ָזִכיִתי ְלָפֵרׁש ׂשִ ָכל ֵעת ְלִהְתּבֹוֵדד ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ר ּבְ רֹוֶצה ַלְחּתֹ
ים ְמֹאד ְמֹאד, ּוְכָבר ָעְברּו  ֻרּבִ י ַהּמְ רֹות ַנְפׁשִ י ִמּצָ ְעּתִ ן ֲעַדִין ֹלא נֹוׁשַ ָראּוי, ְוַעל־ּכֵ ְלָפֶניָך ּכָ
ֱאֶמת.  ֵלָמה ּבֶ יֵעִני ְיׁשּוָעה ׁשְ ְתִחיל ְלהֹוׁשִ ה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי, ָמַתי ּתַ ָעְברּו. ְוַאּתָ ֶ נֹוַתי ַמה ּשׁ ִמּשְׁ
דֹוִלים  ּגְ ֲחָסִדים  ְונֹוָראֹות,  ִנְפָלאֹות  י,  ִעּמִ ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ָאְמָנם  ִאם  י  ּכִ
ֵצל  ּבְ ּוְלִהְסּתֹוֵפף  ִליׁשּוָעֶתָך,  ְלַצּפֹות  ה  ֵהּנָ ַעד  ּכַֹח  ִלי  ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ַוֲעצּוִמים 
ָך ְמֹאד ְמֹאד,  י־ֵכן ֲעַדִין ֲאִני ָרחֹוק ִמּמְ ֱאֶמת. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ֱאָמִנים ּבֶ יֶקיָך ַהּנֶ ת ַצּדִ ַ ְקֻדּשׁ
. ּוְלַהְרּבֹות  ה ָיָדְעּתָ ֵער, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ַאּתָ ר ְלָבֵאר ּוְלׁשַ ְוֹגֶדל ִרחּוִקי ְוִעְנָיִני ּוַמהּוִתי ִאי ֶאְפׁשַ
ר ָצפּון  ֹכל ֲאׁשֶ יָחִתי ְלָפֶניָך ֵהיֵטב ּכְ ה ְלָפֵרׁש ׂשִ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ה ְלָפֶניָך ֵאין ּבִ יָחה ּוְתִפּלָ ׂשִ ּבְ
ה,  ֵעיֶניָך ֵמַעּתָ ה ִלְמֹצא ֵחן ּבְ דֹוָלה, ִאם ֶאְזּכֶ ַרֲחֶמיָך ּוִביׁשּוָעְתָך ַהּגְ י ִאם ּבְ ְלָבִבי, ּכִ ְוָגנּוז ּבִ
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ית,  ּיִ ֲעֵרי ְמִליָצה ֲאִמּתִ ה, ׁשַ ׁשָ ה ּוַבּקָ ֲעֵרי ְתִחּנָ ה, ׁשַ ֲעֵרי ְתִפּלָ ה ֵמָחָדׁש ׁשַ ח ִלי ֵמַעּתָ ְפּתַ ּתִ ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֲעֵרי ֵחן ְוַתֲחנּוִנים, ּבְ ים, ׁשַ יָחה ְוִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ֲעֵרי ׂשִ ֲעֵרי ִהְתּבֹוְדדּות, ׁשַ ׁשַ
ַעם,  ָכל ּפַ ים ּבְ ִדְבֵרי ַתֲחנּוִנים ְוִרּצּוִיים ּוִפּיּוִסים ֲחָדׁשִ יָחִתי ְלָפֶניָך ּבְ ל ׂשִ ה ְלָפֵרׁש ּכָ ֵמַעּתָ
ה ָיַדְעּתָ ֶאת ְלָבִבי,  י ַאּתָ ָכל ֵעת. ּכִ ֶניָך ְיֹהָוה ּבְ ִים נֹוַכח ּפָ י ַכּמַ ּפְֹך ִלּבִ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ַמר ֶנֶפׁש  ן ְלָפֶניָך, ְוִלְבּכֹות ּבְ ֵלל ּוְלִהְתַחּנֵ ּוְלִהְתּפַ ְוִלְזֹעק  ה ֲאִני ָצִריְך ְלַהְתִחיל ִלְצֹעק  ּמָ ּכַ
ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ּבִ ׁש,  ַמּמָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ ְלָפֶניָך  ַח  ּטֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְלָפֶניָך,  ִים  ַכּמַ י  ִלּבִ ּפְֹך  ְוִלׁשְ
יִתי ְמֹאד  ִהְרּבֵ ִעים ׁשֶ ׁשָ ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ְוַהּפְ י, ַעל ּכָ ָפֶניָך ַעל ַנְפׁשִ ׁש ִמּלְ ֱאֶמת, ְלַבּקֵ ּבֶ
ן  י. ִמי ִיּתֵ נֹוַתי ַעל ַמר ַנְפׁשִ ה ָכל ׁשְ ּדֶ ר, ֶאּדַ ָך, ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ָמה ֲאַדּבֵ ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדֶ
י  י ְלַנְפׁשִ ַמְלּתִ ּגָ ר  י ֲאׁשֶ ַנְפׁשִ ָוַלְיָלה. ַעל ַמר  ה יֹוָמם  ְוֶאְבּכֶ ְמָעה  ּדִ ְוֵעיִני ְמקֹור  י ַמִים  ֹראׁשִ
י, ּוָבאִתי  ר ָמַרְדּתִ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ֶנְגּדְ י  ֵצל עֹוֵבר, ָמַרְדּתִ ה ָהעֹוֶבֶרת ּכְ ֲאָוה ַקּלָ ִביל ּתַ ׁשְ ם, ּבִ ִחּנָ ּבְ
י ַעל  י ִלּבִ יִתי, ִלּבִ י, אֹוי ֶמה ָעׂשִ י. אֹוָיה ָעַלי ְוַעל ַנְפׁשִ ְדּתִ ִאּבַ ֶ י ַמה ּשׁ ְדּתִ אִתי ְוִאּבַ ּבָ ֶ ְלַמה ּשׁ
לּוֵלא  ק,  ֶאְצַטּדָ ַמה  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  ָמה אֹוַמר  ַוֲאבֹוי,  אֹוי  ַחְלֵליֶהם.  ַעל  ֵמַעי  ֵמַעי  ַחְלֵליֶהם, 
ָאז  ֲעׁשּוָעי  ׁשַ ִלְצָלן, לּוֵלי תֹוָרְתָך  ַרֲחָמָנא  ָהָיה  ֶ ּשׁ ָהָיה ַמה  ָבר  ּכְ ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך 
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קֹור  ִמּמְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ֲחָדׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ָעַלי  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ
ֵחן  ִדְבֵרי  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  יִחי  ׂשִ ל  ּכָ ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֵמַעּתָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ אֹוְתָך,  ּוְלַפּיֵס  ְלַרּצֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ְוַתֲחנּוִנים 
ָעְברּו  ׁש ָיַמי ׁשֶ ה ְלַחּדֵ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹמר. ׁשֶ יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ים, ֵאת ֲאׁשֶ ָהַרּבִ
ָמֵלא  יֵעִני  הֹוׁשִ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעְזֵרִני  ְלִכְסָלה.  עֹוד  ָאׁשּוב  ְוֹלא  ח,  ְמֻנּדָ ַוֲאֵפָלה  ְך  ֹחׁשֶ ּבְ

ְיׁשּועֹות:

ה ֵליַדע ֵהיֵטב  ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ִמימּות ָהֲאִמּתִ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ְוַהּתְ י ּבְ ְכִלי ְוַדְעּתִ ח ֶאת ֵעיֵני ׂשִ ְוִתְפּתַ
ְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון  ּיֹות, ּכִ ִפּלֹות ָנאֹות ַוֲאִמּתִ כֹון, ֵאיְך ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות, ּתְ ֶרְך ָהֱאֶמת ְוַהּנָ ַהּדֶ
ֲעׁשּוִעים  ֲעלּו ׁשַ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ עֹוָלם. ּבְ י תֹוָרה ּבָ ּלּו ֵאּלּו ַהִחּדּוׁשֵ ר ּגִ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְיֵרֶאיָך ַהּצַ
ָעְזֵרִני  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵאֶליָך  יֵבִני  ּוְתׁשִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ַרֲחֶמיָך  עֹוֵרר  ּתְ ׁשֶ ַעד  ְלָפֶניָך,  דֹוִלים  ּגְ
ִסְפֵריֶהם  ֶאְלמֹוד ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ים ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָנָתם ַהּקְ ּוָ ן ּכַ ה ְלַכּוֵ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִזים  ְוַהְמֻרּמָ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ּוְקדֹוׁשֹות  ָנאֹות  ִפּלֹות  ּתְ ר  ּוְלַסּדֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ְלָפֶניָך  יִחי  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ ְמֵהָרה.  ָלֶהם  יַע  ְלַהּגִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִדְבֵריֶהם  ּבְ
ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ֵליֵלְך  ה  ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם.  ּבָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּלּו  ּגִ ׁשֶ ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי 
י תֹוָרה  י ִחּדּוׁשֵ ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ֵאיזֶה ְזַמן ַעל ּפִ ה ֵליֵלְך ּבְ ֶאְזּכֶ ְבֵרי תֹוָרָתם, ׁשֶ ל ּדִ ֱאֶמת ִעם ּכָ ּבֶ
יַע  ה ְלַהּגִ ֶאְזּכֶ ַמן, ַעד ׁשֶ ָכל אֹותֹו ַהזְּ ל ְוָלׂשּוַח ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ יר ּוְלִהְתּפַ ַאַחת, ּוְלַהְפִציר ּוְלַהְעּתִ
ל  ם, ְוִתְהֶיה ּכָ ֱאַמר ׁשָ ל ַהּנֶ ֱאֶמת ֵאת ּכָ אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ְלַקּיֵם ּבֶ ֱאָמָרה ּבְ יג ָהֲעבֹוָדה ַהּנֶ ּוְלַהּשִׂ
ם  ה ֵליֵלְך ְזַמן ְמֻסּיָ ְך ֶאְזּכֶ י אֹוָתּה ַהּתֹוָרה. ְוַאַחר ּכַ ַמן ַעל ּפִ ָכל אֹוָתּה ָהֵעת ְוַהזְּ ֲעבֹוָדִתי ּבְ
ן  עֹוָלם, ּוְלַכּוֵ ּלּו ּבָ ּגִ י תֹורֹוָתם ׁשֶ ל ִחּדּוׁשֵ ה ֵליֵלְך ִעם ּכָ ֶאְזּכֶ י תֹוָרה ֲאֶחֶרת, ַעד ׁשֶ ִעם ִחּדּוׁשֵ
ֵעיֶניָך  ה, ּבְ ֵלמּות. ְוִאם ֲאִני ָרחֹוק ִמזֶּה ְמֹאד ְמֹאד ַעּתָ ׁשְ ָמם ּבִ ֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות ְלַקּיְ ָנָתם ּבֶ ּוָ ּכַ



ה ְלתֹוָרה כה ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשנזּתִ

ה  ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ָבר, ֵהן ּכֹל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ י ִמּמְ ָבר ָרחֹוק, ּכִ ֵאין ׁשּום ּדָ
ר ֹלא ַנֲעׂשּו ֵמעֹוָלם: ָכל ֵעת ֲאׁשֶ ה ֲחָדׁשֹות ּבְ ה ֹעׂשֶ ְוַאּתָ

י ְלַרֲחֶמיָך,  ּפַ ֹטַח ּכַ י ִאם ִלׁשְ ה ֵאין ִלי ׁשּום ּכַֹח ּכִ י ַעּתָ יֵעִני, ּכִ יֵעִני הֹוׁשִ ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, הֹוׁשִ
ֵלָמה  ָכל ֵעת ִליׁשּוָעְתָך ַהּשְׁ ה ּבְ ה ַוֲאַצּפֶ ָראּוי, ַרק ֵמָרחֹוק ֲאַקּוֶ ֱאֶמת ּכָ ְוַגם זֶה ֵאיִני זֹוֶכה ּבֶ
ר,  ַדּבֵ ר ּוַמה ּלְ י יֹוֵדַע ַעד ָמה, ֵאיְך ְלַדּבֵ י ֵאין ִאּתִ י, ּכִ ה ִעּמִ ֵעיֶניָך ֲעׂשֵ ה ַהּטֹוב ּבְ ֱאֶמת. ְוַאּתָ ּבֶ
ה  ֻקּדָ ה ִלְמֹצא ַהּנְ ָפֶניָך. ּוְבֵאיזֶה ִעְנָין ֶאְזּכֶ י ִמּלְ ּתִ ַקׁשְ ּבִ ֶ יַע ְלָכל ַמה ּשׁ ה ְלַהּגִ ּוְבֵאיזֶה ֶדֶרְך ֶאְזּכֶ
ָכל ֵעת  ה ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָעה, ּבְ ָ אֹוָתּה ָהֵעת ְוַהּשׁ י ּבְ ְך ְלִלּבִ ּיָ ַ ָכל ֵעת ַהּשׁ ית ּבְ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ר ַעְצִמי  ֵ ּוְלַקּשׁ ְלָפֶניָך,  יָחה ָנָאה  ְוׂשִ ית  ּיִ ה ֲאִמּתִ ִפּלָ ּתְ ר  ּוְלַסּדֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ּכִ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל 
ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ְוִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֵעת ַהזֹּאת, ּבְ י ּבָ ְך ְלִלּבִ ּיָ ַ ית ַהּשׁ ּיִ ה ָהֲאִמּתִ ֻקּדָ ֱאֶמת ְלַהּנְ ּבֶ

ִמיד: ֱאֶמת ּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ

ָפַתי  ׂשְ ֲאֹדָני  ָתִמיד.  ְלָפֶניָך  יָחה  ְוׂשִ ה  ְתִפּלָ ּבִ ֵצִני  ְוַאּמְ ֵקִני  ַחזְּ יץ,  ְוַאּמִ ָחָזק  ַקְדמֹון,  ָיִחיד 
ָלֵאל  אֹוִחיָלה  ֵדִני.  ַלּמְ ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ ְיֹהָוה  ָנא  ְרֵצה  י  ּפִ ִנְדבֹות  ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ ּוִפי  ח  ְפּתָ ּתִ
ֲעִדי  יָעה ְרָננֹות ּבַ יָרה ֻעזֹּו ַאּבִ ְקַהל ָעם ָאׁשִ ר ּבִ ּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ֲאׁשֶ ֲאָלה ִמּמֶ ה ָפָניו ֶאׁשְ ֲאַחּלֶ
ר, ֲהִביֵנִני ַמה  ֲאַדּבֵ ֶ ּוְבַעד ִמְפָעָליו. ְלָאָדם ַמַעְרֵכי־ֵלב ּוֵמיֹהָוה ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. הֹוֵרִני ַמה ּשׁ
ַעל  ָך ּבַ יָחה ִעּמְ ְרֵכי ַהִהְתּבֹוְדדּות ְוַהּשִׂ ֱאֶמת ּדַ ֵדִני ּבֶ ַאל, הֹוִדיֵעִני ֵאיְך ְלַרצֹוְתָך, ַלּמְ ֶאׁשְ ֶ ּשׁ
ֶאל  ִאיׁש  ר  ְיַדּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָתִמיד  ְלָפֶניָך  יָחִתי  ׂשִ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ּבֹו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ ָהַרֲחִמים, 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַתֲחִזיֵרנּו  ֶניָך ֵאֵלינּו  ּפָ יב  ׁשִ ּתָ ׁשֶ ַח אֹוְתָך  ְלַנּצֵ ה  ֶאְזּכֶ ֶדֶרְך  ֵאיזֶה  ּבְ ֵרֵעהּו. הֹוֵרִני 
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ַח אֹוְתָך, ּכְ ה ְלַנּצֵ ְזּכֶ ּנִ זֶּה ְרצֹוְנָך ׁשֶ יָת ָלנּו ׁשֶ ּלִ י ְכָבר ּגִ ֱאֶמת. ּכִ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ׁשְ
ֶניָך  ּבָ ַעל  ַרֲחֶמיָך  ּיֵעֹוְררּו  ֵמַח.  ְוׂשָ אֹותֹו  ִחין  ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ְלִמי  רּו  ַזּמְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ּבּוִרים  ּדִ ְלָפֶניָך,  יָחָתם  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ְוחֹוְתִרים  ִעים  ְעּגְ ּוִמְתּגַ ַהֲחֵפִצים  ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ
לֹום,  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ּדָ ר  ר ַעל־ָיָדם ִחּבֵ ָרה ִמיֵני ִזְמָרה, ֲאׁשֶ ִכים ֵמֲעׂשָ ְמׁשָ ים ַהּנִ ְקדֹוׁשִ
י ֵאין  ה ָיַדְעּתָ ּכִ י ַאּתָ ָכל ֵעת. ּכִ ַפְך ְלָפֶניָך ּבְ ָ ּשׁ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יָחתֹו ַהּקְ ְבֵרי ׂשִ ים' ִמּדִ ִהּלִ ֵסֶפר 'ּתְ
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ֹכַח ּוְזכּות ּדָ ָרה ִמיֵני ִזְמָרה, ַרק ָאנּו ְבטּוִחים ּבְ ל ָהֲעׂשָ ֶרְך ׁשֶ ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשּום ּדֶ
ְלָפֶניָך,  יחֹות  ְוׂשִ ּוְתִפּלֹות  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  רּו ׁשִ ּדְ ּסִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוְבֹכַח  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו 
ם  ּגַ י  ַעְנּתִ ִנׁשְ ֹכָחם ְלַבד  ּבְ ֵלמּות,  ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבְ ִזְמָרה  ָרה ִמיֵני  ל ָהֲעׂשָ יג ּכָ זָּכּו ְלַהּשִׂ ׁשֶ ַעד 
ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ה  ִנְזּכֶ ׁשֶ ְלָפֶניָך,  יָחָתם  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ַהֲחֵפִצים  ְוָכל  ָאֹנִכי 
יָחֵתנּו  ל ׂשִ ה ּוְלָפֵרׁש ּכָ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ָרה ִמיֵני ִזְמָרה, ּוְלִהְתּפַ ִכים ֵמֲעׂשָ ְמׁשָ ְרצֹוְנָך ַהּנִ ים ּכִ ּיִ ֲאִמּתִ
ָכל ֵעת,  ַח אֹוְתָך ּבְ ה ַעל־ָיָדם ְלַנּצֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלם. ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ָכל ֵעת ּבֶ ְלָפֶניָך ָתִמיד ּבְ
ֶפׁש ְוַהּגּוף  ת ַהּנֶ ֻאּלַ לּות, ּגְ ֵאין ַאֲחֶריָה ּגָ ֵלָמה ׁשֶ ְתִחיל ְוִתְגֹמר ְמֵהָרה ְלָגֳאֵלנּו ְגאּוָלה ׁשְ ּתַ ׁשֶ
ֵעיֶניָך ָתִמיד, ְוִלְהיֹות  ה ָלסּור ֵמַרע ְלַגְמֵרי ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ ְזּכֶ ּנִ ְכָלל ּוִבְפָרט, ׁשֶ מֹון, ּבִ ְוַהּמָ
ְרצֹוְנָך  דֹוָלה ּכִ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ְרָגא ְלַדְרָגא ּבִ ַעם ִמּדַ ָכל ּפַ ֱאֶמת, ְוַלֲעלֹות ּבְ ְתָך ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ְקבּוִעים ּבִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֱאֶמת. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ַהּטֹוב ּבֶ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה כו ּתִ תשנח

ּתֹוָרה כו

ְכרּות  ִמּשִׁ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְרִחיק  ָצִריְך 
י  ּכִ ִמיָכְלּתֹו.  יֹוֵתר  ּתֹות  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ק  ּוְלַדְקּדֵ
ִרין  ּבְ ר, ָאז ִמְתּגַ ּכֵ ּתַ י ּוִמׁשְ ֹוֶתה יֹוֵתר ִמּדַ ַהּשׁ
ַעס ָוֹרֶגז,  ה ּכַ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוַנֲעׂשֶ בּורֹות ּדְ ּגְ
לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְוכּו'  ָרעֹות  ִליֵדי  ָלבֹוא  ְויּוַכל 
הּוא  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ י  ּכִ ְוַדע 

ָכל  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁש  ְמֻלּבָ
ְוֵאיָבר  ֵאיָבר  ל  ּכָ יר  ּוַמְזּכִ ְוֵאיָבר,  ֵאיָבר 
י  ָכה ְלאֹותֹו ֵאיָבר, ּכִ ּיָ ַ ְצָוה ַהּשׁ ה ַהּמִ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ
ְוַעל־ ֵאיָבִרים,  ַרַמ"ח  ֶנֶגד  ּכְ ִמְצוֹות  ַרַמ"ח 

ְכרּות ׁשֹוֵכַח אֹוָתם: ְיֵדי ַהּשִׁ

ה ְלתֹוָרה כו ִפּלָ ּתְ

נּו ע"ה ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ֹדֶדיָך  יָרה  ַנְזּכִ ְך  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ֲחָדָריו  ֶלְך  ַהּמֶ ֱהִביֲאִני  ָנרּוָצה  ַאֲחֶריָך  ֵכִני  ָמׁשְ )כג( 

ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעַלי  ְלֵהיִטיב, ַרֵחם  ה  ּוַמְרּבֶ ל עֹוָלם, ַרב ֶחֶסד  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ִרים ֲאֵהבּוָך.  ִין ֵמיׁשָ ִמּיַ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב  ׂשִ ָכל ֵעת ְוַלֲעֹבד אֹוְתָך ָתִמיד ּבְ ֱאֶמת ּבְ ִני ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ים, ְוַזּכֵ ָהַרּבִ
ָאר  ִין ּוׁשְ ִתּיַת ַהּיַ ָכל ֵעת ֵמִרּבּוי ׁשְ יֵלִני ּבְ ים, ְוַתּצִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֹמר אֹוִתי ּבְ ֵמרֹוב ּכֹל. ְוִתׁשְ
ְכרּות ְלעֹוָלם.  ה ְוֹלא ָאֹבא ִליֵדי ׁשִ ּדָ ה ְלעֹוָלם יֹוֵתר ֵמַהּמִ ּתֶ ּלֹא ֶאׁשְ ִרים, ׁשֶ ּכְ ִקים ַהְמׁשַ ַמׁשְ
ֵני עֹוָלמֹות ַחס  ְטִריד ּוַמֲעִביר ֶאת ָהָאָדם ִמּשְׁ ְכרּות ַהּמַ יָת ָלנּו ֹעֶצם ָרַעת ַהּשִׁ ּלִ ה ּגִ י ַאּתָ ּכִ
לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ָהַאְזָהרֹות  ל  ּכָ ֶאת  ׁשֹוְכִחין  ְכרּות  ׁשִ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ
יר ּוַמְזִהיר  ָרֵאל, ּוַמְזּכִ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר ֵאֶצל ּכָ ׁש ֶאְצֵלינּו ּבְ הּוא ְמֻלּבָ ׁשֶ
ָוֵאֶבר,  ֵאֶבר  ְלָכל  ָכה  ּיָ ַ ַהּשׁ ְצָוה  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַקּיֵם  ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ְוֵאֶבר  ֵאֶבר  ל  ּכָ ֶאת 
ׁשֹוְכִחין  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְכרּות  ַהּשִׁ ְוַעל־ְיֵדי  ה.  ֲעׂשֵ ִמְצֹות  ַרַמ"ח  ֶנֶגד  ּכְ ֵאיָבִרים  ַרַמ"ח  ֵהם  ׁשֶ
תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִמיׁשֹור  ּכְ ְלָפָניו  ים  ַנֲעׂשִ ָרִכים  ַהּדְ ְוָכל  ָהַאְזָהרֹות,  ֵאּלּו  ל  ּכָ
ִרים. ְוֶנֱאַמר, ְלִמי אֹוי ְלִמי ֲאבֹוי, ְלִמי ַחְכִלילּות ֵעיָנִים.  ֵמיׁשָ ְך ּבְ ּכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהּלֵ ן ּבַ י ִיּתֵ ּכִ
ְך ּוְכִצְפֹעִני ַיְפִריׁש. ֵעיֶניָך  ָ ָנָחׁש ִיּשׁ ִאים ַלְחקֹור ִמְמָסְך. ַאֲחִריתֹו ּכְ ִין ַלּבָ ַלְמַאֲחִרים ַעל ַהּיָ

ל: ֹראׁש ִחּבֵ ֶלב־ָים ּוְכׁשֵֹכב ּבְ ׁשֵֹכב ּבְ כֹות. ְוָהִייָת ּכְ ְהּפֻ ר ּתַ ָך ְיַדּבֵ ִיְראּו ָזרֹות ְוִלּבְ

ְכרּות ַרֲחָמָנא  יֵון ְמצּוָלה ַעל־ְיֵדי ַהׁשִ ְקעּו ּבִ ה ְנָפׁשֹות ִנׁשְ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרִני ּבְ יֵלִני ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשָ ֵני עֹוָלמֹות ַעל־ְיֵדי־זֶה. ַהּצִ ִלְצָלן, ְוִנְטְרדּו ִמּשְׁ
ים  ְזַמּנִ ָאר  ּוִבׁשְ טֹוִבים  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ְכרּות  ׁשִ ִליֵדי  ְלעֹוָלם  ָאֹבא  ּלֹא  ׁשֶ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ִתּיַת ַיִין ְמַעט. ַזּכֵ נּו ַעל־ְיֵדי ׁשְ ח ֶאת ַנְפׁשֵ ּמַ ׂשַ ּנְ ר ְרצֹוְנָך ׁשֶ ים, ֲאׁשֶ ְקדֹוׁשִ
נּו  ְעּתֵ ֵדי ְלרֹוֵמם ּדַ ִפי ְרצֹוְנָך, ּכְ ְכָרח ּכְ י ִאם ְמַעט ַהּמֻ ה ּכִ ּתֶ ּלֹא ִנׁשְ ה ׁשֶ ּדָ ן ֶאת ַהּמִ ה ְלַכּוֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ה ַעל־ְיֵדי ְמַעט  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש. ּבְ ּמַ תּוב, ְוַיִין ְיׂשַ ּכָ מֹו ׁשֶ נּו, ּכְ ְכֵלנּו ְוִלּבֵ ּוְלַהְרִחיב ׂשִ
ה  ִתּיָ ה ַעל־ְיֵדי ְמַעט ַהּשְׁ ְזּכֶ ּנִ ֶהם, ׁשֶ ׁש ּבָ נּו ְמֻלּבָ ְעּתֵ ּדַ יל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ה ְלַהְרִחיב ּוְלַהְגּדִ ִתּיָ ַהּשְׁ
ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ֱאֶמת  ּבֶ ָך  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 
ה  ְזִהיר אֹוָתנּו ֹמׁשֶ ּמַ ָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר ׁשֶ ל ָהַאְזָהרֹות ּבְ ְוִלְזּכֹר ַעל־ְיֵדי־זֶה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאת ּכָ
ָוֵאֶבר.  ֵאֶבר  ְלָכל  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ְלַקּיֵם  יֹוֵתר  ּבְ ְוִנְתעֹוֵרר  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה כז תשנטּתִ

ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך יֹוֵתר ְויֹוֵתר  י. ְוֶאְזּכֶ ְרּדֹף ַנְפׁשִ תֹוָרֶתָך ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ י ּבְ ח ִלּבִ ְוִתְפּתַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ֵייִני ּבִ ה ּבְ ּתֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוֶאְהֶיה ִמְתּפַ י ּכִ ְדֵבקּות ִנְפָלא ַוֲאִמּתִ ה ּבִ ִתּיָ ַעל־ְיֵדי ַהּשְׁ
ַעת  ַעת ְוַהֲחָסִדים ִמּדַ ְך ָעַלי ַהְרָחַבת ַהּדַ ֱאֶמת, ְוִיְהֶיה ִנְמׁשַ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ דֹוָלה ִלְהיֹות ּכִ ְגּ

רֹוִני: ֱאֶמת ֵמהֹוִני ּוִמּגְ ד ֶאת ְיֹהָוה ּבֶ ה ְלַכּבֵ קֹוִני, ְוֶאְזּכֶ

עּור, ַאף־ַעל־ ִלי ׁשִ ְכרּות ּבְ ל ַהּשִׁ נּות ׁשֶ י ַאף ְלִפי ֹגֶדל ַהּגְ , ּכִ ה ָיַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ר הֹוִדיעּונּו ֲחָכֶמיָך  ֲאׁשֶ ַעת. ּכַ ִביל ַהְרָחַבת ַהּדַ ׁשְ ּתֹות ְמַעט ּבִ י־ֵכן ַהֶהְכַרח ִלְפָעִמים ִלׁשְ ּפִ
ֶמָך,  ִלׁשְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ִתּיָ ַהּשְׁ ַמֲעַלת  ְוֹגֶדל  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ְכרּות  ַהּשִׁ נּות  ּגְ ֶדל  ּגֹ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ה ֹראׁש,  מֹו. ָזָכה ַנֲעׂשָ ּמְ חֹו, ֹלא ָזָכה ְמׁשַ ּמְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָזָכה ְמׂשַ מֹו ׁשֶ ּכְ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים  ּבָ ׁשַ ִין ּבְ יל ַעל ַהּיַ ׁש ּוְלַהְבּדִ ִבים ְלַקּדֵ ה ָרׁש. ְוַגם ָאנּו ְמֻחּיָ ֹלא ָזָכה ַנֲעׂשָ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ִין, ּכְ א ַעל ַהּיַ יר ֶאּלָ י ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ ל ַיִין, ּכִ זֹון ַעל ַהּכֹוס ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ּוְלָבֵרְך ּבִ
ל ֶחְבָרֵתינּו  ִני אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ֶמָך, ְוַזּכֵ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ים. ַעל־ּכֵ ַח ֱאֹלִהים ַוֲאָנׁשִ ּמֵ ַהְמׂשַ
ֹאֶפן  ה, ּבְ ּדָ ן ַהּמִ ָכל ֵעת ְלַכּוֵ ִחיָנתֹו ֵליַדע ּבְ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ה ּכָ ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ְוֶאת ּכָ
ֹמר  נּו ְוִתׁשְ ַזּכֵ יְנָך ַהּטֹוב, ּתְ ֵחנּו ִמּיֵ ּמְ ְהֶיה ְרצֹוְנָך ְלׂשַ ּיִ ְכרּות ְלַגְמֵרי. ּוָבֵעת ׁשֶ ְתַרֵחק ֵמַהּשִׁ ּנִ ׁשֶ
נּו ּוְלַהְרִחיב  ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ה ְלׂשַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְכָרח, ּבְ אי ַרק ְמַעט ַהּמֻ ה יֹוֵתר ִמּדַ ּתֶ ּלֹא ִנׁשְ אֹוָתנּו ׁשֶ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְגבּורֹות  ְוִדיִנים  ֹרֶגז  ִליֵדי  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָנֹבא  ְוֹלא  ַהֲחָסִדים,  יל  ּוְלַהְגּדִ נּו  ְעּתֵ ּדַ
ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר  ָ ְקֻדּשׁ ֲחָסִדים ּדִ ּתֹות ּבַ ה ְלִהְתּפַ ִתּיָ ה ַעל־ְיֵדי ְמַעט ַהּשְׁ א ִנְזּכֶ ָלל. ַרק ַאְדַרּבָ ּכְ
ֱאֶמת ְוָלִגיל  ָך ּבֶ ק ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּדַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּבְ ֱאֶמת ּכִ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ּבְ
ְמָחה ַמה  ּוְבׂשִ ב  ַהְרָחַבת ַהּלֵ ּבְ ְבֵרי־תֹוָרה  ּדִ ר  ּוְלַדּבֵ ן,  ְוַרּנֵ ִגיָלה  ּבְ ְמָך  ׁשִ ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ יר  ְוָלׁשִ
סֹוד'.  ה  ְמַגּלֶ ָרִכיל  'הֹוֵלְך  ִלְהיֹות  ִלְבִלי  ְלִפינּו  ַמְחסֹום  ים  ְוָתׂשִ ּוְלַגּלֹות.  ר  ְלַדּבֵ ְצִריִכין  ֶ ּשׁ
ירֹות  ׁשִ ּבְ ינּו  ּפִ ֶאת  ח  ְוִתְפּתַ ְלַגּלֹות.  ְצִריִכין  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָאז  ְלַגּלֹות  ִלְבִלי 
ֵיין  ְך ּכְ תּוב, ְוִחּכֵ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ִויֻקּיַ דֹוׁש ּכִ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ חֹות ְלׁשִ ּבָ ְוִתׁשְ
ָכל  ּבְ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ִלְהיֹות  ָעְזֵרִני  ִנים.  ְיׁשֵ ְפֵתי  ׂשִ ּדֹוֵבב  ִרים  ְלֵמיׁשָ ְלדֹוִדי  הֹוֵלְך  ַהּטֹוב 
טֹוב  ַהּיֹוֵתר  ַצד  ַעל  ַלֲעׂשֹות  ה  ֶאְזּכֶ ַהּכֹל  ֶהְכֵרִחּיּות,  ָאר  ּוׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ נּועֹות,  ַהּתְ
ֹמאל  ַמן, ְוֹלא ָאסּור ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוׂשְ ְוַהזְּ אֹותֹו ָהֵעת  ֱאֶמת ּבְ ִפי ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ֱאֶמת ּכְ ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ֵמַעּתָ

ּתֹוָרה כז
ַמְנִהיג  ְוהּוא  ַמְנִהיג,  אֹו  ְרָנס  ּפַ הּוא  ׁשֶ ִמי 
יל  ל ְלַהּטִ ּכֵ ר, ְורֹוֶאה ּוִמְסּתַ רּות ּוְבֹיׁשֶ ַכׁשְ ּבְ
ל  ּכָ ַעל  ְוַאְרנֹוִנּיֹות  ים  ִמּסִ ל  ׁשֶ אֹוי  ּשְׂ ַהּמַ
זֶה  ַעל  יד  ְלַהְכּבִ ר,  ֹיׁשֶ ּבְ לֹו  ָראּוי  ּכָ ֶאָחד 

ל  ְמַבּטֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָראּוי,  ּכָ ַעל־זֶה  ּוְלָהֵקל 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַהְינּו  ּדְ ָרעֹות,  ִמּדֹות  ע  ָהַאְרּבַ
ִמים ְוָלׁשֹון ָהָרע: ִפיכּות ּדָ ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ

ה ְלתֹוָרה כז ִפּלָ ּתְ
ְמִליְך  ָכל ּדֹור ָודֹור. ֶמֶלְך ְמָלִכים, ַהּמַ ָך ּבְ ְלּתְ ל ָהעֹוָלִמים ּוֶמְמׁשַ )כד( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ

ַמָיא )ְוָדְיֵרי(  ֵחיל ׁשְ ֵיּה ָעֵבד ּבְ ה ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין. ּוְכִמְצּבְ לּוָכה, ְמַהְעּדֵ ְמָלִכים ְולֹו ַהּמְ



ה ְלתֹוָרה כז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשס

דֹוִלים  ּגְ ּבַ דֹול ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ִמּגָ ל ּכָ ְנִהיגּות ְוָהָראׁשּות ׁשֶ אּות ְוַהּמַ ל ַהִהְתַנּשְׂ ר ּכָ ַאְרָעא ֲאׁשֶ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲאִפּלּו ֵריׁש  מֹו ׁשֶ ָך ְלַבד, ּכְ ים, ַהּכֹל ֵמִאּתְ ַטּנִ ּקְ ּבַ ַעד ָקָטן ׁשֶ
א ְלֹכל ְלֹראׁש: ְתַנּשֵׂ ְמָלָכה ְוַהּמִ ֱאַמר, ְלָך ְיֹהָוה ַהּמַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ַמּיָא מּוְקֵמי ֵליּה, ּכְ ַגְרּגּוָתא ִמן ׁשְ

ְוֶנֱאָמִנים  ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ְוָראׁשִ ּוַמְנִהיִגים  ְרָנִסים  ּפַ ָלנּו  ְוֵתן  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּוְבֵכן 
י  ֲעִנּיֵ ַעל  ְלַרֵחם  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ְוַרֲחָמנּות  ַעת  ּדַ ֲעֵליֶהם  יְך  ְוַתְמׁשִ ָוִעיר.  ִעיר  ָכל  ּבְ ַוֲהגּוִנים 
ַעת  יַע ֲעֵליֶהם ּדַ ּפִ ׁשְ ים ְוָהֶאְביֹוִנים. ַרק ּתַ ים ַעל ָהֲעִנּיִ ּסִ ִתינּות ְוַהּמִ ידּו ֹעל ַהּנְ ַהּצֹאן, ְלַבל ַיְכּבִ
ִבּיֹות  ר ַהּגְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ְלַסּדֵ רּות ּכִ ַכׁשְ ֶהם ּבְ ּלָ אּות ׁשֶ ִהְתַנּשְׂ ְתַנֲהגּו ּבְ ּיִ י ׁשֶ ְוַרֲחָמנּות ֲאִמּתִ
יד, ּוְלָהֵקל  ָראּוי ְלַהְכּבִ יד ַעל ִמי ׁשֶ ֱאֶמת. ְלַהְכּבִ ָראּוי לֹו ְלִפי ּכֹחֹו ּבֶ ל ֶאָחד ּכָ ים ַעל ּכָ ּסִ ְוַהּמִ
ר  ֲאׁשֶ ְיֹהָוה  ִיְרֵאי  ּוִבְפָרט  ָראּוי ְלפֹוְטרֹו.  ׁשֶ ִמי  ְלַגְמֵרי ֶאת  ְוִלְפֹטר  ְלָהֵקל,  ָראּוי  ׁשֶ ִמי  ַעל 
ְרְנֵסי  ֵלב ּפַ ְמָך ּוְכבֹוֶדָך, ְוֵתן ּבְ ְכָמם ִלְסּבֹל ֹעל ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַמַען ׁשִ ִהּטּו ׁשִ
ֶרְך־ ֵקּלּו ָהֹעל ֵמֲעֵליֶהם ְלַגְמֵרי, ְוַתֲעִביר ֵמֶהם ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ּדֶ ּיָ ל ִעיר ָוִעיר ׁשֶ ּוַמְנִהיֵגי ּכָ

ּבּור  ַהּצִ ַעל  ִאים  ְתּגָ ַהּמִ ּוַפְרָנִסים  ְנִהיִגים  ִמּמַ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ יֵלנּו  ְוַתּצִ ֶאֶרץ. 
ָעֵלינּו  ִלים  מֹוׁשְ ְוֵהם  ַהּגֹוִיים,  ין  ּבֵ ַהְמֻפזִָּרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ַרֵחם  ַמִים.  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ
ה יֹוֵדַע  ָכל ֵעת, ְמֹדד ְוָהֵבא. ְוַאּתָ ים ָעֵלינּו, ְואֹוְמִרים ּבְ ּסִ ִתינּות ְוַהּמִ ָכל ֵעת ַהּנְ יִדים ּבְ ּוַמְכּבִ
ְרָנַסת  ּפַ ּוִבְפָרט  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ְתַמֲעָטה  ּנִ ׁשֶ ְרָנָסה  ַהּפַ ּוִמיעּוט  ִצְמצּום  ְוֹעֶצם  ַוֲעָמֵלנּו  ּדֲֹחֵקנּו 
ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ְדָרֶכיָך  ּבִ ָלֶלֶכת  ַעְצָמן  יל  ְלַהְרּגִ ַהֲחֵפִצים  ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ ַהְיֵרִאים 
ִמן  רּוָטה  ּפְ ְוָכָלה  ְמָלה,  ְוׂשִ ֶלֶחם  ֵאין  ּוְבֵביָתם  חּוָקה ְמֹאד  ּדְ ְרָנָסָתם  ּפַ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ר  ֲאׁשֶ
לֹום,  ל' ַחס ְוׁשָ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ִתינּות, 'ּכָ ם ֹעל ַהּנְ לֹום ְמִטיִלים ֲעֵליֶהם ּגַ יס. ְוִאם ַחס ְוׁשָ ַהּכִ
ֵעת  ּבְ ַיֲעָמד ָלנּו  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֲעֵדנּו  ּבַ ַיֲעֹמד  י ֵאין ִמי  ּכִ י ָקֹטן הּוא.  ּכִ ַיֲעֹקב  אֹוי, ִמי ָיקּום 
ִעיר  ֵאיזֶה  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ רֹוֶצה  ׁשֶ )ּכְ בֹוָתם  מֹוׁשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֵמָעֵרי  ָוִעיר  ִעיר  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָצָרה. 
ֱאֶמת,  ִרים ַוֲהגּוִנים ּבֶ ׁשֵ ים ּכְ ים ּוַפְרָנִסים ֲחָדׁשִ ְפָרִטּיּות ֹיאַמר, ּוִבְפָרט ְוכּו'( ְוֵתן ָלנּו ַמְנִהיִגים ְוָראׁשִ ּבִ

ְרצֹוְנָך  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ָראּוי ְלִפי ֶעְרּכֹו ּבֶ ל־ֶאָחד ּכָ ים ַעל־ּכָ ּסִ רּו ְוַיֲעִריכּו ְנִתינֹות ַהּמִ ַסּדְ ּיְ ׁשֶ
ַהּטֹוב:

ל  י זֹוִכין ַעל־ָידֹו ְלַבּטֵ ּכִ ר,  ׁשֵ ּכָ זֹּוִכין ַעל־ְיֵדי ַמְנִהיג  ֲעלֹות ׁשֶ יָת ָלנּו ֹעֶצם ַהּמַ ּלִ ּגִ ה  י ַאּתָ ּכִ
ִמים, ּוְלׁשֹון־ ִפיכּות ּדָ ָגם ֱאמּוָנה ּוְכִפירֹות, ְוִגּלּוי ֲעָריֹות, ּוׁשְ ֵהם, ּפְ ע ִמּדֹות ָרעֹות ׁשֶ ַאְרּבַ
ה ָאנּו ְצִריִכין  ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ּתֹוָרה. ְוַאּתָ ּבַ י ָכל ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ֵהם ָראׁשֵ ן, ׁשֶ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ קּול ּכְ ָ ָהָרע ַהּשׁ
ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ ָרעֹות  ִמּדֹות  ָעה  ַאְרּבָ ַגם  ִמּפְ ֵצל  ְלִהּנָ ִלְזּכֹות  ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך  יר  ְלַהְעּתִ
ֵמִזיד.  ׁשֹוֵגג אֹו ּבְ ה, ּבְ ַמֲעׂשֶ ִדּבּור אֹו ּבְ ִהְרהּור אֹו ּבְ ד, ּבְ ְלּכָ ּנִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֶהם ּכְ ד ּבָ ֶאָחד ִנְלּכַ
ּה. ַעל־ ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ה ַהּנֹוְגִעים ּבְ דֹוִלים ָהֵאּלֶ ָגִמים ַהּגְ יִעים ַהּפְ ה יֹוֵדַע ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ְוַאּתָ

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ֲהגּוִנים  ים  ְוָראׁשִ ַמְנִהיִגים  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ּכֵ
ֵצל ַעל־ נּו ְלִהּנָ ה ֻכּלָ ְזּכֶ ּנִ ָראּוי לֹו, ַעד ׁשֶ ל ֶאָחד ּכָ ים ַעל ּכָ ּסִ ִבּיֹות ְוַהּמִ רּו ְוַיֲעִריכּו ַהּגְ ַסּדְ ּיְ ׁשֶ

ֶמץ ֵמֶהם, ֹלא ֵמֶהם  נּו ּוְבַזְרֵענּו ׁשּום ׁשֶ ק ּבָ ּלֹא ֻיְדּבַ ה, ׁשֶ ע ִמּדֹות ָהֵאּלֶ ל ָהַאְרּבַ ַגם ּכָ ָיָדם ִמּפְ
ה  ֵמִזיד. ַרק ִנְזּכֶ ׁשֹוֵגג ְוֹלא ּבְ ה, ֹלא ּבְ ַמֲעׂשֶ ִדּבּור ְוֹלא ּבְ ָבה ְוֹלא ּבְ ַמֲחׁשָ ְוֹלא ִמְקָצָתם, ֹלא ּבְ
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ִמּדֹות  ע  ָהַאְרּבַ ל  ּכָ ַגם  ִמּפְ ְלַגְמֵרי  ים  ּוְנִקּיִ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ִלְהיֹות 
ה: ָהֵאּלֶ

ּלֹא ִנְהֶיה ְרִגיִלים  ְמֵרנּו ׁשֶ בּועֹות, ְוִתׁשְ ַגם ְנָדִרים ּוׁשְ יֵלנּו ִמּפְ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתׁשְ
ה  ָ ִביל ְקֻדּשׁ ׁשְ ַבע ּבִ ָ ָאנּו ֻמְכָרִחים ִלּדֹר אֹו ִלּשׁ בּועֹות ׁשֶ ָדִרים ּוׁשְ בּועֹות. ְוָכל ַהּנְ ְנָדִרים ּוׁשְ ּבִ
ִריׁשּות.  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְנָדִרים ְסָיג ַלּפְ מֹו ׁשֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּכְ ּוְפִריׁשּות ּכִ
ד, ְוִלְבִלי ַלֲעֹבר ַחס  ָמם ִמּיָ ָכל ֵעת ְלַקּיְ יַע ָלנּו ּבְ ים, ְוַתֲעֹזר ְותֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֵרנּו ּבְ ׁשְ ּתִ
ד. ּוְכָכל ַהּיֹוֵצא  ֵלמּות ִמּיָ ׁשְ ָמם ּבִ ה ְלַקּיְ בּוָעה, ַרק ִנְזּכֶ לֹום, ְוִלְבִלי ְלַאֵחר ׁשּום ֵנֶדר ּוׁשְ ְוׁשָ
מֹו.  ּלְ ד, ְוֹלא ְנַאֵחר ְלׁשַ ֶכף ּוִמּיָ ר ִנּדֹור ּתֵ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֹמר ְוַנֲעׂשֶ ָפֵתינּו ִנׁשְ ה, ּומֹוָצא ׂשְ ינּו ַנֲעׂשֶ ִמּפִ
ה ּוְפִריׁשּות,  ָ ִביל ְקֻדּשׁ ׁשְ בּועֹות ּבִ ִעְנַין ְנָדִרים ּוׁשְ ָכל ֵעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֵדִני ּבְ ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ֱאֶמת ּכִ ה ּוְפִריׁשּות ּבֶ ָ ֱאֶמת ְוִלְזּכֹות ַעל־ָיָדם ִלְקֻדּשׁ ָמם ּבֶ ה ְלַקּיְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ל ַהּיֹום. חּוס ְוַרֵחם ָעַלי ְוַעל  יִתי ּכָ ִעי אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ
ַרֲחִמים, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוָתִביא ָלנּו ֶאת  ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ָרֵאל ּוַמּלֵ ל ִיׂשְ ּכָ
ֵרִאים  ִרים ְוַהּיְ ׁשֵ ָך ַהּכְ ָרֵאל ַעּמְ אּות ְלִיׂשְ לּוָכה ְוָהָרׁשּות ְוַהִהְתַנּשְׂ יַח ִצְדֵקנּו, ְוָתׁשּוב ַהּמְ ְמׁשִ
יִעים ְבַהר־ ּגֹוִים. ְוָעלּו מֹוׁשִ ל ּבַ לּוָכה ּומֹוׁשֵ י ַליֹהָוה ַהּמְ תּוב, ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ּבֶ

יֹום  ל ָהָאֶרץ ּבַ לּוָכה. ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ו ְוָהְיָתה ַליֹהָוה ַהּמְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ִצּיֹון ִלׁשְ
מֹו ֶאָחד: ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוׁשְ

ּתֹוָרה כח

ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ֵיׁש  ַהּתֹורֹות.  ין  ּבֵ ִחּלּוִקים  ֵיׁש 
ּיֹוֵדַע  ָנה ִלְכּתֹב. ּוִמי ׁשֶ ּלֹא ִנּתְ ִלְכּתֹב, ְוֵיׁש ׁשֶ
ָנה  ין ַהּתֹורֹות ֵאיזֶהּו ִנּתְ יר ּבֵ ְלַהְבִחין ּוְלַהּכִ

ָנה ִלְכּתֹב, הּוא ָיכֹול  ִלְכּתֹב, ְוֵאיזֶהּו ֹלא ִנּתְ
ִאם  ֲאִפּלּו  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ֶאת  יר  ְלַהּכִ

ה ֻאּמֹות: ּמָ ין ּכַ עֹוֵמד ּבֵ

ּתֹוָרה כט

ל  ֵדי ְלַבּטֵ ר ּכְ ֶהּתֵ ר, ְוֵאין ּבַ ֶהּתֵ ֲערֹובֹות ִאּסּור ּבְ ֵבית ָהָאָדם ַעל־ְיֵדי ּתַ ֵאָלה ּבְ ֵאַרע ׁשְ ׁשֶ ּכְ
ל ַמְעָלה: ֵאיזֶה ִיחּוד ׁשֶ ַגם ּבְ ּפָ זֶה ַמְרִאין לֹו ׁשֶ ֶאת ָהִאּסּור, ּבָ

ה ְלתֹוָרה כט ִפּלָ ּתְ

ְכנּו ְצִחיָחה.  רֹות ַאְך סֹוְרִרים ׁשָ ּכֹוׁשָ ְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ יב ְיִחיִדים ּבַ )נ( ֱאלִֹהים מֹוׁשִ

ן  ִלי ָמִים. ּכֵ ה ְוָעֵיף ּבְ ֶאֶרץ ִצּיָ ִרי ּבְ ַמּה ְלָך ְבׂשָ י ּכָ ֲחֶרּךָ ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ ה ֲאׁשַ ֱאֹלִהים ֵאִלי ַאּתָ
ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָקְרֵבִני ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ָך ּוְכבֹוֶדָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיָך ִלְראֹות ֻעזְּ ּבַ
ִני  ֶמָך. ְוָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוַיֵחד ְלָבִבי ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַהֲחִזיֵרִני ּבִ
ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ׁש  ּוְלַקּדֵ י  ַמֲעׂשַ ְלֵהיִטיב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵעת,  ָכל  ּבְ ים  ְקדֹוׁשִ ִיחּוִדים  ְלַיֵחד 
ָכל  ים ּוְטהֹוִרים ּבְ ים( ַעל־ָיִדי ִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ ְהֶיה ִנְתַיֵחד )ְוִיְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ָהֶעְליֹוָנה ַעד ׁשֶ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה ל ּתִ תשסב

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ֵ ַהּשׁ ְוָכל  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ר  ּוְלַחּבֵ ְלַיֵחד  י  נֹוַצְרּתִ ְלָכְך  י  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות 
ֵאי עֹוָלם, ְוֵיְדעּו  ט ְוָיִאיר ִיחּוְדָך ְוַאְחּדּוְתָך ְלָכל ּבָ ֵ ּשׁ ה ְוִיְתּפַ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ִלים, ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ּבְ
ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  דֹוָלם. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ם אֹוְתָך ְלִמּקְ ּלָ ּכֻ
ׁשּום  ל ְלעֹוָלם ּבְ ׁשֵ ּלֹא ֶאּכָ מֹור אֹוִתי ׁשֶ י ָתִמיד ְוִתׁשְ ְהֶיה ִעּמִ ּתִ ָכל־ֵעת, ׁשֶ ה ִנְפָלאֹות ּבְ עֹוׂשֵ
ֵביִתי ְלעֹוָלם.  ּבְ ר  ֶהּתֵ ּבְ ֲערֹובֹות ִאּסּור  ּתַ ן ׁשּום  ִיְזַדּמֵ ְוֹלא  לֹום,  ְוׁשָ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַחס 
ר  ֶהּתֵ ִמעּוטֹו ּבְ ֵטל ּבְ ר, ִיְהֶיה ּבָ ֶהּתֵ ֵאיזֶה אֹוֵנס ִיְתָעֵרב ְמַעט ִאּסּור ּבְ ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ּבְ
ְמֵרִני  ה. ְוִתׁשְ דֹוׁשָ ִפי ִדיֵני תֹוָרְתָך ַהּקְ לֹו ּכְ ּיּוַכל ְלַבּטְ עּור ׁשֶ ׁשִ ּנּו ּכְ ה ִמּמֶ ר ְמֻרּבֶ ְהֶיה ַהֶהּתֵ ּיִ ׁשֶ
מֹוֶתיָך  ִיחּוֵדי ׁשְ ה ּבְ י ַעד ֵהּנָ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ַמְעָלה, ְוָכל ַמה ּשׁ ּלְ ׁשּום ִיחּוד ׁשֶ ּלֹא ֶאְפּגֹום ּבְ ָתִמיד ׁשֶ
לּו  ּטְ כּו ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות ְוִיְתּבַ ַרֲחֶמיָך, ְוִיְתַהּפְ ן ּבְ ַתּקֵ י ָהָרִעים, ַהּכֹל ּתְ ים ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ דֹוׁשִ ַהּקְ
ֹכַח  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ּוֵמִאיר  יַע  ּפִ ַמׁשְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְפָלִאים,  ַהּנִ ַוֲחָסֶדיָך  טּוְבָך  ִרּבּוי  ּבְ ֲעֹונֹוַתי 
ֵלמּות,  ַתְכִלית ַהּשְׁ חּוִדים ָהֶעְליֹוִנים ּבְ ל ַהּיִ ר ֵהם ְמַיֲחִדים ּכָ ים ֲאׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ּוְזכּות ַצּדִ
ם  ּגַ ׁשֶ ָעִנים  ִנׁשְ ּוְזכּוָתם ָאנּו  ֹכָחם  ּבְ ֵאי עֹוָלם,  ּבָ ְלָכל  ְוַאְחּדּוְתָך  ִיחּוְדָך  ּוְמַפְרְסִמין  ין  ּוְמַגּלִ
מּור  ִבּטּול ּגָ לּו ּבְ ּטְ ם ִיְתּבַ ּלָ ים ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד ְמֹאד, ּכֻ ֻרּבִ ֵענּו ְוַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ַהּמְ ׁשָ ּפְ
עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ִלְזֻכּיֹות.  ָהֲעֹונֹות  כּו  ְתַהּפְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוִצְדָקָתם  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ִרּבּוי  ֹעֶצם  תֹוְך  ּבְ
ְמָך  ֱאֶמת, ּוְלהֹוִדיַע ׁשִ יר אֹוְתָך ּבֶ נּו ְלַהּכִ ְוַזּכֵ ֶמָך,  ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
רּוְך ְיֹהָוה  י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד, ּבָ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ֵאי עֹוָלם, ְלַמַען ּדַ ְלָכל ּבָ
ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת  בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל עֹוׂשֵ ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכָ

ּתֹוָרה ל

ין  ִחּדּוׁשִ ְוֵיׁש  ָלעֹוָלם,  ָחָדׁש  ֵסֶפר  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְצִריִכין  י  ּכִ ָמעֹות,  ּדְ ַעל־ְיֵדי  ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ּתֹוָרה ּכַ ין ּבַ ׁשִ ַחּדְ ּמְ ִלְבּכֹות ִמּקֶֹדם ׁשֶ

ָמעֹות  ִלּקּוֵטי א' ִסיָמן רס"ב, ָאז ֵאּלּו ַהּדְ ּבְ
ֶנֶגד  ֶפר ֶהָחָדׁש, עֹוְמִדין ּכְ ה ַהּסֵ ֶהם ַנֲעׂשָ ּמֵ ׁשֶ

לים אֹוָתם: זֵרֹות ָהֻאּמֹות ּוְמַבּטְ ּגְ

ּתֹוָרה לא

ל ָעָליו ֹעל ּתֹוָרה: ר ִאם ִקּבֵ ִגיָנה ָאָדם ִנּכָ ַעל־ְיֵדי ַהּנְ

ּתֹוָרה לב

ָטֳהָרתֹו א.  ִפי  ּכְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
ְוָצִריְך  יַח.  ִחיַנת ָמׁשִ ּבְ ֵיׁש לֹו  ן  ּכֵ תֹו,  ָ ּוְקֻדּשׁ
ִחיַנת  ּלֹא ִיְתַקְלֵקל ּבְ ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד ׁשֶ ִלׁשְ
ֹמר ֶאת ַעְצמֹו  ׁשְ ּיִ ר הּוא ׁשֶ ּלֹו. ְוִעּקַ יַח ׁשֶ ָמׁשִ
ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ְוָצִריְך  אּוף,  ִמּנִ

ִחיַנת  ּבְ ּפֹוֵגם  הּוא  י  ּכִ ִנאּוף,  ֵמֵריַח  ֲאִפּלּו 
ּלֹו: יַח ׁשֶ ָמׁשִ

ִקְנָאה, ב.  רּוַח  ה  ַנֲעׂשֶ יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ רּוחֹו 
ַגם  ּפְ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ּוְמַקּנֵא  ְוהֹוֵלְך 
מּור  ם ִנאּוף ּגָ ֵאין ׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ִנאּוף. ַוֲאִפּלּו ּבְ



ה ְלתֹוָרה לב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשסגּתִ

ַעל  ְמַקּנֵא  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ָעְלָמא,  ּבְ ָגם  ּפְ ַרק 
ִחיַנת  ל ּבְ ֳהָרה ׁשֶ ה ְוַהּטָ ָ ֻדּשׁ י ְלֹגֶדל ַהּקְ זֶה. ּכִ
ַגם  ּפְ ֲאִפּלּו  ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ֵאינֹו  יַח,  ָמׁשִ
ַעל  ְמֹאד  ְמַקּנֵא  ְוהּוא  ִנאּוף,  ל  ׁשֶ ָעְלָמא  ּבְ

ָלן: זֶה ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ִרים ג.  ׁשֵ ה ּכְ ָ ַהְינּו ָהִאיׁש ְוָהִאּשׁ ַהזּּוג ּדְ ׁשֶ ּכְ
ה  ָ רּות ּוִבְקֻדּשׁ ַכׁשְ סּול, ְוִזּוּוָגם ּבְ ֶמץ ּפְ ִלי ׁשֶ ּבְ
ִיחּוָדא  ִזּוּוָגם  ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ָאז  דֹוָלה,  ּגְ

ֶהם ָיָקר ְמֹאד: ּלָ ָאה, ְוִזּוּוג ׁשֶ ִעּלָ

ַעל ד.  ׁשֹוָרה  יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ִקְנָאה  ָהרּוַח 
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ַעל  אֹוַרְיָתא,  י  ַאְנּפֵ
ְבִחיַנת:  ּבִ ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ין  ַגּלִ ּמְ ׁשֶ
ית  ֵראׁשִ ִים )ּבְ ֵני ַהּמָ "ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ
ָהרּוַח  ַעל־ְיֵדי  ְוִהּנֵה  ַהּתֹוָרה.  הּוא  ב("  א, 

ין  ּבֵ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ם  ּגַ ְלִהְתַקְלֵקל  יּוַכל  ִקְנָאה 
ַאף־ ֲהֹלא  י  ּכִ ִרים,  ׁשֵ ַהּכְ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ָהִאיׁש 

ן  זֶה ָהעֹוָלם, ְוַעל־ּכֵ י־ֵכן ִזּוּוָגם הּוא ּבְ ַעל־ּפִ
ַמֲעִליִמים  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ

ֵדי  ּכְ אֹוָתם  ׂשֹוְרִפים  ְוִלְפָעִמים  ִסְפֵריֶהם, 
ָהרּוַח  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ִיְהֶיה  יָלא  ִמּמֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ
ִסְפֵריֶהם.  ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ִקְנָאה 
לֹום  לֹום ׁשְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֹלא ִיְתַקְלֵקל ַחס ְוׁשָ
ֶפר  ַהּסֵ ְוִהּנֵה  ִרים.  ׁשֵ ַהּכְ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ָהִאיׁש 
ף  ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ה'  ם  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ְוָאז  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ִמי  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ל"ז:( 

ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ )ַהּמּוָבא  ְלַמְעָלה  ַקל־ָוֹחֶמר  ִאין  נֹוׂשְ
הּוא  )ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ב  ְכּתָ ּנִ ׁשֶ ִמי  ּשְׁ ּוַמה  קט"ז(,  ף  ּדַ

ֶחה  ִיּמָ ּתֹוָרה   ָאְמָרה  ים(  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ

ּתֹו,  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ יל  ְלַהּטִ ִביל  ׁשְ ּבִ
ְוַתֲחרּות  ְנָאה  ׂשִ יִלים  ּטִ ּמַ ׁשֶ יִנים  ַהּמִ ִסְפֵרי 
ַמִים, ַעל ַאַחת  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ּבֵ
ִמן  ְוֵיָעְקרּו  ְוֹיאְבדּו  חּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
ֶאְבדּו ְסָפִרים  ּנֶ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ָהעֹוָלם. ִנְמָצא ׁשֶ
טֹוָבה  א  ּבָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ
ם  ּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְוֶנֶעְקרּו  ֶאְבדּו  ּנֶ ׁשֶ ָלעֹוָלם, 
ְלִהְתָקֵרב  ִויכֹוִלים  ה,  ַהְרּבֵ ִמיִנים  ִסְפֵרי 

ַרְך ַעל־ְיֵדי־זֶה: ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ה ְלתֹוָרה לב ִפּלָ ּתְ

ׁשֹונֹות  ַהּלְ ל  ִמּכָ נּו  ְורֹוַמְמּתָ נּו  ּבָ ְוָרִציָת  אֹוָתנּו  ָאַהְבּתָ  ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ְבַחְרּתָ ה  ַאּתָ )כו( 

ָקָראָת,  ָעֵלינּו  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְוׁשִ ַלֲעבֹוָדֶתָך  נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
יֶתָך,  ה ְנִביֶאָך ֶנֱאַמן ּבֵ ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ דֹוׁשָ ַאֲהָבה ֶאת ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ן ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ּתֶ ָוּתִ
ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָלנּו  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  ָלסּור  ִלְבִלי  אֹוָתנּו  יָת  ְוִצּוִ
ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ַוֲחָכִמים  יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ים חֹוַנְנּתָ אֹוָתנּו  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ָודֹור. 
ים  ָרָכה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ִאירּו ַאֲחֵריֶהם ּבְ ר ְוָהֱאֶמת, ְוִהׁשְ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ָרֵאל ּדֶ ר הֹורּו ֶאת ִיׂשְ ֲאׁשֶ
ֶאת  ְלַקּיֵם  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ַדְרֵכי  ָלנּו  ְלַגּלֹות  ֵתֵבל,  ֵני  ּפְ ְלָהִאיר  ְונֹוָרִאים 
ת רּוחֹו  ַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְקֻדּשׁ יְך ָעֵלינּו ַעל ּכָ ה ְלַהְמׁשִ ַאֲהָבה. ְלַמַען ִנְזּכֶ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ל ּדִ ּכָ
ָפִרים  י אֹוַרְייָתא, ַעל ַהּסְ ִים, ַעל ַאְנּפֵ ֵני ַהּמַ ר רּוחֹו ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ יַח ִצְדֵקנּו, ֲאׁשֶ ל ְמׁשִ ׁשֶ
ָכל ֶאָחד  ׁש ּבְ יַח ְמֻלּבָ ל ָמׁשִ דֹוׁש ַהזֶּה ׁשֶ ר רּוחֹו ַהּקָ ה. ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ל  י רּוחֹו ׁשֶ ִרית. ּכִ ת ַהּבְ ַ תֹו הּוא ְקֻדּשׁ ָ ר ְקֻדּשׁ תֹו ְוָטֳהָרתֹו, ְוִעּקָ ָ ִפי ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ְוֶאָחד ִמּיִ
ִרית, ַוֲאִפּלּו ַעל ֵריַח ִנאּוף הּוא הֹוֵלְך ּוְמַקּנֵא ְלֹגֶדל  ִמיַרת ַהּבְ יַח הֹוֵלְך ּוְמַקּנֵא ַעל ׁשְ ָמׁשִ
י רּוַח  ק. ּכִ ק ִמן ַהּדַ ִרית ֲאִפּלּו ּדַ ַגם ַהּבְ ָגם ִמּפְ ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל ׁשּום ּפְ תֹו ְוָטֳהָרתֹו ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ



ה ְלתֹוָרה לב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשסד

עֹו ְוָכל ֶחְפצֹו ְלַהּטֹות ֵלב  י ָכל ִיׁשְ ִרית, ּכִ ָגם ַהּבְ יֹוֵתר ַעל ּפְ יַח ְיֹהָוה ִמְתַקּנֵא ּבְ נּו ְמׁשִ ַאּפֵ
ַרְך: ְרצֹוְנָך ִיְתּבָ ֱאֶמת, ּכִ ִרית ּבֶ ְזּכּו ִלְהיֹות ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ּיִ ַרְך, ׁשֶ ָרֵאל ֵאָליו ִיְתּבָ ִיׂשְ

ֵדִני  ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, הֹוֵריִני ְוַלּמְ ֵלא ַרֲחִמים ּבְ ַמִים, ָאב ָהַרֲחָמן, ַהּמָ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ְוַעּתָ
ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָמּה,  ְלַקּיְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ית  ּיִ ַוֲאִמּתִ ְנכֹוָנה  ֵעָצה  ֶדֶרְך 
ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני  ר.  ֶהּתֵ ּבְ ֲאִפּלּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָגם  ּפְ ׁשּום  ם  ִלְפּגֹ ְוִלְבִלי  ֱאֶמת  ּבֶ
ַעד  ֵמעֹוִדי  ִרית  ַהּבְ ם  ְפּגַ ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ְמֵהָרה  י  ַחּיַ ּבְ ן  ְלַתּקֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ָגם  ל ִמיֵני ּפְ ה ִמּכָ ְמֵרִני ֵמַעּתָ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון. ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוִתׁשְ ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד, ּבְ ַהּיֹום ַהזֶּה, ּבְ
י.  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאֹלִהים  ִלי  ָרא  ּבְ ה. ֵלב ָטהֹור  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ִרית,  ַהּבְ
ָך ַאל  ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִמּלְ ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ַאל  ֶעָך ְורּוַח  ִיׁשְ ׂשֹון  י ׂשְ ּלִ יָבה  ָהׁשִ
ָפִרים  ֹוֶרה ּוְמַרֵחף ַעל ַהּסְ יַח ַהּשׁ ל ָמׁשִ ת רּוחֹו ׁשֶ ַ ִאיר ָעַלי ְקֻדּשׁ ּיָ ִני ׁשֶ י. ָעְזֵרִני ְוַזּכֵ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ּתִ
ֲאַות ִנאּוף ְלַגְמֵרי, ְוֹלא  ה ָלֵצאת ִמּתַ ה, ּוִבְזכּותֹו ְוֹכחֹו ֶאְזּכֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
לּות ַהּנֹוֵגַע ְלַתֲאָוה ֹזאת. ְוַתֲעִצים ֵעיַני  ּכְ ָלל, ְוֹלא ְלׁשּום ִהְסּתַ ָאבֹוא ִליֵדי ׁשּום ִהְרהּור ּכְ
ִרית,  ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ יֵלִני ִמּכָ ִני. ְוַתּצִ ְדָרֶכיָך ַחּיֵ ְוא ּבִ ָרע, ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ ֵמְראֹות ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ׁשֹוֵמר  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ִנאּוף.  ל  ׁשֶ ֵמֵריַח  ֲאִפּלּו  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ

י ָחִסיִתי ָבְך: ְמֵרִני ֵאל ּכִ ים, ׁשָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלִני ּבְ ְמֵרִני ְוַהּצִ ָלַעד, ׁשָ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ עֹוָלם  ּבָ טּו  ּשְׁ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ א,  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ים.  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ִראׁשֹוִנים  ּוְנִביִאים  ָהעֹוָלם,  ָאבֹות  יִקים,  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ִויָקִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים 
ם  ֻרּבָ ָכל ּדֹור ָודֹור, ׁשֶ ָהיּו ּבְ יֵקי ְיסֹוֵדי עֹוָלם ׁשֶ ָאר ַצּדִ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים, ּוׁשְ ְוַאֲחרֹוִנים, ְוַתּנָ
מּו  ים ֶנֶאְבדּו ְוִנְתַעּלְ ים, ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ים ְיָקִרים ּוְקדֹוׁשִ רּו ְוָיְסדּו ְסָפִרים ַרּבִ ם ִחּבְ ֻכּלָ ּכְ
ֲארּו  ׁשְ ּנִ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ים ַעל ְמַעט ַהּסְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִמן ָהעֹוָלם. ֲחֹמל ּבְ
ֵני ֵתֵבל, ְלַמַען ָיׁשּובּו  עֹוָלם ְוָיִאירּו ּפְ טּו ּבָ ּשְׁ ְתּפַ ּיִ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ה, ְוַזּכֵ ְמַעט ֵמַהְרּבֵ

ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם: ֱאֶמת ּכָ ָך ּבֶ ָרֵאל ֵאֶליָך ְלָעְבּדְ ל ִיׂשְ ּכָ

ה  ר ּוְתַכּלֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ֶעְזָרֵתנּו, ְוַתֲעֹקר ּוְתׁשַ ָרֵאל, ְוַתֲעֹמד ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵלא ַרֲחִמים ַעל ּכָ ְוִתּמָ
ִסְפֵרי  ְוָכל  יקֹוְרִסים,  ְוָהֶאּפִ יִנים  ַהּמִ ִסְפֵרי  ל  ּכָ ָהעֹוָלם  ִמן  ל  ּוְתַבּטֵ יל  ּפִ ְוַתׁשְ ְוַתְכִניַע 
ם  ּלָ ה. ּכֻ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ּוְבָהֱאמּוָנה ַהּקְ ַהְמַחְקִרים ַהּנֹוִטים ְלַצד ִמינּות ּוְכִפירֹות, ַהּפֹוְגִמים ּבְ
ְרפּו  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִסְפֵרי  ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ ָהעֹוָלם,  ִמן  ל  ּוְתַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ֲעֹקר  ּתַ
ַקל  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ה,  ַמּטָ ל  ְוׁשֶ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ יָבה  ַהְיׁשִ ּכֹל  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּוְתעֹוֵרר  ָהעֹוָלם.  ִמן  ְוֶנֶאְבדּו 
ה,  ֵאּלֶ ים ְונֹוָרִאים ּכָ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּוַמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ָוֹחֶמר ַהֶנֱאַמר ּבְ
ָהעֹוָלם,  ִמן  מּו  ְתַעּלְ ּיִ ׁשֶ ֶחה,  ִיּמָ תֹוָרה  ָאְמָרה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ב  ְכּתָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ׁשְ ם־ְיֹהָוה,  ׁשֵ ֵהם  ׁשֶ
יִלין  ּטִ ּמַ יקֹוְרִסים ׁשֶ יִנים ְוָהֶאּפִ ִרים ִסְפֵרי ַהּמִ ׁשֵ ּתֹו ַהּכְ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ יל ׁשָ ִביל ְלַהּטִ ׁשְ ּבִ
ֵני  ֶהם ִמּשְׁ ַמִים ְועֹוְקִרים ֶאת ָהעֹוֵסק ּבָ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ְנָאה ְוֵאיָבה ְוַתֲחרּות ּבֵ ׂשִ
חּו  לּו ִמן ָהעֹוָלם, ְוִיּמָ ּטְ חּו ְוִיְתּבַ ְרפּו ְוֵיָעְקרּו ְוִיּמָ ּיֹאְבדּו ְוִיּשָׂ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ עֹוָלמֹות, ַעל ַאַחת ּכַ

ָמם: ׁשְ ָמם ְוִזְכָרם ִמן ָהעֹוָלם ְוֹלא ִיזְָּכרּו עֹוד ּבִ ח ׁשְ ִמן ָהָאֶרץ, ְוִיְהֶיה ִנּמַ
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ּנּו ְלעֹוָלִמים,  ִסיר ִמּמֶ ָך, ְוַאֲהָבְתָך ַאל ּתָ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ יְנָך ּוֵבין  לֹום ּבֵ ים ׁשָ ׂשִ ּוְבַרֲחֶמיָך ּתָ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש  דֹול ְוִנְפָלא ּבֵ לֹום ּגָ ָך. ְוִיְהֶיה ׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ לֹום ַעל ִיׂשְ יְך ׁשָ ְוַתְמׁשִ
ִאיׁש  ּוֵבין  ַוֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ְוִקְנטּור  ּוְמִריָבה  ְוִקְנָאה  ְנָאה  ׂשִ ׁשּום  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ּתֹו,  ְלִאׁשְ
ּתֹוֶלה  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ָיָקר  ִיחּוָדם  ר  ֲאׁשֶ ִרים,  ׁשֵ ַהּכְ ה  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  ין  ּבֵ ּוִבְפָרט  ּתֹו,  ְוִאׁשְ
ְנָאה  ׂשִ ׁשּום  יֵניֶהם  ּבֵ ִתְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוַרֵחם  ֲעֹזר  יֵניֶהם.  ּבֵ רּוָיה  ׁשְ ִכיָנה  ּוׁשְ ָאה,  ִעּלָ ִיחּוָדא 
ִביל  ׁשְ מּו ִמן ָהעֹוָלם ּבִ ְרפּו ְוִנְתַעּלְ ׂשְ ּנִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּנֹוָרִאים ַהּקְ ְזכּות ְוֹכַח ַהּסְ ְוִקְנָאה, ּבִ
ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵאּלּו  ָפִרים  ּסְ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ זֶה, 
ַמְעְינֹוֵתיֶהם חּוָצה,  ְוָיפּוצּו  עֹוָלם,  ּבָ ְוֵיְצאּו  טּו  ּשְׁ ִיְתּפַ ה,  ֵמַהְרּבֵ ְמַעט  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ
ה רּוַח ִקְנָאה ְלַטֵהר  עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ יַח ּבָ ל ָמׁשִ ְך רּוחֹו ׁשֶ ׁשֵ ֵלמּות, ְוִיּמָ ׁשְ ָתם ּבִ ֻעּלָ ְוַיֲעׂשּו ּפְ
ל  ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ָרֵאל ְלׁשַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ה ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ְזּכֶ ּנִ ֲאַות ִנאּוף. ׁשֶ ָרֵאל ִמזֲֻּהַמת ּתַ ֶאת ִיׂשְ
לֹום, ַרק  ָבה ָרָעה, ַחס ְוׁשָ נּו ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ָיֹבא ָעֵלינּו ׁשּום ִהְרהּור ּוַמֲחׁשָ ֲאָוה ֹזאת ֵמִאּתָ ּתַ
ְוֹלא  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ים  ּוְפרּוׁשִ ים  ְקדֹוׁשִ ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ
ן ָלנּו ֹכַח ְלַקּיֵם ִמְצָוה ֹזאת  ִביל ִקּיּום ָהעֹוָלם, ְוִתּתֶ ׁשְ ֵעת ַהֶהְכַרח ּבִ י ִאם ּבְ ק ָלזֶה ּכִ ּקֵ ִנְזּדַ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת, ּכִ דֹוָלה ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ַהּכֹל  ְלָבֵאר  ְקָצָרה  י  ַדְעּתִ י  ּכִ ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִרית  ּקּון ַהּבְ ל ּתִ ִעְנָין זֶה ׁשֶ גּוף ָוֶנֶפׁש, ּוִבְפָרט ּבְ ים ְמֹאד ּבְ ֻרּבִ ׁשֹוַתי ַהּמְ ּקָ ל ָצְרֵכי ּבַ ֶאת ּכָ
ֲאִני ָצִריְך  ֶ ּשׁ ּוְלָפֵרׁש ֶאֶפס ָקֵצה, ַמה  י ֲעַדִין ְלָבֵאר  ר ֹלא ִהְתַחְלּתִ הּוא ְיסֹוד ַהּכֹל. ֲאׁשֶ ׁשֶ
ִנְגָלה  ְלָפֶניָך  ַאְך  ֶהָעִתיד.  ְוַעל  ַהֹהֶוה  ְוַעל  ֶהָעַבר  ַעל  ה,  ַהְרּבֵ ְלָפֶניָך  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ְלִהְתַנּפֵ
ה  ְזּכֶ ּנִ ֶמָך, ׁשֶ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ִאּלּו ָהִייִתי פֹוְרָטם. ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ֵעיֶניָך ּכְ ן ִיְהֶיה ָנא ּבְ ַהּכֹל, ַעל־ּכֵ
ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו  נּו ּבְ ׁשֵ ִרית. ַקּדְ ת ַהּבְ ַ ְקֻדּשׁ דֹוָלה, ּוִבְפָרט ּבִ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ה ְלִהְתַקּדֵ ֵמַעּתָ
ַהְפֵלה  ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ְלָעְבּדְ נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך  ֵענּו  ּבְ ׂשַ תֹוָרֶתָך,  ּבְ
ֵענּו ִמְבָטח  ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ יִמיֶנָך. נֹוָראֹות ּבְ ְתקֹוְמִמים ּבִ יַע חֹוִסים ִמּמִ ֲחָסֶדיָך מֹוׁשִ
ֶתָך,  ָ ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען  ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען  ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ ה ְלַמַען  ְוָים ְרֹחִקים. ֲעׂשֵ ַקְצֵוי ֶאֶרץ  ל  ּכָ
ם ְמֵהָרה  יַח ִצְדֵקנּו, ִויֻקּיַ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוָתִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ֲעׂשֵ
יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ָאֵמן  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹוׂשֶ תּוב, ַמְגּדִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה לג

ִרית, ֵהם  ּבְ ה אֹו  ֲחֻתּנָ גֹון  ּכְ ָמחֹות,  ַהּשְׂ ל  ּכָ
ֵאין  ַהּסֹוף  ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְוִאם  ָעָתן,  ׁשְ ּבִ ַרק 
ְוכּו'.  ָאָדם  סֹוף  י:  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ְמָחה  ׂשִ ׁשּום 

ל ַהּסֹוף, ָאז  ל ַעל ַהּסֹוף ׁשֶ ּכֵ ֲאָבל ִאם ִיְסּתַ
ַהְינּו  ל סֹוף ּדְ י סֹוף ּכָ ֹמַח ְמֹאד, ּכִ ֵיׁש לֹו ִלׂשְ

ִנים: ן ּפְ ְכִלית הּוא טֹוב ְמֹאד ְוכּו' ַעּיֵ ַהּתַ
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ּתֹוָרה לד

ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 
ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהּכֹל,  ֶֹרׁש  ּשׁ ַעל 
ֹמַח  ָמחֹות ַיַחד. ְוָאז יּוַכל ִלׂשְ ַהּטֹובֹות ְוַהּשְׂ
ל ַעל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ דֹוָלה ְמֹאד.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ִנְכָלִלין  ָאז  טֹוב  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ַהּכֹל  ׁשֶֹרׁש 
ָמחֹות ַיַחד, ּוְמִאיִרין  ל ַהּטֹובֹות ְוָכל ַהּשְׂ ּכָ

דֹול ְמֹאד: אֹור ּגָ ּבְ

ה ְלתֹוָרה לד ִפּלָ ּתְ

ׂשֹון  ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ יִמיְנָך ֶנַצח. ּתַ ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ים ׂשַֹבע ְשָמחֹות ֶאת ּפָ )כז( ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ

ל  ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ יָת. ָהׁשִ ּכִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ּדִ ְמָחה ּתָ ְוׂשִ
ה  ַהְרּבֵ י  ִקְלַקְלּתִ י  ּכִ ָוֶנֶפׁש,  גּוף  ּבְ ית  ּיִ ֲאִמּתִ ְמָחה  ִמּשִׂ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ עֹוָלם, 
ֶהם ִעְנָיִני  רּוֵפי אֹוִתּיֹות ְלַכּנֹות ּבָ ר ָספּו ַתּמּו ַהּצֵ ר, ַעד ֲאׁשֶ ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ עּור  ִלי ׁשִ ְמֹאד ּבְ
ר ָמה  ם, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ְוַקּיָ ים, ֵאל ַחי  ַמִ ָ ּשׁ ּבַ ְוִחּיּוִבי ֶהָעצּום. ָאִבי ׁשֶ ּוְפָגִמי  ְוִקְלקּוִלי 
ַמְלּתָ  ַרֲחֶמיָך, ּגָ ְמָחה ָעַלי. ְוִאם ּבְ יְך ַהּשִׂ ה ָעַלי ְמֹאד ְלַהְמׁשִ ה ָקׁשֶ ל ֵאּלֶ ק, ֵהן ַעל ּכָ ֶאְצַטּדָ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַוֲעַזְרּתַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִמזֶַּרע  ִלְהיֹות  יָתִני  ְוִזּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָלֶנַצח  ַרּבֹות  י טֹובֹות  ִעּמִ
ְלָכל  ָלנּו  ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ִמְצֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות 
טּוְבָך  נּו ּבְ אי, ְוֵתִטיב ִעּמָ ַוּדַ ֵננּו ּבְ ַתּקְ ל סֹוף ּתְ ְקָוה ְלַאֲחִרית טֹוב, ְוסֹוף ּכָ ָרֵאל ּתִ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ
חּות  ל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם, ֲאִפּלּו ַהּפָ ֹמַח ּכָ זֶה ֵיׁש ָלנּו ִלׂשְ ר ּבָ ַעם ִזיֶוָך, ֲאׁשֶ ְצִחי ְוַתְטִעיֵמנּו ִמּנֹ ַהּנִ
ֵלמּות  ׁשְ ְמָחה ּבִ ְהֶיה ַהּשִׂ ּתִ ּגּוִפי ׁשֶ זֶה ִעם  ֹמַח ּבָ ה ִלי ִלׂשְ ל זֶה, ָקׁשֶ חּוִתים. ַאְך ִעם ּכָ ּפְ ּבַ ׁשֶ
ל־ י ּכָ ּוָפַגְמּתִ י  ְלַקְלּתִ ּקִ ׁשֶ ְלקּוִלים  ְוַהּקִ ָגִמים  ל ַהּפְ ּכָ ַעְצִמי  ּבְ י  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ָוֶנֶפׁש, ֵמֲחַמת  גּוף  ּבְ
ְדָרֶכיָך  ּבִ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ְוַהֶחְדָוה,  ְמָחה  ַהּשִׂ ֲאדֹון  ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ְך.  ּכָ
ה  י ַאּתָ גּוף ָוֶנֶפׁש, ּכִ ֱאֶמת ּבְ ֵלָמה ּבֶ ְמָחה ׁשְ ה ְלׂשִ י־ֵכן ֶאְזּכֶ ַאף־ַעל־ּפִ יֵעִני ׁשֶ ְפָלִאים ְותֹוׁשִ ַהּנִ
י  י ּוָפַגְמּתִ ָעַבְרּתִ ָך ּוְבָכל ַמה ׁשֶ ה ִמּמְ ה. ּוְבֹגֶדל ִרחּוִקי ַעּתָ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ֹכל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ
ִנְפְלאֹוֶתיָך  ב ּבְ ה ָיֹכל ְלַסּבֵ יַע. ְוַאּתָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ים ְיֹהָוה ְוַאּתָ ל זֶה ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ה, ִעם ּכָ ַעד ֵהּנָ
ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ גּוף ָוֶנֶפׁש. ּכִ ֱאֶמת ּבְ ִמיד ּבֶ ֵמַח ּתָ ם ָאֹנִכי ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ ה ּגַ ֶאְזּכֶ ַהּנֹוָראֹות, ׁשֶ
י  חֹוָרה ַעד ָקֵצה ָהַאֲחרֹון, ּכִ ה ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֵמַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ּמָ ַמִים, ּכַ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
אִתי. ַרֵחם ָעַלי ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, טֹוב ּוֵמִטיב  ּבָ ֶ אִתי ְלַמה ּשׁ עֹוְכָרי, ְוַעל־ָיָדם ּבָ ֵהם ָהיּו ּבְ
ן ִלי  ּיֹות ְוִנְצִחּיֹות, ּתֶ לֹות ִויׁשּועֹות ֲאִמּתִ ים, ָמֵלא ֶחְמלֹות ַוֲחִנינֹות, ָמֵלא ַהּצָ ּלִ ַלּכֹל, חֹוֵמל ּדַ
יֵעִני  ֱאֶמת. ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ גּוף ָוֶנֶפׁש ּבֶ ְמָחה ָתִמיד ּבְ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ִני ֵמַעּתָ ִתְקָוה ְוֹלא אֹוַבד. ַזּכֵ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  י, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ִלּבִ ְמָחה ּבְ ן ׂשִ ּתֵ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ִמיד ַעל ַהּסֹוף ָהַאֲחרֹון, ּבְ ל ּתָ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ְלּבּוִלים ְוָכל  בֹות ָרעֹות ְוָכל ַהִהְרהּוִרים ָרִעים ְוָכל ַהּבִ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ל ָרע, ְלָגֵרׁש ּכָ ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ
ל ֵמָעַלי ַעל־ְיֵדי  ַוֲאַבּטֵ ק  ַוֲאַסּלֵ ַהּכֹל ֲאָגֵרׁש  ּוִמּדֹות ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ ְוָכל  ָהַרְעיֹוִנים ָרִעים 
ֵבדּות, ַעד  ְוַהּכְ ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ל  ֹכּ ֶנֶגד  קּות  ר ַהִהְתַחזְּ ִעּקָ ֵהם  ׁשֶ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ

ֱאֶמת, ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל: ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ר ֶאְזּכֶ ֲאׁשֶ
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ָמחֹות  ַהּשְׂ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ֶֹרׁש  ַהּשׁ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָתִמיד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך,  ּבְ ְוַתַעְזֵרִני 
ָכל  ֱאֶמת ּבְ ֹמַח ּבֶ ה ִלׂשְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָמחֹות ַיַחד, ּבְ ל ַהּשְׂ ִצין ּוְמִאיִרין ּכָ ם ִנְתַקּבְ ָ ּשׁ ְוַהּטֹובֹות, ׁשֶ
ְכִלית. ְוָתִאיר אֹור  ְלָבִבי ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ְמָחה ּבִ ה ַהּשִׂ ָמחֹות ַיַחד. ְוִתְתַרּבֶ ַהּטֹובֹות ְוַהּשְׂ
ל  ִמּכָ ְוַהִהְתנֹוְצצּות  ַהֶהָארֹות  ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ְמֹאד  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ אֹור  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְמָחה  ַהּשִׂ
ּה, ְוָיִאירּו זֶה ָלזֶה ְוִיְתנֹוְצצּו  ְמָחה ַלֲחֵבְרּתָ ְמָחה ְוׂשִ ל ׂשִ ִאיר ּכָ ּתָ ָמחֹות ְוַהּטֹובֹות ַיַחד, ׁשֶ ַהּשְׂ
דֹול ְוֶנֱעָרב ְוִנְפָלא  אֹור ּגָ ה ּבְ דֹוׁשָ ְמָחה ַהּקְ ל אֹור ַהּשִׂ ִאיר ְוַתְבִהיק ְוִתְגּדַ ּתָ זֶה ָלזֶה, ַעד ׁשֶ
ֱאֶמת,  ּבֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְכִלית,  ּתַ ְוֵאין  סֹוף  ֵאין  ַעד  ְמֹאד  ְמֹאד 

ֱאֶמת: גּוף ָוֶנֶפׁש ּבֶ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ְגּ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ּבְ

ֹמַח  ָך ִלׂשְ ָרֵאל ַעם ָקְדׁשֶ ה ֵיׁש ָלנּו ִיׂשְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה יֹוֵדַע ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָמֵלא ַרֲחִמים, ּכַ י ַאּתָ ּכִ
יָת ִעם  ר ָעׂשִ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ֹמַח ַעל ּכָ ה ֵיׁש ִלי ִלׂשְ ּמָ ל ְוָהֶאְביֹון, ּכַ ִמיד. ּוִבְפָרט ָאֹנִכי ַהּדַ ּתָ
ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָך,  ָקְדׁשֶ ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְכַלל  ּבִ ִלְהיֹות  יָתִני  ִזּכִ ר  ֲאׁשֶ ָך  ַעְבּדֶ
דֹול  ְמָך ַהּגָ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ ְורֹוַמְמּתָ
ָלֶנַצח.  ְלַזּכֹוֵתינּו  ַהזֶּה,  ּיֹום  ּכַ ְלַחּיֹוֵתנּו  ּוִמְצֹות  יָת ָלנּו תֹוָרה  ְוִהְרּבֵ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת.  ְוַהּקָ
ָכל  ים, ַלֲחֹטף ּבְ ּלִ ּקַ ּבַ ל ׁשֶ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ַהּקַ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ְצֹות זֹוֶכה ּכָ י ֵמִרּבּוי ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּכִ
ה ַמֲעלֹות טֹובֹות  ה ְוַכּמָ ּמָ ה ִמְצֹות ְקדֹוׁשֹות. ּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ יֹום ּכַ
ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  נּו,  ּיֵ ּדַ ַאַחת  ְצָוה  ִמּמִ ַאַחת  ה  ְנֻקּדָ א  ֶאּלָ ָלנּו  ָנַתּתָ  ֹלא  ִאּלּו  ָעֵלינּו,  קֹום  ַלּמָ
ַרּבֹות  ּוִמְצֹות  תֹוָרה  ּבְ אֹוָתנּו  ְרּתָ  ִהְכּתַ ׁשֶ ָעֵלינּו,  קֹום  ַלּמָ ֶלת  ּוְמֻכּפֶ פּוָלה  ּכְ טֹוָבה  ה  ְוַכּמָ
ֹבֶתיָך ֵאֵלינּו, ֵאין ֲעֹרְך  ה ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ יָת ַאּתָ ה, ַרּבֹות ָעׂשִ ֵאּלֶ ּוְנִעימֹות ּכָ
ָעְזֵרִני ָמֵלא  ְגמּולֹוִהי ָעָלי.  ּתַ ל  ּכָ יב ַליֹהָוה  ר. ָמה ָאׁשִ ָרה ַעְצמּו ִמַסּפֵ ַוֲאַדּבֵ יָדה  ַאּגִ ֵאֶליָך 
ְמָחה  י ָתִמיד, ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ ִלּבִ ְמָחה ַהזֹּאת ּבְ יׁש ַהּשִׂ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ָרֵאל, ׁשֶ ְמַחת ִיׂשְ ַרֲחִמים, ׂשִ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ָלֵצאת ְלֵחרּות  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה. ּבְ דֹוׁשָ ים, ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְך, ּוְבַצּדִ ּבָ
ְוָלׁשּוב  לֹום,  ׁשָ ּבְ ֵמֶהם  ָלֵצאת  ֶהם,  ּבָ י  ְדּתִ ְלּכַ ּנִ ׁשֶ ָים  ִמְמצּולֹות  ָלׁשּוב  ְלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה 
ֱאֶמת  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ּכִ ה ִלְהיֹות ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ה ְוַעד עֹוָלם. ׁשֶ ֵלם ֵמַעּתָ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵאֶליָך ּבֶ
י ָהַרע  ְרּכִ ה ּדַ ֵעיֶניָך ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ְוֶאֱעֹזב ֵמַעּתָ ה עֹוד ָהַרע ּבְ ִמיד, ְוֹלא ֶאֱעׂשֶ ּתָ
ִיְהֶיה  ְיֹהָוה  ְוֶחְדַות  ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ְוׂשָ ְוֶחְדָוה  ֹעז  ּבְ ֵעת,  ָכל  ּבְ ְוֶאְתַחזֵּק  ָהָרעֹות.  בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ
ְוַלְחׁשֹב  ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ְוַעל  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ַעל  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ י  ְמֻעזִּ
ָמֵלא  ָלל.  ּכְ ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ִלי  ּבְ ִמיד,  ּתָ ּוְטהֹורֹות  ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ַרק  ֵעת  ָכל  ּבְ
דֹול ְוַהּנֹוָרא ְלַבד  ָך ַהּגָ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ ִמיד, ּכִ יׁשּוָעֶתָך ּתָ ֵחִני ּבִ ּמְ ֵעִני ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ ַרֲחִמים, ׂשַ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי  יׁשּוָעֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י. ָאִגיָלה ְוֶאְשְֹמָחה ּבִ ָטְחּתִ ּבָ

ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן:

ּתֹוָרה לה

לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ָראּוי ָלֶהם ֵליַדע ֲעִתידֹות:



ְנָיָנא י ּתֹוָרה לו ּתִ תשסח

ּתֹוָרה לו

ְפָלא.  ְוַהּנִ ח  ַהּצַ אֹורֹו  ם  ְוִנְסּתָ ה  ְחּפֶ ּנֶ ׁשֶ רֹות  ְוַהְסּתָ ִחפּוִיים  ָעָליו  ֵיׁש  ֵסֶפר,  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ
ים ְוכּו': ִריָכה ֵהם ְמַחּפִ ל ַהּכְ ים ׁשֶ ּפִ ְוַהּדַ

ּתֹוָרה לז

ם א.  ֵ ַהּשׁ ַלֲעֹבד  ַרק  הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ
ֵדי  ַרְך, ּכְ מֹו ִיְתּבָ ְדָרָכיו ִלׁשְ ַרְך ְוֵליֵלְך ּבִ ִיְתּבָ
ְרצֹונֹו  זֶּהּו  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ יר אֹותֹו  ְלַהּכִ ִלְזּכֹות 
א  ִביל עֹוָלם ַהּבָ ׁשְ עֹוֵבד ּבִ י ִמי ׁשֶ ַרְך. ּכִ ִיְתּבָ
ְטנֹו  א ּבִ רֹוֶצה ְלַמּלֵ ֶטן, ׁשֶ זֶהּו ִנְקָרא ִמּלּוי ּבֶ
אי  ַוּדַ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ י ׁשֶ א. ַאף־ַעל־ּפִ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ
ִביל  ׁשְ ם ֲאִפּלּו ּבִ ֵ טֹוב יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַלֲעֹבד ַהּשׁ
ְרּדֹף ַאַחר ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַחס  א ִמּלִ עֹוָלם ַהּבָ
ִביל  ׁשְ ם ֲאִפּלּו ּבִ ֵ עֹוֵבד ַהּשׁ לֹום, ְוַגם זֶה ׁשֶ ְוׁשָ
ִמזֶּה  יֹוֵתר  ָחָכם  הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ א,  ַהּבָ עֹוָלם 
י  ּכִ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ִביל  ׁשְ ּבִ ָיָמיו  ל  ּכָ ַע  ְתַיּגֵ ּמִ ׁשֶ
ַאף־ ָלַעד,  ם  ּיָ ַהּקַ עֹוָלם  ְלַעְצמֹו  ּבֹוֵחר  זֶה 
הּוא  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

יר  ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהּכִ ַרְך ּכְ ַרק ַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתּבָ
ַרְך: זֶּהּו ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַרְך, ׁשֶ אֹותֹו ִיְתּבָ

ְורֹוֵדף ב.  ַעְצמֹו,  ׁש  ְמַקּדֵ ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ּכְ
ָממֹון,  ֶלֱאֹסף  ּומֹוָתרֹות  ֲאוֹות  ּתַ ַאַחר 
זֶה  ְלָבָניו,  ה  ָ ְיֻרּשׁ ִאיר  ְלַהׁשְ ָיָמיו  ה  ּוְמַבּלֶ
ִמי  מֹו  ּכְ הּוא  ְלָבָניו  ִאיר  ׁשְ ּמַ ׁשֶ מֹון  ַהּמָ
ִטּנּוף  ְולֹוֵקַח  ִטּנּוף,  ּבְ ַעְצמֹו  ַלְכֵלְך  ּמְ ׁשֶ
ן  ַעּיֵ ְפִנים  ּבִ ְמֹבָאר  ּכַ ּנּוף,  ַהּטִ ַעל  ה  ּוְמַכּסֶ
ְזכּותֹו  ִאיר  ְלַהׁשְ רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ם.  ׁשָ
ֵלמּות.  ַהּשְׁ ְכִלית  ּתַ ֵאינֹו  זֶה  ם  ּגַ ְלָבָניו, 
ָכל זֶה  ֵלִמים ֵאין ּבֹוֲחִרים ּבְ יִקים ַהּשְׁ ּדִ ְוַהּצַ

ַרְך: אֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ָלל, ַרק ְלַמּלְ ּכְ

ה ְלתֹוָרה לז ִפָלּ ּתְ

בֹוְדָך  ִביל ּכְ ׁשְ ים ַרק ּבִ דֹוׁשִ ְדָרֶכיָך ַהּקְ נּו ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ְוֵליֵלְך ּבִ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*א( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְכִלית,  זֶּהּו ִעיָקר ַהּתַ ַרְך, ׁשֶ יר אֹוְתָך ִיְתּבָ ה ָלַדַעת ּוְלַהּכִ ְזּכֶ ּנִ ַרְך, ּוִבְכֵדי ׁשֶ ֶמָך ִיְתּבָ ת ׁשְ ַ ּוְקֻדּשׁ
ּלֹא  ֲעָיא ׁשֶ ַרְך, ְוֹלא ִמּבַ ֲעבֹוָדֶתָך ַרק ְלַמּלֹאות ְרצֹוְנָך ִיְתּבָ ָנה ַאֶחֶרת ּבַ ּוָ ְוֹלא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ּכַ
ּלֹא  ם ׁשֶ ִעְסֵקי עֹוָלם ַהזֶּה, ַאף ּגַ ְצִליַח אֹוָתנּו ּבְ ּתַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֲעבֹוָדֵתנּו אֹוְתָך ּבִ ָנֵתנּו ּבַ ּוָ ְהֶיה ּכַ ּתִ
ל ֲעבֹוָדֵתנּו  א, ַרק ִעיָקר ּכָ ִביל ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי זֶה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ן ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבִ ם ּכֵ ן ּגַ ְנַכּוֵ
ֹנַעם  ּבְ ְוַלֲחזֹות  אֹוְתָך  ְוָלַדַעת  יר  ּוְלַהּכִ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ִיְהֶיה  ַרְך  ִיְתּבָ אֹוְתָך 
ֲאַות ָממֹון, ְוֹלא ִיְהֶיה  ֲאוֹות ָרעֹות, ּוִבְפָרט ִמּתַ ל ַהּתַ ְמֶרּנּו ִמּכָ ֵהיָכלֹו, ְוִתׁשְ ר ּבְ ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ
ה  ְוִנְזּכֶ מֹון ְלָבֵנינּו,  ִביל ְלהֹוִריׁש ַהּמָ ׁשְ ָלל ַאף ּבִ ָלנּו ׁשּום ָרצֹון ּוְתׁשּוָקה ְוַתֲאָוה ְלָממֹון ּכְ
ה  ּמָ ים ּבֹו ּכַ ׁשִ בֹוּהַ ְמֹאד ּוְמלּוּבָ ה הּוא ּגָ ָ ְקֻדּשׁ מֹון ּדִ ֱאֶמת ַהּמָ ּבֶ י ַאף ׁשֶ ֵליַדע ּוְלָהִבין ֵהיֵטב ּכִ
מּור,  ֲאַות עֹוָלם ַהזֶּה הּוא מֹוָתרֹות ּגָ ל ּתַ מֹון ׁשֶ בֹוהֹות ְוֶעְליֹונּות ְמֹאד, ֲאָבל ַהּמָ ֹות ּגְ ְקֻדּשׁ
ב  חֹוׁשֵ י ִאם ׁשֶ יו, ּכִ ל ְיֵמי ַחּיָ ֲאַות ָממֹון ּכָ ל ּתַ רֹוֵדף ַאַחר ַהּמֹוָתרֹות ׁשֶ י ְלָהָאָדם ׁשֶ ְוֹלא ּדַ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִזּוּוֵגנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ְלָבָניו.  ה  ְירּוׁשָ מּור  ּגָ ַהּמֹוָתרֹות  זֶה  ְלָהִניַח  ֵאיְך  בֹות  ַמֲחׁשָ
ה ִלְראֹות  ים טֹוִבים, ְוִנְזּכֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ָלם ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ִנים ּוְלַגּדְ ה ְלהֹוִליד ּבָ ּוְבָטֳהָרה, ְוִנְזּכֶ
ְוַתְלִמיֵדי  יִקים  ַצּדִ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ְודֹורֹוֵתינּו  ֵנינּו  ּבָ ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ְלָבֵנינּו,  ִנים  ּבָ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה לח תשסטּתִ

ִביל ֲהָנַאת ַעְצֵמנּו  ׁשְ ּלֹא ּבִ ן ׁשֶ ם ּכֵ ִנים ִיְהֶיה ּגַ הֹוָלַדת ַהּבָ ָנֵתינּו ּבְ ּוָ ים, ְוָכל ּכַ ּיִ ֲחָכִמים ֲאִמּתִ
ֵנינּו  ל ֶאָחד ִמּבָ ּכָ ה ׁשֶ ְבִניְתָך, ְוִנְזּכֶ מּות ּתַ ְבָיכֹול ֶצֶלם ּדְ ִלים ַעל־ְיֵדי זֶה ּכִ ִביל ְלַהׁשְ ׁשְ ַרק ּבִ
ֶצֶלם  ַצְלמֹו ּבְ ְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ תּוב ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכְ מּות ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבֶ ִיְהֶיה לֹו ּדְ
ֱאֶמת  ה ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבֶ ִעיִמים, ְוִנְזּכֶ ּטֹוב ּוַבּנְ נֹוֵתינּו ּבַ ָרא ֹאתֹו. ְוַתֲאִריְך ָיֵמינּו ּוׁשְ ֱאֹלִהים ּבָ
ל ֲעבֹוָדֵתנּו  ְהֶיה ּכָ ּתִ נּו ׁשֶ ן, ּוְתַזּכֵ ם ּכֵ ָאר ְזֻכּיֹוֵתינּו ְלָבֵנינּו ַאֲחֵרינּו ּגַ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ינּו ְוׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ּכָ
א  ַכר עֹוָלם ַהּבָ ְקַות ׂשְ ִביל ּתִ ׁשְ ְקַות ַהְצָלַחת עֹוָלם ַהזֶּה ְוֹלא ּבִ ִביל ּתִ ׁשְ ֱאֶמת ֹלא ּבִ אֹוְתָך ּבֶ
ִביל  ׁשְ ֲעֹבד אֹוְתָך ּבִ ּנַ ָנֵתנּו ִיְהֶיה ׁשֶ ּוָ ָאר ְזכּוֵתנּו ְלָבֵנינּו. ַרק ִעיָקר ּכַ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְוֹלא ּבִ
נּו  ם ּבָ ְבָיכֹול, ִויֻקּיָ ֹנַעם ִזיָוְך ּכִ יר אֹוְתָך ְוַלֲחזֹות ּבְ ַרְך, ְוָלַדַעת ּוְלַהּכִ ְלַמּלֹאות ְרצֹוְנָך ִיְתּבָ

מּוָנֶתָך: ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפֶניָך ֶאׂשְ תּוב ֲאִני ּבְ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ּתֹוָרה לח

דֹול ְמֹאד, א.  יק ּגָ ּדִ ל ַהּצַ ִלְפָעִמים אֹורֹו ׁשֶ
ל  ְלַקּבֵ ָטן  ְלַהּקָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד 
ֵמֲחַמת  ְמקֹומֹו  ּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹורֹו 
ְלהֹוִריד  דֹול  ַהּגָ ֻמְכָרח  ן  ַעל־ּכֵ אֹור.  ִרּבּוי 
ֵאָליו,  ְוָלֶלֶכת  ָטן  ַהּקָ ֵאֶצל  ַעְצמֹו  ּוְלַהְכִניַע 
ֵדי  ַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתַמֵעט ָהאֹור ְקָצת, ּכְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְמקֹום  ִחיַנת: ּבִ לֹו. ְוזֶה ּבְ ָטן ְלַקּבְ ּיּוַכל ַהּקָ ׁשֶ

ם ָאנּו מֹוְצִאין ַעְנְוָתנּותֹו: תֹו ׁשָ ֻדּלָ ּגְ

ְלָהִאיר ב.  יק  ּדִ ַהּצַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ר  ִעּקַ
ם ּוְלהֹוִציָאם  ְעּתָ יל ּדַ ַתְלִמיָדיו, הּוא ְלַהְגּדִ ּבְ
ַגְדלּות, ְוִלְפָעִמים  ַקְטנּות ְלֹמִחין ּדְ ִמּמִֹחין ּדְ
ִנים  ּפָ ֶהָאַרת  ַעל־ְיֵדי  ֶהם  ּבָ ֵמִאיר  הּוא 
ָניו  ּפָ ָלֶהם  ּוֵמִאיר  ַנֵחם אֹוָתם  ּמְ ׁשֶ ְוֶנָחמֹות 
ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ְוִלְפָעִמים  ׂשֹוֲחקֹות,  ָפִנים  ּבְ
ל אֹורֹו ַעל־ְיֵדי־זֶה, ְוָאז ָצִריְך ְלָהִאיר  ְלַקּבֵ

ָרם  ְלַיּסְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִיּסּוִרין,  ַעל־ְיֵדי  ֶהם  ּבָ
ּיּוְכלּו  ְכֵדי ׁשֶ ל אֹוָתם, ּבִ ֵדי ְלַבּטֵ ּוְלַבזֹּוָתם ּכְ
ֵלק  ּדָ ָלא  ּדְ ָאָעא  ְבִחיַנת:  ּבִ אֹורֹו,  ל  ְלַקּבֵ

ין ֵלּה: ׁשִ ְמַבּטְ

יק ֻמְכָרח ִלְפָעִמים ְלהֹוִריד ג.  ּדִ ַהּצַ ֶ ַמה ּשׁ
ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ תֹו,  ֻדּלָ ִמּגְ ְקָצת  ַעְצמֹו  ל  ּוְלַבּטֵ
ְלִפי  ַרק  הּוא  זֶה  ל  ּכָ "ל,  ּנַ ּכַ ל  ְלַקּבֵ ָטן  ַהּקָ
ֲאָבל  ְלַמֲעָלתֹו,  חֹוזֵר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָעה,  ׁשָ
ָטן  ַהּקָ ֶאת  יל  ּוַמְגּדִ ן  ְמַתּקֵ ַעל־ְיֵדי־זֶה הּוא 
ַקְטנּות  ִעְנַין  ּבְ ים  ַרּבִ ִחּלּוִקים  ְוֵיׁש  ְלַגְמֵרי. 
ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ָטן  ַהּקָ ֵאֶצל  דֹול  ַהּגָ ְוַהְכָנַעת 
ְתנּוָעה  ּבִ ַרק  הּוא  ִלְפָעִמים  י  ּכִ אֹורֹו. 
ְוִלְנֹסַע  ָלֶלֶכת  ָצִריְך  ְוִלְפָעִמים  ָעְלָמא,  ּבְ

ֵאָליו, ְוַהּכֹל ְלִפי ָהִעְנָין:

ה ְלתֹוָרה לח ִפָלּ ּתְ

ָכל  ה ִלְהיֹות ְרִגיִלים ֶאְצָלם ּבְ ים, ְוִנְזּכֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ נּו ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ל עֹוָלם, ַזֵכּ )*ב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ נּו, ּבְ ְעּתֵ ְכֵלנּו ְוּדַ ָכל ֵעת ֶאל מֹוֵחנּו ְוׂשִ דֹוָלה ּבְ ל ֵמֶהם ֶהָאָרה ּגְ ה ְלַקּבֵ ַעם, ְוִנְזּכֶ ּפַ
ַגְדלּות, ְוַעל־ ַקְטנּות ְוַלֲעלֹות ְוָלבֹוא ִלְבִחיַנת מֹוִחין ּדְ ִחיַנת מֹוִחין ּדְ ַעל־ְיֵדי זֶה ָלֵצאת ִמּבְ

ֵלב  ָרֵאל, ּוְתעֹוֵרר ַרֲחִמים ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ִקין ּכָ ְיֵדי זֶה ִיְהיּו ִנְמּתָ
רּו ַעל  ֵניֶהם ֵאֵלינּו ִויַנֲחמּו אֹוָתנּו ִויַדּבְ ַרֲחִמים ְוָיִאירּו ּפְ ְיַקְרבּו אֹוָתנּו ּבְ ִדיֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ַהּצַ
ירֹות, ְוַתַעְזֵרנּו  ָפִנים ׂשֹוֲחקֹות ּוְמִאירֹות ּוַמְסּבִ ְבֵרי ִנחּוִמים ְוַאֲהָבה ְוִהְתָקְרבּות ּבְ נּו ּדִ ִלּבֵ



ה ְלתֹוָרה לח ִפָלּ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשע

נּו ָקׁשֹות  ִאּתָ רּו  ְיַדּבְ ִלְפָעִמים  דֹול, ַאף ִאם  ּגָ ְוָרצֹון  ַאֲהָבה  ּבְ ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ל  י ּכָ ֱאֶמת ּכִ ָלל, ַרק ֵנַדע ְוַנֲאִמין ּבֶ ים אֹוָתנּו, ְוֹלא ְנַהְרֵהר ַאֲחֵריֶהם ּכְ ִרים ּוְמַבזִּ ְוִיְהיּו ְמַיּסְ
ִמּיּותֹו,  ַבר ָעֵלינּו ַעזּּות ַהּגּוף ְוַתֲאֹוָתיו ְוַגׁשְ ּגָ נּו ֵאיְך ׁשֶ רֹוִאים ּבָ ֶ י ֵמֲחַמת ּשׁ זֶה ְלטֹוָבֵתנּו, ּכִ
ן ֻמְכָרִחים  ִנים, ְוַעל־ּכֵ ה ַעל־ְיֵדי ֶהָאַרת ּפָ דֹוׁשָ ל ֶהֱאָרָתם ַהּקְ ֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ֶ ַעד ּשׁ
ִמּיּות ְוַעזּּות ּגּוֵפנּו, ְוָאז ִיְהיּו ְיכֹוִלים  ׁשְ ל ּוְלַהְכִניַע ּגַ ֵדי ְלַבּטֵ ִיּסּוִרים ּוִבְזיֹונֹות ּכְ ר אֹוָתנּו ּבְ ְלַיּסֵ
ין  ׁשִ יּה ְנהֹוָרא ְמַבּטְ ֹלא ָסִליק ּבֵ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ָאָעא ּדְ נּו, ּוְכמֹו ׁשֶ ְלָהִאיר ּבָ
ה ָיַדְעּתָ  ל עֹוָלם, ַאּתָ ָמָתא ְוכּו'. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִנׁשְ יּה ְנהֹוָרא ּדְ ֵליּה, אֹוף ָהִכי ּגּוָפא ְדָלא ָסִליק ּבֵ
ַרְך  ִיְתּבָ אֹוְתָך  ֲעבֹוָדָתם  ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ָתם  ּגָ ַהּשַׂ ִנְפְלאֹות  ְוֹגֶדל  ֱאֶמת  ִדיֵקי  ַהּצַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַמֲעַלת 
ֵפל ְוֹגֶדל  ָ נּו ַהּשׁ נּו ּוִמעּוט ֶעְרּכֵ ְעּתֵ ִחיתּות ּדְ ה ָיַדְעּתָ ּגֹוֶדל ּפְ ָעה, ְוֵכן ַאּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּבְ
ִדיֵקי  ת ַהּצַ ַ ֲעַלת ְקֻדּשׁ ר ָאנּו ְרחֹוִקים ְמֹאד ִמּמַ ִמּיּוֵתנּו, ַעד ֲאׁשֶ רּות ַעזּּות ּגּוֵפנּו ְוַגׁשְ ּבְ ִהְתּגַ
ם  ר ַעל־ְיֵדי זֶה ּגַ ׁש, ַעד ֲאׁשֶ ְבִחיַנת ֵמֶהֶפְך ַאל ֵהֶפְך ַמּמָ ֶהם ּבִ ֲאַנְחנּו ִעּמָ ֱאֶמת, ְוִכְמַעט ׁשֶ
ׁש, ַאף  ֶהם ְוָסמּוְך ָלֶהם ַמּמָ ָאנּו זֹוִכים ִלְפָעִמים ֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ֲאֵליֶהם ְוִלְהיֹות ֶאְצָלם ְוִעּמָ ׁשֶ ּכְ
ן  דֹול ְמֹאד, ַעל־ּכֵ ה ֵמֲחַמת ִרּבּוי ָהאֹור ַהּגָ דֹוׁשָ ל ֶהֱאָרָתם ַהּקְ ר ָלנּו ְלַקּבֵ י ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ַעל ּפִ
ר  ִדיֵקי ֱאֶמת, ַעד ֲאׁשֶ ֵלב ַהּצַ דֹוִלים ּבְ חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָנא ָעֵלינּו ּוְתעֹוֵרר ָעֵלינּו ַרֲחִמים ּגְ
ְטנּות  ת ָהֲעָנָוה ְוַהּקַ ִמּדַ ׁשּו ּבְ ה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּוָתם, ְוִיְתַלּבְ ם ַאּתָ ָתם ׁשָ ֻדּלָ ְמקֹום ּגְ ַעל־ְיֵדי זֶה ּבִ
ְפלּות ּוְפִחיתּות ַמְדֵרגֹוֵתינּו, ִויַצְמְצמּו אֹוָרם  ּיֹוִרידּו ַעְצָמם ֵאֵלינּו ֶאל עֹוֶמק ׁשִ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכַ ּכָ
ְמֹאד  ָפִלים  ַהּשְׁ ים  ַטּנִ ַהּקְ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ֵאּלּו,  ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ים  ּוְלבּוׁשִ ִציְמצּוִמים  ּבְ דֹול  ַהּגָ
ר  ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל ּכַ דֹול ּכָ ם ַרֲחָמנּות ּגָ ִלּבָ ן ּבְ ה, ְוִתּתֵ דֹוׁשָ ם ַהּקְ ְעּתָ ל ֶהָאַרת ּדַ ִנְהֶיה ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ
ם  בֹוֵאנּו ְלֵביָתם ָנאָוה קֹוֶדׁש, ַרק ַאף ּגַ טֹובֹוֵתינּו ְוִתּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבְ לּו ּבְ ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ י ׁשֶ ֹלא ּדַ
ל  ַעל־ְיֵדי ּכָ ְכֵדי ׁשֶ בֹוֵתנּו, ּבִ ִביל זֶה ֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ִלְמקֹומֹות מֹוׁשְ ׁשְ ִיְהיּו ַמְטִריִחים ַעְצָמם ּבִ

לֹו. ּנּוַכל ְלַקּבְ ְכֵדי ׁשֶ יֹוֵתר ּבִ דֹול ּבְ ש אֹוָרם ַהּגָ זֶה ִיְתַמֵעט ְוִיְתַצְמֵצם ְוִיְתַלּבֵ

יִקים  ּדִ ת ֲעבֹוַדת ַהּצַ ַ ֹגֶדל ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ אי ָאנּו יֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ּבְ ַוּדַ ל עֹוָלם, ּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל  ְלַבּטֵ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ׁשֶ ָרעֹון  ְוַהּגֵ ַהֶהְפֵסד  ּגֹוֶדל  ִמזֶּה  מּוָבן  יָלא  ּוִמּמֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ִלְנֹסַע  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ֵאֵלינּו,  ַעְצָמם  ּוְלהֹוִריד  ָגָתם  ְוַהּשָׂ ֵמֲעבֹוָדָתם  ְקָצת  ַעְצָמם 
דֹוִלים,  ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ָבר הֹוַדְעּתָ ָלנּו ּבְ י ֵכן ּכְ יָתם ֲעבּור זֶה, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ּוְלַטְלֵטל ַעְצָמם ִמּבֵ
ּקּון  ֶנֶגד ַהּתִ ָעה, ּכְ הּוא ַרק ְלִפי ׁשָ דֹול ׁשֶ ל ַהּגָ ָרעֹון ְוַהֶהְפֵסד ׁשֶ ל ַהּגֵ ב ְלָפֶניָך ּכָ ֵאין ֶנְחׁשָ ֶ ּשׁ
ן חּוס ַוֲחֹמל  ילֹו ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַגְמֵרי. ַעל־ּכֵ נֹו ּוַמְגּדִ י הּוא ְמַתּקְ ָטן, ּכִ ּקָ ה ַעל־ְיֵדי זֶה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ
לֹום,  נּו ָלִריק ַחס ְוׁשָ יִקים ִעּמָ ּדִ ְהֶיה ְיִגיַעת ַהּצַ ּלֹא ּתִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ָעֵלינּו ּבִ
ַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה ְמֹאד  בֹוּהַ ּבְ ה, ְוַהּגָ דֹוׁשָ ִלים ַעְצָמם ֵמֲעבֹוָדָתם ַהּקְ ר ֵהם ְמַבּטְ ֲאׁשֶ אי ּכַ ַוּדַ י ּבְ ּכִ
ָאה ַמאן ְדָאִחיד  י ַזּכָ נּו, ּכִ ם ּבָ ם ּגַ ְעּתָ ת ּדַ ַ נּו ּוְלָהִאיר ְקֻדּשׁ ּומֹוִריִדים ַעְצָמם ֵאֵלינּו ַלֲעֹסק ִעּמָ
ב,  ַיד ַהַחּיָ אֹוֵחז ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ִלים )ַאׁשְ ֲאַגר ׁשְ ְתֵריהֹון ּוְלִמְקֵני ַיְתהֹון ּבַ ף ּבַ ָבא, ּוָבֵעי ְלִמְרּדַ ָיָדא ְדַחּיָ ּבְ
ִמּיּות  נּו ְוַגׁשְ ְעּתֵ ל זֶה ִאם ֵמֲחַמת ֲעִכיַרת ּדַ ֶכֶסף ָמֵלא(. ְוַאַחר ּכָ ְוָצִריְך ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם ְוִלְקנֹות אֹוָתם ּבְ

ן  לֹום. ַעל־ּכֵ דֹול ִמזֶּה ַחס ְוׁשָ אי ֵאין ֶהְפֵסד ּגָ ַוּדַ ָראּוי, ּבְ ל ֵמֶהם ּכָ ּגּוֵפנּו ֵאין ָאנּו זֹוִכים ְלַקּבֵ
ה  ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ ִתּקּון ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ׁשְ ִדיֵקי ֱאֶמת ַהּמִ ל ַהּצַ ְזכּות ּכָ חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּבִ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה לט תשעאּתִ

ה  דֹוׁשָ ם ַהּקְ ְעּתָ ֱאֶמת ֶנֶגד ּדַ נּו ּבֶ ְעּתֵ ל ּדַ ְכֵמנּו ּוְלַבּטֵ נּו ּוְלַהּטֹות ׁשִ ִנים ְלַהְכִניַע ָעְרּפֵ ל ּפָ ַעל ּכָ
ה  דֹוׁשָ ל ֵמֶהם ֶהֱאָרָתם ַהּקְ ֱאֶמת ּוְלַקּבֵ ה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ִדיֵקי ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ל ַהּצַ ׁשֶ
ְבִחיַנת ַהְכָנָעה  ּיֹוִרידּו ַעְצָמם ֵאֵלינּו ּבִ דֹול ָעֵלינּו ַעד ׁשֶ ם ַרֲחָמנּות ּגָ ִלּבָ ן ּבְ ֵלמּות, ְוִתּתֵ ׁשְ ּבִ
ְוָאז  ׁש,  ַמּמָ ֵאֵלינּו  ְסמּוִכים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכַ ל  ּכָ דֹול  ּגָ ְוִהְתָקְרבּות  ּוְבַאֲהָבה  דֹול  ּגָ ְוַקְטנּות 
ה  ְוִנְכּבָ נּו  ְמֵטם ִלּבֵ י ִנּטַ ָבר ָיַדְעּתָ ּכִ י ּכְ ה, ּכִ דֹוׁשָ ל ֵמֶהם ֶהֱאָרָתם ַהּקְ ְקָוה ְלַקּבֵ אּוַלי ֵיׁש ּתִ
ָלל, ּוֵמֲחַמת זֶה  ֵאין ּבֹו ׁשּום אֹור ַעְצמֹו ּכְ ֶ ְך ַעד ּשׁ ל ּכַ נּו ּוֹמֵחנּו ּכָ ְעּתֵ ְכֵלנּו ְוּדַ ק אֹור ׂשִ ּלֵ ְוִנְסּתַ
מּור  ֵקרּוב ּגָ ׁש ְלָהאֹור ּבְ ָקְרִבים אֹותֹו ַמּמָ ּמְ ׁשֶ י ִאם ּכְ ֵאין ְיכֹוִלים ְלַהְדִליקֹו ּוְלָהִאיר ּבֹו, ּכִ
ֵאין ּבֹו ׁשּום אֹור, ָאז ֵאין ְיכֹוִלים ְלַהְדִליקֹו  ֶ ּשׁ ה ַעד  ְכּבָ ּנִ ׁשֶ ר  ל ַהּנֵ ָמׁשָ ּכְ ׁש,  ְוָסמּוְך לֹו ַמּמָ
ן חּוס ַוֲחֹמל  ׁש ְלָהאֹור אֹו ָהאֹור ֵאָליו. ַעל־ּכֵ ָקְרִבים אֹותֹו ָסמּוְך ַמּמָ ּמְ ׁשֶ י ִאם ּכְ ֵמָרחֹוק ּכִ
זֶה  ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ׁש,  ַמּמָ ָלנּו  ָסמּוְך  ּבְ ֵאֵלינּו  ְתָקְרבּו  ּיִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵלב  ּבְ ְוֶתן  ָעֵלינּו 
ּוְלָבֵבנּו,  נּו  ְעּתֵ ְוּדַ ְכֵלנּו  ְוׂשִ ֹמֵחנּו  ּבְ מֹוֵתנּו  ְוִנׁשְ ְורּוֵחנּו  נּו  ַנְפׁשֵ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶהֱאָרָתם  ל  ְלַקּבֵ
ֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה  ָך ּבֶ דֹוָלה ְלָעְבּדְ ִהְתַלֲהבּות ּגְ ְתַלֵהב ְלָבֵבנּו ֵאֶליָך ּבְ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ים ֹלא יּוְכלּו  ְלֶהֶבת ָיּה, ַמִים ַרּבִ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ תּוב: ְרׁשָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ דֹוָלה, ִויֻקּיָ ּגְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ְטפּוָה. ָאֵמן ּכֵ ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיׁשְ

ּתֹוָרה לט

ִביל א.  ׁשְ ּבִ ַרק  ִנְבָרא  ַלּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל 
ִריָאָתם  ּבְ ר  ִעּקַ ַעְצָמן  ּבְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָרֵאל.  ִיׂשְ
י  ְכִלית. ּכִ הּוא ַהּתַ ת ׁשֶ ּבָ ִחיַנת ׁשַ ִביל ּבְ ׁשְ ּבִ
ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ ְכִלית  ּתַ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ
ת.  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ מֹות, עֹוָלם ׁשֶ ׁשָ הּוא עֹוָלם ַהּנְ ׁשֶ
ִלי  ָראּוי ּבְ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יגּו ֶאת ַהּשׁ ם ַיּשִׂ ָ ּשׁ ׁשֶ
יל. ְוָכל ֶאָחד ִיְהֶיה ַמְרֶאה  ְבּדִ ׁשּום ָמָסְך ַהּמַ
מֹו  ְעָיהּו כה, ט(, ּכְ ינּו לֹו" )ְיׁשַ עֹו: "זֶה ה' ִקּוִ ֶאְצּבָ ּבְ
ֲעִנית לא(.  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּתַ ׁשֶ
ֵלמּות,  ׁשְ יג ּבִ ר ְלַהּשִׂ ְכִלית ִאי ֶאְפׁשָ ְוזֶה ַהּתַ
עֹוָלם ַהזֶּה  ָמה ּבָ ׁשָ עֹוֶבֶרת ַהּנְ ַרק ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ָפל  ָ ַהּשׁ
ן  )ַעּיֵ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְפְלאֹות  ִמּנִ ֱאֶמת  ּבֶ ְוזֶה 
ָלַדַעת  ִעּיּונֹו  ְלַהֲעִמיק  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִנים(.  ּפְ

ל  ַרְך, ַעל־ְיֵדי ּכָ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ יר ּגְ ּוְלַהּכִ
ַתְבִניתֹו  ּבְ רֹוֶאה  ׁשֶ ִריָאה  ֵמַהּבְ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ
ְוַכּיֹוֵצא  ּוִבְנָינֹו  ֵאיָבָריו  ְפָרִטּיּות  ּבִ ּוְדמּותֹו 
ר ָיבֹוא  זֶה, ַעד ֲאׁשֶ ַרְך ּבָ זֶה, ּוְלָעְבדֹו ִיְתּבָ ּבָ

הּוא  ָבר ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּדָ ְכִלית ׁשֶ ִלְבִחיַנת ַהּתַ
מֹונּו  ּכָ ֵעֶרְך  י  ּוְקַטּנֵ "ל.  ּנַ ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ
ִאי  חּוָתה ְמֹאד, ׁשֶ ַמְדֵרָגה ּפְ נּו ּבְ ּלָ ּכֻ ַהּיֹום ׁשֶ
ָלנּו  ֵיׁש  ֹזאת,  ִליִדיָעה  ָלבֹוא  ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ
ן ְוָהָיה ָלנּו  ּתֹוֵקק ְמֹאד, ִמי ִיּתֵ ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ
ְלָהִאיר  ּיּוַכל  ׁשֶ ֶנֱאָמן  רֹוֶעה  ַהּדֹור  ַמְנִהיג 
ה  ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ "ל, ּכְ ָגה ַהּנַ נּו ַהְיִדיָעה ְוַהּשָׂ ם ּבָ ּגַ

ְכִלית: ָלבֹוא ֶאל ַהּתַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  ב.  ֶ ַמה ּשׁ
ְבָרא',  ּנִ ֶ ּלֹא ִנְבָרא יֹוֵתר ִמּשׁ 'נֹוַח לֹו ָלָאָדם ׁשֶ
ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ַרק  ֶנֱאָמִרים  ָבִרים  ַהּדְ ֵאין 
ל ֶאָחד  ּסֹוֵבל ּכָ ּסּוִרים ׁשֶ רֹות ְוַהּיִ ִפי ַהּצָ ּכְ ׁשֶ
אי ָהָיה טֹוב יֹוֵתר ִאם ֹלא  ַוּדַ עֹוָלם ַהזֶּה, ּבְ ּבָ
אי  ַוּדַ א ּבְ עֹוָלם ַהּבָ ָלל. ֲאָבל ּבָ ָהָיה ִנְבָרא ּכְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  י  ּכִ ְבָרא,  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵתר  טֹוב 

"ל: ּנַ ְכִלית ּכַ ִאים ֶאל ַהּתַ ְיָקא ּבָ ּדַ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה מ ּתִ תשעב

ּתֹוָרה מ

ַעם א.  ּטָ ׁשֶ ָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי 
ָיכֹול  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַטַעם  ֱאֶמת  ּבֶ
ַעל  יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ָהָיה  ִאם  ַאֵחר  ּבְ יר  ְלַהּכִ
זֹּוֶכה ִלְהיֹות  י ִמי ׁשֶ ָנה, ִאם ָלאו. ּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ָכל  ָנה, ָאז ּבְ ָ י ַעל ֹראׁש ַהּשׁ יק ֲאִמּתִ ֵאֶצל ַצּדִ
ה אֹותֹו  ל, ַנֲעׂשֶ ּכֵ ָהִאיׁש ַהזֶּה ִמְסּתַ ָמקֹום ׁשֶ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ ֲאִויָרא  ְבִחיַנת  ּבִ ָהֲאִויר 
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַעם  ִמּטַ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ
יׁש  ְלַהְרּגִ ב  ְמֻחּיָ ֶעְרּכֹו, הּוא  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ
ּפֹוֵגַע ּוִמְתַוֵעד ַיַחד  ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ַטַעם ֶאֶרץ־ִיׂשְ
י ַעל  יק ֲאִמּתִ ָהָיה ֵאֶצל ַצּדִ ִעם זֶה ָהִאיׁש ׁשֶ
ָהֲאִויר  ה  ַנֲעׂשֶ ָידֹו  ַעל  י  ּכִ ָנה,  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ

"ל: ּנַ ָרֵאל ּכַ ְבִחיַנת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבִ

ָרֵאל הּוא ב.  ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ר ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ ִעּקַ
ַרְך, ֵמֲחַמת  ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ַרק ַעל־ְיֵדי ַהׁשְ
מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ּה  ּבָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ּה  ּבָ ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵעיֵני  ִמיד  "ּתָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ
ם  ׁשֵ ַעל  ְוֵעיַנִים  ְוכּו',  ָנה"  ָ ַהּשׁ ית  ֵמֵראׁשִ
ה יט, ה(, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ַהָחְכָמה ֶנֱאַמר )ּבְ

ים:  ת ַוֲאִויָרּה ַמְחּכִ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵני ָאָדם ג.  עֹוֵסק ְלָקֵרב ּבְ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ֲארּות  ַהִהְתּפָ ר  ִעּקַ הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
זֶּה  )ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֵאר  ִמְתּפָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ל  ּכָ ָידֹו  ַעל  י  ּכִ ַרְך(,  ִיְתּבָ ּלֹו  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ

ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ן ּכְ ֲארּות. ]ְוַעל־ּכֵ ַהִהְתָקְרבּות ְוַהִהְתּפָ
צֹוֶעֶקת:  ִכיָנה  ַהּשְׁ ֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 

ְבָיכֹול  ּכִ ם  ְפּגַ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  רֹוִעי',  ִמזְּ ִני  ַקּלַ י  ֵמֹראׁשִ ִני  'ַקּלַ

ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ּוְכׁשֶ ֲארּות.  ַהִהְתּפָ ִמן  ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ

ִנּתֹוֵסף  ֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִנְתָקְרִבים  ים  ַרּבִ ן  ּכֵ ְוָכל־ׁשֶ

ם  ֵ ל ַהּשׁ ין ׁשֶ ִפּלִ הּוא אֹור ַהּתְ ֲארּות ׁשֶ יֹוֵתר אֹור ַהִהְתּפָ ּבְ

ְבָיכֹול,  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ּוִמזֶּה  ַרְך,  ִיְתּבָ

ְך  ִנְמׁשַ ּוִמזֶּה  ְלטֹוָבה,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ִמיד  ּתָ יַח  ּגִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ָרֵאל  ְדֶאֶרץ־ִיׂשְ ֲאִויָרא  ּוְבִחיַנת:  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ָהֲאִויר  ֶאת  ִלְראֹות  ים  ּתִ ַהּבָ ְצִריִכים  ן  )ְוַעל־ּכֵ ים[,  ַמְחּכִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ים  ּתִ ּבָ ַהד'  י  ּכִ ְלָחן־ָערּוְך  ֻ ּשׁ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֶאת  רֹוִאין  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  רּוחֹות  ע  ַאְרּבַ

ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ ָרֵאל(,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ִנְתַקּדֵ ָהֲאִויר 

ּבּוץ  ַעת ַהּקִ ׁשְ ָבר ּבִ ר ַהּדָ ל ּבֹו, ְוִעּקַ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ּוְביֹוֵתר  ה',  ַבר  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ ֵאָליו  ִאים  ֵמַהּבָ
ּבּוץ  ַהּקִ ְזַמן  הּוא  ָאז  ׁשֶ ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ּבְ
דֹול  ּגָ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ַוֲאַזי  יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ַהּגָ
ֵני  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִצים  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  יֹוֵתר,  ּבְ
ַרְך.  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ַהֲחֵפִצים  ָאָדם 
י  יק, ּכִ ּדִ ֵאר ְוֹיִפי ַהּצַ ל ְוִנּתֹוֵסף ּפְ ּדֵ ַוֲאַזי ִנְתּגַ
"ל. ַוֲאַזי  ּנַ ֲארּות ּכַ ר ַהִהְתּפָ ַעְצמֹו ִעּקַ הּוא ּבְ
זֶה  י,  ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ זֶה  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי 
ין  ִפּלִ ַהּתְ אֹור  ּבְ ְורֹוֶאה  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ
ל ַעל־ְיֵדי  ַרְך, ַוֲאַזי הּוא ְמַקּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ׁשֶ
ין  ין ֹמִחין, ַוֲאַזי ַנֲעׂשִ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ן ּבְ ם ּכֵ זֶה ּגַ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַוֲאַזי  ה',  ֵעיֵני  ְבִחיַנת  ּבִ ֵעיָניו 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ
ֶאֶרץ־ ּדְ ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ים : ָרֵאל ַמְחּכִ ִיׂשְ

ה ְלתֹוָרה מ ִפּלָ ּתְ

ִבי  ַהּיֹוׁשְ ֵעיַני  אִתי ֶאת  ָנׂשָ ֵאֶליָך  ַרְגָלי.  ת  ֵמֶרׁשֶ יֹוִציא  י הּוא  ּכִ ְיֹהָוה  ִמיד ֶאל  ּתָ ֵעיַני  )כט( 

ֵעיֵנינּו  ן  ּכֵ ּה  ִבְרּתָ ּגְ ַיד  ֶאל  ְפָחה  ׁשִ ֵעיֵני  ּכְ ֲאדֹוֵניֶהם  ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ִהּנֵה  ָמִים.  ָ ּשׁ ּבַ
ַמִים, ָמֵלא  ָ ּשׁ ּבַ ַבְענּו בּוז. ָאִבי ׁשֶ י ַרב ׂשָ נּו ּכִ נּו ְיֹהָוה ָחּנֵ נּו. ָחּנֵ ָחּנֵ ּיְ ֶאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעד ׁשֶ
יו, ַהְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ  ל ַמֲעׂשָ ה ְלֵהיִטיב, טֹוב ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ַרֲחִמים, ַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ
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ִביל  ׁשְ ּבִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ּבִ ָראָת עֹוָלְמָך  ּבָ ה  א, ַאּתָ ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  ִרּיֹות.  ַהּבְ ּוְמַרֵחם ַעל 
ָרֵאל  ַחְרּתָ ֶאת ִיׂשְ דֹול ּבָ ָכל ּדֹור ָודֹור. ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ֶהם ּבְ ֵאר ִעּמָ ֵדי ְלִהְתּפָ ָך, ּכְ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ
ְלַנֲחָלה.  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ְלַעּמְ ִלְהיֹות  ָהֲאָרצֹות,  ל  ִמּכָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶאֶרץ  ְוֶאת  ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ָך  ַעּמֶ
ם  יג ׁשָ ָרֵאל, ְלַהּשִׂ ת ִיׂשְ ַ ם ָמקֹום מּוָכן ִלְקֻדּשׁ ים, ְוׁשָ ְחּכִ דֹוׁש ַהּמַ ם ֲאִויר ַהּקָ ָ ּשׁ י ָיַדְעּתָ ׁשֶ ּכִ

ֵלָמה: ַדַעת ִנְפָלא ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ יר אֹוְתָך ּבְ ית, ְלַהּכִ ּיִ ָחְכָמה ָהֲאִמּתִ

ה יֹוֵדַע  ר. ַאּתָ ִרּיֹות, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ ל ַהּבְ ל ָהָאֶרץ, ֱאלֹוּהַ ּכָ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ְמָאס,  זּוי ְוַהּנִ ְכִלית. ְוָאֹנִכי ַהּבָ ָתּה ָהעֹוָלה ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ָ ָרֵאל ּוְקֻדּשׁ ַמֲעַלת ֶאֶרץ ִיׂשְ
ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ י  ְוִקְלַקְלּתִ י  ּוָפַגְמּתִ ָך,  ֶנְגּדְ ִלְפׁשַֹע  יִתי  ִהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ
ִרית ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום  ְפַגם ַהּבְ י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ל ַמה ּשׁ ַעי ָהֲעצּוִמים, ּוִבְפָרט ַעל־ְיֵדי ּכָ ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ
ֲאָרה  ִנׁשְ ימּו ׁשֶ י ֶאת ֹמִחי, ַוֲאִפּלּו ְמַעט ָהְרׁשִ י ּוָפַגְמּתִ ְעּתִ י ֶאת ּדַ ל זֶה ָטַרְפּתִ ַהזֶּה, ַעל־ְיֵדי ּכָ
עּוָטה  ימּו ַהּמְ ם ֹזאת ָהְרׁשִ ל זֶה, ּגַ ֶלת ַוֲעכּוָרה ְמֹאד. ַאְך ִעם ּכָ ן ְמֻבְלּבֶ ם־ּכֵ י ִהיא ּגַ ְעּתִ ִמּדַ
ה,  דֹוׁשָ ְבֵרי תֹוָרְתָך ַהּקְ ין ִזְכרֹון ּדִ ים ִמּבֵ י, רֹוָאה ֵמָרחֹוק ּוֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ְעּתִ ת ּדַ ל ֲאִמּתַ ׁשֶ
ת ֶאֶרץ  ַ ֶדל ֹעֶצם ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ ר ֲאִני ֵמִבין ֵמָרחֹוק ּגֹ ים. ַעד ֲאׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ר חֹוַנְנּתָ ֲאׁשֶ
ִסְפֵריֶהם  ּבְ ְוָרִאינּו  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ י  ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָוֵעֶרְך,  עּור  ּשִׁ ִלי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל: ֶאֶרץ־ִיׂשְ לּוָיה ּבְ ְרֵאִלי ּתְ ׂשְ ת ִאיׁש ַהּיִ ַ ל ְקֻדּשׁ ּכָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

י  ִעּמִ ְבּתָ  ִסּבַ ִסּבֹות  ה  ְוַכּמָ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ָעַלי ֵמעֹוִדי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ַאֲחֵרי  ה,  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ּוְלַהֲחִזיֵרִני  ֵאֶליָך  ְלָקְרֵבִני  ֵדי  ּכְ י  ִעּמִ ְלּתָ  ְלּגַ ּגִ ְלּגּוִלים  ּגִ ה  ּוְבַכּמָ
ִלְתׁשּוָבה  ָזִכיִתי  ּלֹא  ׁשֶ ַדי  ְוֹלא  ָראּוי,  ּכָ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ָיִדי  ּבְ ָעְלָתה  ֹלא  ַוֲעַדִין 
ה  ַעּתָ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ה,  ְוַעּתָ ָכל ֵעת.  ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ י  ַגְמּתִ ּפָ ם  ּגַ ֵלָמה, ַאף  ׁשְ
י,  ִקְרּבִ ֵקׁש ּבְ י ִאם עֹוד רּוִחי ְמַקׁשְ י, ְוֹלא ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה, ּכִ ּנִ ית ָמנֹוס ִמּמֶ ֶרְך ּבֵ ׁשּום ּדֶ
ָרֵאל, אּוַלי  ה ִלְנֹסַע ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ י, ּוְמעֹוְרֵרִני ּוְמָזְרזִֵני ּבְ עֹוד קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ּבִ
ים,  ּיִ ים ֲאִמּתִ ה ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ַחּיִ גּוִמים, אּוַלי ֶאְזּכֶ י ַהּפְ ֲעׂשַ ִסיָלִתי ּוִמּמַ ה ָלׁשּוב ִמּכְ ֶאְזּכֶ
ְוזֶה  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ זֶה  ּבָ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵפקֹות  ַהּסְ ִרּבּוי  יֹוֵדַע ֹעֶצם  ה  ְוַאּתָ ְיַרֵחם,  אּוַלי ָיחֹוס, אּוַלי 
ְמִניעֹות  ֲאֵרי  ְוׁשַ ֶרְך  ַהּדֶ ְוִרחּוק  ָממֹון  ֵמֲחַמת  ְמִניעֹות  ֲאֵרי  ׁשַ ֵצרּוף  ּבְ י,  ּלִ ׁשֶ ִניָעה  ַהּמְ ר  ִעּקָ
ִניָעה ִהיא ְמִניַעת  ר ַהּמְ ִעּקָ ֱאֶמת ֲאִני מֹוֶדה ְלָפֶניָך ּבֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות, ׁשֶ ַרּבֹות. ֲאָבל ּבֶ
ר  ּבֵ ִהְתּגַ י ּומֹוְנִעים אֹוִתי ִמּלְ ְעּתִ ִלין ֶאת ּדַ ַבְלּבְ ּמְ ה ְסֵפקֹות ּוִבְלּבּוִלים, ׁשֶ ּמָ ַהּמַֹח ֵמֲחַמת ּכַ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ִלְנֹסַע  ֶרְך  ַהּדֶ ִלי  ְלָהִכין  זֶה  ּבָ ַלֲעֹסק  ּוְלִהְתַחזֵּק 
ר ֹלא אּוַכל  ָרֵאל, ַעד ֲאׁשֶ ּתֹוֵקק ָלזֶה ָלֹבא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָכל ֵעת ְלִהׁשְ ז ִלי ּבְ ה ְמַרּמֵ ים ַאּתָ ָהַרּבִ
י ַרֲחֶמיָך ֹלא ָכִלים,  י, ּכִ י ָיַדְעּתִ ָרֵאל. ּכִ ְכֹסף ָלזֶה ֵליֵלְך ְוָלֹבא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֹקט ִמּלִ ָלנּוַח ְוִלׁשְ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ם  ׁשָ ָעַלי  יְך  ּוְלַהְמׁשִ לֹום,  ׁשָ ּבְ ם  ְלׁשָ ָלֹבא  ִני  ַזּכֵ ּתְ ְואּוַלי,  ַהאי  י  ּלֵ ּכֻ
ל  י ּוְלַבּטֵ ְרּבִ ָרַכי ּוְלַבֵער ָהָרע ִמּקִ יל ַעל ּדְ ּכִ ה ּוְלַהׂשְ ם ֵמַעּתָ ה ְלִהְתַחּכֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת. ּבְ ּבֶ
י זֶה  י, ּכִ ְלָתה ַנְפׁשִ ר ָלזֶה ְלַבד ּכָ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ֵלָמה ּבֶ י, ְוִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ּנִ טּות ִמּמֶ ָהרּוַח ׁשְ
ָכל־ יָת ָלנּו ֹגֶדל ַרֲחֶמיָך ְוֹעֶצם ֲחִנינּוֶתיָך ּבְ ּלִ ּגִ י ָלׁשּוב ֵאֶליָך. ּוְכָבר  ה ִנְכסֹוף ִנְכַסְפּתִ ּמָ ּכַ
י ֹלא ַתְחּפֹץ  ְדקֹו, ּכִ ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ ה צֹוֶפה ָלָרׁשָ ר ַאּתָ ָכל ּדֹור ָודֹור, ֲאׁשֶ ֵעת, ְוַרב טּוְבָך ּבְ
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א  ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ה לֹו, ּתָ ַחּכֶ ָרָכיו ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ּתְ ׁשּובֹו ִמּדְ י ִאם ּבְ ת ּכִ מֹות ַהּמֵ ּבְ
ל ָנֶפׁש: ְכּדּוָכּה ׁשֶ ַעד ּדִ

ְוִנְמָאס  ִנְבזֶה  ַעל  ָעה,  ּדֵ ַרֵחם ַעל ֲחלּוׁש  מֹוִני,  ּכָ ֶמת  ִאּלֶ יֹוָנה  ַרֵחם ַעל  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֶרְך  ִמּדֶ ם  ִחּנָ ְוֹלא ַעל  אּוס  ַהּמִ ַתְכִלית  ּבְ ַעְצִמי  ֵעיֵני  ּבְ ְוִנְמָאס(  )ִנְבזֶה  ֲאִני ָמאּוס  ר  ֲאׁשֶ מֹוִני,  ּכָ
י ָהָרִעים ַוֲעֹונֹוַתי ָהֲעצּוִמים ּוְפָגַמי  י ִאם ֵמֲחַמת ֲעִכיַרת ִמאּוס ַמֲעׂשַ ית, ּכִ ּיִ ָהֲעָנָוה ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל ְמֵהָרה.  ִני ָלֹבא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ֲאלֹוַתי ּבְ א ִמׁשְ א ָאדֹון ָיִחיד, ַמּלֵ ים, ָאּנָ ֻרּבִ ַהּמְ
לֹום  ׁשָ ה ּבְ ם ְמֵהָרה חּוׁשָ ל ִמיֵני ְמִניעֹות, ְוִלְנֹסַע ְוָלֹבא ְלׁשָ ל ּכָ ג ַעל ּכָ ה ַלֲעֹבר ּוְלַדּלֵ ְוֶאְזּכֶ
ֱאֶמת,  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה ְוָטֳהָרה, ּבְ ָ ם ְקֻדּשׁ ַגע, ְוִלְפֹעל ׁשָ ִלי ּפֶ ּבְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ְזכּות  ּבִ ִני  ַזּכֵ ל עֹוָלם,  ְוַעד עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה  ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ֵמַעּתָ
זָּכּו ָלֹבא ְלֶאֶרץ־ ִרים ׁשֶ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ל ַהּצַ עֹוָלם, ּוִבְזכּות ּכָ ָרֵאל ּבָ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ּלּו ְקֻדּשׁ ּגִ ׁשֶ

ַמה  ם  ׁשָ ּוָפֲעלּו   , ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  ְמִניעֹות  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ
ם  ה ּגַ ֶאְזּכֶ יֶהם ַהּטֹוִבים, ׁשֶ ה ּוִבְזכּות ַמֲעׂשֵ דֹוׁשָ ְזכּוָתם ּוִבְזכּות ּתֹוָרָתם ַהּקְ ִני ּבִ ֲעלּו. ַזּכֵ ּפָ ׁשֶ

ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה: זּוי ֵליֵלְך ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָפל ְוַהּבָ ָ ָאֹנִכי ַהּשׁ

ַרֲחֶמיָך  ּבְ יָתִני  ִזּכִ ר  ֲאׁשֶ ֵעת,  ָכל  ּבְ ַרּבֹות  ְוטֹובֹות  ֲחָסִדים  י  ִעּמִ ַהּגֹוֵמל  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי 
ְוטֹובֹות  ֲחָסִדים  עֹוד  ָך  ַעְבּדְ ַעל  מֹול  ּגְ ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָלֹבא  זֶה  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַוֲחָסֶדיָך 
ֶדֶרְך  ֵדִני ּבְ ָכל ֵעת, ּוְתַלּמְ ם ּבְ י ֶחֶסד ִחּנָ ה ִעּמִ י ְוַתֲעׂשֶ יל ִנְפְלאֹוֶתיָך ִעּמִ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוַתְגּדִ
י ָהַרע  ְרּכִ ה ַלֲעֹזב ּדַ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ר ְוָהֱאֶמת, ּבְ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ּיֹות ְותֹוֵרִני ּבְ ֵעצֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל  ה ְוֵליֵלְך ְוָלֹבא ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָך ֵמַעּתָ ר ּבְ ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ גּומֹות. ְוֶאְזּכֶ בֹוַתי ַהּפְ ּוַמְחׁשְ
י  נֹוַלְדּתִ ִאּלּו  ּכְ ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ְלַגְמֵרי  ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ה  ְוֶאְזּכֶ ַהזֹּאת,  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ

ַהּיֹום:

ָכל  ָהיּו ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ְלּתָ ִמּכָ ּבַ ּקִ ֲעׁשּוִעים ׁשֶ ַ ֲארּות ְוַהּשׁ ל עֹוָלם, ְזָכר ָנא ַהִהְתּפָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל  ה ְמַקּבֵ ר ַאּתָ ֲעׁשּוִעים ֲאׁשֶ ַ ֲארּות ְוַהּשׁ דֹוׁש, ְוָכל ַהִהְתּפָ ָך ַהּקָ ָרֵאל ַעּמְ ַלל ִיׂשְ ּדֹור ָודֹור, ּוִמּכְ
ּדֹור ַהזֶּה,  ּבַ ְלִוים ֲאֵליֶהם ׁשֶ ים ַהּנִ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ָך, ּוֵמַהּצַ ָרֵאל ַעּמֶ ַלל ִיׂשְ ֲעַדִין ִמּכְ
ֲארּות  ַהִהְתּפָ ְהֶיה ִלי ֵחֶלק ּבְ ּיִ ן ׁשֶ ם ּכֵ ִני ּגַ ָרֵאל. ְוַזּכֵ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ל ְקֻדּשׁ ְך ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ר ִמּשׁ ֲאׁשֶ
ִכיָנה  ַהּשְׁ י  ִעּמִ ֵאר  ְתּפָ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַהזֹּאת, 
ָכל  נּו ּבְ ֵאר ּבָ ה ִמְתּפָ ים, ְוַאּתָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ים ּבָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ּבְ ָכל ֵעת. ּכִ ָתִמיד ּבְ
ם  ָ ּוִמּשׁ ין,  ִפּלִ ּתְ ְבִחיַנת  ּבִ ָך  ֹראׁשְ ַעל  ַוֲעָטָרה  ֶתר  ְלּכֶ עֹוָלה  ֲארּות  ַהִהְתּפָ ְוֹזאת  ָודֹור,  ּדֹור 
ֵעיֵני  ִכין  ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֵעיַנִים,  ּבָ ּבֹוֵקַע  ֲארּות  ַהִהְתּפָ י  ּכִ ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְך  ִנְמׁשָ
י  ּכִ דֹוָלה,  ַהּגְ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶלת  ְמַקּבֶ ם  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַעל  ָחְתָך  ּגָ ַהׁשְ
ֵעיֵני  ֵהם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵעיֶניָך  ִמיד  ּתָ ם  ׁשָ ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ים,  ַמְחּכִ ֲאִויָרּה  ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְיֹהָוה  ֵעיֵני  ִמיד  ּתָ ּדֹוֵרׁש אֹוָתּה  ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך  ר  תּוב, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ע,  ּדָ ְוַהּמַ ַהָחְכָמה 
ִני  ָרֵאל, ְוַזּכֵ ל ִיׂשְ ן ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ָנה. ַעל־ּכֵ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהּשׁ ּה ֵמֵראׁשִ ֱאֹלֶהיָך ּבָ
ִמיד  ַע ּתָ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ ה ִלְכֹסף ּוְלִהׁשְ ר ִנְזּכֶ ָרֵאל, ַעד ֲאׁשֶ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ה ָלנּו ְקֻדּשׁ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
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ה ָלֹבא  ר ִנְזּכֶ ה ַעל זֶה ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ַעד ֲאׁשֶ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ָרֵאל, ּוְלִהְתּפַ ֱאֶמת ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבֶ
ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה: ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ָנה  ָ ָנה ִלְנֹסַע ַעל ֹראׁש־ַהּשׁ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ְוַזּכֵ
ִמיִמים  ְוַהּתְ ִרים  ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ִיׂשְ ָך  ין ַעּמְ ן, ּבֵ ה ִלְהיֹות ִנְמָנה ַגם־ּכֵ ְוֶאְזּכֶ ים,  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ
ה ְלַבד יֹוֵדַע ַמֲעַלת  י ַאּתָ ָנה. ּכִ ָ ים ַעל ֹראׁש־ַהּשׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִצים ְלַצּדִ ִפים ּוִמְתַקּבְ ְתַאּסְ ַהּמִ
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּכַ ים. ַאּתָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ָנה ְלַצּדִ ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּבּוץ ׁשֶ ַהּקִ
ְוֹראׁש־ ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ָכל  ּבְ ל  ְמַקּבֵ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ְוׁשַ ֲארּות  ִהְתּפָ

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ים. ַזּכֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ָרֵאל ֵאֶצל ַהּצַ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ָנה ֵמַהּקִ ָ ַהּשׁ
ה,  ָהֵאּלֶ ֲעׁשּוִעים  ַ ְוַהּשׁ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ִנְכָלִלים  ֲאַנְחנּו  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים,  ַוֲחָסֶדיָך 
עֹוָלם.  א ּבָ ֵבנּו ׁשּום ִעּכּוב, ְוַאל ַיְטִריֵדנּו ׁשּום ִטְרּדָ ְוַאל ִיְמָנֵענּו ִמזֶּה ׁשּום מֹוֵנַע, ְוַאל ְיַעּכְ
ל  דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ף ֶאל ַהּקִ ָנה, ֵליֵלְך ְוָלֹבא ּוְלִהְתַאּסֵ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ָתִמיד ּבְ ַרק ִנְזּכֶ
ָכל ֹראׁש־ ים ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִצים ֵאֶצל ַהּצַ ִפים ּוִמְתַקּבְ ְתַאּסְ ִרים, ַהּמִ ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ָך ִיׂשְ ַעּמְ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ ָתִמיד,  נּו  ּבָ ֵאר  ְתּפָ ּתִ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָנה,  ָ ַהּשׁ
ים,  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֵני ַהּצַ ֵאר ֹיִפי ַהְדַרת ּפְ ל ַעל ּפְ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ְזּכֶ ּנִ נּו ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ ִמיד. ּוְתַזּכֵ ּתָ
ָרֵאל,  ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ֲעׁשּוִעים ׁשֶ ַ ֲארּות ְוַהּשׁ ל ַהִהְתּפָ לּוִלים ִמּכָ י ֵהם ּכְ ִליַלת ֹיִפי. ּכִ ר ֵהם ּכְ ֲאׁשֶ
ַרֲחֶמיָך  ִני ּבְ ַזּכֵ ִמיד ְלָקְרָבם ֵאֶליָך.  ֵהם עֹוְסִקים ּתָ ל ַעל־ָיָדם, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ה ְמַקּבֵ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ָאז  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ יֵמי ֹראׁש־ַהּשׁ ּבִ ּוִבְפָרט  ֱאֶמת,  ּבֶ ִמיד  ּתָ ֵניֶהם  ּפְ ל ַעל  ּכֵ ים ְלִהְסּתַ ָהַרּבִ
ֲעׁשּוִעים  ַ ֲארּות ְוַהּשׁ ַלל ַהִהְתּפָ אֹור ּכְ ֵניֶהם ְמִאירֹות ְמֹאד ּבְ ֲארּות, ְוָאז ּפְ ר ַהִהְתּפָ הּוא ִעּקָ

ִצים ֲאֵליֶהם: ְתַקּבְ דֹוׁש ַהּמִ ּבּוץ ַהּקָ ל ַהּקִ ל ּכָ ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵניֶהם  ּפְ ַהְדַרת  ֵאר  ּפְ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ נּו  ַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ן ֶהָאָרה ִנְפָלָאה  ם ּכֵ יְך ָעֵלינּו ּגַ ל ּוְלַהְמׁשִ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ְוַהּנֹוָרִאים ּבֶ
ַהּנֹוָרִאים.  ין  ִפּלִ ַהּתְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָתִמיד  ָעֵלינּו  ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַהזֹּאת,  ֲארּות  ֵמַהִהְתּפָ
ל  ּכֵ ֲאַנְחנּו ִנְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ ה ּגַ ְזּכֶ ּנִ ֵעיֵנינּו, ַעד ׁשֶ ין ִיְהיּו ּבֹוְקִעים ּבְ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ּוְפֵאר ְקֻדּשׁ
ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ַההּוא  קֹום  ַהּמָ ׁש  ְתַקּדֵ ּיִ ׁשֶ ם,  ׁשָ יט  ְוַנּבִ
נּו  ִעּמָ ֵעד  ְתּוָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ יׁש  ַיְרּגִ דֹוׁש,  ַהּקָ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַעם  ִמּטַ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ָזִכינּו  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְוַיְבִחין  ְוֵיַדע  אֹוָתנּו  יר  ַיּכִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַיַחד, 
ר צֹוֶעֶקת  ִכיָנה ֲאׁשֶ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַעל ַצֲעַקת ַהּשְׁ ָנה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָ ַעל ֹראׁש־ַהּשׁ
רֹוִעי'. ִמי ָיֹכל ִלְסּבֹל קֹול ַצֲעָקָתּה  ִני ִמזְּ י, ַקּלַ ִני ֵמֹראׁשִ ינּו ָהָרִעים, 'ַקּלַ קֹול ַמר ַעל ַמֲעׂשֵ ּבְ
ְמֵרנּו  ְוׁשָ ַרֵחם,  ַרֵחם  ַהזֹּאת.  ּוָמָרה  דֹוָלה  ְגּ ְצָעָקה  ְמִריַרת  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ָרה,  ַהּמָ
ְזכּות  ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  נּו  ְוַזּכֵ ָרעֹות,  בֹות  ֲחׁשָ ּוִמּמַ ָרִעים  ים  ֲעׂשִ ִמּמַ ה  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ְוַהּצִ
ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ל  ּוְתַקּבֵ ה,  ֵמַעּתָ נּו  ּבָ ִכיָנה  ַהּשְׁ ֵאר  ְתּפָ ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח 

ְפָרִטּיּות: ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ָכל ֵעת ִמּכָ נּו ּבְ ה ֵמִאּתָ ֲארּות ַהְרּבֵ דֹוִלים ְוִהְתּפָ ּגְ

ֵעיֵנינּו,  ּבְ ְלָפֶניָך  ַגְמנּו  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְמֵהָרה  ן  ּוְלַתּקֵ ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו 



ְנָיָנא י ּתֹוָרה מא ּתִ תשעו

בּול  ִמּגְ חּוץ  ֵעיֵנינּו  ּבְ ְלנּו  ּכַ ִהְסּתַ ׁשֶ זֶה  ּבָ ִלְפׁשַֹע  ינּו  ִהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  עּוֵרינּו  ִמּנְ
ְוָהַרע  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ דֹוִלים  ּגְ ּוְפָגִמים  ַוֲעֹונֹות  ַלֲחָטִאים  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ּוָבאנּו  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ֵמֵעיֵני  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ֵאּלּו  ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ֵעיַנִים  ּבְ ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ָחָטאנּו,  י  ּכִ ָלנּו  אֹוי  ינּו.  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ
יִקים,  ּדִ ְוַהּצַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ַעל  ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְזּכֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ְיֹהָוה, 
נּו  ְלּתֵ ִאּוַ ּוְבֹרב  ם.  ׁשָ יִטים  ּבִ ּמַ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי־זֶה  יְך  ּוְלַהְמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְלנּו,  ּכַ ִהְסּתַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֶהם  ּבָ ְלנּו  ּכַ ְוִהְסּתַ ֵאּלּו,  ּכָ ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ֵעיַנִים  ָלַקְחנּו 
ל זֶה, ְוָעְזֵרנּו  ן ּכָ ֶרְך ְלַתּקֵ ֵדנּו ַהּדֶ ים. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַלּמְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ אנּו ּבַ ּבָ ֶ אנּו ְלַמה ּשׁ ּבָ
מֹוֵתינּו,  ִכים ְלׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּיָ ַ ים ַהּשׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ׂש ְוִלְמֹצא ַצּדִ ּוְלַחּפֵ ׁש  ה ְלַבּקֵ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ְוהֹוׁשִ
ּבּוץ  ַהּקִ ְזַמן  ר  ִעּקָ הּוא  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ַעל  ּוִבְפָרט  ִמיד,  ּתָ ֲאֵליֶהם  ְוִלְנֹסַע  ְוֵליֵלְך 
ִפים ֲאֵליֶהם,  ְתַאּסְ ַהּמִ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ְכַלל  ּבִ ן  ם־ּכֵ ּגַ ִנְמִנין  ִנְהֶיה  ׁשֶ נּו  ַזּכֵ דֹוׁש,  ַהּקָ
ֵניֶהם  ּפְ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְוִנְזּכֶ
ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  עּוֵרינּו  ִמּנְ ֵעיֵנינּו,  ּבְ ַגְמנּו  ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ן  ּוְלַתּקֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְפֵניֶהם  ּבִ לּול  ַהּכָ ֲארּות  ת ַהִהְתּפָ ַ ְקֻדּשׁ יְך ָעֵלינּו אֹור  ְוַתְמׁשִ
ל ְמקֹומֹות  ׁשּו ּכָ ר ִיְתַקּדְ ם, ַעד ֲאׁשֶ ל ׁשָ ּכֵ ְסּתַ ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ יְך ְקֻדּשׁ ְלַהְמׁשִ

ָרֵאל: ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ

נּו  ְתעֹוֵרר ִלּבֵ ּיִ נּו ׁשֶ ֹרב ַרֲחֶמיָך. ַזּכֵ ֶמָך, חּוָסה ָעֵלינּו ּכְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ְפָלא  ְוַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ ַעם  ַהּטַ ְמִתיקּות  נֹוָראֹות  ֵהיֵטב  ְוֵליַדע  יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך 
ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּוְלִהְתַלֵהב  ְוִלְבֹער  ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ִלְכֹסף  ה  ֵמַעּתָ ה  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ
ֵתנּו  ׁשָ ּקָ ה ִלְפֹעל ּבַ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ְלָפֶניָך, ַעד ׁשֶ ַרֲחֵמי טּוָבא, ְלַהְרּבֹות ּבְ י ּבְ ּוְלַאּפּוׁשֵ
ֵענּו  ַגע. ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ִלי ּפֶ לֹום ּבְ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ה ָלֹבא ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחִמים ֶאְצְלָך, ׁשֶ ּבְ
נּו ָלֹבא  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים  ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ י ְלָך ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות, ַמּלֵ ֶמָך ּכִ ְלַמַען ׁשְ
ת  ִפּלַ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֵתנּו,  ִפּלָ ּתְ ַמע  ּוׁשְ ַוֲעֵננּו  נּו  ָחּנֵ ָפֶניָך,  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ְלָכל ַמה  ְמֵהָרה 
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ַרֲחִמים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ה ַעּמְ ל־ּפֶ ּכָ

ּתֹוָרה מא

ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ַהּפֹוְסִקים,  ֲעֵלי  ּבַ ַעל־ְיֵדי  ה מֹוְפִתים  עֹוׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפָעִמים 
ִחיַנת  ּבְ ְוזֶה  ִעְנָין.  ֵאיזֶה  ּפֹוֵסק  ׁשֶ ּכְ ְעּתֹו  ּדַ ִלין  ְמַקּבְ ְלַמְעָלה  ֵכן  מֹו  ּכְ ר,  ְוֶהּתֵ ִאּסּור  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ

ֵטי ִפיהּו": ּפְ "מֹוְפָתיו ּוִמׁשְ

ּתֹוָרה מב

"ן ְיִה"י ָרצֹו"ן: בֹות ָאֵמ"ן ּכֵ י ּתֵ "י ֲאִנ"י ְי"ָי רֹוְפֶאָך ָראׁשֵ ּכִ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה מג תשעזּתִ

ּתֹוָרה מג

ָחִדים  ּפְ נֹוְפִלין  ב  ַהּלֵ ֲחִליׁשּות  ַעל־ְיֵדי 
י  ְוַרּכֵ ב.  ּלֵ ּבַ הּוא  בּוָרה  ַהּגְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָעָליו, 
תּוב:  ּכָ ׁשֶ ְוזֶה  ֲחִדים.  ִמְתּפַ ֵהם  ָבבֹות  ַהּלְ

ּוֵפֵרׁש  ח(  כ,  ָבִרים  )ּדְ ָבב"  ַהּלֵ ְוַרְך  ֵרא  ַהּיָ "ִאיׁש 
י ַעל־ְיֵדי ַרְך ֵלָבב הּוא  ֵרא ְוכּו', ּכִ "י ,ַהּיָ ַרׁשִ

ִמְתָיֵרא:

ּתֹוָרה מד

לֹום, א.  ְוׁשָ ַחס  ֵמֱאמּוָנה  נֹוֵפל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ּיֹאַמר  ִפיו, ׁשֶ ר ָהֱאמּוָנה ּבְ ַדּבֵ ּיְ ֵעָצה ָלזֶה ׁשֶ
זֶה  י  ּכִ ְוכּו',  ַמֲאִמין  הּוא  ׁשֶ ָמֵלא  ֶפה  ּבְ
ּבּוֵרי ֱאמּוָנה הּוא  ּדִ ִפיו  ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ
ם ַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ָלבֹוא  ִחיַנת ֱאמּוָנה. ּגַ ּבְ
ֶפה  ּבְ ּתֹוָלה  ָהֱאמּוָנה  י  ּכִ ֵלָמה.  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה 
ה  ּפֶ ּבַ ר ָהֱאמּוָנה  ְלַדּבֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ל ָאָדם,  ׁשֶ
ִפי": ֱאַמר: "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ "ל ּכְ ּנַ ּכַ

ּלֹא ב.  ׁשֶ ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָצִריְך  ְלִהּפּוְך,  ְוֵכן 
ִפיָרה  ּכְ ל  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיזֶה  יו  ִמּפִ ְלהֹוִציא 
ֶדֶרְך  ּבְ ֲאִפּלּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  יקֹוְרסּות  ְוֶאּפִ
ַרק  ַמֲאִמין,  הּוא  ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֵליָצנּות, 
ַאֵחר  ם  ׁשֵ ּבְ ִפיָרה  ּכְ ל  ׁשֶ זֶה  ּבּור  ּדִ אֹוֵמר  ׁשֶ
דֹול,  ּגָ ִאּסּור  הּוא  זֶה  ם  ּגַ ּנּו,  ִמּמֶ ּוִמְתלֹוֵצץ 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  י  ּכִ ָלֱאמּוָנה.  יק  ַמזִּ י  ּכִ
ֶדֶרְך  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ֲהָלצֹות  ְבֵרי  ּדִ לֹוַמר  ָאסּור 
יט  ְלַהּבִ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ּוְצִריִכין  חֹוק.  ׂשְ
י  ּכִ ֵמֲחִקירֹות,  ִרים  ַהְמַדּבְ ְסָפִרים  ּבִ ָלל  ּכְ
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְמֹאד  ּופֹוְגִמים  יִקים  ַמזִּ ֵהם 

ה. ּוְכָבר ְמֹבָאר ַאְזָהָרה ַהזֹּאת, ַאְך  דֹוׁשָ ַהּקְ
ד  ְיַאּבֵ ְלַבל  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְלָכְפָלּה  ְצִריִכין 

לֹום: ֶרַגע ַחס ְוׁשָ עֹוָלמֹו ּכְ

ם ג.  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ם  ּגַ
ן ְלַהְרִחיק ְמֹאד, ַהְינּו  ם ּכֵ ַעְצמֹו, ְצִריִכין ּגַ ּבְ
יֹוֵתר ְוחֹוֵקר ִאם הּוא  ק ּבְ ב ּוְמַדְקּדֵ חֹוׁשֵ ֶ ַמה ּשׁ
ׂש ַאַחר  ּוְמַחּפֵ ה,  עֹוׂשֶ ה ׁשֶ ּמֶ ּבַ ָראּוי  ּכָ יֹוֵצא 
יִלים  ַמּפִ ַהָחְכמֹות  ְוֵאּלּו  ְיֵתרֹות,  ֻחְמרֹות 
ְמֹאד ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעבֹוַדת ה'. ְוָכל זֶה ֵהם 
לֹו  ְלַבּטְ ָבר  ַעל־ּדָ ֵמַהּבַ ְוִדְמיֹונֹות  ְלּבּוִלים  ּבִ
א  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְוֵאין  ֵמֲעבֹוָדתֹו. 
ֶנֱאַמר  ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ְוַעל  ְוכּו',  ְטרּוְנָיא  ּבִ
ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ ֶהם,  ּבָ מּות  ּיָ ׁשֶ ְוֹלא  ֶהם  ּבָ ָוַחי 
ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ְצוֹות  ְוַהּמִ ֵמָהֲעבֹוָדה  ִחּיּות  ׁשּום 
ֶהם.  ּלָ ׁשֶ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ַהֻחְמרֹות  ֵמֲחַמת 
הּוא  ַהָחְכמֹות,  ָכל  ּבְ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְוַהָחְכָמה 
אֹותֹו  ַלֲעֹבד  ַרק  ָלל,  ּכְ ָחָכם  ִלְהיֹות  ִלְבִלי 
ר  ְוָהִעּקָ יטּות.  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ

ֵעי: א ּבָ י ַרֲחָמָנא ִלּבָ הּוא ּכִ

ה ְלתֹוָרה מד ִפּלָ ּתְ

ֶתָך  ִהּלָ ּתְ ִפי  ֵלא  ִיּמָ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ם  ׁשֵ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִויָבֵרְך  י  ּפִ ר  ְיַדּבֵ ְיֹהָוה  ת  ִהּלַ ּתְ )נא( 

ִרּבֹונֹו  ִפי.  ּבְ ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך  יָרה ְלדֹור  ָאׁשִ ְיֹהָוה עֹוָלם  י  ַחְסּדֵ ָך.  ְפַאְרּתֶ ּתִ ַהּיֹום  ל  ּכָ
ְוֹלא  ִמיד,  ּתָ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ָך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ִני  ְוַזּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
ִמיד לֹוַמר  ה. ְוֶאְהֶיה ָרִגיל ּתָ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ִפיָרה ְוָסֵפק ּוִבְלּבּול ּבֶ י ׁשּום ּכְ ַיֲעֶלה ַעל ִלּבִ
ה  ַאּתָ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ֶפה ָמֵלא ׁשֶ ָכל ֵעת ּבְ ר ּבְ ֵפירּוׁש, ְלַדּבֵ ִפי ּבְ ָהֱאמּוָנה ּבְ
ְחָלט  ָראָת עֹוָלְמָך ֵיׁש ֵמַאִין ַהּמֻ ִלי ַתְכִלית, ּוִבְרצֹוְנָך ּבָ ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ הּוא ָיִחיד ַקְדמֹון ּבְ



ה ְלתֹוָרה מד ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשעח

ה ָעִתיד  ְרצֹוֶנָך, ְוַאּתָ עֹוָלְמָך ּכִ יַח ּבְ ּגִ ּכֹל ּוַמְנִהיג ּוַמׁשְ ל ּבַ ה מֹוׁשֵ מּור, ְוַאּתָ ר ַהּגָ ַאַחר ֶהְעּדֵ
ה  ֹמׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ה  ּוְבַעל־ּפֶ ְכָתב  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ָלנּו  ָנַתּתָ  ה  ְוַאּתָ עֹוָלֶמָך,  ֶאת  ׁש  ְלַחּדֵ
ָלנּו  ְוָנַתּתָ  ִמְצֹוֶתיָך,  ּבְ נּו  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ ָהֻאּמֹות  ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחְרּתָ  ּבָ ְוַעל־ָידֹו  יֶתָך,  ּבֵ ֶנֱאַמן  ְנִביֶאָך 
ים  ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים ְוָכל ַחְכֵמי ִיׂשְ ים ְוַתּנָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְנִביִאים ְוַצּדִ
ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ֵצנּו  ְוַאּמְ ֵקנּו  ְוַחזְּ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ַעד  ַהּדֹורֹות  ָכל  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ
ִהיא  ה ׁשֶ דֹוׁשָ ֵתנּו הּוא ַרק ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ל ַחּיּוֵתנּו ּוְמַגּמָ ּכָ ה ָיַדְעּתָ ׁשֶ י ַאּתָ ה ָתִמיד, ּכִ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ תּוב, ְוַצּדִ ּכָ ל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה. ּוְכמֹו ׁשֶ תּוב, ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּה ּכְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ְיסֹוד ּכָ
גּום  ֱאמּוָנה. ּוִבְפַרט ָאֹנִכי ַהּפָ הּו ּבֶ ֱאַמר, ְוָכל ַמֲעׂשֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ל ָהעֹוָלמֹות ּכְ ִיְחֶיה. ְוהּוא ְיסֹוד ּכָ
ָהֱאמּוָנה  ַרק  ְוִתְקָוִתי הּוא  ַחּיּוִתי  ְוָכל  י,  ְלַקְלּתִ ּקִ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ִקְלַקְלּתִ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוַתי  ּבַ ר  ֲאׁשֶ

ה: דֹוׁשָ ַהּקְ

ַוֲחֹמל  ח. חּוס  ִנּדָ ָך  ִמּמְ ח  ִיּדַ בֹות ְלַבל  ב ַמֲחׁשָ ַרֵחם ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַרֵחם חֹוׁשֵ ַרֵחם 
ה ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ָלׁשּוב ֵאֶליָך  ֶאְזּכֶ ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ַעד ׁשֶ ֹזאת ּבְ ִני ֶלֱאמּוָנה ֲחָזָקה ּכָ ָעַלי ְוַזּכֵ
ׁש ָלּה ּכַֹח ְלהֹוִציא  ּיֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ת ֱאמּוָנה ַהּקְ ֶדל ּכַֹח ֲאִמּתַ ה יֹוֵדַע ּגֹ י ַאּתָ ֵלם. ּכִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ּבֶ
ל עֹוָלם,  י ָהָרִעים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ם ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ י ְלׁשָ ַרְדּתִ ּיָ קֹומֹות ְוָהִעְנָיִנים ׁשֶ ל ַהּמְ ַגם אֹוִתי ִמּכָ
ֹאֶפן  ּבְ ְמקֹוִמי  ּבִ ה  ַעּתָ ֵלָמה  ׁשְ ֵעָצה  ִלי  ן  ּתֶ ָבְך,  ְמחּו  ִיׂשְ ָך  ְוַעּמְ ינּו  ַחּיֵ ּתְ ׁשּוב  ּתָ ה  ַאּתָ ֲהֹלא 
ִני ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצִמי  ֱאֶמת, ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ַזּכֵ ה ְלַהְתִחיל ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָכל ֵעת ְוִלְהיֹות ָסמּוְך  ָך ּבְ ק ּבְ ה ְלִהְתַדּבֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ה ּבֶ דֹוׁשָ ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהּקְ
בֹוֶדָך ּוְבָכל  י ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ְרּגֹות ׁשֶ קֹומֹות ְוַהּדַ ָכל ַהּמְ ְוָקרֹוב ֵאֶליָך ָתִמיד ּבְ
ָעְלִמין  ל  ּכָ ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין  ָכל  א  ְמַמּלֵ ה  ְוַאּתָ ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְמַחּיֶה  ה  ְוַאּתָ ָך  ְלּתֶ ֶמְמׁשַ ְמקֹומֹות 

ר הּוא: יק ְוָיׁשָ ְך, ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדִ נּוי ִמּמָ ְוֵלית ֲאַתר ּפָ

ן ִלי ֱאמּוָנה  ּתֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְנכֹוָנה  ן ִלי ֱאמּוָנה ֲחָזָקה  ּתֶ ֵלָמה,  ׁשְ ן ִלי ֱאמּוָנה  ּתֶ ְונֹוָרא,  ָאיֹום 
ִמיד  ה ּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ עֹוֵבר ָעַלי, ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ּבְ ְהֶיה ָלּה ּכַֹח ְלַהֲחיֹות אֹוִתי ּבְ ּיִ ֹזאת ׁשֶ ּכָ
ה ִחיׁש  ֶאְזּכֶ ׁשֶ עֹוָלם, ַעד  ּבָ ׁשֶ קֹומֹות  ל( ַהּמְ )ִמּכָ ָכל  ּבְ ָך ָתִמיד  ּבְ ק  ּוְלִהְתַדּבֵ ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך 
ִכּסּוָפא  ּבְ ֵאיעּול  ְוָלא  י,  ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ְמֵהָרה  ַקל 
ל עֹוָלם, ֲאדֹוִני  ה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ָהַרֲחִמים זֶה ּכַ ָך ּבַ י ֵמִאּתְ ַאְלּתִ ר ׁשָ ֹכל ֲאׁשֶ ְך ּכְ ַקּמָ
ַעְצְמָך ֹעֶצם ַרֲחֶמיָך  ה יֹוֵדַע ּבְ י ֵואֹלָהי, ָאִבי גֹוֲאִלי ּופֹוִדי, צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי. ֲהֹלא ַאּתָ ַמְלּכִ
ּתּוַכל  ְוֵאיְך  ִדי,  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְוטֹובֹות  ים  ְוִנּסִ ִנְפָלאֹות  ה  ְוַכּמָ ֵאַלי,  ְוַאֲהָבְתָך 
ֵאין  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ה  ְגֻאּלָ ְלָגֳאֵלִני  ֵלָמה  ׁשְ ְיׁשּוָעה  ִלי  יַע  הֹוׁשִ ּוִמּלְ ֲעזֹור  ִמּלַ ְך  ל־ּכַ ּכָ ק  ְלִהְתַאּפֵ
ָבר  ת, ֲהֹלא ֵאין ּדָ ּבָ ל ׁשַ ׁשּוָבה ׁשֶ ְבִחיַנת ּתְ ֱאֶמת ּבִ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ַאֲחֶריָה ָגלּות, ׁשֶ
ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ָבר. ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוַאל  ּדָ ֵלא ֵמיֹהָוה  תּוב, ֲהִיּפָ ּכָ מֹו ׁשֶ , ּכְ ָךּ ִנְמַנע ִמּמֶ
ַרֲחֶמיָך  נּו ּבְ ָחּנֵ ִמְפָעַלי, ַרק ּתְ ְגְמֵלִני ּכְ ֲחָטַאי ְוַאל ּתִ י ּכַ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ִמן ָהֱאמּוָנה ְלעֹוָלם, ְוַאל ּתַ
ָכל  ה ּבְ ה ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשָ ֱאמּוָנְתָך ַהּקְ ֵצִני ּבֶ ֵקִני ּוְתַאּמְ דֹוִלים ּוְתַחזְּ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ָהַרּבִ
ֹאֶפן  ֱאֶמת ּבְ ֵלמּות ָהֱאמּוָנה ּבֶ ה ְלַתְכִלית ׁשְ ֶאְזּכֶ ִפי ַעד ׁשֶ ר ּוְלהֹוִדיַע ָהֱאמּוָנה ּבְ ֵעת ְלַדּבֵ
יֶקיָך  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
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ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ יטּות  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ּוְלִהְתַנֵהג  ֵליֵלְך  ִני  ְוַזּכֵ ים.  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְרצֹוְנָך,  ֵאיָנם ּכִ חּוְמרֹות ְיֵתרֹות )שקורין: איבער טראכטין(. ׁשֶ אי ּבְ ק יֹוֵתר ִמּדַ ָלל, ְוֹלא ֲאַדְקּדֵ ּכְ
י,  ּפָ י ֵאֶליָך ּכַ ְחּתִ ּטַ ל עֹוָלם, ׁשִ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ בֹות ְיֵתרֹות. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוֹלא ֶאְחׁשֹוב ַמֲחׁשָ
ע  ׁשַ ּלֹא ָזִכיִתי ְלִהּוָ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ִנים ֵמַעּתָ ל־ּפָ יֵעִני ַעל־ּכָ יָעה, הֹוׁשִ יָעה הֹוׁשִ ֲעזֹור ֲעזֹור, הֹוׁשִ
ִליֵכִני  ׁשְ ַעל ַהְיׁשּועֹות. ַאל ּתַ ַעל ָהַרֲחִמים ּבַ ה ּבַ ה, ַרֵחם ָעַלי ֵמַעּתָ ֵלמּות( ַעד ֵהּנָ ׁשְ ֱאֶמת )ּבִ ּבֶ
ַעְזֵבִני.  ְכלֹות ּכִֹחי ַאל ּתַ ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ י, ַאל ּתַ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשֶ ִמּלְ
ים ְוֵאיָנם  ּמִ ֵאיָנם ּתַ יֵעִני ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ְלַמַען ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ׁשֶ ֶמָך, הֹוׁשִ ָעְזֵרִני ְלַמַען ׁשְ
ָחה ֶלָעָפר  י ׁשָ י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו. ּכִ י ֹלא ָתְמנּו ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ תּוב, ַחְסּדֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִלים ְלעֹוָלם, ּכְ ּכָ
ָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי  ְטֵננּו. קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ נּו ּדָ ַנְפׁשֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה מה

ִחיַנת  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ
ֵהם  ׁשֶ ָהִעּגּוִלים,  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ה  ְנֻקּדָ
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ְיֵמי ַהּמַ ת  ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ ּבְ
ר"ד:(,  ְקֵהל  ַוּיַ ֹזַהר  ן  )ַעּיֵ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְסִביב  ָהִעּגּוִלים 
ר ַעל ָהָאָדם ּוַמְזִמין לֹו  ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ַעל ּדָ ְוַהּבַ
ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  אֹותֹו  יַח  ַמּנִ ְוֵאינֹו  ְמִניעֹות, 

ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ הּוא  ׁשֶ ִניִמית,  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ
ַלל  תֹוְך ּכְ הּוא ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ יֹוְנִקים ַהּכֹל. ַאְך ּכָ
תֹוְך  ּבְ ֲעַדִין  הּוא  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְלַגְמֵרי,  ָהִעּגּוִלים  ִמן  ָיָצא  ְוֹלא  ָהִעּגּוִלים, 
ה  ְקָוה ְלִהְתָקֵרב ֶאל ְנֻקּדָ ָאז ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ּתִ

"ל: ִניִמית ַהּנַ ַהּפְ

ה ְלתֹוָרה מה מז ִפָלּ ּתְ

ת ּבָ ְלׁשַ

ה  ְנֻקּדָ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  נּו  הֹוַדְעּתָ ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  )*ג( 

ַעל־ ה,  ֻקּדָ ַהּנְ ְסִביב  ָהִעּגּוִלים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָיִמים  ה  ָ ּשׁ ַהּשִׁ ל  ּכָ יֹוְנִקים  ה  ּנָ ּוִמּמֶ ִניִמית,  ַהּפְ
ׁשֹו, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָכל ֵעת ִמְצַות ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ נּו ָנא ְלַקּיֵם ּבְ ן ַזּכֵ ּכֵ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ׁשֵ ם ּבְ ָכל ֵעת ּגַ ת ּבְ ּבָ ת ׁשַ ַ ה ִלְזּכֹר ֶאת ְקֻדּשׁ ת, ְוֶאְזּכֶ ּבָ ׁשַ ִלְבָרָכה: ָזְכֵרהּו ֵמֶאָחד ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ַעְצִמי  ּוְלָהִכין  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ָכל  ּבְ ם  ּגַ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַחּיּות  ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ
ְוֹלא  ת,  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִהיא  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ַלּנְ ָסִביב  ָהִעּגּוִלים  ֵהם  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ
ה ִלְהיֹות  ַעל־ְיֵדי זֶה ֶאְזּכֶ ְכֵדי ׁשֶ ת, ּבִ ּבָ ת ׁשַ ַ ח ְלעֹוָלם ֶאת אֹור ְקֻדּשׁ ּכַ י ְוֹלא ֶאׁשְ ְעּתִ יַח ּדַ ָאּסִ
ר  ָלל ָהִעּגּוִלים ֲאׁשֶ לֹום ִמּכְ ה ְלעֹוָלם ְוֹלא ֵאֵצא ַחס ְוׁשָ ָ ֻדּשׁ תֹוְך ַהּקְ ר ְוִנְכָלל ּבְ ָ ק ּוְמֻקּשׁ ְמֻדּבָ
ת,  ּבָ ת ׁשַ ַ ְבִחיַנת ְקֻדּשׁ ן ּבִ ם ּכֵ ר ֵהם ּגַ יֵקי ֱאֶמת ֲאׁשֶ ּדִ נּו ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ה. ּוְתַזּכֵ ֻקּדָ ָסִביב ְלַהּנְ

ה: ָ ְקֻדּשׁ י ֵמֶהם יֹוְנִקים ַהּכֹל ַחּיּות ּדִ ִניִמית, ּכִ ה ַהּפְ ְבִחיַנת ְנֻקּדָ ן ּבִ ם ּכֵ ְוֵהם ּגַ

ִהְתָקֵרב  ר ָעֵלינּו ִלְמנֹוַע אֹוָתנּו ִמּלְ ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ַעל ּדָ ה ַהּבַ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָאנּו רֹוִצים ּוְמִכיִנים ַעְצֵמנּו ִלְנֹסַע  ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ן ּכַ ּמֵ ר ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּדַ יֵקי ֱאֶמת, ַעד ֲאׁשֶ ּדִ ַלּצַ
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ְנֹסַע ֲאֵליֶהם. ַעל־ ִניעֹות ְוִנְמָנִעים ֲאַנְחנּו ִמּלִ ִרים ָעֵלינּו ַהּמְ ּבְ ְך ִמְתּגַ יֵקי ֱאֶמת, ְוַאַחר ּכָ ּדִ ַלּצַ
יֵקי ֱאֶמת,  ִניעֹות ְוֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ּוְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ נּו ְלׁשַ ְוַזּכֵ ן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו  ּכֵ
ִנים  ל ּפָ נּו ַעל ּכָ ַזּכֵ ָרם, ּתְ ּבְ ִניעֹות ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלׁשַ ִרין ָעֵלינּו ַהּמְ ְתַגּבְ ּמִ ֵעת ׁשֶ ַוֲאִפילּו ּבְ
ַע ִלְזּכֹות  ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ ִהׁשְ ה ִמּלְ ָעה ַקּלָ לֹום, ֲאִפילּו ׁשָ נּו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ְעּתֵ יַח ּדַ ִלְבִלי ְלַהּסִ
ּוְפדּות  ְיׁשּוָעֵתנּו  ְוִתְקַות  ינּו  ַחּיֵ ֵהם  י  ּכִ ֵליָמה  ׁשְ יִדיָעה  ּבִ ְוֵליַדע  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלִהְתָקְרבּות 
ֵליָמה,  ֱאמּוָנה ׁשְ ה, ּוְלַהֲאִמין ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ קּות ּגָ ִהְתַחזְּ ה ְלַחזֵּק ֶאת ְלָבֵבנּו ּבְ נּו, ְוִנְזּכֶ ַנְפׁשֵ
יִחים  ִרין ְוֵאין ַמּנִ ְתַגּבְ ּמִ מֹו ׁשֶ ַעם ּכְ ָכל ּפַ ִרין ּבְ ּבְ ִחין ּוִמְתּגַ ּטְ ּתַ ִניעֹות ִמׁשְ ַהּמְ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ּכִ
ַעְצֵמנּו  ין  ְמָייֲאׁשִ ָאנּו  ֵאין  ֶ ּשׁ ְזַמן  ל  ּכָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ִניִמית,  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ַלּנְ ְלִהְתָקֵרב  אֹוָתנּו 
ָכל ֵעת  ים ִליׁשּוָעה ּבְ ִעים ּוְמַצּפִ ְעּגְ ּתֹוְקִקים ּוִמְתּגַ א ָאנּו ִמׁשְ ַרּבָ לֹום, ַרק ַאּדְ ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ
ה,  ֻקּדָ ִביב ַלּנְ ּסָ תֹוְך ָהִעּגּוִלים ׁשֶ אי ּבְ ַוּדַ ה, ֲאַזי ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ּבְ ָ ֻדּשׁ ה ְלִהְתָקֵרב ַאל ַהּקְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ר  ּבֵ ּוְלׁשַ מּוָרה,  ּגְ ִהְתָקְרבּות  ּבְ ִניִמית  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ַלּנְ ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְקָוה  ּתִ ָלנּו  ֵיׁש  ַוֲעַדִיין 
ָראּוי  י ּכָ ִהְתָקְרבּות ֲאִמּתִ יֵקי ֱאֶמת ּבְ ּדִ ִניעֹות ְוֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ּוְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ל ַהּמְ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ
ל  ּכָ ה ׁשֶ ְוִנְזּכֶ ִדיֵקי ֱאֶמת,  י ַהּצַ ַעם ִמּפִ ּפַ ָכל  י ּתֹוָרה ּבְ מֹוַע ִחּדּוׁשֵ נּו ִלׁשְ ּוְתַזּכֵ ֱאֶמת.  ְוָהגּון ּבֶ
יֵקי  ּדִ ן ּכַֹח ַלּצַ ִריְך לֹו ְוֹלא יֹוֵתר, ְוִתּתֵ ּצָ ַמע ַרק ַמה ׁשֶ מֹוַע ֹלא ִיׁשְ ִאים ִלׁשְ ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַהּבָ
ֹוְמִעים  ֵמַהּשׁ ל ֶאָחד  ּכָ ַמע  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְבֵריֶהם,  ּדִ ֶלס  ּפֶ ּבַ קֹול  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֱאֶמת 
לֹום  ְוׁשָ ִליּפֹות ַחס  ְלַהּקְ ְיִניָקה  ִיְהֶיה ׁשּום  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוֹלא יֹוֵתר,  ִריְך לֹו  ּצָ ׁשֶ י ִאם ַמה  ּכִ
ַחס  ֲעֵברֹות  ַעל־ְיֵדי  ְבָרִאים  ַהּנִ ִליּפֹות  ְלַהּקְ ּכַֹח  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו  ּתֹוָרה  י  ֵמַהִחּדּוׁשֵ
ים  עֹוׂשִ דֹול ׁשֶ ִדיֵקי ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ַהּדַֹחק ַהּגָ ל ַהּצַ ַעת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ ל ּבִ לֹום ְלַבְלּבֵ ְוׁשָ
ּלֹא  ְייהּו. ְוַתַעְזֵרנּו ׁשֶ א ִמיּנַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ָהִאי דֹוֲחָקא ְדַכּלָ מֹו ׁשֶ ָאז, ּכְ
זֶה  ַעל־ְיֵדי  לֹום  ְוׁשָ ִלְגֹרם ַחס  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ַעְצֵמנּו  ִלְדֹחק 
י  ַמע ֵמַהִחּדּוׁשֵ ל ֶאָחד ַיֲעמֹוד ַעל ְמקֹומֹו ְוֹלא ִיׁשְ יֵקי ֱאֶמת, ַרק ּכָ ּדִ ַעת ַלּצַ ְלּבּול ַהּדַ ֵאיזֶה ּבִ
ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֱאֶמת  ִדיֵקי  ַהּצַ ֵלב  ּבְ ן  ְוִתּתֵ יֹוֵתר,  ְוֹלא  לֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַמה  ַרק  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּתֹוָרה 
ה  ּקָ ה ַהּדַ ִלּפָ ם ַהּקְ ְבַרח ּגַ ַעל־ְיֵדי זֶה ּתִ ְכֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ּבִ רּו ִמיׁשּוַעת ִיׂשְ ֲאִמיַרת ּתֹוָרָתם ְיַדּבְ
ִחיַנת  ּבְ ֶהם  ּבָ ֵאין  ִאם  ֲאִפילּו  ַעְצָמם  ּבְ ּתֹוָרה  י  ַהִחּדּוׁשֵ ִמּגּוף  ֲאִפילּו  ִליַנק  ּכַֹח  ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
י  י ּתֹוָרה ִמּפִ מֹוַע ִחּדּוׁשֵ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ דֹוָלה ּבְ ֵאיָמה ְוִיְרָאה ּגְ נּו ַלֲעמֹוד ּבְ מֹוָתרֹות, ּוְתַזּכֵ
ָעה  ׁשָ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ֵאיָמה  לֹו  ֵיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ם  ּגַ ׁשֶ ָלנּו  הֹוַדְעּתָ  ָבר  ּכְ י  ּכִ ֱאֶמת,  ִדיֵקי  ַהּצַ
ר ְלִיְרָאֶתָך. ְוֶנֱאַמר:  ָך ִאְמָרֶתָך ֲאׁשֶ תּוב: ָהֵקם ְלַעְבּדְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ אֹוֵמר ּתֹוָרה, ִויֻקּיָ ֶ ּשׁ
ן  ל ָהָאָדם. ָאֵמן ּכֵ י זֶה ּכָ מֹור ּכִ ָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ סֹוף ּדָ

ְיִהי ָרצֹון:

ּתֹוָרה מו

ָרֵאל א.  ׂשְ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ
ִלְצָדָקה,  ָממֹונֹו  ּנֹוֵתן  ׁשֶ גֹון  ּכְ יֹום,  ָכל  ּבְ
א  נֹוׂשֵ הּוא  ֵאָליו  י  ּכִ ֶפׁש,  ַהּנֶ הּוא  מֹון  ְוַהּמָ

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ְונֹוְתנֹו  ַנְפׁשֹו,  ֶאת 
ִאיָתא  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְוֵכן  ַנְפׁשֹו.  מֹוֵסר  ִנְמָצא 
ִהיא  ׁשֶ ע"ב(,  קכ"ד  ָרה  ׂשָ י  )ַחּיֵ ְעָלם  ַהּנֶ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ



ה ְלתֹוָרה מו ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשפאּתִ

ים  ִהּלִ )ּתְ ַהּיֹום"  ָכל  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  י  "ּכִ ִחיַנת:  ּבְ
ִעם  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ָצִריְך  י  ּכִ ְוכּו',  כג(  מד, 

ְלּבּוִלים ְוַתְחּבּולֹות ִלְבֹרַח  בֹות ְוַהּבִ ֲחׁשָ ַהּמַ
הּוא ְמִסיַרת ֶנֶפׁש: ֵמֶהם, ִנְמָצא ׁשֶ

ׁש ָלָאָדם ֵמֲעבֹוַדת ה', ב.  ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ
ִניָעה  ַהּמְ ׁשֶ ְלָהָאָדם  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ
ָרּה,  ּבְ ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ּלֹו  ׁשֶ
ְהֶיה  ּיִ י ֵאין ָאָדם ׁשֶ ן, ּכִ ֱאֶמת ֵאינֹו ּכֵ ֲאָבל ּבֶ
ִיְרֶצה  ִאם  ָרּה  ּבְ ְלׁשַ יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ְמִניָעה  לֹו 
ַרְך ׁשֹוֵלַח ַעל ׁשּום  ם ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת, ְוֵאין ַהּשׁ ּבֶ
ּיּוַכל  ִפי ּכֹחֹו ִויָכְלּתֹו, ׁשֶ ָאָדם ְמִניעֹות, ַרק ּכְ
ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִיְרֶצה  ִאם  ֶהם  ּבָ ַלֲעֹמד 
ְלָהִבין  יּוַכל  ֵהיֵטב,  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְוִאם  ָראּוי.  ּכָ
ם  ֵ ם ַהּשׁ ׁש ׁשָ ַעְצָמּה ְמֻלּבָ ִניָעה ּבְ ַהּמְ ם ּבְ ּגַ ׁשֶ
ן  ְוַעל־ּכֵ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ְוַכְמֹבָאר  ַרְך,  ִיְתּבָ
י  ּכִ ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ְמִניָעה  ׁשּום  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ

ֲאִחיַזת ֵעיַנִים: ִניעֹות ֵהם ַרק ּבַ ל ַהּמְ ּכָ

ִניעֹות ִהיא ג.  ָכל ַהּמְ ּבְ דֹוָלה ׁשֶ ִניָעה ַהּגְ ַהּמְ
ְוֵאינֹו  ָחלּוק,  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ַהּמַֹח,  ְמִניַעת 
ֵהיָכן  ַעד  ְלָהִבין  ֵהיֵטב  ּוֹמחֹו  ִלּבֹו  ים  ֵמׂשִ
ַלֲעׂשֹות,  רֹוֶצה  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ יַע  ַמּגִ
ְוֵיׁש  יק ָהֱאֶמת  ּדִ רֹוֶצה ִלְנֹסַע ְלַהּצַ ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ
ֲחָזִקים  ְוִלּבֹו  ֹמחֹו  ִאם  ַרּבֹות,  ְמִניעֹות  לֹו 
ְלַאַחר  ָאָרתֹו  ְוַהׁשְ ִחּיּותֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ּבְ
אי  ַוּדַ זֶה לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו, ּבְ לּוי ַרק ּבָ מֹותֹו ּתָ

ִניעֹות ֹלא  ֹלא ִיְמָנֵעהּו ׁשּום מֹוֵנַע, ְוָכל ַהּמְ
זֶה.  ֶנֶגד  ּכְ ִלְכלּום  ֵעיָניו  ּבְ ִבים  ֶנֱחׁשָ ִיְהיּו 
ַמה  ַהּמַֹח,  ְמִניַעת  ִהיא  ִניָעה  ַהּמְ ר  ִעּקַ ַרק 
זֶה  ַרק  ׁשֶ ֵליַדע  ְך  ל־ּכָ ּכָ ָחָזק  ֹמחֹו  ֵאין  ֶ ּשׁ
זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ְוֵכן  ָלֶנַצח,  ָאָרתֹו  ַהׁשְ ל  ּכָ
ל  ּכָ ַעל  ְוָעַבר  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ְלַהּצַ ָלבֹוא 
ה  ׁשֶ ּקָ א ׁשֶ בֹוא, ֶאּלָ ָהָיה לֹו ִמּלָ ִניעֹות ׁשֶ ַהּמְ
ּנּו,  ִמּמֶ ָחַלק  ְוִלּבֹו  ָעָליו  ָיא  ֻקׁשְ ֵאיזֶה  לֹו 
ְוֵכן  ֵמַהּכֹל.  דֹוָלה  ּגְ ִהיא  ִניָעה  ַהּמְ ֹזאת 
ְמִניעֹות  ה  ּמָ ּכַ לֹו  ֵיׁש  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ
ֲעֵליֶהם  עֹוֵבר  ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעל 
לֹו  ְונֹוְפִלים  ָעֹקם  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ּכְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּוָבא 
לֹום, ֹזאת  ַרְך ַחס ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ יֹות ַעל ַהּשׁ ֻקׁשְ
ָלזֶה  ּקּון  ְוַהּתִ ם.  ּלָ ִמּכֻ דֹוָלה  ּגְ ִהיא  ִניָעה  ַהּמְ
אֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  יֹות  ֻקׁשְ לֹו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ָחָזק  קֹול  ּבְ ִלְצֹעק ֶאל ה'  יֵקי ֱאֶמת,  ַצּדִ ַעל 

ב: ֵמֹעֶמק ַהּלֵ

יץ, ְוָאז ֵאין לֹו ד.  ר הּוא ֵלב ָחָזק ְוַאּמִ ָהִעּקָ
ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ִניעֹות  ַהּמְ ְפָרט  ּבִ ְמִניָעה,  ׁשּום 
ּוָבָניו  ּתֹו  ֵמִאׁשְ אֹו  ָממֹון,  ֵמֲחַמת  גֹון  ּכְ
ָאר  ן ִמּשְׁ ּכֵ ל ׁשֶ ְוחֹוְתנֹו, אֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ּוִמּכָ
ְבֵריֶהם  ּמֹוְנִעים אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ּדִ ׁשֶ ים, ּכְ ֲאָנׁשִ
אי  ַוּדַ ּבְ ָהֱאֶמת,  ִהְתָקֵרב ֶאל  ִמּלְ ְוֵליָצנּוָתם 
ץ  ּוְמַאּמֵ ַחזֵּק  ּמְ ׁשֶ ְלִמי  ל  ּוְמֻבּטָ ֵטל  ּבָ ַהּכֹל 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶאת ְלָבבֹו ּבְ

ה ְלתֹוָרה מו ִפּלָ ּתְ

ֵאִרי  ׁשְ ָלה  ּכָ נּו ֶאל ֵאל־ָחי.  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ְיֹהָוה  י ְלַחְצרֹות  ַנְפׁשִ ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ל( 

ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ְוֶחְלִקי  ְלָבִבי  צּור  ּוְלָבִבי 
ידּו  ּגִ ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ּתַ ָלִים. ִאם ּתִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ֵני ֱאֹלִהים. ִהׁשְ ְוֵאָרֶאה ּפְ
ֶאת  עֹוְררּו  ּתְ ּוַמה  ִעירּו  ּתָ ַמה  ָלִים  ְירּוׁשָ נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ ָאִני.  ַאֲהָבה  חֹוַלת  ׁשֶ לֹו 

ץ: ְחּפָ ּתֶ ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ

ה  ַאּתָ ה,  ָהֲעִליִלּיָ ְוַרב  ָהֵעָצה  ֹדל  ּגְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעּמֹו  אֹוֵהב  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֶנֶגד  נּו, ּכְ ֶנְגּדֵ ר ָעְמדּו ּכְ ים, ֲאׁשֶ ֶרְך ַהַחּיִ ִניעֹות ַהּמֹוְנִעין אֹוָתנּו ִמּדֶ יֹוֵדַע ֶאת ֹעֶצם ִרּבּוי ַהּמְ
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ם ְסָבבּונּו  ְרזֶל ְוִכְנָחִלים ׁשֹוְטִפים ְוַנֲהֵרי ֵאׁש ַסּבּונּו ּגַ חֹומֹות ּבַ ְפָרִטּיּות, ּכְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ּכָ
מֹו  ָך ּכְ ִניעֹות ִנְתַרַחְקנּו ִמּמְ יפּו ָעַלי ָיַחד. ּוֵמִרּבּוי ַהּמְ ל ַהּיֹום ִהּקִ ִים ּכָ ל ַצד. ַסּבּוִני ַכּמַ ִמּכָ
ַעְצְמָך  ה ּבְ ַעְצָמן ַאּתָ ִניעֹות ּבְ ַהּמְ ם ּבְ ּגַ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ה הֹוַדְעּתָ ְתַרַחְקנּו. ֲאָבל ַאּתָ ּנִ ׁשֶ
ת  ָלֶגׁשֶ ַעת ָיכֹול  ּדַ ר  ּבַ הּוא  ּוִמי ׁשֶ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ זֶַרע  ל  ּכָ ֶהם ֵמֹרב ַאֲהָבְתָך ֶאת  ּבָ ר  ִנְסּתָ
ֶאת  ם  ׁשָ ְוִלְמֹצא  ִניעֹות  ַהּמְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ֶקף  ּתֹ ְלתֹוְך  ינּו  ַהּיְ ּדְ ְוָהֲעָרֶפל,  ֶהָעָנן  ת  ּכַ ֶחׁשְ ְלתֹוְך 
ה  ַרְך. ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ְוֶנְעָלם ַהּשׁ ר  ַעְצָמּה ִנְסּתָ ּבְ ִניָעה  ַהּמְ ּבְ ם  י ׁשָ ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ֵאיִני  ׁשֶ ים,  ְזַמּנִ ה  ּמָ ּכַ זֶה  ֲאִני עֹוֵמד ֵמָרחֹוק  י  ְעּתִ ּדַ ר ֵמֹעֶצם ֶחְסרֹון  ָעה ֲאׁשֶ ּדֵ ָאֹנִכי ַהֲחַסר 
ׁש. ּוֶבֱאֶמת  חֹומֹות ַמּמָ ְפִסיִקים ְלָפַני ּכַ ִניעֹות ַהּמַ ר ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּמְ ּבֵ ִמְתּגַ
ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָלם,  ּוְלַבּטְ ָרם  ּבְ ְלׁשַ ָיִדי  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ְקַצת,  יֹוֵדַע  ֲאִני 
ל  ּכָ ְלָפַני  ִחים  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ י  ֶנְגּדִ ּכְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל,  ָלל.  ּכְ ְמִניעֹות  ֵאיָנם 
אִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהחֹוֵנן ְלָאָדם  ן ּבָ ָלם. ַעל־ּכֵ ָרם ּוְלַבּטְ ּבְ ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלׁשַ ְך ׁשֶ ּכָ
ּיֹות  ֲאִמּתִ ְוֵעצֹות  י  ֲאִמּתִ ֶכל  ְוׂשֵ ְוָחְכָמה  ּוְתבּוָנה  ַדַעת  ְותֹוִדיֵעִני  ֵדִני  ּוְתַלּמְ ּתֹוֵרִני  ׁשֶ ַעת,  ּדַ
ג  ה, ְוַלֲעֹבר ּוְלַדּלֵ ם ַעּתָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ ֱאֶמת ִמּמָ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ֵעת, ּבְ ּבְ
ִניעֹות ֵהם  ל ַהּמְ ּכָ ֱאֶמת ׁשֶ ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּבֶ ִחים ְלָפַני. ְוֶאְזּכֶ ּטְ ּתַ ׁשְ ִניעֹות ַהּמִ ל ַהּמְ ַעל ּכָ
דֹוָלה  ְתׁשּוָקה ְגּ ם ּבִ ֶנְגּדָ ר ּכְ ּבֵ ַחזֵּק ִלּבֹו ּוִמְתּגַ ּמְ ַעְלָמא, ּוִמי ׁשֶ ֲאִחיַזת ֵעיַנִים ּוְבִדְמיֹון ּבְ ַרק ּבַ
ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי.  ם  ֶנְגּדָ ּכְ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ֵהם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָחָזק  ְוָרצֹון 
ם, ֵהן  ָ ֲאוֹות ּגּוִפי ַהְמֻגּשׁ ִניעֹות ִמּתַ ִניעֹות ֵמֲאֵחִרים, ֵהן ַהּמְ עֹוָלם, ֵהן ַהּמְ ּבָ ִניעֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ
ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ֶאְזּכֶ ם  ּלָ ּכֻ ֶרְך ָהֱאֶמת,  ִמּדֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֶרְך  ִמּדֶ ַהּמֹוְנִעים  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְמִניעֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ
י  ִלּבִ י ֹכַח ּוְגבּוָרה ִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצִרי, ּוְלִהְתַחזֵּק ּבְ ִלּבִ ן ּבְ ּתֵ ּתִ ק ְלַגְמֵרי ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ל ּוְלַסּלֵ ּוְלַבּטֵ
ה  ָלל, ְוֶאְזּכֶ ם. ְוִלְבִלי ִליָרא ְוִלְפחֹוד ֵמֶהם ּכְ ֶנְגּדָ דֹול ַלֲעֹמד ּכְ קּות ּגָ דֹוָלה ּוְבִהְתַחזְּ ְגבּוָרה ְגּ ּבִ

לֹום: ׁשָ ְלָחָמה ּבְ ַח ַהּמִ ְלַנּצֵ

ְלּבּוִלים  ֵפקֹות ְוַהּבִ יֹות ְוַהּסְ ׁשְ ל ַהּקֻ ֵהם ּכָ ִניעֹות ַהּמַֹח, ׁשֶ יֵלִני ִמּמְ יֵעִני ְוַתּצִ ּוְתַרֵחם ָעַלי ְותֹוׁשִ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהְרֵהר  אֹו  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַאֲחֵרי  ְלַהְרֵהר  ַהּמַֹח  ַעל  ִאים  ַהּבָ
י ִמי  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ִמּכָ דֹוִלים  ּגְ ַהּמַֹח ֵהם  ל  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ׁשֶ ִמּדֹוֶתיָך.  ַאֲחֵרי 
ים, ֵאין ׁשּום ְמִניָעה  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַרְך, ּוְבַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ּמֹחֹו ְוִלּבֹו ָחָזק ּבֶ ׁשֶ
יִקים, ְונֹוְפִלים  ּדִ ַרְך, ּוֵמַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום ֹמחֹו ְוִלּבֹו ֲחלּוִקים ֵמַהּשׁ ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ְמָנֵעהּו. ֲאָבל ּכְ ּתִ ׁשֶ
ְוִלְקֹרא  ְוִלְזֹעק  ִלְצֹעק  אִתי  ּבָ ְוַעל־זֶה  ם.  ּלָ ִמּכֻ ים  ָקׁשִ ִניעֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ֲעֵליֶהם,  יֹות  ֻקׁשְ ב  ּלֵ ּבַ
י ִאם ִלְצֹעק ֵאֶליָך. ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל  ֵצל ֵמֶהם ּכִ ְקָוה ְלִהּנָ י ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ֵאֶליָך, ּכִ

ִני ַוֲעֵנִני: ַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחּנֵ ן. ׁשְ ְיֹהָוה ֶאְתַחּנָ

יֹות ּוְסֵפיקֹות ּוִבְלּבּוִלים ּוְמִניעֹות  ל ִמיֵני ֻקׁשְ ֵטִני ּוְפֵדִני ִמּכָ יֵלִני ּוַמּלְ יֵעִני ְוַהּצִ ְוָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ָלל,  י ּוֹמִחי ּכְ י ְוַדְעּתִ ָלל, ְוֹלא ַיֲעלּו ְוֹלא ָיבֹואּו עֹוד ַעל ִלּבִ ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ ַהּמַֹח, ְלַבל ֶאְסּתַ
ִלי ׁשּום ָסֵפק  ֵלָמה ַוֲחָזָקה וְנכֹוָנה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ָהֱאֶמת, ּבֶ ה ָתִמיד ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּבְ ַרק ֶאְזּכֶ
ָסִכים  ִניעֹות ְוַהּמָ ם ַעל ַהּמְ ר ּגַ ּבֵ ה ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ָלל. ַעד ׁשֶ ד ּכְ ה ֶאל ַהּצַ ּוִבְלּבּול ּוְנִטּיָ
ם,  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ר ַלֲעֹמד ּכְ ּבֵ ֲאוֹות ּגּוִפי, ְלִהְתַחזֵּק ּוְלִהְתּגַ ֵני ָאָדם ֲאֵחִרים, אֹו ִמּתַ ים ִמּבְ ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ



ה ְלתֹוָרה מו ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשפגּתִ

ָך  ּוְלָעְבּדְ ים,  ּיִ ִרים ָהֲאִמּתִ יִקים ּוְכׁשֵ ּדִ ּוְלַהּצַ ֱאֶמת, ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך  ַדְרֵכי ְיֹהָוה ּבֶ ְוִלְכֹנס ּבְ
ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוִלְגֹמר  ּוְלַהְתִחיל  טֹוב,  ְוַלֲעׂשֹות  ֵמָרע  ָלסּור  ּוְבַאֲהָבה,  ִיְרָאה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
י  בֹואּו ַעל ִלּבִ ּיָ ָכל ֵעת ׁשֶ ֱאֶמת, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּוְתַרֵחם ָעַלי ּבְ ֵהם ְרצֹוְנָך ּבֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
ְוֶאְצַעק  ֶאְזַעק  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהֱאֶמת  ַאַחר  ְלַהְרֵהר  ּוְסֵפקֹות  יֹות  ֻקׁשְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ַע ְוֹתאַמר  ּוֵ ים. ֲאׁשַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ד ּבְ ה ַתֲעֵנִני ִמּיָ ב, ְוַאּתָ קֹול ָחָזק ֵמִעְמֵקי ַהּלֵ ְוֶאְקָרא ֵאֶליָך ּבְ
י  ֶנֶגד ְמִניעֹות ַהּמַֹח, ּכִ ְפָרט ּכְ ִניעֹות, ּבִ ל ַהּמְ ֶנֶגד ּכָ ֵען ַלֲעֹמד ּכְ ָ י ֵאין ִלי ַעל ִמי ְלִהּשׁ ִני. ּכִ ִהּנֵ
ּתֹוֵרִני  דֹול ֲאִני ּבֹוֵטַח, ׁשֶ ָך ַהּגָ ָען ְוַעל ַחְסּדְ ַמִים, ָעֶליָך ְלַבד ֲאִני ִנׁשְ ָ ּשׁ ּבַ ִאם ָעֶליָך ָאִבינּו ׁשֶ
ִניעֹות ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ַעל־ְיֵדי  רּות ַהּמְ ּבְ ֶקף ִהְתּגַ ר ִלְכֹנס ְלתֹוְך ּתֹ ּבֵ ֵדִני ֵאיְך ְלִהְתּגַ ּוְתַלּמְ
תֹו ֵאין ֵחֶקר,  י ִלְגֻדּלָ ּכִ ַעְצמֹו,  ַרְך ּבְ ִיְתּבָ ם  ֵ ר ַהּשׁ ֶהם ַעְצָמן ִנְסּתָ ם ּבָ ּגַ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ִניעֹות  ַהּמְ
ב ִעם ָהָאָדם,  ה ְמַסּבֵ ַאּתָ ֶ ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיֹהָוה . ְוָכל ַמה ּשׁ בֹוֶתיָך, ְוַאּתָ ּוְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ
ִנְפָלָאה.  ִויׁשּוָעה  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ַהּקֶֹדׁש,  ֶרְך  ִמּדֶ ְוִעּכּוִבים  ִלְמִניעֹות  ְדֶמה  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפּלּו 
ִמן  ב,  ּלֵ ּבַ ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלָכל  ִלי  ְוֵתן  ֵצנּו,  ְוַאּמְ ֵקנּו  ְוַחזְּ ְוהֹוֵרנּו  ֵדנּו  ְוַלּמְ ָעֵלינּו  ַרֵחם 
ָכל ֵעת,  עֹוָלם, ַרק ֶאְהֶיה ּבְ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ה ֹלא ִאיָרא ְוֹלא ֶאְפַחד עֹוד ִמּשׁ ַעּתָ ּמֵ ַמִים, ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ּום  ּוִמּשׁ ּוִבְלּבּול,  ָבה  ַמֲחׁשָ ּום  ּוִמּשׁ ֲאָוה  ּתַ ּום  ִמּשׁ ַחד  ּפַ ׁשּום  ִלי  ּבְ ִמְלָחָמה,  ָערּוְך  ִגּבֹור  ּכְ
ֲאִני ָצִריְך  ֶ ל ַמה ּשׁ ֵלט ִמּכָ ֵצל ּוְלִהּמָ ה ְלִהּנָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָלל, ּבְ עֹוָלם ּכְ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ָאָדם, ּוִמּשׁ
ָבה ִדּבּור  ַמֲחׁשָ ָלל, ֹלא ּבְ ָגם ּכְ ם ׁשּום ּפְ ֵלט ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ְוֹלא ֶאְפּגֹ ֵצל ּוְלִהּמָ ְלִהּנָ
ִניעֹות  ל ַהּמְ ג ַעל ּכָ ֵצִני ְלַדּלֵ ֵקִני ּוְתַאּמְ ים. ּוְתַחזְּ ָאר חּוׁשִ ְרִאּיַת ֵעיַנִים ּוִבׁשְ ה, ְוֹלא ּבִ ּוַמֲעׂשֶ
ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ה  ֵמַעּתָ ּוְלַהְתִחיל  ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלתֹוְך  ְוִלְכֹנס  ם  ּלָ ּכֻ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ּבֶ

י ִאם ַעל  ְקָוה ּכִ י ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ַרֲחִמים, ּכִ ֲאלֹוַתי ּבְ א ִמׁשְ ַמִים, ַרֵחם ָעַלי, ַמּלֵ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ה  ֲעׂשֵ ֵעיֶניָך  ּבְ ַהּטֹוב  ה  ְוַאּתָ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחם  ְוַעל  ְוַתֲחנּוִנים,  ה  ִפּלָ ּתְ
יֵעִני ָמֵלא ַרֲחִמים, ּפֵֹעל  ַעְזֵבִני, ָעְזֵרִני הֹוׁשִ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ֶמָך ְוַאל ּתִ י. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ִעּמִ
ְוַעד  ה  ֹמר ֵמַעּתָ ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ יָך ֵאֵלְך  ֻחּקֶ ּבְ ר  ה ֵאת ֲאׁשֶ ַוֲעׂשֵ ֶקֶרב ָהָאֶרץ.  ּבְ ְיׁשּועֹות 
ֶפׁש, ַמה  לּות ַהּנֶ ר הּוא ּגָ ר ַהזֶּה, ְוִעּקָ לּות ַהּמַ ֹתֶקף ַהּגָ דֹוָלה ֲאַנְחנּו ּבְ י ְבָצָרה ְגּ עֹוָלם. ֲעֵננּו ּכִ
אֵרנּו  ְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָ ּתָ ם ִהׂשְ ּלָ ֵני־ָאָדם, ּכֻ ֲאוֹות ַהּגּוף ּוִבְלּבּוֵלי ַהּמַֹח ְוִרּבּוי ַהּמֹוְנִעים ִמּבְ ּתַ ֶ ּשׁ
ה  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ י, ּבְ יָנה ְוַדַעת ֲאִמּתִ ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ ים. ָחּנֵ ֶרְך ַהַחּיִ לֹום ִמּדֶ ְלָמְנֵענּו ַחס ְוׁשָ
ֱאֶמת, ְוִלְמֹצא  ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ָלל, ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקְ ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ ם ְוִלְבִלי ְלִהְסּתַ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ַלֲעֹמד ּכְ
ַרֲחֶמיָך  ר ְוֶנְעָלם ּבְ ה ִנְסּתָ ֶהן ַאּתָ י ּבָ ִניעֹות, ּכִ רּות ַהּמְ ּבְ ֶקף ִהְתּגַ ל ּתֹ תֹוְך ּכָ אֹוְתָך ָתִמיד ּבְ
תֹוְך  ָרֵאל. ָעְזֵרנּו ִלְמֹצא אֹוְתָך ָתִמיד ּבְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ דֹוָלה אֹוָתנּו ַעּמְ ים ּוְבַאֲהָבְתָך ַהּגְ ָהַרּבִ
יֹום  ּבְ ָאְזֶנָך  ֵאַלי  ה  ַהּטֵ ִלי  ַצר  יֹום  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ַאל  ִניָעה,  ְוַהּמְ ָרה  ַהַהְסּתָ ֶקף  ּתֹ
י ַעל אֹוְיַבי  ה ָירּום ֹראׁשִ ֵדִני. ְוַעּתָ ָאָלּה ְלַמַען אֹוְיַבי ּפְ י ּגְ ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני. ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ
ַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא  ָרה ַליֹהָוה. ׁשְ יָרה ַוֲאַזּמְ ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאׁשִ ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזּבְ
אֹות  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ ֲאָמֶתָך.  ְלֶבן  יָעה  ְוהֹוׁשִ ָך  ְלַעְבּדֶ ָך  ֻעזְּ ָנה  ּתְ ִני  ְוָחּנֵ ֵאַלי  ֵנה  ּפְ ַוֲעֵנִני.  ִני  ְוָחּנֵ
ִני, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון  ִני ְוִנַחְמּתָ ה ְיֹהָוה ֲעַזְרּתַ י ַאּתָ ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנַאי ְוֵיבֹוׁשּו ּכִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ִלּבִ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה מז ּתִ תשפד

ּתֹוָרה מז

ָלזֶה  ְוָצִריְך  ּתֹוָרה.  לֹוַמר  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ
ֹקל  ּיּוַכל ִלׁשְ נּות ְיֵתָרה ׁשֶ דֹוָלה ְוָאּמָ ְיִגיָעה ּגְ
ל ֶאָחד  ַמע ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ ָבָריו, ּבְ ֶלס ּדְ ּפֶ ּבַ
ִריְך לֹו,  ֹלא  ּצָ ֶ ֹוְמִעים ַרק ַמה ּשׁ ְוֶאָחד ֵמַהּשׁ
ִמּמֹחֹו  יֹוֵתר  ׁשֹוֵמַע  ֶאָחד  ׁשֶ ִמזֶּה  י  ּכִ יֹוֵתר. 

יק  ּדִ ְוַהּצַ ִנים(  ּפְ ן  )ַעּיֵ ִלּפֹות  ַהּקְ יֹוְנִקים  ַוֲהָבָנתֹו, 
אֹוֵמר  ׁשֶ ּכְ דֹוָלה  ּגְ ֵאיָמה  לֹו  ֵיׁש  ָהֱאֶמת 
ְויֹום־ ָנה  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ֵמֵאיַמת  יֹוֵתר  ּתֹוָרה, 

ּפּוִרים: ַהּכִ

ן ַאַחר ּתֹוָרה מה( ה ְלתֹוָרה מז, ַעּיֵ ִפּלָ )ּתְ

ּתֹוָרה מח

ְמֹאד א.  ְמֹאד  דֹול  ּגָ קּות  ִהְתַחזְּ ָצִריְך 
רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַדְעּתֹו  ּבְ ִלּפֹל  ִלְבִלי 
ַע  ִנים, ְוהּוא ִמְתַיּגֵ ה ָיִמים ְוׁשָ ּמָ עֹוְבִרים ּכַ ׁשֶ
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ צֹוֵעק  ְוהּוא  דֹולֹות,  ּגְ יִגיעֹות  ּבִ
ַעְזֵרהּו  ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ל ְלָפָניו  ּלֵ ּוִמְתּפַ ן  ּוִמְתַחּנֵ
י־ֵכן ֲעַדִין הּוא ָרחֹוק  ֲעבֹוָדתֹו, ְוַאף־ַעל־ּפִ ּבַ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִאּלּו ַהּשׁ ן ִנְדֶמה לֹו ּכְ ְמֹאד, ְוַעל־ּכֵ
ָצִריְך  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְוַעל  ָלל.  ּכְ ּבֹו  רֹוֶצה  ֵאין 
ְוִלְבִלי  ְלַחזֵּק ַעְצמֹו, ְמֹאד  דֹול  ּגָ קּות  ִהְתַחזְּ
ל זֶה ָעַבר  י ּכָ ָלל. ּכִ ל זֶה ּכְ ל ַעל ּכָ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ים, ְוִאּלּו ֹלא ָהיּו  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ם ַעל ּכָ ּגַ
ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ְמֹאד  ַעְצָמם  ִקים  ְמַחזְּ
ְמקֹוָמם ָהִראׁשֹון,  ָאִרים ּבִ "ל, ָהיּו ִנׁשְ ל ַהּנַ ּכָ
ֲאהּוִבי  ן  ַעל־ּכֵ זָּכּו.  ֶ ּשׁ ְלַמה  זֹוִכים  ָהיּו  ְוֹלא 
ָכל  ּבְ ַעְצְמָך  ֶוֱאֹחז  ְמֹאד,  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ָאִחי, 
חּוׁש  ֲעבֹוָדְתָך, ְוַאל ּתָ ם ּבַ ֵאר ַקּיָ ָ ַהּכֹחֹות ִלּשׁ

"ל: ל ַהּנַ ָלל ַעל ּכָ ל ּכְ ּכֵ ְסּתַ ְוַאל ּתִ

ם ב.  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ְמֹאד  ָרחֹוק  ה  ַאּתָ ִאם 
ָכל  ּבְ ּפֹוֵגם  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְלָך  ְוִנְדֶמה  ַרְך,  ִיְתּבָ
ַדע  ּתֵ זֶה  ֶנֶגד  ַרְך,  ִיְתּבָ ֶנְגּדֹו  ׁש  ַמּמָ ָעה  ׁשָ
ל  ּכָ ְך,  ל־ּכָ ּכָ ם  ָ ְמֻגּשׁ הּוא  ׁשֶ זֶה  ּכָ ִאיׁש  ׁשֶ
ְמַעט  ַעְצמֹו  ק  ְמַנּתֵ הּוא  ׁשֶ ּוְתנּוָעה  נּוָעה  ּתְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּופֹוֶנה  ִמּיּותֹו  ׁשְ ִמּגַ ְמַעט 
ַוֲאִפּלּו  ְמֹאד,  ְמֹאד  ִויָקָרה  דֹוָלה  ּגְ ִהיא 
ִמּיּותֹו  ׁשְ ק ִמּגַ הּוא ֶנְעּתָ ה ְמֹאד ׁשֶ ה ְקַטּנָ ְנֻקּדָ

ֲאָלִפים  ה  ּמָ ּכַ זֶה  ּבָ ָרץ  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו 
זֶה  ְוַעל  ֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבְ ְרָסאֹות  ּפַ
ּנּו ָהַעְצבּות ְמֹאד  ַמח ְמֹאד, ְוַיְרִחיק ִמּמֶ ִיׂשְ

יק ְמֹאד ְמֹאד: י ַעְצבּות ַמזִּ ּכִ

ֲעבֹוָדתֹו ג.  ּבַ ִלְכֹנס  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ֶכף הּוא ֲעֵבָרה ּגְ ַרְך, ָאז ּתֵ ִיְתּבָ
ִהיא  ַעְצבּות  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעְצבּות  לֹו 
ׂשֹוֵנא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ ַאֲחָרא  ִסְטָרא 
ִלְהיֹות  דֹוָלה  ּגְ ִמְצָוה  כ"ד  ִסיָמן  ְלֵעיל  ן  )ַעּיֵ אֹוָתּה 
דֹוָלה,  ּגְ ֲעֵבָרה  ַעְצבּות ִהיא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ֵרי ַהזֹּוֶכה ִלְהיֹות  דֹוָלה. ַאׁשְ ְמָחה ִהיא ִמְצָוה ּגְ ן ְלֵהֶפְך ׂשִ ּכֵ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְלָהָאָדם  ְרפּוָאה  הּוא  י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ְורּוָחִנּיּות(:

ֲעבֹוַדת ה', ד.  דֹול ּבַ ן ּגָ ָצִריְך ִלְהיֹות ַעְקׁשָ
ִהְתִחיל,  ׁשֶ ֵמֲעבֹוָדתֹו  ִמְקָצת  יַח  ְלַהּנִ ִלְבִלי 
ָבר זֶה ֵהיֵטב,  ַאף ִאם ַיֲעֹבר ָעָליו ָמה. ּוְזֹכר ּדָ
ְצָטֵרְך  ֲעבֹוַדת ה', ּתִ ְתִחיל ְקָצת ּבַ ּתַ ׁשֶ י ּכְ ּכִ
ֲעֹבר ַעל ָהָאָדם  ּיַ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ י  ּכִ ָלזֶה ְמֹאד, 
ֵיׁש  ְוִלְפָעִמים  ר.  ִלי ִמְסּפָ ּבְ ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות 
ם,  ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת  ָנה  ַכּוָ ּבְ ֶאָחד  יִלין  ּפִ ּמַ ׁשֶ
ֶלֱאֹחז  דֹול  ּגָ קּות  ִהְתַחזְּ ָצִריְך  זֶה  ל  ּכָ ְוַעל 
נּות.  ֶדֶרְך ַעְקׁשָ ם ַרק ּבְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ַעְצמֹו ּבַ

זֶה: דֹול ְמֹאד ְמֹאד ּבָ נּות ּגָ ּוְצִריִכין ַעְקׁשָ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה מט תשפהּתִ

ֵאֶצל ה.  הּוא  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָאָדם  ֵיׁש  ִלְפָעִמים 
ה, ְוהּוא חֹוזֵר ַלֲאחֹוָריו  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ַתח ׁשֶ ַהּפֶ
ְטָרא ַאֲחָרא  ר ָעָליו ָאז ַהּסִ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ָבר  ּדָ ַעל  ְוַהּבַ
אֹותֹו  יִחין  ַמּנִ ְוֵאין  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְמֹאד 
נֹוֵפל  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַתח,  ַהּפֶ ְלתֹוְך  ֵנס  ִלּכָ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי  ְלָאחֹור  ְוחֹוזֵר  ַדְעּתֹו  ּבְ
ַאֲחָרא,  ְטָרא  ְוַהּסִ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֶרְך  ּדֶ ֵכן  י  ּכִ
ֲעֵרי  ְלׁשַ ׁש  ַמּמָ ָסמּוְך  ָהָאָדם  ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ
ֵהם  ְיָקא  ּדַ ָאז  ְכֹנס,  ּיִ ׁשֶ ְוִכְמַעט  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
דֹול ַרֲחָמָנא  רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ִטין ָעָליו ּבְ ּשְׁ ִמְתּפַ
דֹול  ּגָ קּות  ִהְתַחזְּ ָאז  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ִלְצָלן. 
יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ּוִלְבִלי  ָעְמדֹו,  ַעל  ַלֲעֹמד  ם  ֶנְגּדָ
ָעָליו,  עֹוְבִרין  ׁשֶ ְוַהְיִרידֹות  ִפילֹות  ַהּנְ ַעל 
ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ַלֲעׂשֹות  ַרק 
ָלֶבַטח  ִיְכֹנס  ִנים  ָ ְוַהּשׁ ִמים  ַהּיָ ּוִבְרבֹות 
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעֵרי  ׁשַ ְלתֹוְך  ַרְך  ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ
ְורֹוֶצה  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ
נּועֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ ְוַדע  ְמֹאד.  ֲעבֹוָדֵתנּו  ּבַ
ַעם  ָכל ּפַ ק ּבְ ק ְוֶנְעּתָ ה ִנּתָ ַאּתָ קֹות ׁשֶ ְוַהַהְעּתָ
ַרְך,  ִמּיּוְתָך ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ׁשְ ֵאיזֶה ְמַעט ִמּגַ
ִרים  ּוִמְתַקּשְׁ ִרים  ּוִמְתַחּבְ ִצים  ִמְתַקּבְ ם  ּלָ ּכֻ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ֵעת ַהּצֶֹרְך, ּדְ ּוָבִאים ְלֶעְזָרְתָך ּבְ
ִמּיּות,  ַגׁשְ לֹום ֵאיזֶה ּדַֹחק ְוֵעת ָצָרה ּבְ ַחס ְוׁשָ
ַעל  ַהּבַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ֹתֶקף  ּבְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ְוֵכן 

ָבר ַרֲחָמָנא ִלְצָלן: ּדָ

ָעִלים, ו.  ָעָליו  ֵדִלים  ּגְ ׁשֶ ִאיָלן  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַדע 
ִנים.  ׁשָ ֵדל ֵמָאה  ּגָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָעֶלה  ל  ּכָ ׁשֶ
אי עֹוֵבר  ַוּדַ ִנים ּבְ ָאה ׁשָ ֵאּלּו ַהּמֵ ָתָמא ּבְ ּוִמּסְ
ַאַחר  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ עֹוֵבר,  ֶ ּשׁ ַמה  ָעָליו 
קֹול  ּבְ יֹוֶרה  הּוא  ִנים  ׁשָ ָאה  ַהּמֵ סֹוף  ּבְ ְך  ּכָ
אֹוְרַמאַמְטֶיע(  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֵרָפה  ׂשְ ְקֵנה  מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ

יָלא: ל מּוָבן ִמּמֵ ְמׁשָ ְוַהּנִ

ָהעֹוָלם ז.  זֶה  ּבְ ַלֲעֹבר  ָצִריְך  ָאָדם  ׁשֶ ְוַדע 
ֵחד  ִיְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ְמֹאד,  ַצר  ר  ׁשֶ ּגֶ ַעל 
ַעְצמֹו  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ְלַחזֵּק  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ָלל.  ּכְ
ֵאיזֶה  ַעְצמֹו  ּבְ ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֵהן  ְמֹאד 
ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י  ּכִ ה טֹוָבה,  ּוְנֻקּדָ ְזכּות 
ּלֹא  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְוֵכן  ָמיו,  ִמּיָ ֵאיזֶה טֹוב  ה  ָעׂשָ
ֵדי  ּכְ ּוְקִפיצֹות  ִרּקּוִדים  ְוַלֲעׂשֹות  ּגֹוי.  ִני  ָעׂשַ
ה ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר ִיְזּכֶ ְמָחה, ַעד ֲאׁשֶ ָלבֹוא ְלׂשִ
ין ְזֻכּיֹות  דֹונֹות ִיְהיּו ַנֲעׂשִ ִלְתׁשּוָבה, ְוָכל ַהזְּ

ן יֹוָמא פ"ו:(: )ַעּיֵ

ּתֹוָרה מט

ְוֹעֶצם רֹוְממּותֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ְלִפי 
ָעְלָמא  ּבְ ה  ַקּלָ ְתנּוָעה  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ
ְלִפי  ָראּוי  ּכָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָעְלָמא  ּבְ לּות  ּכְ ּוְבִהְסּתַ
ַרְך, ָהָיה ָראּוי ָלבֹוא ַעל ָהָאָדם  בֹודֹו ִיְתּבָ ּכְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  לֹום.  ְוׁשָ ָראּוי ַחס  ֶ ּשׁ ַמה 
ָמֵלא  הּוא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוַעל  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ּוְבִרּיֹוָתיו  ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  'ַהְמַנֵהג  ְבִחיַנת:  )ּבִ ַרֲחָמנּות 
ן  ָהעֹוָלם. ַעל־ּכֵ ַרֲחִמים'(, ְוהּוא רֹוֶצה ְמֹאד ּבְ ּבְ

ַרְך  ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ָצִריְך ָהָאָדם ְלַחזֵּק ַעְצמֹו ּבַ
הּוא,  מֹו ׁשֶ ּיּוַכל, ַאף ִאם הּוא ּכְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּבְ

ְמֹאד  ים  ַהְמֻרּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ַעל  ְוִיְסֹמְך 
ַיֲעֹזב אֹותֹו ַאף  אי ֹלא  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ עּור,  ִלי ׁשִ ּבְ
ר  ְוָהִעּקָ ַאִין,  ֶהָעָבר  ָעַבר.  ֶ ּשׁ ַמה  ָעַבר  ִאם 
ב  ׁשֵ ְוִיְהֶיה  עֹוד,  ה  ַיֲעׂשֶ ֹלא  א  ּוְלַהּבָ אן  ִמּכָ
ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֵהן  ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל 
יָלא  ִמּמֵ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָבה.  ַמֲחׁשָ ּבְ ֵהן 
ְוַדע  ָלל.  ּכְ זֶה  ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְוַאל  ָיחּוׁש  ַאל 
ָאָדם  ׁשֶ ּכְ הּוא  ֵלָמה  ַהּשְׁ ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ ׁשֶ
ָהָיה  ׁשֶ ְוָהִעְנָיִנים  קֹומֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ּבְ עֹוֵבר 
ו הּוא ּפֹוֶנה ֹעֶרף ְוֵאינֹו  ֶהם ִמּקֶֹדם, ְוַעְכׁשָ ּבָ



ה ְלתֹוָרה מח מט ִפָלּ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשפו

ְוֵהן  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֵהן  ה,  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  עֹוד  ה  עֹוׂשֶ
ֵלָמה.  ַהּשְׁ ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ ְוזֶהּו  ָבה.  ַמֲחׁשָ ּבְ
ׁש ֲעַדִין ֵיֶצר ָהָרע  ּיֵ ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ְוהּוא ַמֲעָלה ּגְ
ַרְך  ִיְתּבָ י ָאז ָיכֹול ַלֲעֹבד אֹותֹו  ּכִ ְלָהָאָדם, 
ִמּתֹוְך  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְיָקא,  ּדַ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ִעם 
ּנּו ְלתֹוְך ֵאיזֶה  ְך ִמּמֶ ׁשֵ ֶצר ּוְלִהּמָ ֲחִמימּות ַהּיֵ
ב  ַהְינּו ַלֲעֹצר ּוְלַעּכֵ ם, ּדְ ֵ ֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ֵעת  ּבְ יחֹו  ּוְלַהּנִ ֲאוֹות  ַהּתַ ֵעת  ּבְ ַהֲחִמימּות 
ֲחִמימּות  ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוָהֲעבֹוָדה,  ה  ִפּלָ ַהּתְ

קּות  )ִהְתַחזְּ ֵעצֹות"  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ן  )ְוַעּיֵ ב.  ַהּלֵ ְוִהְתַלֲהבּות 
ם, ִאם ֵאין ֵיֶצר ָהָרע ְלָאָדם ֵאין ֲעבֹוָדתֹו  ַתב ׁשָ אֹות ל"ז( ּכָ

ַרְך ֶאת ַהּיֵֶצר  ם ִיְתּבָ ֵ יַח ַהּשׁ ִביל זֶה ַמּנִ ָלל, ּוִבׁשְ ֶבת ּכְ ֶנֱחׁשֶ

ַעל־ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָהָאָדם,  ַעל  ְך  ל־ּכָ ּכָ ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ָהָרע 

י־ֵכן  ִביאֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ּמְ ֶ ְיֵדי זֶה ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַמה ּשׁ

נּוָעה טֹוָבה, ַמה  ַהּתְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֶאְצלֹו  ַדאי  ּכְ ַהּכֹל 

ר ָעָליו ָהָאָדם  ּבֵ ל ַהּיֵֶצר ָהָרע ִיְתּגַ רּותֹו ׁשֶ ּבְ ֹתֶקף ִהְתּגַ ּבְ ֶ ּשׁ

ָעַבד  ֵמִאּלּו  יֹוֵתר  ַרְך  ִיְתּבָ ֶאְצלֹו  ָיָקר  זֶּה  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ִלְבֹרַח 

ם(:  ן ׁשָ ִלי ֵיֶצר ָהָרע ְוכּו' ַעּיֵ ִנים ּבְ אֹותֹו ֶאֶלף ׁשָ

ה ְלתֹוָרה מח מט ִפָלּ ּתְ

ֹאד  ּמְ ים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ׁשֶ דֹוׁשִ נּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ה הֹוַדְעּתָ ל עֹוָלם, ַאּתָ )*ד( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָלל,  ֵחד ּכְ ִמיד, ְוִלְבִלי ְלִהְתּפַ ְמָחה ּתָ ׂשִ ֲעבֹוַדת ְיָי, ְוִלְהיֹות ּבְ ְמֹאד ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַחזֵּק ּבַ
ֲאַזי  ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלְכנֹוס  ָהָאָדם רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ׁשּום אֹוֶפן,  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ִלּפֹול  ְוִלְבִלי 
ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ִהיא  ַעְצבּות  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעְצבּות  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ דֹוָלה  ּגְ ֲעֵבָרה  הּוא  ֶכף  ּתֵ
ר ַצר  ׁשֶ ּגֶ הּוא ָצִריְך ַלֲעבֹור ַעל  רּוְך הּוא ׂשֹוֵנא אֹוָתּה, ְוָצִריְך ָהָאָדם ֵליַדע ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
קּו  ִחזְּ ׁשֶ ְלׁשֹונֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ עֹוד  ְוֵכן  ָלל,  ּכְ ֵחד  ִיְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ָלל  ְוַהּכְ ְמֹאד,  ְמֹאד 
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  ַרק  אֹוֶפן,  ׁשּום  ּבְ ַעְצֵמנּו  ְלָיֵאׁש  ִלְבִלי  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוָתנּו 
ֱאֶמת, ְוֵליַדע  ְבֵריֶהם ּבֶ ָכל ּדִ נּו ָנא ְלַקּיֵם ּכְ ן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ֲעבֹוַדת ְיָי. ַעל־ּכֵ ֵמָחָדׁש ּבַ
ַוֲאִפילּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַרֵחק  ְוֹלא  אֹוָתנּו  ְלָקֵרב  ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵליָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ּוְלַהֲאִמין 
ה ְלִהְתַחזֵּק  ְוִנְזּכֶ ּלֹו ִהְתָקְרבּות,  ּכֻ הּוא ַרק  ְוַנֲאִמין ׁשֶ ֵנַדע  עֹוֵבר ָעֵלינּו  ל ַהִהְתַרֲחקּות ׁשֶ ּכָ
ה  ִמּמַ ָלל  ּכְ נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ִלּפֹול  ְוִלְבִלי  ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוְלַהְתִחיל  ְמֹאד 
אי  ַוּדַ ֲעבֹוַדת ְיָי ּבְ ַע ּבַ ָלל ְלִהְתַיּגֵ ּלֹא ִהְתִחיל ֲעַדִיין ּכְ ְך, ִמי ׁשֶ ְפׁשָ ה ּנַ י ִמּמָ עֹוֵבר ָעֵלינּו. ּכִ ׁשֶ
ְוָצִריְך  ֵאיָמַתי.  יו  ַעְכׁשָ ֹלא  י ִאם  ּכִ ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ֵמַעּתָ ְלַהְתִחיל  ַעְצמֹו  ְלִהְתַחזֵּק  ָצִריְך 
א  י ַהּבָ ֲעבֹוַדת ְיָי ּכִ ִנים ּבַ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ַמִים ַלֲעֹסק ֵמַעּתָ ָ עּו לֹו ִמן ַהּשׁ אי ְיַסּיְ ַוּדַ ּבְ ְלַהֲאִמין ׁשֶ
ַוֲעַדִיין הּוא  ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ה ּבַ ַע ַהְרּבֵ ָבר ִהְתַיּגֵ ּכְ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ּוִמי  ִעין לֹו,  ֵהר ְמַסּיְ ִלּטָ
ָלל  אי ָאסּור לֹו ְלַהְרֵהר ּכְ ַווּדַ ה, ּבְ ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ָרחֹוק ְמֹאד, ְוֹלא ִהְתִחיל ֲעַדִיין ִלְכנֹוס ְלׁשַ
ֲעבֹוָדתֹו,  ּבַ ָחֵפץ  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאין  ּוְכִאּלּו  לֹום,  ְוׁשָ ִמְלַמְעָלה ַחס  ים אֹותֹו  ַרֲחּקִ ּמְ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָלה  ּגִ ּוְכָבר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ר  ַלְסּתֵ ּפְ ּתֹוָרתֹו  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאין  י  ּכִ
ר  ֶאְפׁשָ ְוֵאיְך  ְדקֹו,  ִהּצָ ּבְ ְוָחֵפץ  ע  ָלָרׁשָ צֹוֶפה  הּוא  א  ַרּבָ ַאּדְ ׁשֶ ַוֲחִסיָדיו  יָקיו  ְוַצּדִ ְנִביָאיו 
ן ֵנַדע ְוַנֲאִמין  ִביל ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ַעל־ּכֵ ׁשְ ְך ּבִ ל ּכַ ַע ּכָ ְתַיּגֵ ּמִ לֹום ֶאת ִמי ׁשֶ ְרִחיק ַחס ְוׁשָ ּיַ ׁשֶ
ֲעבֹוַדת  ַעם ּבַ ָכל ּפַ יֹוֵתר ְלַהְתִחיל ּבְ ְכֵדי ְלִהְתַחזֵּק ּבְ ִביל ִהְתָקְרבּות ּבִ ׁשְ ַהּכֹל הּוא ַרק ּבִ ׁשֶ
ה ִמיֵני ִהְתַרֲחקּות  ּמָ ם ֲעֵליֶהם ָעְברּו ּכַ י ּגַ יִקים ּכִ ּדִ ילּו ָלנּו ַהּצַ ָבר ּגִ ּכְ ְפָרט ַאַחר ׁשֶ ְיֹהָוה, ּבִ
ִנחּוִמים  ְבֵרי  ּדִ ם  ִלּבָ ַעל  ר  ִויַדּבֵ ְיַנֵחם אֹוָתם  ׁשֶ ִמי  ֲאִפילּו  ָלֶהם  ָהָיה  ְוֹלא  ה,  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ



ה ְלתֹוָרה מח מט ִפָלּ ְנָיָנא י ּתְ תשפזּתִ

זָּכּו  ׁשֶ ְיֹהָוה ַעד  ֲעבֹוַדת  ּבַ ם  ִלּבָ קּו  ְוִחזְּ יחּו ֶאת ְמקֹוָמם  ִהּנִ י ֵכן ֹלא  ּפִ ְוַאף ַעל  קּות,  ְוִהְתַחזְּ
ְוִלְבֹטַח  ה  ָהֵאּלֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִדְבֵרי  ּבְ ְלַהֲאִמין  ֲאַנְחנּו  ְצִריִכים  ִאיְך  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ זָּכּו,  ׁשֶ ְלַמה 
נּו ְלַהְתִחיל  ן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה. ַעל־ּכֵ נּו ּבַ דֹול ּוְלַחזֵּק ִלּבֵ ְזכּוָתם ְוֹכָחם ַהּגָ ּבִ
ֵפל  ָ יר ֶאת ְמקֹוֵמנּו ַהּשׁ ֱאֶמת ּוְלַהּכִ ָפִלים ּבֶ נּו ִלְהיֹות ֲעָנִוים ּוׁשְ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ְוַזּכֵ ה ּבַ ֵמַעּתָ
נּוָעה  ל ּתְ ִמיד ּוְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ִעם ּכָ ְמָחה ּתָ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ְבזֶה, ְוַדְוָקא ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְזּכֶ ְוַהּנִ
ַרְך, ְוֵנַדע ְוַנֲאִמין  ְתּבָ ִמּיּוֵתנּו ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּתִ ׁשְ ק ַעְצֵמנּו ִמּגַ ָאנּו רֹוִצים ְלַנּתֵ ּוְתנּוָעה ׁשֶ
דֹול  ם ּגָ ה רֹוׁשֵ ִמּיּוֵתנּו, הּוא עֹוׂשֶ ׁשְ ִקים ַעְצֵמנּו ִמּגַ ָאנּו ְמַנּתְ ה ְמֹאד ׁשֶ י ֲאִפילּו ְנקּוָדה ְקַטּנָ ּכִ
זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ֵעֶרְך.  ִלי  ּבְ ְמֹאד  ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָגדֹול  ְוָיָקר  ָחׁשּוב  ְוַהּכֹל  ֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבָ ְמֹאד 
עֹוָלם ַרֲחָמָנא  יט ַעל ׁשּום ְנִפיָלה ּבָ יַח ְוַנּבִ ּגִ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה, ְוֹלא ַנׁשְ ִמיד ּבַ ה ְלִהְתַחזֵּק ּתָ ִנְזּכֶ
יל אֹוָתנּו  נּו ְורֹוֶצה ְלַהּפִ ֶרה ּבָ ָבר ִמְתּגָ ַעל ּדָ ַהּבַ ֵעת ׁשֶ י ּבְ א ֵנַדע ְוַנֲאִמין ּכִ ַרּבָ ִלְצָלן, ַרק ַאּדְ
ֶכף,  ה ּתֵ ָ ֲעֵרי ְקדּוׁשּ יֹוֵתר ִלְכנֹוס ְלׁשַ ָאנּו ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים ּבְ ר ׁשֶ לֹום, ָאז ֶאְפׁשָ ְמֹאד ַחס ְוׁשָ
ִלְבִלי  ְייָקא  ּדַ ָאז  ְלִהְתַחזֵּק  ה  ִנְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ָאז,  ְך  ּכַ ל  ּכָ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֶרה  ִמְתּגָ ן  ְוַעל־ּכֵ
ָכל ִמיֵני  ְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ָבר ְוַהּסִ ַעל ּדָ ֶנֶגד ַהּבַ ר ּכְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ַרּבָ ָלל, ַרק ַאּדְ נּו ּכְ ַדְעּתֵ ִלּפֹול ּבְ
קֹות  נּועֹות ְוַהְעּתָ ל ַהּתְ ּכָ ה ׁשֶ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ה ִלְכנֹוס ְלׁשַ ְזּכֶ ּנִ רּות ַעד ׁשֶ ּבְ ִהְתּגַ
ִביל ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדְתָך  ׁשְ ִמּיּוֵתנּו ּבִ ׁשְ ַעם ֵאיזֶה ְמַעט ִמן ּגַ ָכל ּפַ יִקין ַעְצֵמנּו ּבְ ָאנּו ַמְעּתִ ׁשֶ
ֹתֶקף  ֵעת ַהּצֶֹרְך ְדַהְיינּו ּבְ רּו ְוָיבֹואּו ְלֶעְזָרֵתנּו ּבְ רּו ְוִיְתַקּשְׁ צּו ְוִיְתַחּבְ ַרְך, ּכּוָלם ִיְתַקּבְ ִיְתּבָ
אי ֵלית  ַווּדַ י ּבְ ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּכִ לֹום, ְוִנְזּכֶ ְטָרא ַאֲחָרא ַחס ְוׁשָ ָבר ְוַהּסִ ַעל ּדָ רּות ַהּבַ ּבְ ִהְתּגַ
אי  ַוּדַ ּבְ ֵכן  י  ּפִ עֹוֵבר, ַאף ַעל  ׁשֶ ָעֵלינּו ַמה  עֹוֵבר  ׁשֶ י  ּפִ ְוַאף ַעל  ִאְתֲאִביד,  ּדְ ְרעּוָתא ָטָבא 
ה  ַרְך, ְוִנְזּכֶ ים ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ִיְתּבָ י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ְוַרּבִ נּו ְלטֹוב ּכִ ַרְך ִיְגמֹור ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ַעם ֵאיזֶה ְזכּות ְוֵאיזֶה ְנקּוָדה טֹוָבה, ְוַעל־ְיֵדי זֶה  ָכל ּפַ ַעְצֵמנּו ּבְ ׂש ְוִלְמֹצא ּבְ ׁש ּוְלַחּפֵ ְלַבּקֵ
ה ָלׁשּוב  ר ִנְזּכֶ ׁשּום אֹוֶפן ַעד ֲאׁשֶ יַח ֶאת ְמקֹוֵמנּו ּבְ ַח ַעְצֵמנּו ְוִלְבִלי ְלַהּנִ ּמֵ ה ְלַחזֵּק ּוְלׂשַ ִנְזּכֶ

ין ְזֻכּיֹות. דֹונֹות ִיְהיּו ַנֲעׂשִ ל ַהזְּ ּכָ ֱאֶמת ַעד ׁשֶ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַעל־ְיֵדי זֶה ְלַהּשׁ

ְתנּוָעה  ּבִ אי  ַוּדַ ּבְ ֶהָעצּום,  ְורֹוְממּוְתָך  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ ְלִפי  י  ּכִ ָיָדְענּו  ם  ּגַ ָיָדְענּו  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
בֹוֶדָך, ָהָיה ָראּוי ָלבֹוא ַעל ָהָאָדם ַמה  ּכְ ָראּוי ְלִפי  ּכָ ֵאינֹו  לּות ׁשֶ ּכְ ּוְבִהְסּתַ ָעְלָמא  ּבְ ה  ַקּלָ
ִקּיּומֹו,  ָחַתת ָהעֹוָלם ַרק ּבְ ַהׁשְ ה ָחֵפץ ּבְ ה ָמֵלא ַרֲחִמים ְוֵאין ַאּתָ לֹום, ַאְך ַאּתָ ֹבא ַחס ְוׁשָ ּיָ ׁשֶ
ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ נּו ָנא ְלִהְתַחזֵּק ְמֹאד  ַזֵכּ ן  ִרּיֹות, ַעל־ּכֵ ה ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ ְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ְוַאּתָ
ָעַבר  ׁשֶ ַאף  י  ּכִ ּוְלַהֲאִמין  ְוֵליַדע  יעּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  ְמֹאד  ֵען  ָ ּוְלִהּשׁ ְוִלְסֹמְך 
ל ָעֵלינּו ָלׁשּוב  ַקּבֵ ּנְ י ֵכן ֹלא ַתֲעֹזב אֹוָתנּו ְלעֹוָלם, ּוִבְלַבד ׁשֶ ָעַבר, ַאף ַעל ּפִ ָעֵלינּו ַמה ׁשֶ
ַמה  עֹוד  ה  ַנֲעׂשֶ ֹלא  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  א  ּוְלַהּבָ אן  ּכָ ּמִ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ְלָפֶניָך,  ֵליָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ
ִנים, ֵהן  ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ה ׁשֵ נּו ִלְהיֹות ֵמַעּתָ ַעְלנּו ֹלא נֹוִסיף, ְוַזּכֵ ינּו, ְוִאם ָאֶון ּפָ ָעׂשִ ׁשֶ
ן ָלנּו ַלֲעבֹור  ּמֵ ר ִיְזּדַ ֵליָמה ְלָפֶניָך, ְוַכֲאׁשֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ָלׁשּוב ּבִ ָבה, ְוַזּכֵ ַמֲחׁשָ ה ֵהן ּבְ ַמֲעׂשֵ ּבְ
ה  לֹום, ִנְזּכֶ ֶהם ַחס ְוׁשָ ְלנּו ּבָ ׁשּוָבה ְוִנְכׁשַ ֶהם קֹוֵדם ַהּתְ ָהִיינּו ּבָ ׁש ׁשֶ קֹומֹות ַמּמָ ֵאּלּו ַהּמְ עֹוד ּבְ
ד ָלְך,  ְעּבֵ ּתַ ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ נּו ְלַגְמֵרי ֵמֶהם ַרק ִלְכּפֹות ֶאת  ִנים ְלַפּנֹות ָעְרּפֵ ּפָ ל  ּכָ ה ַעל  ֵמַעּתָ
נּו ַלֲעבֹוד  ֵני ְרצֹוֶנָך, ְוַזּכֵ ל ְרצֹוֵננּו ְלַגְמֵרי ִמּפְ ָך, ּוְלַבּטֵ ַגְמנּו ְלֶנְגּדֶ ּפָ ם עֹוד ַמה ׁשֶ ְוִלְבִלי ִלְפּגֹ
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ַהּיֵֶצר  ֵאׁש  ל  ׁשֶ ְוִהְתַלֲהבּות  ַהֲחִמימּות  ל  ּכָ ם  ּגַ ח  ִלּקַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְדַהְיינּו  ְיָצֵרינּו,  ֵני  ׁשְ ּבִ אֹוְתָך 
ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַהּגּוף  ַוֲהָנַאת  ֲאָוה  ּתַ ְלׁשּום  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוִלְבִלי  נּו,  ִלּבֵ ּבְ ַהּבֹוֵער  ָהַרע 
ְדַהְיינּו  ְיֹהָוה,  ַוֲעבֹוַדת  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ְלתֹוְך  ַהזֹּאת  ְוִהְתַלֲהבּות  ַהֲחִמימּות  ל  ּכָ ְלַהְכִניס 
ָראּוי ְלִאיׁש  דֹוָלה ּכָ ֲחִמימּות ְוִהְתַלֲהבּות ּגְ ן ְוַלֲעֹבד ֶאת ְיֹהָוה ּבַ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ִלְלמֹוד ּוְלִהְתּפַ
ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ָכל ְלָבְבָך,  ּבְ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך  ְוָאַהְבּתָ ֵאת  ְלַקּיֵם ִמְצַות:  ה  ְוִנְזּכֶ ְרֵאִלי.  ׂשְ ַהּיִ
ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֹאתֹו  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ְיֹהָוה  ֶאת  ְיראּו  ַאְך  ְוֶנֱאַמר:  ְיָצֶריָך.  ֵני  ׁשְ ּבִ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ן ְיִהי ָרצֹון: ֶכם. ָאֵמן ּכֵ ל ִעּמָ ר ִהְגּדִ י ְראּו ֵאת ֲאׁשֶ ְלַבְבֶכם ּכִ

ּתֹוָרה נ

ְרצֹונֹו  ּכִ ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  רֹוֶצה,  הּוא  ׁשֶ ְלָמקֹום 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ַיַחד  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵני  ׁשְ
ּוְמׁשֹוֶטֶטת  ּפֹוַרַחת  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ִלְפָעִמים 
ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ִהיא  ְוָזִרים,  ֲאֵחִרים  ְדָבִרים  ּבִ
ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ְרָחּה  ּכָ ַעל  ּבְ ְלַהּטֹוָתּה 

מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ְוהּוא  ָראּוי,  ֶ ּשׁ ַמה  ַלֲחׁשֹב 
ַאֵחר,  ְלֶדֶרְך  ְוָסר  ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ּפֹוֶנה  ׁשֶ סּוס 
אֹותֹו  ּוַמֲחִזיִרין  ִרְסנֹו  ּבְ אֹותֹו  ּתֹוְפִסין  ׁשֶ
ֵכן  מֹו  ּכְ ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ְרחֹו  ַעל־ּכָ ּבְ
ְרָחּה  ַעל־ּכָ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ְיכֹוִלים ִלְתּפֹס ֶאת ַהּמַ

ֶרְך ָהָראּוי: יָבּה ֶאל ַהּדֶ ַלֲהׁשִ

ה ְלתֹוָרה נ ִפּלָ ּתְ

ה  ֵמַעּתָ ֶעְזִרי  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ח,  ִנּדָ ָך  ִמּמְ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ )לא( 

ָבה ִחיצֹוָנה  ה ׁשּום ַמֲחׁשָ ּלֹא ֶאְחׁשֹב עֹוד ֵמַעּתָ י, ׁשֶ ְבּתִ ּוְלַטֵהר ֶאת ַמֲחׁשַ ׁש  ה ְלַקּדֵ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יָת ָלנּו  ּלִ ה ּגִ י ַאּתָ ָלל. ּכִ לֹום ׁשּום ִהְרהּור ַרע ּכְ ּלֹא ֲאַהְרֵהר ַחס ְוׁשָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָלל, ִמּכָ ְוָזָרה ּכְ
ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשַ ְוִאי  ְרצֹונֹו,  ּכִ ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ
ּה ּוְלָאֲחָזּה  י ְלָתְפׂשָ ְבּתִ ֲאִני חֹוֵתר ַלֲעֹצר ַמֲחׁשַ ה ׁשֶ ָלל. ְוזֶה ַכּמָ ׁשּום ֹאֶפן ּכְ ַיַחד ּבְ בֹות ּבְ ַמֲחׁשָ
ּלֹא ָזִכיִתי  ָיִדי. ְוֹלא ַדי ׁשֶ לֹום, ַוֲעַדִין ֹלא ָעְלָתה ּבְ ר ַלחּוץ ַחס ְוׁשָ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ה ִמן ַהּדֶ ּלֹא ַתּטֶ ׁשֶ
ֶאל  ֵמֵהֶפְך  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ם  ּגַ ַאף  ָראּוי  ּכָ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ָלזֶה 
עֹות  יִתי ׁשָ ָכל יֹום, ְוִכּלִ ה ְמֹאד ּבְ בֹות ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ַהְרּבֵ י ַמֲחׁשָ ְבּתִ י ָחׁשַ ֵהֶפְך. ּכִ
י  י ְוָעַכְרּתִ ְלּתִ ה ְמֹאד, ּוִבְלּבַ בֹות ְוַרְעיֹונֹות ָזִרים ַהְרּבֵ ַמֲחׁשָ ִנים ּבְ ה ְוָיִמים ְוׁשָ ים ַהְרּבֵ ְוִעּתִ
י, ְוָכל ַהֲחָטִאים  ּלִ ְכׁשֹולֹות ׁשֶ ְלקּוִלים ְוַהּמִ ל ַהּקִ אּו ּכָ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ּבָ י ְמֹאד. ֲאׁשֶ ְעּתִ ֶאת ּדַ
ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ְוַעד  ֵמעֹוִדי  ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ ִעים  ׁשָ ְוַהּפְ ְוָהֲעֹונֹות 
ְמָרּה  י ְלָתְפָסּה ּוְלׁשָ ּלֹא ִנְזַהְרּתִ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ָגם ַהּמַ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּפְ י ּכִ ְלּתִ ם ֹלא ִנְכׁשַ ֻכּלָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ׁשֹוֵגג  ּבְ י,  ְלּתִ ְכׁשַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י  ְלּתִ ְוִנְכׁשַ אִתי,  ּבָ ֶ ּשׁ ְלַמה  אִתי  ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרק  ר  ֲאׁשֶ ָראּוי,  ּכָ
ֶעְזָרְתָך ִויׁשּוָעְתָך  ַעְזֵרִני ּבְ ּתַ אִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ן ּבָ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון. ַעל־ּכֵ ּוְבֵמִזיד, ּבְ
ִמירֹות ְמֻעּלֹות,  ָכל ִמיֵני ׁשְ י ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ְבּתִ ֹמר ֶאת ַמֲחׁשַ ה ִלׁשְ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ
ֲאִפּלּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ה  ּטָ ַלׁשִ חּוץ  ָלֵצאת  ָלל  ּכְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת  יַח  ְלַהּנִ ִלְבִלי  ה  ֵמַעּתָ ְוֶאזֵָּהר 
ֶאְרֶאה  ׁשֶ ְוִעְנָין  ֵעת  ּוְבָכל  ְלּבּוִלים.  ִמּבִ ְמָרה  ְלׁשָ ה  ֶאְזּכֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ
י חּוץ  ְבּתִ ּלֹא ֵתֵצא ַמֲחׁשַ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ם ְמֵהָרה, ִמּכָ ָ ֵלט ִמּשׁ ַעת ֶאְבַרח ְוֶאּמָ ְלּבּול ַהּדַ ֵאיזֶה ּבִ
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לֹום, ִלְפָעִמים ַעל־ְיֵדי ֵאיזֶה  ה. ַוֲאִפּלּו ִאם ַחס ְוׁשָ לֹום ֲאִפּלּו ֶרַגע ַקּלָ ה ַחס ְוׁשָ ָ ֻדּשׁ ִלְגבּול ַהּקְ
ְהֶיה  ּתִ ָבר,  ִמּכְ ל  ַהֶהְרּגֵ ֶדל  ּגֹ ֵמֲחַמת  ַלחּוץ  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְתֹאם  ּפִ ְוֵתֵצא  ְפַרח  ּתִ ַעת  ח־ַהּדַ ֶהּסֵ
י  ְבּתִ ֶאְתּפֹס ֶאת ַמֲחׁשַ ָלל, ׁשֶ ה ְוִחּמּוץ ַהּמַֹח ּכְ ִהּיָ ִלי ׁשְ ד ּבְ יֵרִני ֵתֶכף ּוִמּיָ ְבֶעְזִרי ָתִמיד ְוַתְזּכִ

ד ֵמַרע ְלטֹוב, ֵמֹחל ְלֹקֶדׁש: ר, ִמחּוץ ִלְפִנים, ּוְלַהּטֹוָתּה ִמּיָ ׁשָ יָבּה ְלֶדֶרְך ַהּיָ ד ַלֲהׁשִ ִמּיָ

י זֶה  יָעה ְמֵהָרה, ּכִ ל עֹוָלם, ְזֹכר ְוַרֵחם ְוהֹוׁשִ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲעַדִין  ֱאֶמת ֲאִני יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין, ׁשֶ ָיִדי, ֲאָבל ּבֶ י ְלָכל זֶה ַוֲעַדִין ֹלא ָעְלָתה ּבְ ה ִנְכסֹוף ִנְכַסְפּתִ ּמָ ּכַ
ר, ַאף־ ׁשָ ַעם ְלֶדֶרְך ַהּיָ ָכל ּפַ י ּוְלַהּטֹוָתּה ּבְ ְבּתִ ָיִדי, ַוֲעַדִין ֲאִני ָיכֹול ִלְתּפֹס ַמֲחׁשַ ִחיָרה ּבְ ַהּבְ
מֹו ֶטַבע ֶאְצִלי,  ה ּכְ ל ַנֲעׂשָ ַהֶהְרּגֵ י, ַעד ׁשֶ ְלּתִ ֻהְרּגַ מֹו ׁשֶ י ּכְ ְבּתִ ַמֲחׁשַ י ּבְ ְלּתִ ָבר ֻהְרּגַ ּכְ י ׁשֶ ַעל־ּפִ
ִחיָרה  י ַהּבְ לֹום. ֲאָבל ָהֱאֶמת ֵאינֹו ֵכן, ּכִ ֵלט ֵמֶהם ַחס ְוׁשָ ר ְלִהּמָ ִאי ֶאְפׁשָ ְדֶמה ִלי ׁשֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ְמָרּה  ָכל ֵעת, ּוְלִהזֵָּהר ְלׁשָ י ּבְ ְבּתִ ית ְלעֹוָלם, ַוֲעַדִין ֲעַדִין ֲאִני ָיֹכל ִלְתּפֹס ֶאת ַמֲחׁשַ ּיִ ָחְפׁשִ
י ֵאֶליָך  ּפַ ּכַ ֹטַח  אִתי ִלׁשְ ן ּבָ ה ָתִמיד. ַעל־ּכֵ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּוְלַהּטֹוָתּה ֶאל  בֹות חּוץ,  ֲחׁשָ ֵהיֵטב ִמּמַ
ֱאֶמת.  ּבֶ ה  ֵמַעּתָ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאת  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵ אֹוִתי,  ץ  ּוְתַאּמֵ ַחזֵּק  ּתְ ׁשֶ
ם  ְבּתָ ת ַמֲחׁשַ ַ ר ְקֻדּשׁ ים, ֲאׁשֶ ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ יִקים ַהּגְ ּדִ ְזכּות ְוֹכַח ַהּצַ ַעל ַהְיׁשּועֹות, ּבִ ָעְזֵרִני ּבַ
ה ְוַהּנֹוָרָאה  דֹוׁשָ ם ַהּקְ ְבּתָ ַמֲחׁשַ ם ּבְ ָעלּו ְלׁשָ קֹום ׁשֶ ה ְלַבד יֹוֵדַע ַהּמָ י ַאּתָ נֹוַדַעת ְלָך ְלַבד, ּכִ
ם  ַדאי ְלָהֵגן ּגַ י ּכָֹחם ּוְזכּוָתם ּכְ אִתי ְלָפֶניָך, ּכִ ֵאּלּו ּבָ בֹות ְקדֹוׁשֹות ּכָ ֹכַח ֲעִלּיַת ַמֲחׁשָ ְמֹאד. ּבְ
ם, ּוְלַהֲעלֹוִתי  רּו ְוָנפֹוצּו ְלׁשָ זְּ ְפלּו ְוִנְתּפַ ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ י ִמּכָ י ְוַדְעּתִ ְבּתִ ָעַלי ְלהֹוִציא ַמֲחׁשַ
י  ֱאָחזּו ּבִ ּנֶ ל ִמיֵני ֻטְמאֹות ְוזֲֻהמֹות ׁשֶ ֶהם, ּוְלַטֲהֵרִני ִמּכָ י ּבָ ְלּתִ ֻהְרּגַ ל ִמיֵני ְרִגילּות ָרִעים ׁשֶ ִמּכָ
ִני  ׁשֵ ה, ּוְלַקּדְ ֶהם ַהְרּבֵ י ּבָ ְבּתִ ָחׁשַ לֹות ׁשֶ בֹות ָרעֹות ּוְמֻבְלּבָ ֲחׁשָ ָגם ַהּמַ לֹום, ַעל־ְיֵדי ּפְ ַחס ְוׁשָ
ל  ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ י ְקֻדּשׁ ָבה. ּכִ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ְקֻדּשׁ לּוִים ּבִ ם ּתְ ּלָ ּכֻ ֹות, ׁשֶ ָכל ִמיֵני ְקֻדּשׁ ּוְלַטֲהֵרִני ּבְ
י ָבֶהם ַעל־ְיֵדי  ַרְדּתִ ּיָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ יִקים עֹוָלה ַעל ַהּכֹל, ְוֵיׁש ָלּה ּכַֹח ֵליֵרד ְלתֹוְך ּכָ ּדִ ַהּצַ
ָכל  ֵדִני ּבְ ה, ּוְלַהֲעלֹות אֹוִתי ֵמַרע ְלטֹוב, ּוְלַלּמְ ָ ֻדּשׁ י חּוץ ִלְגבּול ַהּקְ ְבּתִ י ּוַמֲחׁשַ ְעּתִ זּּור ּדַ ּפִ
ָכל ִמיֵני  ּה ּבְ ׁשָ לֹום, ּוְלַטֲהָרּה ּוְלַקּדְ ֵצאת חּוץ ַחס ְוׁשָ ה ִמּלָ י ֵמַעּתָ ְבּתִ ט ַמֲחׁשַ ֵעת ֵאיְך ְלַמּלֵ
ה  ֶאְזּכֶ ל ְלָפֶניָך ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה, ׁשֶ ּלֵ י ְיֵתדֹוַתי ֲעַדִין ְלִהְתּפַ ַמְכּתִ ֹות. ְוַעל זֶה ְלַבד ּתָ ְקֻדּשׁ
ַמִים ְלַהְתִחיל  ָ ֵעִני ִמן ַהּשׁ ַסּיְ ה ּתְ י, ְוַאּתָ ְבּתִ ׁש ֶאת ַמֲחׁשַ ִמי ְלַקּדֵ ה ְלַהְתִחיל ְלַחזֵּק ַעּצְ ֵמַעּתָ
י ְדבּוָקה  ְבּתִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוִתְהֶיה ַמֲחׁשַ ֱאֶמת ּכִ ָבה ּבֶ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ֶאְזּכֶ ְוִלְגֹמר, ַעד ׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: ים ֵמַעּתָ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ה ּוְבַצּדִ דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ

ּתֹוָרה נא

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָאָדם  ּבָ נֹוֵקׁש  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ
ֵאין  ִאם  ְוַאף  עֹוְררֹו,  ּמְ ֶ ּשׁ ְלַמה  ּוְמעֹוְררֹו 
י־ֵכן הּוא נֹוֵקׁש  ָהָאָדם ׁשֹוֵמַע לֹו, ַאף־ַעל־ּפִ
ְויֹוֵתר,  ּוְרִביִעי  י  ִליׁשִ ּוׁשְ ִני  ׁשֵ ַעם  ּפַ עֹוד  ּבֹו 
ְוֵאינֹו  ַדְעּתֹו  ּבְ ָחָזק  הּוא  ָהָאָדם  ִאם  ֲאָבל 

ק  ּלֵ ִמְסּתַ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ָאז  ָלל,  ּכְ ֵאָליו  ּפֹוֶנה 
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִאים  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְוֵכן  ְוהֹוֵלְך לֹו. 
ְוִאם  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ל  ְלַבְלּבֵ
ָלל, ֲאַזי  ל ָעֶליָה ּכְ ּכֵ הּוא ָחָזק ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ָמקֹום ַאֵחר: ְמֹבָאר ּבְ ֶקת, ּכַ ּלֶ ִהיא ִנְסּתַ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה נב ּתִ תשצ

ּתֹוָרה נב

ֵאיזֶה  ְלָך  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ּכְ ַרְעיֹוֶניָך  ְיַבֲהלּוָך  ַאל 
י  ּכִ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל  יֹות  ֻקׁשְ
ה  ׁשֶ ּקָ ים ְליֹוְצָרם, ּוְכמֹו ׁשֶ ּמִ יִקים ִמְתּדַ ּדִ ַהּצַ
ן  ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַהְנָהגֹות  ַעל  יֹות  ֻקׁשְ
יִקים,  ּדִ יֹות ַעל ַהּצַ ה ֻקׁשְ ְהֶיה ָקׁשֶ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ
ם  ֵ ה ַעל ַהְנָהגֹות ַהּשׁ ׁשֶ ּקָ יֹות ׁשֶ ׁשְ ּוְבִעְנַין ַהּקֻ

ַרְך  ִיְתּבָ רֹוְממּותֹו  ֵמֹעֶצם  י  ּכִ ע,  ּדַ ַרְך,  ִיְתּבָ
ָהָיה  ְוִאם  ָגתֹו,  ַהּשָׂ יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
נּו, ִאם  ְעּתֵ ִפי ִחּיּוב ּדַ לֹום ּכְ ַהְנָהָגתֹו ַחס ְוׁשָ
ן  נּו, ְוִאם ּכֵ ַדְעּתֵ ְעּתֹו ּכְ לֹום ּדַ ן ָהָיה ַחס ְוׁשָ ּכֵ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ְלַהּבֹוֵרא  ְוָנֶאה  ָיֶפה  ְך  ּכָ

נּו: ְעּתֵ א ִמּדַ ְמרֹוָמם ְוִנּשָׂ

ּתֹוָרה נג

י  ּכִ ֵער.  ְלׁשַ ֵאין  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִיְקַרת  ֶדל  ּגֹ
ׁש  ּיֵ ׁש, ׁשֶ ֵלִמים ַמּמָ ָבִרים ׁשְ ה ּדְ ּנָ ה ִמּמֶ ַנֲעׂשֶ
מּו ָהעֹוָלמֹות  ְתַקּיְ ּיִ ִמים ׁשֶ ל ַהּיָ ָלֶהם ִקּיּום ּכָ
ָבה  י ַמֲחׁשָ ְלעֹוְלֵמי ַעד. ְוָחְכָמה ָיָקר יֹוֵתר, ּכִ
ְוָחְכָמה  ְלַבד,  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ַעל  עֹוָלה  ׁשֶ ִהיא 
ְכלֹו,  ׂשִ ּבְ ְנָיִנים  ּבִ ָחְכָמתֹו  ּבְ ּבֹוֶנה  ׁשֶ ִהיא 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ר  ְוִעּקַ ְמֹאד.  ְיָקָרה  ְוִהיא 
ם  ּגַ הּוא  ין  ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ ט  ׁשָ ּפְ ַוֲאִפּלּו  ֱאֶמת.  ּבֶ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָצִריְך  דֹול ְמֹאד,  ּגָ ָבר  ּדָ ן  ּכֵ
ֱאֶמת  ֹלא  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ּכְ ְלֵהֶפְך  ְוַגם  ֱאֶמת,  ּבֶ

ָבִרים ְלֵהֶפְך: ן ּדְ ם ּכֵ ה ּגַ ּנָ ה ִמּמֶ ַנֲעׂשֶ

ּתֹוָרה נד

ל  ְרֵאִלי ַלֲעׂשֹות ּכָ ׂשְ ַיד ִאיׁש ַהּיִ ִחיָרה ּבְ ַהּבְ
ֲאֵחִרים  ֵאֶצל  י  ּכִ ְבִחיָרתֹו.  ּבִ ְרצֹונֹו  ּכִ ָבר  ּדָ
ֲאָבל  ֶהם,  ּבָ ֻמְכָרִחים  ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש 

גֹון  ה, ּכְ הּוא עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְרֵאִלי ּכָ ִאיׁש ִיׂשְ
ּבֹו  ֵיׁש  ְוַכּיֹוֵצא,  ָמקֹום  ְלֵאיזֶה  ִלְנֹסַע  ֲאִפּלּו 

ִחיָרה ַעל ַהּכֹל: ן ֵיׁש לֹו ּבְ ֲעבֹוָדה, ְוַעל־ּכֵ

ּתֹוָרה נה

ַמה  ַהְינּו  ֵער,  ְלׁשַ ֵאין  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ֶרַוח 
ְוֵאין  ָהעֹוָלם,  זֶה  ּבְ ְלַהְרִויַח  ָיכֹול  ָאָדם  ֶ ּשׁ
אֹוְיׂש  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ּלֹו  ֶ ִמּשׁ הֹוָצאֹות  ַעל־זֶה  ָצִריְך 

ַרְך  ֵהִכין ְלָפָניו ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֶ ה ּשׁ ַלאג( ַרק ִמּמַ

ֹלא  ַעִין  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ָידֹו  ְלַהְרִחיב  ָיכֹול 
ָרָאָתה ְוכּו':

ּתֹוָרה נו

ָמקֹום  ׁשּום  ֵאין  ֵלב,  ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ַרְך, ְוֵאין לֹו ׁשּום  ְמָנֵעהּו ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּיִ ׁשֶ
ר  לֹוִני ִאי ֶאְפׁשָ ָמקֹום ּפְ ּבְ לּות לֹוַמר ׁשֶ ִהְתַנּצְ

ּיֵׁש לֹו ֵלב  ׁשֶ י ּכְ ם, ּכִ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ לֹו ַלֲעֹסק ּבַ
ל ָהעֹוָלם ֵהם  ל ּכָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ְרֵאִלי, ּכָ ִיׂשְ

ּלֹו: ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה נו ִפּלָ ּתְ

ְוֶחְלִקי  ְלָבִבי  צּור  ּוְלָבִבי  ֵאִרי  ׁשְ ָלה  ּכָ ָבָאֶרץ.  י  ָחַפְצּתִ ֹלא  ָך  ְוִעּמְ ָמִים  ָ ַבּשׁ ִלי  ִמי  )נב( 

ה  ַאּתָ י  ּכִ ָך,  ְלּתֶ ֶמְמׁשַ ְמקֹומֹות  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל,  ֲאדֹון  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים 



ְנָיָנא י ּתֹוָרה נז תשצאּתִ

ר  ׁשֵ ּכָ ֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ִלי  ְוֵתן  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ְמקֹוֶמָך.  ָהעֹוָלם  ְוֵאין  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו 
בֹוְדָך,  ן ּכְ ּכַ י ִמׁשְ ְהֶיה ִלּבִ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ְרֵאִלי ּבֶ ְוָטהֹור ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך, ֵלב ִיׂשְ
ל  ל ּכָ תֹוְך ְלָבבֹות ׁשֶ ֹוֵכן ּבְ דֹוׁש ַהּשׁ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ ִכיַנת ּכְ י ׁשְ ְך ְלתֹוְך ִלּבִ ְהֶיה ִנְמׁשַ ּיִ ׁשֶ
ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  תֹוָכם,  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ִכיָנתֹו  ׁשְ ֶרה  ַמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ְוֶחְלִקי  ְלָבִבי  צּור  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלב  ּבָ הּוא  ָהֱאָלהּות  ר  ְוִעּקָ ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ
עֹוָלם  ּבָ ׁשּום ָמקֹום  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֵמֱאָלהּוְתָך  ָמֵלא  י  ִלּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרִני  ָעַלי  ַרֵחם 
ָכל  יר אֹוְתָך ְוִלְמצֹוא אֹוְתָך ּבְ ה ְלַהּכִ ְרָאֶתָך, ַרק ֶאְזּכֶ ל ְוִלְמנֹוַע אֹוִתי ֵמֲעבֹוָדֶתָך ּוִמּיִ ְלַבְלּבֵ
ִני ִלְהיֹות  ְך. ַזּכֵ נּוי ִמּנָ י ֵלית ֲאַתר ּפָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ְרָגא ְוַדְרָגא ׁשֶ עֹוָלם ּוְבָכל ּדַ ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ַהּמְ
ל עֹוָלם ְוֵאין ָהעֹוָלם  ְבִחיַנת ְמקֹומֹו ׁשֶ ן ּבִ ם־ּכֵ ֶאְהֶיה ּגַ ֱאֶמת ַעד ׁשֶ ָכל ְלָבִבי ּבֶ ָך ּבְ ִנְכַלל ּבְ
ּטּול, ְוֹלא  ַתְכִלית ַהּבִ י ּבְ ִלין ֶנְגּדִ ֵטִלין ּוְמֻבּטָ עֹוָלם ִיְהיּו ּבְ ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ ְמקֹומֹו, ַעד ׁשֶ
יג  ה, ַרק אּוַכל ְלַהּשִׂ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ לֹום ִמּשׁ ל אֹוִתי ַחס ְוׁשָ ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלַבְלּבֵ
ֵדִני  עֹוָלם. ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ָכל ַהּמְ ֱאֶמת ּבְ ָך ּבֶ ק ּבְ ּבֵ אֹוְתָך ְוִלְמצֹוא אֹוְתָך ּוְלִהְתּדַ
י  ְהֶיה ַהּכֹל ַעל־ּפִ ּיִ ְלטּוִלים ּוְנִסיעֹות ִלְדָרִכים ׁשֶ ל ַהּטִ ִעְנָין ּכָ ָכל ֵעת ָוֵעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּבְ
ְוָכל  ּוְנִסיָעה.  ְנִסיָעה  ל  ּכָ ע  ְיֹהָוה ֶאּסַ י  ְוַעל־ּפִ ֵביִתי,  ּבְ ְיֹהָוה ֶאֱחֶנה  י  ֱאֶמת, ַעל־ּפִ ּבֶ ְרצֹוְנָך 
ְרצֹוְנָך  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּוִבְפָרֵטי ְפָרִטּיּות ִיְהֶיה ַהּכֹל ּכִ ה ּבִ ִסיָעה ְוַהֲחִנּיָ ֵסֶדר ַהְנָהַגת ַהּנְ
ִלְמצֹוא  ה  ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך,  ִפי  ּכְ ִסיָעה  ּוַבּנְ ה  ֲחִנּיָ ּבַ ם  ְלׁשָ ָאבֹוא  ׁשֶ ּוָמקֹום  ּוְבָכל ָמקֹום  ֱאֶמת,  ּבֶ
ׁשּום  אֹוִתי  ל  ְיַבְלּבֵ ְוַאל  ֱאֶמת,  ּבֶ ָך  ּבְ ק  ּוְלִהְתַדּבֵ ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ֱאֶמת  ּבֶ ֱאָלהּוְתָך  ם  ׁשָ
ָכל  ֱאֶמת ּבְ ְרָאֶתָך, ַרק ֶאְהֶיה ָסמּוְך ְוָקרֹוב ְוָדבּוק ֵאֶליָך ּבֶ עֹוָלם ֵמֲעבֹוָדֶתיָך ּוִמּיִ ּבָ ָמקֹום ׁשֶ
ֲאלֹות  א ִמׁשְ ֶמָך ּוַמּלֵ עֹוָלם. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּבָ ְרָגא ְוַדְרָגא ׁשֶ ָכל ּדַ עֹוָלם ּבְ ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ַהּמְ
י ְקָצָרה ְמֹאד ְלָבֵאר ֵחֶלק ֶאֶלף ּוְרָבָבה  ים ְמֹאד ְוַדְעּתִ י ְצָרַכי ְמֻרּבִ ַרֲחִמים, ּכִ י ְלטֹוָבה ּבְ ִלּבִ
ֶמָך, ֵלב ָטהֹור  ֱאֶמת, ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ָך ּבֶ י ְלָעְבּדְ ֵמֶהם. ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַטֵהר ִלּבִ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  י, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ּבְ

צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן:

ּתֹוָרה נז
ְוַהּנֹוָרִאים  ְפָלִאים  ַהּנִ ים  ַהִחּדּוׁשִ ַעל־ְיֵדי 
ַעל־ְיֵדי־ י,  ָהֲאִמּתִ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ

ָרִצים  ַהּכֹל  ׁשֶ ַמֲעָלה,  ּבְ ָטן  ַהּקָ ל  ּדֵ ִנְתּגַ זֶה 
ָהַרַעׁש  ֵמֲחַמת  ּנּו,  ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ֵאָליו  ּוָבִאים 

ה  ַגּלֶ ּמְ ים ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ַהִחּדּוׁשִ ֲעׂשֶ ּנַ דֹול ׁשֶ ַהּגָ
ְטָרא  ַהּסִ ּבְ ְוַגם  י.  ָהֲאִמּתִ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ

ל ֶאָחד ַעל־ְיֵדי זֶה: ּדֵ ַאֲחָרא ִנְתּגַ

ּתֹוָרה נח
יֹוֵתר,  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ
ֱאֶמת,  ִחיַנת ַאִין ּבֶ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ּבְ ְוהּוא ּבְ
ַעל  יֹוֵתר  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ָיכֹול  הּוא 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ְקָצת  ּטֹוִעין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֹלא  ָהעֹוָלם, 
הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ת  ֻדּלַ ּגְ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ

ִנים(: ן ּפְ ָרחֹוק ֵמָהעֹוָלם )ַעּיֵ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה נט ּתִ תשצב

ּתֹוָרה נט

ַהְינּו  ְוִנְפָסד,  ָזִריז  ְוֵיׁש  ר,  ּכָ ְוִנׂשְ ָזִריז  ֵיׁש 
ֶדֶרְך  ּבְ ְוהֹוֵלְך  עּוָריו  ִמּנְ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ִמי 
הּוא  יֹוֵתר  ּבְ ָזִריז  הּוא  ׁשֶ ּכְ ָמיו,  ִמּיָ ר  ׁשָ ַהּיָ
הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ַמְפִסיד 
יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ְלִמְצָוה,  ְצָוה  ִמּמִ ְמִתינּות  ּבִ
ִמְצָוה  ין  ּבֵ ִהיא  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  ם  ּגַ
ֶאל  ְזִריזּות  ּבִ ָרץ  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְלִמְצָוה. 
ָגה  ַהַהּשָׂ ַעל  ג  ּוְמַדּלֵ עֹוֵבר  הּוא  ְצָוה,  ַהּמִ

הּוא  ִנים(, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ן ּפְ "ל )ַעּיֵ ה ַהּנַ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ׁשֶ
ְוָקא  ּדַ ָצִריְך  הּוא  ׁשּוָבה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך 
ְלַמֵהר  ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָזִריז  ִלְהיֹות 
ְוָאסּור לֹו  ַנְפׁשֹו,  ַעל  ֵלט  ְלִהּמָ ְמֹאד  ְוָלרּוץ 
הּוא  י  ּכִ ב,  ֵ ּוְלִהְתַיּשׁ ַלֲעֹמד  ָלל  ּכְ הֹות  ִלׁשְ
ג,  ְלַדּלֵ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַעל ַמה  ג  ּוְלַדּלֵ ָלרּוץ  ָצִריְך 
ְוִאיׁש  דֹול,  ּגָ ְזִריזּות  ּבִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְוִלְקּפֹץ ֶאל 

ר: ּכָ זֶה הּוא ָזִריז ְוִנׂשְ ּכָ

ּתֹוָרה ס

ִמים א.  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ ִמְלָחמֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ִמים  ׁשָ ּגְ ֲעִצירּות  א  ּבָ ַעל־ְיֵדי־זֶה  עֹוָלם,  ּבָ

לֹום: ה ַיְקרּות ַחס ְוׁשָ לֹום, ְוַנֲעׂשֶ ַחס ְוׁשָ

ְוׁשֹוְמִעים ב.  ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  אֹוֵמר  ׁשֶ ִמי 
א  ִנים, ַעל־ְיֵדי־זֶה ּבָ ֵאיָנם ְמֻהּגָ ְלִמיִדים ׁשֶ ּתַ

ִמים: ׁשָ ן ֲעִצירּות ּגְ ם ּכֵ ּגַ

ִמים:ג.  ׁשָ ּגְ א  ּבָ ַהּתֹוָרה  בֹוד  ּכְ ַעל־ְיֵדי 

ְלִמיִדים ד.  ים ְוׁשֹוְמִעים ּתַ ַרּבִ ּדֹוֵרׁש ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְתִפיָסה:  ּבִ ס  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ ָעְנׁשֹו  ֲהגּוִנים,  ֵאיָנם  ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה ס ִפּלָ ּתְ

ִמים  ִפיכּות ּדָ ל ִמְלָחמֹות ּוׁשְ ַבּטֵ ּתְ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ )נג( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ְוֹלא  ֶחֶרב  ּגֹוי  ֶאל  ּגֹוי  עֹוד  אּו  ִיׂשְ ְוֹלא  עֹוָלם,  ּבָ ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ יְך  ְוַתְמׁשִ ָהעֹוָלם,  ִמן 
אנּו ְלזֶה  ר ֹלא ּבָ ֵבי ֵתֵבל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ֲאׁשֶ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה, ַרק ַיּכִ
ִפיכּות  ְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור ּוׁשְ ִביל ׂשִ ׁשְ לֹום, ְוֹלא ּבִ ִביל ִריב ּוַמֲחֹלֶקת ַחס ְוׁשָ ׁשְ ָהעֹוָלם ּבִ
ּוְבֵכן  ָלֶנַצח,  ַרְך  ְתּבָ ּתִ אֹוְתָך  ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ ֵדי  ּכְ ָלעֹוָלם  אנּו  ּבָ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִמים  ּדָ
ָכל ֵעת  ָטר ּבְ ַמִים ִמן ַהּמָ ָ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו, ְוֹלא ַתֲעצֹור ַהּשׁ ָטר ּבְ ם ְוַהּמָ ׁשֶ ן ַהּגֶ ַרֵחם ָעֵלינּו, ְוִתּתֵ ּתְ
ם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה  ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ תּוב, ְוָנַתּתִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ָהעֹוָלם ְצִריִכין לֹו, ִויֻקּיַ ׁשֶ
ָרָעה  ה  ַחּיָ י  ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ ַמֲחִריד  ְוֵאין  ם  ַכְבּתֶ ּוׁשְ ָאֶרץ  ּבָ לֹום  ׁשָ י  ְוָנַתּתִ ְריֹו.  ּפִ ן  ִיּתֵ ֶדה  ַהּשָׂ ְוֵעץ 
ל ָהֵאִדים ִמן  ֲעלּו ּכָ ּיַ ים ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יַח ּבְ ּגִ ַאְרְצֶכם. ְוַתׁשְ ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעבֹור ּבְ
ם, ְוֹלא  ם ּוִבְזַמּנָ ִעּתָ ָרָכה ּוְנָדָבה ּבְ ֵמי ּבְ ׁשְ ִמיד ּגִ ים ִמן ָהֵאִדים ּתָ ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ָהָאֶרץ ְלטֹוָבה, ׁשֶ
ָלה  ִנְתַקּלְ ְללֹוֶתיָה ׁשֶ לֹום. ְותֹוִציא ֶאת ָהֲאָדָמה ִמּקִ ִמים ַחס ְוׁשָ ִפיַכת ּדָ כּו ָהֵאִדים ִלׁשְ ִיְתַהּפְ
ֵצר  ִיּבָ ְוֹלא  ּתּוָכל  ֹכל  ה  ַאּתָ י  ּכִ ִלְבָרכֹות,  ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ְוַתֲהֹפְך  ּוַבֲעֹוֵנינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ֲעֹון  ּבַ

ָך ְמאּוָמה: ִמּמְ

ָך  ֵמִאּתְ ְרָנָסֵתינּו  ּפַ ָלנּו  ְוֵתן  ָיֵדינּו,  י  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ּוָבְרֵכנּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 



ה ְלתֹוָרה ס ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשצגּתִ

קֹוֶדם  ִהְצָטְרכּוֵתינּו  ְוָכל  ַמְחסֹוֵרינּו  ל  ּכָ ָלנּו  ן  ְוִתּתֶ ּוְבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוָלה  ְגּ ַהְרָחָבה  ּבְ
ִלים  י ֵהם ַמְטִריִדים ּוְמַבְלּבְ ְמֵרנּו ָתִמיד ֵמחֹובֹות ְוַהְלָואֹות ּכִ יֵלנּו ְוִתׁשְ ְצָטֵרְך ָלֶהם ְוַתּצִ ּנִ ׁשֶ
ק  ְלַסּלֵ ַהּנֹוָרָאה  יׁשּוָעְתָך  ּבִ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  ה  ֵמַעּתָ ְוָעֵלינּו  ָעַלי  ַרֵחם  ְמֹאד.  נּו  ְעּתֵ ּדַ ֶאת 
ה ֵמחֹובֹות ְוַהְלָואֹות ְוֹלא ִנְצָטֵרְך ִלְלוֹות  יֵלנּו ֵמַעּתָ ָבר, ְוַהּצִ ִבים ִמּכְ ָאנּו ַחּיָ ל ַהחֹובֹות ׁשֶ ּכָ
ִליֵדי  ְצִריֵכנּו  ּתַ ְוַאל  ַלּכֹל,  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֵמֲאֵחִרים.  ַהְלָוָאה  ׁשּום 
ְכָלל  ה ִלְהיֹות ּבִ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ַרֵחם ָעַלי ְותֹוׁשִ ר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּוְבֵכן ּתְ ׂשָ ַנת ּבָ ַמּתְ
ה  ִני ַהְרּבֵ ַרֲחֶמיָך ּוְבֶחְמָלֶתָך ֲעַזְרּתַ י ּבְ ים, ּכִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְלִמיִדים ַהֲהגּוִנים ֵאֶצל ַהּצַ ַהּתַ
ים ִמימֹות  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ י ַהּצַ ָבה ִמּפִ ּגָ ה ְונֹוָרָאה ְוִנׂשְ ְך ּתֹוָרה ְקדֹוׁשָ ל־ּכַ ל ּכָ מֹוַע ּוְלַקּבֵ ִלׁשְ
ה ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה  ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ָרֵאל ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ל ִיׂשְ ֲאבֹוֵתינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ
ַאֲהָבְתָך  ּבְ י  ּכִ ֶהם.  ּבָ ֲאַנְחנּו  ר  ֲאׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ ְלָכל  ֱאָלהּוְתָך  ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
יְך  ים ְלַהְמׁשִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ה נֹוֵתן ְרׁשּות ְלַהּצַ ָרֵאל, ַאּתָ ָך ִיׂשְ ה אֹוֵהב ֶאת ַעּמְ ַאּתָ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ
ְבִחיַנת, ֶמֶלְך  ְבָיכֹול, ּבִ ְכֵלנּו, ְוִלְתּפֹוס ְוֶלֱאסֹור אֹוְתָך ֶאְצֵלנּו ּכִ ֱאָלהּוְתָך ְלתֹוְך מֹוֵחנּו ְוׂשִ
ְוָעְזֵרנּו  ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ִבי.  ׁשֶ ִביָת  ׁשָ רֹום  ַלּמָ ָעִליָת  ְבִחיַנת,  ּבִ ְרָהִטים,  ּבָ ָאסּור 
ִתּקּוֵננּו ְלַגּלֹות ָלנּו ֱאָלהּוֶתָך,  ִהְתִחילּו ַלֲעֹסק ּבְ ֶ נּו ַמה ּשׁ יִקים ִעּמָ ּדִ ִיְגְמרּו ַהּצַ יֵענּו ׁשֶ ְוהֹוׁשִ
ְוָחָזק  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְבתֹוָרְתָך  ָתִמיד  בֹוֵתינּו  ַמְחׁשְ ק  ְלַדּבֵ נּו  ַזּכֵ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְכֵלנּו  ְוׂשִ ְלתֹוְך מֹוֵחנּו  ֱאָלהּוְתָך  ס  ְוִנְתּפָ ְך  ִנְמׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִנְפָלא,  ּוִבְדֵבקּות 
תּוב,  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ֵאיָמה ְוִיְרָאה ְוֶרֶתת ְוִזיַע, ִויֻקּיַ ֱאמּוָנה ּבְ ֱאֶמת ּבֶ דֹוָלה ּבֶ ּוְבָטֳהָרה ְגּ

ּנּו: יו ְוֹלא ַאְרּפֶ ֲאַחְזּתִ

ָמּה  ִלׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ְלַהְתִמיד  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  דֹוָלה  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי  ַוֲחֹמל 
תֹוָרְתָך  ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים ַרּבִ ׁש ִחּדּוׁשִ ַעְצֵמנּו ְלַחּדֵ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ּה יֹוָמם ָוָלְיָלה, ַעד ׁשֶ ְוֶלֱהגֹות ּבָ
ים  ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ְלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּצַ ּבַ ּקִ ָרִכים ׁשֶ י ַהּדְ ה ַעל־ּפִ דֹוׁשָ ַהּקְ
תֹוָרְתָך  ּבְ ָתִמיד  בֹוֵתינּו  ַמְחׁשְ ר  ֵ ְלַקּשׁ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּוָתם 
ִאיר ֵעיֵנינּו  ּתָ ה ׁשֶ ל ְלָפֶניָך ַהְרּבֵ ּלֵ ָמּה, ּוְלִהְתּפַ דֹול ִלׁשְ ִעּיּון ּגָ ּה ּבְ ן ּבָ ה, ְוַלְחׁשֹוב ּוְלַעּיֵ דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלטֹוָבה  נּו  ְוַדְעּתֵ ְכֵלנּו  ׂשִ ֵעיֵני  ְוִתְפַקח  תֹוָרֶתָך,  ּבְ
ׁש  ַחּדֵ ּנְ ים ׁשֶ ל ַהִחּדּוׁשִ ה ַעל־ְיֵדי ּכָ ָבה ְמֹאד ְמֹאד. ְוִנְזּכֶ ּגָ ׂשְ ה ְוַהּנֹוָרָאה ְוַהּנִ דֹוׁשָ ְבתֹוָרְתָך ַהּקְ
ל  ֵלא ְכבֹוְדָך ֶאת ּכָ ְכֵלנּו, ְוִיּמָ יְך ֵאֵלינּו ָתִמיד ֱאָלהּוְתָך ְלתֹוְך מֹוֵחנּו ְוׂשִ תֹוָרֶתָך, ְלַהְמׁשִ ּבְ
ָבה  ָס"ה ִגיֵדנּו ְוָכל קֹוָמֵתינּו, ְוֶאְהֶיה ֶמְרּכָ נּו ּוְלָבֵבנּו ּוַרַמ"ח ֵאָבֵרנּו ּוׁשְ ְכֵלנּו ְוַדְעּתֵ מֹוֵחנּו ְוׂשִ
ְוֹלא  ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ֲאִפּלּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמן  עֹוד  ֵאֵצא  ְוֹלא  ֱאָלהּוְתָך,  ִכיַנת  ִלׁשְ
ה  דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ בּוק ּבְ לֹום, ַרק ֶאְהֶיה ָתִמיד ּדָ ֶבת חּוץ ַחס ְוׁשָ ֶאְחׁשֹוב ׁשּום ַמֲחׁשֶ
בּורֹוֶתיָך  ת ֱאָלהּוְתָך ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָאָדם ּגְ ֲאֵחִרים ְיִדיַעת ֲאִמּתַ ם ּבַ ה ְלַהְכִניס ּגַ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ְכָלם ּוְלָבָבם ַעל־ְיֵדי  ְוׂשִ יְך ֱאָלהּוְתָך ְלתֹוְך מֹוָחם  ה ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּוֶתָך, ׁשֶ
ְכָלם  ְוׂשִ ח ֵעיָנם  ָאְזֵניֶהם ּוִבְלָבֵביֶהם, ְוִתְפּתַ ִמיַע ּבְ נּו ְלַהׁשְ ַזּכֵ ּתְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ית־ ּבֵ ָך  ַעּמְ נּו  ֻכּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ִזיָוְך  נֹוַעם  ְוַתְטִעיֵמם  ַהּתֹוָרה,  ְנִעימּות  יׁשּו  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ּוְלָבָבם 
ֵהיָכלֹו. ּתֹוִדיֵעִני אֹוַרח  ר ּבְ נֹוַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ ֱאֶמת ְמֵהָרה, ַלֲחזֹות ּבְ יר אֹוְתָך ּבֶ ָרֵאל ְלַהּכִ ִיׂשְ

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשֹוַבע ׂשְ ַחּיִ
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ר ָוָדם ֲאַנְחנּו  ׂשָ י ּבָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ י ַאּתָ ֵאיָנם ֲהגּוִנים, ּכִ ְלִמיִדים ׁשֶ יֵלנּו ָתִמיד ִמּתַ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ְוׁשָ
ה  דֹוׁשָ בֹוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵמר ֵמֶהם, חּוָסה ַעל ּכְ ָ ּוְלִהּשׁ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה ֵאיְך ְלִהזֵָּהר  ְוֵאין ִאּתָ
ֲעֵליֶהם  ּוְתַרֵחם  )ְוָתחֹוס(  ָלּה.  ְלַקּבְ ְראּוִים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֲהגּוִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ְלַתְלִמיִדים  יַע  ַתּגִ ּלֹא  ׁשֶ
ת ְנִעימּות  ל ֲאִמּתַ ַרֲחֶמיָך ְלַקּבֵ ּיּוְכלּו ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ּבְ ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵבם ְמֵהָרה ּבִ ּוְתׁשִ
ּוְלַהְעִלים  יר  ְלַהְסּתִ ֶקר  ֶ ְלַהּשׁ ּכַֹח  ִיְהֶיה  ְוֹלא  עֹוָלם  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ּוְתַגּלֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 
ּוֵבית  ִפיָסה  ּתְ ֵמעֹוֶנׁש  ְלעֹוָלם  ָיֵמינּו  ל  ּכָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ְוׁשָ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָהֱאֶמת 
ָך  ל ַעּמְ ּלֹא ָנֹבא ְלעֹוָלם ִלְתִפיָסה ּוֵבית ָהֲאסּוִרים. ּוְתַרֵחם ַעל ּכָ לֹום ׁשֶ ָהֲאסּוִרים ַחס ְוׁשָ
ָוַנַחת,  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְלהֹוִציָאם  ַמֵהר  ּתְ ׁשֶ ָהֲאסּוִרים  ֵבית  ּבְ סּו  ִנְתּפְ ָבר  ּכְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ְך ְוַצְלָמֶות  ר ֲעֵליֶהם, הֹוִציֵאם ֵמֹחׁשֶ ה יֹוֵדַע ַצֲעָרם ּוַמְכאֹוָבם ְוֹעֶצם ָהַרֲחָמנּות ֲאׁשֶ י ַאּתָ ּכִ
לּו.  ִהּגָ ְך  ֹחׁשֶ ּבַ ר  ְוַלֲאׁשֶ ֵצאּו  ַלֲאסּוִרים  יר ֲאסּוִרים, ֱאמֹור  ַמּתִ ְיֹהָוה  ק,  ַנּתֵ ּתְ ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ה ִלְהיֹות  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ לֹום, ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָך ְלַחּיִ דֹוָלה ֵמִאּתְ ְרָנָסֵתינּו ְבַהְרָחָבה ְגּ ְוֵתן ָלנּו ּפַ
ה ָיֵדינּו  ינּו ְלעֹוָלם. ִויִהי נֹוַעם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ל ְיֵמי ַחּיֵ ֱאֶמת ּכָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ
ְיֹהָוה צּוִרי  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ּכֹוְנֵנהּו.  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 
ֶעָך. ְיֹהָוה ֹעז  ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ּבְ ְוגֹוֲאִלי. ַוֲאִני ְתִפּלָ

רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: לֹום. ּבָ ָ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ּתֹוָרה סא

ַעת.  ַהּדַ ַקְטנּות  ֵמֲחַמת  הּוא  ַמן  ַהזְּ ר  ִעּקַ
ַמן ִנְקָטן  יֹוֵתר, ַהזְּ דֹול ּבְ ֶכל ּגָ ַהּשֵׂ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ק  ּלֵ ֶכל ִנְסּתַ ָאז ַהּשֵׂ ֲחלֹום, ׁשֶ מֹו ּבַ יֹוֵתר. ּכְ ּבְ
ָעה  ׁשָ ֶרַבע  ּבְ ָאז  ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ַרק  ָאר  ְוִנׁשְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ַהּשִׁ ל  ּכָ ַלֲעֹבר  ְיכֹוִלים 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְוהֹוֵלְך  עֹוֵבר  ׁשֶ ֲחלֹום  ּבַ ִנְדֶמה 
ְוַאַחר־ ְמֹאד,  ֻמֶעֶטת  ָעה  ׁשָ ּבְ ים  ְזַמּנִ

ֶכל  ַהּשֵׂ ְוחֹוזֵר  ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ
ים  ַמּנִ ַהזְּ ל  ּכָ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ִעם  רֹוֶאה  ָאז  ֵאָליו, 
ָעה  ׁשָ ַרק  ָהיּו  ֲחלֹום,  ּבַ ָעְברּו  ׁשֶ ִנים  ָ ְוַהּשׁ
ֵהם  ׁש  ַמּמָ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ַרק  ְמֹאד,  ֻמֶעֶטת 
ֱאֶמת  ּלֹו, ְוֵכן ּבֶ ֶכל ׁשֶ ִפי ַהּשֵׂ ָנה ּכְ ְבִעים ׁשָ ׁשִ
ַמה  ם  ּגַ ְכֵלנּו,  ִמּשִׂ ְלַמְעָלה  ֹבּהַ  ַהּגָ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ
ׁש,  ַמּמָ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ְלׁשִ ֶאְצֵלנּו  ב  ֱחׁשָ ּנֶ ֶ ּשׁ

ַרק  חֹות,  ּפָ אֹו  ָעה  ׁשָ ֶרַבע  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא 
ֲחלֹום, ִאם  מֹו ּבַ ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ֹזאת, ּכְ ׁשֶ
לֹו  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ֶאָחד  ָאז  ֶאְצלֹו  א  ּבָ ָהָיה 
ֹלא  ָעה,  ׁשָ ֶרַבע  ַרק  ֵהם  ה  ָהֵאּלֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ
ְך  ל ּכָ ֹבּהַ ּכָ ּגָ ֶכל  ָהָיה ַמֲאִמין לֹו. ְוֵכן ֵיׁש ׂשֵ
ְלַגְמֵרי.  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ּלֹו  ּכֻ ַמן  ַהזְּ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָעָליו  ָעַבר  ׁשֶ יַח  ָמׁשִ ן  ְוַעל־ּכֵ
ַבל,  ּסָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָסַבל  ָהעֹוָלם,  ִריַאת  ּבְ ִמּיֹום 
ַרְך:  ם ִיְתּבָ ֵ ּסֹוף ֹיאַמר לֹו ַהּשׁ ל זֶה ּבַ ַאַחר ּכָ
יָך", ְוָכל זֶה ִיְהֶיה ֵמֲחַמת  "ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ
יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ְכלֹו  ׂשִ ַמֲעַלת  ֹעֶצם  ַהְפָלַגת 
ִמימֹות  ַמן  ַהזְּ ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ ְמֹאד.  ל  ְגּדַ ּיִ ׁשֶ
ָוֶאֶפס  ַאִין  ֶאְצלֹו  ִיְהֶיה  ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ

ִאּלּו נֹוַלד ַהּיֹום: ׁש ּכְ ׁש, ְוִיְהֶיה ַמּמָ ַמּמָ



ה ְלתֹוָרה סא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תשצהּתִ

ה ְלתֹוָרה סא ִפּלָ ּתְ

ל עֹוָלם, ַחי  יָך. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ָרה ֶאל ֹחק ְיֹהָוה ָאַמר ֵאַלי ּבְ )לב( ֲאַסּפְ

ָראָת ָהעֹוָלם,  ּבָ ה הּוא ְלַאַחר ׁשֶ ָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאּתָ ּבָ ה הּוא ֹקֶדם ׁשֶ ם ָלֶנַצח, ַאּתָ ָלַעד ְוַקּיָ
ְהֶיה ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצְלָך ֲאִפּלּו  ּיִ ֶ ָהָיה ּוַמה ּשׁ ֶ ּלֹו ַמה ּשׁ ַמן ּכֻ ַמן, ְוָכל ַהזְּ ה ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ י ַאּתָ ּכִ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלם, ּבְ י ְוׁשָ ֶכל ֲאִמּתִ ים, ְוֵתן ִלי ַדַעת ְוׂשֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֶהֶרף ַעִין. ַרֵחם ָעַלי ּבְ ּכְ
י ַהּכֹל ֶהֶבל,  ַמן ֵאינֹו ְכלּום, ּכִ ל ַהזְּ ּכָ יג ׁשֶ ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ַמן, ׁשֶ ַחת ַהזְּ ָלֵצאת ִמּתַ
ַמן  ל ַהזְּ י, ַרק ּכָ ֶכל ְוַדַעת ֲאִמּתִ ּיֵׁש לֹו ׂשֵ ָלל ְלִמי ׁשֶ ֵצל עֹוֵבר. ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ ְוָיֵמינּו ּכְ
ֵדי  ֵני ָאָדם, ּכְ ַעת ִמּבְ ה ַמֲעִלים ַהּדַ ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ַאּתָ ר ּבְ ַעת, ֲאׁשֶ ר ַהּדַ הּוא ֵמֶהְעּדֵ
ָלל.  י ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ ַעת ָהֲאִמּתִ ּדַ ֱאֶמת ּבַ ִחיָרה, ֲאָבל ּבֶ ִביל ַהּבְ ׁשְ ַמן, ְוַהּכֹל ּבִ ְתַקּיֵם ַהזְּ ּיִ ׁשֶ
ֵלל  ֵלמּות ְלִהּכָ ׁשְ זָּכּו ָלזֶה ּבִ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ֱאֶמת ּבְ ֵלל ּבֶ ר ַעְצֵמנּו ּוְלִהּכָ ֵ נּו ְלַקּשׁ ַזּכֵ
ל  ִמּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ לּו  ְוִנּצְ ְלַגְמֵרי,  ַמן  ֵמַהזְּ ְוָיְצאּו  ַמן,  ֵמַהזְּ ְלַמְעָלה  ְבִחיַנת  ּבִ ֵלם  ָ ַהּשׁ ם  ַדְעּתָ ּבְ
ְנִתיבֹוֵתיֶהם  ִעְקבֹוֵתיֶהם ְוִלְדֹרְך ּבִ נּו ֵליֵלְך ּבְ ַמן. ַזּכֵ ֶמׁש ְוַהזְּ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׂשָ ה ָהַרע ַהּנַ ֲעׂשֶ ַהּמַ
ל  לּוִלים ּכָ ֶהם ּכְ ּבָ ַמן ׁשֶ ַחת ַהזְּ ֵהם ּתַ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָלל ַעל ּכָ ל ּכְ ּכֵ ּוְלַקּיֵם ֵעצֹוֵתיֶהם, ְלַבל ִנְסּתַ
ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל  ה ּבְ ָלל, ַרק ִנְזּכֶ ַמן ּכְ ְגֵעי ַהזְּ ֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות, ְוַאל ְיַבֲהלּונּו ּפִ ַהּתַ
ָכל ֵעת  ר ַעְצֵמנּו ּבְ ֵ ל, ּוְלַקּשׁ ֵטל ּוְמֻבּטָ ַמן ּבָ ֱאֶמת ַהזְּ ּבֶ ַמן, ׁשֶ ִבּטּול ַהזְּ יר ַעְצֵמנּו ּבְ ָעה, ְלַהְזּכִ ׁשָ
ִאים  ְלּבּוִלים ַהּבָ ּדֹות ְוָכל ַהּבִ ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ ִלים ּכָ ּטְ ם ִנְתּבַ ָ ּשׁ ַמן, ׁשֶ ְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ּבִ

ַמן: ְגֵעי ַהזְּ ם ִמּפִ ּלָ ּכֻ

ְוַאֲחרֹון  ָלִראׁשֹוִנים  ְדמֹוִנים ִראׁשֹון  ַהּקַ ְלָכל  ַקְדמֹון  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ה, ְוָרַמְזּתָ  ֵאּלֶ ה, ְרָמִזים נֹוָרִאים ּכָ ֵאּלֶ בֹוִהים ּכָ ָבִרים ּגְ נּו ֵמָרחֹוק ּדְ ה הֹוַדְעּתָ ְלַאֲחרֹוִנים, ַאּתָ
ֹעֶמק  ּבְ נּו  ַנְפׁשֵ יב  ְלָהׁשִ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ּכְ ְלַחּיֹוֵתנּו  ַהּנֹוָראֹות  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְרֵכי  ּדַ ֵמָרחֹוק  ָלנּו 
ָכל  ֵצנּו ּוְלַנֲחֵמנּו ּבְ ֵקנּו ּוְלַאּמְ ת נֹוְראֹוֶתיָך ְלַחזְּ יֵרנּו ְגֻדּלַ לּות ָהָאֹרְך ַהזֶּה, ְלַהְזּכִ ְמִרירּות ַהּגָ
ר  ה, ֲאׁשֶ ן ַעד ֵהּנָ ר ִמּיֹום ַהֻחְרּבָ ִלי ִמְסּפָ ָבר ָסַבְלנּו ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ּבְ ר ּכְ ָצרֹוֵתינּו, ֲאׁשֶ
ְוֵאין  ין  ּצִ ַהּקִ ל  ּכָ לּו  ּכָ ּוְכָבר  ְמֹאד,  ְמֹאד  לּות  ַהּגָ ָעֵלינּו  ָאַרְך  י  ּכִ ל,  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ְמַעט  ּכִ
ַעל־ְיֵדי־ ְוָנְפלּו  לּו  ִנְכׁשְ ָך  ַעּמֶ ֵני  ִמּבְ ים  ְוַרּבִ ָלאֹות,  ַהּפְ ֵקץ  ָמַתי  ַעד  ָמה,  ַעד  יֹוֵדַע  נּו  ִאּתָ

ב ֵמָרחֹוק ְלֵהִטיב  ה חֹוׁשֵ ֱאֶמת ַאּתָ ְך. ֲאָבל ּבֶ ל־ּכַ ר ַהזֶּה ּכָ לּות ַהּמַ זֶה, ַעל־ְיֵדי ֲאִריַכת ַהּגָ
ְקָוה ְלַאֲחִריֵתנּו.  ְוֵיׁש ּתִ ְמעּו ֵמעֹוָלם,  ר ֹלא ִנׁשְ טֹובֹות נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות, ֲאׁשֶ ַאֲחִריֵתנּו ּבְ
ַמן,  ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ה ִהְתנֹוְצצּות ִנְפָלא ִמּבְ נּו ַגם ַעּתָ ן ָרַמְזּתָ ָלנּו ֵמָרחֹוק ְוהֹוַדְעּתָ ַעל־ּכֵ
ָרֵאל  עֹוְבִרים ַעל ִיׂשְ ֶ רֹות, ַמה ּשׁ ֻלּיֹות ְוַהּצָ ל ַהּגָ ל ּכָ ַמן ׁשֶ ל ֲאִריַכת ַהזְּ ּכָ ְלַמַען ֵנַדע ְוַנֲאִמין ׁשֶ
ב  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַהּכֹל ֵאינֹו ֶנְחׁשָ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְכָלִלּיּות, ּוִבְפָרִטּיּות ּכָ ֻלּיֹות ּבִ ִמּיֹום ַהּגָ
יַח  ְמׁשִ ַעל־ְיֵדי  ֵלם,  ָ ַהּשׁ ַעת  ַהּדַ ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְלַגְמֵרי  ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ח  ּכַ ּתַ ִיׁשְ ְוַהּכֹל  לּום.  ִלּכְ
ַמן. ַעל־ ֵמַהזְּ ְלַמְעָלה  ִחיַנת  ּבְ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ יג  ְלַהּשִׂ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ֹבא  ּיָ ׁשֶ ִצְדֵקנּו 
יַח,  ל ָמׁשִ הּוא אֹורֹו ׁשֶ דֹוׁש ַהזֶּה ׁשֶ ַעת ַהּקָ ה ְוָהֵאר ָעֵלינּו ֶהָאַרת ַהּדַ ם ַעּתָ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ּגַ ּכֵ
ִבּטּול  ִמיד ּבְ ְזּכֹר ּתָ ּנִ ּדֹות ָרעֹות ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ ה ְלַהְכִניַע ּוְלַבֵטל ּכָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ב ֲאִפּלּו ֶרַגע ַאַחת, ְוֵאין ּבֹו  ט ּוּפֹוֵרַח ְמֹאד, ְוֵאינֹו ִמְתַמְהֵמּהַ ּוִמְתַעּכֵ ַמן ָרץ ְוׁשָ י ַהזְּ ַמן, ּכִ ַהזְּ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה סב ּתִ תשצו

יֵלנּו  דֹוָלה ְוַהּצִ ֶחְמָלְתָך ַהּגְ ָלל, ֲחֹמל ָעֵלינּו ּבְ ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ י ּבֶ ָלל, ּכִ ִפיָסה ּכְ ׁשּום ּתְ
ַעת  ָך ּדַ נּו ֵמִאּתְ לֹום. ָחּנֵ עֹוָלם עֹוֵבר ַחס ְוׁשָ ַמן, ְוַאל ַנֲחִליף עֹוָלם עֹוֵמד ָלֶנַצח ּבְ ְגֵעי ַהזְּ ִמּפִ
ָלל.  ּכְ ַמן  ַהזְּ אֹוָתנּו  ַיְטֶעה  ְוַאל  ַמן,  ַהזְּ ּטּול  ּבִ ְוִלְראֹות  ְלָהִבין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ י  ֲאִמּתִ ֶכל  ְוׂשֵ
ל ַמה  ָלל ּכָ ל אֹוָתנּו ּכְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ֵמָחָדׁש, ְוַאל ְיַבְלּבֵ ֲעבֹוָדְתָך ּבְ ה ְלַהְתִחיל ּבַ ְוִנְזּכֶ
ל  ר ְוִלְכֹלל ּכָ ֵ ֶאֶמת, ּוְלַקּשׁ ׁש ַעְצֵמנּו ּבֶ ָכל ֵעת ְלַקּדֵ ה ּבְ ָעה. ְוִנְזּכֶ ָ ָעַבר ָעֵלינּו ַעד אֹוָתּה ַהּשׁ ֶ ּשׁ
קֹום, ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה  ַמן ְוַהּמָ ַחת ַהזְּ ה ָלֵצאת ִמּתַ ְזּכֶ ּנִ ַמן, ַעד ׁשֶ ְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ַמן ּבִ ַהזְּ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָלזֶה  ָזכּו  ר  ים ֲאׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ קֹום,  ְלַמְעָלה ֵמַהּמָ ַמן,  ֵמַהזְּ
י  ֶקֶדם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוִהְגיֹון ִלּבִ ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ ֱאֶמת. ֲהׁשִ ּבֶ

ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ּתֹוָרה סב

ָרֵאל א.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשֶ ִסיעֹות  ַהּנְ ַעל־ְיֵדי 
ֵהם  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלָמקֹום,  קֹום  ִמּמָ נֹוְסִעים 

ַגם ֱאמּוָנה: ִרים ַעל ּפְ ְמַכּפְ

הּוא ב.  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָהֱאמּוָנה  ִקְלקּול 
עֹוָלם,  ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָאז ֲחרֹון ַאף ּבָ ּבְ
ַעל־ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ִסיעֹות ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי ַהּנְ

ק  ִנְמּתָ "ל,  ּנַ ּכַ ַהזֶּה  ָגם  ַהּפְ ר  ּפֵ ִנְתּכַ ְיֵדי־זֶה 
ר  עֹוָלם. ְוִעּקַ ְך ַרֲחָמנּות ּבָ ַהֲחרֹון ַאף, ְוִנְמׁשָ
ן  ִיּתֵ י  ּדַ ׁשַ "ְוֵאל  ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ָהַרֲחָמנּות 
ְיָקא,  ּדַ ָלֶכם  יד(,  מג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַרֲחִמים"  ָלֶכם 
ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָיֵדינּו  ּבְ ָהַרֲחָמנּות  ְמֹסר  ּיִ ׁשֶ

ִנים(: ן ּפְ ְמִביִנים )ַעּיֵ

ּתֹוָרה סג

ִנים  ן ּפְ ָרֵאל, )ַעּיֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶהם ִנּגּון ׁשֶ ַלח ִעּמָ ָניו ְליֹוֵסף, ׁשָ ַלח ֶאת ּבָ ָ ּשׁ ׁשֶ י ַיֲעֹקב ָאִבינּו ּכְ ע ּכִ ּדַ
ָבִרים ִנְפָלִאים(: ּדְ

ּתֹוָרה סד

ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ִפיַלת  ִמּנְ הּוא  מֹון  ַהּמָ
יִרים  ֲעׁשִ ָהיּו  ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ ִביִאים,  ַהּנְ
ִביא  ַהּנָ ַעל  ָאה  ּבָ ׁשֶ ּכְ בּוָאה  ְוַהּנְ ל"ח(,  )ְנָדִרים 

"י:  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַע,  ּגֵ ּתַ ִמׁשְ מֹו  ּכְ ָהָיה 

ן  ְוַעל־ּכֵ י(.  יח,  מּוֵאל־א  )ׁשְ י'  ּטֵ ּתַ 'ְוִאׁשְ א"  "ַוִיְתַנּבֵ
ִעים  ּגָ ְמַעט ְמׁשֻ דֹוִלים ֵהם ּכִ ִגיִדים ַהּגְ ל ַהּנְ ּכָ
ה ַעל־ י ֶאְצָלם ַנֲעׂשֶ ַהְנָהגֹוֵתיֶהם, ּכִ ׁש ּבְ ַמּמָ

מּור: עֹון ּגָ ּגָ מֹון ׁשִ ְיֵדי ַהּמָ

ּתֹוָרה סה

י:(  ְתָרא  ָבא־ּבַ )ּבָ ַהּתֹוָספֹות  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצָדָקה,  מֹו  ּכְ ב  ֶנֱחׁשָ ְצָבאֹות  ה'  ִקְנַאת  ִאין  ַקּנְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
רּוְך־הּוא: דֹוׁש־ּבָ ּנֵא ְלַהּקָ ּקִ ה ָאז ְצָדָקה ׁשֶ ּוְנבּוַזְרֲאָדן ָעׂשָ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה סו תשצזּתִ

ּתֹוָרה סו

ׁשּוָבה א.  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ֻמְכָרח  הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ
ם  ֵ ַהּשׁ ים ׁשֶ ל ָהֳעָנׁשִ י ּכָ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ַעד ּכָ ּבְ
ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ֶאת  ַמֲעִניׁש  ַרְך  ִיְתּבָ
ָכל ָצָרָתם לֹו  י ּבְ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ נֹוְגִעים ְלַהּשׁ
ל  י ּכָ ן, ּכִ ם ּכֵ יק ּגַ ּדִ מֹו ֵכן נֹוְגִעים ְלַהּצַ ָצר, ּכְ
ָהָאָדם,  ֵמֶהם  ה  ְתַהּוֶ ּנִ ׁשֶ ְיסֹודֹות  ע  ָהַאְרּבַ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁשּוט  ַהּפָ ִמיסֹוד  ִכין  ִנְמׁשָ
ֵלי  )ִמׁשְ עֹוָלם"  ְיסֹוד  יק  "ְוַצּדִ ִחיַנת:  ּבְ יק,  ּדִ ַהּצַ
יק ֹלא טֹוב",  ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ ן: "ּגַ י, כה(. ְוַעל־ּכֵ

יק  ּדִ הּוא ַמֲעִניׁש ֶאת ֶאָחד נֹוֵגַע ְלַהּצַ ׁשֶ י ּכְ ּכִ
יק  ּדִ ְלַהּצַ ַהְמֹקָרִבים  ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ ַעְצמֹו,  ּבְ
יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ יֹוֵתר,  ָנֵקל  ּבְ ׁשּוָבָתם  ּתְ יֹוֵתר  ּבְ

ֲעָדם: ׁשּוָבה ּבַ ה ּתְ עֹוׂשֶ

ָעה ב.  ֵמָהַאְרּבָ ִכין  ִנְמׁשָ ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ
ֶאת  ָהָאָדם  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ ְיסֹודֹות, 
ׁשּוט,  ַהּפָ ְיסֹוד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ

ְיסֹודֹות,  ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ִכין  ִנְמׁשָ ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  יׁש  ְוַיְרּגִ ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ לֹו  ָראּוי 
ִמן  ִאין  ּבָ ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ָכל  ּבְ אֹוֵחז  הּוא  ֵאיְך 
יק,  ּדִ ֵמַהּצַ ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ
לֹו  ְוָראּוי  ׁשּוט,  ַהּפָ ְיסֹוד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ֵלָמה ֲעֵליֶהם: ְתׁשּוָבה ׁשְ ָלׁשּוב ּבִ

ּפּוִרים ג.  ַהּכִ ּקֹוִרין ֶאת ָמֳחַרת יֹום  ֶ ַמה ּשׁ
ים ַעל ַהֲחָטִאים נֹוְגִעים  ל ָהֳעָנׁשִ י ּכָ ם ה', ּכִ ׁשֵ
ם  ֵ ַהּשׁ ּפּוִרים ׁשֶ ַרְך, ְוַאַחר יֹום ַהּכִ מֹו ִיְתּבָ ִלׁשְ
ְוַעל־ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ָרֵאל  ְלִיׂשְ סֹוֵלַח  ַרְך  ִיְתּבָ
ים  ל ָהֳעָנׁשִ יָלא ֵהם ִנּצֹוִלים ִמּכָ ְיֵדי־זֶה ִמּמֵ
ַלת  ַהְגּדָ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  זֵרֹות,  ַהּגְ ל  ּוִמּכָ
ַאַחר  ׁשֶ ַהּיֹום  קֹוִרין  ן  ְוַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ
ִחיָלה  י ַעל־ְיֵדי ַהּמְ ם ה', ּכִ ּפּוִרים ׁשֵ יֹום־ַהּכִ
ל  ִנְגּדָ ּפּוִרים  יֹום־ַהּכִ ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ִליָחה  ְוַהּסְ

ם: ֵ ם ַהּשׁ ׁשֵ

ה ְלתֹוָרה סו ִפּלָ ּתְ

ֶמָך, ִאם ֲעֹוֵנינּו  ה ְלַמַען ׁשְ ֶמָך, ְיֹהָוה ֲעׂשֵ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמָך, ּבָ ֶמָך, ֵאל ַחּנּון ׁשְ )נד( ֵאל ַרחּום ׁשְ

י ַרב הּוא. ַיֲעֵננּו ְיֹהָוה  ְמָך ְיֹהָוה, ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵנינּו ּכִ ֶמָך. ְלַמַען ׁשִ ה ְלַמַען ׁשְ ָענּו ָבנּו ְיֹהָוה ֲעׂשֵ
ֶמָך, ֹלא ָלנּו  ְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ׁשְ ם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב, ַאל ָיׁשֹוב ּדַ ֵבנּו ׁשֵ ּגְ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ּבְ
ִצְדָקְתָך  ִני ּבְ ַחּיֵ ְמָך ְיֹהָוה ּתְ ָך. ְלַמַען ׁשִ ָך ַעל ֲאִמּתֶ בֹוד ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ְיֹהָוה ֹלא ָלנּו ּכִ
יָטה ּוְרֵאה ְלִמי עֹוַלְלּתָ  ְמָך ְלעֹוָלם ְיֹהָוה ִזְכְרָך ְלדֹור ָודֹור. ַהּבִ י, ְיֹהָוה ׁשִ ָרה ַנְפׁשִ ּתֹוִציא ִמּצָ
ָך  י ָאנּו ְרחֹוִקים ִמּמְ ְכָלל ּוִבְפָרט, ּכִ י ָצרֹות ְסָבבּונּו ּבִ ּכֹה, ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּכִ
זֵרֹות ָקׁשֹות  ְך ָיְצאּו ָעֵלינּו ּגְ ַנְפׁשֹו, ּוְבתֹוְך ּכַ ל ֶאָחד ּבְ ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ָאנּו ְרחֹוִקים, ּכַ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶהם.  נּו ְלַרּצֹוְתָך ּבָ ים טֹוִבים ֵאין ּבָ ר ְלסֹוְבָלן, ּוְזכּות ּוַמֲעׂשִ ר ִאי־ֶאְפׁשַ ֵאּלּו, ֲאׁשֶ ּוָמרֹות ּכָ
ֶאל  ה  ִנְתַרּצֶ ה  ּוַבּמֶ ָראּוי,  ּכָ ֵאֶליָך  ְוִלְזעֹוק  ִלְצעֹוק  ֲאִפּלּו  ּכֵֹחנּו  ל  ׁשַ ּכָ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו 
ֶרְך ָלֹבא ְלָפֶניָך ְוֹלא ׁשּום  ה ְוֹלא ׁשּום ּדֶ ְתחֹון ּפֶ ה ֵאין ָלנּו ׁשּום ּפִ ן ַעּתָ נּו. ַעל־ּכֵ ֲאדֹוֵננּו ַמְלּכֵ
אנּו ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ְמָך ּבָ ׁשִ ְמָך ְלַבד. ּבְ ׁשִ י ִאם ּבְ ָען ּוִמְבָטח, ּכִ ִמׁשְ
דֹול  ְמָך ַהּגָ ה ְלַמַען ׁשִ ֲעׂשֶ ּתַ ְמָך ָעֵלינּו ִמימֹות ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ים ָקָראָת ׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ְוַתֲחֹמל  ְוָתחֹוס  ֶמָך,  ׁשְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּוְלַמַען  ֵמנּו,  ׁשְ ּבִ ף  ּתָ ַהְמׁשֻ
ית־ ָך ּבֵ זֵרֹות ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ַעּמְ יִנים ְוָכל ַהּגְ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ְוָתֵקל ּוְתַבּטֵ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַתְמּתִ

ֶמָך ּוְתִסיָרּה  ָסמּוְך. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ְצָאה ּבְ ּיָ ָרה ׁשֶ ה ְוַהּמָ ׁשָ זֵָרה ַהּקָ ָרֵאל, ּוִבְפָרט ַהּגְ ִיׂשְ



ה ְלתֹוָרה סו ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תשצח

י  ֵעת ָצָרה, ּכִ דֹול ַיֲעמֹוד ָלנּו ּבְ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ י ֵאין ִמי ַיֲעמֹוד ּבַ ָלּה ֵמָעֵלינּו ְמֵהָרה, ּכִ ּוְתַבּטְ
ָכל ָצָרָתם  י ּבְ לֹום, ּכִ נּו ַחס ְוׁשָ ֵעיֶניָך ַלֲהִמיֵתנּו אֹו ְלַהֲעִניׁשֵ י ֵאין טֹוב ּבְ יָת ָלנּו ּכִ ּלִ ְכָבר ּגִ
לֹום  ים ַחס ְוׁשָ נּו, ְוָכל ָהעֹוָנׁשִ ף ּבָ ּתָ ְמָך ְמׁשֻ י ׁשִ יק ֹלא טֹוב. ּכִ ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ לֹו ָצר ּוְכִתיב, ּגַ
ָרּה ַעל  ִעּקָ ר  ֲאׁשֶ ֹזאת  ּכָ ּוָמָרה  ה  ָקׁשָ זֵָרה  ּגְ ְפַרט  ּבִ יֵקי ֱאֶמת,  ּדִ ּוְבַהּצַ ְבָיכֹול,  ּכִ ָך  ּבְ נֹוְגִעים 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ת  ּדַ ְוַעל  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ ְנָאָתם  ְוׂשִ ָתם  ֻלּנָ ּתְ ָעֵלינּו  ֹלא  י  ּכִ דֹוׁש,  ַהּקָ ְתָך  ּדָ

ִמיָמה: הֹוָרה ְוַהּתְ ְוַהּטְ

יֵחנּו. ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו  ּנִ ְמָך ִנְקָרא ָעֵלינּו ַאל ּתַ י ׁשִ ַרֵחם ַרֵחם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ּכִ
דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְזכּות  ּבִ ָעֵלינּו  . ַרֵחם  ּךָ ְוַנַעְבּדֶ ִמּיַד אֹוְיֵבנּו  יֵלנּו  ַהּצִ ֹזאת,  ּכָ ֵעת ָצָרה  ּבְ
ר  ָרֵאל, ֲאׁשֶ ל ִיׂשְ ֵלָמה ֲעבּור ּכָ ה ְוָעׂשּו ְתׁשּוָבה ׁשְ ים ַהְרּבֵ ְבלּו ִיּסּוִרים ָקׁשִ ּסָ ים ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ר ְוִלְסלֹוַח  ָרֵאל הּוא ְכַדאי ְוָהגּון ְלַכּפֵ ל ִיׂשְ ָעׂשּו ֲעבּור ּכָ דֹוָלה ׁשֶ ִרּבּוי ִיּסּוֵריֶהם ּוְתׁשּוָבָתם ַהּגְ
ֶדל ַהּכַֹח ַהּנֹוָרא  ה ְלַבד יֹוֵדַע ּגֹ י ַרק ַאּתָ ָרֵאל ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף. ּכִ ל ִיׂשְ ל ּכָ ִעים ׁשֶ ֲעֹונֹות ּוְפׁשָ
ה,  ַעּתָ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲעבּור  ָעׂשּו  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּנִ ׁשּוָבָתם  ּתְ ל  ׁשֶ ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ
דֹוָלה  ַהּגְ ׁשּוָבָתם  ּתְ ּכַֹח  ְוַעל  ֲעֵליֶהם  י ִאם  ּכִ ְסִמיָכה  ָלנּו ׁשּום  ֵאין  ּוַבֲחִליׁשּוֵתינּו ֶהָעצּום, 
ְמָך  ר ֵהם ׁשִ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ מֹוָתם ַהּקְ דֹוׁש ִנְקָרא ָעֵלינּו. ּוִבְזכּות ׁשְ ָמם ַהּקָ י ׁשְ ָעׂשּו ֲעבּוֵרנּו, ּכִ ׁשֶ
ְוַתְחֹמל  חֹוס  ּתָ ׁשֶ ְלָפֶניָך  ָלֹבא  ה  ַעּתָ ְיֵתדֹוֵתינּו  ַמְכנּו  ּתָ ְלַבד  זֶה  ַעל  ָעֵלינּו,  ִנְקָרא  ר  ֲאׁשֶ
זֵָרה  ל )ַהּגְ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ זֶה, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ַלֲעקֹור ּוְלׁשַ זֶה, ּדֹור ָחלּוׁש ּכָ ּוְתַרֵחם ַעל ּדֹור ָעִני ּכָ
רֹוִצים ְלהֹוִציא  ְוׁשֶ ָבר  ּכְ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ זֵרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ָאר(  ׁשְ ְלַחִיל ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִליָקח  ָעֵלינּו  ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ה  ׁשָ ַהּקָ

ְקָרִאים ָעֵלינּו,  ּנִ יִקים ׁשֶ ּדִ ם ַהּצַ ְמָך ְוׁשֵ ָרֵאל ְלַמַען ׁשִ ָך ִיׂשְ ֵאִרית ַעּמְ לֹום. ֲחֹמל ַעל ׁשְ ַחס ְוׁשָ
ּפֹוֵדנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו  צּור  צּוֵרנּו  ֲאבֹוֵתינּו  גֹוֵאל  גֹוֲאֵלנּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֶמֶלְך  נּו  ַמְלּכֵ הּוא  ה  ַאּתָ י  ּכִ

ֶמָך ְוֵאין ָלנּו עֹוד ֱאֹלִהים זּוָלֶתָך ֶסָלה: יֵלנּו ֵמעֹוָלם הּוא ׁשְ ּוַמּצִ

ּפּור ְליֹום ּכִ

ֱאֶמת  ה ְמֵהָרה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ְזּכֶ ּנִ נּו ְוָעְזֵרנּו ׁשֶ ֶמָך, ֶוְהֵיה ִעּמָ ׁש ֶאת ׁשְ ֶמָך ְוַקּדֵ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעשיֵ
ֵהם ְיֵמי ֱאלּול  אּוָיִמים ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ים ְוַהּמְ דֹוׁשִ ִמים ַהּנֹוָרִאים ַהּקְ ּיָ ֵלם, ּוִבְפָרט ּבַ ְוְבֵלב ׁשָ
ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָרצֹון,  ְיֵמי  ִעים  ַאְרּבָ ֵהם  ׁשֶ ּפּוִרים  ְויֹום־ַהּכִ ְתׁשּוָבה  ְיֵמי  ֶרת  ַוֲעׂשֶ ָנה  ָ ְוֹראׁש־ַהּשׁ
ּיֹום  ּבַ ׁשֶ ַעד  ִנּיֹות( ָהַאֲחרֹוִנים,  )ׁשְ ַהּלּוחֹות  ֶאת  לֹו  ְוָנַתּתָ  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ְלֹמׁשֶ ָת  ִנְתַרּצֵ
ע ְליֹום ְמִחיָלה  ְדָבֶרָך, ְוִנְקּבַ י ּכִ ְמָחה ָסַלְחּתִ ׂשִ ֵלמּות ְוָאַמְרּתָ לֹו ּבְ ׁשְ ָת לֹו ּבִ ָהַאֲחרֹון ִנְתַרּצֵ
ְוַהּכֹל  ָנה.  ׁשָ ּבַ ֶאָחד  יֹום  ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  הּוא  ְלּדֹורֹות,  ּוְסִליָחה 
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ְקָרא ָעֵלינּו. ַרֵחם ָעֵלינּו  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ְמָך ַהּגָ יָת ְלַמַען ׁשִ ָעׂשִ
ֶהם  ּבָ ָלׁשּוב  ה  ְוִנְזּכֶ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ לּו  ַהּלָ ַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ַהּיָ ל  ְלַקּבֵ
ְדָרֶכיָך ּוְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתיָך  ֵלם ֵליֵלְך ּבִ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ל ָעֵלינּו ּבֶ ֱאֶמת, ּוְלַקּבֵ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ִים ֹנַכח  ּמַ נּו ּכַ ּפֹוְך ִלּבֵ ֵלָמה ְוִנׁשְ ָנה ׁשְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ינּו, ּוְלִהְתּפַ ֱאֶמת ּכֹל ְיֵמי ַחּיֵ תֹוָרְתָך ּבֶ ְוַלֲעֹסק ּבְ
ֵעינּו ְוַעל ִרּבּוי ָצרֹוֵתינּו, ַעד  ַרד ֵעיֵנינּו ַעל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ְלֵגי ַמִים ּתֵ ֵני ְיֹהָוה, ּפַ ּפְ
ל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ר ָלנּו ַעל ּכָ ְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֶ ּתִ ה ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך ׁשֶ ר ִנְזּכֶ ֲאׁשֶ
ֵאיָנם  זֵרֹות ׁשֶ ל ַהּגְ ל ּכָ ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ְענּו ְלָפֶניָך, ּוְתַעּקֵ ׁשַ ּפָ ָעִוינּו ְוׁשֶ ָחָטאנּו ְוׁשֶ ֵעינּו ׁשֶ ּוְפׁשָ



ָרֵאל ל ִישיְ ית ְלֵעיֵני ּכָ ֵראׁשִ ְנָיָנא י ּתֹוָרה סז י ּבְ תשצטּתִ

ה  ְזּכֶ ּנִ לֹום, ַעד ׁשֶ רֹוִצים ִלְגזֹור ַחס ְוׁשָ ָבר ִנְגְזרּו ֵהן אֹוָתם ׁשֶ ּכְ טֹובֹות ֵמָעֵלינּו, ֵהן אֹוָתם ׁשֶ
נּו ְוָאַמְרּתָ לֹו  ה ַרּבֵ ָעִניָת ְלֹמׁשֶ ם ׁשֶ דֹול ַעל ָיֵדינּו ָתִמיד. ּוְכׁשֵ ְמָך ַהּגָ ׁש ׁשִ ל ְוִיְתַקּדֵ ְתַגּדֵ ּיִ ׁשֶ
ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ּיֵס ְלַעּמְ ה ְוִתְתּפַ ְתַרּצֶ ן ּתִ י' ּכֵ ְמָחה, 'ָסַלְחּתִ ׂשִ ּפּוִרים ּבְ יֹום־ַהּכִ ּבְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ְמָך ַעד עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ל ׁשִ ְוִיְגּדַ ה  ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ י', ּבְ ְוַתֲעֶנה ְוֹתאַמר ָלֶהם 'ָסַלְחּתִ
ל  ּיְֻגּדַ ׁשֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַעל־ְיֵדי  ְיֹהָוה ּבֶ ם  ְהֶיה ָראּוי ִלְקרֹותֹו ׁשֵ ּיִ ּפּוִרים ׁשֶ ָמֳחָרת יֹום ַהּכִ ּבְ
ל  ּכָ ּטּול  ּבִ ְוַעל־ְיֵדי  ּפּוִרים,  יֹום־ַהּכִ ל  ׁשֶ ִליָחה  ְוַהּסְ ִחיָלה  ַהּמְ ַעל־ְיֵדי  ָלֶנַצח  ְיֹהָוה  ם  ׁשֵ ּבֹו 
ר הֹוַדְעּתָ ָלנּו ַעל־ ֲאׁשֶ ֵלמּות ּכַ ׁשְ דֹול ּבִ ְמָך ַהּגָ ְיָקא ׁשִ ָאז ּדַ רֹות ֵמָעֵלינּו, ׁשֶ זֵרֹות ְוָכל ַהּצָ ַהּגְ

ים )ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה( ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו: דֹוׁשִ ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ

ְמָחה ְוֶחְדָוה  ׂשִ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ּכֹות ּוׁשְ ל ְיֵמי ַחג ַהּסֻ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַקּבֵ ְוִנְזּכֶ
ִמים  ּיָ ְצֹות ַהּנֹוָראֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ ל ַהּמִ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ּוְלַקּיֵם ּכָ ה ּוְבָטֳהָרה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ דֹוָלה ּבִ ְגּ
ְוֶאֶעְלָצה ָבְך  ְמָחה  דֹוׁש, ֶאׂשְ ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ ְמָחה ֲעצּוָמה  ּוְבׂשִ דֹול  ּגָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֵאּלּו 
נּו ְלַמַען  דֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא. ַרֵחם ָעֵלינּו ָאִבינּו ַמְלּכֵ ְמָך ּגָ ְמָך ֶעְליֹון. יֹודּו ׁשִ ָרה ׁשִ ֲאַזּמְ
יֵלנּו  ְוַהּצִ ֵלָמה ְלָפֶניָך,  ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו  זֵרֹות ָקׁשֹות  ּגְ ל  ּכָ ל ֵמָעֵלינּו  ּטֵ ּבַ ְמָך ְלַבד,  ׁשִ
ים טֹוִבים  ַחּיִ ָלנּו  ְוֵתן  א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ּוָממֹון  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ים  עֹוָנׁשִ ִמיֵני  ל  ִמּכָ
י  ֶמָך, ּכִ א. ְוַהּכֹל ְלַמַען ׁשְ זֶה ּוַבּבָ ר ְוָכבֹוד ְוָכל טּוב ָלֶנַצח ּבָ י ּוְמזֹוֵני ְועֹוׁשֶ ֵני ַחּיֵ ים, ּבָ ַוֲאֻרּכִ
יֵעִני ּוִבְגבּוָרְתָך  ְמָך הֹוׁשִ ׁשִ יׁשּוָעֶתָך. ֱאֹלִהים ּבְ ְמָחה ּבִ ָטְחנּו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ָך ְלַבד ּבָ ם ָקְדׁשְ ְבׁשֵ
ֶמָך.  ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֶ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ ְתִדיֵנִני. ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ
ם  ֶתָך. ִויֻקּיַ ְתִהּלָ ַח ּבִ ּבֵ ּתַ ָך ְלִהׁשְ ם ָקְדׁשֶ ֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות ְלׁשֵ יֵענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקּבְ הֹוׁשִ
ֱאֹלִהים  ה  ְוַאּתָ ְוֶנֱאַמר,  בּוָרתֹו.  ּגְ ֶאת  ְלהֹוִדיַע  מֹו  ׁשְ ְלַמַען  יֵעם  ַוּיֹוׁשִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ
ם ְיֹהָוה  ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ יֵלִני, ְוֶנֱאַמר, ּכָ ָך ַהּצִ י טֹוב ַחְסּדְ ֶמָך ּכִ י ְלַמַען ׁשְ ה ִאּתִ ֲאֹדָני ֲעׂשֵ
ֵאׁש קֹוִצים  י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ּכְ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ּבְ ּכִ
ם  ׁשֵ ְמָך ִנְקָרא, ְוֶנֱאַמר, ֶעְזֵרנּו ּבְ נּו ּוְבׁשִ ַחּיֵ ּךָ ּתְ י ֲאִמיַלם. ְוֶנֱאַמר, ְוֹלא ָנסֹוג ִמּמֶ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ ּבְ
ל ָהָאֶרץ,  ָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ְמָך ְיֹהָוה ְלַבּדֶ ה ׁשִ י ַאּתָ ַמִים ָוָאֶרץ, ְוֶנֱאַמר, ְוֵיְדעּו ּכִ ה ׁשָ ְיֹהָוה עֹוׂשֵ
ֶמָך  י ְלהֹודֹות ֶאת ׁשְ ר ַנְפׁשִ ְסּגֵ ה ְוַעד עֹוָלם, הֹוִציָאה ִמּמַ ם ְיֹהָוה ְמבֹוָרְך ֵמַעּתָ ְוֶנֱאַמר, ְיִהי ׁשֵ
ִנְפָלאֹות  ה  עֹוׂשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  רּוְך  ּבָ ָעָלי.  ִתְגמֹול  י  ּכִ יִקים  ַצּדִ ירּו  ַיְכּתִ י  ּבִ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ

ָרֵאל ל ִישיְ ית ְלֵעיֵני ּכָ ֵראׁשִ ּתֹוָרה סז י ּבְ

ֵאר ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן א.  יק ָהֱאֶמת הּוא ַהּפְ ּדִ ַהּצַ
ל  ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ ּלֹו, ְוהּוא ַהּבַ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ל ּכָ ׁשֶ
ִית  ַעל ַהּבַ ִחיַנת ַהּבַ ּלֹו, ְוהּוא ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ
ְלֵבית  ֵמִאיר  הּוא  י  ּכִ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ
י הּוא ָהאֹור  ּלֹו, ּכִ ׁש ּוְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ְקּדָ ַהּמִ
זֶּה  ל ָהעֹוָלם, ּוְכׁשֶ ל ּכָ ֵאר ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן ׁשֶ ְוַהּפְ

עֹוָלם,  ּבָ מֹו  ׁשְ ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ְרֵסם  ִנְתּפַ יק  ּדִ ַהּצַ
ַמה  ְוָכל  ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ל  ּדֵ ִמְתּגַ יֹוֵתר,  מֹו  ׁשְ ֵאר  ּוִמְתּפָ ל  ּדֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ
יֹוֵתר, ְוָכל ִמי  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהּשׁ ֵאר ׁשֵ ּוִמְתּפָ
ֵאר  ַהּפְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ם  ֵ ַהּשׁ זֶה  ּבְ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ
ַהְינּו  ּדְ "ל,  ּנַ ּכַ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהֵחן ָהֱאֶמת 



ה ְלתֹוָרה סז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תת

מֹו, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשְ ְתָקֵרב ֵאָליו ְוִנְכָלל ּבִ ּמִ ׁשֶ
ל ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ִחין ֵעיָניו ּוַמְתִחיל ְלִהְסּתַ ִנְפּתָ
ֶהם, ְוָלׁשּוב  ּדֹות ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ּבָ ל ַהּמִ ַעל ּכָ
ַגם  ּפָ ׁשֶ ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ
ַהּבֹוֵרא  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוזֹוֶכה  ֶהם,  ּבָ
ְוזֹוֶכה  ָהעֹוָלם,  ִתּקּון  ּבְ ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ַרְך  ִיְתּבָ
ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ֹמִחין  ָעָליו  יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ

יק ָהֱאֶמת: ּדִ ל ַהּצַ דֹוׁש ַהזֶּה ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ֵמַהּשׁ

ם ב.  ׁשֵ ם  ְתַעּלֵ ּנִ ׁשֶ ּכְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְלֵהֶפְך 
ָהעֹוָלם,  ִמן  ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ
ל  ׁשֶ ְמֻפְרָסִמים  ְרְסִמים  ְוִנְתּפַ ִלים  ּדְ ְוִנְתּגַ
ַעל־ְיֵדי־ ָלל,  ּכְ ה'  ם  ׁשֵ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֶקר  ׁשֶ

ְוָאז  ה',  ם  ׁשֵ ם  ְוִנְתַעּלֵ ִנְתַמֵעט  ְבָיכֹול  ּכִ זֶה 
ּוָבִאים  ים,  ְוֵקָדִרּיִ מֹות  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ ִלים  ּדְ ִנְתּגַ
מֹוִעיל  ֵאין  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָלעֹוָלם 
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמָאה  ַהּטֻ מֹות  ׁשְ ִאם  י  ּכִ ָלֶהם 
עֹוָלם ַרֲחָמָנא  ֵרפֹות ּבָ ִאים ׂשְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּבָ
ְוזֶה  "ל,  ַהּנַ ָהֵעיַנִים  ְמאֹור  ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ ִלְצָלן, 
ם  ּגַ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֵרַפת  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ
ְוַעל־ אֹור,  ְמאֹוֵרי  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַעל־ְיֵדי  ן  ּכֵ

ִנְמָצא  ִנים(,  ּפְ ן  )ַעּיֵ ֵאׁש  ְמאֹוֵרי  רּו  ּבְ ִנְתּגַ ְיֵדי־זֶה 
ק ִמן ָהעֹוָלם הּוא  ּלֵ יק ָהֱאֶמת ִנְסּתַ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ
ֵני  ּבְ ְוָאז  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֵרַפת  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ
ִלים  ְלּגְ ִמְתּגַ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ ִבים  ֶנֱחׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ

לֹום. חּוצֹות ַחס ְוׁשָ ּבַ

ָעֵלינּו ג.  ָאַרְך  ָבר  ּכְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבְ
ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ְמַצּפֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ לּות,  ַהּגָ

נּו,  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ָלׁשּוב ֵאֵלינּו ְוַלֲחֹזר ְוִלְבנֹות ּבֵ
ית  ְנַין ּבֵ לֹום ּבִ ב ַחס ְוׁשָ ּלֹא ְלַעּכֵ ָראּוי ָלנּו ׁשֶ
ן  ַעל־ּכֵ ִבְנָינֹו,  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַרק  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ֲחצֹות  ּבַ ָלקּום  ִלזֵָּהר  ְצִריִכין  ְמֹאד  ְמֹאד 
ַעל  ְמֹאד  ל  ִמְתַאּבֵ ְוִלְהיֹות  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ
ְלּגּול  ּגִ ּבַ אּוַלי  י  ּכִ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ
ית־ ָחֵרב ַהּבֵ ּיֵ ָהִראׁשֹון ָהָיה הּוא ַהּגֹוֵרם ׁשֶ

ב  ׁש, ַוֲאִפּלּו ִאם ָלאו, אּוַלי הּוא ְמַעּכֵ ְקּדָ ַהּמִ
ב  ׁש, ְוֶנְחׁשָ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין ּבֵ ֲחָטָאיו ּבִ ה ּבַ ַעּתָ
ה  ַרם ְלַהֲחִריבֹו, ְוַעל זֶה ִיְבּכֶ ִאּלּו ּגָ ן ּכְ ם ּכֵ ּגַ
ְוַעל־ ֲחצֹות,  ּבַ ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ל  ְוִיְתַאּבֵ

ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ִיְהֶיה  ְיֵדי־זֶה 
ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ִבְנַין  ּבְ
ְלִהְתָקֵרב  ַהְינּו  ָהֱאֶמת,  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב 
ֵהם  ים, ׁשֶ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ יִקים ִויֵרִאים ּוְכׁשֵ ְלַצּדִ
ל ָהעֹוָלם.  ֵאר ְוַהֵחן ְוַהּיִֹפי ָהֱאֶמת ׁשֶ ר ַהּפְ ִעּקַ
סּוִקים:  ַהּפְ ְסִמיַכת  ַנת  ּוָ ּכַ זֶּה  ׁשֶ ִנְרֶאה  ֲעִתיק:  ַהּמַ )ָאַמר 

ְוכּו',  סב(  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָלְך"  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  "ֲחצֹות 

"ל(.  ּנַ ים קיט, סג( ַהְינּו ּכַ ִהּלִ ר ְיֵראּוָך" )ּתְ "ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ ֵעיָניו  ִחין  ִנְפּתָ ִיְהיּו  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָיׁשּוב  ּדֹות,  ַהּמִ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַעל 
יר  ה ָלַדַעת ּוְלַהּכִ ּדֹות ָרעֹות ְוִיְזּכֶ ל ַהּמִ ַעל ּכָ

ַרְך: דֹול ִיְתּבָ מֹו ַהּגָ ֶאת ׁשְ

ַלְיָלה ד.  ֲחצֹות  ּבַ ִמים  ּקָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ַעל־ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ִלין  ּוִמְתַאּבְ

ֵרפֹות: ְיֵדי־זֶה ִנּצֹוִלין ִמּשְׂ

ה ְלתֹוָרה סז ִפּלָ ּתְ

ָצִרים ְלֵבין ַהּמְ

ֶניָה  ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ )לג( קֹול ּבְ

י ָהיּו  יב ַנְפׁשִ י ְמַנֵחם ֵמׁשִ ּנִ י ָרַחק ִמּמֶ ִים ּכִ ה ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ּמַ ה ֲאִני בֹוִכּיָ י ֵאיֶנּנּו. ַעל ֵאּלֶ ּכִ
דֹות  ר ֶהְסּפֵ ֵדנּו ֵאיְך ְלַסּדֵ ל עֹוָלם, ַלּמְ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ י ָגַבר אֹוֵיב. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָבַני ׁשֹוֵמִמים ּכִ
י  ל ַמֲחַמּדֵ נּו ּכָ י ִנְלְקחּו ֵמִאּתָ נּו ַהזֹּוֶנה, ּכִ ְרנּו ַעל־ְיֵדי ִלּבֵ ּבַ ר ִנׁשְ ְבֵרנּו, ֲאׁשֶ ֶדל ׁשִ ָמִרים ַעל ּגֹ



ה ְלתֹוָרה סז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתאּתִ

נּו  י ַנְפׁשֵ ְרׁשֵ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ׁשָ ֵאֵרנּו, ַחּיֵ נּו ּפְ ִזּוֵ נּו, הֹוֵדנּו  אֹוֵני ֻעזֵּנּו, ַעְטרֹות ֹראׁשֵ ּגְ ֵעיֵנינּו 
ֵתנּו  ָ ְקֻדּשׁ ֵתינּו  ֻדּלָ ּגְ אֹורֹוֵתינּו  ְוַרּבֹוֵתינּו,  מֹוֵרינּו  ֲאדֹוֵננּו  ה  ֵהּמָ ֲהֹלא  מֹוֵתינּו.  ְוִנׁשְ ְורּוֵחנּו 
ה ִלְמנּוחֹות ָעְזבּו  ִפּלֹוֵתינּו. ָסעּו ֵהּמָ ְמָחֵתנּו, ּתֹורֹוֵתינּו ּתְ ְכִליֵתנּו, ֶנָחמֹוֵתינּו ְוׂשִ ְקָוֵתנּו ּתַ ּתִ
דֹות  ר, ִמי יּוַכל ְלַהֲעִריְך ָלנּו ֶהְסּפֵ ַדּבֵ אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו. ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ
ְלָכל  ַהּנֹוְגִעים  ה  ֵאּלֶ ּכָ ָמִרים  ָבִרים  ׁשְ ַעל  ְוִלְבּכֹות  יד  ְלַהְסּפִ ָלנּו  ָראּוי  ּכָ ּוְמרֹוִרים  ָמִרים 
לּוי  ּגָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ַוֲאבֹוי.  אֹוי  אֹוי  סֹוף,  ְוַעד  ֵמֹראׁש  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ּוְלָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ה,  ֵאּלֶ יִקים ּכָ קּות ַצּדִ ּלְ ָראּוי ַעל ִהְסּתַ דֹות ּכָ ר ֶהְסּפֵ י ְלַסּדֵ ַיד ֱאנֹוׁשִ ֵאין ּכַֹח ּבְ ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ
ִכיָנא, ַעל ַהּנֹוֵגַע ִלי ּוְלָכל  אי ָקא ּבָ א ַוּדַ ֲעֹונֹוֵתינּו. ֲאָבל ַעל ּדָ דֹורֹוֵתינּו ּבַ ְלקּו ּבְ ר ִנְסּתַ ֲאׁשֶ
י  ָלל, ּכִ ְלקּו ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ֵאין ֶהְפֵסד ּכְ ְסּתַ ּנִ ַעְצָמם ׁשֶ ים ּבְ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ י ְלַהּצַ ָרֵאל. ּכִ ִיׂשְ
ֵרי ָלֶהם  רֹום, ַאׁשְ ּמָ ים ּבַ ׁשִ ּמְ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ְועֹוְמִדים ּוְמׁשַ ם ּבָ דֹוִלים ּוְמֹפָאִרים ׁשָ ֵהם ּגְ
ַהזֶּה, ָעֵלינּו ָהַרֲחָמנּות  ַהזֶּה, ַהּדֹור ֶהָעִני  ַהּיָתֹום  ָעֵלינּו ָעֵלינּו, ַהּדֹור  ֵרי ֶחְלָקם. ֲאָבל  ַאׁשְ
ְדנּו' ֲאָהּה ְיֹהָוה, ַהְכֵרַע  ּדָ י ׁשֻ וּוִים. 'אֹוי ָלנּו ּכִ ל ַהּדְ דֹול ְוָעצּום ְמֹאד, ָעֵלינּו ָעֵלינּו ִיְדוּו ּכָ ּגָ
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּבֹא  יֹום  ּבְ ְלַמִים,  ַוְיִהי  ֵלב  ל  ּכָ ְוָנֵמס  ִים  ְרּכַ ּבִ ל  ּכָ לּו  ְוָכׁשְ ַדִים  ַהּיָ ְוָרפּו  נּו,  ִהְכַרְעּתָ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ּיֹוֵלָדה ִנְפֶעה. ָאִבינּו ׁשֶ ֲעָתְתנּו, ִציִרים ֲאָחזּונּו ּכַ ָלצּות ּבִ ָעה ְלָבֵבנּו ּפַ ֳהַרִים, ּתָ ּצָ ּבַ
ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ְלֵהיָכן ֵנֵלְך, ְלֵהיָכן ִנְפֶנה ְלֶעְזָרה, ִמי ַיֲעֹזר ָלנּו, 
ם ַהּיֹום ְמִרי  ן ּגַ ְך. ַעל־ּכֵ ּנּו ִעּמָ ָנה דֹוֵדנּו ּוְנַבְקׁשֶ ָנה דֹוֵדנּו ָאָנה ּפָ ֲעֵדנּו, ָאָנה ּפָ ִמי ַיֲעֹמד ּבַ
ה יֹוָמם  ְמָעה ְוִנְבּכֶ נּו ַמִים ְוֵעיֵנינּו ְמקֹור ּדִ ן ֹראׁשֵ ְבָדה ַעל ַאְנחֹוֵתינּו, ִמי ִיּתֵ יֵחנּו, ָיֵדינּו ּכָ ׂשִ

כּו ֵעיֵנינּו: נּו ַעל ֵאֶלה ָחׁשְ ְבֵרנּו, ַעל זֶה ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ ֶדל ׁשִ ָוַלְיָלה ַעל ּגֹ

יִקים ַרּבֹוֵתינּו  ַהַצּדִ לּוי ּבְ ל ַחּיּוֵתנּו ּתָ ּכָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ל עֹוָלם, ָאב ָהַרֲחָמן ָהֱאֶמת, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּבּוִרים  ל ֵמֶהם ּדִ ַעם ּוְלַקּבֵ ָכל ּפַ ֶהם ּבְ ר ִעּמָ ים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַדּבֵ דֹוׁשִ ַהּקְ
י  ֲעׂשּו ְקַטּנֵ ה, ַמה ּיַ ֲעׂשֶ ה ַמה ּנַ ַעם. ְוַעּתָ ָכל ּפַ ַעם, ְוִלְראֹות אֹוָתם ּבְ ָכל ּפַ ים ּבְ ים ֲחָדׁשִ ְקדֹוׁשִ
ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְפַעל. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ּוַמה ּנִ ֲעׂשֶ מֹונּו, ַמה ּנַ ֵעֶרְך ֵאזֹוֵבי ִקיר ּכָ
ים,  ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ל זֶה, ַאְך ּבַ י ָמָרה ִלי ַעל ּכָ ְפִניִמּיּות, ֵאיְך ַנְפׁשִ י ּבִ ְלַבד יֹוֵדַע ְמִרירּות ַנְפׁשִ
ָעַבר ָעַבר.  ֶ ל עֹוָלם, ַמה ּשׁ יָחִתי ֵהיֵטב ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵאיִני ָיכֹול ְלָפֵרׁש ׂשִ
יְך  ה ְלַהְמׁשִ ם ַעּתָ ה ּגַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ן ּבְ ֵדִני ְוהֹוֵרִני ֵאיְך ִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ּוְלִהְתַחּנֵ ה, ַלּמְ ה ַעּתָ ַעּתָ
ַעל־ְיֵדי  עֹוָלם  ּבָ ִאירּו  ִהׁשְ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ָעַלי,  ָהֲעצּוָמה  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ
מֹו  ּכְ ַעְלָמא,  ּבְ יר  ַיּתִ ִכיֵחי  ׁשְ ה  ֵהּמָ ה  ַעּתָ ְוַגם  ַהְיָקִרים,  ְוַתְלִמיֵדיֶהם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִסְפֵריֶהם 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָמה ִהיא ׁשֶ ׁשָ ֵלמּות ַהּנְ ר ׁשְ ִעּקָ ים, ׁשֶ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ דֹוׁש ּוִבׁשְ ֹזַהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ׁשֶ
ּוְלָהִקיץ  ה, ְלעֹוֵרר  ה ְלַמּטָ ְהֶיה ַגם ְלַמּטָ ּתִ ֶקת  ּלֶ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ֶלֶקת ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְלָמקֹום  ִנְסּתַ
ּוְלַהֲחיֹוָתם  יו, ְלעֹוְרָרם  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיֹות  ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ִחים ּבִ ּנָ ָפׁשֹות ֲאִפּלּו ַהּמֻ ל ַהּנְ ּוְלַהֲחיֹות ּכָ

עֹוָלם: ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ּלֹא ִיְתָיֲאׁשּו ּבְ ׁשֶ

ִכיָנה  ַהּשְׁ ִהיא  ׁשֶ נּו  ִאּמֵ ָרֵחל  ל  ׁשֶ ִכּיֹות  ְוַהּבְ ָמעֹות  ַהּדְ ַעל  ְוַרֵחם  ֲחֹמל  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָרֵחל  נּו,  ַנְפׁשֵ ְוָצרֹות  ַצֲעֵרנּו  ֶדל  ּגֹ ַעל  ִליׁש  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ ּבֹוָכה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת 
ְיָלה ְוִדְמָעָתּה  ּלַ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ְלַחן ֲאִביֶהם ּוֵמַאְרָצם ָיָצאּו. ּבָ לּו ֵמַעל ׁשֻ ּגָ ֶניָה ׁשֶ ה ַעל ּבָ ְמַבּכָ
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ָכל ּדֹור ָודֹור,  ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ֵהם ַהּצַ ל ֵרֶעיָה, ׁשֶ י ּכָ ל אֹוֲהֶביָה. ּכִ ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין ָלּה ְמַנֵחם ִמּכָ
ְבָעה,  ַהּגִ ַעל  ְוַכּנֵס  ָהָהר  ֹראׁש  ּבְ ֶרן  ּתֹ ּכַ ַאְרנּו  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ קּו  ּלְ ִנְסּתַ
ל עֹוָלם, ִמי ַיְחֹמל  ַאְלָמנֹות ְוֵאין ָלנּו ְמַנֵחם. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְיתֹוִמים ָהִיינּו ְוֵאין ָאב ִאּמֹוֵתינּו ּכְ
ֵדר ּוִמי ַיֲעֹמד  לֹום ָלנּו, ִמי ִיְגּדֹר ּגָ ֹאל ְלׁשָ ָעֵלינּו, ּוִמי ָיחֹוס ָעֵלינּו, ּוִמי ָינּוד ָלנּו, ּוִמי ָיסּור ִלׁשְ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו, ִמי ַיֲחִזיֵרנּו ּבִ ן ַנְפׁשֵ ר ְמִסּלֹות, ִמי ְיַתּקֵ ֵ ָרִכים ּוִמי ְיַיּשׁ ן ּדְ ֶרץ, ִמי ְיַתּקֵ ּפֶ ּבַ
ה,  ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ ֱאֶמת. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ּבַ ָנֵתנּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ְלָפֶניָך, ִמי ְיעֹוֵרר אֹוָתנּו ִמּשְׁ
ה, אֹורֹות ַצִחים ּוְמֻצְחָצִחים  ֵאּלֶ ה ְלאֹורֹות ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ּכָ ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ ר ָזִכינּו ּבַ ֲאׁשֶ
ם ְוָגְבָהם  ָתם ְוָתְקּפָ ְבָחם ּוְגֻדּלָ ׁשִ ר ּבְ רּוֵפי אֹוִתּיֹות ְלַסּפֵ ּבּוִרים ְוַהּצֵ ר ָאְפסּו ַהּדִ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ
ִגיַנְיהּו,  יכּו ּבְ ה ַעְלִמין ִאְתֲהּפִ עֹוָלֶמָך, ְוַכּמָ ְבּתָ ּבָ ה ִגְלּגּוִלים ִסּבַ ם. ְוַכּמָ ּוַמֲעָלָתם ְוִתְפַאְרּתָ
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ָלעֹוָלם אֹורֹות  ֵהֵבאָת  ר  ֲאׁשֶ ַעד  יָת  ָעׂשִ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ה  ְוַכּמָ
ֲעֵלי ֵעצֹות  ה, ּבַ ֵאּלֶ ע ּכָ ֵדי ַדַעת ְמִביֵני ַמּדָ ה, ְמַלּמְ ֵאּלֶ ה, מֹוֵרי ֶדֶרְך ּכָ ֵאּלֶ ים ּכָ יִקים ְקדֹוׁשִ ַצּדִ
עּור,  ִלי ׁשִ ֶהם ּבְ יָת ִנְפְלאֹוֶתיָך ִעּמָ ים, ְוִהְרּבֵ דֹוׁשִ יֶהם ַהּקְ ל ְיֵמי ַחּיֵ ֶהם ּכָ ה. ְוָהִייָת ִעּמָ ֵאּלֶ ּכָ
יָת  ל אֹוְיֵביֶהם ְורֹוְדֵפיֶהם. ְוָעׂשִ ד ּכָ ְלּתָ אֹוָתם ִמּיַ ה ִהּצַ ָכל יֹום, ְוַאּתָ ים ָקמּו ֲעֵליֶהם ּבְ י ַרּבִ ּכִ
ר  ַרֲחֶמיָך, ַעד ֲאׁשֶ ְמּתָ אֹוָתם ּבְ ְעָלִמים ְמֹאד ְמֹאד. ְוִקּיַ ַדְרֵכי ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֶ יָת ּבְ ָעׂשִ ֶ ַמה ּשׁ
ָכל  ּבְ ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ֲחָדׁשִ ּקּוִנים  ּתִ ַלֲעׂשֹות  ְוִהְפִליאּו  ְוָגְמרּו  ְוִהְתִחילּו  ְוָעׂשּו  ֲעלּו  ּפָ
ִתים.  ְוַהּמֵ ים  ַהַחּיִ ַנְפׁשֹות  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  נּו  ְוִתּקְ סֹוף,  ְוַעד  ֵמֹראׁש  ָהעֹוָלמֹות 
ּדֹורֹות  ּבַ ָהיּו  ׁשֶ יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ ֲעׁשּוִעים  ַ ְוַהּשׁ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ָיַדְעּתָ ֶאת  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
נֹוָרא  ֱאֹלִהים  ִאיׁש  ָנן,  ַרּבָ ַרב  ּוְקדֹוׁשֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ נּוז, אֹור  ַהּגָ ה אֹור  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ִמּיֹום  ה,  ָהֵאּלֶ
ֵני  ר ֵהִאיר ּפְ ם־טֹוב' ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ נּו ָהַרב 'ַרּבִ ְמֹאד, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
ַאֲחָריו  ִאיר  ְוִהׁשְ ְונֹוָרִאים,  ים  ְקדֹוׁשִ ַוֲחִסיִדים  יִקים  ַצּדִ ה  ַהְרּבֵ ְלִמיִדים  ּתַ ְוֶהֱעִמיד  ֵתֵבל 
ז ּוְפִניִנים  ים ַהְיָקִרים ִמּפָ דֹוׁשִ ְבּתֹו, יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהּקְ 'ֲעׁשּוָעיו זֶַרע ֹקֶדׁש ַמּצַ 'ָרָכה ֶנ'ַטע ׁשַ ּבְ
ּדֹורֹות  ּבַ ֱאָלהּוְתָך  ּלּו  ּגִ ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי  ְוַתְלִמיָדיו  ר הּוא  ֲאׁשֶ ָבֶהם,  וּו  ִיׁשְ ֹלא  ֲחָפִצים  ְוָכל 
דּו ְדָרִכים  נּו, ָלְמדּו ְוִלּמְ ה ֵהִאירּו ֵעיֵנינּו ּוָפְתחּו ִלּבֵ ָרֵאל. ֵהּמָ ִיׂשְ יצּו תֹוָרה ּבְ ה ְוִהְרּבִ ָהֵאּלֶ
ַמע  ה, ֲהֹלא ְלִמׁשְ ל ֵאּלֶ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּכָ ֱאֶמת. ַאׁשְ ִרים ְוֵעצֹות ִנְפָלאֹות ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ְיׁשָ
ה ַלֲעֹמד  זֶה ָהעֹוָלם, ְוִנְזּכֶ ִנים ּבְ ֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ ּיַ י ָכל ִתְקָוֵתנּו ָהָיה ׁשֶ נּו. ּכִ ֲאָבה ַנְפׁשֵ ֹאזֶן ּדָ
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ים  ַחּיִ ֱאֹלִהים  ְבֵרי  ּדִ עֹוד  ַהּנֹוָרא  יֶהם  ִמּפִ ֹמַע  ְוִלׁשְ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ַהְדַרת  ִלְפֵני  עֹוד 
ֵעינּו  ים ּוִבְפׁשָ ים. ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ דֹוׁשִ יֶהם ַהּקְ ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָזִכינּו ּכָ ֲאׁשֶ ים ְוִנְפָלִאים, ּכַ ֲחָדׁשִ
ַעל  ים  ָהֶאְרֶאּלִ ָגְברּו  י  ּכִ אֹוי,  נּו.  ַנְפׁשֵ י  ַמֲחַמּדֵ ֵעיֵנינּו  ְמאֹוֵרי  נּו  ֵמִאּתָ ְך  ֶנְחׁשַ ָהֲעצּוִמים, 
אֹוי,  ה.  ָהֵאּלֶ ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהֲארֹונֹות  ֶאת  ַמן  ַהזְּ ִלְפֵני  נּו  ֵמִאּתָ ְוָתְפסּו  צּוִקים,  ַהּמְ
ָיַדְענּו,  ם  ּגַ ָיַדְענּו  י ָחָטאנּו. ְוִאם ָאְמָנם  נּו אֹוי ָנא ָלנּו ּכִ ֶמה ָהָיה ָלנּו, ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ
ִלְראֹות  זֹוִכים  ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ ָלנּו ַמר,  ַאְך ַמר  ַנְפׁשֹוֵתינּו,  ִתּקּון  ּבְ ה ֵהם עֹוְסִקים  ַעּתָ ַגם  י  ּכִ
ל  ּכֵ דֹוׁש, ּוְלִהְסּתַ יֶהם ַהּקָ ֹאב ֶהֶבל ּפִ ּבּוֵריֶהם ַהּנֹוָרִאים, ְוִלׁשְ ֹמַע ּדִ ים, ְוִלׁשְ דֹוׁשִ ֵניֶהם ַהּקְ ּפְ
י ֵהן  ֶהם. ּכִ ּלָ ֵחן ָהֱאֶמת ׁשֶ ֵלל ּבְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ּוְלִהּכָ ֵניֶהם ַהּקָ ֵאָרם ְוָיְפָים ְוִזיָום ְוַהְדַרת ּפְ ַעל ּפְ
ֶהם  ּלָ ַהֵחן ׁשֶ ָהָיה ִנְכָלל ּבְ ל ִמי ׁשֶ ר ּכָ ּלֹו, ֲאׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ל ּכָ ֵאר ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן ׁשֶ ה ָהיּו ַהּפְ ֵהּמָ
ֱאֶמת.  ְתׁשּוָבה ּבֶ ל ַעל ַעְצמֹו ְוִנְתעֹוֵרר ּבִ ּכֵ דֹוׁש, ִהְסּתַ ָמם ַהּקָ ׁשְ ֶהם, ּבִ ּלָ ֵאר ׁשֶ ַהּפְ דֹוׁש, ּבְ ַהּקָ
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ֲעֹונֹוֵתינּו, אֹוי,  ַרְמנּו ָלנּו ּבַ ּגָ ֶ ְדנּו, אֹוי ָלנּו ַמה ּשׁ ִאּבַ ֶ ְדנּו ַמה ּשׁ ֲעֹונֹוֵתינּו, ִאּבַ ה, ּבַ ה ַעּתָ ְוַעּתָ
ֵאּלּו,  ים ְוֶאְביֹוִנים ּכָ ֵאּלּו, ֲעִנּיִ ִפים ּכָ ֲעׂשּו ִנְרּדָ ה, ַמה ּיַ ה ַעּתָ ֲעׂשֶ ה ֶהָעֹון ּגֹוֵרם. אֹוי, ַמה ּנַ ּמָ ּכַ
ִכי. ַמר  ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עּו ֶמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ מֹונּו. ַעל־ּכֵ זֶה, ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון ּכָ ְך ּוְמֹמָרט ּכָ ָ ַעם ְמֻמּשׁ
ָרה ֶאל ְיֹהָוה ֵאל ֶעְליֹון ְוַיֲעֹבר ָעַלי  יָחה ְוִיְרַוח ִלי, ֲאַדּבְ ם ֶיֱהֶמה, ָאׂשִ ּיָ רּוִחי ֲאָקֵרר, קֹוִלי ּכַ

ָמה:

ְמָך  ְוׁשִ ֶמָך,  ׁשְ ְונֹוָרא  ה  ַאּתָ ָקדֹוׁש  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָהֱאֶמת  ה  ְוַגּלֵ ֶמָך,  ׁשְ ֶאת  ׁש  ְוַקּדֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ם  ׁשֵ ּבְ ף  ּתָ ְמׁשֻ
ל ָהעֹוָלם  ִית ׁשֶ ֱאֶמת ִמי הּוא ָהֹראׁש־ּבַ ה ֵליַדע ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ נּו ּבְ עֹוָלם, ְוַזּכֵ ּבָ
ֶחְמָלְתָך  נּו ּבְ י ְלָפֶניָך. ְוַזּכֵ ְרּתִ ִהְזּכַ ה ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ּכַֹח ֵמַהּצַ ר ְמַקּבֵ ה, ֲאׁשֶ ַעּתָ
ְוַהֵחן  ֵאר  ְוַהּפְ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ִמיד  ּתָ ִנְכָלל  ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  דֹוָלה  ַהּגְ
יץ ְוָחָזק  ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ֶהם ּבֶ ק ּבָ ּבֵ ר ּוְלִהְתּדַ ֵ ים, ּוְלִהְתַקּשׁ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ י ׁשֶ ָהֲאִמּתִ
ּדֹות  ַהּמִ ָכל  ּבְ ה  ֵמַעּתָ ַעְצֵמנּו  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלעֹוָלם.  ִיּמֹוט  ל  ּבַ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ל ָרע, ְוָלׁשּוב ּבִ ְך ּוְלַטֵהר אֹוָתם ִמּכָ ע ְיסֹודֹות, ְלַזּכֵ ל ָהַאְרּבַ ל ּכָ ֲאוֹות ׁשֶ ְוַהּתַ
ּדֹות  ל ַהּמִ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ְלׁשַ ֱאֶמת ּבְ ה ּבֶ ֱאֶמת ַעל ֶהָעַבר, ּוְלִהְתַחזֵּק ֵמַעּתָ ּבֶ
ּדֹות טֹובֹות, ְוַלֲעֹסק  ע ְיסֹודֹות, ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַהּמִ ל ָהַאְרּבַ ל ּכָ ֲאוֹות ָרעֹות ׁשֶ ָרעֹות ְוָכל ַהּתַ
ה  ְזּכֶ ּנִ נּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו. ַעד ׁשֶ ָכל ְלָבֵבנּו ּוְבָכל ַנְפׁשֵ ָכל ּכֵֹחנּו ּבְ ֱאֶמת ּבְ ֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ִמיד ּבַ ּתָ
ִלי ׁשּום ֲאִחיַזת ָהַרע  ם טֹוב ּבְ ֱאֶמת, ְוִיְהיּו ֻכּלָ כּו ּבֶ ּכְ גּוֵפנּו ִיְזּדַ ּבְ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶ ל ָהַאְרּבָ ּכָ ׁשֶ
ע אֹוִתּיֹות  ֵהם ַאְרּבַ ם ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ ע ְיסֹודֹות ּבְ ל ָהַאְרּבַ ּיְֻכְללּו ּכָ ה ׁשֶ ר ִנְזּכֶ ָלל, ַעד ֲאׁשֶ ּכְ
ָמה  ַעל  ָכל־ֵעת,  ּבְ ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ַעְצֵמנּו  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה  ְוִנְזּכֶ ַרְך.  ִיְתּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמָך  ׁשִ ל  ׁשֶ
ַתְכִלית  ם ּבְ ׁשָ ָכם ּוְלַטֲהָרם ּוְלַקּדְ ּדֹות ְלַזּכְ ָכל ַהּמִ ל ּבְ ּכֵ ֵפָלה, ּוְלִהְסּתַ ֲאִתיָנא ְלַהאי ַעְלָמא ׁשְ
ה  ר הּוא עֹוׂשֶ ַרְך, ּוְבִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים, ֲאׁשֶ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְגֻדּלַ ל ּבִ ּכֵ ֵלמּות, ּוְלִהְסּתַ ַהּשְׁ
כּו ָעֵלינּו ֹמִחין  ּיְֻמׁשְ ה ׁשֶ ִתּקּון ָהעֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ל ּבְ ּכֵ ָכל ֵעת ָוֵעת, ּוְלִהְסּתַ ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות ּבְ
ׁש ֶאת ֹמֵחנּו  ה ְלַקּדֵ ה ֵמַעּתָ יֵקי ֱאֶמת. ְוִנְזּכֶ ּדִ ל ַהּצַ דֹוׁש ַהזֶּה ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ים ּוְטהֹוִרים ֵמַהּשׁ ְקדֹוׁשִ
לֹום  ּלֹא ְנַהְרֵהר ַחס ְוׁשָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָלל, ִמּכָ ָבה ִחיצֹוָנה ּכְ נּו ְוֹלא ַנְחׁשֹב עֹוד ׁשּום ַמֲחׁשָ ְוַדְעּתֵ
ין  ִחּדּוׁשִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁש  ּוְלַחּדֵ ה,  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ּבַ ַלְחׁשֹב  ה  ְוִנְזּכֶ ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ִהְרהּור  ׁשּום 
ל  ּכֵ ּלֹא ֶאְסּתַ ה ׁשֶ ׁש ֶאת ֵעיַני ֵמַעּתָ ִני ְלַקּדֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּוְתַזּכֵ ה ּכִ ים ַהְרּבֵ ּיִ אֹוַרְייָתא ֲאִמּתִ ּדְ
ִליֵדי  ִביא  ַהּמֵ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום  ל  ּכֵ ֶאְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ֶ ּשׁ ה  ּמֶ ּבַ עֹוד 
רּו ַהִהְרהּוִרים  ּבְ זֶה, ְלַבל ִיְתּגַ ָכל־ֵעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ה ֵליַדע ּבְ לֹום. ְוֶאְזּכֶ ִהְרהּור ַחס ְוׁשָ
יֹוֵתר  ָהֵעיַנִים  ַוֲעִציַמת  ָהֹראׁש  ִנְענּוַע  ְוַעל־ְיֵדי  יֹוֵתר,  ּבְ ַחד  ַהּפַ ַעל־ְיֵדי  יֹוֵתר  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ֵעיַני  י ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֶכל ֲאִמּתִ ה ְלׂשֵ ל זֶה. ַרק ֶאְזּכֶ ר ִנְגָלה ְלָפֶניָך ּכָ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ּדָ ֵמַהּמִ
ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ֵמר  ָ ּוְלִהּשׁ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֶאת  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ ִני  ּוְתַזּכֵ ָהֲעצּוִמים,  ֲחָסֶדיָך  ּבַ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ֵמַעּתָ ֵעיַני  ֶאת  ׁש  ּוְתַקּדֵ ָרע. 
ה, ַעד  ָ ְקֻדּשׁ ה ַעל  ָ ְקֻדּשׁ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ה ְלהֹוִסיף  ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה.  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ע ְיסֹודֹות  ל ָהַאְרּבַ ּכָ
ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום  ְלֵעיַני  עֹוד  יק  ַיזִּ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה סז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתד

ָבה  י ּוֹמִחי ׁשּום ַצד ִהְרהּור ּוַמֲחׁשָ יַע ְלַדְעּתִ ֶאְרֶאה, ֹלא ַיּגִ ֶ ֵעיַני ַמה ּשׁ ַוֲאִפּלּו ִאם ֶאְרֶאה ּבְ
בּוק  ה ִלְהיֹות ּדָ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ י ּכְ ְעּתִ לּות ֶאת ּדַ ּכְ ה ְוִהְסּתַ ל ׁשּום ְרִאּיָ ָלל, ְוֹלא ְיַבְלּבֵ ִחיצֹוָנה ּכְ
ֲאִני ָרחֹוק  י ׁשֶ ִני ָלֹבא ְלָכל זֶה ְמֵהָרה, ַאף־ַעל־ּפִ א, ַזּכֵ ּלָ ַעְלָמא ּכֹ ִמיד. ָמֵריּה ּדְ ְתָך ּתָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ה. ַאְך ַעל  ל ֵאּלֶ ׁש אֹוְתָך ַעל ּכָ ה ָעַלי ְלַבּקֵ ר ָקׁשֶ ֲאִני ָרחֹוק, ַעד ֲאׁשֶ מֹו ׁשֶ ל זֶה ּכְ ה ִמּכָ ַעּתָ
ִני ְמֵהָרה ָלֹבא  ַזּכֵ ּתְ ָען, ׁשֶ ים ֲאִני ִנׁשְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ים ֲאִני בֹוֵטַח ְוַעל ּכַֹח ַהּצַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָכל ּדֹור ָודֹור  ה ִנְפָלאֹות ּבְ ה עֹוׂשֵ ה. ְוַאּתָ ָך ְמִזּמָ ר ִמּמְ ּצֵ י ֵהן ּכֹל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ ְלָכל זֶה, ּכִ

ָבר: ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ ּוִמּמְ

ְלֵהיִטיב,  ה  ַמְרּבֶ ְלֵהיִטיב,  ה  ַמְרּבֶ ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ַרב  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ִני  ּוְתַזּכֵ ְורּוַח.  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ ִעים,  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ַלֲחָטִאים  ְמִחיָלה  ה  ַמְרּבֶ
ה  ֶאְזּכֶ ְפָלִאים, ׁשֶ ְדָרֶכיָך ַהּנִ ֵצִני ּבִ ֵקִני ּוְתַאּמְ יֵעִני ּוְתַחזְּ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ּבַ
ּקּון־ֲחצֹות, ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן ְוִלְבּכֹות  ר ּתִ ׁש ּוְלַסּדֵ ֲחצֹות ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ּבַ ה ָלקּום ּבְ ֵמַעּתָ
ָיֵמינּו,  ְוֹאֶרְך  ינּו  ַחּיֵ ית  ּבֵ נּו,  ְוִתְפַאְרּתֵ ינּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ַעל  ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ה  ַהְרּבֵ
ָלנּו  ָהָיה  ֵתנּו, אֹוי ֶמה  ָ ּוְקֻדּשׁ ַהְדָרֵתנּו  ִזיֵונּו  ֻעזֵּנּו, הֹוֵדנּו  אֹון  ּגְ ֶעְדֵינּו,  ְצִבי  ֵתנּו,  ֶחְמּדָ ית  ּבֵ
ה,  ִפּלָ ָך, ְמקֹום ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ִכיַנת ֻעזְּ נּו ְמקֹום ׁשְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעֹונֹוֵתינּו ְלַהֲחִריב ּבֵ ַרְמנּו ּבַ ּגָ ׁשֶ
ַגת ֱאָלהּוְתָך, ָלַדַעת  יְך ָעֵלינּו ַהּשָׂ ם ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַהְמׁשִ ר ׁשָ לּות ֱאָלהּוְתָך, ֲאׁשֶ ְמקֹום ִהְתּגַ

ָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ק ּבְ ּבֵ ִמי ּוְלִהְתּדַ ׁשְ זֶה ָהעֹוָלם ַהּגַ ם ּבְ יר אֹוְתָך ּגַ ּוְלַהּכִ

ָבר  נּו ּוּכְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ָבר ֶנֱחַרב ּבֵ י ּכְ ָעַבר ָעַבר, ּכִ ֶ ל עֹוָלם, ַמה ּשׁ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ֲאִני  אי ָקא ָבִכיָנא, ַעל ֵאּלֶ א ַוּדַ ֲהָוה ֲהָוה, ַאְך ַעל ּדָ ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוַמה ּדְ יִקים ּבַ ּדִ קּו ַהּצַ ּלְ ִנְסּתַ
ַמהּות  ֵבִדים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ים ְוָהֲעצּוִמים ְוַהּכְ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ִים. ּכִ ה ֵעיִני ֵעיִני יֹוְרָדה ּמַ בֹוִכּיָ
ְלגּול ָהִראׁשֹון  ּגִ ּבַ ם  ּגַ ּוִמי יֹוֵדַע אּוַלי  ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין ּבֵ ּבִ ב  י ְלַעּכֵ ַרְמּתִ ּגָ ְוֵאיכּות,  ְוַכּמּות 
ׁש. אֹוי ִלי ַעל ֲחָטַאי, אֹוי ִלי ַעל ֲעֹונֹוַתי, אֹוי ִלי ַעל  ְקּדָ ית־ַהּמִ ָהִייִתי גֹוֵרם ְלַהֲחִריב ֶאת ּבֵ
ר ְסִחי ּוָמאּוס  יִתי, ֲאׁשֶ ִגְלּגּול זֶה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, אֹוי, ֶמה ָעׂשִ יִתי ּבְ ר ָעׂשִ ַעי, ֲאׁשֶ ׁשָ ּפְ
ְלַאְרָצם. אֹוי  יָבם  ַלֲהׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּוְגֻאּלַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ב  ּוְלַעּכֵ ְלַהֲחִריב  ַרם  ּגָ מֹוִני  ּכָ
ְוִהְגֵליִתי ֶאת  ַהּקֶֹדׁש,  י ֶאת ַהֵהיָכל  ַרְפּתִ ְוׂשָ ֲעֹונֹוַתי,  ּבַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ י ֶאת  ֶהֱחַרְבּתִ ׁשֶ ִלי, 
רֹות: ְך ַעל־ְיֵדי ַתֲאֹוַתי ָהָרעֹות ְוַהּמָ ל ּכַ לּות ּכָ י ֶאת ַהּגָ ים, ְוֶהֱאַרְכּתִ ָרֵאל ְלֵבין ָהַעּמִ ֵני־ִיׂשְ ּבְ

ה, ֵאיְך  ֵדִני ֵאיְך ִלְצֹעק ְלָפֶניָך ַעּתָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַלּמְ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַהּיֹום  ְלַבּלֹות  ֵאיְך  ה,  ַעּתָ ֵאֶליָך  ֵעיַני  ִלְתלֹות  ֵאיְך  ה,  ַעּתָ רֹור  ְוַהּמָ ר  ַהּמַ ְבִרי  ׁשִ ַעל  ִלְזֹעק 
ה  ה ֶאְזּכֶ ּמֶ ה ּוָמה ֶאְפַעל, ּבַ ה. ֵהיָכן ֶאְבָרח, ֵהיָכן ָאנּוס ְלֶעְזָרה, ָמה ֶאֱעׂשֶ י ַעּתָ ּטֹוב ָהֲאִמּתִ ּבַ
ַחת,  י ׁשַ י ִמּנִ יל ֶאת ַנְפׁשִ ה ְלַהּצִ ה ֶאְזּכֶ ּמֶ ית, ּבַ ּיִ ה ֲאִמּתִ ָ ְקֻדּשׁ ים ּבִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַחּיִ ְלַבּלֹות ַהּיֹום ּבְ
ִרים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוֵאיְך  ים ְוַהּמָ ׁשִ יָך ַהּקָ ד ֹעָנׁשֶ יְנָך ְוַזְעֶמָך, ִמּיַ ד ּדִ ָלל ִמּיַ י ְלׁשָ יל ַנְפׁשִ ְלַהּצִ

א: זֶה ּוַבּבָ יל ַעְצִמי ֵמֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות ּוִבְזיֹונֹות ּבָ ְלַהּצִ

בֹוד  ּכְ ֲעבּור  ּבַ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ׁש  ְוַקּדֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ּכֹל,  ֲאדֹון  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָיֵדינּו.  ַעל  עֹוָלם  ּבָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ׁש  ְוִיְתַקּדֵ ל  ּדֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ֶמָך,  ׁשְ
דֹורֹוֵתינּו  ה ּבְ ֶמׁש ַעּתָ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ֲעלּומֹות, ַאּתָ יֹוֵדַע ּתַ



ה ְלתֹוָרה סז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתהּתִ

עּור  ִלי ׁשִ ה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ל ָהעֹוָלם ַעּתָ ְלּבֵ ב ְוִנְתּבַ ים, ִנְתַעְרּבֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה, ְוֵאיְך ּבַ ֵאּלֶ
ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ָיֵמינּו  ּבְ קּו  ּלְ ִנְסּתַ ַהּדֹורֹות  ֵאֵרי  ּפְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ָכל  י  ּכִ ָוֵעֶרְך. 
ָמם,  ׁשְ ף ּבִ ּתָ ְמָך ְמׁשֻ ר ׁשִ ָתם, ֲאׁשֶ ָ ם ּוְקֻדּשׁ ֶדל ֹעֶצם ַמֲעָלָתם ְוָתְקּפָ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ּגֹ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ַמן,  ְלקּו ֹקֶדם ַהזְּ ים ִנְסּתַ יֹוֵתר, ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ְמָך ּבְ ל ׁשִ יֹוֵתר ִנְגּדַ ָמם ּבְ ל ׁשְ ְגּדַ ּנִ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ֵאב ָצָרה ְוצּוָקה  ַדע ּכְ ּיֵ נּו ֵאין ִמי ׁשֶ ְעּתֵ ֶדל ֲעִכיַרת ּדַ ה. ּוִמּגֹ ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ּבַ
ַהזֹּאת, ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות  דֹוָלה  ַהּגְ ה  ּכָ ַהּמַ ְלָטה  ׁשָ יַע, ַעד ֵהיָכן  ַמּגִ ָבר  ַהּדָ ַהזֹּאת, ַעד ֵהיָכן 
ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִמיַתת  זֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ תּוָבה  ּכְ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ה  ַמּכָ ָוֶפֶלא,  ַהְפֵלא  ֵאּלּו,  ּכָ
ֵעינּו. אֹוי, אֹוי ַוֲאבֹוי, אֹוי ָלנּו ַמה  ֲעֹונֹוֵתינּו ּוַבֲחָטֵאינּו ּוִבְפׁשָ דֹורֹוֵתינּו, ּבַ ְלקּו ּבְ ר ִנְסּתַ ֲאׁשֶ
ם ַעל ֵלב  יק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ּדִ ִחין. ַהּצַ ּכְ ּתַ ַאְבִדין ְוֹלא ִמׁשְ ֲעֹונֹוֵתינּו, ֲחָבל ַעל ּדְ ְדנּו ּבַ ִאּבַ ֶ ּשׁ

יק: ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ּבְ ְוַאְנׁשֵ

ַרְמנּו ְוֶהֱחַרְבנּו  ּגָ ֶ ֲעֹונֹוֵתינּו, ַמה ּשׁ ַרְמנּו ּבַ ָבר ּגָ ר ּכְ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ּכֹל, ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ל  ּכָ ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ ָעְזֵרנּו  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ּבַ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלקּו  ְוִנְסּתַ נּו,  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ
ִליׁש ַעל  ְדָמעֹות ׁשָ ה ּבִ נּו ִלְבּכֹות ַהְרּבֵ ר ִלּבֵ ּבֵ ׁש, ּוְלׁשַ ֲחצֹות ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ּבַ ִנים ָלקּום ּבְ ּפָ
ְוֵאין  תֹוִעים  ּכְ ְוֵאין ָאב,  ַאְרנּו ִכיתֹוִמים  ִנׁשְ ר  זֶה, ַעד ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְרמּו  ּגָ ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהֲעצּוִמים 
ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען  ֲעֵדנּו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֲעֹמד ּבַ ּיַ ְרחֹוִקים ְוֵאין ְלָקֵרב, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ׁש, ּכִ ְלַבּקֵ
י ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס. ְוֹלא ַדי ָלנּו ַמה  ַמִים ּוְרֵאה ּכִ ָ ט ִמּשׁ ְפלּוֵתינּו ּוִבְזיֹוֵננּו, ַהּבֵ ֶמָך, ּוְרֵאה ׁשִ ׁשְ
יֵלנּו  ה ַמּצִ ָכל יֹום עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתינּו, ְוַאּתָ ר ּבְ ים, ֲאׁשֶ ין ָהַעּמִ ָפִלים ּבֵ ָאנּו ִנְבִזים ּוׁשְ ֶ ּשׁ
יגֹוְרָיא  ַקּטֵ ה  ְוַנֲעׂשָ ְמֹאד,  ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ה  ִנְתַרּבֶ ַעְצָמם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ין  ּבֵ ם  ַאף־ּגַ ָדם.  ִמּיָ
ֵעיֵני  ם זֶה ִמזֶּה, ְוָכל ֶאָחד ִנְבזֶה ְוִנְמָאס ּבְ ר ָחַלק ִלּבָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַעד ֲאׁשֶ ין ַהּתַ דֹוָלה ּבֵ ּגְ

ל: ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ֲחֵברֹו, ַעד ֲאׁשֶ

חּוס  ָעֵלינּו,  ֵמֶעיָך  ֶיֱהמּו  ֶניָך,  ּבָ ַעל  ַרֲחֶמיָך  ֵיעֹוְררּו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ק  ָרֵאל. ָמֵלא ַרֲחִמים, ֵאיְך ּתּוַכל ְלִהְתַאּפֵ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵליַטת ַעּמְ ֵאִרית ּפְ ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ַעל ׁשְ
ִקים  ּוָ חּוצֹות ּוַבּשְׁ ְתּגֹוְלִלים ּבַ ָרֵאל ַהּמִ ָך ִיׂשְ ַרֵחם ַעל ְנָפׁשֹות ָהֲעׁשּוקֹות, ַעל ַנְפׁשֹות ַעּמְ ִמּלְ
ר ֲעֵליֶהם  ל חּוצֹות, ֲאׁשֶ ֹראׁש ּכָ ִכים ּבְ ּפָ ֵהם ְנָפׁשֹות ְיָקִרים ְמֹאד ְמֹאד ְוֵהם ִנׁשְ ּוָבְרחֹובֹות, ׁשֶ
ֶנא  תּוב, ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִיׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ֶנֶפׁש ָוֶנֶפׁש, ּכְ ה ַעל ּכָ ִביא ִקינֹות ַהְרּבֵ קֹוֵנן ִיְרְמָיה ַהּנָ
ז  ּפָ ִאים ּבַ ֻסּלָ ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהּמְ ל חּוצֹות. ּבְ ֹראׁש ּכָ ְכָנה ַאְבֵני ֹקֶדׁש ּבְ ּפֵ ּתַ ׁשְ ֶתם ַהּטֹוב ּתִ ַהּכֶ

ה ְיֵדי יֹוֵצר: בּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ַמֲעׂשֵ ֵאיָכה ֶנְחׁשְ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ְפֶאֶרת  ּתִ ִיְקַרת  ֹעֶצם  ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ א.  ּלָ ּכֹ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ל חּוצֹות, ְוֵאין  ֹראׁש ּכָ ה ּבְ ִכים ַעּתָ ּפָ ה, ַהִנׁשְ ה, ָהַאְבֵני ֹקֶדׁש ָהֵאּלֶ ָפׁשֹות ַהְיָקִרים ָהֵאּלֶ ַהּנְ
ְקָרִאים ֹראׁש  ים ַהּנִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֲעֹונֹוֵתינּו ַהּצַ ְלקּו ּבַ י ִנְסּתַ ְיָתה. ּכִ ף אֹוָתם ַהּבַ ִאיׁש ְמַאּסֵ
עֹוָלם, ָאז  ל ּבָ ּדֵ ָמם ִנְתּגַ עֹוָלם ּוׁשְ ְהיֹוָתם ּבָ ר ָאז ּבִ ל ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ִית ׁשֶ ֲעֵלי־ּבַ ֵהם ַהּבַ ִית ׁשֶ ּבַ
ְלקּו  ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּוִמּיֹום  ֵני־ַבִית.  ּבְ ִנְקָרִאים  נּו  ֻכּלָ ֲאַנְחנּו  ָהִיינּו  ְוָאז  ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְלָהעֹוָלם  ָהָיה 
דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ֲאַנְחנּו ָנִעים ְוָנִדים ּוְמֻטְלָטִלים,  ם ַהּקָ ֵאָרם ַוֲהָדָרם ְוִחּנָ ם ּפְ ֲחָטֵאינּו, ְוִנְתַעּלֵ ּבַ
ְלקּו ִמן ָהעֹוָלם  י ִנְסּתַ ל חּוצֹות. ּכִ ֹראׁש ּכָ ָרֵאל ִמְתּגֹוְלִלים ּבְ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ּוְנָפׁשֹות ְיָקרֹות ֵמַעּמְ



ה ְלתֹוָרה סז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתו

ְמַעט  ַוֲאִפּלּו  ִית.  ֹראׁש־ּבַ ְקָרִאים  ַהּנִ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִית  ּבַ ֲעֵלי  ַהּבַ
ַמֲעִליִמים  ַהְיָקִרים,  ְוַתְלִמיֵדיֶהם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִסְפֵריֶהם  ַעל־ְיֵדי  ָמם  ִמּשְׁ ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ
ִלים  ּדְ ִנְתּגַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ רֹות  ְוַהְסּתָ ַהְעָלמֹות  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ן ְמֹאד ְמֹאד  ַגם־ּכֵ
ם  א ַעל־ָיָדם ִנְתַעּלֵ ם־ְיֹהָוה, ַאְדַרּבָ ֵ ָלל ִמּשׁ ְך ּכְ ָמם ִנְמׁשַ ֵאין ׁשְ ם ּוִפְרסּום ׁשֶ ֲעֵלי ׁשֵ עֹוָלם ּבַ ּבָ
ב ָהעֹוָלם  ים ִנְתַעְרּבֵ לֹום. ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ מֹות ַהִחיצֹוִנים ַחס ְוׁשָ ִרים ׁשְ ּבְ ם־ְיֹהָוה ּוִמְתּגַ ׁשֵ
ָמם  ר ׁשְ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ תֹוַרת ְיֹהָוה ּבֶ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה, ִמי ָוִמי ַההֹוְלִכים ּבְ ר ֵאין ִאּתָ ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ
אֹוֵרי־אֹור ּוְמאֹוֵרי־ ֵניֶהם, ִמּטֹוב ָוַרע, ִמּמְ ם־ְיֹהָוה, ּוִמי ְלֵהֶפְך, ּוִמי ְמֹעָרב ִמּשְׁ ֵ ְך ִמּשׁ ִנְמׁשַ
ֲחצֹות  ָכל ַלְיָלה ּבַ ַרֲחֶמיָך ָלקּום ּבְ נּו ּבְ י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. ַזּכֵ ה ּכִ ֲעׂשֶ ֵאׁש, ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ּנַ
ה ְלעֹוֵרר  ִנְזּכֶ ֲעֹונֹוֵתינּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ֶנֱחַרב ּבַ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ן ּבֵ ל ַעל ֻחְרּבַ ׁש ּוְלִהְתַאּבֵ ַמּמָ
ה  ְוִנְזּכֶ ַחת 'ֵאֶפר'.  ֵאר' ּתַ ים ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון 'ּפְ ח אֹוָתנּו ְמֵהָרה, ְוָתׂשִ ּמַ ַנֵחם ּוְתׂשַ ּתְ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ
יִקים  ּדִ ם ַהּצַ ם־ְיֹהָוה, ׁשֵ ם ַהּקֶֹדׁש, ׁשֵ ר ׁשֵ ּבֵ אֹוֵרי־אֹור. ְוִיְתּגַ ֶנֶגד ַהּמְ אֹוֵרי־ֵאׁש ּכְ ְלַהְכִניַע ַהּמְ
ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ָהֱאֶמת.  י  ְלַגּבֵ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ַהִחיּצֹוִנים,  מֹות  ׁשְ ְמָאה,  ַהּטֻ ם  ׁשֵ ַעל  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
דֹוׁש  ַהּקָ ם  ְוִחּנָ ַוֲהָדָרם  ּוְפֵאָרם  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ם  ׁשֵ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ְרֵסם  ְוִיְתּפַ ל  ּדֵ ְוִיְתּגַ
ֱאֶמת,  חּו ֵעיֵנינּו ּבֶ ר ֻיְפּתְ ָתם, ַעד ֲאׁשֶ ָ ָמם ּוִבְפֵאר ַהְדַרת ְקֻדּשׁ ׁשְ ֵלל ּבִ ה ְלִהּכָ ְוַהּנֹוָרא. ְוִנְזּכֶ
ל  ם ִמּכָ ׁשָ ָכם ּוְלַטֲהָרם ּוְלַקּדְ ע ְיסֹודֹות, ְלַזּכְ ָכל ָהַאְרּבַ ֱאֶמת, ּבְ ל ַעל ַעְצֵמנּו ֵהיֵטב ּבֶ ּכֵ ְוִנְסּתַ
ּדֹות  ִכים ֵמֶהם, ּוְלָבְרָרם ֵמַרע ְלטֹוב, ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַהּמִ ְמׁשָ ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ַהּנִ ַהּתַ
ים  ים ֹמִחין ְקדֹוׁשִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְך ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ּיְֻמׁשַ ה ׁשֶ ים טֹוִבים. ְוִנְזּכֶ טֹובֹות ּוַמֲעׂשִ
ׁשּוט  סֹוד ַהּפָ תֹוְך ַהּיְ ע ְיסֹודֹות, ּבְ נּו, ְוָכל ָהַאְרּבַ ּלָ ע ֹמִחין ׁשֶ ל ָהַאְרּבַ ּיְֻכְללּו ּכָ ּוְטהֹוִרים, ַעד ׁשֶ
ן.  קֹות ֶאת ַהּגָ ָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ הּוא ַהּנָ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ׁשֶ ּדִ הּוא ַהּצַ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ׁשֶ ַהּקָ
דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְוִתְבֶנה  דֹול ְוַהּקָ ֻיָחד ַהּגָ ְמָך ַהּמְ ׁשִ ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ִנְכָלל ּבְ
א  ַאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ֵרְך ְוִיׁשְ ׁש ְוִיְתּבָ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ נּו. ְוִיְתּגַ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ָקְדׁשֵ ּבֵ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ נּו ּבְ ְמָך ַמְלּכֵ ׁשִ

ּוְבַאֲהָבה,  ִיְרָאה  ּבְ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ין  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  נּו  ְוַזּכֵ
ְוַהּנֹוָרִאים,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֵאר  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ָעֵלינּו  ְך  ּיְֻמׁשַ ׁשֶ ַעד  ֵלָבב.  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ֹמִחין  ים ּבְ דֹוׁשִ ין ַהּקְ ִפּלִ י ַהּתְ ּתֵ א ֶאת ּבָ הּוא ְמַמּלֵ ית, ׁשֶ ם ֵמָהֹראׁש ּבַ ְרׁשָ ָ ת ַהּמִֹחין ִמּשׁ ַ ְקֻדּשׁ

ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה: ים, ּבְ ְקדֹוׁשִ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ָכל  ֹמַח ּבְ ָכל ֹעז, ְוִלׂשְ ת ּבְ ּבָ ג ֶאת ַהׁשַ ה ְלַעּנֵ ְמָחה, ְוִנְזּכֶ תֹות ִמּתֹוְך ֹרב ׂשִ ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַקּבֵ ְוַזּכֵ
יְך ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ֱאֶמת. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ דֹוָלה ּבֶ ְמָחה ְגּ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ׁשַ
כּוְלהּו יֹוֵמי. ְוַעל־ ת ּדְ ּבָ הּוא ׁשַ ִית ׁשֶ ל ָהֹראׁש ּבַ ת ַהּמִֹחין ׁשֶ ַ ת ֹקֶדׁש, ֶאת ְקֻדּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ

ל  ן ּכָ ֵמנּו, ּוְלַתּקֵ ׁשְ ף ּבִ ּתָ דֹול ַהְמׁשֻ ְמָך ַהּגָ ׁשִ ֵלל ּבְ ֱאֶמת, ּוְלִהּכָ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ִנְזּכֶ ְיֵדי־זֶה 
דֹול: ְמָך ַהּגָ ׁשִ ַגְמנּו ּבְ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ַהּפְ

ִכים  ְמׁשָ ים ּוַמְכאֹוִבים ַהּנִ ל ִמיֵני ֳחָלִאים ּוֵמחּוׁשִ יֵלנּו ִמּכָ ְמֵרנּו ְוַתּצִ ׁשְ ים ּתִ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ִנְקָרִאים ְמאֹוֵרי־ֵאׁש. ָאִבינּו  ֵהם  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ְוַהִחיצֹוִנים ַחס  ְמָאה  ַהּטֻ מֹות  ִמּשְׁ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה סח תתזּתִ

ם,  ֶנְגּדָ דֹול ַיֲעֹמד ּכְ ְמָך ַהּגָ יֵלנּו ֵמֶהם, ׁשִ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ָרֵאל ָלַעד. ׁשָ ּכֹל, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂשְ ל ּבַ מֹוׁשֵ
ְמָאה,  ם ַהּטֻ ל ׁשֵ ּטֵ ֶנֶגד ְמאֹוֵרי אֹור, ְוִיְתּבַ אֹוֵרי־ֵאׁש ּכְ ל ַהּמְ ר ּוְתַבּטֵ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ
לֹוֶמָך  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ְוִתְפֹרס  עֹוָלם.  ּבָ ַהּקֶֹדׁש  ם  ׁשֵ ל  ּדֵ ְוִיְתּגַ ָהעֹוָלם,  ִמן  ַהִחיצֹוִנים  מֹות  ׁשְ
ֶהזֵּיקֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ינּו,  ּתֵ ּבָ ְוֶאת  ָממֹוֵנינּו  ְוֶאת  אֹוָתנּו  ֹמר  ְוִתׁשְ ת.  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְזכּות  ּבִ
ית  ָך ּבֵ י ַעּמְ ּתֵ ל ּבָ יל ֶאת ּכָ אֹוֵרי־ֵאׁש, ְוַתּצִ ִכים ִמּמְ ְמׁשָ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ַהּנִ ַגׁשְ ְוֶהְפֵסדֹות ּבְ
עֹוָלם.  ּבָ ל ִמיֵני ֶהזֵּיקֹות ׁשֶ ֵרפֹות ּוִמּכָ ִמיד ִמּשְׂ ְמֵרם ּתָ ׁשְ ה ְיֹהָוה ּתִ ֵרַפת ֵאׁש, ַאּתָ ָרֵאל ִמּשְׂ ִיׂשְ
ָך  ל ַעּמְ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ּתְ ַאּתָ ָעִנים, ׁשֶ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד ָאנּו ִנׁשְ ְמָרם, ּכִ ָיֵדינּו ְלׁשָ י ֵאין ּבְ ּכִ
ּלֹא  ַרֲחֶמיָך ׁשֶ ֵרפֹות ֵאׁש. ְוַתַעְזֵרנּו ּבְ ינּו ְוָכל ֲחָפֵצנּו ִמּשְׂ ּתֵ ֹמר ֶאת ּבָ ה, ְוִתׁשְ ָרֵאל ֵמַעּתָ ִיׂשְ
נּו ְוֹלא  ַנְפׁשֵ גּוֵפנּו ְוֹלא ּבְ לֹום, ֹלא ּבְ נּו ַחס ְוׁשָ ִליָטה ּבָ אֹוֵרי־ֵאׁש ׁשּום ֲאִחיָזה ּוׁשְ ִיְהֶיה ְלַהּמְ

דֹוׁש: ְמָך ַהּקָ ׁשִ ְכָלִלים ּבְ ְמאֹוֵרי־אֹור ַהּנִ ִמיד ּבִ ה ִלְכֹלל ּתָ ְמאֹוֵדנּו, ַרק ִנְזּכֶ ּבִ

ְלֶאְתרֹוג ּוִמיָניו

ָתִמיד  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ָראּוי.  ּכָ ְזַמּנֹו  ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּוִמיָניו  ֶאְתרֹוג  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  נּו  ּוְתַזּכֵ
ֵאר  ּפְ ה  ּוְתַגּלֶ ְוַהִהּדּור,  ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ָכל ִמיֵני ִהּדּור,  ּבְ ר  ּוְמֻהּדָ ר  ְוָכׁשֵ ָנֶאה  ֶאְתרֹוג 
ִרים  ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ת ַהַצּדִ ַ ֵאר ַהְדַרת ֹיִפי ְקֻדּשׁ עֹוָלם, ּוִבְפָרט ּפְ ָרֵאל ּבָ ָך ִיׂשְ ת ַעּמְ ַ ַהְדַרת ְקֻדּשׁ
ָמם  ׁשְ ּבִ ֵלל  ְלִהּכָ ֶהם,  ּבָ ִלְכֹלל  עֹוָלם  ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ְוִיְכְספּו  ּתֹוְקקּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ֵליֵלְך  עֹוָלם  ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ְוָיׁשּובּו  ם,  ְוִתְפַאְרּתָ

ְלעֹוָלם:

ַמה  ְלָכל  ָלֹבא  נּו  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ ֵואֹלֵהינּו,  נּו  ַמְלּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְלעֹוְלֵמי  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ תֹוְך  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָפֶניָך,  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ
תּוב,  ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִמיד, ִויֻקּיַ דֹול ַעל ָיֵדינּו ּתָ ְמָך ַהּגָ ׁש ׁשִ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתּגַ
ה ְוַעד  ם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ בֹוֶדָך. ְיִהי ׁשֵ ם ְיֹהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ּכְ ְוִיְראּו גֹוִים ֶאת ׁשֵ
ֶמָך.  ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ עֹוָלם. ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ
ֵלא  בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל ֹעׂשֵ רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּבָ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ

ּתֹוָרה סח

ּיּוַכל  ׁשֶ הּוא,  יק  ּדִ ַהּצַ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ
לֹו  ְוִנְדֶמה  ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ ְלִמי  ְלַהְראֹות 
ַמְרֶאה  ִיְהֶיה  ֶעְליֹוָנה,  ַמְדֵרָגה  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ְלִמי  ְוֵכן  ַהִהּפּוְך,  הּוא  ׁשֶ לֹו 
לֹו  ַמְרֶאה  ִיְהֶיה  ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ
ם יּוַכל  ָ ְקָותֹו, ְוַגם ִמּשׁ ֲעַדִין ֹלא ָאְבָדה ּתִ ׁשֶ
ֵאָליו,  ָלׁשּוב  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ַעְצמֹו  ק  ְלַדּבֵ
ְלֵעיל  ן  )ַעּיֵ ָלל  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֵיאּוׁש  ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ

רֹוֶאה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ִמזֶּה  ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  ז(,  ִסיָמן 

ָראּוי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ
ַעל  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  ּבָ ַעְצמֹו  ְלַהֲחיֹות  לֹו 
ְמֻרָחק  ָהָיה  ִמּקֶֹדם  י  ּכִ ִרחּוקֹו,  ִנים  ּפָ ל  ּכָ
הּוא  ׁשֶ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ
ִנים יֹוֵדַע ִרחּוקֹו,  ל ּפָ ַעל ּכָ ָרחֹוק, ּוֵמַאַחר ׁשֶ
ַעְצמֹו  ַעְצמֹו הּוא ִהְתָקְרבּות, ּוָבזֶה ּבְ זֶהּו ּבְ

ם: ֵ ָראּוי לֹו ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ְוָלׁשּוב ֶאל ַהּשׁ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה סט ּתִ תתח

ּתֹוָרה סט
ה  ֲחֻתּנָ ַעל  אֹו  ָלאֹוְרִחים  ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ִביא  ּמֵ ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ָרָכה  ּבְ ן  ִלּתֵ ּנֹוֲהִגין  ֶ ּשׁ ַמה  ִנים  ּפְ ן  ַעּיֵ

ְוַכּיֹוֵצא:

ּתֹוָרה ע
ָהָיה  נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ן ֹמׁשֶ ִרחּוק ָמקֹום יֹוֵתר, ְוַעל־ּכֵ ׁשֹו ּבְ ׁש ְמֻבּקָ דֹול יֹוֵתר, ָצִריְך ְלַבּקֵ ּגָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ֵמֲחַמת  ָרחֹוק  ָהָיה  ׁשֹו  ְמֻבּקָ י  ּכִ ְדָין,  ִמּמִ ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ָהָיה  ְמֹאד,  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ּגָ

ֻדָלתֹו: ּגְ

ִעיִמים ּנְ ּתֹוָרה עא י ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ
ֶאֶרץ א.  ּבְ ַרק  הּוא  ְוַהָחְכָמה  ַהּמַֹח  ר  ִעּקַ

ָלָאֶרץ  חּוץ  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַוֲאִפּלּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְוָחְכָמָתם  ֹמָחם  ל  ּכָ ְויֹוְנִקים  ִלים  ְמַקּבְ ֵהם 
ָרֵאל ֵיׁש לֹו  ׂשְ ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ִמּיִ ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ
ֶאֶרץ־ ּבְ ֶחְלקֹו  ּוְכִפי  ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ֵחֶלק 
ֵמֶאֶרץ־ ָחְכָמתֹו  ל  ּוְמַקּבֵ יֹוֵנק  ן  ּכֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

ם  ֵ ַהּשׁ ְכבֹוד  ּבִ ּפֹוְגִמין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיׂשְ
נֹוְפִלין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַרְך  ִיְתּבָ
ָאִרים ַהּמִֹחין  ָרֵאל ְוִנׁשְ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִמּמִֹחין ׁשֶ
ְוַעל־ְיֵדי־ ָלָאֶרץ,  חּוץ  ל  ׁשֶ ֹמִחין  ְבִחיַנת  ּבִ

ל  י ֹמִחין ׁשֶ ה ַמֲחֹלֶקת ּוְמִריבֹות, ּכִ זֶה ַנֲעׂשֶ
ִחיַנת ַמֲחֹלֶקת: חּוץ ָלָאֶרץ ֵהם ּבְ

ִביל ב.  ׁשְ ּבִ ַרק  ָהְיָתה  ֹלא  ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ
ַרק  ִנְבָרא  ַהּכֹל  ן  ַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ
בֹודֹו  ּכְ ַלת  ַהְגּדָ ל  ּכָ י  ּכִ ָהָאָדם,  ִביל  ׁשְ ּבִ
ן  ַעל־ּכֵ ְיָקא,  ּדַ ָהָאָדם  ּבְ לּוי  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ
ִלזֵָּהר  ָצִריְך  ְלָהָאָדם,  בֹוד  ּכָ ֵאיזֶה  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
לּום,  בֹוד ּכְ ח ְלַעְצמֹו ִמן ַהּכָ ִיּקַ ּלֹא  ְמֹאד ׁשֶ
בֹוד  ל ַהּכָ ְרֶאה ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ּיִ ַרק ׁשֶ
ּוְמַקּיֵם  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ּוָבזֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ֹלא  ּוְמלֹואֹו  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ

ַרְך: בֹודֹו ִיְתּבָ ִביל ּכְ ׁשְ ִנְבָרא ַרק ּבִ

ִחיַנת ג.  ּבְ ֵהם  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֹמִחין 
ּוֹמִחין  לֹום,  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ַהּתֹוָרה,  ְנִעימּות 

חֹוְבִלים,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָלָאֶרץ  חּוץ  ל  ׁשֶ
ְפָרט  ּבִ ְצָדָקה,  ְוַעל־ְיֵדי  ַמֲחֹלֶקת.  ִחיַנת  ּבְ
ִלי  ּכְ ה  ַנֲעׂשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְצָדָקה 
ַעם ָהֶעְליֹון  ַעם ַהזֶּה, ּוִמּנֹ ַעת ַהּנֹ ּפָ ל ַהׁשְ ְלַקּבֵ
ְלָבִנים,  ָהָאָדם  זֹּוֶכה  ׁשֶ ַההֹוָלָדה,  ֶכת  ִנְמׁשֶ
יֹוֵתר,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ה  ּלֶ ִנְתּגַ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ
ַרְך הּוא  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ּלּות ּכְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ּכִ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ָהָאָדם  ַעל־ְיֵדי 
ל  ּכָ י  ּכִ ָלָאֶרץ,  חּוץ  ל  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ִנין  ּקְ ִנְתּתַ
ְוַעל־ בֹוד,  ַהּכָ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ִקְלקּוָלם 
בֹוד ְיכֹוִלין  ּלּות ַהּכָ אי ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ ַוּדַ ן ּבְ ּכֵ
ל  לֹום ַהּמִֹחין ׁשֶ ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ן, ֲאָבל ּכְ ּקֵ ְלִהְתּתַ
ְגמּו  ּפָ ה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ גּוִמים ַהְרּבֵ חּוץ ָלָאֶרץ ּפְ
ְיכֹוִלים  ֵאין  ָאז  ַרְך,  ִיְתּבָ ְכבֹודֹו  ּבִ ה  ַהְרּבֵ
חּוץ־ ל  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ֵאּלּו  א  ַרּבָ ַאּדְ ן,  ּקֵ ְלִהְתּתַ

ָרֵאל  ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ם ַהּמִֹחין ׁשֶ ָלָאֶרץ ּפֹוְגִמין ּגַ
ַמֲחֹלֶקת  ה  ַנֲעׂשֶ ְוָאז  לֹום,  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ֲחֹלֶקת  ן, ְוזֶהּו ִעְנַין ַהּמַ ם ּכֵ ָרֵאל ּגַ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ
ָרֵאל: חּוץ ָלָאֶרץ ּוְבֶאֶרץ־ִיׂשְ ו ּבְ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ׁשֶ

ַרְך, ד.  ִיְתּבָ ְכבֹודֹו  ּבִ ּפֹוְגִמין  ֵאין  ׁשֶ ּכְ
ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְלֹמִחין  זֹוִכין  ְוָאז 
ְנִעימּות  יׁש  ְלַהְרּגִ זֹוִכין  ָאז  ֹנַעם,  ִחיַנת  ּבְ
ר  ּתֹוָרה, ְוזֶהּו ָהִעּקָ י ֵיׁש ְנִעימּות ּבַ ַהּתֹוָרה, ּכִ
ַהּתֹוָרה,   ׁש ּבְ ּיֵ ִעימּות ׁשֶ יׁש ַהּנְ ִלְזּכֹות ְלַהְרּגִ

ֵרי ַהזֹּוֶכה ָלזֶה: ַאׁשְ



ה ְלתֹוָרה עא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתטּתִ

ה ְלתֹוָרה עא ִפּלָ ּתְ

ל עֹוָלם, מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך  ְפָרה ָעָלי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ )לד( ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ

ה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות  ר ַאּתָ ִדי, ַוֲאׁשֶ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ַעל ּכָ
ֵלאֹלֵהי  ף  ִאּכַ ְיֹהָוה  ם  ֲאַקּדֵ ה  ּמָ ּבַ ְבִריִתי.  ֵני  ּבְ ִרּיֹוֶתיָך  ּבְ ל  ּכָ ְוִעם  יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוִעם  י  ִעּמִ
י. ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים  נֹוַתי ַעל ַמר ַנְפׁשִ ל ׁשְ ה ּכָ ּדֶ ה ֶאּדַ ר ְוָאַמר ִלי ְוהּוא ָעׂשָ ָמרֹום. ָמה ֲאַדּבֵ
ְוָרעֹות  ַרּבֹות  ָצרֹות  ִהְרִאיַתִני  ר  ֲאׁשֶ ָכמֹוָך.  ִמי  ֱאֹלִהים  ְגדֹולֹות  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָמרֹום  ַעד 

ֲעֵלִני: ׁשּוב ּתַ הֹומֹות ָהָאֶרץ ּתָ יִני ּוִמּתְ ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ּתָ

ֵאת  ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ ל טֹוב.  ּכָ ָמַלִני  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ִבים טֹובֹות  ַלַחּיָ ַהּגֹוֵמל  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ִאּלּו  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  י  ִעּמִ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָראֹות,  ִנְפָלאֹות  ְוַהּטֹובֹות  ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ
ֶאֶלף  י  ִמּנִ ַאַחת  ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  ְוכּו',  קּוְלמֹוִסין  ים  ֲאַגּמִ ְוָכל  יֹו  ּדְ ים  ּמִ ַהּיַ ל  ּכָ
ר ִהְפֵלאָת ַלֲעׂשֹות ִעם  ְצִחּיֹות ְלדֹוֵרי־דֹורֹות, ֲאׁשֶ ּיֹות ְוַהּנִ ּוְרָבָבה ֵמִרּבּוי ַהּטֹובֹות ָהֲאִמּתִ
ר  ָעה, ֲאׁשֶ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ י ּבְ ה ֲעַדִין ִעּמִ ה עֹוׂשֶ ר ַאּתָ מֹוִני. ַוֲאׁשֶ ים ּכָ ַפל ֲאָנׁשִ ׁשְ
ׁשֹונֹות,  ל ַהּלְ ים ּוְמֹרָמִמים ִמּכָ ל ָהַעּמִ ְבָחִרים ִמּכָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ַהּמֻ יָתִני ִלְהיֹות ִמזֶַּרע ִיׂשְ ִזּכִ
ֲעֹמד  ּוִמּלַ ב ֵליִצים  מֹוׁשַ ב ּבְ יׁשֵ ּוִמּלֵ ִעים  ֲעַצת ְרׁשָ ּבַ יֵלְך  ַרֲחֶמיָך ִמּלֵ ּבְ ִני  ְלּתַ ְונֹוָסף ָלזֶה, ִהּצַ
יֶקיָך  תֹוָרֶתָך, ּוְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ יֵלִני ּבְ ְלּתָ ַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינּוֶתיָך ָעַלי ְלַהְרּגִ ֶדֶרְך ֲחָטִאים, ְוִהְגּדַ ּבְ
ה ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  יָת ַאּתָ ִלּבֹוָתם. ַרּבֹות ָעׂשִ ִרים ּבְ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ ְלִוים ֲאֵליֶהם, ַהּתְ ְוִליֵרֶאיָך ַהּנִ
ה  ַאּתָ ר.  ּפֵ ִמּסַ ָעְצמּו  ָרה  ַוֲאַדּבֵ יָדה  ַאּגִ ֵאֶליָך  ֲעֹרְך  ֵאין  ֵאֵלינּו  בֹוֶתיָך  ּוַמְחׁשְ ִנְפְלאֹוֶתיָך 
ָך  יָך ָהָרָעה. ּוְבָכל ֹזאת ֹלא ָעַזְבּתָ ַחְסּדְ ָעה, ַוֲאִני ְגַמְלּתִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִני ַהּטֹובֹות ּבְ ַמְלּתָ ּגְ
ֵעת  בּוִתי. ַוֲאִפּלּו ּבְ יב ֶאת ׁשְ ָכל ֵעת ְלֵהִטיב ַאֲחִריִתי ּוְלָהׁשִ ב ֵמָרחֹוק ּבְ ה חֹוׁשֵ י, ְוַאּתָ ֵמִעּמִ
ה  י־ֵכן ַאּתָ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ָחִליָלה, ַאף־ַעל־ּפִ י ׁשֶ לֹום, ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ ְנִפיָלִתי ִויִריָדִתי ַחס ְוׁשָ
ִלּפֹל  ִלְבִלי  ָכל ֵעת  ּבְ ּוְלַחּיֹוֵתִני  ֵצִני  ּוְלַאּמְ ֵקִני  ְלַחזְּ ְונֹוָראֹות  דֹולֹות  ּגְ ָלאֹות  ּפְ י  ִעּמִ ַמְפִליא 
עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְיֹהָוה  ָעַבר ָעַלי ִמּנְ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּכָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ לֹום, ּכַ ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ

: ה ָיָדְעּתָ ֱאֹלִהים ַאּתָ

י ְלַצּפֹות ְלַרֲחֶמיָך  י ּוְצפּון ִלּבִ ְעּתִ ּדַ ּוְפִניִמּיּות  י  את ֹראׁשִ אִתי ְלָפֶניָך, ָלׂשֵ ר ּבָ ה ֲאׁשֶ ְוַעּתָ
בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה  ַעל ּגְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה, ִמי ָכמֹוָך ּבַ
בּורֹות,  ּגְ ּפֹוֵעל  ְוָקדֹוׁש,  ַמִים, ָמרֹום  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְיׁשּוָעה. ָאִבי  ּוַמְצִמיַח  ּוְמַחּיֶה  ֶמֶלְך ֵמִמית  ָלְך, 
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעל ִמְלָחמֹות, זֹוֵרַע ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות. ָעְזֵרִני ּבְ ה ֲחָדׁשֹות, ּבַ עֹוׂשֶ
ֶאֶרץ־ ל  ׁשֶ ְלֹמִחין  ים,  ְרֵאִלּיִ ִיׂשְ ְלֹמִחין  ּוְטהֹוִרים,  ים  ַזּכִ ְלֹמִחין  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלֹמִחין  ִני  ְוַזּכֵ
יָנה ְוַדַעת  ָך ָחְכָמה ּבִ ִני ֵמִאּתְ ל חּוץ ָלָאֶרץ. ָחּנֵ גּוִמים, ִמּמִֹחין ׁשֶ יֵלִני ִמּמִֹחין ּפְ ָרֵאל, ַהּצִ ִיׂשְ
ְמֵהָרה  ְוָלֹבא  ְוִלְנֹסַע  ֵליֵלְך  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ְוַזּכֵ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ְוַהּמַֹח  ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַעת  ַהּדַ ר  ִעּקָ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ים,  ְלֶאֶרץ־ַהַחּיִ ה,  דֹוׁשָ ָלָאֶרץ־ַהּקְ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ
ָנֶאה  ָלאֹות, ּכְ י ּפְ ה ִעּמִ ָרֵאל. ֲעׂשֵ ה. ַהֲעֵלִני ְמֵהָרה ִמחּוץ ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָ ְקֻדּשׁ ְוַהָחְכָמה ּדִ
ל  ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ה ֹעׂשֶ י ַאּתָ י ָהָרִעים, ּכִ ים, ֹלא ְכַמֲעׂשַ דֹוׁשִ ְלָך ְוַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ

ְגְמֵלִני: ר ְורּוַח, ֹלא ְכָרעֹוַתי ּתִ ׂשָ ּבָ



ה ְלתֹוָרה עא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתי

ה ְמֹאד ַעל־ ְכבֹוְדָך ַהְרּבֵ י ּבִ ַגְמּתִ ר ּפָ בֹוד, ֲאׁשֶ ָגם ַהּכָ ן ּפְ י ְלַתּקֵ ַחּיַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ִני ְוָעְזֵרִני ׁשֶ ַזּכֵ
ָחָטאִתי  ׁשֶ ִעים  ׁשָ ְוַהּפְ ְוָהֲעֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ְלָכל  אִתי ַעל־ָיָדם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהָרעֹות,  ַתֲאֹוַתי  ְיֵדי 
ר ַעל־ְיֵדי  ֲאׁשֶ יִתי.  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  עּוַרי ַעד  ִמּנְ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ
ם  ִנְפּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְכבֹוְדָך  ּבִ ה  ַהְרּבֵ י  ַגְמּתִ ּפָ ּוְפָגם  ְוָעֹון  ֵחְטא  ל  ּכָ
מֹו  ָרֵאל ּכְ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת ַהּמִֹחין ׁשֶ ַ ֻדּשׁ י ִמּקְ ל חּוץ־ָלָאֶרץ, ְוִנְתַרַחְקּתִ ְבִחיַנת ֹמִחין ׁשֶ ֹמִחי ּבִ

ים: ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ְתַרַחְקּתִ ּנִ ׁשֶ

ִביל  ׁשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ּבִ ֲעׂשָ ל ָהעֹוָלם ּבַ ָראָת ּכָ ר ּבָ בֹוד ֶסָלה, ֲאׁשֶ ל עֹוָלם, ֶמֶלְך ַהּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ בֹוְדָך  ּכְ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוֵמם  ֵאר  ְוִיְתּפָ ל  ּדֵ ְוִיְתּגַ ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ בֹוֶדָך,  ּכְ
ִמי  ִבׁשְ ְקָרא  ַהּנִ ּכֹל  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ְוׁשֶֹרׁש  ַתְכִלית  זֶה  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ
בֹוד ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה,  ָגם ַהּכָ ן ּפְ ַרֲחֶמיָך ְלַתּקֵ ִני ּבְ יִתיו. ַזּכֵ יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ְוִלְכבֹוִדי ּבְ
ׁשּום  ִלי  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָתִמיד  בֹוד  ַהּכָ ִמן  ּבֹוֵרַח  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרִני 
ַעְזֵרִני  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּתַ ַלח ִלי ֵאיזֶה ָכבֹוד ּכִ ׁשְ ַרֲחֶמיָך ּתִ ה ּבְ ַאּתָ ָעְרָמה ּוִמְרָמה. ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ
ָלל,  ִביל ַעְצִמי ּכְ ׁשְ בֹוד ּבִ ל ַהּכָ ּלֹא ֲאַקּבֵ ָכל ֹעז ׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ן ִלי ֹכַח ּוְגבּוָרה ְלִהְתּגַ יֵעִני ְוִתּתֶ ְותֹוׁשִ
ָלל,  ָאִתי ּכְ י ְוַלֲהּנָ בֹוד ְלָצְרּכִ לֹום ִעם ַהּכָ ׁש ַחס ְוׁשָ ּמֵ ּתַ ָלל, ְוֹלא ֶאׁשְ בֹוד ּכְ ְוֹלא ֵאָהּנֶה ִמן ַהּכָ
בֹוד  ַהּכָ ְלַהֲעלֹות  ּלֹו,  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ׁשֶ ְלֶמֶלְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ ְלַהֲעלֹות  ה  ֶאְזּכֶ ַרק 
ה זֶה  יג ֵמֵאיזֶה ַמֲאָמר ִנְתַהּוָ ה ֵליַדע ּוְלַהּשִׂ בֹוד, ֶאְזּכֶ יַע ִלי ֵאיזֶה ּכָ ּגִ ּיַ ַעם ׁשֶ ְרׁשֹו. ּוְבָכל ּפַ ְלׁשָ
י  בֹוד ְלָצְרּכִ ׁש ִעם ַהּכָ ּמֵ ּתַ בֹוד ָהָיה אֹותֹו ַהַמֲאָמר, ְוֹלא ֶאׁשְ ִביל זֶה ַהּכָ ׁשְ ר ּבִ בֹוד, ֲאׁשֶ ַהּכָ
ַרְך ְלַבד,  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ל ּכְ ֵדי ְלַגּדֵ ה ּוְבָטֳהָרה ּכְ ָ ְקֻדּשׁ בֹוד ּבִ ל ַהּכָ ָלל, ַרק ֲאַקּבֵ ָאִתי ּכְ ְוַלֲהּנָ
דֹוָלה  ֹבא ֶהָאָרה ּגְ ּיָ ֵדי ׁשֶ בֹוד, ּכְ ִביל ַהּכָ ׁשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ּבִ ֲעׂשָ ְבָרא ּבַ ּנִ ֵדי ְלַקּיֵם ָהעֹוָלם ׁשֶ ּכְ
ְוִיְהֶיה  ָעַלי,  יַע  ּפִ ַמׁשְ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ בֹוד  ַהּכָ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ ֲאָמר  ַהּמַ אֹותֹו  ּבְ ְוִנְפָלָאה 
ן ִלי  ל עֹוָלם, ּתֶ בֹוד. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּלֹו אֹוֵמר ּכָ תּוב, ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ ּכָ מֹו ׁשֶ י ֻכּלֹו ַמֲאָמר, ּכְ ּלִ בֹוד ׁשֶ ַהּכָ

ֶלְך: ן ִלי ּכַֹח ַלֲעֹמד ְבֵהיַכל ַהּמֶ ר ִלְזּכֹות ְלָכל זֶה, ּתֶ ּבֵ ּכַֹח ְלִהְתּגַ

ר, ֲאִני ָרחֹוק  ֲאִני ַמְתִחיל ְלַדּבֵ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ּבְ ה ָיַדְעּתָ ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּוְלַרּצֹות  ִמזֶּה,  ר  ְלַדּבֵ י  ּפִ ַח  ִלְפּתֹ ֹמִחי ֵאיְך  ּבְ ְוָנִתיב  ֶרְך  ּדֶ ֵאין ִלי ׁשּום  ׁשֶ ְך, ַעד  ל־ּכָ ּכָ ִמזֶּה 
ּוִמּתֹוָרְתָך  ָך  ִמּמְ ָרחֹוק  ַוֲאִני  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ י  ְוִקְלַקְלּתִ י  ַגְמּתִ ּפָ י  ּכִ זֶה.  ַעל  אֹוְתָך  ּוְלַפּיֵס 
עֹוזֵר  ְוֵאין  ָלִאים  ּפְ י  ָיַרְדּתִ י  ּכִ ָהִרחּוק,  ַתְכִלית  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּוִמּכָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
זֹוֶכה  ֵאיִני  ֲעַדִין  י  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּכַֹח  ְמַעט  ַוֲאִפּלּו  עֹוזֵר.  ְוֵאין  י  ְלּתִ ִנְכׁשַ י  ִלּבִ ָעָמל  ּבֶ ְכַנע  ַוּיַ ִלי, 
ּגֹוֲאִלי  צּוִרי  ָאִבי  רּוִחי.  ב  ָהׁשֵ נּוִני  ִיּתְ ֹלא  ָוֶרַגע,  ֵעת  ָכל  ּבְ י  ְעּתִ ּדַ ים  ּוַמְחִליׁשִ יׁשֹו,  ְלַהְרּגִ
ִמיד  ה ּגֹוֵמר ּתָ ל ָהָאֶרץ, ְוַאּתָ ֵלא ּכָ ל ַהּדֹורֹות, ּוְכבֹוְדָך ִיּמָ יט ַעד סֹוף ּכָ ּופֹוִדי, צֹוֶפה ּוַמּבִ
ָגִמים ְוַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות  ָכל ַהּפְ יו, ּבְ ִריַאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעד ַעְכׁשָ ְרצֹוְנָך. ּוִמּיֹום ּבְ ַהּכֹל ּכִ
ם  ֻכּלָ ּבְ ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ִהְכִעסּוָך  ׁשֶ ָעִסים  ַהּכְ ּוְבָכל  ְותֹוְלדֹוָתיו,  ָהָאָדם  ָעׂשּו  ׁשֶ ִעים  ׁשָ ְוַהּפְ
ִעְנַין  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְרצֹוְנָך,  ּכִ ַהּכֹל  ָתִמיד  ָגַמְרּתָ  ה  ַאּתָ
ָך ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ִעם־ יִתי ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדְ ִהְרּבֵ י ׁשֶ י, ַאף־ַעל־ּפִ ּלִ ְלקּוִלים ׁשֶ ָגִמים ְוַהּקִ ַהּפְ
ן ֲעַדִין  ְרצֹוְנָך. ַעל־ּכֵ ִמיד ּכִ ה גֹוֵמר ּתָ ה, ַאּתָ ם ַעּתָ ּגַ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ל־זֶה ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ּכָ



ה ְלתֹוָרה עא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתיאּתִ

ה  ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ֵלָמה ֵמַעּתָ ה ִליׁשּוָעה ׁשְ ה, ַוֲאִני ְמַצּפֶ ם ַעּתָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ ה ִמּמָ ה ֲאִני ְמַקּוֶ ַגם ַעּתָ
ם ְמֵהָרה,  ה, ְוָלֹבא ְלׁשָ דֹוׁשָ ָרֵאל, ָלָאֶרץ ַהּקְ י ַהּכֹל, ְוֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּנִ ִליְך ִמּמֶ ְלַהׁשְ
יֹוְדִעים  ר ַעל־ָיָדם  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ּוְגֻדּלַ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ם  ׁשָ יר  ְלַהּכִ
ׁש ְוִלְקֹרא ֶאל ְיֹהָוה ֵאל עֹוָלם, ֶאְקָרא ֵלאֹלִהים  אִתי ְלַבּקֵ ן ּבָ ַרְך ָלֶנַצח, ַעל־ּכֵ ְתּבָ ְתָך ּתִ ְגֻדּלָ
ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים  ַלח  ִיׁשְ ֶסָלה  ׁשֹוֲאִפי  ֵחֵרף  יֵעִני  ְויֹוׁשִ ַמִים  ָ ִמּשׁ ַלח  ִיׁשְ ָעָלי.  ֵמר  ּגֹ ָלֵאל  ֶעְליֹון 
ֱאֶמת  ַע ְוִלְכֹסף ּבֶ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתּגַ ה ְלִהׁשְ ֶאְזּכֶ יֵעִני ִויַחזֵּק ֶאת ְלָבִבי ׁשֶ ַוֲאִמּתֹו. ְוַיַעְזֵרִני ְויֹוׁשִ
ְנִסיָעה  ְלִעְנַין  ִריִכים  ַהּצְ ָהֲעָסִקים  ָכל  ּבְ ַלֲעֹסק  ה  ְוֶאְזּכֶ ְמֵהָרה,  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָלֹבא  ָלזֶה, 
ְצִבי  ֶאֶרץ  ים,  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ  ְמֵהָרה  ָלֹבא  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֹזאת, 
ה  ר ַאּתָ ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ְלָכל ָהֲאָרצֹות, ֶאֶרץ ֶחְמּדָ
ל תקט"ו )ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש  ּלֵ לֹום, ִהְתּפַ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ר ֹמׁשֶ ִמיד, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ דֹוֵרׁש אֹוָתּה ּתָ
ים,  דֹוׁשִ ם ַהּמִֹחין ַהּקְ יְך ָעַלי ׁשָ יֵעִני ְלַהְמׁשִ ִני ְותֹוׁשִ ם. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזּכֵ ֵרה( ְתִפּלֹות ָלֹבא ְלׁשָ ֶעׂשְ

ֶעְזִרי  ֱאֶמת, ְוִתְהֶיה ּבְ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאֶמת. ְוַתֲחִזיֵרִני ּבִ ָרֵאל ּבֶ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֹמִחין ׁשֶ
ְכבֹוְדָך  י ּבִ ַגְמּתִ ּפָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ נּו ּכָ בֹוד, ִויֻתּקְ ָגם ַהּכָ י ְמֵהָרה ּפְ ַחּיַ ן ּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ְותֹוׁשִ
עֹוָלם, ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  בֹוְדָך ּבָ ל ּכְ ה ְלַגּדֵ ה ֵמַעּתָ ְוֶאְזּכֶ דֹול ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה.  ַהּגָ

י: י ְלַכְך נֹוָצְרּתִ בּורֹוֶתיָך ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּוֶתָך, ְוֹלא ַאֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצִמי ּכִ ּגְ

ה  ְוֶאְזּכֶ ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּוִבְפָרט  ה,  ַהְרּבֵ ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ ִני  ּוְתַזּכֵ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ְלַפזֵּר  ֵהן  ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְצָדָקה  ּבִ ּוִבְפָרט  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ְצָדָקה  ּבִ ִמיד  ּתָ ַלֲעֹסק 
ץ ַעל־ַיד, ְנָדבֹות  ֱאֶמת ְלַקּבֵ ה ּבֶ ָרֵאל, ְוֵהן ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ ֹלַח ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ י יֹוֵתר ִמּכִֹחי ִלׁשְ ּלִ ֶ ִמּשׁ
ֵערֹום ּוְבֹחֶסר  ָרֵאל ּבְ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִרים ּבְ ים ֲהגּוִנים ַהּדָ ָרֵאל, ְלַהֲחִזיק ְיֵדי ֲעִנּיִ ה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ַהְרּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ְוָצָרָתם,  ּדֲֹחָקם  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְמָלה.  ְוׂשִ ֶלֶחם  ֵאין  ּוְבֵביָתם  ּכֹל 
ים,  ּלִ ֵעץ. ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוֵמל ּדַ ׁש ְנפּוֵחי ָרָעב, ָצַפד עֹוָרם ַעל ַעְצָמם ָיֵבׁש ָהָיה ּכָ ה ַמּמָ ֵהּמָ
ִלי ׁשּום  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּבְ ָרֵאל ּבֶ ְצָדקֹות ֶאֶרץ־ִיׂשְ ה ּבִ נּו ַלֲעֹסק ַהְרּבֵ ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְוַזּכֵ
ה ְלַהֲחִזיק  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ יֵענּו ּבְ ָלל. ְוַתֲעֹזר ָלנּו ְותֹוׁשִ בֹוד ַעְצֵמנּו ּכְ ל ּכְ ָבה ָזָרה ׁשֶ ה ּוַמֲחׁשָ ִנּיָ ּפְ
ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ַהּקֶֹדׁש  ַאְדַמת  ַעל  ִרים  ַהּדָ ַהֲהגּוִנים  ים  ָהֲעִנּיִ ָהֻאְמָלִלים  ָהֶאְביֹוִנים  ְיֵדי 
ה,  ָ ִדְקֻדּשׁ ְרִחימּוָתא  ּדִ ְלהּוִבין  ׁשַ ל  ְלַקּבֵ נּו  ִלּבֵ ּדְ ִביִלין  ׁשְ ח  ִנְפּתָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ַעל־ְיֵדי  ה  ְוֶאְזּכֶ ִנְמָרץ.  ק  ּוְבֵחׁשֶ דֹוָלה  ְגּ ַאֲהָבה  ּבְ ֵאֶליָך  ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ּוְלִהְתַלֵהב  ִלְבֹער 
ה  ֶאְזּכֶ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ַעם ָהֶעְליֹון ּבִ ַעת ַהּנֹ ּפָ ל ַהׁשְ ִלי ְלַקּבֵ ָדָקה ַלֲעׂשֹות ּכְ ַהּצְ
ֶאְצִלי  לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ ִתיקּות  ְוַהּמְ ִעימּות  ַהּנְ יׁש  ְלַהְרּגִ
י ַעל־ְיֵדי ָהַאֲהָבה  ּנִ ל ִמּמֶ ּטֵ ים, ַהּכֹל ִיְתּבַ ל ְוַאֲהַבת ָנׁשִ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ְפָרט ּתַ ֲאוֹות, ּבִ ל ַהּתַ ּכָ
ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ֹנַעם  ִויִהי  ָהֶעְליֹון.  ַעם  ִמּנֹ ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ה,  ָ ִדְקֻדּשׁ
י ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה  ַאְלּתִ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ַאַחת ׁשָ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

ֵהיָכלֹו: ר ּבְ נֹוַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ י ַלֲחזֹות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ְיֹהָוה ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ ֲאַבּקֵ

ְוִיְתַרּבּו  ים,  נּו דֹורֹות ַרּבִ ּיְֵצאּו ֵמִאּתָ ׁשֶ ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ַזְרִעי ְוָכל ַעּמְ נּו אֹוִתי ְוֶאת  ּוְתַזּכֵ
ֲעֵדנּו  ּבַ ְוָתֵגן  ָעֵלינּו  ּוְתַרֵחם  ֵמֹרב.  ֵפר  ִיּסָ ְוֹלא  ד  ִיּמַ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ם  ַהּיָ חֹול  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ



ה ְלתֹוָרה עא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתיב

ּלֹא  יֵלנּו, ׁשֶ ֶעְזֵרנּו ְוַתּצִ דֹוָלה. ְוִתְהֶיה ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ִיְהֶיה ִזּוּוֵגנּו ּבִ נּו ׁשֶ ְמֵרנּו ּוְתַזּכֵ ְוִתׁשְ
ל ִהְתעֹוְררּות  לֹום, ַרק ּכָ פּוִלין ַחס ְוׁשָ ִיְהֶיה ִהְתעֹוְררּות ִזּוּוֵגנּו ֵמַאֲהבֹות ָרעֹות ֵמַאֲהבֹות ַהּנְ
ם ַעל־ְיֵדי  ָ ֶכת ִמּשׁ ְמׁשֶ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ַעם ָהֶעְליֹון, ֵמָהַאֲהָבה ַהּקְ ַעת ַהּנֹ ּפָ ְך ֵמַהׁשְ ִזּוּוֵגנּו ִיְהֶיה ִנְמׁשָ
ִיְרָאה,  ֵאיָמה, ּבְ ֲעָנָוה, ּבְ דֹול, ּבַ דֹוָלה ּוִבְצִניעּות ּגָ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ל ְצָדָקה. ְוִיְהֶיה ִזּוּוֵגנּו ּבִ ִלי ׁשֶ ַהּכְ
ְמָך ְוִלְכבֹוְדָך  ָנֵתנּו ִיְהֶיה ְלׁשִ ּוָ ל ּכַ ָלל, ַרק ּכָ ַאת ּגּוֵפנּו ּכְ ִביל ַהּנָ ׁשְ ן ּבִ ֶרֶתת ְוִזיַע. ְוֹלא ְנַכּוֵ ּבְ
לּו  ִמים ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאֶתָך, ְלַמַען ְיַגּדְ ים ְוַקּיָ ִנים ָחּיִ ֵדי ְלהֹוִליד ּבָ ֵדי ְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתיָך, ּכְ ּכְ
ְוַיֲעׂשּו  ּוְבִמְצֹוֶתיָך,  תֹוָרְתָך  ּבְ ַיַעְסקּו  ּדֹורֹוֵתינּו  ְוָכל  ֵנינּו  ּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם,  ּבָ בֹוְדָך  ּכְ
ר ָהְיָתה ַרק  ִריָאה ֲאׁשֶ ַנת ַהּבְ ּוָ ִלימּו ּכַ עֹוָלם, ְוַיׁשְ בֹוְדָך ּבָ לּו ִויַפְרְסמּו ּכְ ְרצֹוְנָך ָתִמיד, ִויַגּדְ
ל ֶאֶרץ־ ה ְלֹמִחין ׁשֶ דֹוׁש. ְוַעל־ְיֵדי־ָכל־זֶה ִנְזּכֶ דֹול ְוַהּקָ בֹוְדָך ַהּגָ ֵדי ְלַגּלֹות ּכְ ִביל זֶה ּכְ ׁשְ ּבִ

ְוֻיְכְללּו  ְקָרִאים חֹוְבִלים.  ּנִ ׁשֶ ָלָאֶרץ  ל חּוץ  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ֹנַעם,  ִנְקָרִאים  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה,  נּו  ּקְ ְתּתַ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַהּמִֹחין  תֹוְך  ּבְ ָלָאֶרץ  חּוץ  ל  ׁשֶ ַהּמִֹחין 
לֹום  ְך ׁשָ ָרֵאל. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ִנְמׁשָ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְבִחינֹות ֹמִחין ׁשֶ ל ַהּמִֹחין ּבִ ְהיּו ּכָ ּיִ ַעד ׁשֶ
ל ִמיֵני  ל ּכָ ָרֵאל ְלעֹוָלם, ּוְתַבּטֵ ָך ִיׂשְ לֹום ַעל ַעּמְ ים ׁשָ ׂשִ ים ּתָ עֹוָלם. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ דֹול ּבָ ּגָ
ל  בֹוד, ַרק ּכָ פּו עֹוד ַאַחר ַהּכָ לּותֹו, ְוֹלא ִיְרּדְ בֹוד ִמּגָ ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם. ְוַתֲעֶלה ֶאת ַהּכָ
דֹול.  לֹום ּגָ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוׁשָ ֱאֶמת ּבְ ל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּבֶ ד ּכָ בֹוד, ִויַכּבֵ ֶאָחד ִיְבַרח ִמן ַהּכָ
ן  ְוִתּתֶ ַיַחד.  נּו  ְעּתֵ ּדַ וֹות  ְלַהׁשְ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוָכל  ֶחְבָרֵתינּו  ְוָכל  ֲאַנְחנּו  נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ
ַלֲאִמּתֹו.  ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב  ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות  אֹוְתָך  ְלִיְרָאה  ֶאָחד  ְוֶדֶרְך  ֶאָחד  ֵלב  ָלנּו 
ל חּוץ  גּוִמים ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּמִֹחין ַהּפְ ָרֵאל, ׁשֶ יַע ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ְוַתֲעֹזר ְוָתֵגן ְותֹוׁשִ
ֶאֶרץ־ ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל, ְלַהְכִניס ַמֲחֹלֶקת  ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ לֹום ֶאת ַהּמִֹחין ׁשֶ ְוׁשָ ָלָאֶרץ, ְלַקְלֵקל ַחס 
ל ֶאֶרץ־ ַהּמֹוִחין ׁשֶ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו, ׁשֶ נּו ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ַזּכֵ א ּתְ לֹום, ַרק ַאְדַרּבָ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ִיׂשְ
כּו  ְתַהּפְ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ל חּוץ ָלָאֶרץ, ּבְ ֵלמּות ֶאת ַהּמִֹחין ׁשֶ ׁשְ נּו ּבִ קּו ִויַתּקְ רּו ְוִיְתַחזְּ ּבְ ָרֵאל ִיְתּגַ ִיׂשְ
ל ִמיֵני ַמֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם,  ל ּכָ ּטֵ ָרֵאל, ְוִיְתּבַ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל חּוץ ָלָאֶרץ ְלֹמִחין ׁשֶ ל ַהּמִֹחין ׁשֶ ּכָ
ּתֹו,  ל ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ ין ּכָ דֹול ּבֵ לֹום ּגָ עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ׁשָ דֹול ּבָ לֹום ּגָ ה ׁשָ ְוִיְתַרּבֶ

ֶמָך: ין ַהֲחֵבִרים ַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ּוִבְפָרט ּבֵ

רּות  ּבְ ַהִהְתּגַ ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ּלֹו.  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲאדֹון  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְלִמיֵדי  ְוַהּתַ ַהֲחֵבִרים  ין  ּבֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלַקְלֵקל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִרין  ּוִמְתּגָ ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ רּות  ְוַהִהְתּגָ
יק  ה ַמזִּ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ יָחא. ְוַגם ַאּתָ ִעְקָבָתא ִדְמׁשִ לּו, ּבְ ּדֹורֹות ַהּלָ ֲחָכִמים, ּוִבְפָרט ּבַ
ין  ּבֵ ֲחֹלֶקת ׁשֶ ם, ּוִבְפָרט ַהּמַ ִחּנָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ין ַעּמְ ְתעֹוְררּו ּבֵ ּנִ ְכסּוִכים ׁשֶ ֲחֹלֶקת ְוַהּסִ ָלנּו ַהּמַ
ֶרְך ֵאיְך  ּדֶ יֹוְדִעים ׁשּום  ֵאין ָאנּו  ׁשֶ ֲעלּומֹות ֵלב,  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ּוְלָפֶניָך  ִרים.  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֵמֶאֶרץ־ לֹום  ָ ַהּשׁ קֹור  ִמּמְ לֹום  ׁשָ יְך  ְמׁשִ ּתַ ׁשֶ ָעִנים,  ִנׁשְ ָאנּו  ְלַבד  ָעֶליָך  ִאם  י  ּכִ ֹזאת,  ן  ְלַתּקֵ

ָרֵאל: ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָרֵאל, ִמּמִֹחין ׁשֶ ִיׂשְ

ִרים.  ׁשֵ ְוַהּכְ ַהֲהגּוִנים  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ י  ֲעִנּיֵ ַעל  ָנא  ַרֵחם  י,  ֲאִמּתִ ַרֲחָמן  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֲחֹלֶקת  ָכבֹוד, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּמַ י ִסּפּוָקם ּבְ ֹלַח ָלֶהם ּדֵ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  ַרֵחם  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ל  ּוְלַבְלּבֵ ִלְמֹנַע  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ



ים ים ִנְצִחּיִ ְנָיָנא י ּתֹוָרה עב י ַחּיִ תתיגּתִ

ְלַהֲחִזיק  ִמיד,  ּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ֶאֶרץ  ׁשֶ ְצָדָקה  ּבִ ַלֲעֹסק  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען 
י  ּדֵ ָלֶהם  ֹלַח  ִלׁשְ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ם  ׁשָ ִרים  ַהּדָ ַהֲהגּוִנים  ים  ְוָהֲעִנּיִ ים  ּלִ ְוַהּדַ ָהֶאְביֹוִנים  ְיֵדי 
ִלי ׁשּום  ַמִים ְלַבד, ּבְ ם ׁשָ זֶה ִיְהֶיה ְלׁשֵ נֹוֵתינּו ְוִעְסֵקנּו ּבָ ּוָ ר ֶיְחַסר ָלֶהם. ְוָכל ּכַ ַמְחסֹוָרם ֲאׁשֶ
ַעת  ּפָ ַהׁשְ ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָלל,  ּכְ ַעְצֵמנּו  בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ
עֹוָלם. ְוַעל־ בֹוְדָך ּבָ ׁש ּכְ ְוִיְתַקּדֵ ל  ּדֵ ְוִיְתּגַ ה  ְתַרּבֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַעם ָהֶעְליֹון  ַהּנֹ
לֹום  ָרֵאל, ְוִיְהֶיה ׁשָ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ כּו ְלֹמִחין ׁשֶ ל חּוץ ָלָאֶרץ ְוִיְתַהּפְ ל ַהּמִֹחין ׁשֶ נּו ּכָ ּקְ ְיֵדי־זֶה ִיְתּתַ
וֹות  עֹות ְלַהׁשְ ְוַהּדֵ ל ַהּמִֹחין  ּכָ ְויּוְכלּו  חּוץ־ָלָאֶרץ.  ין ּבְ ּבֵ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ין  ּבֵ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ּגָ
לֹוֶמָך. ְוַתֲעֵלנּו ְמֵהָרה  ת ׁשְ ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה. ְוִתְפֹרס ָעֵלינּו ֻסּכַ ֱאֶמת ּבְ ַעְצָמן ַיַחד ְלָעְבְדָך ּבֶ
ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך  ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ינּו, ּוְנַגּדֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ן ְלָפֶניָך ּכָ ן ּוְנַנּגֵ יר ּוְנַרּנֵ ם ָנׁשִ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו ְוׁשָ ׂשִ ּבְ
ׁש  ּוְנַקּדֵ ל  ּוְנַגּדֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְזִמירֹות  ְנִעים  ָך  ַעְבּדֶ ָדִוד  יֵרי  ּוְבׁשִ ּוִבְזִמירֹות,  ָבחֹות  ׁשְ ּבִ ָתִמיד 
יו.  ַמֲעׂשָ ַמח ְיֹהָוה ּבְ תּוב, ְיִהי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ְמָך ּוְכבֹוְדָך ָתִמיד. ִויֻקּיַ ׁשִ
ֱחָמִדים  ַהּנֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִדְבֵרי תֹוָרְתָך  ּבְ ר  ִתיקּות ֲאׁשֶ ְוַהּמְ ִעימּות  ַהּנְ יׁש  ְלַהְרּגִ ה ָתִמיד  ְוִנְזּכֶ
ֶפׁש  ַבׁש ִאְמֵרי ֹנַעם ָמתֹוק ַלּנֶ ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים ְוֶנֱאַמר, צּוף ּדְ ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ִמזָָּהב ּוִמּפָ
ים  ַחּיִ ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  לֹום.  ׁשָ ְנִתיבֹוֶתיָה  ְוָכל  ֹנַעם  ְרֵכי  ּדַ ָרֶכיָה  ּדְ ְוֶנֱאַמר,  ָלָעֶצם.  א  ּוַמְרּפֵ
ה  ָרֵאל עֹוׂשֵ רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ יִמיְנָך ֶנַצח. ּבָ ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ׂשַבע ׂשְ

ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. ּוָברּוְך ׁשֵ

ים ים ִנְצִחּיִ ּתֹוָרה עב י ַחּיִ

זֹּוִכין ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעם א.  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ה  ֻדּלָ ִלין ּגְ יק ָהֱאֶמת, ַעל־ְיֵדי־זֶה ְמַקּבְ ּדִ ַהּצַ
מֹו  ּכְ ְפלּות,  ׁשִ ה הּוא  ֻדּלָ ַהּגְ ר  ְוִעּקַ ָרָרה,  ּוׂשְ
ָמקֹום  ל  'ּכָ ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל  ִצינּו  ּמָ ׁשֶ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ה מֹוֵצא  ַאּתָ ׁשֶ
ר  ְוִעּקַ ַעְנְוָתנּותֹו',  מֹוְצִאין  ָאנּו  ם  ׁשָ הּוא 
ְוִיְחיּו  ה  ְתִחּיָ ּבִ קּומּו  ּיָ ׁשֶ ֶלָעִתיד,  ה  ִחּיָ ַהּתְ
ל  ל ּכָ ְפלּות ׁשֶ ים, ִיְהֶיה ַרק ְלַהּשִׁ ים ִנְצִחּיִ ַחּיִ
ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְפלּות  ַהּשִׁ ַרק  ׁשֶ ַהְינּו  ֶאָחד, 
ר  י ִעּקַ ה ֶלָעִתיד. ּכִ ִחּיָ ּתְ ִיְהֶיה ִנְחֶיה ְוָיקּום ּבַ
ל  ׁשֶ ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ הּוא  ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ ֲענּוג  ַהּתַ
ְוָהֲעָנָוה  ְפלּות  ְלַהּשִׁ ַרק  ִיְהֶיה  א  ַהּבָ עֹוָלם 
ל  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ּוְכִפי  ֶאָחד,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ית  ָהֲאִמּתִ
ִלְחיֹות  ה  ִיְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ַעְצמֹו  יל  ּפִ ּוַמׁשְ

א: ל עֹוָלם ַהּבָ ֲענּוג ׁשֶ ל ַהּתַ ּוְלַקּבֵ

יק ב.  ּדִ רֹוִאין ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהּצַ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ְוַדְעּתֹו,  ֹמחֹו  ִמְתנֹוֵצץ  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָהֱאֶמת, 
ְלִפי  ָרָרה  ּוׂשְ ה  ֻדּלָ ּגְ ל  ְמַקּבֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ׁש  ִהְתנֹוְצצּות ֹמחֹו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה ְלַחּדֵ

ָראּוי לֹו ְלִפי ֹמחֹו: אֹוַרְיָתא ּכָ ין ּדְ ִחּדּוׁשִ

ְך ג.  ִנְמׁשָ אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ַהִחּדּוׁשִ ַעל־ְיֵדי 
ָהָאָדם  ָצִריְך  י  ּכִ ֶאָחד.  ל  ּכָ ַעל  ה  ּבּוׁשָ
ֲעֵבָרה  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ
י  ּכִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ּבּוׁשָ אי  ַוּדַ ּבְ הּוא 
ָלל.  ָרֵאל ּכְ ָכה ּוְראּוָיה ְלִיׂשְ ּיָ ֲעֵבָרה ֵאיָנּה ׁשַ
ְלִפי  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָלל  ּכְ ָנֶאה  ֵאינֹו  אי  ּוְבַוּדַ
ֲאָבל  ֲעֵבָרה,  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְרׁשֹו  ָ ִמּשׁ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ ִמְצָוה  ם  ּגַ
י ֵאיזֶה ְזכּות ֵיׁש  דֹוָלה, ּכִ ה ּגְ ן ּבּוׁשָ ם ּכֵ לֹו ּגַ
ָניו  ּפָ ָיֵעז  ְצָוה, ְוֵאיְך  ה ַלֲעׂשֹות ַהּמִ ְזּכֶ ּיִ לֹו ׁשֶ
ֵער  ֶלְך ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ִויׁשַ ֵהיַכל ַהּמֶ ִלְכֹנס ּבְ



ים ים ִנְצִחּיִ ְנָיָנא י ּתֹוָרה עב י ַחּיִ ּתִ תתיד

ְוַגם  ְצָוה,  ַהּמִ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ִמי  ִלְפֵני  ַדְעּתֹו  ּבְ
ל ִמְצָוה  י ֹעֶצם ְיַקר ּכָ ְצָוה, ּכִ ֶדל ַמֲעַלת ַהּמִ ּגֹ
ָעָליו  ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  אי  ּוְבַוּדַ עּור,  ׁשִ ָלּה  ֵאין 
א ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ִמְצָוה,  ּבָ ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ה ּגְ ּבּוׁשָ
ְתֵרי  ֵהם ּכִ ין ׁשֶ ִפּלִ א ַלֲחֹטף ַהּתְ ְוֵאיְך הּוא ּבָ
ָהֹראׁש,  ַעל  ְתֹאם  ּפִ יָחם  ּוְלַהּנִ א  ַמְלּכָ ּדְ
דֹוָלה,  ּגְ ה  ּבּוׁשָ ָעָליו  ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  אי  ַוּדַ ּבְ
ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ָהָיה  ה  ּבּוׁשָ ְלָהָאָדם  ָהָיה  ְוִאם 
ֲאָכל ְלתֹוְך  ח ַהּמַ ַרְך ֲאִפּלּו ִלּקַ ָפָניו ִיְתּבָ ִמּלְ
ְהֶיה לֹו ֹאֶכל,  ּיִ י ֵאיזֶה ְזכּות ֵיׁש לֹו ׁשֶ יו, ּכִ ּפִ
ֶאת  רֹוִאין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ה  ַהּבּוׁשָ ר  ְוִעּקַ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ִעם  ַעְצמֹו 
ין  ה ְוזֹוֶכה ְלִחּדּוׁשִ ֻדּלָ ל ּגְ ִמְתנֹוֵצץ ֹמחֹו ּוְמַקּבֵ
ן ּתֹוָרה  ַעת ַמּתַ ׁשְ ּבִ מֹו ׁשֶ "ל, ּכְ ּנַ אֹוַרְיָתא ּכַ ּדְ
ֶנֱאַמר  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַהּתֹוָרה  ה  ֹמׁשֶ יְך  ִהְמׁשִ ׁשֶ
ִיְרָאתֹו  ְהֶיה  ּתִ "ּוַבֲעבּור  טז(:  כ,  מֹות  )ׁשְ ם  ׁשָ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָדְרׁשּו  ְוכּו',  ֵניֶכם"  ּפְ ַעל 

ה' )ְנָדִרים נ.(: ִלְבָרָכה 'זֶה ַהּבּוׁשָ

י ד.  ּכִ ִלְתׁשּוָבה,  זֹוִכין  ה  ַהּבּוׁשָ ַעל־ְיֵדי 
ׁשּוָבה ְלַבל ֶנֱחָטא עֹוד הּוא ַעל־ְיֵדי  ר ַהּתְ ִעּקַ
ְהֶיה  ּתִ "ּוְלַבֲעבּור  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהּבּוׁשָ
ה  ַהּבּוׁשָ זֹו   - כ, טז(  מֹות  )ׁשְ ֵניֶכם"  ּפְ ַעל  ִיְרָאתֹו 
ּוְתׁשּוָבה  ם(.  )ׁשָ ֶתֱחָטאּו"  י  "ְלִבְלּתִ  - נ.(  )ְנָדִרים 

א,  ל עֹוָלם ַהּבָ ים ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ִחיַנת ַחּיִ ִהיא ּבְ
לב(.  יח,  )ְיֶחְזֵקאל  ִוְחיּו"  יבּו  "ְוָהׁשִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ל  ׁשֶ ְפלּות  ְלַהּשִׁ ַרק  ִיְהֶיה  ים  ַהַחּיִ ר  ְוִעּקַ
ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל  ּנַ ּכַ ֶאָחד  ל  ּכָ
ל  ׁשֶ ְפלּות  ַהּשִׁ ה  ְתִחּיָ ּבִ ְוָקם  ְוִנְחֶיה  חֹוזֵר 
ָרׁש  ָרֵאל ֻמׁשְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ י ּבְ ל ֶאָחד, ּכִ ּכָ
ה  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ְפלּות  ַהּשִׁ ֵאיָבָריו  ַרַמ"ח  ָכל  ּבְ
ְפלּות ַהזֹּאת ֶנֱעָלם  נּו, ֲאָבל ָהֲעָנָוה ְוַהּשִׁ ַרּבֵ
ן  ְוַעל־ּכֵ ִמיָתה,  ְבִחיַנת  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל 
ַהזֹּאת,  ְפלּות  ַהּשִׁ ַעְצמֹו  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו 
ְפלּות ַהזֹּאת, ֲאָבל  ן הּוא ָרחֹוק ִמּשִׁ ְוַעל־ּכֵ

ָהֱאֶמת  יק  ְלַצּדִ ַעְצמֹו  ָקֵרב  ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
ֹמַע  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ אֹותֹו,  ְורֹוֶאה 
ַעְצמֹו  ּבְ ם  ּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  זֹוֶכה  ּתֹוָרה,  יו  ִמּפִ
זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  אֹוַרְיָתא,  ּדְ ין  ְלִחּדּוׁשִ
ֶנְחָיה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוזֹוֶכה  ּוְתׁשּוָבה,  ה  ְלבּוׁשָ
ְוַעל־ְיֵדי־ ַהזֹּאת,  ְוָהֲעָנָוה  ְפלּות  ַהּשִׁ ֶאְצלֹו 

ְפלּותֹו: ל ֶאָחד ׁשִ יׁש ּכָ זֶה רֹוֶאה ּוַמְרּגִ

ם ה.  ֵ ׁש ְמֹאד ֵמַהּשׁ ל ּוְלַבּקֵ ּלֵ ְצִריִכין ְלִהְתּפַ
י  ֱאֶמת, ּכִ ְפלּות ַוֲעָנָוה ּבֶ ַרְך ִלְזּכֹות ְלׁשִ ִיְתּבָ
ַוֲעָנָוה  ְפלּות  ׁשִ ַמהּו  ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין 
ְכִלית  ַהּתַ זֶה  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ּיֹות,  ֲאִמּתִ
י  ּכִ ַמְזְלִניק(,  ֵלים  ׁשְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְוָעֵצל  ִנְבזֶה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר,  ל ּכָ ים ׁשֶ ר ַהַחּיִ ָהֲעָנָוה ִעּקַ
ֵאין  אי  ּוְבַוּדַ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ֲענּוג  ּתַ ל  ּכָ ְוהּוא 
ִנְבזֶה  ִלְהיֹות  א  ַהּבָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ
ַרק  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוכּו'  ְוָעֵצל 
ִלְזּכֹות  לֹו  ְעֹזר  ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ
ים  ר ַהַחּיִ הּוא ִעּקַ י, ׁשֶ ְפלּות ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה ְוׁשִ

"ל: ּנַ א ּכַ ל עֹוָלם ַהּבָ ֲענּוג ׁשֶ ְוַהּתַ

זֹּוִכין ו.  ׁשֶ ַהּדֹור  ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ְנִהיג  ַהּמַ
ָצִריְך  הּוא  "ל,  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ְלָכל  ָידֹו  ַעל 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְמֹאד  ְוָקדֹוׁש  רּוׁש  ּפָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ְוָאז  ל,  ּגָ ִמׁשְ ֲאַות  ִמּתַ דֹוָלה  ּגְ ּוְפִריׁשּות 
ַעל־ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמְנִהיג  ִלְהיֹות  ָראּוי  הּוא 

ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ְלַבד  לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ ְיֵדי 
ָראּוי  ּכָ ה  ֻדּלָ ּגְ ָלֶהם  ְוֵיָחֵלק  ֹמָחם,  ִיְתנֹוֵצץ 
ה  ּוְלבּוׁשָ אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ְלִחּדּוׁשִ ְוִיְזּכּו  ָלֶהם, 
ִחיַנת  הּוא ּבְ "ל, ׁשֶ ְפלּות ַהּנַ ְוִלְתׁשּוָבה ּוְלׁשִ
ְך  א, ְוַגם ִנְמׁשָ ל עֹוָלם ַהּבָ ים ׁשֶ ְצִחּיִ ים ַהּנִ ַחּיִ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָידֹו  ַעל 
ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֹזאת,  ֲאָוה  ִמּתַ ּוְפִריׁשּות 
ל  ּכָ ָאז  זֶה,  ּכָ ַמְנִהיג  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ֶאת  ִלּטֹל  ָהרֹוֶצה  ְוָכל  ל  ְמֻבְלּבָ ָהעֹוָלם 

ם נֹוֵטל: ֵ ַהּשׁ
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ַמע ז.  ְוׁשָ יק  ּדִ ְלַהּצַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָבר,  ַהּדָ ַלל  ּכְ
ה,  ּבּוׁשָ ָעָליו  ְך  ְוִנְמׁשָ ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ יו  ִמּפִ
ִסיָמן  זֶה  ְפלּותֹו,  ׁשִ יׁש  ְלַהְרּגִ ּוַמְתִחיל 

הּוא  ׁשֶ ִמי  י, ֲאָבל  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ָהָיה ֵאֶצל  ׁשֶ
ּתֹוָרה  יו  ִמּפִ ְוׁשֹוֵמַע  ְמֻפְרָסם  ְלֵאיזֶה  א  ּבָ
)ַהֵהֶפְך  ְוכּו'  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְדלּות,  ּגַ ָעָליו  ּוָבא 

יָלא(: מּוָבן ִמּמֵ

ה ְלתֹוָרה עב ִפּלָ ּתְ

ֶחֶסד  ּבְ ים  ַחּיִ ל  ְמַכְלּכֵ יַע,  ְלהֹוׁשִ ְוַרב  ה  ַאּתָ ֵמִתים  ְמַחּיֵה  ֲאֹדָני,  ְלעֹוָלם  ִגּבֹור  ה  ַאּתָ )לה( 

ְמַחּיֵה  י,  ֲאִמּתִ ַרֲחָמן  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  נֹוְפִלים.  סֹוֵמְך  ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ְמַחּיֵה 
ל  ר ָהַרֲחָמנּות ִמּכָ ִעּקָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ים. ַאּתָ ַרֲחִמים ַרּבִ ים, ְמַחּיֵה ֵמִתים ּבְ ַרֲחִמים ַרּבִ ֵמִתים ּבְ
ְלֵעת  ח  ִנּדָ ָך  ִמּמְ ח  ִיּדַ ְלַבל  ָוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ָהַרֲחָמנּות הּוא 
דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרא,  דֹול  ַהּגָ ין  ַהּדִ יֹום  ר  ִעּקָ ִיְהֶיה  ָאז  ׁשֶ ה,  ִחּיָ ַהּתְ
ְקָוה הּוא ִמי  ר ָהַרֲחָמנּות ְוַהְיׁשּוָעה ְוַהַהְצָלָחה ְוַהּתִ ּנּו. ְוִעּקָ ים ֲחֵרִדים ְוזֹוֲחִלים ִמּמֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֵעת  ה, ּבָ ִחּיָ הּוא ֵעת ַהּתְ ל ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ְלַהְצִליַח ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלֵעת ַההּוא, ׁשֶ זֹּוֶכה ְלַקּבֵ ׁשֶ
ַהזֹּאת,  י  ֲאִמּתִ ְלַרֲחָמנּות  ַהזֹּוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ים.  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ְלַהֲחיֹות  ָעִתיד  ה  ַאּתָ ׁשֶ
ָהַרֲחָמנּות,  ְלֹזאת  ִלְזּכֹות  ּוְרָגָעיו  עֹוָתיו  ׁשְ ְוָכל  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ה  ַחּכֶ ַהּמְ ֵרי  ַאׁשְ

ל ְימֹות עֹוָלם, ְוחּוץ ִמזֶּה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: ְכִלית ִמּכָ ר ַהּתַ הּוא ִעּקָ ׁשֶ

ׁש  ין ֵאיעּול ֳקָדָמְך ְלַבּקֵ ָהֵאיְך ַאְנּפִ ק, ּבְ ר ּוָמה ֶאְצַטּדָ ל עֹוָלם, ָמה אֹוַמר ּוַמה ֲאַדּבֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים  י ַרֲחֵמי, ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבּוִרים ּוְמִליצֹות ַלַאּפֹוׁשֵ ח ּדִ ה ַעל זֶה, ּוֵמֵהיָכן ֶאּקַ ָך ַעּתָ ִמּמְ
ים  ים ְיֹהָוה, ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ִליחֹות, ַרֲחֶמיָך ַרּבִ א, ֲאדֹון ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ּלָ ָעַלי, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ
ָך  ֶנְגּדְ י  ַגְמּתִ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ֲאִני,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ְיֹהָוה, 
ֱאֶמת  ה ְמֹאד. ֲאָבל ּבֶ י ַהְרּבֵ יִתי ְוִקְלַקְלּתִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ י ְוָהַרע ּבְ ְעּתִ ה, ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ַהְרּבֵ
ְלָקְרֵבִני  ֵאיְך  ָעַלי  ָוֶרַגע  ָכל ֵעת  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ה,  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ַעּתָ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ְמַחּיֵה אֹוִתי  ה  ְוַאּתָ ֶהָעצּום.  ִרחּוִקי  ּבְ ה  ַעּתָ ְלַהֲחיֹות אֹוִתי  ְוֵאיְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך 
ה יֹוֵדַע ֶאת  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ים ִנְצִחּיִ יְך ָעַלי ַחּיּות ֵמַחּיִ ה ַמְמׁשִ ָכל ֵעת ָוֶרַגע. ְוַאּתָ ים ּבְ ָהַרּבִ
ל  ָכל ֵעת, ְוסֹוף ּכָ ה ְמַרֵחם ָעַלי ּבְ ַאּתָ ים, ׁשֶ ים ְוִנְצִחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ל ַהֲחָסִדים ְוָהַרֲחִמים ַרּבִ ּכָ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ אי, ְוִנְזּכֶ ַוּדַ נּו ּבְ ּלָ ֵננּו ּכֻ ַתּקְ סֹוף, ּתְ

י ְוָיִאירּו ְדָבַרי. אֹוִחיָלה  ַתח ּפִ מֹוִני, ּפְ ם ּכָ יָך ְלִאּלֵ ַתח ּפִ ל עֹוָלם, ּפְ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּוֵמיֹהָוה ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ֲאֹדָני  ֲאָלה ִמּמֶ ה ָפָניו ֶאׁשְ ָלֵאל ֲאַחּלֶ
יָחִתי ְלָפֶניָך ְוֵאת  אּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ח ׁשֶ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֶתָך. ֲאֹדָני ׂשְ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ׂשְ
י ֶאֱעֹמד  ַמְרּתִ ָרה ְוַיֲעֹבר ָעַלי ָמה, ֲאִני ַעל ִמׁשְ יָחה ְוִיְרַוח ִלי. ֲאַדּבְ ר ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ה, אּוַלי  ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ׁשֹות ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֹוֵמַע ּתְ ְבֵרי ַתֲחנּוִנים ּוְתִפּלֹות ּוַבּקָ ר ּדִ ְלַדּבֵ

לֹום: ה ׁשּום ֲאֵבָדה ַחס ְוׁשָ ֵיָעֵתר ִלי ָהֱאֹלִהים ְוֹלא אֹוַבד עֹוד ֵמַעּתָ
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נּו ע"ה ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ַרֲחֶמיָך  ִני ּבְ ים, ַזּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם, ְמַחּיֵה ֵמִתים ּבְ ַמִים, ֱאֹלִהים ַחּיִ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
י  ָרׁש ּבִ ׁשְ י ַהּמֻ ְפלּוִתי ָהֲאִמּתִ ְהֶיה ִנְחֶיה ׁשִ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ִתים ְוָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ים ִלְתִחּיַת ַהּמֵ ָהַרּבִ
ָרׁש  ׁשְ לֹום, ַהּמֻ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ית ׁשֶ ּיִ ְפלּות ַוֲעָנָוה ֲאִמּתִ הּוא ׁשִ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ׁשֶ ּבְ
ים  ר ַהַחּיִ ְפלּות ְוָהֲעָנָוה הּוא ִעּקָ זֹּאת ַהּשִׁ ָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר, ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּבְ
ְפלּות ַהזֹּאת  ים, ַהּשִׁ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ה ּבַ א. ֲאָבל ַעּתָ ל עֹוָלם ַהּבָ ים ׁשֶ ְצִחּיִ ים ַהּנִ ים, ַחּיִ ּיִ ָהֲאִמּתִ
י, ּוֵמֲחַמת זֶה ֲאִני  ְפלּות ָהֲאִמּתִ יׁש ֹזאת ַהּשִׁ ְבִחיַנת ִמיָתה ֶאְצִלי, ְוֵאיִני זֹוֶכה ְלַהְרּגִ ִהיא ּבִ
ָרִכים  ְחּבּולֹות ְוַהּדְ ִני ְלָכל ָהֵעצֹות ְוַהּתַ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ֲאִני ָרחֹוק. ִרּבֹונֹו ׁשֶ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ָרחֹוק ִמּמְ
ית ַהזֹּאת  ּיִ ְפלּות ְוָהֲעָנָוה ָהֲאִמּתִ ה ְלעֹוֵרר ּוְלָהִקיץ ּוְלַהֲחיֹות ַהּשִׁ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ּיִ ָהֲאִמּתִ
ר ַהּכֹל.  הּוא ִעּקָ ית ׁשֶ ּיִ ְפלּות ַוֲעָנָוה ֲאִמּתִ ה ֲאִני ָרחֹוק ִמּשִׁ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ י ַאּתָ י. ּכִ ָרׁש ּבִ ׁשְ ַהּמֻ
ל  ים ׁשֶ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ ר ַהַחּיִ הּוא ִעּקָ ְפלּות ַוֲעָנָוה ׁשֶ ָלל ַמהּו ׁשִ ים ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ
ּקֹוִרים:  לֹום ִנְבזֶה ְוָעֵצל )ׁשֶ ֵאין זֶה ְרצֹוְנָך ִלְהיֹות ַחס ְוׁשָ יָת ָלנּו ׁשֶ ּלִ י ְכָבר ּגִ ל ֵאֶבר ָוֵאֶבר, ּכִ ּכָ
ֵמר ְוכּו'.  ּנָ ה ַאְזָהרֹות ִלְהיֹות ַעז ּכַ ַכּמָ נּו ּבְ א ִהְזַהְרּתָ י ַאְדַרּבָ סּוָלה, ּכִ ִהיא ֲעָנָוה ּפְ ֶליַמְזְלִניק( ׁשֶ ְשׁ

ה  ַאּתָ י ִאם ַעל ַרֲחֶמיָך ְלַבד ֲאִני בֹוֵטַח, ׁשֶ ֶרְך ָלזֶה ּכִ ָלל ׁשּום ּדֶ י ּכְ ֱאֶמת ֹלא ָיַדְעּתִ ֲאָבל ּבֶ
ים  ְצִחּיִ יָך ַהּנִ ַחּיֶ ֱאֶמת, ּוְתַחּיֶה אֹוִתי ּבְ ֵדִני ַדְרֵכי ָהֲעָנָוה ּבֶ יֵעִני ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ

ֱאֶמת: ית ּבֶ ּיִ ִני ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ִמיד, ּוְתַזּכֵ ּתָ

ַעְצִמי  ֶאת  ִלְראֹות  ִני  ּוְתַזּכֵ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ָיִחיד.  ָאדֹון  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ּלֹא  ֵעת ׁשֶ דֹוׁש ּתֹוָרה. ַוֲאִפּלּו ּבְ יֶהם ַהּקָ ֹמַע ִמּפִ ּדֹור ַהזֶּה, ְוִלׁשְ ּבַ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִעם ַהּצַ
ַעד  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵניֶהם  ּפְ ל  ּוְלַקּבֵ ִלְראֹוָתם  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ה  ֶאְזּכֶ ּתֹוָרה,  ֵמֶהם  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ
ים  דֹוׁשִ ֵעיֵניֶהם ַהּקְ ים ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ י ַהּצַ לּו ּבִ ּכְ ֱחזּו ְוִיְסּתַ ּיֶ ה ְלַבד ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ָהְרִאּיָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
דֹול ּוְבֶהָאָרה ִנְפָלָאה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ִהְתנֹוְצצּות ּגָ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתנֹוֵצץ ֹמִחי ּבְ ְוַהּנֹוָרִאים, ׁשֶ
ר  ְוִעּקָ ֹמִחי,  ִפי  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ִלי  ָהָראּוי  ִפי  ּכְ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ית  ּיִ ֲאִמּתִ ה  ֻדּלָ ּגְ ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ
ַמִים,  ְמֶלאֶכת ׁשָ י ּבִ ְמַלאְכּתִ ה ִלְהיֹות ָמִהיר ּבִ ית. ְוֶאְזּכֶ ּיִ ְפלּות ַוֲעָנָוה ֲאִמּתִ ה ִיְהֶיה ׁשִ ֻדּלָ ַהּגְ
ְוִיְרַאת  ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ בֹות ְקדֹוׁשֹות ָתִמיד  ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ְוָחְכָמִתי ָתִמיד  ֹמִחי  יל  ְלַהְגּדִ
ּוִבְתבּוָנה  ָחְכָמה  ּבְ ֱאֹלִהים  רּוַח  אֹוִתי  א  ּוְתַמּלֵ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ּוְבָתִמים  ֱאֶמת  ּבֶ ַמִים  ׁשָ
ֵהם ַהּמִֹחין  ל ָהרּוַח ֱאֹלִהים ׁשֶ ה ְלַקּבֵ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ּבֶ ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה ּבִ
ר רּוַח  הּוא ִאיׁש ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ׁשֶ י, ַמְנִהיג ַהּכֹוֵלל, ָחָכם ַהּכֹוֵלל ּבֶ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ים ֵמַהּצַ דֹוׁשִ ַהּקְ
ל ָהרּוַח  ל ַהּמִֹחין, ּוִמּכָ לּול ִמּכָ הּוא ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ׁשֶ ל ּכָ ּיֹוֵדַע ַלֲהֹלְך ֶנֶגד רּוחֹו ׁשֶ ּבֹו, ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ָרֵאל. ְוַתַעְזֵרִני ׁשֶ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ין ּבְ ׁשִ ע רּוחֹות ַהְמֻלּבָ לּול ֵמַאְרּבַ ֱאֹלִהים, ַהּכָ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ אֹוַרְייָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ַהזֶּה,  ֱאֹלִהים  ָהרּוַח  ַעל־ְיֵדי 
ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ אֹוַרְייָתא,  ין ּדְ ה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפֶניָך ַעל־ְיֵדי ַהִחּדּוׁשִ ְוֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב.  ּכִ
י, ִאם  ּלִ ין ׁשֶ ַהִחּדּוׁשִ ֱאֶמת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ה ֵליַדע ּבֶ ה ָתִמיד. ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ׁש ּבְ ְלַחּדֵ
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ים. ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ּכִ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ְפֵני ּכַ ְלָאְמָרם ִאם ָלאו, ּוָמַתי ְלָאְמָרם ּוִבְפֵני ִמי, ּבִ

י: ְנִהיג ָהֲאִמּתִ לּות ַהּמַ ּכְ ִני ַעל־ְיֵדי ִהְסּתַ ַזּכֵ ּתְ ֱאֶמת, ׁשֶ ִפי ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין ּבֶ ּכְ



ה ְלתֹוָרה עב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתיזּתִ

ְנִהיג ָהֱאֶמת, ָהָראּוי ִלְהיֹות  ִמיד ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ְתַנֵהג ָהעֹוָלם ּתָ ּיִ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ּוְתַזּכֵ
ִריׁשּות,  ְוַהּפְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַתְכִלית  ּבְ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָקדֹוׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  ַמְנִהיג 
ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְך  ִנְמׁשַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ּוְפִריׁשּות  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְבִחיַנת  ּבִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָהֲעצּוָמה,  ּוְפִריׁשּותֹו  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ֵאָליו,  ְתָקְרִבים  ֵמַהּמִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ
דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהזֹּאת  ֲאָוה  ִמּתַ ְוִלְפֹרׁש  ֱאֶמת,  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ

ְזֹכר ַרֲחֶמיָך  ִרּיֹות,  א, ָמֵלא ַרֲחִמים, ְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ּלָ ּכֹ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ִנְפְלאֹוֶתיָך, ֲעׂשֵ ה ּכְ ֲחָסֶדיָך, ֲעׂשֵ ה ּכַ ַרֲחֶמיָך, ֲעׂשֵ ה ּכְ ה. ֲעׂשֵ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ִמזֲֻּהָמא  ָנא  יֵלנּו  ַהּצִ ל,  ּגָ ַהִמׁשְ ֲאַות  ִמּתַ ה  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ְוַהּצִ ָעֵלינּו,  ִנְקָרא  ר  ֲאׁשֶ ְמָך  ׁשִ ְלַמַען 
ְמֵרנּו ָנא ֵמִהְרהּוִרים  ֲאָוה ַהזֹּאת. ׁשָ ל ּתַ עֹון ׁשֶ ּגָ ִרירּות ִמאּוס ַהּשִׁ ּנּוף ַהזֶּה, ִמּמְ ַהזֹּאת, ִמּטִ
ֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים, ּבַ בֹות ָרעֹות. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ֲחׁשָ לּות ָרִעים, ִמּמַ ּכְ ָרִעים, ֵמִהְסּתַ
ב  ְמַעּכֵ ה  ִעּסָ ּבָ ׁשֶ אֹור  ַהּשְׂ ַאְך  ְרצֹוְנָך,  ַלֲעׂשֹות  ְרצֹוֵננּו  ׁשֶ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  ָגלּוי  י  ּכִ ַהּנֹוָרִאים. 
ְדנּו  ר ַעל־ָיָדּה ִאּבַ ֲאָוה ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ר ִהיא ַהּתַ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו. ְוִעּקָ ֵהם ּתַ אֹוָתנּו ׁשֶ
א  יׁשָ ּבִ ִיְצָרא  ּדְ ָרא  ִעּקָ ִהיא  ֲאָוה  ַהּתַ זֹּאת  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְדנּו,  ִאּבַ ֶ ּשׁ ַמה 
ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ה ְלַמַען ַהּצַ ים, ַוֲעׂשֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמַסֲאבּוָתא. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ָרא ּדִ ְוִהיא ִעּקָ
ר  ים ֲאׁשֶ ׁש ָעֵלינּו ֲחָסִדים ֲחָדׁשִ ִריׁשּות, ְוַחּדֵ ה ְוַהּפְ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ֱאֶמת ּבְ ִרית ּבֶ ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ
ָרָעה  ֲאָוה  ִמּתַ ּוִבְפָרט  ָרעֹות,  ְוַתֲאֹות  ִהְרהּוִרים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ נּו  ִלּבֵ ְוַטֵהר  ֵמעֹוָלם  ָהיּו  ֹלא 
ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָך.  ֲאִמּתֶ יד  ֲהַיּגִ ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ַחת  ׁשַ ֶאל  י  ִרְדּתִ ּבְ ָדִמי  ּבְ ַצע  ּבֶ ַמה  י  ּכִ ַהזֹּאת, 
ֶלא  נּו ּפֶ ה ִעּמָ ר. ֲעׂשֵ ים ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ִנּסִ ָקדֹוׁש ְונֹוָרא, עֹוׂשֵ
ים  דֹוׁשִ ים ַהּקְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ נּו ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוַזּכֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ים, ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ְלַחּיִ
ת  ַ ְך ָעֵלינּו ָתִמיד ְקֻדּשׁ ּיְֻמׁשַ ה ַעל־ָיָדם ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ָ ֻדּשׁ ַתְכִלית ַהּקְ ִרית ּבְ ת ַהּבְ ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
ַלת ַהּתֹוָרה. ְוַעל־ ַעת ַקּבָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ יְך ַעל ּכָ ִהְמׁשִ לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ּוְפִריׁשּות ֹמׁשֶ

ֱאֶמת  ה ּבֶ ל ָעֵלינּו ֵמַעּתָ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ַעם ֵמָחָדׁש, ׁשֶ ָכל ּפַ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ה ְלַקּבֵ ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ
תֹוָרְתָך  ה ַלֲהגֹות ּבְ ְוִנְזּכֶ ַאֲהָבה.  ְבֵרי תֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ַלֲאִמּתֹו ִלׁשְ
ים  ּיִ ֲאִמּתִ ין  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  תֹוָרֶתָך,  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוָתִאיר  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ְהיּו ִלי ִתּקּון  ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ּבְ ּבָ ׁשַ ָכל יֹום ָויֹום, ּוִבְפָרט ּבְ ה ּבְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ
ְך ָעַלי ִיְרָאה  ּיְֻמׁשַ י ּוֵבאּוֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ ָמִתי. ְוֶאְזּכֶ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ דֹול ְלַנְפׁשִ ּגָ
עֹוד  ֶאֱחָטא  י  ְלִבְלּתִ ה,  ַהּבּוׁשָ זֹו  ַני  ּפָ ַעל  ִיְרָאְתָך  ְוִתְהֶיה  ֶניָך,  ִמּפָ נֹוָרָאה  ה  ּובּוׁשָ דֹוָלה  ְגּ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֵמַעּתָ

ֶניָך ָתִמיד ִלְבִלי  ׁש ִמּפָ ּיֵ ה ְלִהְתָיֵרא ּוְלִהְתּבַ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ָ ה ִדְקֻדּשׁ ִני ְלּבּוׁשָ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ִמְצָוה,  ֵאיזֶה  ַלֲעׂשֹות  ֶאְרֶצה  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ְרצֹוֶנָך,  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות 
ַנַער  ה  ִיְזּכֶ ה  ּמֶ ּבַ י  ּכִ ַעְצָמּה.  ּבְ ְוַהּנֹוָרָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְצָוה  ַהּמִ ֵני  ִמּפְ ה,  ַהְרּבֵ ָך  ִמּמְ ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ
ר נֹוָראֹות  ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ֲאׁשֶ ת ּכָ ַ מֹוִני ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְלֹגֶדל ַהְדַרת ִיְקַרת נֹוָראֹות ְקֻדּשׁ ּכָ
הּוא  ָראּוי )ׁשֶ ֵאר ׁשֶ ְגָבה ְוָגְדָלה ְמֹאד ְמֹאד, ּוִמי ַיֲעֹצר ּכַֹח ְלִהְתּפָ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׂשָ ת ּכָ ַ ְקֻדּשׁ
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ֲעֹונֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי  ָך  ִמּמְ ִרחּוֵקנּו  ֶדל  ּגֹ ְלִפי  ּוִבְפָרט  ַרְך,  ְתּבָ ּתִ ְלָפֶניָך  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ָראּוי( 

ה  ּובּוׁשָ ִיְרָאה  ּפֹל  ּתִ ׁשֶ ָראּוי  אי  ַוּדַ ּבְ ַנְפׁשֹו,  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ָהַרּבִ ֵעינּו  ּוְפׁשָ
ין  ִפּלִ ה ַלְחֹטף ַהּתְ ֶאְזּכֶ י ִמי ָאֹנִכי ׁשֶ ָאנּו רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ִמְצָוה, ּכִ ׁשֶ ֵנינּו ּכְ דֹוָלה ַעל ּפָ ְגּ
ְמֹאד,  גּוִמים  ַהּפְ ּוְזרֹוִעי  י  ֹראׁשִ ַעל  יָחם  ּוְלַהּנִ א  ְדַמְלּכָ ְתֵרי  ּכִ ֵהם  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ים ְוַהּנֹוָרִאים,  דֹוׁשִ יִצית ַהּקְ ת ַהּצִ ַ ְקֻדּשׁ א, ּבִ ַמְלּכָ ין ּדְ ְלבּוׁשִ ִעּטּוָפא ְדִמְצָוה ּבִ ף ּבְ ּוְלִהְתַעּטֵ
ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה.  ים ְונֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד ּכָ ַעְצָמן ְקדֹוׁשִ ְצֹות ּבְ י ַהּמִ ְצֹות, ּכִ ֲאֵרי ַהּמִ ׁשַ ְוֵכן ּבְ
רּוְך־הּוא, ָאֹים ְונֹוָרא  דֹוׁש־ ּבָ ָלִכים ַהּקָ ְצָוה, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ה ַהּמִ ְוִלְפֵני ִמי ֲאִני עֹוׂשֶ
אי  ַוּדַ ּבְ הּוא,  ל ׁשֶ ּכָ י  תֹו ֵאין ֵחֶקר. ְוִאם ָהִייִתי זֹוֶכה ְלַדַעת ֲאִמּתִ ִלְגֻדּלָ ר  יר ְוכּו', ֲאׁשֶ ְוַאּדִ
ְלִפי,  ֲאָכל  ַהּמַ יט  ְלהֹוׁשִ ַוֲאִפּלּו  ִמְצָוה.  ַלֲעׂשֹות  ֲאִפּלּו  דֹוָלה,  ְגּ ה  ּבּוׁשָ ַני  ּפָ ַעל  נֹוֵפל  ָהָיה 
ּכּוֵלי  ְלִאְסּתַ ִהית  ּבָ יֵליּה  ּדִ ַלאו  ּדְ ָאִכיל  ּדְ ַמאן  י  ּכִ דֹוָלה,  ְגּ ה  ּבּוׁשָ ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ָהָיה 
דֹוָלה ִלְבִלי ַלֲעׂשֹות ׁשּום  ה ְוִיְרָאה ְגּ ְהֶיה ִלי ּבּוׁשָ ּיִ ָראּוי ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל־ׁשֶ ּכֵ ל־ׁשֶ יּה. ִמּכָ ַאּפֵ ּבְ
י ַנְפׁשֹות  ָלל, ּכִ ְרֵאִלי ּכְ ָכה ְלִאיׁש ִיׂשְ ּיָ י ֲעֵבָרה ֵאיָנּה ׁשַ לֹום, ּכִ ֲעֵבָרה ְוֵחְטא ּוְפַגם ַחס ְוׁשָ
ָלל.  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָכה ְלֶנֶפׁש  ּיָ ׁשַ ְוֵאין ֲעֵבָרה  ם ְרחֹוִקים ֵמֲעֵברֹות ְלַגְמֵרי,  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
דֹוׁש  יֶהן ַהּקָ ֹמַע ִמּפִ ים ְוִלׁשְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִני ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֶניָך.  דֹוָלה ִמּפָ ה ְגּ ְך ָעַלי ִיְרָאה ּובּוׁשָ ַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְהֶיה ִנְמׁשַ ֹאֶפן ׁשֶ י ּוֵבאּוֵרי ַהּתֹוָרה, ּבְ ִחּדּוׁשֵ
ִמיד  ְך ָעַלי ּתָ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְהֶיה ִנְמׁשַ ָלל ֵמַעּתָ י ֶאֱחָטא עֹוד ּכְ ַני ְלִבְלּתִ ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ
ַלת  ַעת ַקּבָ ׁשְ ַהר ִסיַני ּבִ דֹוׁש ּבְ ַמֲעָמד ַהּקָ ָרֵאל ּבַ ַלל ִיׂשְ זָּכּו ּכְ ה ׁשֶ ָ ה ִדְקֻדּשׁ ְרָאה ְוַהּבּוׁשָ ַהּיִ

י ֶתֱחָטאּו: ֵניֶכם ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפְ תּוב, ּוְלַבֲעבּור ּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהּתֹוָרה, ּכְ

ִני  ִהָצְדקֹו. ַזּכֵ ע ְוָחֵפץ ּבְ ְתׁשּוָבה, ַהּצֹוֶפה ָלָרׁשָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָהרֹוֶצה ּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָלׁשּוב  ה  ַהּבּוׁשָ ַעל־ְיֵדי  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ּבֶ ִתי  ּוְכִלּמָ י  ּתִ ׁשְ ֹ ּבָ ִלְראֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
יֵבנּו  ה )ְיֹהָוה( ֱאֹלָהי. ֲהׁשִ י ַאּתָ ֵבִני ְוָאׁשּוָבה ּכִ ֱאֶמת. ֲהׁשִ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ּבִ ֵמַעּתָ
ִני ַעל־ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְוַזּכֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ַלֲעבֹוָדֶתיָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ
ע ְנֻאם  תּוב, ֶהָחֹפץ ֶאְחּפֹץ מֹות ָרׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ים ִנְצִחּיִ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ׁשּוָבה ְלַחּיִ ְיֵדי ַהּתְ
ת ְנֻאם ְיֹהָוה  מֹות ַהּמֵ י ֹלא ֶאְחּפֹץ ּבְ ָרָכיו ְוָחָיה. ְוֶנֱאַמר, ּכִ ׁשּובֹו ִמּדְ ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֲהלֹוא ּבְ
ים  ה ְלַחּיִ ְזּכֶ ּנִ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ים, ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ יבּו ִוְחיּו. ַזּכֵ ֱאֹלִהים ְוָהׁשִ
ל  ׁש ֵאֶצל ּכָ לֹום, ַהְמֻלּבָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ְפלּות ׁשֶ ְהֶיה ִנְחֶיה ֶאְצֵלנּו ַהּשִׁ ּיִ ים, ׁשֶ ִנְצִחּיִ
ְוָהֲעָנָוה  ְפלּות  ַהּשִׁ ה  ַעּתָ ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ י  ּכִ ָוֵאֶבר.  ֵאֶבר  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ית  ּיִ ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה  זֹוִכים  ָאנּו  ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ִמיָתה,  ְבִחיַנת  ּבִ ֶאְצֵלנּו  ר  ְוִנְסּתָ ֶנְעָלם  ַהזֹּאת 
ים  ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים, ְלַחּיִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ָראּוי. ַזּכֵ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכָ ְפלּוֵתנּו ּבֶ יׁש ׁשִ ְלַהְרּגִ
ה,  ְתִחּיָ ְהֶיה ִנְחָיה ְוָיקּום ּבִ ּיִ ִתים, ׁשֶ ִחּיַת ַהּמֵ ִחיַנת ּתְ ה ּבְ ְך ָעֵלינּו ַגם ַעּתָ ְהֶיה ִנְמׁשַ ּיִ ים, ׁשֶ ִנְצִחּיִ

ָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר: ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ׁש ֵאֶצל ּכָ נּו, ַהְמֻלּבָ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ְפלּות ׁשֶ ָהֲעָנָוה ְוַהּשִׁ

ַתְכִלית  ה ַלֲעָנָוה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ׁשֶ ית ּכִ ּיִ נּו ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ֱאֶמת, ַזּכֵ ָאדֹון ָיִחיד ֶהָעָניו ּבֶ
ִחיַנת  ּבְ ִתים,  ַהּמֵ ִחּיַת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  י  ַחּיֵ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֹזאת  ּכָ ֲעָנָוה  ׁשֶ ֵלמּות,  ַהּשְׁ
רּוְך־ ֱאֶמת ֶאל ָהֵאין סֹוף, ּבָ ּטּול ּבֶ ִחיַנת ּבִ ל ֵאֶבר ָוֵאֶבר, ּבְ ל ּכָ ים ׁשֶ ים ְוִנְצִחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַחּיִ
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ֱאֶמת,  ת ּבֶ ּבָ ִחיַנת ֹעֶנג ׁשַ א ּבְ י עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ַחּיֵ עֹוָלם ַהזֶּה ּבְ ם ּבָ ה ִלְטֹעם ּגַ ְזּכֶ ּנִ הּוא. ַעד ׁשֶ
י ָיּה: ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ ֹלא ָאמּות ּכִ

ר  ְלׁשֹוִני ְלַסּדֵ ה ּבִ ַעי ָהֲעצּוִמים, ֵאין ִמּלָ ִמּיּוִתי ְוֹרב ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ׁשְ ל עֹוָלם, ְלֹעֶצם ּגַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים  ם. ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ּלָ דֹוָלה ִמּכֻ י ֲעָנָוה ְגּ ית, ּכִ ּיִ ה ְלָפֶניָך ַעל־זֶה ִלְזּכֹות ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ ִפּלָ ּתְ
ֲעָנָוה  ּבַ ֵאין ְרצֹוְנָך  ׁשֶ יָת ָלנּו  ּלִ ּגִ י ְכָבר  ּכִ ית.  ּיִ ְרֵכי ָהֲעָנָוה ָהֲאִמּתִ ִמּדַ ֶרְך  ּדֶ יֹוֵדַע ׁשּום  ֵאיִני 
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ֲעבֹוָדתֹו.  ַדְרֵכי  ּבְ ַדְעּתֹו,  ּבְ ְוָחָלׁש  ִנְבזֶה  ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְרצֹוְנָך  ְוֵאין  סּוָלה,  ּפְ
ל ֶאָחד ָצִריְך ְלַהֲחיֹות  א ּכָ לֹום. ַרק ַאְדַרּבָ חֹוָרה ַחס ְוׁשָ ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ָאסּור ִלְהיֹות ּבְ ׁשֶ
ִלְבִלי  קּות  ִהְתַחזְּ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלַחזֵּק  ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ַעְצמֹו  ֶאת 
י ֹרב ְצִריִכין ְלִהְתַחזֵּק  לֹום. ְוַעל ּפִ ּלֹא ְלָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ַחס ְוׁשָ ֵדי ׁשֶ ָלל, ּכְ ַדְעּתֹו ּכְ ִלּפֹל ּבְ
ה ֵאיְך  ְוַעּתָ ב.  ּוְמַעּכֵ ִלְמֹנַע אֹותֹו ׁשּום מֹוֵנַע  יּוַכל  ּלֹו, ְלַבל  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ֶאת ַעְצמֹו 
ת  עֹוְכָרי, ֵהן ִמּדַ ֵניֶהם ָהיּו ּבְ י ׁשְ ֱאֶמת, ּכִ ְרֵכי ָהֲעָנָוה ּבֶ מֹוִני, ְלָהִפיק ּדַ ַעת ּכָ ה ִנְבָער ִמּדַ ִיְזּכֶ
ֵני  ֵצל ִמּשְׁ ה, ְוֵאיְך זֹוִכין ְלִהּנָ יִקים ַהְרּבֵ ֵניֶהם ַמזִּ י ׁשְ סּוָלה, ּכִ ֲאָוה ְוַגּסּות ָהרּוַח, ֵהן ֲעָנָוה ּפְ ַהּגַ
ל  ל ּכָ נּו ְוׁשֶ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ית, ַלֲעָנָוה ׁשֶ ּיִ ה, ְוִלְזּכֹות ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ גּוִמים ָהֵאּלֶ ְדָרִכים ָהָרִעים ַהּפְ
ִחיַנת  א, ּבְ ל עֹוָלם־ַהּבָ ים ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ֲעָנָוה ַהזֹּאת ִהיא ַחּיִ ים, ׁשֶ ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ יִקים ַהּגְ ּדִ ַהּצַ

ִתים: ִחּיַת ַהּמֵ ּתְ

ְתָך ֵאין ֵחֶקר,  ר ִלְגֻדּלָ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֲאׁשֶ דֹול ַהּגִ נּו ֵואֹלֵהינּו, ָהֵאל ַהּגָ ל עֹוָלם, ַמְלּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ר  ְלַסּדֵ ֵאיְך  ְוהֹוֵרנּו  ֵדנּו  ַלּמְ ַעְנְוָתנּוֶתָך.  מֹוְצִאין  ָאנּו  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ מֹוְצִאין  ָאנּו  ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל 
ית  ּיִ נּו ַלֲעָנָוה ֲאִמּתִ נּו ֻכּלָ ַזּכֵ ּתְ ה ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ׁשֹות ַעל זֶה, ּבְ ִפּלֹות ּוַבּקָ ּתְ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ

ה יֹוֵדַע  ית ַאֲחִרית. ַאּתָ יד ֵמֵראׁשִ ל ַהּדֹורֹות, ַמּגִ יט ַעד סֹוף ּכָ ל עֹוָלם, צֹוֶפה ּוַמּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ֵמִתים,  ַאּתָ ֵעת ׁשֶ דֹול ְוַהּנֹוָרא, ּבָ ין ַהּגָ ְהֶיה ָעַלי ְליֹום ַהּדִ ּיִ ֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ּגֹ
דֹול ְוָדָבר ָקָטן, ַהּכֹל  ָבר ּגָ זֶה ָהעֹוָלם, ּדָ ה ּבְ ָעׂשָ יו ׁשֶ ל ַמֲעׂשָ ָאז ִיְהֶיה ִנְפַקד ָהָאָדם ַעל ּכָ ׁשֶ
ל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם  ט ַעל ּכָ ּפָ ה ָהֶאֹלִהים ָיִביא ְבִמׁשְ ל ַמֲעׂשֶ י ֶאת ּכָ ר לֹו ָאז, ּכִ ִיְהֶיה ִנְזּכַ
ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ָצִריְך  ֲאִני  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָרע 
ה, ֲאָבל  ָך ַעד ֵהּנָ י ֶנְגּדְ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ַעי ׁשֶ ָגַמי ּוְפׁשָ ין, ְלִפי ֹעֶצם ִרּבּוי ּפְ דֹולֹות ְליֹום ַהּדִ ִויׁשּועֹות ּגְ
ָאִבי  ָנא  יֵעִני  ַמִים, הֹוׁשִ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ה  ֶאֱעׂשֶ ה ָמה  ְוַעּתָ ֵלָמה.  ׁשְ ׁשּוָבה  ִמּתְ ֲאִני ָרחֹוק  ֲעַדִין 
ה,  ם ַעּתָ ר ֲאִני ׁשָ ֲאׁשֶ ָפֶניָך, ּבַ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵנִני ּבְ י, ְוַתּקְ י, יֹוְצִרי ּובֹוְרִאי ְועֹוׂשִ י ּוְקדֹוׁשִ ַמְלּכִ
ֱאֶמת,  דֹול ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֹכַח ּוְגבּוָרה ּוְזִריזּות ּגָ ֱאֶמת ּבְ ה ְלִהְתעֹוֵרר ּבֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ְבִריָאֵתנּו  ָנְתָך ּבִ ּוָ ל ּכַ ר ּכָ ה יֹוֵדַע, ֲאׁשֶ י ַאּתָ י עֹוָלם. ּכִ ִתים ְלַחּיֵ ְתִחּיַת ַהּמֵ ה ָלקּום ּבִ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ

א: ל עֹוָלם ַהּבָ ים ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ה ַלַתְכִלית ַהזֶּה, ְלַחּיִ ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ָהָיה, ַרק ּכְ

ֲחָסֶדיָך  ּבַ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַוֲעׂשֵ דֹוָלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ֲחֹמל  ן  ַעל־ּכֵ
יִקים  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָפֶניָך,  ִמּלְ נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ָלֹבא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  ָהַרּבִ
ְוִיְהֶיה  ַהּנֹוָרָאה.  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלל  ּוְלִהּכָ ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ֶהם  ִעּמָ ַעְצֵמנּו  ְוִלְראֹות  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה עג ּתִ תתכ

ִרית  ת ַהּבְ ַ ְקֻדּשׁ ים ּוְטהֹוִרים ּבִ ה ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ ְזּכֶ ּנִ ָתם, ַעד ׁשֶ ָתם ּוְפִריׁשֻ ָ ְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ִנְמׁשָ
ְכֵלנּו  ְוׂשִ מֹוֵחנּו  ְוִיְהֶיה  דֹוָלה,  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּמִֹחין  ִהְתנֹוְצצּות  ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ מֹוָתם.  ּכְ
י  ל ֵמֶהם ִחּדּוׁשֵ ה ְלַקּבֵ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ַגת ֱאָלהּוְתָך ּבֶ הֹוֵלְך ְוָגדֹול ְבתֹוָרֶתיָך ּוַבֲעבֹוָדֶתָך ּוְבַהּשָׂ
ים  ּיִ ים ּוֵבאּוִרים ֲאִמּתִ ׁש ִחּדּוׁשִ ה ַגם ֲאַנְחנּו ְלַחּדֵ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ּוֵבאּוֵרי ַהּתֹוָרה. ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב  ֶניָך  ִמּפָ דֹוָלה  ְגּ ְוִיְרָאה  ה  ְלבּוׁשָ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ
ׁש  נּו ַהְמֻלּבָ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ְפלּות ְוָהֲעָנָוה ׁשֶ ְהֶיה ִנְחָיה ֶאְצֵלנּו ַהּשִׁ ּיִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ׁשְ
הּוא  ת־ֹקֶדׁש, ׁשֶ ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ִלְטֹעם ַטַעם ׁשַ ם ּבָ ה ּגַ ָכל ֵאֶבר ָוֵאֶבר. ְוִנְזּכֶ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ּבְ
ים ָזכּו.  תּוב, טֹוֲעֶמיָה ַחּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ים ִנְצִחּיִ ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ א, ַחּיִ י עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ַחּיֵ ּבְ
ָלֹבא  זֹּוִכין  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ּות,  ֵיּשׁ ּוְבׁשּום  ּגּוף  ׁשּום  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ר  ִאי־ֶאְפׁשַ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ַחּיִ ר  ֲאׁשֶ
ַהֲחֵיינּו  ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ּוְכֶאֶפס.  ַאִין  ּכְ ִלְהיֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ָהֲעָנָוה  ְלַתְכִלית 
ים  ים ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ה ַחּיִ נּו ִלְחיֹות ֵמַעּתָ ַרֲחִמים, ְוַזּכֵ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ְוַקְיֵמינּו, ּוַמּלֵ
ְמָרה  ְוֶאׁשְ ִני  ַחּיֵ ָך  ַחְסּדְ ּכְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים,  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים 
ָמחֹות ֶאת  ים ׂשֹוַבע ׂשְ ֶטיָך ַיַעְזֻרִני. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ּפָ י ּוְתַהְלֶלָךּ ּוִמׁשְ ִחי ַנְפׁשִ יָך, ּתְ ֵעדּות ּפִ
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי,  יִמיְנָך ֶנַצח. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ ּפָ

ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:

ּתֹוָרה עג

ִיְהֶיה א.  ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ל  ים ְמֻסּגָ ִהּלִ ּתְ י  ּכִ ים,  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ָרִגיל 
ְמֹאד  ַרּבֹות  ְמִניעֹות  ֵיׁש  י  ּכִ ִלְתׁשּוָבה, 
לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶאָחד  ֵיׁש  ׁשּוָבה,  ּתְ ֲעׂשֹות  ִמּלַ
ִמי  ַוֲאִפּלּו  ִלְתׁשּוָבה,  ָלל  ּכְ ִהְתעֹוְררּות 
ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ
ַער  ַ ּשׁ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ ָלזֶה,  ְמִניעֹות 
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ְפֵניֶהם, ְוֵיׁש ׁשֶ ׁשּוָבה ָסגּור ּבִ ַהּתְ
ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ לֹו  ְך,  ּיָ ַ ַהּשׁ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ
ַרְך, ְוַכּיֹוֵצא  ם ִיְתּבָ ֵ ְיָקא ָצִריְך ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ּדַ
ָאר ְמִניעֹות ַהּמֹוְנִעים ֶאת ָהָאָדם ִמן  זֶה ׁשְ ּבָ
כֹול ְלַבּלֹות ָיָמיו ְוָלמּות  ּיָ ׁשּוָבה, ַעד ׁשֶ ַהּתְ
ל  ל זֶה ְמֻסּגָ לֹום, ְוַעל ּכָ ׁשּוָבה ַחס ְוׁשָ ֹלא ּתְ ּבְ
לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ים,  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת 
ַעל־ְיֵדי  ה  ִיְזּכֶ ִלְתׁשּוָבה,  ִהְתעֹוְררּות  ׁשּום 
ְוַגם  ים ְלִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה,  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת 
ַח  ָמתֹו ְוִלְפּתֹ ְך ְלִנׁשְ ּיָ ַ ַער ַהּשׁ ַ יַע ֶאל ַהּשׁ ְלַהּגִ

ֵלָמה. ַעל־ ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ְזּכֶ ּיִ ַער, ַעד ׁשֶ ַ ַהּשׁ
ׁשּוָבה עֹוְסִקין  ֶרת ְיֵמי ּתְ יֵמי ֱאלּול ַוֲעׂשֶ ן ּבִ ּכֵ
ֵדי ִלְזּכֹות  ים, ּכְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ּכָ
ַעל־ְיֵדי־זֶה ִלְתׁשּוָבה, ֲאָבל ְצִריִכין ַלֲעֹסק 
ים,  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ם  ּגַ

"ל: ּנַ ֵדי ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ּכַ ּכְ

ִפיָרה  ֵהם ב.  ָעה  ְיֵמי  ַהּסְ ִעים  ְוִתׁשְ ַאְרּבָ
ׁשּוָבה,  ּתְ ֲעֵרי  ׁשַ ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ
אֹוִתּיֹות  ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ
ֵאּלּו  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָיּה,  ְבֵטי  ׁשִ מֹות  ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ָלׁשּוב  ְצִריִכין  ָאנּו  ָעִרים  ְוַהּשְׁ ָהאֹוִתּיֹות 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  בּועֹות  ְוׁשָ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו 
ׁשּוָבה  ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ים,  ַהֲחִמּשִׁ ַער  ׁשַ
ֵאֵלינּו  ָלׁשּוב  ָצִריְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ ַמה 
ְוָאׁשּוָבה  ֵאַלי  "ׁשּובּו  ִחיַנת  ּבְ ַרֲחִמים,  ּבְ
יַע  ְלַהּגִ זֹוִכין  ָעִרים  ַהּשְׁ ֵאּלּו  ְוָכל  ֲאֵליֶכם", 
ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ַעל־ְיֵדי  ּוְלָפְתָחם  ֲאֵליֶהם 
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יֹוֵתר  ּבְ ִלזֵָּהר  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ
לֹוַמר  ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵמי  ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ
ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵרי  ׁשַ ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ְלָכל 
ְיֵמי  ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

ֵהר  ְלִהּטָ ְצִריִכין  ָאנּו  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִפיָרה,  ַהּסְ
הּוא  ֵדי ׁשֶ ַרְך, ּכְ ִמזֲֻּהָמֵתנּו ְוָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ
ְבִחיַנת  ּבִ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ֵאֵלינּו  ָיׁשּוב  ַרְך  ִיְתּבָ

"ַוּיֵֵרד ה' ַעל ַהר ִסיַני":

ה ְלתֹוָרה עג ִפּלָ ּתְ

ִפיָרה ְלְיֵמי ַהּסְ

ים  , ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ָך ֲאׁשֶ ָרֵאל ַעּמְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ֶדם ּבִ ה ָיַצְרּתָ עֹוָלְמָך ִמּקֶ )לו( ַאּתָ

יֶתָך ְלַחּיֹוֵתנּו  ה ְנִביֶאָך ֶנֱאַמן ּבֵ ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ דֹוׁשָ יָת אֹוָתנּו ְוָנַתּתָ ָלנּו ֶאת ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ִזּכִ
ּלֹו טֹוב ְוֻכּלֹו ָארֹוְך. ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים הֹוַסְפּתָ  ּכֻ ה ַעל־ָיָדּה ְליֹום ׁשֶ ַהּיֹום ַהזֶּה, ְלַמַען ִנְזּכֶ ּכְ
ם  ּלָ ר ּכֻ ָכל ּדֹור ָודֹור, ֲאׁשֶ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ָלנּו ֲחָסִדים ְוטֹובֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ַעל־ְיֵדי ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָעֵלינּו,  קֹום  ַלּמָ טֹובֹות  ַמֲעלֹות  ה  ּמָ ּכַ ֶמֶרת.  ְלִמׁשְ ֶמֶרת  ִמׁשְ ַלּתֹוָרה  ָאְזַנִים  ָעׂשּו 
נּו  ר הֹוַסְפּתָ ּלָ ֱאָמִנים, ֲאׁשֶ י ָדִוד ַהּנֶ דֹוִלים, ַחְסּדֵ ים ְוַרֲחִמים ּגְ ָזִכינּו ַגם ָזִכינּו ַלֲחָסִדים ַרּבִ
יַע  ַלְחּתָ ָלנּו מֹוׁשִ ְוׁשָ נּו,  ַנְפׁשֵ נּו, ְלַהֲחיֹות ֶאת  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ָך ֲאׁשֶ ל ַחְסּדְ ְגּדֵ ַוּתַ ֶחֶסד ָוטֹוב, 
ר  ם, ֲאׁשֶ ָרֵאל ַהַחי ְוַקּיָ ָרֵאל, הּוא ָדִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ יַח ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ּוְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ָוַרב ְמׁשִ
י תֹוָרה. ָמה  ה חּוְמׁשֵ ָ ֶנֶגד ֲחִמּשׁ ה ְסָפִרים ּכְ ָ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ֲחִמּשׁ ים ַהּקָ ִהּלִ ַתב ָלנּו ֵסֶפר ּתְ ּכָ
ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ָעֵלינּו.  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכָ ַליֹהָוה  יב  ׁשִ ּנָ נּו, ַמה  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
ה  ה ְורֹוֶצה ַאּתָ י ָחֵפץ ֶחֶסד ַאּתָ ים זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה, ּכִ ִהּלִ ר ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ יָת ָלנּו, ֲאׁשֶ ּלִ ּגִ
ְלַמּכֹוֵתנּו,  רּוָפה  ּתְ ִהְקַדְמּתָ  ן  ַעל־ּכֵ ִמיָתָתם.  ּבְ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ְוֵאין  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ְתׁשּוָבָתם  ּבִ
ֲעֵרי  ׁשַ ל  ּכָ ַרֲחִמים,  ֲעֵרי  ׁשַ ל  ּכָ ָלנּו  ַהּפֹוֵתַח  ַהזֶּה,  דֹוׁש  ַהּקָ ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ אֹוָתנּו  ְוחֹוַנְנּתָ 
עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  יָנה.  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ ים  ֲחִמּשִׁ ֶנֶגד  ּכְ ְתׁשּוָבה  ֲעֵרי  ׁשַ ים  ֲחִמּשִׁ ֵהם  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ
ְוַתַעְזֵרנּו  ָיֵמינּו.  ל  ּכָ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ה ַלֲעֹסק  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ נּו  ַזּכֵ ָאב ָהַרֲחָמן, 
ה  ים ַהְרּבֵ ִהּלִ ָכל יֹום ָויֹום לֹוַמר ּתְ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ָך, ׁשֶ ָרֵאל ַעּמֶ ְכַלל ִיׂשְ ֵני ֵביִתי ּבִ ל ּבְ אֹוִתי ְוֶאת ּכָ
ִמיַע ְלָאְזַני ַמה  ה ְלַהּטֹות ְלָבִבי ֵהיֵטב ְלַהׁשְ ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת.  ֵלם ּבֶ ֵלב ׁשָ דֹול ּבְ ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ
ים  ִהּלִ סּוֵקי ּתְ תֹוְך ּפְ ְרָגא ְוַדְרָגא ּבְ ָכל ּדַ ה ִלְמצֹוא ַעְצִמי ּבְ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִפי, ּבְ ֲאִני מֹוִציא ּבְ ֶ ּשׁ
ְכִלית ַמְדֵריָגה  עֹוָלם, ִמן ּתַ ּבָ ְדֵריגֹות ׁשֶ ל ַהּמַ ָרֵאל, ּוִמּכָ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ לּוִלים ִמּכָ ים ַהּכְ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַתְכִלית ָהִרחּוק,  ל ַהּנֹוְפִלים ְוָהְרחֹוִקים ּבְ ר ּכָ ְחּתֹוָנה, ֲאׁשֶ יּוָטא ַהּתַ ְכִלית ּדְ ָהֶעְליֹוָנה ַעד ּתַ
ים. ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ְלעֹוֵרר ְלָבבֹו ָלׁשּוב  ִהּלִ תֹוְך ֵסֶפר ּתְ ם ְיכֹוִלים ִלְמצֹוא ֶאת ַעְצָמם ּבְ ּלָ ּכֻ
ׁשּוָבה  ּתְ ל  ׁשֶ ַער  ַ ְלַהּשׁ ְוָלֹבא  ים,  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ
ֵהם  ְבֵטי־ָיּה, ׁשֶ מֹות ׁשִ ל ׁשְ מט אֹוִתּיֹות ׁשֶ ּיֵׁש לֹו ּבְ ּלֹו ׁשֶ ֶנֶגד ָהאֹות ׁשֶ ן ּכְ הּוא ְמֻכּוָ ְך לֹו ׁשֶ ּיָ ַ ַהּשׁ
ַרְך, ַעד  ם ִיְתּבָ ֵ ָאנּו ְצִריִכים ָלׁשּוב ַעל־ָיָדם ְלַהּשׁ ׁשּוָבה ׁשֶ ֲעֵרי ּתְ ֶנֶגד מ"ט ׁשַ מ"ט אֹוִתּיֹות ּכְ
ֲחָסִדים  ֵלָמה, ְלַרֵחם ָעֵלינּו ּבַ ְתׁשּוָבה ׁשְ ַרְך ָיׁשּוב ֵאֵלינּו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה ַעל־ְיֵדי זֶה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
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ל  ִמּכָ ִמיד,  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ָכל־ֵעת  ּבְ ּוְלָעְזֵרנּו  ֵענּו  ְלַסּיְ דֹוִלים,  ּגְ ְוַרֲחִמים  ים  ַרּבִ
ׁשּוָבה ָתִמיד: ׁשּוָבה ַעל ּתְ ֵלָמה, ּתְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֶהם, ְוָלׁשּוב ֵאָליו ּבִ ַפְלנּו ּבָ ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ַהּמְ

ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ֵעצֹוֶתיָך  ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ָהַרֲחָמן.  ָאב  ָאִבי  ָאּנָא 
ֵלָמה,  ֱאמּוָנה ׁשְ . ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ּבֶ ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֶהם ַהְרּבֵ י ּבָ ַגְמּתִ ם ּפָ ֻכּלָ ּבְ
ה  ן ֲעַדִין ֲאִני עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ עֹוָלם. ַעל־ּכֵ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ר ְלַקְלֵקל ֵעצֹוֶתיָך ּבְ ֱאֶמת ִאי־ֶאְפׁשַ ּבֶ ׁשֶ
ֵלָמה ְלָפֶניָך, ַעל־ְיֵדי  ְתׁשּוָבה ׁשְ ָקְרֵבִני ֵאֶליָך ְוַתֲחִזיֵרִני ּבִ ּתְ ָכל־ֵעת, ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ִליׁשּוָעה ׁשְ
יָת ָלנּו ַעל־ ּלִ ּגִ ר  ׁשּוטֹות, ֲאׁשֶ ִמימֹות ְוַהּפְ ְפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ַהּתְ ָרִכים ְוָהֵעצֹות ַהּנִ ל ַהּדְ ּכָ

ִמיד: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ ה ִלְהיֹות ּכִ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְיֵדי ַצּדִ

דֹוָלה,  ָנה ְגּ ַכּוָ ָכל יֹום ּבְ ה ּבְ ים ַהְרּבֵ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ִני ִלְהיֹות ָרִגיל ְמֹאד ּבַ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵאב ֲעֹונֹוַתי,  יׁש ּכְ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ב ּבֶ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ִהְתעֹוְררּות ִנְפָלא, ּבְ ּבְ
ים, ּוְלעֹוֵרר  ִהּלִ דֹוָלה ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ ְמָחה ְגּ ה ְלׂשִ ֵלָמה. ְוֶאְזּכֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוָלׁשּוב ֲעֵליֶהם ּבִ
ִהיא  ת ֶמֶלְך, ׁשֶ ֵהם ְרפּוַאת ַהּבַ ים, ׁשֶ ִהּלִ ֶהם ֵסֶפר ּתְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ָעַלי ּכָ
י טֹוב ְיֹהָוה  ה ְותֹוָדה, ּכִ קֹול ִרּנָ ית ְיֹהָוה ּבְ י ַעל ּבֵ ל ְיֵמי ַחּיַ ן ּכָ ָרֵאל, ּוְנִגינֹוַתי ֲאַנּגֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּכִ

ם  ּלָ ּכֻ ר  ְוַהּגּוף ֲאׁשֶ ֶפׁש  ל ַהּנֶ ֻלּיֹות ׁשֶ ל ַהּגָ ּוִמּכָ לּות ִמְצַרִים,  נּו ָלֵצאת ִמּגָ ַזּכֵ ָמֵלא ַרֲחִמים, 
ֲעֵרי ְתׁשּוָבה  ל ַהמט ׁשַ ְך ּוְלַגּלֹות ּכָ ה ְלַטֵהר ּוְלַזּכֵ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ לּות ִמְצַרִים. ַזּכֵ ם ּגָ ׁשֵ ְמכּוִנים ּבְ
ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ִאים ִמְצַרְיָמה, ׁשֶ ָרֵאל ַהּבָ ֵני־ִיׂשְ מֹות ּבְ ל ׁשְ ים ַהּכֹוֵלל ֶאת ּכָ ִהּלִ ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ
ֲעֵרי ֻטְמָאה ְוַתְכִניֵסִני  ֲעֵרי ְתׁשּוָבה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתֹוִציֵאִני ִממט ׁשַ ֶנֶגד מט ׁשַ מט אֹוִתּיֹות ּכְ
ָבר ְקָראִתיָך  י ּכְ רֹוִני, ּכִ ּלֹא ִיְהֶיה ִנַחר ּגְ רֹון, ׁשֶ ַצר ַהּגָ ה, ְותֹוִציֵאִני ִמּמֵ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ תֹוְך מט ׁשַ ּבְ
רֹון,  ַצר ַהּגָ ִחיַנת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּמֵ ִני ְוַהֲעֵלִני ִמּבְ ְרָחב ְוַזּכֵ ה. הֹוִציֵאִני ַלּמֶ רֹון ַהְרּבֵ ַצר ַהּגָ ִמּמֵ
ה ְלִהְתָקֵרב  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ י ְוִנְצִחי, ּבְ ָכל טּוב ֲאִמּתִ ֵאהּו ּבְ ַמּלְ ה ּתְ י ְוַאּתָ ה ְלַהְרִחיב ּפִ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ְוָאׁשּוָבה  יֵבִני  ֲהׁשִ ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ֵלב  ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵאֶליָך  ְוָלׁשּוב 
ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך  נּו  ַמְלּכֵ ְוָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרֶתיָך  ָאִבינּו  יֵבנּו  ֲהׁשִ ֱאֹלָהי.  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ
ְתׁשּוָבה,  ה ּבִ ְדקֹו, ְורֹוֶצה ַאּתָ ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ ה צֹוֶפה ָלָרׁשָ י ַאּתָ ֵלָמה ְלָפֶניָך, ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ה לֹו, ִאם  ַחּכֶ ָרָכיו ְוָחָיה, ְוַעד יֹום מֹותֹו ּתְ ׁשּובֹו ִמּדְ י ִאם ּבְ ת ּכִ מֹות ַהּמֵ י ֹלא ַתְחּפֹוץ ּבְ ּכִ
ֵני ָאָדם.  ל ֶנֶפׁש, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ּבְ ְכדּוָכּה ׁשֶ א ַעד ּדִ ּכָ ב ֶאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ לֹו, ּתָ ַקּבְ ד ּתְ ָיׁשּוב ִמּיַ
ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ נּו, ֲהׁשִ ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו ְוָהֵפר ּכַ ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ

ְפָלא  ה. ְזכֹור ָנא ַהֶחֶסד ַהּנִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ל עֹוָלם, ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יָת ָלנּו  ּלִ דֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה, ְוּגִ ֹכַח ּגָ ְצַרִים ּבְ ר הֹוֵצאָתנּו ִמּמִ נּו, ֲאׁשֶ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ְוַהּנֹוָרא ֲאׁשֶ
דֹוִלים  ּגְ ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  יָת  ְוָעׂשִ ְוֶנֱעָרב,  ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ אֹור  ּבְ ֱאָלהּוְתָך  ֱאמּוַנת  ת  ֲאִמּתַ
ֵקַרְבּתָ  ּוֵמָאז  ָלה.  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ְוַאְחּדּוְתָך  ֱאָלהּוְתָך  ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ ְונֹוָרִאים, 
ֲעֵרי  מט ׁשַ ֲעֵרי ֻטְמָאה, ְוִהְכַנְסּתָ אֹוָתנּו ּבְ אֹוָתנּו ְלָך ְלַעם ָקדֹוׁש, ְוהֹוֵצאָת אֹוָתנּו ִממט ׁשַ
ְבֵטי־ָיּה.  ׁשִ מֹות  ׁשְ ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹוִתּיֹות  מט  ּבְ לּוִלים  ַהּכְ ְתׁשּוָבה  ֲעֵרי  ׁשַ מט  ֵהם  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ



ה ְלתֹוָרה עג ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתכגּתִ

ָך  ֵדי ְלַטֵהר ַנְפׁשֹות ַעּמְ ִפיָרה, ּכְ ֶנֶגד זֶה מט ְיֵמי ַהּסְ יָת אֹוָתנּו ִלְסּפֹר ּכְ ים ִצּוִ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ְלָטֳהָרה,  ְמָאה  ִמּטֻ ָלֵצאת  ָהעֹוֶמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ה  ִנְזּכֶ ְלַמַען  ִמזֲֻּהָמָתם,  ָרֵאל  ִיׂשְ
ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים,  ה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ מט ׁשַ ְוִלְכנֹוס ּבְ ֲעֵרי ֻטְמָאה  ָלֵצאת ִממט ׁשַ
דֹוָלה ּוְבִהְתעֹוְררּות  ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ְזַמּנֹו ּבִ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְלַקּיֵם ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ּבִ נּו ּבַ ַזּכֵ
ֱאֶמת,  ת ִמְצָוה נֹוָרָאה ַהזֹּאת ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ַ ה ְלִהְתעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ְזּכֶ ּנִ ִנְפָלא ְונֹוָרא, ׁשֶ
נּו ַעל־ְיֵדי  ק ּבָ ְדּבַ ּנִ ל ִמיֵני ֻטְמאֹות ְוזֲֻהמֹות ׁשֶ נּו ּכָ ְרּבֵ ל ֻטְמאֹוֵתינּו, ְלָבֵער ִמּקִ ְוָלֵצאת ִמּכָ
ה  י ַאּתָ ָכל ִמיֵני ְיׁשּועֹות. ּכִ יֵענּו ּבְ ל עֹוָלם, הֹוׁשִ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ינּו ָהָרִעים. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
ַפְלנּו  ּנָ ׁשֶ קֹומֹות  ִמּמְ אֹוָתנּו  ְלהֹוִציא  ּכָֹחּה  ָגדֹול  ה  ּמָ ּכַ ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּכַֹח  יֹוֵדַע 
ִהיא  ל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר, ׁשֶ ים ּוְלָקְרֵבנּו ֵאֶליָך, ּוִבְפָרט ִמְצָוה ַהזֹּאת ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ם ּבַ ְלׁשָ
ר ָנַתּתָ  ַמִים, ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ת ִהְתָקְרבּות ִיׂשְ ִהיא ְתִחּלַ ַלת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ֲהָכָנה ְלַקּבָ
ה.  ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ֲעֵרי ֻטְמָאה ְוִלְכֹנס ְלמט ׁשַ ֵדי ָלֵצאת ִממט ׁשַ ה ַהזֹּאת ּכְ דֹוׁשָ נּו ִמְצָוה ַהּקְ ּלָ
ִרי  ֵלמּות ָהֶאְפׁשָ ַתְכִלית ַהּשְׁ ה ְלַקּיֵם ִמְצָוה ַהזֹּאת ּבְ ֶאְזּכֶ יו, ׁשֶ ם ַעְכׁשָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ ּמָ ִני ּבַ ַזּכֵ
יֵעִני ַעל־ְיֵדי־ ֵלא ַרֲחִמים ָעַלי, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ה ִתּמָ י ְלַקּיֵם ִמְצָוה ַהזֹּאת. ְוַאּתָ ֶעְרּכִ ְלִאיׁש ּכְ

ה,  ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ְמָחה, ִמּשִׁ גֹון ְלׂשִ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ֵמֹחל ְלֹקֶדׁש, ִמּיָ זֶה, ְותֹוִציֵאִני ְמֵהָרה ִמּטֻ
ה  ַאּתָ ׁשֶ ים,  ַהֲחִמּשִׁ יֹום  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ דֹול. ַעד  ּגָ ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור 
דֹוִלים ְוֶחֶסד  יַע ָעֵלינּו ַרֲחִמים ּגְ ּפִ דֹוׁש, ְוַתׁשְ ים ַהּקָ ַער ַהֲחִמּשִׁ ח ָלנּו ׁשַ ָתׁשּוב ֵאֵלינּו ְוִתְפּתַ

ֱאֶמת ָתִמיד: ן ַהּכֹל ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ם, ּבְ ָ ֶעְליֹון ִמּשׁ

ָך  ִמּמְ ח  ִיּדַ בֹות ְלַבל  ב ַמֲחׁשָ ַהּדֹורֹות, חֹוׁשֵ ל  ּכָ יט ַעד סֹוף  ּוַמּבִ ל עֹוָלם, צֹוֶפה  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְוָיַרְדנּו  ָנַפְלנּו  ְלֵהיָכן  ַהזֶּה  ָהַאֲחרֹון  לּות  ַהּגָ ְמִרירּות  ֶקף  ּתֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ח.  ִנּדָ
ים ֶנֱאַמר ָעֵלינּו  ֲעֵרי ֻטְמָאה. ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה יֹוֵתר ִממט ׁשַ ר ְיִריָדֵתינּו ֲעֻמּקָ ים, ֲאׁשֶ ָהַרּבִ
אנּו  יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ י ָטַבְענּו ּבִ ָלִאים ֵאין ְמַנֵחם ָלּה. ּכִ ֶרד ּפְ ַעל ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת ַוּתֵ
ֵאין  י  ּנִ ִמּמֶ ָמנֹוס  ָאַבד  יר  ַמּכִ ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין  ט  ַהּבֵ ָטָפְתנּו.  ׁשְ ּבֶֹלת  ְוׁשִ ַמִים  י  ְבַמֲעַמּקֵ
ָעׂשּו  ַוֲעֹונֹוַתי  אֹוַמר  ּוָמה  י,  ּנִ ִמּמֶ ָרֲחָקה  ִויׁשּוָעה  ָדִדים  ַהּצְ ל  ּכָ ַעל  י  ָחַזְרּתִ י.  ְלַנְפׁשִ ּדֹוֵרׁש 
ְלּתָ  ְוִהּצַ ָעֵלינּו  דֹול  ּגָ ָך  ַחְסּדְ י  ּכִ ְבָעְנִיי.  י  ָאַבְדּתִ ָאז  ָעי  ֲעׁשֻ ׁשַ תֹוָרְתָך  לּוֵלי  ָעׂשּו,  ֶ ּשׁ ַמה  ִלי 
ְוָיַרְדנּו  ָנַפְלנּו  י  ּכִ יד,  ִהְכּבִ ָהַאֲחרֹון  לּות  ַהּגָ זֶה  ֻאְמָנם  ַהַאף  י  ּכִ ה.  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ִמּשְׁ נּו  ַנְפׁשֵ
ִאְמָרְתָך  י  ּכִ ְבָעְנֵיינּו  ֶנָחָמֵתנּו  ֹזאת  ֲאָבל  ִמְצַרִים,  לּות  ִמּגָ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ַרְדנּו  ּיָ ׁשֶ ְלָמקֹום 
ה ַעל־ְיֵדי  דֹוׁשָ ָבר ָנַתּתָ ָלנּו תֹוָרְתָך ַהּקְ י ּכְ י ְכָבר ִהְקַדְמּתָ ְתרּוָפה ְלַמּכֹוֵתנּו, ּכִ ְתנּו. ּכִ ִחּיָ
ַלת ַהּתֹוָרה  ם ֹקֶדם ַקּבָ ָ ָגלּות ִמְצַרִים ֹלא ָזִכינּו ָלזֶה ֲעַדִין, ְוָיָצאנּו ִמּשׁ ר ּבְ ה ְנִביֶאָך, ֲאׁשֶ ֹמׁשֶ
ָך  ָבר ִהְפֵלאָת ַחְסּדְ ה ּכְ ַרם ָלנּו. ֲאָבל ַעּתָ ּגָ ֶ זֶּה ָגַרם ָלנּו ַמה ּשׁ א ְדָבַרח ֵמִרּבֹוֵניּה, ׁשֶ ַעְבּדָ ּכְ
ָזִכינּו  ּוְכָבר  יֶתָך,  ּבֵ ה ְנִביֶאָך ֶנֱאַמן  ה ַעל־ְיֵדי ֹמׁשֶ דֹוׁשָ ָבר ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ּכְ ְוָנַתּתָ ָלנּו  נּו,  ִעּמָ
ים  ִהּלִ ָכל ּדֹור ָודֹור, ְוַגם ָזִכינּו ְלֵסֶפר ּתְ דֹוִלים ְונֹוָרִאים ּבְ יִקים ּגְ ה ַצּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ ָהָיה ָלנּו ּכַ ׁשֶ
ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  ה ְלָפֶניָך  ּוִמְתַוּדֶ ָרֵאל. ֲאָבל ָהֱאֶמת ֲאִני מֹוֶדה  ִיׂשְ דֹוׁש ַעל־ְיֵדי ָדִוד ֶמֶלְך  ַהּקָ
ַהֹחל  ִמן  ָיָצאִתי  ֹלא  ַוֲעַדִין  ְלַגְמֵרי,  חּוץ  ִמּבַ ֲאִני  ֲעַדִין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי 
א ְוִהּנֵה  לֹום ְוֵאין טֹוב ְלֵעת ַמְרּפֵ ה ְלׁשָ סֹוִפי, ַקּוֵ ֵהא ּבְ ָלל, יֹום יֹום אֹוַמר ַמה ּיְ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּכְ
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זֶה,  י. ְוֹלא ַדי ִלי ָבּ ְעּתִ ֶהם ַוֲעַדִין ֹלא נֹוׁשָ ע ּבָ ׁשַ ה ְלִהּוָ ָהִייִתי ְמַצּפֶ יִצים ׁשֶ לּו ָכל ַהּקִ ְבָעָתה, ּכָ
דֹוִלים ְונֹוָרִאים, אֹוי ַוֲאבֹוי, ֹלא  ִעים ּגְ ׁשָ ִעים ַעל ּפְ ׁשָ ע, ּפְ ׁשַ י ֵחְטא ַעל ּפֶ י ִאם עֹוד הֹוַסְפּתִ ּכִ
זֶה,  ֶות ּכָ ֶפׁש ַמר ִמּמָ ִפזּּור ַהּנֶ זֶה, ּבְ ְמִרירּות ּכָ ְמִרירּות ּדִ עֹוָלם ּבִ י ֵאיְך ֲאִני ַחי ּבָ י ַנְפׁשִ ָיַדְעּתִ
הֹומֹות  ּתְ ְויֹוֵרד  ַמִים  ׁשָ עֹוֶלה  ֲאִני  ֵעת  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּוְזִריקֹות  ָלכֹות  ְוַהׁשְ ְנִפילֹות  ּבִ
ר,  ִמְסּפָ ִלי  ּבְ ָעִמים  ּפְ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ַחת,  ִמּתַ ָלָאֶרץ  ַמִים  ָ ִמּשׁ ַעְצִמי  י  ַלְכּתִ ְוִהׁשְ ֲעֻמּקֹות, 
רּוֵפי אֹוִתּיֹות  ּבּוִרים ְוַהּצֵ ר ָאְפסּו ַהּדִ ַלע, ַעד ֲאׁשֶ ף ַהּקֶ תֹוְך ּכַ מֹו ּבְ י ּכְ ִעים ֶאת ַנְפׁשִ ּוְמַקּלְ
ִנים, ְלָקֵרר ַמר רּוִחי ּוְלָפֵרׁש  ל־ּפָ י ַעל־ּכָ י ִנְכַסְפּתִ ר ְמצּוקֹוַתי ּוְמִרירֹוַתי, אֹוי ַוֲאבֹוי, ּכִ ְלַסּפֵ
ל עֹורֹות ֵאיֵלי  יקּו ּכָ י ֹלא ַיְסּפִ ְבָדה ַעל ַאְנָחִתי, ּכִ ה ְוָכֵבד ָעַלי, ָיִדי ּכָ יָחִתי, ְוַגם זֶה ָקׁשֶ ׂשִ
ָעה ַאַחת: ל ׁשָ ל יֹום ֶאָחד, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ נּו ׁשֶ ּלָ ָגִמים ׁשֶ יִעים ַהּפְ ֶהם ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ְנָביֹות ְלָבֵאר ּבָ

ְבָעה  ׁשִ ּבְ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ אֹוָתנּו  קּו  ִחזְּ ֶ ּשׁ ַמה  ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  ֹזאת  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
י ְיֵתדֹוַתי, ְוַעל  ַמְכּתִ ָלל, ַעל זֶה ְלַבד ּתָ עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ יֵבי ָטַעם, ְוִגּלּו ָלנּו ׁשֶ ְמׁשִ
ׁש  ָכל ֵעת ֲאַבּקֵ ן ּבְ ם. ַעל־ּכֵ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ י ְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה ֲעַדִין ִמּמָ ָעְנּתִ דֹול ִנׁשְ ּכָֹחם ַהּגָ
יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי  ּלִ ּגִ ר  ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ַהּקְ ּדַ ָכל  ּבְ יֵעִני  ּתֹוׁשִ ׁשֶ אֹוְתָך ָמֵלא ַרֲחִמים, 
ֲעֹונֹוַתי  ם אֹוִתי. ְוִאם ּבַ יַע ּגַ ל ֵעָצה ְוֵעָצה ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ַלֲעזֹור ּוְלהֹוׁשִ ר ּכָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ
לֹות ִויׁשּועֹות  ים ְוַהּצָ ׁש ְלָך עֹוד ַרֲחִמים ַרּבִ ּיֵ ם, ֲאִני יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ׁשֶ י ֻכּלָ ים ִקְלַקְלּתִ ָהַרּבִ
ר ַעל־ָיָדם  עֹוָלם, ֲאׁשֶ ּלּו אֹוָתם ֲעַדִין ּבָ ר ֹלא ּגִ יָת ָלֶהם ְלַבד, ֲאׁשֶ ּלִ ר ּגִ ְוֵעצֹות ִנְפָלאֹות ֲאׁשֶ
ם  ּלָ דֹוׁשֹות ּכֻ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּוְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ְלַקּיֵם ֵעצֹוֶתיָך ַהּקְ ֶאְזּכֶ ֵיׁש ִלי ִתְקָוה ֲעַדִין, ׁשֶ
ִמיד: ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּתָ י ְמֵהָרה ְוִלְהיֹות ּכִ ַחּיַ ן ַהּכֹל ּבְ ה ְלַתּקֵ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה, ּבְ ּבְ

ְך.  ֵהמֹות ָהִייִתי ִעּמָ י ֲאִני ַבַער ְוֹלא ֵאָדע ּבְ ה הֹוֵרִני ּכִ ְלֲעֵדי ֶאֱחזֶה ַאּתָ ל עֹוָלם, ּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
הּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָך,  י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ ה ׁשֶ ּמֶ ה ּבַ י ַהְרּבֵ י ְוִקְלַקְלּתִ ַגְמּתִ ים ּפָ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ְוִאם ָאְמָנם ּבַ
עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה,  ָעה ִמּנְ ָכל יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ְעּתִ י ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ּכִ
יֶקיָך  ַצּדִ ָלנּו ַעל־ְיֵדי  יָת  ּלִ ּגִ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ זֶה  ל  ּכָ ה ְמֹאד. ִעם  ַהְרּבֵ י  ְוִקְלַקְלּתִ י  ּוָפַגְמּתִ
ְתָך ֵאין  י ִלְגֻדּלָ ָלל, ּכִ ר ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ ה ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ָגַדְלּתָ ְמֹאד ֲאׁשֶ י ַאּתָ ים, ּכִ ּיִ ָהֲאִמּתִ
י־ֵכן  ַפל, ַאף־ַעל־ּפִ ּנָ ׁשֶ ְלֵהיָכן  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַפְלנּו  ּנָ ׁשֶ ֵאיְך  ְנִפיָלֵתנּו  ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ ֵחֶקר, 
נּו יֹוְדִעים  י ֵאין ִאּתָ ה ַהּכֹל ְלַגְמֵרי ְלטֹוָבה, ּכִ ּנָ ּתַ ם ִנְ ָ ּשׁ ר ֵיׁש ִעְנָין ׁשֶ ְגָבה ְמֹאד, ֲאׁשֶ ְתָך ׂשָ ֻדּלָ ּגְ
י ְיֹהָוה ֹלא ָתְמנּו ְוֹלא ָכלּו  י ַחְסּדֵ ָען ְוִנְתָלה ְוִנְסַמְך ֲעַדִין, ּכִ ַעד ָמה, ְוַעל זֶה ְלַבד ֲאִני ִנׁשְ

ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם:

ֵלב  דֹוָלה ּוְבִהְתעֹוְררּות ִנְפָלא ּבְ ָנה ְגּ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ִני ְלַהְרּבֹות ּבַ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזּכֵ
ל  ים ׁשֶ ַער ַהֲחִמּשִׁ ַ דֹוָלה ִמּשׁ ְגּ ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ָכל ֵעת ֶהָאָרה  יַע ָעַלי ּבְ ּפִ ׁשְ ּתַ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ֵלם, ַעד ׁשֶ ׁשָ
ֲעֵרי  ים ׁשַ ל ַהֲחִמּשִׁ ּתֹוֵציֵאִני ְמֵהָרה ִמּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ ה.  ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ל ׁשַ הּוא ּכֹוֵלל ּכָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
י ִאם ָעֶליָך  ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ה, ּכִ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ים ׁשַ ֻטְמָאה ְוַתְכִניֵסִני ְלָכל ַהֲחִמּשִׁ
ֵלָמה  ׁשְ ְיׁשּוָעה  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ה,  ֵמַעּתָ ָנא  ָעְזֵרנּו  ְך.  ִמּנָ נּוי  ּפָ ֲאַתר  ֵלית  י  ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ָהָרעֹות  בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ָהָרע  י  ְרּכִ ּדַ ֶאֱעזֹוב  ׁשֶ ְלַגְמֵרי,  ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלָך,  ָנֶאה  ּכְ
י.  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאֹלִהים  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  ֵלב  ְלִכְסָלה,  עֹוד  ָאׁשּוב  ְוֹלא  ְלַגְמֵרי 



ְנָיָנא י ּתֹוָרה עד תתכהּתִ

ְך  ּיָ ַ ׁשּוָבה ַהּשׁ ל ּתְ ַער ׁשֶ ַ יַע ְלָהאֹות ְוַהּשׁ ים ָלֹבא ּוְלַהּגִ ִהּלִ ה ְמֵהָרה ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ ְוֶאְזּכֶ
ֱאֶמת  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְבֵטי־ָיּה, ּבְ מט אֹוִתּיֹות ׁשִ ָמִתי ּבְ ִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ י ּכְ ְלַנְפׁשִ
יֵבִני  ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹל. ֲהׁשִ ׂשִ ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה ּבְ ֱאֶמת ּבְ ֵלם, ּוְלָעְבְדָך ּבֶ ּוְבֵלב ׁשָ
ִיְהיּו  ֶקֶדם.  ּכְ ָיֵמינּו  ׁש  ַחּדֵ ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ְיֹהָוה  יֵבנּו  ֲהׁשִ ֱאֹלָהי.  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוָאׁשּוָבה 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה עד

ָמִרים  ִמים, זֹוִכים ִלְהיֹות ִנׁשְ ַקּיְ ּמְ ל ּפּוִרים ׁשֶ ּפּוִרים הּוא ֲהָכָנה ְלֶפַסח. ַעל־ְיֵדי ִמְצוֹות ׁשֶ
ֶפַסח: ֵמָחֵמץ ּבְ

ה ְלתֹוָרה עד ִפּלָ ּתְ

ְלּפּוִרים

ָכל ּדֹור ָודֹור,  ים ְוִנְפָלאֹות ּבְ ה ִנּסִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, עֹוׂשֶ )לז( ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

נּו  מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפׁשֵ ם ּגְ ּלֵ יֵננּו ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו ְוַהְמׁשַ ן ֶאת ּדִ ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו ְוַהּדָ
יׁשּוָעֶתָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ים ְוַתֲעֹזר ָלנּו ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ּתְ ֵרינּו. ׁשֶ ְפָרע ָלנּו ִמּצָ ְוַהּנִ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ יֶהם  ְזַמּנֵ ּבִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ֶאת  ּוְלַקּיֵם  ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַהּנֹוָראֹות, 
ְמָחה ּוְבטּוב  ׂשִ דֹוָלה ּבְ ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ּפּוִרים, ּבִ דֹוׁשֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ ְצֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ְלַקּיֵם ּכָ
ְוִדְקּדּוֵקיֶהם  ָרֵטיֶהם  ּפְ ל  ּכָ ִעם  ְמֹאד,  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ִדיָצה  ּבְ ה  ִרּנָ ּבְ ִגיָלה  ּבְ ֵלָבב, 

ֶהם: לּויֹות ּבָ נֹוֵתיֶהם ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתְ ְוַכּוָ

ר  יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֲאׁשֶ ָעׂשִ ְפָלאֹות ׁשֶ ְוַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ׁשֶ יָת ָאְזֵנינּו  ּלִ ּגִ ָבר  ּכְ ל עֹוָלם,  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָכל ּדֹור ָודֹור  ים ּוְמִאיִרים ּבְ ּלִ ְוִנְתּגַ ים  ם ַנֲעׂשִ ּלָ ּכֻ ים  דֹוׁשִ ִמים טֹוִבים ַהּקְ עּו ַהּיָ ֲעֵליֶהם ִנְקּבְ
ִמים טֹוִבים,  ַהּיָ ל  ּכָ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ּפּוִרים  ת  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין  ְוָאנּו  ְזַמן,  ּוְבָכל  ָכל ָאָדם  ּבְ
ָכל ּדֹור ָודֹור ּוְבָכל ָאָדם ְוָאָדם  ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֲעׂשּו ָאז, ּבְ ּנַ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ּסִ ְוֶהָאַרת ַהּנִ
ּוְבָכל  יֹום  ּוְבָכל  ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ה  עֹוׂשֶ ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ּוְבֵכן  ְפָרִטּיּות.  ּבִ
ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּפּוִרים  ְמַחת  ְלׂשִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִני  ְוַזּכֵ ְוָחֵנִני  ְוהֹוֵרִני  ֵדִני  ַלּמְ ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת 
ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
יְך ָעַלי  ל ּפּוִרים ְלַהְמׁשִ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְמָחה ְוַהּקְ ה ַעל־ְיֵדי ַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ֵאין ָלּה ֵקץ. ַעד ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ּבְ
ְמַאת־ֵמת,  ַטֶהֶרת ִמּטֻ ּמְ ה ׁשֶ ָרה־ֲאֻדּמָ ֶכת ֵמַהּפָ ְמׁשֶ ַהּנִ ֳהָרה  ְוַהּטָ ה  ָ ֻדּשׁ ָרֵאל ַהּקְ ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל 
יָת  ה ַאַחר ּפּוִרים, ְוִגּלִ ָרה־ֲאֻדּמָ ל ּפָ ה ַהזֹּאת ׁשֶ ָרׁשָ ְקִריַאת ַהּפָ יָת ָעֵלינּו ַלֲעֹסק ּבִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ
ל  ְלַקּבֵ ְטהֹוִרים  ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ ְלַמַען  ה,  ָרה־ֲאֻדּמָ ַהּפָ ְלָטֳהַרת  זֹוִכין  ּפּוִרים  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָלנּו 

ְזַמּנֹו: ַסח ּבִ ן־ּפֶ ְרּבַ ת ַהּקָ ַ ְקֻדּשׁ

ַהזֶּה,  ר  ַהּמַ לּות  ַהּגָ ֹעֶמק  ּבְ ּוְנִפיָלֵתנּו  ְיִריָדֵתינּו  ֹעֶצם  ּבְ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ְפָרִטּיּות, ְוֹעֶצם ְוִרּבּוי  ָרֵאל ְוָעַלי ּבִ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ עֹוְבִרים ַעל ּכָ ֶפׁש ׁשֶ ְוֹעֶצם ְוִרּבּוי ָצרֹות ַהּנֶ



ה ְלתֹוָרה עד ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתכו

דֹוָלה  ְגּ ּוְבָצָרה  ָדִדים,  ַהּצְ ל  ִמּכָ ְורֹוְדִפים אֹוִתי ְמֹאד ְמֹאד  ָעַלי,  ֹוְטִפים  ַהּשׁ ָים  צּולֹות  ַהּמְ
זֶה,  ל  ֵצל ִמּכָ ּוְלִהּנָ ן  ְקָוה ְלַתּקֵ ּתִ ַתח  ּפֶ יֹוֵדַע ׁשּום  ְוֵאיִני  ָוֵעֶרְך,  עּור  ִלי ׁשִ ּבְ ֲאִני ְמֹאד ְמֹאד 
יָת  ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ דֹולֹות ְונֹוָראֹות, ּכַ ים ִנְפָלִאים ִויׁשּועֹות ּגְ ה ִנּסִ ה ֲאִני ָצִריְך ַעּתָ ל ֵאּלֶ ֵהן ַעל ּכָ
יֵמי  ּבִ מֹוָתם,  ּכְ ָהיּו  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ִנּסִ עֹוָלם  ְלדֹורֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ִעם 
ל ּפּוִרים  ר ֵנס זֶה ׁשֶ מֹו ְוִזְכרֹו ְוכּו', ֲאׁשֶ ח ׁשְ ע ִיּמַ ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרׁשָ ׁשֶ ר ּכְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָמְרּדְ
ים  דֹוׁשִ ר הֹוַדְעּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ֲאׁשֶ נּו ֵמעֹוָלם, ּכַ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ים ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ דֹול ִמּכָ ּגָ
ל  ה ָהיּו ּכָ ִחּלָ ֵטִלים ִויֵמי ַהּפּוִרים ֹלא ִנְבָטִלים. ּוַבּתְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוָכל ַהּמֹוֲעִדים ִיְהיּו ּבְ

יו ְוכּו': י ָכל ַהּמֹוֲעִדים ֵהם זֵֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים, ְוַעְכׁשָ ַסח, ּכִ ַהַהְתָחלֹות ִמּפֶ

ה יֹוֵדַע ָהֱאֶמת,  ְפָלאֹות ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות, ַאּתָ א, ֲאדֹון ַהּנִ ּלָ ל עֹוָלם, ָמֵריּה ְדָעְלָמא ּכֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ֹמׁשֶ יֵמי  ּבִ ֲעָמֵלק  ּוְבִמְלֶחֶמת  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ נּו  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ׁשֶ
ה, ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור,  יֵמי ֲחֻנּכָ נּו ּבִ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ּסִ ר, ְוָכל ַהּנִ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּוִביֵמי ָמְרּדְ
ל ָצֵרינּו ְורֹוְדֵפינּו  ל ּכָ ְנָאה ׁשֶ ְנָאה ְוַהּשִׂ ר ַהּקִ י ִעּקָ ֶפׁש. ּכִ ר ַהּנֵס ְוַהְיׁשּוָעה הּוא ְיׁשּוַעת ַהּנֶ ִעּקָ
ּתֹוְקִקים  ּוִמׁשְ ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ָך  ּבְ ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ַעל  ַרק  הּוא  ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ
ֱאמּוַנת  ת  ֲאִמּתַ ּוְלַפְרֵסם  ּוְלַגּלֹות  ַהּנֹוָראֹות,  ִמְצֹוֶתיָך  ּוְלַקּיֵם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרֶכיָך  ּבִ ֵליֵלְך 
ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו  ִביל זֶה ֹלא ֶאָחד ּבִ ׁשְ ר ַרק ּבִ עֹוָלם, ֲאׁשֶ ָך ּבָ ְלּתְ ָחְתָך ּוֶמְמׁשַ ּגָ ֱאָלהּוְתָך ְוַהׁשְ
יֵלנּו  רּוְך־הּוא ַמּצִ דֹוׁש־ּבָ ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתינּו ְוַהּקָ ּבְ א ׁשֶ ְלַכּלֹוֵתינּו ֶאּלָ
ה  ְוַאּתָ ה ְמַקּנֵא ִקְנָאְתָך  ַאּתָ ֶ ּשׁ רֹות הּוא ַמה  ל ַהּצָ ְוַהְיׁשּוָעה ִמּכָ ר ַהּנֵס  ן ִעּקָ ָדם. ְוַעל־ּכֵ ִמּיָ
לֹום,  לּו ִמן ָהעֹוָלם ַחס ְוׁשָ ּטְ ְצֹות ְלַבל ִיְתּבַ ֵדי ְלַקּיֵם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ים ְוִנְפָלאֹות, ּכְ ה ִנּסִ עֹוׂשֶ

מֹו: ח ׁשְ ְטָרא ְדָהָמן ַוֲעָמֵלק ִיּמַ ם ֵהם ִמּסִ ּלָ ּכֻ ָמם, ׁשֶ ח ׁשְ ֹוְנִאים ְוַהּכֹוְפִרים ִיּמַ ְרצֹון ַהּשׂ ּכִ

ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ִאם  ָחִקים,  ׁשְ ׁשֹוֵכן  ְלָפֶניָך  ר  ֲאַסּפֵ ּוָמה  ָמרֹום  ב  יֹוׁשֵ ְלָפֶניָך  ָמה אֹוַמר  ה  ְוַעּתָ
ֹלא  י  ּכִ ֹוְנִאים,  ַהּשׂ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ַעְצִמי  ֶאת  רֹוֵדף  ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  ה,  ָהֵאּלֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ
יִתי,  ָעׂשִ ֶ ּשׁ יִתי ַמה  ְוָעׂשִ ָהָרע,  ַהּיֵֶצר  ָעַלי ֶאת  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ם  ּגַ ַאף  ֲאוֹוַתי,  ּתַ ֶנֶגד  י  ְרּתִ ִהְתַגּבַ
ל  ים ּוָמִרים ִמּכָ ר ֵהם ָקׁשִ י, ֲאׁשֶ ה ָצרֹות ַנְפׁשִ ָצרֹות ָהֵאּלֶ ָיַדִים ּבְ ר ֵהֵבאִתי ַעְצִמי ּבְ ַעד ֲאׁשֶ
ְלהֹוִציא  ָהַרֲחָמנּות  ל  ִמּכָ דֹול  ַהּגָ ָהַרֲחָמנּות  זֶהּו  י  ּכִ ֶפׁש,  ַהּנֶ ָצרֹות  ּכְ ָצָרה  ֵאין  י  ּכִ רֹות  ַהּצָ

ָרֵאל ֵמֲעֹונֹות ּוְפָגִמים: ֶנֶפׁש ִיׂשְ

ה ְלַבד יֹוֵדַע ְלֵהיָכן נֹוְגִעים  ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ַאּתָ א, ָיִחיד ַקְדמֹון,  ּלָ ּכֹ ִרּבֹונֹו ְדָעְלָמא 
ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ַהּנֵס  ֶקף  ּתֹ ֵאַדע  ְוֹלא  ֲאִני  ַער  ּבַ ֶבֱאֶמת  י  ּכִ ה,  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ
ה ְלַבד יֹוֵדַע ַהּכֹל,  ׁשּוָעה ַהזֹּאת, ֲאָבל ַאּתָ יְך ָעַלי ּתֹוֶקף ַהּנֵס ְוַהּיְ ּוִבְפָרט ֵאיְך ִלְזּכֹות ְלַהְמׁשִ
ים  ה ִמיֵני ִהְתנֹוְצצּות ּוְרָמִזים ַרּבִ ַכּמָ ָכל־ֵעת, ּבְ ז ִלי ֵמָרחֹוק ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבְ ה ְמַרּמֵ ְוַאּתָ
עּוִתי, ֲאָבל ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי  י ִמּטָ ְבּתִ י ֲעַדִין ֹלא ׁשַ יּות ָעְרּפִ ֹעֶצם ַקׁשְ עּור, ַוֲאִני ּבְ ִלי ׁשִ ּבְ
ה ְלָפֶניָך, ּוְלַצְפֵצף ִאְמָרִתי ֵמָעָפר  ֵאּלֶ ּבּוִרים ּכָ ר ּדִ ׁש עֹוד ְלַדּבֵ ֲעַדִין ֲאִני ִמְתַעּקֵ ֶ ר ַמה ּשׁ ַהּמַ

ֵאֶליָך, ּוְלַצּפֹות ֲעַדִין ְלַרֲחֶמיָך ִויׁשּוָעֶתיָך:

ַח  זָּכּו ְלַנּצֵ ר ׁשֶ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ ָהָיה ָאז ּבִ ֶקף ַהּנֵס ׁשֶ ה ְלַבד יֹוֵדַע ּתֹ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
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ַעל־ְיֵדי־זֶה  יְך  ְלַהְמׁשִ ָזכּו  ְוֵאיְך  ָהעֹוָלם.  ִמן  ְוִזְכָרם  ָמם  ׁשְ ִלְמחֹות  ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ִמְלֶחֶמת 
ָלֵצאת  ְוִתְקָוֵתנּו  ַחּיּוֵתנּו  ל  ּכָ ה  ַעּתָ ְוֵאיְך  ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ נֹוָרָאה  ִויׁשּוָעה  ִנְפָלָאה  ֶהָאָרה 
ים ִליׁשּוָעֶתיָך  י ָאנּו עֹוְמִדים ּוְמַצּפִ ֶקף ַהֵנס ַהזֶּה. ּכִ גּוף ָוֶנֶפׁש, הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ּתֹ לּוֵתנּו ּבְ ִמּגָ
זֲֻהָמתֹו  ּוְלַהְכִניַע  ל  ּוְלַבּטֵ ַלֲעקֹור  ֲעָמֵלק  ָהָמן  ת  ְקִלּפַ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ָאז  ם  ֲעַזְרּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ת ּתֹוָרְתָך  ַ ל ֵמָחָדׁש ְקֻדּשׁ עֹוָלם, ְוַלֲחזֹור ּוְלַקּיֵם ּוְלַקּבֵ ָחְתָך ּבָ ּגָ דֹוָלה, ּוְלַגּלֹות ֱאמּוַנת ַהׁשְ ַהּגְ
ֵלמּות  ׁשְ ְלָחָמה, ּבִ ַח ַהּמִ ַנּצֵ ר ּתְ ָכל ּדֹור ָודֹור, ַעד ֲאׁשֶ ֶעְזָרֵתינּו ֶסָלה ּבְ ֲעמֹוד ּבְ ן ּתַ ה. ּכֵ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֱאֶמת  יֵבנּו ֵאֶליָך ּבֶ ְוַלֲהׁשִ ְמָאה ִמן ָהָאֶרץ,  ּוְלַהֲעִביר רּוַח ַהּטֻ זֵֶכר ֲעָמֵלק ְלַגְמֵרי,  ִלְמחֹות 
ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ּתָ ׁשֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ ֲאדֹון  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ְמֵהָרה.  ר  ַהּמַ לּוֵתנּו  ִמּגָ ּוְלהֹוִציֵאנּו 
ים  ִנּסִ נּו  ִעּמָ ה  ְוַתֲעׂשֶ ַמֲעָלֵלנּו,  ּבְ יט  ּבִ ּתַ ְוַאל  ַוֲעָמֵלנּו  ָעְנֵינּו  ּבְ יט  ְוַתּבִ נּו,  ַנְפׁשֵ ָצרֹות  ְלֹגֶדל 
ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך  ְזּכֶ ּנִ ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה, ׁשֶ ַסּבֵ ּתְ ֹאֶפן ׁשֶ ל ּפּוִרים, ּבְ ים ׁשֶ ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ִנּסִ

ינּו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ְוֹלא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה: ַחּיֵ ּבְ

ַסח ְלּפֶ

ֵמנּו,  ְוַקּיְ ְוַהֲחֵיינּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם  עֹוָלם.  ּוֶמֶלְך  ים  ַחּיִ ֱאֹלִהים  ים,  ַחּיִ ְמַחּיֵה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
רּו  ּבְ ִהְתּגַ ֵהם ִהְרהּוֵרי ִנאּוף ׁשֶ ְמָאה, ׁשֶ ִהיא ֲאִבי ֲאבֹות ַהּטֻ ְמַאת ֵמת ׁשֶ נּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּטֻ ׁשֵ ְוַקּדְ
י ַמִים  ַמֲעַמּקֵ אנּו ּבְ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ ר ָטַבְענּו ּבִ עֹוָלם ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ טּו ּבָ ּשְׁ ְוִהְתּפַ
ת  ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ל ּוְלַהְמׁשִ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּנִ ת ִמְצַות ּפּוִרים ׁשֶ ַ ֹכַח ְקֻדּשׁ נּו ּבְ ָטָפְתנּו. ַזּכֵ ּבֹוֶלת ׁשְ ְוׁשִ
א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ְמַאת ֵמת ּבָ ֱאֶמת ִמּטֻ ה ְתִמיָמה, ְלַטֲהֵרנּו ּבֶ ָרה ֲאֻדּמָ ְוָטֳהַרת ַהּפָ
ה  ְמָחה ַרּבָ דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ דֹוׁש ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ּבִ ַסח ַהּקָ ל ַחג ַהּפֶ ה ַעל־ְיֵדי־זֶה ְלַקּבֵ ְוֶאְזּכֶ
ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ְגּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ְלַקּיֵם  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוִנְזּכֶ ַוֲעצּוָמה. 
ֵצא  ִיּמָ ּלֹא  ֹאר ׁשֶ ּוׂשְ הּו ָחֵמץ  ֶ ים, ִמַמּשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ יֵענּו  ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ה.  ַרּבָ
ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  ָגלּוי  י  ּכִ ַסח.  ַהּפֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ְוָחֵמץ  ֹאר  ׂשְ הּו  ֶ ַמּשׁ ּדְ הּו  ֶ ַמּשׁ ּוִבְרׁשּוֵתנּו  ְגבּוֵלנּו  ּבִ
הּו ָחֵמץ, ִאם ֹלא  ֶ ּשׁ ַעְצמֹו ִלְהיֹות ִנְזָהר ִמּמַ ר ָוָדם ּבְ ר ְלָבׂשָ ִאי־ֶאְפׁשַ א, ׁשֶ ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ֹכּלָ
ְמֵרנּו  י, ְוׁשָ ים, ּגֹוֵאל ָחָזק, ַרֲחָמן ֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעל־ְיֵדי ְיׁשּוָעֶתָך ְוַרֲחֶמיָך. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ
ֵמַעְבּדּות  ָלֵצאת  נּו  ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרנּו  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַסח  ַהּפֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ָחֵמץ  הּו  ֶ ּשׁ ִמּמַ יֵלנּו  ְוַהּצִ
ֶדר־ ַהּסֵ ר  ְלַסּדֵ ה  ְוִנְזּכֶ דֹול.  ּגָ ְלאֹור  ֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ֵמֵאֶבל  ְמָחה,  ְלׂשִ גֹון  ִמּיָ ְלֵחרּות, 

בֹואּו  ּיָ ה ׁשֶ ה ַוֲעצּוָמה. ְוִנְזּכֶ ְמָחה ַרּבָ דֹול ּוְבִהְתַלֲהבּות ִנְפָלא ּוְבׂשִ ִהְתעֹוְררּות ּגָ ַסח ּבְ ל־ּפֶ ׁשֶ
אֹור  ַסח ּבְ ּפֶ ִאיִרין ּבַ ַגְדלּות ְוַקְטנּות ַהּמְ ל ַהּמֹוִחין ּדְ ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ּכָ נּו ּבְ ְוָיִאירּו ּבָ ָעֵלינּו 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ְלַקּיֵם  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְונֹוָרא.  ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ
הּו־ָחֵמץ  ֶ ּשׁ ִמּמַ ֱאֶמת  ּבֶ ִנְזָהִרים  ִלְהיֹות  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ּוְבׂשִ
ְמָחה נֹוָרָאה ַוֲעצּוָמה.  דֹוָלה ּוְבׂשִ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ַסח ּבִ ל־ּפֶ ְצֹות ַהּנֹוָראֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ַסח, ּוְלַקּיֵם ּכָ ּפֶ ּבַ
יֵענּו  ַרֲחִמים ֶאְצְלָך, ָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ ֵתינּו ּבְ ׁשָ ּקָ ה ִלְפעֹול ּבַ נּו ַעּתָ ְוַזּכֵ ֶמָך,  ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ת ַהּנֵס  ַ יֵענּו ִמּכַֹח ְקֻדּשׁ ֱאֶמת, הֹוׁשִ י ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ָלׁשּוב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ְמֵהָרה ּבֶ ַעל־ּפִ
גֹון  ה ָלֵצאת ִמּיָ ה ֵמַרע ְלטֹוב, ְוִנְזּכֶ ְך ֵמַעּתָ ה ְלִהְתַהּפֵ ְזּכֶ ּנִ ל ּפּוִרים, ׁשֶ ְפָלָאה ׁשֶ ְוַהְיׁשּוָעה ַהּנִ

דֹול: ְמָחה ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ ְלׂשִ
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ר ֲעִנית ֶאְסּתֵ ְלּתַ

דֹוָלה, ְולֹוַמר ְסִליחֹות  ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ר קֹוֶדם ּפּוִרים ּבִ ֲעִנית ֶאְסּתֵ יֵענּו ְלִהְתַעּנֹות ּתַ ְוָעְזֵרנּו ְוהֹוׁשִ
יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְלָבִבי  ֶאת  ח  ְוִתְפּתַ ְמֹאד.  ְמֹאד  ֵאֶליָך  ְוִלְזעֹוק  ְוִלְצעֹוק  דֹוָלה,  ְגּ ָנה  ַכּוָ ּבְ
ה ִלְזעֹוק ְזָעָקה  ֶאְזּכֶ ֵער, ַעד ׁשֶ ר ֵאין ְלׁשַ י ֲאׁשֶ י, ְוֹעֶצם ָצַרת ַנְפׁשִ ִלּבִ ֱאֶמת ּבְ ֵאב ֲעֹונֹוַתי ּבֶ ּכְ
דֹוִלים  ַהּגְ ּוְפָגַמי  ָהֲעצּוִמים,  ַעי  ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוַתי  ִרּבּוי  ְלִפי  ִלְזעֹוק  ִלי  ָראּוי  ּכָ ּוָמָרה  דֹוָלה  ְגּ
י  ּנִ יֵעִני ּוְלָגֳאֵלִני ִמּמֶ ֱאֶמת, ּוְתַמֵהר ְלהֹוׁשִ ר ִיְתעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי ּבֶ ים ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ְוָהַרּבִ
ֵלם. ָאִבי  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ מֹור ּבֶ יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֵאת ֲאׁשֶ ַעְצִמי, ְוַתֲעׂשֶ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ת ּפּוִרים, ּכַ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ ֶרְך ֵאיְך ְלַהְתִחיל ִמּבְ י, הֹוֵרִני ַהּדֶ י יֹוְצִרי ּובֹוְרִאי ְועֹוׂשִ ַמְלּכִ
ֶדֶרְך  ּבְ ְונֹוָרָאה,  ִנְפָלָאה  ִויׁשּוָעה  ֵנס  ֶדֶרְך  ּבְ ָעְזֵרִני  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ָלנּו ַעל־ְיֵדי  ָרַמְזּתָ 
ה  ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְונֹוָרא, ּבְ
ְותֹוֵרִני  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲעבֹוָדְתָך  ּבַ ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ָכל  ּבְ ית  ּיִ ַוֲאִמּתִ ֵלָמה  ׁשְ ַהְתָחָלה  ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל 

ֱאֶמת: ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ַהְתִחיל ּוְבֵאיזֶה ֶדֶרְך ְוֵעָצה ֶאְזּכֶ ה ּלְ ֱאֶמת ִמּמַ ֵדִני ּבֶ ּוְתַלּמְ

יֵעִני ְמֵהָרה  ָפֶניָך ְוהֹוׁשִ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵנִני ּבְ ּקְ ה, ּתַ ֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ ל עֹוָלם, ּגְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  י, ְוֹלא ָאסּור ֵמַעּתָ ל ְיֵמי ַחּיַ ֱאֶמת ּכָ ֵלָמה ּבֶ ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֶמָך, ּבְ ְלַמַען ׁשְ
ְבֵרי תֹוָרֶתָך  ל ּדִ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ד ִלׁשְ ה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ֹמאל. ְוֶאְזּכֶ ֵמְרצֹוְנָך ָיִמין ּוׂשְ
מֹוֲעדֹו  ָבר ְוָדָבר ּבְ ל ּדָ ה, ְוַלֲעׂשֹות ּכָ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ְצֹות ְוָכל ַהּדְ ל ַהּמִ ּוְלַקּיֵם ּכָ ַאֲהָבה,  ּבְ
ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵקִני  ּוְתַחזְּ דֹוָלה.  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִעּתֹו  ּבְ ָיֶפה  ה  ֶאֱעׂשֶ ְוַהּכֹל  ּוִבְזַמּנֹו, 
ת ָהָמן־ ָרֵאל ְקִלּפַ ל ִיׂשְ י ּוִמּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ים ְלָגֵרׁש ּוְלַבּטֵ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ַהּצַ ה ּבְ ִמיד. ְוֶאְזּכֶ ּתָ
ָכל ּדֹור  ל ּפּוִרים. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ ת ַהּנֵס ְוַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ַ יְך ָעַלי ְקֻדּשׁ מֹו, ּוְלַהְמׁשִ ח־ׁשְ ֲעָמֵלק ִיּמַ
דֹוָלה ְוֶחְדָוה  ְמָחה ְגּ ׂשִ יֵמי ַהּפּוִרים ּבְ ֹמַח ְמֹאד ְמֹאד ּבִ ה ִלׂשְ ְזּכֶ ּנִ ָנה, ׁשֶ ָנה ְוׁשָ ָודֹור ּוְבָכל ׁשָ
ְמָחה  ּוְבׂשִ דֹוָלה  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ה  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת  ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ה  ְוִנְזּכֶ ַוֲעצּוָמה.  ה  ַרּבָ
ְפָלא ְוַהְיׁשּוָעה ַהּנֹוָרָאה ְוָהֲעצּוָמה ַהזֹּאת,  ֶדל ֹעֶצם ַהּנֵס ַהּנִ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּגֹ ה ַוֲעצּוָמה, ְוִנְזּכֶ ַרּבָ
נֹות  לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ּוַמּתָ ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ִמׁשְ ל ַעם ְוֵעָדה. ְוִנְזּכֶ ְפֵני ּכָ א ּבִ ּוְלִפְרסּוֵמי ִנּסָ
ה ְלַקּיֵם  ה ַוֲעצּוָמה. ְוִנְזּכֶ ְמָחה ַרּבָ דֹול ּוְבׂשִ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ָלֶאְביֹוִנים, ּוִמְצַות ְסעּוַדת ּפּוִרים, ּבִ
ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ְוַתַעְזֵרנּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִצּוּונּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ְכרּות  ַהּשִׁ ִמְצַות 
יק ׁשּום  ֶפׁש, ְוֹלא ַנזִּ ּנֶ ּגּוף ְוֹלא ּבַ ָלל ֹלא ּבַ ל ּפּוִרים ּכְ ְכרּות ׁשֶ ה ְוַהּשִׁ ִתּיָ יק ָלנּו ַהּשְׁ ּלֹא ַיזִּ ׁשֶ
ל ּפּוִרים ָלֹבא ְלתֹוְך  ְכרּות ׁשֶ ה ַעל־ְיֵדי ַהּשִׁ ְכרּות, ַרק ִנְזּכֶ ָבר ַעל־ְיֵדי ַהּשִׁ ָאָדם ְוֹלא ׁשּום ּדָ
ר ָאז ֵמִאיר ֶהָאָרה  ל ּפּוִרים, ֲאׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד, ְלתֹוְך ׂשִ דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ְגּ ׂשִ
ה ִלְהיֹות  ָנה. ְוֶאְזּכֶ ָ ָכל ְימֹות ַהּשׁ ְגָמָתּה ּבְ ר ֵאין ּדֻ ַכי ֲאׁשֶ הּוא ֶהָאַרת ָמְרּדְ ִנְפָלָאה ַוֲעצּוָמה ׁשֶ
ֶחְדָוה  ּבְ ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ֲאֵחִרים,  ם  ּגַ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ֵלב,  ָכל  ּבְ ֵמַח  ׂשָ
ְהֶיה  ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ית, ּבְ ּיִ ְמָחה ֲאִמּתִ ׂשִ יׁשּוָעֶתיָך ּבְ ְמָחה ּבִ ה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ְמֹאד, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַרּבָ
דֹוׁש.  ַהּקָ ּפּוִרים  ּבַ ְמחֹוֵתינּו  ְוׂשִ ֵתינּו  ִתּיָ ִמּשְׁ דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ל  ּוְתַקּבֵ ּוְלָרצֹון,  ְלַנַחת  ְלָך 
ְלַהְכִניַע  ּפּוִרים,  ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּנִ ְוַהְיׁשּוָעה  דֹול  ַהּגָ ְלַהּנֵס  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ְוִנְזּכֶ
מֹו ְוִזְכרֹו  דֹוָלה ְוִלְמחֹות ׁשְ ת ָהָמן־ֲעָמֵלק ְוזֲֻהָמתֹו ַהּגְ נּו ְקִלּפַ ל ֵמִאּתָ ּוְלָגֵרׁש ְוַלֲעקֹור ּוְלַבּטֵ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִמזֲֻּהָמתֹו  ַעְצֵמנּו  ּוְלַטֵהר  ָהעֹוָלם,  ִמן 



ְנָיָנא י ּתֹוָרה עה תתכטּתִ

ָך  ּבְ ִמיד  ּתָ מֹוַח  ִלׂשְ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ּפּוִרים ַעל  ְמַחת  ׂשִ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ ר,  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ
ת  ַ ה, ְוִלְקֻדּשׁ ָרה ֲאֻדּמָ ת ְוָטֳהַרת ַהּפָ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ה ּבֶ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ׂשִ ּבְ
נּו  ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ תּוב, ּכִ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ְמָחה ָתִמיד, ִויֻקּיַ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ַסח ּבֶ ּפֶ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י ְבׁשֵ ּכִ

ּתֹוָרה עה

ָבר  יִקים ְלַבד הּוא ּדָ ּדִ ֵני ַהּצַ לּות ּפְ ּכְ ִהְסּתַ
ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ זֹּוִכים  ׁשֶ ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ

הּוא  ְלַבד  לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ם  ּגַ ַאְך  יֹוֵתר  טֹוב 
ה ְמֹאד: ָ ֻדּשׁ טֹוב ְמֹאד ּומֹוִעיל ַלּקְ

ּתֹוָרה עו

ִלְפָעִמים  ּוָבא  ָוָנד  ָנע  הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו 
ם  ֵ ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ ִלְמקֹומֹות ׁשֶ
י  ָבּתֵ ִעים ַוֲאִפּלּו ּבְ י ְרׁשָ ָבּתֵ גֹון ּבְ ַרְך, ּכְ ִיְתּבָ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּכַֹח  ֵיׁש  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַעּכּו"ם, 

קֹומֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ל  ּכָ ּוְלָהִרים  ְלַהֲעלֹות 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ן  ַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעְצמֹו  יְך  ְלַהְמׁשִ ּלֹו  ׁשֶ

הּוא: ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּיּוַכל ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

ה ְלתֹוָרה עו ִפּלָ ּתְ

ֱאֹלֵהי  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ִצּפֹור.  ַהְרֶכם  נּוִדי  י  ְלַנְפׁשִ ּתֹאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי  יֹהָוה  ּבַ )נה( 

ֵני  י ִמּפְ ָרִטּיּות, ּכִ ְכָלל ּוִבְפָרט ּוִבְפָרֵטי ּפְ לּות ּבִ ֶדל ֹעֶצם ְמִרירּות ַהּגָ ה יֹוֵדַע ּגֹ ָרֵאל, ַאּתָ ִיׂשְ
ֶאל  ִלי  ּוִמּכְ ָהַלְכנּו  ּגֹוָלה  ֶאל  ּוִמּגֹוָלה  ַאְדָמֵתנּו,  ֵמַעל  ְוִנְתַרַחְקנּו  ֵמַאְרֵצנּו  ִלינּו  ּגָ ֲחָטֵאינּו 
י ָגֻליֹות ְוִטְלטּוִלים  ְפָרִטּיּות, ּכִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ְכָלל ְוֵהן ּכָ ָרֵאל ּבִ ַלל ִיׂשְ ִלי הֹוַרְקנּו, ֵהן ּכְ ּכְ
ן  ּכֵ ּה  ִקּנָ ִמן  נֹוֶדֶדת  ִצּפֹור  ּכְ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוְבִרים 
ינּו ָאנּו  ָבּתֵ ִבים ּבְ ָאנּו יֹוׁשְ ׁשֶ ם ּכְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ּגַ קֹומֹו. ּוְבֹעֶצם ָצרֹוֵתינּו ּבְ ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ
ה  ְפָרט ַעּתָ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּבִ ַגׁשְ י ֵאין ָלנּו ׁשּום ְמנּוָחה ֵמרֹוְדֵפינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ּבְ ָנִעים ְוָנִדים ּכִ
ֵתר  ֵמן ּוְלִהּסָ בֹות ֵאיְך ִלְברֹוַח ּוְלִהּטָ ב ַמֲחׁשָ ל ֶאָחד חֹוׁשֵ ר ּכָ ָרה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ ֵעת ָצָרה ַהּמָ ּבְ
ים  בּוׁשִ ָרֵאל ַהּכְ ל ִיׂשְ ל. ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ה, ֲאׁשֶ ׁשֹות ָהֵאּלֶ רֹות ַהּקָ ֵני ַהּצָ ִמּפְ
נּו,  ִעּמָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִטְלטּול  ָגלּות  ּבְ ם  ׁשָ בֹוא  ּנָ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ּגֹוָלה,  ּבַ
ה ֵאֶליָך ּוְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך, ַעד  קֹומֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמְ יּהַ ּכָ א ּוְלַהְגּבִ ְוַתַעְזֵרנּו ְלָהִרים ּוְלַנּשֵׂ
ם  ּלָ ּכֻ ָיׁשּובּו  ם,  ׁשָ ּגֹוָלה  ּבַ ים  בּוׁשִ ּכְ ָאנּו  ׁשֶ ְמֹאד  ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ָהְרחֹוִקים  קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ם  ּגַ ׁשֶ
ּתֹוָרה  ּבַ ֶהם  ּבָ ַיַעְסקּו  ְמֹאד  ָך  ִמּמְ ָהְרחֹוִקים  קֹומֹות  ַהּמְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ַעד  ָלֶנַצח,  ַרְך  ְתּבָ ּתִ ֵאֶליָך 
ם  ָאר ּגַ תּוב, ְוִנׁשְ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ים, ִויֻקּיַ ַרּבִ ֶהם ּתֹוָרה ּבָ ֱאֶמת ְוִיְלְמדּו ּבָ ּוַבֲעבֹוָדה ּבֶ
ֵלָמה  ה ׁשְ הּוא ֵלאֹלֵהינּו. ָמֵלא ַרֲחִמים, ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְגֻאּלָ
ָך ְמרּוִדים ְמֹאד  י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב, ְרֵאה ֶאת ַעּמְ ֶמָך, ְרֵאה ּכִ ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ
נּו  ַנְפׁשֵ ָחה ֶלָעָפר  י ׁשָ ּכִ ְוֵאין סֹוֵמְך,  ֹמאל  ְוֵאין עֹוזֵר ִלׂשְ ּוְרֵאה  ָיִמין  ט  ּוִבְפָרט, ַהּבֵ ְכָלל  ּבִ
ָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון  ְטֵננּו. קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ ּדָ
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ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו.  ָרֵאל עֹוׂשֵ רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּבָ ִלּבִ
ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ּוָברּוְך ׁשֵ

ּתֹוָרה עז

דֹול א.  ּגָ יק  ַצּדִ ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ
ָכל יֹום. ְוָכל  ְהֶיה לֹו ֵאיזֶה ַצַער ּבְ ּיִ ָצִריְך ׁשֶ
דֹול  ּגָ ַצֲערֹו  דֹול  ּגָ יֹוֵתר  ַעת  ּדַ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ִמי 
ִהיא  ְוָהְרצּוָעה  ֹמִחין,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ין  ִפּלִ ּתְ י  ]ּכִ יֹוֵתר  ּבְ
א,  ְרּתָ ְעּבַ עֹוֶבֶרת ָהְרצּוָעה ּתֹוְך ַהּמַ ִחיַנת ִיְרָאה. ְוזֶהּו ׁשֶ ּבְ

ית  "ֵראׁשִ י:  ּכִ ין,  ִפּלִ ְוַהּתְ ַהּמִֹחין  ּתֹוְך  עֹוֶבֶרת  ְרָאה  ַהּיִ י  ּכִ

ֵאין  ִיְרָאה  ֵאין  ְוִאם  י(,  קיא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ה'"  ִיְרַאת  ָחְכָמה 

ָרֵאל  ׂשְ א ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ ִחיָנה ֹזאת ָהְרצּוָעה, ּבָ ָחְכָמה. ּוִמּבְ

דֹוָלה, ַצֲערֹו  ְעּתֹו יֹוֵתר ּגְ ּדַ ָכל יֹום, ְוָכל ִמי ׁשֶ ֵאיזֶה ַצַער ּבְ

ְרָאה  ְוַהּיִ ְרָאה,  ֵמַהּיִ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ ַער  ַהּצַ י  ּכִ דֹול.  ּגָ יֹוֵתר 

ּקּון  ְוַהּתִ ין,  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְוַהּמַֹח  ַעת  ַהּדַ ִפי  ּכְ ִהיא 

"ל הּוא ַעל־ְיֵדי  א ֵמַהְרצּוָעה ַהּנַ ַער ַהּבָ ָקה ְלזֶה ַהּצַ ְוַהַהְמּתָ

ְוַעל־ְיֵדי  ִנים[.  ּפְ ן  ַעּיֵ ַמִים  ׁשָ ּוְבִיְרַאת  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלה 

ַמִים, ַעל־ְיֵדי־ ה ּוְבִיְרַאת ׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ֲאִכיָלה ּבִ

ַחס  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ַער  ַהּצַ זֶה  יִקין  ַמְמּתִ זֶה 
לֹום: ְוׁשָ

ּוְבִיְרַאת ב.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי 
ְבִחיַנת  ּבִ ה  ַהּפֶ ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמִים,  ׁשָ
ה  ַכר זֶה ַלֲעִלּיָ ׂשְ קֹוַמת ָאָדם. ְויּוַכל ִלְזּכֹות ּבִ
ֶרת  ְמַדּבֶ ִכיָנה  ׁשְ ִלְבִחיַנת  דֹוָלה,  ּגְ יֹוֵתר 
ֲאִכיָלתֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  רֹונֹו,  ּגְ ִמּתֹוְך 
ַעל  ֶגֶדר ּבַ ּבְ אֹוֵכל הּוא  יו ׁשֶ ה, ָאז ּפִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
לֹום: ׁש ַחס ְוׁשָ ֵהָמה ַמּמָ מֹו ּבְ ַחי, ַוֲהֵרי הּוא ּכְ

ֶאל ג.  ת  ׁשֶ ְוִנּגֶ ָאה  ּבָ ִהיא  ְרָאה  ַהּיִ ר  ִעּקַ
ן ָצִריְך ִלזֵָּהר  ַעת ֲאִכיָלה, ַעל־ּכֵ ׁשְ ָהָאָדם ּבִ
יְך ַעל ַעְצמֹו  ה, ּוְלַהְמׁשִ ָ ְקֻדּשׁ ְמֹאד ֶלֱאֹכל ּבִ
ָאה ֵאָליו ָאז, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה זֹוֶכה  ְרָאה ַהּבָ ַהּיִ

אֹות א' ְוב': "ל ּבְ ְלָכל ַהּנַ

ה ְלתֹוָרה עז ִפּלָ ּתְ

ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ֶעְזִרי  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  )לח( 

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְלַגְמֵרי,  ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ִני  ּוְתַזּכֵ ָהֲעצּוִמים,  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ
ׂשּוָרה,  ּוַבּמְ ָקל  ּוְבִמׁשְ ה  ִמּדָ ּבְ ּוִבְזַמּנֹו,  ִעּתֹו  ּבְ דֹוָלה  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִתי  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלִתי 
ת ּוָבָאה ֶאל  ׁשֶ ּגֶ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ְרָאה ַהּקְ יְך ָעַלי ָתִמיד ַהּיִ ה ְלַהְמׁשִ ֱאֶמת. ְוֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ּכִ
דֹוָלה  ְגּ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ְסעּוָדה  ַעת  ׁשְ ּבִ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ב  ְוֵאׁשֵ ַדְיָקא,  ָהאֹוֶכל  ְלֵעת  ָהָאָדם 
ַצַער  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ ָהֲעצּוִמים  ֲחָסֶדיָך  ּבַ ִני  ַזּכֵ ּתְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָתִמיד.  ֶניָך  ִמּפָ
ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעַלי  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְוָכל  ְוִיּסּוִרים 
ל  ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרין ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו ַעל ּכָ ל ֲעָמֵלנּו ְוַלֲחֵצנּו, ֶאת ּכָ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ י ַאּתָ ּכִ
ל  ּסּוִרין ׁשֶ ַער ְוַהּיִ ה ָלנּו ִלְסּבֹול ַהּצַ נּו, ָקׁשֶ ְעּתֵ ְפלּות ּדַ ָכל יֹום ָויֹום, ּוְבֹעֶצם ׁשִ ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ
ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ֵמַעּתָ ְלִהְתעֹוֵרר  נּו  ְוַזּכֵ ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ָויֹום.  יֹום  ל  ּכָ
ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִיְרָאְתָך  ְוִתְהֶיה  ֱאֶמת,  ּבֶ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ ָהֶעְליֹוָנה, 
דֹוָלה  ה ּוְבָטֳהָרה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ יֵענּו ֶלֱאכֹול ּבִ נּו ְותֹוׁשִ ַזּכֵ ַעת ֲאִכיָלה ּתְ ׁשְ י ֶנֱחָטא. ּוִבְפַרט ּבִ ְלִבְלּתִ
ת ּוָבָאה  ׁשֶ ּגֶ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ְרָאה ַהּקְ ַעת ָהֲאִכיָלה ֶאת ַהּיִ ׁשְ יְך ָעֵלינּו ָתִמיד ּבִ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
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יִנים  ַהּדִ ְוָכל  ְוִיּסּוִרין  ַצַער  ִמיֵני  ל  ּכָ יק  ּוְלַהְמּתִ ל  ְלַבּטֵ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָאז,  ָהָאָדם  ֶאל 
ִחיַנת  ִמּבְ ַלֲעלֹות  נּו  ְתַזּכֵ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָרֵאל.  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלִדּבּור  ה  ְוִנְזּכֶ ר,  ְמַדּבֵ ֶגֶדר  הּוא  ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַמְדֵרַגת ָאָדם  ַחי  ַמְדֵרַגת 
ְבִחיַנת  ּבִ ֵלל  ּוְלִהּכָ ַלֲעלֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְלַדְרָגא ַעד  ְרָגא  ִמּדַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַלֲעלֹות  נּו  ּוְתַזּכֵ ָתִמיד. 

רֹוֵננּו: ֶרת ִמּתֹוְך ּגְ ִכיָנה ְמַדּבֶ ה ִלְבִחיַנת ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ָאָדם ָהֶעְליֹון, ׁשֶ

ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ַוֲחִנינּוֶתיָך,  ַרֲחֶמיָך  ֶדל  ּגֹ ְלִפי  ֲאָבל  אֹול,  ִלׁשְ יִתי  ִהְקׁשֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ׁש  ר ּוְלַבּקֵ ה ְלַדּבֵ ִחיתּות ַמְדֵרָגִתי, ֵאין ִלי ּפֶ ְפלּות ּפְ ר ְלִפי ׁשִ י ֲאׁשֶ ֱאֶמת ָיַדְעּתִ י ּבֶ ָרחֹוק ּכִ
ב  ּגָ ּלֹא ִיְהֶיה ָעצּום ְוִנׂשְ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ָ ַבר ְקֻדּשׁ ים, ְוֵאין ׁשּום ּדְ ַטּנִ ּקְ ּבַ ָבר ָקָטן ׁשֶ ֲאִפּלּו ַעל ּדָ
ְלָבֵאר.  ר  ִאי־ֶאְפׁשַ ר  ֲאׁשֶ ְוַהִהְתרֹוְממּות  ַהִהְתַרֲחקּות  ַתְכִלית  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ּוְמֻרָחק  ּוְמרֹוָמם 
עּור, ּוְמַעט  ִלי ׁשִ ים ּבְ ֶתָך ְוַעְנְוָתנּוֶתָך ְוַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ֻדּלָ ַמְענּו ֵמָרחֹוק ּגְ ָבר ׁשָ ֲאָבל ּכְ
ַעל  ֲאִפּלּו  ָך  ִמּמְ ׁש  ּוְלַבּקֵ אֹול  ִלׁשְ ה  ּפֶ ּוִפְתחֹון  ְקָוה  ּתִ ן  ַגם־ּכֵ ִלי  ֵיׁש  ן  ַעל־ּכֵ ֵעיַני.  ּבְ ָרִאיִתי 
ָבר ֵהן ּכֹל  ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ , ּוִמּמְ ָךּ ָבר ִנְמַנע ִמּמֶ י ֵאין ּדָ דֹולֹות, ּכִ ּגְ ּבַ דֹוָלה ׁשֶ ְדֵרָגה ַהּגְ ַהּמַ
ֵדי ְלַהְראֹות טּוְבָך ְוַרֲחֶמיָך  ָראָת עֹוָלֶמָך ּכְ ִביל זֶה ּבָ ׁשְ ה. ְוַרק ּבִ ָך ְמִזּמָ ֵצר ִמּמְ ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ
ה  יֹוֵתר, ִיְתַגּלֶ ב ּבְ ֲאִני ָרחֹוק ְוַחּיָ ֶ ָלם, ְוָכל ַמה ּשׁ ּתֹוְקִקים ְלַקּבְ ַוֲחָסֶדיָך ְלָכל ַהֲחֵפִצים ּוִמׁשְ
ִביל זֶה  ֶתָך, ּוִבׁשְ ֻדּלָ ר ּגְ ר זֶהּו ִעּקָ יֹוֵתר ַעל־ָיִדי ַדְיָקא, ַרב טּוְבָך ַוֲחָסֶדיָך ַוֲחִנינּוֶתיָך ֲאׁשֶ ּבְ
ה  ַאּתָ ּלּו נֹוָראֹות ִנְפָלאֹות טּוְבָך ַוֲחָסֶדיָך ַעל־ְיֵדי ׁשֶ י ֹלא ִיְתּגַ ם. ּכִ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ָראָת ּכָ ּבָ
ְמִסירּות  ּבִ יֶהם  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ָהעֹוְבִדים אֹוְתָך  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְלּצַ ָוטֹוב  ֶחֶסד  גֹוֵמל 
מֹוִני  ִאיׁש ּכָ יֶהם ַהּטֹוִבים. ֲאָבל ּבְ זֹּוִכים ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ֶ י ֵהם זֹוִכים ְלַמה ּשׁ ֱאֶמת, ּכִ ֶנֶפׁש ּבֶ
ל  ִמּכָ ִבים  ּגָ ְוִנׂשְ ְוִנְפָלִאים  ַהּנֹוָרִאים  ַוֲחִנינּוֶתיָך  ְוַרֲחָמנּוֶתיָך  ַוֲחָסֶדיָך  טּוְבָך  ַדְרֵכי  ּלּו  ִיְתּגַ
ַרְך,  ְתּבָ מֹוִני ֵאֶליָך ּתִ ב ּכָ ָקֵרב ְמֻרָחק ּוָפגּום ְוַחּיָ ּתְ ׁשֶ ר, ּכְ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ְכִלּיֹות ּבְ ַהּשִׂ
ִני  ׁשֵ ּטְ ַעל ַהְיׁשּועֹות, ַאל ּתִ יֵעִני ּבַ ים, הֹוׁשִ ּלִ י ִתְגמֹול ָעָלי. ָעְזֵרִני עֹוזֵר ּדַ יִקים ּכִ ירּו ַצּדִ י ַיְכּתִ ּבִ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִעי, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ְוַאל ּתַ

ּתֹוָרה עח

ִלְהיֹות א.  ֻמְכָרח  ם הּוא  ּגַ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ
ַעְצמֹו  ל  ּוְלַבּטֵ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ִלְפָעִמים 
ַלֲעֹסק  ְצִריִכין  י  ּכִ גֹוָתיו,  ּוֵמַהּשָׂ ֵמַהּתֹוָרה 
ְמַחּיֶה  ה  ּמֶ ּבַ ן  ּכֵ ְוִאם  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ַהּגּוף  ָצְרֵכי  ּבְ
ים הּוא  ר ַהַחּיִ אֹותֹו ָהֵעת, ֲהֹלא ִעּקַ ַעְצמֹו ּבְ
ָאז  ַעְצמֹו  ְמַחּיֶה  הּוא  י  ּכִ ע  ּדַ ַאְך  ַהּתֹוָרה. 
ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ֹקֶדם  ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ִחיַנת  ִמּבְ
ִציאּות,  ּמְ ם ָאז ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ּבַ אי ּגַ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ָהְיָתה  ָאז  ַאְך  ִנְצִחּיּות,  ִהיא  ַהּתֹוָרה  י  ּכִ
רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ּבַ לּוָלה  ּכְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ָהעֹוָלם  ּוב  ִיּשׁ תֹוְך  ּבְ ֶרת  ְוִנְסּתֶ ֶנְעֶלֶמת 
יק  ּדִ ְוַהּצַ ַמֲאָמרֹות.  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  ִמן  ּפֹוֵרׁש  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ִחיָנה  ִמּבְ ִחּיּות  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש 
ֵמַהּתֹוָרה  ַהְינּו  ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ֹקֶדם  ל  ׁשֶ זֹו 
ל  ּכָ ְמַחּיֶה  הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְעֶלֶמת,  ַהּנֶ
ּקֹוִרים  )ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ׁשּוִטים  ַהּפְ ים  ָהֲאָנׁשִ
ַוֲאִפּלּו  ׁשּוִטים  ַהּפְ ל  ּכָ י  ּכִ ָראְסַטאֶקיס(,  ּפְ

יל,  ְלַהְבּדִ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַוֲאִפּלּו  ִעים  ָהְרׁשָ
הּוא  ׁשֶ ֵמַהּתֹוָרה  ַרק  ִחּיּות  ִלין  ְמַקּבְ ם  ּלָ ּכֻ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה עח ּתִ תתלב

ְרחֹוִקים  ֵהם  ֲהֹלא  ּוֶבֱאֶמת  ים.  ַהַחּיִ ר  ִעּקַ
ֲעֵליֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ֵמַהּתֹוָרה, 
לּו ַעל  ם ְיַקּבְ ּלָ ּכֻ ֵדי ׁשֶ דֹול, ּכְ ׁשּוט ַהּגָ ִאיׁש ּפָ
דֹול ֵליֵרד  יק ַהּגָ ּדִ ָידֹו ִחּיּות. ְוָלֵכן ֻמְכָרח ַהּצַ
ׁשּוט  ּפָ ְוִלְהיֹות ִאיׁש  יטּות  ׁשִ ּפְ ְוִלּפֹל ְלתֹוְך 
ֵאיזֶה ֵעת, ְוָאז הּוא ְמַחּיֶה ַעְצמֹו ֵמַהּתֹוָרה 
ל  ְעֶלֶמת, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה הּוא ְמַחּיֶה ֶאת ּכָ ַהּנֶ
ִפי ֵקרּובֹו  עֹוָלם. ְוָכל ֶאָחד ּכְ ּבָ ׁשּוִטים ׁשֶ ַהּפְ
"ל,  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ְוֶאל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  יֹוֵתר 
יֹוֵתר,  ֹבּהַ  ּגָ ִחּיּות  ָידֹו  ַעל  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ן  ּכֵ
ִמי  ֲאִפּלּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ְעֶלֶמת.  ַהּנֶ ֵמַהּתֹוָרה 
ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלֹמד  גֹון ׁשֶ ׁשּוט ּכְ הּוא ִאיׁש ּפָ ׁשֶ
ִלְלֹמד,  ר לֹו  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ הּוא  ׁשֶ אֹו 
ם ָאז ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו  י־ֵכן ּגַ ַאף־ַעל־ּפִ
ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ּיּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ
ְעֶלֶמת, ַעל־ ַהּנֶ ַהּתֹוָרה  ִמן  ִחּיּות  ִלים  ְמַקּבְ

יטּות  ְפׁשִ ּבִ ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי 
ִנים(: ן ּפְ ִלְפָעִמים. )ְוַעּיֵ

ח ב.  לֹום ְמֹאד ּוֻמּנָ ַפל ַחס ְוׁשָ ּנָ ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ
י־ לֹום, ַאף־ַעל־ּפִ ּיֹות ַחס ְוׁשָ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ּבִ
יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  דֹוָלה  ּגְ ְקָוה  ּתִ לֹו  ֵיׁש  ֵכן 
ַהּכֹל  ְיכֹוִלין  ָידֹו  ַעל  י  ּכִ י,  ָהֲאִמּתִ דֹול  ַהּגָ
ֵהם,  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ִחּיּות  ל  ְלַקּבֵ
עֹוָלם )ַקיין  ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ן ּבֶ ַעל־ּכֵ
הּוא ֲאִפּלּו  אר ִניט ַפאר ַהאְנְדן(, ְוֵאיְך ׁשֶ ֵיאּוׁש ִאיז ּגָ

ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַפל  ּנָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ָנַפל  ִאם 
ֲעַדִין  הּוא,  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ַעְצמֹו  ַחזֵּק  ּמְ ׁשֶ ֵמַאַחר 
ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְוָלׁשּוב  ַלֲחֹזר  ְקָוה  ּתִ לֹו  ֵיׁש 
)יֹוָנה  י"  ְעּתִ ּוַ ׁשִ אֹול  ׁשְ ֶטן  "ִמּבֶ הּוא:  ר  ְוָהִעּקָ
ֵאיָנּה  ית  ְחּתִ ּתַ אֹול  ִמּשְׁ ְצָעָקה  ם  ּגַ י  ּכִ ג(.  ב, 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶנֱאֶבֶדת ְלעֹוָלם, ְוִיְצַעק ִלְפֵני ַהּשׁ
ִקיף ְוֵיֶרא  ְהֶיה, ַעד ַיׁשְ ּיִ ִמיד ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּתָ

ַמִים: ָ ה' ִמּשׁ

ְלָהָאָדם. ג.  ְמֹאד  יִקים  ַמזִּ ַהָחְכמֹות 
ַעְצָמם,  ל  ׁשֶ ָחְכָמָתם  ּבְ ִדים  ִנְלּכָ ְוַהֲחָכִמים 
ָחְכמֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ְמֹאד  ְלִהְתַרֵחק  ְוָצִריְך 
ָלֶהם  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ים,  ֲאָנׁשִ ִלְקָצת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
י  ּכִ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָחְכמֹות  יֹוְדִעים  ֵהם  ׁשֶ
הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ָלל,  ּכְ ְצִריִכים  ֵאין  ָחְכמֹות 
ֵלָמה  ׁשְ ֶוֱאמּוָנה  יטּות  ּוְפׁשִ ִמימּות  ּתְ ַרק 
יֵקי ֱאֶמת. ַאף־ַעל־ ּדִ ַרְך ּוְבַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ
ִלְבִלי  ִלזֵָּהר  ְצִריִכין  ְתִמימּות  ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ
י־ֵכן ָחְכמֹות ֵאין  ִלְהיֹות ׁשֹוֶטה, ַאף־ַעל־ּפִ
דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ָלל, ְויּוַכל ָלבֹוא ְלׂשִ ְצִריִכין ּכְ
ֵרי ַההֹוֵלְך  ִמימּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו. ַאׁשְ ַעל־ְיֵדי ּתְ

ְתִמימּות: ּבִ

ַרְך ד.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ׁש  ְלַבּקֵ ּוְצִריִכין 
י  ּכִ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ְלַהּצַ ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות 
עֹודֹו  ּבְ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  זֹּוֶכה  ׁשֶ ְלִמי  ֵרי  ַאׁשְ
ֶחְלקֹו.  ֵרי  ַאׁשְ לֹו  ֵרי  ַאׁשְ ִחּיּותֹו,  ים  ַחּיִ ּבְ
ל  ם ִלּבֹו ַעל־זֶה ְמֹאד ְלַבְלּבֵ ָבר ׂשָ ַעל ּדָ ְוַהּבַ
ו ְקרֹוִבים  ָרֵאל ֵהם ַעְכׁשָ י ִיׂשְ ֶאת ָהעֹוָלם, ּכִ
ּסּוִפין  ּכִ ו  ַעְכׁשָ ָלֶהם  ְוֵיׁש  ְמֹאד,  ץ  ַהּקֵ ֶאל 
ר ֹלא  ַרְך ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוִלים ְלַהּשׁ ְוַגְעּגּוִעים ּגְ
ַעל  יֵמי ֶקֶדם, ְוָלֵכן ֶהֱעִרים ַהּבַ ֹזאת ּבִ ָהָיה ּכָ
ל  ה ׁשֶ עֹוָלם ְמֻפְרָסִמים ַהְרּבֵ ָבר ְוֵהִקים ּבָ ּדָ
ים ִהְכִניס  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ין ַהּצַ ֶקר, ְוַגם ּבֵ ׁשֶ
ֵאין ֶאָחד יֹוֵדַע ֵהיָכן ָהֱאֶמת,  ַמֲחֹלֶקת ַעד ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ְמֹאד ֵמַהּשׁ ן ְצִריִכין ְלַבּקֵ ַעל־ּכֵ

יק ָהֱאֶמת: ּדִ ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ
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ה ְלתֹוָרה עח ִפּלָ ּתְ

ֶאת  ְלַהְראֹות  ַהִחּלֹוָת  ה  ַאּתָ ֱאֹלִהים  ֲאֹדָני  ֵלאֹמר,  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְיֹהָוה  ֶאל  ן  ָוֶאְתַחּנַ )לט( 

יָך  ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ר ִמי ֵאל ּבַ ְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאׁשֶ ּגָ ָך ֶאת  ַעְבּדְ
ן ָהָהר ַהּטֹוב ַהזֶּה  ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ָרה ּנָ ְוִכְגבּורֹוֶתיָך. ֶאְעּבְ
ֵאינֹו ָראּוי ָלחֹון, ְמַרֵחם ֶאת ִמי  ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוֵנן ֶאת ִמי ׁשֶ ָבנֹון. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוַהּלְ
ְכָלִלּיּות  ים ּבִ יָת ֲחָסִדים ַרּבִ ָכל ּדֹור ָודֹור. ּוְכָבר ָעׂשִ ם ּבְ ה ֶחֶסד ִחּנָ ֵאינֹו ָראּוי ְלַרֵחם, עֹוׂשֶ ׁשֶ
ָפל  ָ י ַהּשׁ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַגם ִעּמִ ָכל ּדֹור ָודֹור, ַעד ֵהּנָ ּוִבְפָרִטּיּות ּבְ
יָרה  ׁשִ ָמֵלא  ִפי  ְוִאּלּו  ר.  ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  יעּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ַרּבֹות  ְוטֹובֹות  ֲחָסִדים  ָגַמְלּתָ  ְבזֶה  ְוַהּנִ
ּוְלָפֶאְרָך  ֲחָך  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלָך  ְלהֹודֹות  ָיַמי  ל  ּכָ יק  ַאְסּפִ ֹלא  ְוכּו',  יו  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ ה  ִרּנָ ּוְלׁשֹוִני  ם  ַכּיָ
י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  י  ִמּנִ ַאַחת  ר  ּוְלַסּפֵ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ְמָך,  ׁשִ ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ּוְלָבֵרְך 
יָת  ר ָעׂשִ ם ֲאׁשֶ י ִחּנָ ים ַוֲעצּוִמים ַחְסּדֵ ים ְוִנְפָלאֹות ַוֲחָסִדים ַרּבִ ָעִמים ַהּטֹובֹות ִנּסִ ְרָבבֹות ּפְ
ף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום.  ם ְיֹהָוה ִאּכַ ה ֲאַקּדֵ ּמָ ר, ּבַ י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ ִעּמִ
ר  י ָכל ֶחֶסד ָוֶחֶסד ֲאׁשֶ ה, ּכִ ִחּלָ ר ּתְ י ַאְתִחיל ְלַדּבֵ ַמְלּתָ ִעּמִ ר ּגָ ם ֲאׁשֶ ַנת ִחּנָ ּוֵמֵאיזֶה אֹוַצר ַמּתְ
ִני  ים ִחזְַּקּתָ ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ נֹות ִחּנָ גּום, הּוא אֹוַצר ָמֵלא ַמּתְ י ַהחֹוֵטא ְוַהּפָ יָת ִעּמִ ָעׂשִ
ִני  ַוֲעַזְרּתַ  , ַחְרּתָ ֶהם ּבָ ר ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ ְכָלל ִיׂשְ יָתִני ִלְהיֹות ּבִ ְוִזּכִ ְתׁשּוַקת ֱאמּוָנֶתָך,  ּבִ
ַרֲחֶמיָך  יַתִני ּבְ ר ִזּכִ ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות, ֲאׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ָכל ֵעת ַלְחטֹוף ִמזֶּה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר ּכַ ּבְ
ְוִלְבּדֹל  ְוִלְפרֹוׁש  ִמְצֹות,  ה  ּמָ ּכַ ּוְלַקּיֵם  ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ּבַ ְמַעט  ַלֲעֹסק  ֵעת  וְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ
ִאים,  ֶדֶרְך ַחּטָ ִעים, ְוִלְבִלי ַלֲעמֹוד ּבְ ֲעַצת ְרׁשָ ֶעְזִרי ִלְבִלי ֵליֵלְך ּבַ ה ֲעֵבירֹות. ְוָהִייָת ּבְ ּמָ ִמּכַ
ַע ֵאֶליָך,  ְעּגֵ ּתֹוֵקק ְוִלְכסֹוף ּוְלִהְתּגַ ָכל ֵעת ְלִהׁשְ י ּבְ ב ֵלִצים. ְוִהְכַנְסּתָ ּבִ מֹוׁשַ ב ּבְ ְוִלְבִלי ֵליׁשֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ תֹוְך  ּבְ י  ִעּמִ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב  ָמה  ּוְתִמיֶמיָך,  ִליֵרֶאיָך  ר  ּוְלִהְתַחּבֵ
ֵבית  ָהיּו ְגנּוִזים ּבְ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ נֹות ְיָקרֹות ּכָ ה, ַמּתָ ֵאּלֶ נֹות טֹובֹות ּכָ ר ָנַתּתָ ָלנּו ַמּתָ ָך, ֲאׁשֶ ַעּמֶ
לֹום, ְוֵהִביא ָלנּו  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ יְתָך, ֹמׁשֶ יַע ָוַרב, ֶנֱאַמן ּבֵ א מֹוׁשִ ּבָ ָנזֶיָך ֵמעֹוָלם, ַעד ׁשֶ ּגְ
וּו ָבּה, ַרּבֹות  ר ֵאין ֲעֹרְך ֵאֶליָה, ְוָכל ֲחָפִצים ֹלא ִיׁשְ ֲעׁשּוִעים יֹום יֹום, ֲאׁשֶ ה ְגנּוָזה ׁשַ ֶחְמּדָ
יֹום  ָכל  ּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ְוִעם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ֱאֹלַהי ִעם  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ
ר. ְוַעל  ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ בֹוֶתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲעֹרְך ֵאֶליָך ַאּגִ ָויֹום, ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ
ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסּפֵ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ּכֻ
נּו ְוַעל  ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדיָך ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ַעל ַחּיֵ
י ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך ְוַהְמַרֵחם  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ּכִ ּבְ ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ
אִתי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ר ּבָ ה ֲאׁשֶ ינּו ָלְך. ְוַעּתָ י ֵמעֹוָלם ִקּוִ י ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך ּכִ ּכִ
ָרֵאל  ִני ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ם, ְוַזּכֵ ַנת ִחּנָ ִני ֵמאֹוַצר ַמּתְ ִמיד. ָחּנֵ ם ּתָ י ִחּנָ ֲאבֹוֵתינּו ָמֵלא ַחְסּדֵ
ֹות  ְקֻדּשׁ ר  ֵמֶעׂשֶ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ׁשָ ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ אּוַלי  ַהזֹּאת,  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ְמֵהָרה  ַקל  ִחיׁש 
ה  ׁש ּוְלַטֵהר ַעְצִמי ֵמַעּתָ ֱאֶמת, ּוְלַקּדֵ ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ם, ּבְ לּולֹות ׁשָ ַהּכְ

ֱאֶמת: ַמִים ּבֶ ְוַעד עֹוָלם, ְוִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ׁשָ
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ַתח,  ּפֶ ּבַ ָעִני  ּכְ אִתי  ּבָ ַרק  ֹראׁש,  ְלָהִרים  ֵמַצח  ְוֹלא  ר  ְלַדּבֵ ה  ּפֶ ִלי  ֵאין  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ם  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ִגים,  ִעּלְ ּוִבְלׁשֹון  ל  ְמֻבְלּבָ ַדַעת  ּבְ ׁש  ּוְמַבּקֵ ׁשֹוֵאל  ַע,  ְוַהּפֹוׁשֵ ְוַהחֹוֵטא  ב  ַהַחּיָ
ְוָזכּו  ַרּבֹות,  ְמִניעֹות  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ זָּכּו  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ְלַבד, 
י  ַמְכּתִ ּתָ ְלַבד  ְוֹכָחם  ְזכּוָתם  ּבִ ֵאי עֹוָלם.  ּבָ ל  ּכָ ם ַעל  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ יְך ָהאֹוַצר  ּוְלַהְמׁשִ ַלְחּתֹור 
ִני ֵמָהאֹוַצר  ָחּנֵ ּתְ ם, ׁשֶ ַנת ִחּנָ ָך ַמּתְ ׁש ִמּמְ אֹול ּוְלַבּקֵ ה, ִלׁשְ ה ַגם ַעּתָ ְיֵתדֹוַתי, ָלֹבא ְלָפֶניָך ַעּתָ
ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ָחּנֵ ּתְ ם  ָ ִמּשׁ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  ְועֹוֵמד  תּוַח  ַהּפָ ם,  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ
ְוַעד  ה  מֹור ֵמַעּתָ ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ יָך ֵאֵלְך  ֻחּקֶ ּבְ ר  ה ֵאת ֲאׁשֶ ְוַתֲעׂשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך 
ְמֵהָרה  ַקל  ִחיׁש  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוָהֵעָצה,  ִתיב  ְוַהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ֵדִני  ּוְתַלּמְ ְותֹוֵרִני  ִני  ּוְתַזּכֵ עֹוָלם, 
ֹבא  ְלּבּוִלים ַהּמֹוְנִעים אֹוִתי ִמּלָ ְכסּוִכים ְוַהּבִ ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוַהּסִ ל ַהּמְ ג ַעל ּכָ ַלֲעֹבר ּוְלַדּלֵ
ל  עֹוָלם, ּוִבְפָרט ּכָ ּבָ ל ִמיֵני ְמִניעֹות ׁשֶ ָאר ּכָ ָרֵאל, ֵהן ְמִניעֹות ֵמֲחַמת ָממֹון, ֵהן ׁשְ ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ל ְמֵהָרה ְמֵהָרה, ּבְ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ה ְלׁשַ ר ַלּכֹל ֶאְזּכֶ ֲאׁשֶ ִמיֵני ְמִניעֹות ַהּמַֹח, ַהּכֹל ּכַ
ם  ׁשָ יְך  ּוְלַהְמׁשִ לֹום,  ׁשָ ּבְ ם  ְלׁשָ ָלֹבא  ה  ְוֶאְזּכֶ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוָלֹבא  ֵליֵלְך  ָסמּוְך  ּבְ ְמֵהָרה 
ֵהם  ָרֵאל, ׁשֶ ֶאֶרץ־ִיׂשְ לּוִלים ּבְ ֹות ַהּכְ ר ְקֻדּשׁ ל ָהֶעׂשֶ ֵלָמה ִמּכָ ה ְוָטֳהָרה ְוִיְרָאה ׁשְ ָ ָעַלי ְקֻדּשׁ
ֶרת  לּוִלים ְוֶנְעָלִמים ָהֲעׂשֶ ֶהם ּכְ ר ּבָ ָראָת עֹוָלֶמָך, ֲאׁשֶ ֶהם ּבָ ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ִחינֹות ֲעׂשָ ּבְ
ֹות  ְקֻדּשׁ ר  ֶעׂשֶ ַמֲאָמרֹות  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ רֹות  ּבְ ַהּדִ
ִני  ַזּכֵ ְונֹוָרא,  ָאיֹום  יר  ַאּדִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  דֹוׁשֹות.  ַהּקְ ְראֹות  ַהּיִ ל  ִמּכָ לּוִלים  ּכְ ה,  ָהֵאּלֶ
ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה,  ָהֵאּלֶ ְראֹות  ְוַהּיִ ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ְלָכל 
ְבֵרי  ל ּדִ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ּכָ ד ִלׁשְ ִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ֱאֶמת ּבְ ָך ּבֶ ּוְלָעְבּדְ

ַאֲהָבה: תֹוָרֶתָך ּבְ

ל  ּלֵ ִריִכין ְלִהְתּפַ ּצְ נּו ׁשֶ ָבר הֹוַדְעּתָ ה ָיַדְעּתָ אֹוִתי, ַאְך ּכְ ר ְוַאּתָ ל עֹוָלם, ָמה ֲאַדּבֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ְתִפּלָ ה ּבִ י ְיֵתדֹוַתי ָלֹבא ַגם ַעּתָ ַמְכּתִ ה, ְוַעל זֶה ּתָ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ֶפה ָמֵלא, ְוַאּתָ ּבְ
קֹום  ה ִמּמָ ַעל ַהֶחְמָלה ְוַהֲחִניָנה, ַוֲאִני ְמַקּוֶ ַעל ַהֶחֶסד, ּבַ ַעל ָהַרֲחִמים, ּבַ ְוַתֲחנּוִנים ְלָפֶניָך ּבַ
ֶאְמָצא  ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ֶאְזּכֶ ֶ ם ַמה ּשׁ ה ׁשָ ָרֵאל, אּוַלי ֶאְזּכֶ ם, ַלֲעלֹות ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֲאִני ׁשָ ׁשֶ
ֱאֶמת  ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָמּה, ּבְ ה ְלַקּיְ ֶאְזּכֶ ית ׁשֶ ּיִ ֶדֶרְך ְוָנִתיב ְוֹכַח ְוֵעָצה ֲאִמּתִ
בֹות  ב ַמֲחׁשָ ַמִים, חֹוׁשֵ ָ ּשׁ ּבַ ה ְוַעד עֹוָלם. ָאִבי ׁשֶ ֱאֶמת ֵמַעּתָ ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ּבְ
ְאטֹום ָאְזְנָך  ְקָוִתי, ְוַאל ּתַ יֵרִני ִמּתִ ְחּפִ ּתַ ְבִרי, ְוַאל  ִני ִמּשִׂ ִביׁשֵ ח, ַאל ּתְ ִנּדָ ָך  ח ִמּמְ ִיּדַ ְלַבל 
ׁשּוָקִתי ְוִכּסּוִפי,  ֶניָך ִמּתְ יר ּפָ ְסּתִ ץ ֶאת ְלָבְבָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון, ְוַאל ּתַ ִמזֲַּעָקִתי, ֹלא ְתַאּמֵ
ֱאֶמת. ֶיֱהמּו ְוִיְכְמרּו ֵמֶעיָך ָעַלי, ּוְתָקְרֵבִני  ּתֹוֵקק ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ֲאִני ִנְכָסף ּוִמׁשְ ּמָ ר זֶה ּכַ ֲאׁשֶ
י  ּכִ ִמְפָעַלי.  ּכְ ְגְמֵלִני  ּתִ ְוַאל  ֲחָטַאי,  ּכַ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ֱאֶמת,  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדֶתָך  ֵאֶליָך  ה  ֵמַעּתָ
ה ְוַעד סֹוף, ּוְבָיְדָך ַהּכֹל, ּוְבָיְדָך ְלָהִסיר  ִחּלָ ה יֹוֵדַע ְמקֹוִמי ִמּתְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ִיְצִרי, ְוַאּתָ ַאּתָ
י  ּכִ ר ֲהֵרעֹוִתי.  ַוֲאׁשֶ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּגּוִפי,  ְוַעזּּות  ֲאָוִתי,  ּתַ ְוֹתֶקף  י,  ָעְרּפִ יּות  ְוַקׁשְ ְלָבִבי  רֹוַע 
י ֶאת ְיָהִבי,  ַלְכּתִ ל ּוְלַחזֵּק ַלּכֹל. ְוָעֶליָך ְלַבד ִהׁשְ ָיְדָך ַהּכֹל, ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ ּבְ
ֵצר  יַע, ֵהן ּכֹל ּתּוָכל ְוֹלא ִיּבָ ּבֹור ְוַרב ְלהֹוׁשִ ה ּגִ י ַאּתָ ָען ְוִנְתָלה ְוִנְסָמְך, ּכִ ָעֶליָך ְלַבד ֲאִני ִנׁשְ
ְרָפֵאִני  )ְיֹהָוה( ֱאֹלָהי,  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוָאׁשּוָבה  יֵבנּו  ֲהׁשִ ה.  ֲעׂשֶ ּתַ ְלָך ַמה  ֹיאַמר  ּוִמי  ה,  ְמִזּמָ ָך  ִמּמְ



ה ְלתֹוָרה עח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתלהּתִ

ִני  ָחּנֵ ה.  ָאּתָ ִתי  ְתִהּלָ י  ּכִ ָעה  ׁשֵ ְוִאּוָ יֵעִני  ַהּגּוף, הֹוׁשִ ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֵאָרֵפא. ְרפּוַאת  ְיֹהָוה 
ְתִמימּות  ֱאֶמת, ַההֹוְלִכים ּבִ דֹוִלים ָהֲעָנִוים ּבֶ יִקים ַהּגְ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ם ּבְ ַנת ִחּנָ ֵמאֹוַצר ַמּתְ
ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלַגְמֵרי  ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ּכַ ַעְצָמם  ים  ְועֹוׂשִ ֱאֶמת,  ּבֶ
קֹום  ם אֹוִתי ִמּמָ יּהַ ּגַ ר ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלָהִרים ּוְלַהְגּבִ ָתם ּוַמֲעָלָתם ְוֹעֶצם ּכָֹחם, ַעד ֲאׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ
ל ַמה  ן ּכָ ָרֵאל, ּוְלַזּכֹות אֹוִתי ּוְלַתּקֵ ם ְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך, ְוַלֲהִביֵאִני ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֲאִני ׁשָ ׁשֶ
י, ֵלב ָטהֹור  ַחְתּתִ ר ׁשִ ל ֲאׁשֶ ֹכָחם ֵאת ּכָ ן ּבְ ֲאַתּקֵ י, ְוֹלא ֵאֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַעד ׁשֶ ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ ּשׁ
ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני,  ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ י, ָהׁשִ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ּבְ
י  ל ַהּיֹום, ַנְפׁשִ י ָיַדי ּכָ ּתִ ַרׂשְ י. ּפֵ י ַכּפָ ְחּתִ ּטַ י ֵאֶליָך ְלַבד ׁשִ יֵעִני, ּכִ יֵעִני הֹוׁשִ ָעְזֵרִני ָעְזֵרִני, הֹוׁשִ
י ַתְנֵחִני.  ּנִ צּור ָירּום ִמּמֶ י ּבְ ֲעטֹוף ִלּבִ ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה. ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶליָך ֶאְקָרא ּבַ ּכְ
ה  נּו ֶאל ֵאל־ָחי. ֱאֹלִהים ֵאִלי ַאּתָ ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ י ְלַחְצרֹות ְיֹהָוה ִלּבִ ְלָתה ַנְפׁשִ ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיָך  ן ּבַ ִלי ָמִים. ּכֵ ה ְוָעֵיף ּבְ ֶאֶרץ ִצּיָ ִרי ּבְ ַמּה ְלָך ְבׂשָ י ּכָ ֲחֶרָךּ ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ ֲאׁשַ

ָך ּוְכבֹוֶדָך: ִלְראֹות ֻעזְּ

ַרֵחם  ּתְ ה ְלֵהִטיב, ׁשֶ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֱאֶמת,  יטּות ּבֶ ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ַדְרֵכי ַהּתְ ֵדִני ְוַתְדִריֵכִני ּבְ ים, ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָעַלי ּבְ
ֱאמּוָנה  יטּות ּבֶ ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ְיֹהָוה ֱאֹלָהי,  ִמים ִעם  ה ִלְהיֹות ּתָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ֶהֶבל  ל  ׁשֶ ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ָרה  ִויׁשָ ֵלָמה  ׁשְ
ַוֲאִני  ֵלָמה.  ׁשְ ֶוֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ מּור  ּגָ ּוְתִמימּות  יטּות  ׁשִ ּפְ ַעל־ְיֵדי  י ִאם  ּכִ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב 
גּוף ָוֶנֶפׁש,  ר ַהזֶּה ּבְ לּות ַהּמַ ֹתֶקף ַהּגָ ה ּבְ ֹעֶמק ְנִפיָלֵתינּו ַעּתָ ֲאִפּלּו ּבְ ַמֲאִמין ּוֵמִבין ֵמָרחֹוק ׁשֶ
ם ָיכֹול ְלַהֲחיֹות  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ּבַ ל ָאָדם  ּכָ ׁשֶ ֶוֱאמּוָנה,  יטּות  ּוְפׁשִ ִמימּות  ּתְ ל  ָרִכים ׁשֶ ּדְ ֵיׁש 
ִמימּות  ַהּתְ ַדְרֵכי  ַעל־ְיֵדי  ְנכֹונֹות  ְוֵעצֹות  ר  ָיׁשָ ֶדֶרְך  לֹו  ְוִלְמֹצא  ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ַעְצמֹו  ֶאת 
ם ְיכֹוִלים  ּלָ ַפל, ּכֻ ּנָ ְמקֹום ׁשֶ ַפל ְלִ ּנָ ָכל ָמקֹום, ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ יטּות ֵאיְך ִלְמֹצא אֹוְתָך ּבְ ׁשִ ְוַהּפְ
ְתִמימּות  ק ֵאֶליָך, ּוְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵס אֹוְתָך ּבִ ִפיָלָתם ִויִריָדָתם, ּוְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַדּבֵ ַלֲעלֹות ִמּנְ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ , ּכְ ה ָחַפְצּתָ י ְבֵאּלֶ ֵלָמה, ּכִ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ה ְוַתֲחנּוִנים ּבֶ ְתִפּלָ יטּות ּבִ ּוְפׁשִ
ֵרי ְתִמיֵמי  ְרֵתִני, ְוֶנֱאַמר, ַאׁשְ ִמים הּוא ְיׁשָ ֶדֶרְך ּתָ ִדי הֹוֵלְך ּבְ ֶבת ִעּמָ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלׁשֶ ֵעיַני ּבְ

תֹוַרת ְיֹהָוה: ָדֶרְך ַההֹוְלִכים ּבְ

ְמּתָ  ָראָת ְוִקּיַ ם, ּבָ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִחּנָ ה ּבְ ָכל ּדֹור, ַאּתָ ם ּבְ ה ֶחֶסד ִחּנָ ל עֹוָלם, עֹוׂשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֶחֶסד  י ִאם ּבְ ֹלא תֹוָרה, ּכִ ָאז ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵם ּבְ ן ּתֹוָרה, ׁשֶ עֹוָלְמָך כו דֹורֹות קֹוֶדם ַמּתַ
ַנת  ים, ּוְפַתח ָלנּו אֹוָצְרָך ַהּטֹוב, אֹוַצר ַמּתְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ם ְלַבד. ַרֵחם ָעֵלינּו ַגם ַעּתָ ִחּנָ
ְבֵרי  ִמּדִ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ָאנּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ֵעת,  ָכל  ּבְ ם  ִחּנָ ְוֶחֶסד  ְצָדָקה  נּו  ִעּמָ ה  ַוֲעׂשֵ ם,  ִחּנָ
ל טּוב, ּוְתַקּיֵם  ִפיַע ָעֵלינּו ּכָ ים, ְוַתׁשְ ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ יִקים ַהּגְ ּדִ ְזכּות ַהּצַ תֹוָרה, ַרֵחם ָעֵלינּו ִבּ
ן ּתֹוָרה, ִרּבֹונֹו  ם, כ"ו דֹורֹות קֹוֶדם ַמּתַ ֶחֶסד ִחּנָ ְמּתָ עֹוָלְמָך ּבְ ּיַ ּקִ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ֶחֶסד ִחּנָ אֹוָתנּו ּבְ
יֹוָמם  תֹוָרְתָך  ִדְבֵרי  ּבְ ַלֲהגֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
ְמָך  ְלׁשִ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹוָלה  ְגּ ַהְתָמָדה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ָוָלְיָלה, 

ֱאֶמת: דֹול ּבֶ ַהּגָ



ה ְלתֹוָרה עח ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתלו

ִעימּות  ְוַהּנְ ָהַעְמקּות  יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ּתֹוָרֶתָך,  ַתְלמּוד  ּבְ י  ִלּבִ ֶאת  ח  ְוִתְפּתַ
ה  ֶאְזּכֶ ָכל ֵעת ׁשֶ ֵדִני ּבְ ִמיָמה. ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ הֹוָרה ְוַהּתְ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ ִתיקּות ׁשֶ ְוַהּמְ
ִלְלֹמד  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִקּיּוָמּה,  זֶהּו  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ּטּוָלּה  ּבִ ִעְנַין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֱאֶמת  ּבֶ ִמיד  ּתָ ֵליַדע 
ָיֶפה  ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ל,  ּטֵ ְלִהְתּבַ ַהּמּוְכָרח  ַמן  ַהזְּ ן  ּוְלַכּוֵ ְוֵליַדע  דֹוָלה,  ְגּ ַהְתָמָדה  ּבְ ָוַלְיָלה  יֹום 
ר ָוָדם ֲאַנְחנּו  ׂשָ י ּבָ י ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֲאדֹון ּכֹל, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ּכִ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו. ּכִ ִעּתֹו ּבְ ּבְ
ְזַמן  ְצִריִכין  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ּמּוד  ִמּלִ ִלְפָעִמים  ְקַצת  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ ּוְבֶהְכֵרַח  קֹוַרְצנּו,  ּוֵמחֹוֶמר 
ֶהְכֵרִחּיּות  ָאר  ּוׁשְ ְרָנָסה  ּפַ ָצְרֵכי  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ַהּגּוף,  ִקּיּום  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִליׁשֹון  ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹול 
יֹוֵתר  ּמּוד  ַהּלִ ֵמִרּבּוי  ל  ְלּבֵ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֶאת  ַח  ְלַפּקֵ ִלְפָעִמים  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ אֹו  ַהּגּוף, 
אי ָהָיה ָראּוי  ַוּדַ ה, ּבְ דֹוׁשָ ת ְמִתיקּות ּוְנִעיַמת ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ַ ה. ּוֶבֱאֶמת ְלִפי ֹעֶצם ְקֻדּשׁ ּדָ ֵמַהּמִ
ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו,  י ִהיא ַחּיֵ ה, ּכִ ָעה ַקּלָ ְבֵרי תֹוָרה ֲאִפּלּו ׁשָ ל ְלעֹוָלם ִמּדִ ּטֵ ָלנּו ִלְבִלי ְלִהְתּבַ
ר  זֶּה ִאי־ֶאְפׁשַ יָת ָלנּו ׁשֶ ּלִ ָבר ּגִ ים ֲאִפּלּו ֶרַגע ַאַחת. ַאְך ּכְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ר ִלְפרֹוׁש ֵמַחּיִ ְוֵאיְך ֶאְפׁשַ
ִביל  ׁשְ ל ִלְפָעִמים ּבִ ּטֵ ֶהְכֵרַח ְצִריִכין ְלִהְתּבַ י ּבְ ָלל, ּכִ ל ּכְ ּטֵ עֹוָלם ִלְבִלי ְלִהְתּבַ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ּבְ
יִקים  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  נּו  ְוַזּכֵ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ַעל־ּכֵ ְכָרִחים.  ַהּמֻ ַהּגּוף  ָצְרֵכי 
ְפָלִאים,  ַהּנִ יטּוָתם  ׁשִ ּפְ ּוְבַדְרֵכי  ָתם  ָ ּוְקֻדּשׁ תֹוָרָתם  ּבְ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ִמים  ַהְמַקּיְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ
ַנת  ָכל ֵעת, ֵמָהאֹוַצר ַמּתְ ה ְוַחּיּות ְוָכל טֹוב ּבְ ָ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ֹכָחם ּוְזכּוָתם ְלַהְמׁשִ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ֵטִלים ִמן  ּבְ ֵעת ׁשֶ ין ֶאת ַעְצָמם ּבְ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ֵהם ְמַחּיִ תּוַח ְועֹוֵמד ִלְפֵניֶהם. ֲאׁשֶ ם ַהּפָ ִחּנָ
ֵהן  ָראְסַטאִקיס(,  ּפְ ּקֹוִרים  )ׁשֶ עֹוָלם   ּבָ ׁשֶ ׁשּוִטים  ַהּפְ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ֶאת  ין  ְמַחּיִ ֵהם  ּוָבזֶה  ַהּתֹוָרה, 
ִחים  ּנָ י ָהָאֶרץ, ַוֲאִפּלּו ַהּמֻ י ֶהָהמֹון ְוַעּמֵ ֵטִלים ִמן ַהּתֹוָרה, ְוֵהן ַאְנׁשֵ ּבְ ֵעת ׁשֶ ֲעֵלי תֹוָרה ּבְ ּבַ
ין ַעל־ ְמַחּיִ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ַעְלָמא,  ּדְ ַוֲאִפּלּו אּוִמין  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  יו  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ּבִ

יִכים  ׁשּוִטים ְלַגְמֵרי, ּוַמְמׁשִ ים ּפְ ֲאָנׁשִ ים ַעְצָמם ִלְפָעִמים ּכַ עֹוׂשִ ְפָלִאים, ׁשֶ ְיֵדי ַדְרֵכיֶהם ַהּנִ
ם ַעל־ ֶחֶסד ִחּנָ ָהָיה ִמְתַקּיֵם ָהעֹוָלם ּבְ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ּיּום ָהעֹוָלם קֹוֶדם ַמּתַ ַפע טֹוב ִמּקִ ַחּיּות ְוׁשֶ

ָרֵאל: ֶרְך ִלְכּבֹוׁש ֶאֶרץ־ִיׂשְ הּוא ַהּדֶ ְעֶלֶמת, ׁשֶ ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּנֶ

ַהּנֹוָרִאים  יִקים  ּדִ ּצַ ּבַ ִמיד  ּתָ ֵלל  ּוְלִהּכָ ְלִהְתָקֵרב  ְוָעְזֵרנּו  נּו  ַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ֶאָחד  ל  ּכָ ֵמַהּתֹוָרה,  ִרחּוָקם  ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְלַהֲחיֹות  ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֵאּלּו 
ְוִקּיּום  ְוַחּיּות  ַח  ּכֹ ה ֵאין ָלנּו ׁשּום  י ַעּתָ ּכִ ה יֹוֵדַע ָמֵלא ַרֲחִמים,  י ַאּתָ ּכִ ִפי ִרחּוקֹו.  ּכְ ְוֶאָחד 
נּו ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם,  ים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאּלּו, ְוָעְזֵרנּו ְוַזּכֵ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ י ִאם ּבְ ּכִ
ֱאֶמת  יטּות ּבֶ ׁשִ ִמימּות ְוַהּפְ ַדְרֵכי ַהּתְ ֱאֶמת, ְלִהְתַנֵהג ּבְ ַדְרֵכיֶהם ּבֶ ְבֵריֶהם ְוֵליֵלְך ּבְ ּוְלַקּיֵם ּדִ
ַח  ּמֵ ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצִמי ּוְלׂשַ ָלל. ְוֶאְזּכֶ ל ָהעֹוָלם ּכְ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ׁשֶ ֵלָמה, ּבְ ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ
ה ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין  ר ַהּכֹל. ְוֶאְזּכֶ ִהיא ְיסֹוד ְוִעּקָ י ָתִמיד ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְלַבד, ׁשֶ ֶאת ַנְפׁשִ
ֵהם  רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ָרה ַמֲאָמרֹות ּוָבֶהם ֶנֱעָלִמין ֲעׂשֶ ֲעׂשָ ָראָת עֹוָלְמָך ּבַ ה ּבָ י ַאּתָ ִמיד, ּכִ ּתָ
ָלאכֹות ְוָהֲעָסִקים  עֹוָלם, ּוְבָכל ַהּמְ ּבָ ָבִרים ְוַהֲחָפִצים ׁשֶ ה, ּוְבָכל ַהּדְ דֹוׁשָ ָלל ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ּכְ
ָרה  ָהֲעׂשָ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ם  ֻכּלָ ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ּיֹות  ַוֲעׂשִ ְוִדּבּוִרים  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ָכל  ּבְ ן,  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ְוַהּמַ
רֹות  ּבְ ֶרת ַהּדִ ָרה ַמֲאָמרֹות ֶנֱעָלִמין ָהֲעׂשֶ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ר ּבְ ם, ֲאׁשֶ ּלָ ֶהם ִנְבְראּו ּכֻ ּבָ ַמֲאָמרֹות ׁשֶ
ַרְך ְוַהּתֹוָרה  ם ִיְתּבָ ֵ ק ֶאת ַעְצִמי ֶאל ַהּשׁ ר ּוְלַדּבֵ ֵ ה ְלַקּשׁ ָלל ַהּתֹוָרה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ֶאְזּכֶ ֵהם ּכְ ׁשֶ
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מּוְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ ֵעת  ּבָ ֲאִפּלּו  ֱאֶמת,  ּבֶ יטּות  ּוְפׁשִ ִמימּות  ּתְ ֶדֶרְך  ּבְ ָוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ ָתִמיד 
עֹוָלם, ְוֹלא  ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ץ ֶאת ְלָבִבי ִלְבִלי ִלּפֹול ִמּשׁ ל ִמן ַהּתֹוָרה. ּוְתַחזֵּק ּוְתַאּמֵ ּטֵ ְלִהְתּבַ
עֹוָלם. ְוֵאַדע ְוַאֲאִמין  ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ְעִתי ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא ְלַהֲחִליׁש ֶאת ּדַ ָבר ְוַהּסִ ַעל ּדָ יּוַכל ַהּבַ
הּוא,  הּוא, ֵאיְך ׁשֶ ָלל, ֵאיְך ׁשֶ עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ֵלָמה ַוֲחָזָקה ָתִמיד, ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ב  ל ּוְמַסּבֵ ה ְמַגְלּגֵ ָכל ֵעת, ְוַאּתָ ל ָאָדם ּבְ ה ֶאת ּכָ ה ְמַנּסֶ י ַרֲחֶמיָך ֹלא ָכִלים ְלעֹוָלם. ְוַאּתָ ּכִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ָידֹו  ְיַחזֵּק  ָהָאָדם  ׁשֶ ָחֵפץ  ה  ְוַאּתָ ִנְפָלאֹות,  ְוִסּבֹות  ְלּגּוִלים  ּגִ ָאָדם  ל  ּכָ ִעם 
ֵעיֶניָך  י ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ְדִאְתֲאִביד, ְוָיָקר ְוָחִביב ּבְ הּוא, ּכִ מֹו ׁשֶ ָכל ֵעת, ַאף ִאם הּוא ּכְ ּבְ
הּוא  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ֵאֶליָך  ְלִהְתָקֵרב  ַעְצמֹו  א  ְמַנּשֵׂ ָהָאָדם  ׁשֶ ּוְתנּוָעה  נּוָעה  ּתְ ל  ּכָ ְמֹאד,  ְמֹאד 
ָכל  ָכל ֵעת ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבְ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְלַקּוֹות ּוְלַצּפֹות ּבְ ם, ּוְמַחזֵּק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ׁשָ
ים  ְוַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלֵאי ֲחָסֶדיָך  ּפִ ִנְפָלא ֵמֹעֶצם  יָת ָלנּו ִהְתנֹוְצצּות  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעם ֵמָחָדׁש.  ּפַ
ָכל ֵעת,  קּו ָיֵדינּו ּבְ נּו ְוִחזְּ ָאֲחזּו ּבָ ים, ׁשֶ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ יֶקיָך ַהּקְ ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי ַצּדִ

ָלל': עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ִמיעּו אֹוָתנּו 'ׁשֶ דֹול ְוִהׁשְ קֹול ּגָ ְוָקְראּו ּבְ

לּות  סֹוף ַהּגָ ֵעת ּבְ ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ב ׁשֶ ה יֹוֵדַע ַמֲעָמד ּוַמּצָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֹבא גֹוֵאל  ּיָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ָוֶרַגע ׁשֶ ה ּבְ ה ְמַצּפֶ נּו, ְוַאּתָ ר ָקרֹוב ָלֹבא ֵעת ִקּצֵ ר ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ַהּמַ
ּתֹוְקִקים ְוִנְכָסִפים ֵאֶליָך ְוַלֲעבֹוָדְתָך  ִעים ּוִמׁשְ ְעּגְ ָרֵאל ִמְתּגַ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ִצְדֵקנּו, ְוַנְפׁשֹות ַעּמְ
ְלָאְרּכֹו  מֹו  ַעּצְ יַח  ִהּנִ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֲאָבל  ֵמעֹוָלם.  ֹזאת  ּכָ ָהְיָתה  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ
גֹוְרָיא  ה ַקּטֵ עֹוָלם, ְוַנֲעׂשָ דֹול ּבָ ל ֶאת ָהעֹוָלם ְמֹאד ְמֹאד, ְוִהְכִניס ַמֲחֹלֶקת ּגָ ּוְלָרְחּבֹו, ּוִבְלּבֵ
לּו.  ִאים ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכׁשָ ָך ִמְתַנּשְׂ ִריֵצי ַעּמְ ֵני ּפָ ים ִמּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוַרּבִ ין ַהּתַ דֹוָלה ּבֵ ְגּ
ר ֵאין ֶאָחד  דֹול, ַעד ֲאׁשֶ ה ַמֲחֹלֶקת ּוִבְלּבּול ּגָ ים ַנֲעׂשָ ּיִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ין ַהּתַ ַוֲאִפּלּו ּבֵ
ַמֲחֹלֶקת ַעל  ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ׁשּום ֵחֶלק ּבְ נּו ׁשֶ ֶמָך, ְוַזּכֵ יֹוֵדַע ֵהיָכן ָהֱאֶמת. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ה ָלנּו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ם ּוְתַגּלֶ ֲחָסֶדיָך ִחּנָ ים, ְוָתִאיר ָעֵלינּו ּבַ ּיִ ִרים ָהֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ַהּצַ
ֵלל  ּדֹור ַהזֶּה, ּוְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּוְלִהּכָ ּבַ ים ׁשֶ ּיִ ִרים ָהֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ה ֵליַדע ֵמַהּצַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ִלי ׁשּום  מּור ּבְ ְתִמימּות ּגָ ֵלָמה, ּבִ יטּות ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ ֱאֶמת ּוִבְפׁשִ ַדְרֵכיֶהם ּבֶ ֶהם, ְוֵליֵלְך ּבְ ּבָ
ָכל ֵעת, ַעל־ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ְגּ ה ָלֹבא ְלתֹוְך ׂשִ ה. ְוֶאְזּכֶ עֹוָלם ַעּתָ הּוִגים ּבָ ל ֶהֶבל ַהּנְ ָחְכמֹות ׁשֶ
יֶקיָך ִויֵרֶאיָך  ה ּוְבַצּדִ דֹוׁשָ ָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהּקְ ֵלָמה ּבְ ִמימּות ְוָהֱאמּוָנה ׁשְ יטּות ְוַהּתְ ׁשִ ְיֵדי ַהּפְ
ּוְתַרֵחם  ֱאֶמת.  ּבֶ ְדָרֶכיָך  ּבִ ַההֹוְלִכים  ִלּבֹוָתם  ּבְ ִרים  ַהְיׁשָ ִמיִמים  ְוַהּתְ ַהּטֹוִבים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ּוְלַהְרּבֹות  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֱאֶמת  ּבֶ ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ְלָבִבי ִלְכסֹוף  ּוְתַחזֵּק ֶאת  ָעַלי 
ִני  ם, ּוְתָחּנֵ ַנת ִחּנָ ח ִלי ָהאֹוַצר ַמּתְ ְפּתַ ּתִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ָכל יֹום, ַעד ׁשֶ ה ְוַתֲחנּוִנים ַעל־זֶה ּבְ ְתִפּלָ ּבִ
ר  ָהֶעׂשֶ ל  ּכָ ָעַלי  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ַגע,  ּפֶ ִלי  ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ְלׁשָ ָלֹבא  ְמֵהָרה  יֵעִני  ְותֹוׁשִ ם  ִחּנָ ֶחֶסד  ּבְ

ָרֵאל: ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ֹות ׁשֶ ְקֻדּשׁ

ַדְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ַהְידּועֹות  ַדְרֵכי ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ּבְ יֵעִני ּבְ ַמִים, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ יִקים ַהּגְ ּדִ ל ַהּצַ ִמימּות ׁשֶ יטּות ְוַהּתְ ׁשִ ְרֵכי ַהּפְ י ּדַ ָלְך, ַעל ּפִ
י ְוהֹוֵתר, ָהאֹוֵמר  ֶהם ּדַ י ּבָ י ְוָעַבְרּתִ ָבר ָנַפְלּתִ ּכְ ַקְטנּות ׁשֶ ל ִמיֵני ַקְטנּות ּדְ ג ַעל ּכָ ַלֲעבֹור ּוְלַדּלֵ
ֹאֶפן  ּיֹות, ּבְ ָכל ֵעת ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ֲאִמּתִ ֵדִני ּבְ ְלעֹוָלמֹו ַדי ֹיאַמר ְלָצרֹוַתי ַדי, ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ
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יחּוָתא, ְוֶחְדַות ְיֹהָוה  י ִדְבּדִ ִמּלֵ טּוָתא ּבְ י ִדׁשְ ִמּלֵ ַח ֶאת ַעְצִמי ָתִמיד ַוֲאִפּלּו ּבְ ּמֵ ה ְלׂשַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִרים  ְנֵפי ְנׁשָ א אֹוִתי ַעל ּכַ ּשָׂ ם, ּתִ ים ַוֲחָסֶדיָך ִחּנָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ר ּבְ י ָתִמיד, ַעד ֲאׁשֶ ִיְהֶיה ָמֻעזִּ
ם ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך  ה ׁשָ ה, אּוַלי ֶאְזּכֶ דֹוׁשָ ָרֵאל ָלָאֶרץ־ַהּקְ ה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּוְתִביֵאִני ְמֵהָרה חּוׁשָ
ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה  יטּות ּבֶ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּבִ ָך ּבְ ֱאֶמת ְלָעְבּדְ ּוְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ּבֶ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֵלָמה ּכִ ׁשְ

ִגיָעִתי,  ל קֹול ּפְ ִתי, ְוַקּבֵ ִפּלָ ַמע ּתְ ל. ׁשְ ּלָ י ֵואֹלָהי ֵאֶליָך ֶאְתּפַ ָאדֹון ָיִחיד, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַמְלּכִ
ְזכּות ְוֹכַח  ָבר ְלָפֶניָך, ַהּכֹל ּבִ ר ַהּדָ ֶלְך ְוָכׁשֵ ֵעיֶניָך ַהּמֶ ִתי ִאם ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ְתִחּנָ ְוֵהָרֶצה ִלי ּבִ
י  ִעּמִ ֶוְהֵיה  ִתי,  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ה  ַוֲעׂשֵ ֵאָלִתי  ׁשְ ֶאת  א  ּוַמּלֵ ְלַמֲעָנם  ה  ֲעׂשֵ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֵעיֶניָך ָתִמיד.  ֱאֶמת ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ּבְ ה ָלסּור ֵמָרע ְלַגְמֵרי ּבֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ְוָעְזֵרִני ֵמַעּתָ
ָכל  ַח ֶאת ַעְצִמי ּבְ ּמֵ ֹעז ְוֶחְדָוה ָתִמיד, ּוְלׂשַ ה ְלִהְתַחזֵּק ּבְ ָכל ֵעת, ְוֶאְזּכֶ י ּבְ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ ְוׂשַ
ָתִמיד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ טּוָתא,  ִדׁשְ י  ִמּלֵ ּבְ ַוֲאִפּלּו  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ִמיֵני 
ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד  ּכִ ֱאֶמת  יטּות ּבֶ ּוְפׁשִ ְתִמימּות  ְוֵליֵלְך ּבִ ָרה,  ִויׁשָ ֵלָמה  ה ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ְוֶאְזּכֶ
י  ם ְלָכל טּוב ֲאִמּתִ לֹום, ְוִלְזּכֹות ׁשָ ׁשָ ם ּבְ ָרֵאל, ְוָלֹבא ְלׁשָ ה ָלעּוף ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ה ׁשֶ ל זֶה, ַרק ֶאְזּכֶ ִמּיּות ּגּוִפי ַעל ּכָ ׁשְ ְוִנְצִחי. ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ְמִניָעה ִמּגַ
ּגּוִפי  ֲאוֹות  ּתַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהם רֹוִצים, ֹלא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּגּוִפי  ל  ּכָ ְוִעם  ָמִתי  ְוִנׁשְ ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ ַיֲעׂשּו ִעם 
ים  דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ֵני ְרצֹוְנָך ּוְרצֹון ַהּצַ ל ְרצֹוִני ִמּפְ ה ְלַבּטֵ לֹום, ַרק ֶאְזּכֶ ם רֹוִצים ַחס ְוׁשָ ָ ַהְמֻגּשׁ

ים ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו: ּיִ ָהֲאִמּתִ

ַרֲחִמים  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוַתי  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ָעַלי  ַרֵחם  א,  ֹכּלָ ְדַעְלָמא  ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
מּוִרים  ַרֲחִמים ּגְ ה ּבְ ם ַעּתָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ ם, ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך ִמּמָ ַנת ִחּנָ ִני ֵמאֹוַצר ַמּתְ ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ
ָראָת  ִביל ִמי ּבָ ׁשְ י ּבִ ם ְלַבד. ּכִ ֶחֶסד ִחּנָ ָרֵאל ּבְ דֹוָלה, ּוְתִביֵאִני ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּוְבֶחְמָלה ְגּ
ַעל־ְיֵדי  זֹוִכים  ֵהם  י  ּכִ ם,  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ְצִריִכים  ֵאיָנם  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲהֹלא  ם,  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ָהאֹוַצר 
ַוֲאִפּלּו  ָלל.  ּכְ ְדִכּסּוָפא  ַנֲהָמא  אֹוְכִלים  ֵאיָנם  ֵהם  י  ּכִ זֹּוִכים,  ֶ ּשׁ ְלַמה  ַהּטֹוִבים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ
ין ֶאת ַעְצָמן  ְפׁשּוִטים ְלַגְמֵרי, ּוְמַחּיִ ין ַעְצָמן ּכִ ְבֵרי תֹוָרה ְועֹוׂשִ ִלים ִמּדִ ּטְ ֵהם ִמְתּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְמֹאד,  ב  ּגָ ְוִנׂשְ ִנְפָלא  ֶדֶרְך  ּבְ ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ֲעבֹוָדה  ן  ּכֵ ַגם  הּוא  ם,  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ֵמָהאֹוַצר 
ָכר ִנְפָלא יֹוֵתר  יַע ָלֶהם עֹוד ׂשָ ִביל זֶה ַמּגִ ׁשְ ר ּבִ זֶה ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ ַע ּבָ ְעׁשֵ ּתַ ה ִמׁשְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ִביל  ׁשְ ם. ְוִאם ּבִ ַנת ִחּנָ אי ֵאיָנם ְצִריִכים ַמּתְ ַוּדַ יִקים ּבְ ּדִ ן ַהּצַ ִכְפֵלי ִכְפַלִים, ַעל־ּכֵ ְויֹוֵתר ּבְ
ִעים  ָהְרׁשָ ים ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּלִ ם, ֲהֹלא ּגִ ַנת ִחּנָ ָראָת ָהאֹוַצר ַמּתְ ִעים ּבָ ְרׁשָ
ם הּוא ַלֲעׂשֹות ַנַחת  ַנת ִחּנָ ר ָהאֹוַצר ַמּתְ אי ִעּקָ ַוּדַ ן ּבְ ם, ַעל־ּכֵ ָ ל ִמּשׁ אי ֵאיָנם זֹוִכים ְלַקּבֵ ַוּדַ ּבְ
ֵעת  ם ּבְ ָ לּו ִמּשׁ ֵהם ְיַקּבְ ָך ׁשֶ ְתַרֲחקּו ִמּמְ ּנִ ֶניָך ׁשֶ יִקים ַהֲחֵפִצים ְלָקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ּבָ ּדִ רּוַח ְלַהּצַ
ַפע טֹוב  ה ְוׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ יְך ַעל־ְיֵדי־זֶה ַחּיּות ּדִ ֵדי ְלַהְמׁשִ ם, ּכְ ָ ין ַעְצָמן ִמּשׁ ֵהם ְמַחּיִ יטּוָתם, ׁשֶ ׁשִ ּפְ
ְנִפיָלָתם  ּבִ ּוְלַהֲחִזיָקם  ּוְלַהֲחיֹוָתם  ּוְלַסֲעָדם  ְלתֹוְמָכם  ָך,  ֵמִאּתְ ְוִנְתַרֲחקּו  ָנְפלּו  ר  ֲאׁשֶ ְלֹכל 
ל ֶחֶסד  ם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ָ ִמּשׁ ם, ׁשֶ ַנת ִחּנָ ְוִרחּוָקם ֶהָעצּום, ְלָקְרָבם ֵאֶליָך ַעל־ְיֵדי ָהאֹוַצר ַמּתְ
ה  ל ֵאּלֶ ה. ֵהן ַעל ּכָ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ל ֹזאת ּבְ יָת ָלנּו ּכָ ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם ְלָקֵרב ַהּכֹל ֵאֶליָך,  ִחּנָ
ָען ְוִנְתֶלה ְוִנְסָמְך ֲעַדִין, ְוצֹוֶפה ֵמָרחֹוק ְלַאֲחִרית טֹוב ְוִתְקָוה טֹוָבה, ַוֲאִני ֵמִעיז  ְלַבד ֲאִני ִנׁשְ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה עט תתלטּתִ

ָפֶניָך  ה ִמּלְ ׁש ַעּתָ נּות ְלַבּקֵ ַעְקׁשָ נּות ּדְ ַעְקׁשָ ת ּוַבְרזֶל ּבְ ְנחֹוׁשֶ זֶה ּכַ ַעזּּות ֵמַצח ּכָ ָך ּבְ ַני ֶנְגּדְ ּפָ
ֱאֶמת ַעל  ה, ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבֶ דֹוׁשָ ים ֶאֶרץ ַהּקְ ָרֵאל ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֲעֵלִני ְמֵהָרה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּתַ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּכְ דֹוָלה,  ְגּ ְמָחה  ּוְבׂשִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְוָהֱאמּוָנה  ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַדְרֵכי  י  ּפִ
ה ָיֶדיָך  ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ֲעִדי ְיֹהָוה ַחְסּדְ ה. ְיֹהָוה ִיְגמֹור ּבַ ָך ָמֵלא ַרֲחִמים ַעד ֵהּנָ י ֵמִאּתְ ַאְלּתִ ׁשָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ֶרף. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ַאל ּתֶ

ּתֹוָרה עט

ַמן,  ַהזְּ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ זֹוֶכה  ׁשּוָבה  ּתְ ַעל־ְיֵדי 
ְטָרא  ַהּסִ ַוֲאִחיַזת  יִנים  ְוַהּדִ רֹות  ַהּצָ ְוָכל 
ַמן. ְוַעל־ְיֵדי־ ְבִחיַנת ַהזְּ ֵהם ַרק ּבִ ַאֲחָרא, ׁשֶ

ּוְלַהְכִניַע  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהּקֹול  ֹמַע  ִלׁשְ זֹוִכין  זֶה 
ִחיַנת:  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ַהּקֹול 
ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ָבִרים ד, ל( ְוכּו',  ר ְלָך" )ּדְ ּצַ "ּבַ
ְבּתָ ַעד  ְוָאז: "ְוׁשַ ְזַמן.  ִחיַנת  זֶּהּו ּבְ ְיָקא, ׁשֶ ּדַ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  קֹולֹו",  ּבְ ַמְעּתָ  ְוׁשָ ֱאֹלֶהיָך  ה' 
ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב 
ַהּקֹול  ֹמַע  ְוִלׁשְ רֹות,  ַהּצָ ְוָכל  ַמן  ַהזְּ ל  ְלַבּטֵ
ּיֹות  ִחיַנת ִמְצוֹות ְזַמּנִ ן ּבְ ם ּכֵ ה. ְוזֶהּו ּגַ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ַמן ִלְבִחיַנת  ֵדי ִלְזּכֹות ַעל ָיָדם ְלַהֲעלֹות ַהזְּ ּכְ

ַמן: ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ

ּתֹוָרה פ

ָהיּו  יִקים  ַצּדִ ָהיּו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות 
ִמי  ְוָכל  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ אּות  ִהְתַנּשְׂ ּבְ רֹוִצים 
ַמְנִהיג  ָהָיה  אּות  ִהְתַנּשְׂ ּבְ ִלְזּכֹות  ָרָצה  ׁשֶ
הּוא  אּות  ַהִהְתַנּשְׂ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ַהּדֹור, 

ֲחָכִמים  ִהְתִקינּו  ַעְצמֹו,  בֹוד  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ
אּות,  ּלֹא ִיְרּדֹף ׁשּום ָאָדם ַאַחר ַהִהְתַנּשְׂ ׁשֶ

אּות: א ִיְבַרח ִמן ַהִהְתַנּשְׂ ֶאּלָ

ּתֹוָרה פא

ִמְצָוה  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ אֹו  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ֵמֲחַמת  ַרְגָליו  ּבְ ד  ַרּקֵ ּמְ ׁשֶ ַעד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ְמֵכי  ּתָ ל  ּכָ ים  ִנְתַעּלִ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְמָחה,  ׂשִ
ּבּוִרים  ן ַעל־ְיֵדי־זֶה ַהּדִ ּקֵ ם ִנְתּתַ אֹוַרְיָתא, ּגַ
ִחיַנת: "ֹלא ָרַגל  ְקָרִאים ֶרֶגל, ּבְ ּנִ ָהָרִעים ׁשֶ
ה  ִנְתַעּלֶ ָהָאָדם  ם  ּגַ ג(,  טו,  ים   ִהּלִ )ּתְ ְלׁשֹונֹו"  ַעל 
מֹו  ּכְ ֶרֶגל,  ְקָרא  ַהּנִ ָממֹון  ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה 
ַרְגֵליֶהם".  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום  "ְוֶאת  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ְלָבִנים,  ַעל־ְיֵדי־זֶה  זֹוֶכה  ם  ּגַ
ם  ּגַ  . ֲאבּוּהָ ּדַ ְרָעא  ּכַ ָרא  ּבְ י  ּכִ ֶרֶגל,  ִחיַנת  ּבְ
ם  ּגַ ְקֵראת  ַהּנִ ֶלֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי־זֶה  זֹוֶכה 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרֶגל,  ן  ּכֵ
ַאַחת'  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ֲחַבּקּוק  א  'ּבָ ִלְבָרָכה: 
ֶרֶגל  ְקָרִאים  ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוֵכן  כד.(.  )ַמּכֹות  

ים: ִנְתַעּלִ

ה ְלתֹוָרה פא ִפּלָ ּתְ

ָעְזֵרִני  ָלל.  ּכְ ְלָפֶניָך  ַעְצבּות  ְוֵאין  ְמקֹוֶמָך,  ּבִ ְוֶחְדָוה  ֹעז  ר  ֲאׁשֶ ְוַהֶחְדָוה,  ְמָחה  ַהּשִׂ ֲאדֹון  )מ( 

ֵדִני ַדַעת,  ּוְתַלּמְ ִמיד,  ּתָ ָכל ֵעת  ּבְ ַעְצִמי  ַח ֶאת  ּמֵ ְלׂשַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ



ה ְלתֹוָרה פא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתמ

גֹון ְוָהֲאָנָחה ְוָהַעְצבּות,  ִמיד ַעל ַהּיָ ר ּוְלִהְתַחזֵּק ּתָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ְוֶדֶרְך ֵעָצה תֹוִדיֵעִני, ּבְ
לֹום, ַרק  ָלל ַחס ְוׁשָ י ּכְ ע ּבִ יָחם ִלְכנֹוס ֶלֱאחֹוז ְוִלּגַ בּוִלי, ִלְבִלי ְלָהּנִ ְלַהְרִחיָקם ֵמָעַלי ּוֵמַעל ּגְ
ָך ּוִביׁשּוָעְתָך  ְמָחה ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ָתִמיד. ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ יְך ָעַלי ׂשִ ָכל ֹעז ְלַהְמׁשִ ר ּבְ ּבֵ ְלִהְתּגַ
ָעִתיד  ה  ַאּתָ ר  ַוֲאׁשֶ י  ִעּמִ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ְוָהֲעצּוִמים  ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ּוְבִנְפְלאֹוֶתיָך  דֹוָלה  ַהּגְ
ָך,  ָרֵאל ַעם ָקְדׁשֶ ִיׂשְ ּגֹוָרִלי ִלְהיֹות ִמזֶַּרע  ַמְכּתָ  ְפָלִאים ּתָ ַהּנִ ֲחָסֶדיָך  ּבַ ר  י, ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִעּמִ
ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת  ּנְ תֹוֵכנּו. ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ י עֹוָלם ָנַטְעּתָ ּבְ ר ָנַתּתָ ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ ֲאׁשֶ
ְמָחה  יְך ָעַלי ַהּשִׂ ָכל ֵעת ְלַהְמׁשִ ר ּוְלִהְתַחזֵּק ּבְ ּבֵ ים ְלִהְתּגַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְפָרה ָעָלי. ַזּכֵ ׁשָ
ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַעְצִמי  ֶאת  ְלַחזֵּק  ה  ְוֶאְזּכֶ ִמיד,  ּתָ ַהזֹּאת  ְפָלָאה  ְוַהּנִ דֹוָלה  ַהּגְ
תֹות ְיֹהָוה ּוְבמֹוֲעֵדי  ּבְ ׁשַ ְמָחה. ּוִבְפַרט ּבְ ד ֵמֲחַמת ׂשִ ה ְלַרּקֵ ֶאְזּכֶ ְמָחה ְלַרְגַלי, ׁשֶ יַע ַהּשִׂ ּגִ ּתַ ׁשֶ
ָתִמיד  ֶעְזִרי  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ָמחֹות  ׂשְ ֲאֵרי  ּוְבׁשַ ּופּוִרים  ה  ּוַבֲחֻנּכָ ֹקֶדׁש  ִמְקָרֵאי  ְיֹהָוה 
ּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות  ה ַלֲעֹסק ּבַ ְמָחה. ְוֶאְזּכֶ ה ֵמֲחַמת ׂשִ ד ַהְרּבֵ ה ְלַרּקֵ ֶאְזּכֶ ָכל ֹעז ַעד ׁשֶ ֵחִני ּבְ ּמְ ְלׂשַ
ה ְלַהֲעלֹות ֶאת  יַע ַעד ַרְגַלי, ְוֶאְזּכֶ ְמָחה ַתּגִ ַהּשִׂ ְך ַעד ׁשֶ ל־ּכָ דֹוָלה ּכָ ְמָחה ְגּ ׂשִ ְצֹות ּבְ ל ַהּמִ ּכָ
ֵהם ַסְמֵכי  ל ּתֹוְמֵכי אֹוַרְיָתא ׁשֶ ָהַרְגִלין ְלַמְעָלה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְתַרֵחם ְוַתֲעֶלה ְוָתִקים ֶאת ּכָ

ת־ָיָדם ַהּטֹוָבה: לֹוְמֵדי תֹוָרה ְונֹוְתִנים ָלֶהם ַמּתַ ֲחִזיִקים ּבְ ְקׁשֹוט ַהּמַ

ִנים,  ּבָ ּוְבֵני  ִנים  ּבָ ים,  ְוַחּיִ ְוָכבֹוד  ר  עֹוׁשֶ טּוב,  ל  ּכָ ָלֶהם  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ָלֶהם  ֲעזֹור  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ַיְצִליחּו  ִיְפנּו  ר  ּוְבֹכל ֲאׁשֶ ְיֵדיֶהם  ה  ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ּוְתָבֵרְך ֵאת  ם,  ַהּיָ חֹול  ּכְ ְוִיְתַרּבּו ֶצֱאָצֵאיֶהם 
ְזּכּו  ּיִ ְעָלה, ּוְתַחזֵּק ֶאת ְלָבָבם ׁשֶ ַעם ַמְעָלה ּמָ ָכל ּפַ )ּוִבְפָרט ְוכּו'(. ְוַתֲעֹזר ָלֶהם ְוַתֲעֶלה אֹוָתם ּבְ

ּיּוְכלּו  ת ְיֹהָוה ׁשֶ ְרּכַ א ָיָדם ּבִ ֱאֶמת, ּוְתַמּלֵ יֹוֵתר ֶאת ַהּלֹוְמֵדי תֹוָרה ּבֶ ַעם ְלַהֲחִזיק ּבְ ָכל ּפַ ּבְ
ר ֶיְחַסר  ל ַמְחסֹוָרם ֲאׁשֶ ל ָצְרֵכיֶהם ָלֵתת ָלֶהם ּכָ ֵלמּות, ְלַמּלֹאת ָלֶהם ּכָ ׁשְ ְלַהֲחִזיק אֹוָתם ּבִ
ב  ַהְרָחַבת ַהּלֵ ָמּה ָתִמיד, ּבְ ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ִלׁשְ ּתֹוָרה ַלֲעֹסק ּבַ ְזּכּו ָהעֹוְסִקים ּבַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָלֶהם, ּבְ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ַרֲחִמים  יֵעִני ָמֵלא  ָעְזֵרִני הֹוׁשִ ָלל.  ּכְ ְרָנָסה  ַהּפַ ת  ְוִטְרּדַ ְלּבּול  ּבִ ִלי ׁשּום  ּבְ
ָכל ֵעת  ֵצִני ּבְ ֵקִני ּוְתַאּמְ יֵרִני ּוְתַחזְּ ָכל ֵעת, ְוַתְזּכִ ּיֹות ּבְ ְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ ֵדִני ּדַ ָתִמיד, ַלּמְ
ר  בֹות ֲאׁשֶ ּגָ ׂשְ ָכל ֵעת טֹובֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות ְוַהּנִ ְמָחה ָתִמיד, ִלְזּכֹור ּבְ ׂשִ ְלִהְתעֹוֵרר ִלְהיֹות ּבְ
ָכל ֵעת ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ֵמעֹוִדי  ְפָרִטּיּות ּבְ י ּבִ ָרֵאל ְוִעּמִ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ה ִעם ּכָ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ
רֹוב ּוֵמָרחֹוק, ְוֶאת  עּור ַהְידּועֹות ִלי ִמּקָ ִלי ׁשִ ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה. ֶאת ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ּבְ
י ִנְפָלאֹות  ִעּמִ ה  ה ְלַבד עֹוׂשֶ ר ַאּתָ י, ֲאׁשֶ ּנִ רֹות ִמּמֶ ְוִנְסּתָ ֱעָלמֹות  ַהּנֶ ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך 
ָרֵאל ָלֶנַצח,  ת ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ֵמִני ּבִ ֵדי ְלַחּיֹוֵתִני ּוְלַקּיְ ָכל ֵעת ּכְ ים נֹוָרִאים ְוטֹובֹות ִנְצִחּיֹות ּבְ ְוִנּסִ
חּוִתים  ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ָרֵאל ֲאִפּלּו ַהּפָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ דֹוָלה ִמזֹּאת, ׁשֶ ְמָחה ְגּ ר ֵאין טֹוָבה ְוׂשִ ֲאׁשֶ
ינּו  ר ֵהם ַחּיֵ ַרְך, ֲאׁשֶ ָכל יֹום, ְלַקּיֵם ִמְצֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּבְ מֹוִני, זֹוֶכה ְלַכּמָ ּכָ
ָפה  ִעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ּיָ ֵרנּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ּנָ ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ַאׁשְ

ֵתנּו: ָ ְיֻרּשׁ

ַח  ּמֵ ֵאינֹו ִנְפַסק ְלעֹוָלם ּוְלׂשַ דֹול ׁשֶ ֲחָסֶדיָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטּוְבָך ַהּגָ נּו ִלְזּכֹור ּוְלַהֲאִמין ּבַ ַזּכֵ
ָכל ֵעת  ֵדִני ּבְ ְכִלי, ְוהֹוֵרִני ְוַלּמְ י, ְוָהֵאר ֵעיֵני ׂשִ י ְוַדְעּתִ ַתח ִלּבִ ִמיד. ּפְ ֶאת ַעְצִמי ַעל־ְיֵדי־זֶה ּתָ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָעה, ּבְ ָ אֹוָתּה ָהֵעת ְוַהּשׁ ֶהם ּבְ ַח ַעְצִמי ּבָ ּמֵ ר ְלׂשַ ֶאְפׁשַ ָרִכים ְוָהֵעצֹות ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ



ה ְלתֹוָרה פא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתמאּתִ

ל  ְמָחה, ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ה ֵמֲחַמת ׂשִ ד ַהְרּבֵ ַעם ְלַרּקֵ ָכל ּפַ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ְמָחה ָתִמיד, ַעד ׁשֶ ׂשִ ִלְהיֹות ּבְ
ְבִחיַנת ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְקָרִאין ַרְגִלין ִלְבִחיַנת ְלַבב ָחְכָמה, ּבִ ִחינֹות ַהּנִ ַהּבְ
ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי  ה  ְוֶאְזּכֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ ִיְהיּו 
ִדּבּוִרים  ּבְ ַהזֶּה  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד  י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ּבּור ָהָרע ַמה  ַהּדִ ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ְוָהִרּקּוִדין 
ה ְלַהֲעלֹות  ל ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות, ַהּכֹל ֶאְזּכֶ ּבּוִרים ָרִעים ׁשֶ ָגם ּדִ ְפַרט ּפְ ה, ּבִ ָרִעים ַהְרּבֵ
ר  ַדּבֵ ִמּלְ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִרּקּוִדין  ְמָחה  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ן  ּוְלַתּקֵ
דֹוָלה  ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ּבּוִרי ּבִ ׁש ֶאת ּדִ ה ְלַקּדֵ ׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות, ְוֶאְזּכֶ ּבּור ָרע, ּוִבְפָרט ִמּלָ ׁשּום ּדִ
ָגֵמי  ל ּפְ ן ּכָ ִני ְלַהֲעלֹות ּוְלַתּקֵ ַגם ֱאמּוָנה, ּוְתַזּכֵ יֵלִני ִמּפְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ֵלמּות. ְוִתׁשְ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבְ
ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  ה  ֵמַעּתָ ה  ְוֶאְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוָהִרּקּוִדין  ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי  ָהֱאמּוָנה 
יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ר,  ְועֹוׁשֶ ָממֹון  ּבְ ַגם  אֹוִתי  ְוַתֲעֶלה  ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ָראּוי  ּכָ
א  ִלי ִטְרּדָ תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ּבְ אּוַכל ַלֲעֹסק ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ָ ה ִדְקֻדּשׁ ירּות ַהְרּבֵ ִלי ָממֹון ַוֲעׁשִ

ֱאֶמת: ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּבֶ ְצָדָקה ּוְלַהֲחִזיק ְיֵדי ָהעֹוְסִקים ּבַ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ָלל, ְוֶאְזּכֶ ּוִבּטּול ּכְ

ל, ַרֵחם ָעֵלינּו  ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ֵעת ֲאׁשֶ ְרָנָסֵתנּו ּכָ ה ָיַדְעּתָ דֹוַחק ּפַ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַעד  ָתִמיד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  נּו  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען 
ֹאֶפן  ה ֶעְליֹוָנה, ּבְ ָ ִחינֹות ָהַרְגִלין ְלַמְעָלה ִלְקֻדּשׁ ל ּבְ ה ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ה ְלִרּקּוִדין ּדִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָלנּו  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ דֹול  ּגָ ירּות  ַוֲעׁשִ טֹוָבה  ּוַפְרָנָסה  טֹוָבה  ַפע  ׁשֶ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
ָרֵאל, ּוִבְפָרט ְלָכל ּתֹוְמֵכי אֹוַרְיָתא. ְוַתֲעֹזר ְלָכל ֲחׂשּוֵכי ָבִנים  ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ּוְלַזְרֵענּו ּוְלָכל ַעּמְ
ֵנינּו  ים טֹוִבים ְלָכל ּבָ ָרָכה ְוַחּיִ יְך ּבְ ָמא ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך )ּוִבְפָרט ְוכּו'(, ְוַתְמׁשִ ל ַקּיָ זֶַרע ׁשֶ ּבְ
ִנים ְלעֹוָלם,  ּדּול ּבָ ַער ּגִ ָרֵאל ִמּצַ ל ִיׂשְ ל ּדֹורֹוֵתינּו ְוֶאת ּכָ יל אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ְוֶצֱאָצֵאינּו, ְוַתּצִ
ַנַחת  ָלם ּבְ ֶעְזֵרנּו ְלַגּדְ ְהֶיה ּבְ ִלי ׁשּום ַצַער ָוֶנזֶק. ַרק ּתִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ּבְ ל ּכָ נּו ְלַגּדֵ ה ֻכּלָ ְוִנְזּכֶ
טֹוִבים  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  טֹוִבים,  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ ְלתֹוָרה  ֵקט  ְוַהׁשְ ְלָוה  ְוׁשַ לֹום  ׁשָ ּבְ
ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלתֹוָרֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך, ְוֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתם ִויִהי ַכזִַּית הֹוָדם. ְוֹלא ִיְהֶיה ָעָקר ַוֲעָקָרה 
ַמִים ּוְכחֹול  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ָרֵאל ּכְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ נּו ּוְבַזְרֵענּו ְלעֹוָלם, ְוִיְתַרּבּו ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ ּבָ
י ְרצֹוְנָך  ָמּה יֹוָמם ָוַלְיָלה ְועֹוׂשֵ ּתֹוָרה ִלׁשְ ם עֹוְסִקים ּבַ ם ְלדֹור ָודֹור ַעד עֹוָלם, ְוִיְהיּו ֻכּלָ ַהּיָ
ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ְעָרה  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ֲאִפּלּו  ֹמאל  ּוׂשְ ָיִמין  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ִמּכָ ָיסּורּו  ְוֹלא  ֱאֶמת,  ּבֶ

דֹוָלם: ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ם ְלִמּקְ ּלָ ֱאֶמת, ְוֵיְדעּו אֹוְתָך ּכֻ ם אֹוְתָך ּבֶ ירּו ֻכּלָ ְלעֹוָלם, ְוַיּכִ

נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ָלֹבא  נּו  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים,  ּבְ ְלטֹוָבה  ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ַמּלֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ר ָרִאיָת ֶאת ָעְנִיי  ָך ֲאׁשֶ ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ ְמָחה ָתִמיד, ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָפֶניָך ׁשֶ ִמּלְ
י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ֶנֶפׁש  ַח  ּמֵ ׂשַ ֶעְליֹון.  ְמָך  ׁשִ ָרה  ֲאַזּמְ ָבְך  ְוֶאֱעְלָצה  ְמָחה  ֶאׂשְ י,  ַנְפׁשִ ָצרֹות  ּבְ ָיַדְעּתָ 
ֱאֶמת,  ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך ְוַטֵהר ִלּבֵ ֵחנּו ּבִ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ א. ׂשַ י ֶאּשָׂ ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ֶעָך  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ ִלי  יָבה  ָהׁשִ יָת.  ִדּכִ ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ִתְסְמֵכִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ



ְלָחָמה י ֵתֵצא ַלּמִ ְנָיָנא י ּתֹוָרה פב י ּכִ ּתִ תתמב

ְלָחָמה י ֵתֵצא ַלּמִ ּתֹוָרה פב י ּכִ

לֹו א.  הֹוֵלְך  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ָאָדם  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ
ה  ְדלּות, ְוַיֲעׂשֶ ׁש לֹו ּגַ ּיֵ ֵסֶדר, ֵיַדע ׁשֶ ּלֹא ּכְ ׁשֶ
ְבִחיַנת  ּבִ ְוִיְהֶיה  ַעְצמֹו,  יל  ּפִ ְוַיׁשְ ׁשּוָבה.  ּתְ

ֵסֶדר: ָמה, ְוָאז ַיֲחֹזר ֵליֵלְך לֹו ּכְ

י ב.  ּכִ ֹחֶדׁש ֱאלּול,  ּבְ ׁשּוָבה הּוא  ַהּתְ ר  ִעּקַ
לּוחֹות  ל  ְלַקּבֵ ה  ֹמׁשֶ ָעָלה  ׁשֶ ָרצֹון  ְיֵמי  ֵהם 
ּה,  ה ֵליֵלְך ּבָ בּוׁשָ ֶרְך ּכְ ָהַאֲחרֹונֹות ּוָפַתח ּדֶ
ְך,  ּכָ הּוא  ה  ֹמׁשֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְוֶדֶרְך 
חּות  ַהּפָ ִעם  ֲאִפּלּו  ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ָפחּות  י ֲאִפּלּו ּבְ ָרֵאל, ּכִ ִיׁשְ ּבְ חּוִתים ׁשֶ ּפְ ּבַ ׁשֶ
ֱאֹלהּות,  ֵאיזֶה  אי  ַוּדַ ּבְ ּבֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ
ֶאת  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ְלַיֵחד  ְיכֹוִלים  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ה  ַוֲעִלּיָ ה  ֲעִלּיָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָצִריְך  ם  ּגַ ִעּמֹו,  ַעְצמֹו 
ם  ׁשָ ִיְמָצא  ֶעְליֹוָנה,  יֹוֵתר  ְלַמֲעָלה  עֹוֶלה  ׁשֶ
ָהָאָדם עֹוֶלה  י ִלְפָעִמים ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֱאֹלִהים, ּכִ
ׁשֹוֵכַח  הּוא  ָאז  ר,  ֵ ְתַעּשׁ ּנִ ׁשֶ גֹון  ּכְ ְלַמֲעָלה, 
ֲעבֹוַדת  ּבַ ֲאִפּלּו  ם  ּגַ רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּבְ

ע־ַאֵחר ָעָלה ְלַמְעָלה  ֱאִליׁשָ ם ָמִצינּו ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ַאף  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ר  ִעּקָ ּבָ ְוָכַפר 
זֶּה  ע, ׁשֶ אי ָראּוי ִלְהיֹות ְלִהּפּוְך. ֲאָבל ּדַ ַוּדַ ּבְ
ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵמְראֹות"  ֵעיָניו  ְכֶהיָנה  "ַוּתִ ִחיַנת:  ּבְ
יֹוֵתר ֶאל אֹור  ְתָקֵרב ּבְ ּנִ י ֵמֲחַמת ׁשֶ כז, א(. ּכִ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֲאִפּלּו  ַהּטֹוב  ָכל  י  ּכִ ָהֱאֹלהּות, 
תּוב: "טֹוב ה' ַלּכֹל"  ּכָ מֹו ׁשֶ הּוא ֱאֹלהּות, ּכְ
ים קמה, ט(, ַעל־ְיֵדי־זֶה ָהאֹור ַמְכֶהה ֵעיָניו  ִהּלִ )ּתְ

ֶעֶצם אֹור  ל ּבְ ּכֵ ָאָדם ִמְסּתַ מֹו ׁשֶ יק לֹו. ּכְ ּוַמזִּ
ן  ֶמׁש ְלֵעיָניו, ְוַעל־ּכֵ ֶ יק אֹור ַהּשׁ ֶמׁש ַמזִּ ֶ ַהּשׁ
ָקְרֵבהּו  ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך 

יק לֹו: ּלֹא ַיזִּ ִהְתָקְרבּות ׁשֶ ּבְ

ְלָך ג.  יְך  ְוַתְמׁשִ ָמה  ְבִחיַנת  ּבִ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ּכְ
ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ ר  ֵ ַקּשׁ ּתְ ׁשֶ ֱאֹלהּות, 
ל  ּכָ לּו  ּטְ ִיְתּבַ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאֹלהּותֹו 
ֵהם ֶנֶגד ְרצֹוְנָך: ְלָחמֹות ְוָכל ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ַהּמִ

ה ְלתֹוָרה פב ִפּלָ ּתְ

ְלֹחֶדׁש ֱאלּול

ל עֹוָלם,  מֹו, ְיֹהָוה ִעזּּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִגּבֹור ִמְלָחָמה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ )מא( ְיֹהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיֹהָוה ׁשְ

ֵחם  ֶמָך, ְוִהּלָ ַעל ִמְלָחמֹות, ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ה ֲחָדׁשֹות ּבַ בּורֹות עֹוׂשֶ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ּפֹוֵעל ּגְ
ְבָדה  ים ּכָ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ֲעִדי ִמְלֲחמֹות ְיֹהָוה, ִריָבה ְיֹהָוה ֶאת ְיִריַבי ְלַחם ֶאת לֹוֲחָמי. ּכִ ּבַ
ים ְמֹאד  י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב. ּוַבֲעֹונֹוַתי ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ְלָחָמה, ּוְרֵאה ּכִ ָעַלי ַהּמִ
ר  ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל־ּכָ י ּכָ ה ְוכּו', ֶהְחִליׁשּו ַדְעּתִ הֹום ַרּבָ ַמִים ְוָעְמקּו ִמּתְ ָ ֵמי ַהּשׁ ְבֵהי ׁשְ ְמֹאד ַעד ּגָ
ֲאִני  ׁשֶ י  ִמְלַחְמּתִ ִלְלחֹום  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָיִדי  ּבְ ֵאין  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ֵפָלה,  ַהּשְׁ י  ַדְעּתִ ּבְ אֹוִתי  ַמְטִעין 
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְואֹוְיַבי  ׂשֹוְנַאי  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ָיִדי  ּבְ ְוֵאין  ַהזֶּה,  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ עֹוָלם  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ֻמְכָרח 
ק,  ר ָמה ֶאְצַטּדָ ֲאוֹוַתי ָהָרעֹות. אֹוי ִלי ַוי ִלי, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ְפַרט ֶנֶגד ּתַ ְורּוָחִנּיּות, ּבִ
ה  ָבַרי ֵאּלֶ ר ּדְ ִנים ֲעַדִין ְלַדּבֵ ל־ּפָ ר ֲאִני זֹוֶכה ַעל־ּכָ ְוַגם זֶה ֵמֹעֶצם ִנְפְלאֹוֶתיָך ְונֹוְראֹוֶתיָך ֲאׁשֶ
ֱאֶמת  י ּבֶ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּכִ ַגׁשְ י ֶנֶגד אֹוְיַבי ּבְ ֲעִדי ִמְלַחְמּתִ ְלחֹום ּבַ ּתִ ֶניָך ׁשֶ ְלָפֶניָך, ְלַחּלֹות ּפָ
יָך  י נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ִעים, אֹוְדָך ַעל ּכִ ִמים ּדֵ ֵעיַני, ִנְפְלאֹות ּתְ ִנְפֵלאת ִהיא ּבְ
ב  ה חֹוׁשֵ ר ַאּתָ בֹוֶתיָך, ֲאׁשֶ ְדלּו ַמֲעֶשיָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ י יֹוַדַעת ְמֹאד. ַמה ּגָ ְוַנְפׁשִ
יָחִתי ֹזאת ְלָפֶניָך, ָלבֹוא  ֵקִני ֲעַדִין ֲעַדִין ְלָפֵרׁש ׂשִ ה ְמַחזְּ בֹות ֲעַדִין ְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך, ְוַאּתָ ַמֲחׁשָ



ה ְלתֹוָרה פב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתמגּתִ

יָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ֲעִדי ִמְלֲחמֹוֶתיָך, ְוַעל ֲחָסֶדיָך ְוִנּסֶ ַרֵחם ָעַלי ְוִתְלחֹום ּבַ ּתְ ל ׁשֶ ּלֵ ְלָפֶניָך ְלִהְתּפַ
ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל  י ָתִמיד ּבְ ה ִעּמִ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ר ֲאִני רֹוֶאה ֵמָרחֹוק ׁשֶ ה ֲאׁשֶ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ּכָ
י  ּנִ ְעָלם ִמּמֶ ְתָך ַעד ֵאין ֵחֶקר ַהּנֶ ִנְפְלאֹוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך ּוְגֻדּלָ ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ֶ ַבד ַמה ּשׁ ָעה, ִמּלְ ׁשָ
ה ֲאִני  ל ֵאּלֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֵהן ַעל ּכָ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ תּוב, ְלֹעׂשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלַגְמֵרי, ּכְ
ר  ַוֲחָסֶדיָך ֲאׁשֶ ְלַרֲחֶמיָך  ּוְלַצְפֵצף ִאְמָרִתי ֵמָעָפר,  ִליׁשּוָעֶתיָך,  ְלַצּפֹות  ֲעַדִין  ַעְצִמי  ְמַחזֵּק 

ֹלא ַתּמּו ְוֹלא ָכלּו ְלעֹוָלם:

ֵדִני  ַלּמְ ָהָאֶרץ,  ֶקֶרב  ּבְ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  בֹוד,  ַהּכָ ֶמֶלְך  ַרֲחִמים,  ְלָפֶניָך ָמֵלא  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ
ִמְלֲחמֹות  ֲעִדי  ּבַ ְלחֹום  ּתִ ׁשֶ ֶאְצְלָך,  ַרֲחִמים  ּבְ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ִלְפעֹול  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ אֹוְתָך,  ַח  ְלַנּצֵ ֵאיְך 
ל  י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּוְתַבּטֵ ַגׁשְ י ּבְ ְחּתָ ל אֹוְיַבי ּתַ ל ּכָ ר ּוְתַבּטֵ ּבֵ ְיֹהָוה, ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ
י ֵמֶהם  ט ַנְפׁשִ ָכל ֵעת ֵאיְך ְלַמּלֵ ֵדִני ּבְ ֲאוֹוַתי ָהָרעֹות ְוָכל ִמּדֹוַתי ָהָרעֹות, ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ּתַ
ֲערֹות  ִמּשַׂ ַרּבּו  ְוָצָרי,  רֹוְדַפי  ים  ַרּבִ י  ּכִ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָעַלי  יֵכם  ַאְמׁשִ ּלֹא  ׁשֶ
יב, ְיֹהָוה ָמה ַרּבּו  י ָאז ָאׁשִ ר ֹלא ָגַזְלּתִ ֶקר ֲאׁשֶ ם ָעְצמּו ַמְצִמיַתי אֹוְיַבי ׁשֶ י ׂשֹוְנַאי ִחּנָ ֹראׁשִ
יָחתֹו  אן ׂשִ ֹוְנִאים ַהּמֹוְנִעין אֹותֹו ֵמֲעבֹוַדת ה' ְיָפֵרׁש ּכָ ְפָרט ְוכּו', ִאם ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים ִמּשׂ ים ָקִמים ָעָלי )ּבִ ָצָרי ַרּבִ
ַבר  ּדְ ֵענּו ַעל  ִיׁשְ ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי  ֵעיֵנינּו,  ָעֶליָך  י  ּכִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֵנַדע ַמה  ַוֲאַנְחנּו ֹלא  ֲעֵליֶהם(,  תֹו  ּוְתִפּלָ

יִלים  י ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֶמָך. ּכִ ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ּכְ
ְדקֹוֵתנּו ַמה  נּו ַמה ּצִ ינּו ֶמה ַחְסּדֵ ים, ָמה ָאנּו ֶמה ַחּיֵ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵננּו ְלָפֶניָך ּכִ ּתַ
בּוָרֵתנּו, ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֲהֹלא  ׁשּוָעֵתנּו ַמה ּכֵֹחנּו ַמה ּגְ ּיְ
ְבִלי  ּכִ ּוְנבֹוִנים  ע,  ַמּדָ ְבִלי  ּכִ ַוֲחָכִמים  ָהיּו,  ֹלא  ּכְ ם  ֵ ַהּשׁ י  ְוַאְנׁשֵ ְלָפֶניָך,  ַאִין  ּכְ ּבֹוִרים  ַהּגִ ָכל 
גּום  ּפָ ֵקץ,  ֵאין  ַעד  ָוחֹוֶמר  ַקל  ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ל.  ּכֵ ַהׂשְ
ִלְלחֹום  ֲעִדי  ּבַ ָיקּום  ִמי  אֹוי,  מֹוִני,  ּכָ ּכַֹח  ָחלּוׁש  ָעה,  ּדֵ ָחלּוׁש  מֹוִני,  ּכָ ְוֶאְביֹון  ל  ּדַ ַחת,  ְוִנׁשְ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ַעל  ַגׁשְ ָכל ֵעת ּבְ י ּבְ ֶנְגּדִ ר ִמְתעֹוֶרֶרת ּכְ ֹזאת, ֲאׁשֶ דֹוָלה ְונֹוָרָאה ּכָ ִמְלָחָמה ְגּ

ַמִים: ָ ּשׁ ּבַ ֵען ַעל ָאִבי ׁשֶ ָ ִמי ִלי ְלִהּשׁ

ְיֹהָוה  ֵהן  ְלׁשֹוִני  ּבִ ה  ִמּלָ ֵאין  י  ּכִ ק,  ֶאְצַטּדָ ָמה  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  אֹוַמר  ָמה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָבה ֹלא אּוָכל  ּגְ י ִנׂשְ ּנִ ִליָאה ַדַעת ִמּמֶ ָכה, ּפְ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ ּה, ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ָיַדְעּתָ ֻכּלָ
ַנַער  ה  ִיְזּכֶ ה  ּמֶ ּבַ ֵסֶדר,  ּכְ ִלְבִחיַנת  ֵסֶדר  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ל  ְלַבּטֵ מֹוִני  ּכָ )ַנַער(  ה  ִיְזּכֶ ֵאיְך  ָלּה, 
י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ר  ֵ ְלַקּשׁ ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֵעת  ָכל  ּבְ ַעְצִמי  ר  ֵ ְלַקּשׁ מֹוִני  ּכָ
ּוִתי  ל ַעְצִמי ְוָכל ֵיּשׁ ֱאֶמת, ּוְלַבּטֵ ַרְך ּוְלָדְבָקה ּבֹו ּבֶ ָכל ֵעת ַלְחׁשֹוב ּבֹו ִיְתּבָ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ָתִמיד, ׁשֶ
ׁש,  ַמּמָ ּוְכֶאֶפס  ַאִין  ּכְ ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ מּור  ּגָ ִבּטּול  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֶנְגּדֹו  ּוִמּדֹוַתי  ֲאוֹוַתי  ּתַ ְוָכל 
ֵלל  ּוְלִהּכָ ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ ֱאֶמת,  ּבֶ ְבִחיַנת 'ַמה'  ּבִ ה ִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת, ַעד  ּבֶ ְפלּוִתי  ׁשִ ְוֵליַדע 
ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ל ָהְרצֹונֹות  ּכָ לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ֵסֶדר,  ּכְ ַהּכֹל  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ֱאֶמת ַעד  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו 

ֱאֶמת: ְרצֹוְנָך ּבֶ ְהֶיה ּכִ ּיִ ֶנֶגד ְרצֹוִני ׁשֶ ְוַהחֹוְלִקים ּכְ

ֲאָוה  ַהּגַ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ֵאיְך  ֵדִני  ַלּמְ ית,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָהֲעָנָוה  ַדְרֵכי  ֵדִני  ַלּמְ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
בֹות  י ַמֲחׁשָ ְעּתִ ֵאין ָראּוי ְלַהֲעלֹות ַעל ּדַ ְפלּוִתי, ׁשֶ י ְמַעט ׁשִ ֱאֶמת ָיַדְעּתִ י ּבֶ י. ּכִ י ְוַדְעּתִ ִלּבִ ּבְ ׁשֶ
ָעִויִתי  ָחָטאִתי  ר  ֲאׁשֶ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ּוְפָגִמי  ִקְלקּוִלי  ִרּבּוי  ְלֹעֶצם  ּוְפִנּיֹות  ְוַגּסּות  ֲאָוה  ּגַ ל  ׁשֶ



ה ְלתֹוָרה פב ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתמד

ֲאָוה  ִמּגַ ָנִקי  ֵאיִני  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ָך  ֶנְגּדְ י  ְעּתִ ּוָפׁשַ
ִחיַנת  ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּוֵמֲחַמת זֶה ֲאִני ָרחֹוק ִמּבְ ית ּבְ ּיִ ְוַגְבהּות, ַוֲאִני ָרחֹוק ֵמֲעָנָוה ֲאִמּתִ
ֵסֶדר, ְוֵאין  ּלֹא ּכְ ִחיַנת ׁשֶ ל ּבְ לֹום ַהַהְנָהָגה ׁשֶ י ַחס ְוׁשָ ֶנְגּדִ ֶרת ּכְ ּבֶ ַעם ִמְתּגַ ֵסֶדר, ּוְבָכל ּפַ ּכְ
ִלין ֶאת  ִמין ּוְמַבְלּבְ י ְמַעּקְ ַעְקִמיִמּיּות ּוִבְלּבּוִלים, ּכִ ֵסֶדר, ַרק ַהּכֹל ּבְ ֵלְך ִלי ּכְ ּיֵ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ
ְרָנָסה ְדחּוָקה ּוְמצּוְמֶצֶמת,  ה ְצָדִדים, ְוַגם ַהּפַ ּמָ ְלּבּוִלים ְוִיּסּוִרים ִמּכַ ה ִמיֵני ּבִ ַכּמָ י ּבְ ְעּתִ ּדַ
ִלי  ֵיׁש  ׁשֶ ִיּסּוִרים  ִמיֵני  ָאר  ּוׁשְ ְסָבבּוִני,  ים  ַרּבִ ְוחֹובֹות  ים  ְונֹוְגׂשִ ֵעיַנִים,  ִכְליֹון  ּבְ ֶכת  ְוִנְמׁשֶ
ֵסֶדר,  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ַהַהְנָהָגה  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשַ זֶה  ל  ּכָ ׁשֶ ים,  ה אֹוַפּנִ ַכּמָ ּבְ ֵאַלי,  מּוִכים  ַהּסְ ּוְלָכל 

ה: ֵגאּות ְוַגְדלּות, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַעּתָ י ּבְ ְלּתִ ֲעָנָוה ְוִנְכׁשַ י ּבַ ַגְמּתִ ּפָ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

נּו ע"ה ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ְלז' ֲאָדר ִהיּלּוָלא ּדְ

ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ּוְבֵכן 
עֹוָלם,  ּבָ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ יכּו  ִהְמׁשִ ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶדֶרְך 
ה  ַאּתָ י  ּכִ ֵלם.  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ה  ֵמַעּתָ ָאֹנִכי  ַגם  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
רּו ֶאת  הֹוִרידּו ֶאת ַעְצָמן ְוִקּשְׁ עֹוָלם, ׁשֶ יכּו ּבָ ִהְמׁשִ ׁשּוָבה ׁשֶ ל ּתְ ָרִכים ׁשֶ יֹוֵדַע ִנְפָלאֹות ַהּדְ
ם, ַוֲעַדִין ֵהם  ֲאִני ׁשָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ מֹוִני ּבְ חּות ּכָ חּוִתים, ֲאִפּלּו ִעם ּפָ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ַעְצָמן ִעם ַהּפָ
לּוִתי,  ִמּגָ ְלהֹוִציֵאִני  ֵצר  ִיּבָ ֹלא  ם  ּוִמִצּדָ ה,  ַעּתָ ם  ׁשָ ֲאִני  ׁשֶ ְמקֹוִמי  ּבִ י  ִעּמִ ַעְצָמם  ִרים  ְמַקּשְׁ
ָעַלי  ַרֵחם  ַמְעָלה.  ַמְעָלה  אֹוִתי  ּוְלַהֲעלֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלתֹוְך  ּוְלַהְכִניֵסִני  ּוְלַהֲעלֹוִתי 
ׁשּוָבה  ְרֵכי ַהּתְ ה ִלי ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ּדַ ּלֶ ֵאּלּו ָתִמיד, ְוִיְתּגַ ים ּכָ יִקים ְקדֹוׁשִ ּדִ ר ְלּצַ ֵ ִני ְלִהְתַקּשׁ ְוַזּכֵ
ֱאֶמת,  ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ עֹוָלם, ּבְ יִכים ּבָ ֵהם ַמְמׁשִ ׁשֶ
ְמֵרִני  ֱאֶמת. ְוִתׁשְ ּטּול ּבֶ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ֱאֶמת, ּבְ ִמיד ּבֶ ק ַעְצִמי ֵאֶליָך ּתָ ר ּוְלַדּבֵ ֵ ּוְלַקּשׁ
ה ְלַרֲחֵקִני  ִחיַנת ֲעִלּיָ ִחיַנת ְיִריָדה ְוֹלא ְלׁשּום ּבְ ּלֹא ִיְהֶיה ּכַֹח ְלׁשּום ּבְ ַרֲחֶמיָך ׁשֶ יֵלִני ּבְ ְוַתּצִ
ה ַמֲעֶלה  ַאּתָ ה ׁשֶ לֹום ַעל־ְיֵדי ָהֲעִלּיָ י ִלְפָעִמים ִנְתַרֵחק ָהָאָדם ַחס ְוׁשָ ָך. ּכִ לֹום ִמּמְ ַחס ְוׁשָ
ַעת  ַהּדַ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  אֹו  לֹו,  יַע  ּפִ ַמׁשְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְוַהּטֹוב  ר  ָהעֹוׁשֶ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ְדַהְינּו  אֹותֹו, 
ׁש  אִתי ְלַבּקֵ ן ּבָ לֹום, ַעל־ּכֵ יק לֹו ַחס ְוׁשָ י ִרּבּוי ָהאֹור ַמְכֶהה ֵעיָניו ּוַמזִּ יִדיַעת רֹוְממּוֶתָך, ּכִ ּבִ
ְוֹלא  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ִלי  יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ֲעִדי  ּבַ ְוָתֵגן  יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ָך,  ַכּפֶ ּבְ ָעַלי  ֵגן  ּתָ ׁשֶ ָך  ִמּמְ
ְחּתֹוָנה, ֲאִפּלּו  ְדיּוָטא ַהּתַ ּבִ לֹום ֲאִפּלּו  ְוׁשָ ְיִריָדה ַחס  ְבִחיַנת  ּבִ ָך ְלעֹוָלם, ֵהן  ֶאְתַרֵחק ִמּמְ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ה ִלְמצֹוא אֹוְתָך ָתִמיד, ּכְ ם ֶאְזּכֶ ם ׁשָ לֹום, ּגַ ְמָסֲאבּוָתא ַחס ְוׁשָ ְתִרין ּדִ ָרה ּכִ ֲעׂשָ ּבַ
ַמְעָלה.  ַמְעָלה  ְוַתֲעֵלִני  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ֲעִלּיָ ְבִחיַנת  ּבִ ְוֵהן  ָלה.  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו 
ין  ִחינֹות ּבֵ ָכל ַהּבְ ה ִלְמצֹוא אֹוְתָך ָתִמיד, ְוֶאְתָקֵרב ֵאֶליָך ָתִמיד ּבְ ה ֶאְזּכֶ ה ַוֲעִלּיָ ָכל ֲעִלּיָ ּבְ
ם  ַמִים ׁשָ ק ׁשָ תּוב, ִאם ֶאּסַ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ֲעִלּיָ ין ּבַ יִריָדה ּבֵ ין ּבִ לֹום, ּבֵ ָעקּו ַחס ְוׁשָ ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ּבְ
עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ  . ָךּ ִהּנֶ אֹול  ׁשְ יָעה  ְוַאּצִ ה  ָאּתָ
ל לּוחֹות ַאֲחרֹונֹות ּוָפַתח  ה ְלַקּבֵ ָעָלה ֹמׁשֶ ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ חֹוֶדׁש ֱאלּול ַהּקָ ּוִבְפָרט ּבְ
יְך ָעַלי  ה ְלָהִכין ֶאת ַעְצִמי ֵמַהּיֹום ְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ ה ׁשֶ ּה. ַרֵחם ָעַלי ֵמַעּתָ ה ֵליֵלְך ּבָ בּוׁשָ ֶרְך ּכְ ּדֶ
יִקים  ּדִ נּו ְוָכל ַהּצַ ה ַרּבֵ יְך ֹמׁשֶ ִהְמׁשִ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרְך ּתְ ת ַהּדֶ ַ דֹוׁש, ְקֻדּשׁ ת חֹוֶדׁש ֱאלּול ַהּקָ ַ ְקֻדּשׁ
י ֶדֶרְך  י ִאם ַעל־ּפִ ְקָוה ּכִ י ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ַדְרֵכי ִנְפְלאֹוֵתיֶהם ַהּנֹוָראֹות, ּכִ עֹוָלם ּבְ ים ּבָ ּיִ ֲאִמּתִ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה פג תתמהּתִ

י, ַוֲאִני  ֵעיֵניֶכם ֲעׂשּו ִעּמִ ים ְלַבד, ְוַהּטֹוב ּבְ ּיִ דֹוִלים ָהֲאִמּתִ יֶקיָך ַהּגְ הּוא ָידּוַע ְלָך ּוְלַצּדִ זֶה ׁשֶ
ָמִים: ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה ִמּשׁ ִמיד ֲאַיֵחל, ַעד ַיׁשְ ּתָ

ֶמָך, ְוָעְזֵרנּו  יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ָרֵאל, ְוהֹוׁשִ ל ִיׂשְ ים, חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי ְוַעל ּכָ ּלִ חֹוֵמל ּדַ
יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְפָלִאים  ְוַהּנִ דֹוִלים  ְוַהּגְ ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֵמַעּתָ
ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ ֵסֶדר,  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ִחיַנת  ִמּבְ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֲאוֹות  ְוַהּתַ ִניעֹות  ְוַהּמְ ּסּוִרים  ְוַהּיִ
ֵסֶדר  ּכְ ַהּכֹל  ִיְתַנֵהג  ה  ַעּתָ ּמֵ ׁשֶ ַעד  ֵסֶדר,  ּכְ ִלְבִחיַנת  ֵסֶדר  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְך  ְוִיְתַהּפֵ ְויּוְכַלל 
בֹות  ל ִמיֵני ַמֲחׁשָ יֵלנּו ִמּכָ ה ְוַתּצִ ְמֵרנּו ֵמַעּתָ גּוף ְוֶנֶפׁש ּוָממֹון. ְוִתׁשְ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּבְ ַגׁשְ ּבְ
נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ר אֹוְתָך ּבְ ֵ ֱאֶמת, ּוְלַקּשׁ ה ַלֲעָנָוה ּבֶ אּות ְוַגְבהּות ְוַגּסּות ּוְפִנּיֹות, ְוִנְזּכֶ ל ּגֵ ָזרֹות ׁשֶ
ל ָהְרצֹונֹות  לּו ּכָ ּטְ ר ִיְתּבַ ָך ּוַבֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד, ַעד ֲאׁשֶ נּו ְקׁשּוָרה ּבְ ְבּתֵ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ָתִמיד, ׁשֶ
יֶקיָך  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ַמִים  ׁשָ ֶחְפֵצי  ִמיד  ּתָ ִלְגמֹור  ה  ְוִנְזּכֶ ְרצֹוֵננּו.  ֶנֶגד  ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוָכל 
ּום  ִמּשׁ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְמנֹוַע אֹוָתנּו  ב  ּוְמַעּכֵ מֹוֵנַע  ְלׁשּום  ֹכַח  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ֱאֶמת,  ּבֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ְרצֹוְנָך  ִלְגמֹור  ָעְזֵרִני  ּכַֹח.  ֵעף  ַלּיָ ְונֹוֵתן  מֹוִני,  ּכָ ֹכַח  ְלֹלא  עֹוזֵר  ה  ַאּתָ י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ
ּיּוְגַמר  ׁשֶ ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעְזֵרִני  ָלל,  ַהּכְ ּנֹוֵגַע ֶאל  ֶ ּשׁ ְפַרט, ֵהן ַמה  ּבִ ִלי  ּנֹוֵגַע  ֶ ּשׁ ֱאֶמת, ֵהן ַמה  ּבֶ
ִיְהיּו  ֶרף.  ָיֶדיָך ַאל ּתֶ י  ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ְיֹהָוה ַחְסּדְ ֲעִדי  ּבַ ִיְגמֹור  ְיֹהָוה  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ּכִ ַהּכֹל 
ַרֲחָמיו  ְמרֹוָמיו הּוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֹעׂשֶ ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַיֲעׂשֶ

ּתֹוָרה פג

ְלהֹוִציא א.  ָיכֹול  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי 
ְוָאז  ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ִמן  ים  ִחּצִ ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ
א  ּבָ ְוָאז  יַח,  ָמׁשִ ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ַהְתָחַלת 
ְוזֹוֶכה  חֹוִרין,  ן  ּבֶ ה  ְוַנֲעׂשֶ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ
ט ּגּופֹו ַהְמֹצָרע  ְלַתְכִלית ַהְיִדיָעה. ְוָאז ּפֹוׁשֵ
ְגֵדי  ּבִ ְולֹוֵבׁש  ִחְוָיא,  ּדְ ָכא  ׁשְ ִמּמַ הּוא  ׁשֶ
ְוָאז  ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ ָקדֹוׁש  ּגּוף  ַהְינּו  ת,  ּבָ ׁשַ
ר ְוִנְתַחזֵּק ִיְצרֹו  ִנְתרֹוֵמם ַמזָּלֹו. ְוזֹוֶכה ְלֹעׁשֶ
ל ָהַעְצבּות ְוַהֵליָצנּות. ְוַעל־ ּטֵ ַהּטֹוב, ְוִנְתּבַ

ְיֵדי־זֶה הּוא ֵמִקים ֶאת ַהּנֹוְפִלים ְלֲאָהבֹות 
ִויֵראֹות ָרעֹות הּוא ֵמִקים אֹוָתם ְלֲאָהבֹות 
ְך  ַהֹחׁשֶ ּוַמֲעִביר  ְקדֹוׁשֹות,  ִויֵראֹות 
ִנְפָלאֹות  רֹואֹות  ֵעיֵניֶהם  ְוָאז  ֵמֵעיֵניֶהם, 
ָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ְוַעל־ְיֵדי־ ִאּלּו ּבָ ב ּכְ ְוֶנֱחׁשָ

ָאנּו  ׁשֶ ׁשֹות  ּקָ ְוַהּבַ ִחּנֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ַמֲעֶלה  זֶה 
לּוָיה  ַהּתְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְמעֹוְרִרים  ִלים,  ּלְ ִמְתּפַ

ֵלב  ֵיֶצר  ל  ׁשֶ ְוָחֵמץ  אֹור  ׂשְ ל  ְלַבּטֵ ב,  ּלֵ ּבַ
ְוָאז ָיכֹול  עּוָריו,  ִמּנְ ַאר לֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהָאָדם ַרע 
ְלהּוִבין  ׁשַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ ב ְלִהְתַלֵהב ּבְ ַהּלֵ
ֲאָהבֹות  ֵהם  ׁשֶ ים  ַרּבִ ּוַמִים  ְרִחימּוָתא,  ּדִ
ר ָלֶהם ְלַכּבֹות  ִויֵראֹות ִחיצֹוִנּיֹות ִאי ֶאְפׁשָ
ִהיא  ִכיָנה  ְוַהּשְׁ ַהזֹּאת,  ַהִהְתַלֲהבּות  ֶאת 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְמהֹון  ּדִ ַעל  ְכָנֶפיָה  ּבִ ה  ְמַכּסָ
זֶַרע  ְלטּו ֲעֵליֶהם  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַהזֹּאת,  ַאֲהָבה  ּבְ
ּבּול. ְוָכל זֶה זֹוִכין ַעל־ ֵהם ֵמי ַהּמַ ְמֵרִעים ׁשֶ

ִרית: ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ

הּוא ב.  ָהָאָדם,  ֵלב  ּבְ ׁשֶ ְוָחֵמץ  אֹור  שיְ
ְלִמיֵדי  ַהְרֵהר ַאַחר ּתַ ּיְ ִסית ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ַהּמֵ
ֹלא  ְוזֶה  ָנֶאה  זֶה  ְולֹוַמר  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ֲחָכִמים 
ִלין  ְמַבּטְ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי  ָנֶאה, 

אֹור ְוֶהָחֵמץ ַהזֶּה: ַהּשְׂ



ה ְלתֹוָרה פג ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתמו

ה ְלתֹוָרה פג ִפּלָ ּתְ

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ה ֵאת ֲאׁשֶ ה, ַוֲעׂשֵ יֵעִני ֵמַעּתָ ל עֹוָלם, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ )מב( ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ה  ֵמַעּתָ ִני  ְוַזּכֵ ַהּנֹוָרִאים,  ּוְדָרֶכיָך  ְעָלמֹות  ַהּנֶ ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  דֹוִלים  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך 
ה  ֱאֶמת ַעל ֶהָעַבר, ְוִלְזּכֹות ֵמַעּתָ ֵלָמה ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה ָלׁשּוב ּבִ ֱאֶמת, ְוֶאְזּכֶ ִרית־ֹקֶדׁש ּבֶ ַהּבְ
ַתְכִלית  ִרית ּבְ ר ָזכּו ְלִתּקּון ַהּבְ ים ֲאׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ֱאֶמת, ּבְ ִרית ּבֶ ְלִתּקּון ַהּבְ

ֵלמּות: ַהּשְׁ

ְוָכל  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ְוָכל  ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ׁשֶ נּו  ה הֹוַדְעּתָ ַאּתָ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ָכל ִסְפֵרי  ְמבֹוָאר ּבְ הּוא ְיסֹוד ַהּכֹל ּכַ ִרית־ֹקֶדׁש ׁשֶ ִתּקּון ַהּבְ לּוי ּבְ ּקּון ָהעֹוָלמֹות, ַהּכֹל ּתָ ּתִ
ְפַגם  ה ּבִ ַגְמנּו ַהְרּבֵ ר ָעֵלינּו ַהּיֵֶצר ָהָרע ִמְנעּוֵרנּו ּפָ ּבֵ ִהְתּגַ רּות ׁשֶ ּבְ ֶדל ַהִהְתּגַ ֹקֶדׁש. ֲאָבל ִמּגֹ
ן  ַנְפׁשֹו )ּוִבְפָרט ְוכּו'(. ַעל־ּכֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ָגָמיו ּכַ ִפי ּפְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ִרית, ּכָ ַהּבְ
ר.  יִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ זֶה, ֶנֱאַלְמּתִ ר ּבָ ּבּור ֵאיְך ְלַדּבֵ ה ׁשּום ּדִ ֵאין ִלי ַעּתָ
ַעל־ ְהֶיה.  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ָתִמיד,  ֵאֶליָך  ְוִלְצֹעק  ִלְזֹעק  ָלֶנַצח,  נּו  ְוִחזְַּקּתָ נּו  ִהְזַהְרּתָ ָבר  ּכְ ַאְך 

ְלִתּקּון  ה  ֵמַעּתָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ִויׁשּוָעֶתָך,  ְלַרֲחֶמיָך  י  ּפַ ּכַ טֹוַח  ִלׁשְ אִתי  ּבָ ן  ּכֵ
ֵדִני ְוהֹוֵרִני  יֵעִני, ְוַלּמְ ִני ְוַרֵחם ָעַלי ְוהֹוׁשִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. חּוס ְוָחּנֵ ֵלמּות ּכִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ִרית ּבֶ ַהּבְ
ים, ְוָתִאיר ֵעיֵני  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ִסְפֵרי ַצּדִ רֹות ּבְ ְסּתָ ְפָלאֹות ְוַהּנִ דֹוׁשֹות ְוַהּנִ ַדְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ַהּקְ
ה  ָהֵאּלֶ ּוֵמִהְרהּוִרים  ַהזֹּאת  ֲאָוה  ִמּתַ ְלִהְתַרֵחק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָכל־ֵעת,  ּבְ ְכִלי  ְוׂשִ י  ַדְעּתִ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלַגְמֵרי,  י  ּנִ ִמּמֶ ָלם  ּוְלַבּטְ ם  ְלָגְרׁשָ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת, ַעד  ּבֶ י ֵמֶהם  ַנְפׁשִ ט  ּוְלַמּלֵ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ּכִ ִרית ּבֶ ה ְלִתּקּון ַהּבְ ֵמַעּתָ

ה  ְזּכֶ ּנִ ֵלמּות, ׁשֶ ׁשְ ִרית ּבִ זָּכּו ְלִתּקּון ַהּבְ ים ׁשֶ ּיִ ִדיִקים ָהֲאִמּתִ ל ַהּצַ ֹכַח ּוְזכּות ּכָ ַעְזֵרִני ּבְ ּוְבֵכן ּתַ
ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָתִמיד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא  ׁשֶ ים  ַהִחּצִ ְלהֹוִציא 
ְוִתְהֶיה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ְוִהְתַלֲהבּות  ַחּיּות  ּבְ ֵלָמה,  ׁשְ ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ְגּ
ַחּיּות  ה ּבְ ִפּלָ ל ַהּתְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ה ְלהֹוִציא ִדּבּוִרים ַהּקְ ְזּכֶ ּנִ ִפינּו ָתִמיד, ַעד ׁשֶ גּוָרה ּבְ ֵתנּו ׁשְ ְתִפּלָ
ת,  ׁשֶ מֹו ֵחץ ֵמַהּקֶ ַחּיּות ִנְפָלא ּכְ ינּו ּבְ דֹוׁש ִמּפִ ּבּור ַהּקָ ְפַרח ַהּדִ ּיִ ּבֹור, ׁשֶ ַיד ּגִ ים ּבְ ִחּצִ דֹול ּכְ ּגָ
ן ַעל־ְיֵדי  ִריִכים ְלַתּקֵ ּצְ ּקּוִנים ׁשֶ ל ַהּתִ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ה ּבִ ְוַיֲעֶלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוִיְפעֹול ְוַיֲעׂשֶ
ְצִמיַח ָלנּו ְמֵהָרה ֶקֶרן  ּתַ ה ׁשֶ ִפּלָ ה ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ר ִנְזּכֶ ם, ַעד ֲאׁשֶ ּלָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ְתִפּלֹוֵתינּו ּבְ
יִחי,  י ֵנר ִלְמׁשִ ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכּתִ תּוב, ׁשָ ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ִוד, ִויֻקּיַ ן ּדָ יַח ּבֶ ָמׁשִ

ה ָלֵצאת ֵמַעְבּדּות ְלֵחרּות: ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ

ת־קֹוֶדׁש ּבָ ְלׁשַ

ַלֲעֹסק  ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ חֹול,  ּדְ עֹוָבִדין  ל  ּכָ נּו  ֵמִאּתָ ּוְתַבֵטל  ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ נּו  ּוְתַזּכֵ
ְוִנְהֶיה  ֱאֶמת,  ּבֶ ְיֹהָוה  ַוֲעבֹוַדת  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ִמיד  ּתָ ַנֲעסֹוק  ַרק  ְוֵעֶסק,  ְמָלאָכה  ׁשּום  ּבְ
ֵבית  ָהְיָתה ּבְ ָנה טֹוָבה ַהזֹּאת ׁשֶ נּו ַמּתָ ה ָנַתּתָ ּלָ ֱאֶמת. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ ֵני־חֹוִרין ּבֶ נּו ּבְ ּלָ ּכֻ
ּוְמַקּיֵם  ַהְמַחּיֶה  ת־ֹקֶדׁש,  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִיְקַרת  ַמֲעַלת  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ָמּה,  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנזֶיָך  ּגְ
ָאדֹון  א  ָאּנָ ת.  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ



ה ְלתֹוָרה פג ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתמזּתִ

ְוהֹוֵרִני  ֵדִני  ְוַלּמְ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ה.  ָהֲעִליִלּיָ ְוַרב  ָהֵעָצה  דֹול  ּגְ ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  טֹוב  ָיִחיד, 
ת  ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ֹמַח ְמֹאד ּבְ ה ִלׂשְ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ת ּבֶ ּבָ ל־ׁשַ ְמָחה ׁשֶ ִמיד ְלׂשִ ה ּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. ְרֵצה  י ַאּתָ ת־ֹקֶדׁש, ּכִ ּבָ ֱאֶמת, ַהְטִעיֵמִני ָנא ַטַעם ׁשַ ת ּבֶ ּבָ ְמַחת ׁשַ ׂשִ ּבְ
ַהזֶּה,  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִביִעי  ַהּשְׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְוַהֲחִליֵצנּו 
נּו  ׁשֵ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ַקּדְ ַאֲהָבה ּכְ ּבֹות ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ י יֹום זֶה ָגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ ּכִ
נּו ְלָעְבְדָך  יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ ֵחנּו ּבִ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ִני  ַזּכֵ ָך,  ָקְדׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ּוְבָרצֹון  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת  ּבֶ
ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ְוׁשַ
ׁשֹו.  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ תּוב, ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד, ּכְ ת־ֹקֶדׁש ּתָ ּבָ ה ִלְזּכֹר ֶאת ַהׁשַ ַהחֹול, ְוֶאְזּכֶ
ים  ל ְיֵמי ַהחֹול ְקדֹוׁשִ ְהיּו ּכָ ּיִ ת ְיֵמי ַהחֹול, ׁשֶ ׁשֶ ָכל ׁשֵ ִמיד ּבְ ת ּתָ ּבָ ת ׁשַ ַ יְך ָעַלי ְקֻדּשׁ ּוְלַהְמׁשִ
קֹור  ָרכֹות ִמּמְ ל ַהּבְ ל ּכָ ה ְלַקּבֵ ת ִנְזּכֶ ּבָ ת ׁשַ ַ ת־ֹקֶדׁש, ְוַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ ּוְטהֹוִרים ּבִ

ָרכֹות: ַהּבְ

ֱאֶמת  יג ּבֶ י, ְלַהּשִׂ ְכִלית ָהֲאִמּתִ יַע ְמֵהָרה ֶאל ַהּתַ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ת ּשׁ ַ ְזכּות ְקֻדּשׁ נּו ּבִ ּוְתַזּכֵ
תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ּנּו ַהָחְכָמה, ּכְ ָרחֹוק ִמּמֶ ֱאֶמת ׁשֶ יל ּבֶ ּכִ ִבין ְוַנׂשְ ּנָ ּלֹא ֵנַדע, ׁשֶ ְכִלית ַהְיִדיָעה ׁשֶ ּתַ
הּוא  ׁשֶ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  ְבִחיַנת  ּבִ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְוִנְזּכֶ י.  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  ָאַמְרּתִ
י  ֱאֶמת ָיַדְעּתִ ל עֹוָלם, ּבֶ ָחְכָמה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְבָרא ּבְ ּנִ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ יף ֶאת ּכָ ּקִ ְכִלית ַהזֶּה ַהּמַ ַהּתַ
ֹלֹמה  ֵאּלּו ָאְמרּו ָדִוד ּוׁשְ י ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ִביַנת ָאָדם ִלי. ְוִאם ְלׁשֹונֹות ּכָ ֵמָרחֹוק ּכִ
ר ֵאיִני  ָגה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ֲעֵלי ַהּשָׂ ה, ַחְכֵמי ֱאֶמת, ּבַ ֵני ֲעִלּיָ ְדמֹוִנים ּבְ יִקים ַהּקַ ּוְגדֹוֵלי ַצּדִ
ר ֲאִני ָמֵלא ֲעֹונֹות,  ר, ֲאׁשֶ ָפָתי. ָאֹנִכי ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ מֹוָתם ַעל ׂשְ א ׁשְ ַדאי ְוָראּוי ִלּשָׂ ּכְ
א ַעל־ְיֵדי  טּות ַהּבָ י ֵמָהרּוַח ׁשְ י ֲעַדִין ֹלא ִנְטַהְרּתִ י ֲעכּוָרה ְמֹאד, ּכִ ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ַדְעּתִ ֲאׁשֶ
ָבר ְוַהְנָהָגה  ֶכל ְלָהִבין ׁשּום ּדָ ַעת ָוׂשֵ ֵאין ִלי ׁשּום ּדַ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָהֲעֹונֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּוִמּכָ
ְלִהְתַחזֵּק  ָצִריְך  ַוֲאִני  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ַהָחְכמֹות  אֹוִתי  ִלין  ְמַבְלּבְ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ
זֶה,  ֲאִני ׁשֹוֵכַח ּבָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ָלל, ְוַכּמָ ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ יר ֶאת ַעְצִמי ּבְ ה ְלַהְזּכִ ַהְרּבֵ
ה ִמְכׁשֹולֹות  ּמָ ִאים ּכַ ֵלמּות. ּוִמזֶּה ּבָ ׁשְ יר ֶאת ַעְצִמי, ֵאיִני זֹוֶכה ָלזֶה ּבִ ֲאִני ַמְזּכִ ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּכְ
ל  י ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ּכָ זֶה, ּכִ ִפי ֵעֶרְך ָטעּותֹו ּבָ ם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ַדְעּתָ ּוִבְלּבּוִלים ּוְנִפילֹות ּבְ
ל  יל אֹותֹו ּוְלַבְלּבֵ ָבר ָיכֹול ְלַהּפִ ָלל, ֹלא ָהָיה ׁשּום ּדָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ֶאָחד ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ

ִמיד ְלעֹוָלם: ה ּתָ ל ֶאָחד ִמְתַחזֵּק ַהְרּבֵ ָלל, ְוָהָיה ּכָ אֹותֹו ּכְ

ָך ְלַבד, ְוִלְתבּוָנְתָך ֵאין  בּוָנה ִעּמְ ר ַהָחְכָמה ְוַהּתְ יץ ּכַֹח, ֲאׁשֶ ָאּנָא ְיֹהָוה, ֲחַכם ֵלָבב ְוַאּמִ
ִני ְוהֹוֵרִני  מֹוִני. ַזּכֵ ַעת ּכָ ן ִנְבַער ִמּדַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ע, ִמּכָ ְבִלי ַמּדָ ר, ְוָכל ַהֲחָכִמים ּכִ ִמְסּפָ
ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְלִהְתַחזֵּק  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלל,  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ֵליַדע  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵדִני  ְוַלּמְ
ְבִחיַנת  ה ּוֵבין ּבִ ְבִחיַנת ֲעִלּיָ ין ּבִ ָכל ֵעת ֵמָחָדׁש, ּבֵ ַעם, ּוְלַהְתִחיל ּבְ ָכל ּפַ ֲעבֹוַדת ְיֹהָוה ּבְ ּבַ
ַעם ֵמָחָדׁש. ְוָכל  ָכל ּפַ ה ְלִהְתַחזֵּק ְלַהְתִחיל ּבְ ְהֶיה, ֶאְזּכֶ ּיִ לֹום, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ְיִריָדה ַחס ְוׁשָ
קּות  ִהְתַחזְּ דֹול ּבְ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ֶהם ּבִ ה ַלֲעׂשֹוָתם ְוַלֲעֹסק ּבָ ֱאֶמת, ֶאְזּכֶ ֵהם ְרצֹוְנָך ּבֶ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
עֹוָלם, ְוֹלא יּוְכלּו ֲעֹונֹוַתי  ּבָ ָבר ׁשֶ ל אֹוִתי ׁשּום ּדָ ֱאֶמת, ְוֹלא יּוַכל ְלַבְלּבֵ ֵלם ּבֶ ֵלב ׁשָ דֹול ּבְ ּגָ



ה ְלתֹוָרה פג ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתמח

עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ָלל  ּכְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ְלַהֲחִליׁש  ְמֹאד  ים  ֻרּבִ ְוַהּמְ ָהֲעצּוִמים 
ִדי,  ה ִעּמָ ֲעׂשָ עֹוָלם, ּוַמה ּנַ ה ּבָ ֲעׂשָ ָלל ַמה ּנַ ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ יל ׁשֶ ּכִ ַרק ֵאַדע ְוַאְבִחין ְוָאִבין ְוַאׂשְ
ה  ֶאְזּכֶ ָהעֹוֵבר,  ָהעֹוָלם  זֶה  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֹכִחי  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָיִדי  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ַרק 
ְהֶיה.  ּיִ ל ּוְלִהְתַחזֵּק ְוִלְזֹעק ְוִלְצֹעק ֵאֶליָך ָתִמיד, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּלֵ ֵלמּות, ּוְלִהְתּפַ ׁשְ ַלֲעׂשֹוָתם ּבִ
ה  לֹום, ַרק ֶאְזּכֶ ל אֹוִתי ֵמָהֱאֶמת ַחס ְוׁשָ ל ֶהֶבל ְלַבְלּבֵ ַעת ְוַהָחְכָמה ׁשֶ ְוֹלא ִיְהֶיה ֹכַח ְלַהּדַ
י ַהָחְכָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע  ּנִ ָרחֹוק ִמּמֶ יל ָהֱאֶמת ׁשֶ ּכִ ית ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּיִ ְלַדַעת ְוָחְכָמה ּוִביָנה ֲאִמּתִ
ּקֹוִרין: איבער  ָלל )ׁשֶ בֹות ְיֵתרֹות ּכְ ֱאֶמת, ְוֹלא ֶאְחׁשֹוב ַמֲחׁשָ ִמיד ּבֶ ָלל. ְוֶאְסֹמְך ָעֶליָך ְלַבד ּתָ ּכְ
ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ַמִים  ׁשָ ֶחְפֵצי  י  ִעּמִ ְוִתְגמֹור  ָתִמיד,  ְרצֹוְנָך  ּכִ י  ִעּמִ ה  ַתֲעׂשֶ ה  ְוַאּתָ טראכטין(, 

ֱאֶמת: ּבֶ

ִחְוָיא,  ָכא ּדְ ׁשְ הּוא ִמּמִ צֹוָרע ׁשֶ יט ּגּוִפי ַהּמְ ה ְלַהְפׁשִ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעְזֵרִני ּבְ ּוְבֵכן ּתַ
ה  ֲעלּומֹות, ַאּתָ ל עֹוָלם, יֹוֵדַע ּתַ ן ֵעֶדן. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַהְיינּו ּגּוף ָקדֹוׁש ִמּגַ ת ּדְ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ְוִלְלּבֹוׁש ּבִ
י ָאִבי  י. ּכִ י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ָעֹון חֹוָלְלּתִ ם, ֵהן ּבְ ָ ְך ּגּוִפי ַהְמֻגּשׁ ְלַבד יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ִנְמׁשָ
נֹוַסף  ַההֹוָלָדה,  ת  ִחּלַ ִמּתְ ם  ָ ּוְמֻגּשׁ ָעכּור  ּגּוִפי  ֶ ּשׁ ַבד ַמה  ּוִמּלְ ַיַאְסֵפִני,  ַויֹהָוה  ֲעָזבּוִני  י  ְוִאּמִ
גּוִמים ְמֹאד, ּוֵמעֹוֶצם  י ָהָרִעים ְוַהּפְ י זֹוֲהָמא ַוֲעִכירּות ַעל ֲעִכירּות ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשַ ָלזֶה הֹוַסְפּתִ
י ַוֲעִכיַרת  ְעּתִ ִסילּות ּדַ צֹוָרע ַהזֶּה, ֵאיִני ָיכֹול ְלַנּקֹות ַעְצִמי ִמּכְ ִמּיּות ַוֲעִכיַרת ַהּגּוף ַהּמְ ׁשְ ּגַ
ׂש  ְמַחּפֵ ַוֲאִני  ּוְמטֹוָרף,  ל  ְמֻבְלּבָ ָוָנד  ָנע  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ הֹוֵלְך  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ
ָהָרִעים  ֲאוֹוָתיו  ּוִמּתַ ּגּוִפי  ִטּנּוף  ִמזֹּוֲהַמת  ִלְבֹרַח  ָלה  ַהּצָ ַתח  ּפֶ ִלְמצֹוא  ְוָאָנה  ָאָנה  ׁש  ּוְמַבּקֵ
ה ְוָכֵבד  ר ָקׁשֶ ַעְצִמי, ַעד ֲאׁשֶ י ּבְ ּנִ יל ֶאת ַעְצִמי ִמּמֶ י, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַהּצִ ְעּתִ ַוֲעַדִין ֹלא נֹוׁשָ
ִתי  ִחּנָ ר ּתְ ֵדִני ֵאיְך ְלַסּדֵ ַמִים, ַרֵחם ָעַלי, ַלּמְ ָ ּשׁ ּבַ ן ַעל זֶה. ָאִבי ׁשֶ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ָעַלי ֲאִפּלּו ְלִהְתּפַ
ִנים  ל־ּפָ ה ַעל־ּכָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּבְ ים ָעַלי ַעּתָ ּיִ ה, ֵאיְך ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ָרה ְלָפֶניָך ַעּתָ ַהּמָ
ה  יט ֶאת ַעְצִמי ֵמַעּתָ לֹות, ְוַאְפׁשִ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות ְוַהְמֻבְלּבָ י ָהַרע ּוַמְחׁשְ ְרּכִ ה ַלֲעזֹוב ּדַ ֵמַעּתָ
ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַעְצִמי  ׁש ֶאת  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר  ְוַאְתִחיל  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ְוֶהָעכּור  ם  ָ ַהְמֻגּשׁ צֹוָרע  ַהּמְ ִמּגּוִפי 
א, רֹוֵפא  ּלָ ָעְלָמא ּכֹ ן ֵעֶדן. ָמֵריּה ּדְ גּוף ָקדֹוׁש ִמּגַ ׁש ּבְ ה ְלִהְתַלּבֵ ֶאְזּכֶ ֹות ְוָטֳהרֹות, ַעד ׁשֶ ְקֻדּשׁ
ְוֵאָרֵפא  ְיֹהָוה  ְרָפֵאִני  ַהּגּוף,  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָנא  ְרָפֵאִני  ם,  ִחּנָ
יט ֵמָעַלי ּגּוִפי  י ּוַמֵהר ְלַהְפׁשִ ַרְעּתִ ה, ְרָפֵאִני ְוָאְסֵפִני ִמּצָ ִתי ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵעִני ְוִאּוָ הֹוׁשִ
ה  ן־ֵעֶדן, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתרֹוֵמם ַמזִָּלי ְוֶאְזּכֶ ֲחָסֶדיָך ּגּוף ָקדֹוׁש ִמּגַ ׁש אֹוִתי ּבַ צֹוָרע, ְוַהְלּבֵ ַהּמְ
ה ּוְבָטֳהָרה, ְוִיְתַחזֵּק ִיְצִרי  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ ירּות ּגָ יַע ִלי ֲעׁשִ ּפִ ר, ּוְבִבְרכֹוֶתיָך ְתָבְרֵכִני ְוַתׁשְ ְלעֹוׁשֶ
ִאים  יָצנּות ַהּבָ ל ָהַעְצבּות ְוַהּלֵ ּטֵ ר, ְוִיְתּבַ ׂשָ ן ִלי ֵלב ּבָ ִרי ְוִתּתֶ ׂשָ ַהּטֹוב, ְוָתִסיר ֵלב ֶאֶבן ִמּבְ
ָהֲעִנּיּות  ל  ׁשֶ ל  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ י  ּכִ ֲחקּות,  ְוַהּדַ ָהֲעִנּיּות  נּו  ֵמִאּתָ ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ חֹוָרה,  ׁשְ ָרה  ִמּמָ
ִרים ַהֲחֵפִצים  ׁשֵ ל ַהּכְ ֲחקּות ׁשֶ ֶדל ָהֲעִנּיּות ְוַהּדַ ְפַרט ּגֹ ָרֵאל, ּבִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֲחקּות ׁשֶ ְוַהּדַ
ל  ׁשֶ ַמזָּל  ָעֵלינּו  ְוָתִאיר  ְפָלִאים,  ַהּנִ ֲחָסֶדיָך  ּבַ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ֱאֶמת.  ּבֶ ַהּקֶֹדׁש  ֶדֶרְך  ּבְ ִלְכנֹוס 
ֱאֶמת,  ִרים ַהֲחֵפִצים ְלָעְבְדָך ּבֶ ׁשֵ ָך ַהּכְ ָרֵאל ַעּמְ ית ִיׂשְ ירּות ֵאֶצל ּבֵ ל ָהֲעׁשִ ירּות, ְוִיְהֶיה ּכָ ֲעׁשִ
ִאים  ל ִמיֵני ַעְצבּות ְוֵליָצנּות ַהּבָ נּו ּכָ ל ֵמִאּתָ ּטֵ ְמָך ַעל־ְיֵדי־זֶה. ְוִיְתּבַ ׁש ׁשִ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ְלַמַען ִיְתּגַ
ּכַֹח  ן  ְוִתּתֶ ְוַהְיֵרִאים.  ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ַעל  ל ַהחֹוְלִקים  ּכָ ל  ׁשֶ יָצנּות  ַהּלֵ ל  ּטֵ ְוִיְתּבַ חֹוָרה,  ׁשְ ָרה  ִמּמָ
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ֶהם,  ּלָ יָצנּות ׁשֶ ל ַהּלֵ ם ּכָ ָ ר ִמּשׁ ֹמאל, ֲאׁשֶ הּוא ִמּשְׂ ִסיל ׁשֶ ר ֵלב ָחָכם ִליִמין ַעל ֵלב ַהּכְ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
ִמין: י ַהּיָ ֹמאל ְלַגּבֵ ל ַהּשְׂ ּטֵ ִסיל, ְוִיְתּבַ חֹוק ַהּכְ הּוא ׂשְ ׁשֶ

ַסח ְלּפֶ

ִקים ֶאת ַהּנֹוְפִלים ְלַאֲהבֹות ְוִיְראֹות ָרעֹות, ְלָהִקים אֹוָתם ְלַאֲהבֹות  ִמין ַהזֶּה ּתָ ְוַעל־ְיֵדי ַהּיָ
ם  ר ֵעיֵניֶהם ִיְראּו ִנְפָלאֹות, ִויֻקּיַ ְך ֵמֵעיֵניֶהם ַעד ֲאׁשֶ ִמין ַיֲעִביר ַהֹחׁשֶ ְוִיְראֹות ְקדֹוׁשֹות, ְוַהּיָ
ת  ַ יְך ָעַלי ְקֻדּשׁ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ְוַתְמׁשִ תּוב, ּכִ ּכָ ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ
ה  ְוִנְזּכֶ ית,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְותֹוָרְתָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ּבְ ְוָלׂשּוַח  ר  ְלַסּפֵ ָתִמיד  ָלנּו  ְוַתֲעֹזר  ִמיד,  ּתָ ַסח  ּפֶ
ִפיהּו.  תּוב, ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ִמיד ּתֹוַרת ֱאֶמת, ִויֻקּיַ ר ּוְלַגּלֹות ּתָ ְלַדּבֵ
ֵני ְתהֹום, ּוְלָהִאיר אֹור  ה ּפְ ּסָ ּכִ ְך ׁשֶ יֵענּו ְוַתַעְזֵרנּו ְמֵהָרה ְלַהֲעִביר ַהֹחׁשֶ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְותֹוׁשִ
ה  ם ּפֶ ל עֹוָלם, ַהּשָׂ ָראנּו ֶאת ָהעֹוָלם. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִאּלּו ּבָ ב ּכְ ְהֶיה ֶנְחׁשָ ּיִ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ָהֱאֶמת ּבָ
ִמיד, ְלַמַען ֵיְדעּו דֹור ַאֲחרֹון  ּיֹות ּתָ תֹוָרְתָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ ה ָלׂשּוַח ּבְ ן ָלנּו ּפֶ ם, ּתֶ ָלִאּלֵ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ה ְלהֹוִדיַע ְלָבֵנינּו ְוִלְבֵני ָבֵנינּו ּוְלָכל ּבְ רּו ִלְבֵניֶהם. ְוִנְזּכֶ ֵלדּו ָיקּומּו ִויַסּפְ ִנים ִיּוָ ּבָ
נּו ִמּיֹום ְיִציַאת ִמְצַרִים ַעד ַהּיֹום  ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ה ְיֹהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ְלדֹורֹוָתם ֵאת ּכָ
ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוָתנּו  נּו  ַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָבֶניָך.  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך  ם  ְוהֹוַדְעּתָ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהזֶּה, 
יט ְוִנְרֶאה ִנְפָלאֹות  ִמיד, ְוַנּבִ ל ְוִלְראֹות ָהֱאֶמת ּתָ ּכֵ ים, ְלִהְסּתַ ּיִ ָרֵאל ְלאֹור ָהֵעיַנִים ָהֲאִמּתִ ִיׂשְ
יָת ַעל־ ּלִ ר ּגִ יט ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוַנּבִ ל ֵעיַני ְוֵעיֵני ָכל ִיׂשְ ֱאֶמת. ּגַ ִמיד ּבֶ ְיֹהָוה ּתָ

ְוַעל־ְיֵדי  עֹוָלם.  ּבָ ּלּו  ּגִ ׁשֶ יֹוֵדַע ִנְפְלאֹות ּתֹוָרָתם  ה ְלַבד  ר ַאּתָ ים, ֲאׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ ְיֵדי 
ׁש. ְוַעל־ ְקּדָ ית־ַהּמִ ִלים ֶאל ַהּבֵ ּלְ ר ָאנּו ִמְתּפַ ִחּנֹות ֲאׁשֶ ׁשֹות ְוַהּתְ ּקָ ל ַהּבַ אֹור ָהֵעיַנִים ַיֲעלּו ּכָ
ָאה.  אּוַלי ּבָ ַנת ּגְ י ּוׁשְ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ּלֵ לּוָיה ּבַ ה ַהּתְ ֻאּלָ עֹוֵרר ַהּגְ ְיֵדי־זֶה ּתְ
עּוֵרנּו,  ִמּנְ ָלנּו  ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  ל  ׁשֶ ְוָחֵמץ  ֹאר  ׂשְ נּו  ֵמִאּתָ ל  ַבּטֵ ּתְ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ית ֶאת ָהָאָדם ְלַהְרֵהר ַאַחר ּתַ ּסִ ב, הּוא ַהּמֵ ּלֵ ּבַ ֹאר ְוַהָחֵמץ ׁשֶ ר זֶה ַהּשְׂ ֲאׁשֶ
ְבִעים  ַהּשִׁ נּו  ֵמִאּתָ ְוֶנֶעְלמּו  נּו  ִלּבֵ ָחַלק  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ָנֶאה,  ֹלא  ְוזֶה  ָנֶאה  זֶה  ְולֹוַמר  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ
ֵברּור ֶאָחד ֵמֶהם. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ְוָתִסיר  דֹוֵרנּו ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּבְ ּבְ יִקים ׁשֶ ַנִים ַצּדִ ּוׁשְ
יִקים ְוִלְבִלי  ּדִ ָכל ַהּצַ ה ְלַהֲאִמין ּבְ ְזּכֶ ּנִ ב, ַעד ׁשֶ ּלֵ ּבַ ֹאר ְוַהָחֵמץ ׁשֶ נּו ַהּשְׂ ל ֵמִאּתָ ּוְתַבֵער ּוְתַבּטֵ
ם ִיְהיּו ָנִאים ַוֲאהּוִבים  ּלָ ָלל, ַרק ּכֻ יֵניֶהם ּכְ ָלל, ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ִחּלּוק ּבֵ ְלַהְרֵהר ַאֲחֵריֶהם ּכְ
ְלהּוִבין  ׁשַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ נּו ּבְ ְתַלֵהב ִלּבֵ ּיִ ה ׁשֶ ֵעיֵנינּו ְמֹאד ְמֹאד, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְזּכֶ ִויָקִרים ּבְ
ֵהם ַאֲהבֹות ְוִיְראֹות ִחיצֹוִנּיֹות ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה  ים ׁשֶ ְרִחימּוָתא, ּוַמִים ַרּבִ ּדִ
ל  ׁשֶ ְמהֹון  ּדִ ַעל  ְכָנֶפיָה  ּבִ ִכיָנה  ַהּשְׁ ה  ַכּסֶ ּתְ ַהזֹּאת  ַאֲהָבה  ְוַעל־ְיֵדי  ְטפּוָה,  ִיׁשְ ֹלא  ּוְנָהרֹות 
ַעְצִמי  ׁש ּבְ ּיֵ ֶאְתּבַ ּבּול. ְוַתֲעֹזר ִלי ׁשֶ ֵהם ֵמי ַהּמַ ְלטּו ֲעֵליֶהם זֶַרע ְמֵרִעים ׁשֶ ּלֹא ִיׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ַמי  ּדָ ִכין  ּפָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ יׁש  ַאְרּגִ ׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ ָך  ֶנְגּדֶ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ ַוֲעֹונֹוַתי  ַעי  ׁשָ ּפְ ִרּבּוי  ַעל 
ִכין  ּפָ ׁשְ ַהּנִ ַמי  ּדָ ֶאת  ְכָנֶפיָה  ּבִ ה  ַכּסֶ ּתְ ִכיָנה  ַהּשְׁ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ה,  ְוַהּבּוׁשָ ַער  ַהּצַ ֶדל  ִמּגֹ י  ִקְרּבִ ּבְ
ה ַאֲהָבה,  ַכּסֶ ִעים ּתְ ׁשָ ל ּפְ י ַעל ּכָ יָלא ּכִ ַעי ִמּמֵ ׁשָ ּסּו ּפְ ה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתּכַ דֹוׁשָ ַאֲהָבה ַהּקְ ּבְ
ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ַאֲהָבה  מּוָרה ּבֶ ְמִחיָלה ּגְ ַעי ּבִ ל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ִלי ַעל ּכָ

ה ַהזֹּאת: דֹוׁשָ ַהּקְ
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ִפיכּות  ְכָלל ּוִבְפָרט, ֵהן ׁשְ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ כּו ּבְ ּפְ ׁשְ ּנִ ִמים ׁשֶ ל ַהּדָ ְזּכֹר ֶאת ּכָ ים ּתִ ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ְפכּו  ה, ׁשָ ן ַעד ֵהּנָ ה ְמֹאד ִמּיֹום ַהֻחְרּבָ ה ַהְרּבֵ ָרֵאל ַהְרּבֵ ם ִיׂשְ ְך ּדַ ּפַ ָבר ִנׁשְ ּכְ ׁש ׁשֶ ִמים ַמּמָ ּדָ
ְוֶחְרּפֹות  ּבּוׁשֹות  ַעל־ְיֵדי  ִמים  ּדָ ִפיכּות  ׁשְ ֵהן  קֹוֵבר.  ְוֵאין  ָלִים  ְירּוׁשָ ְסִביבֹות  ִים  ּמַ ּכַ ָמם  ּדָ
יִקים  ּדִ ים ְוַהּצַ דֹוׁשִ ל ַהּקְ ל ּכָ ה ׁשֶ ִמים ַהְרּבֵ ִפיכּות ּדָ ָכל ּדֹור, ּוִבְפָרט ׁשְ ָרֵאל ּבְ ְבלּו ִיׂשְ ּסָ ׁשֶ
ים  ְטַעּמִ ְלַהּמַ ִחיָטה  ַהּשְׁ ּקּון  ּתִ ְמקֹום  ּבִ ִיְהיּו  ִמים  ַהּדָ ֵאּלּו  ְוָכל  ִים.  ּמַ ּכַ ָמם  ּדָ ֵמֶהם  ְך  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ִפיכּות  ֲאִכיָלה ַעל־ְיֵדי ׁשְ ִרין ּבַ ְבִחיַנת ֵאֶבר ִמן ַהַחי, ַרק ִיְהיּו ִנּתָ ּלֹא ִיְהיּו ּבִ ְצֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ׁשֶ
נּו  ּקְ ּתִ ה ׁשֶ ְצֹות ֲעׂשֵ ל ַהּמִ ל ּכָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ים ַהּקְ ְטַעּמִ ְטֹעם ֶאת ַהּמַ ה. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ּתִ ִמים ָהֵאּלֶ ּדָ
ַאֲהָבְתָך ַעל  ִיְתעֹוֵרר  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ְכָלל,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ְלָפֶניָך 
ַאֲהָבה  ּבְ ִמים  ַהּדָ ל  ּכָ ַעל  ה  ּוְתַכּסֶ ְלעֹוָלִמים,  ּנּו  ִמּמֶ ִסיר  ּתָ ַאל  ְוַאֲהָבְתָך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ
ל  ּכָ ֶאת  ֲעֶלה  ּתַ ּוְבַרֲחֶמיָך  יָלא.  ִמּמֵ ֵעינּו  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ סּו  ִיְתּכַ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהזֹּאת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
דֹול. ַרֵחם  ל ָאָדם ּגָ ִמים ׁשֶ ִפיכּות ּדָ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשְ ה ּכִ ֵאין ָלֶהם ֲעִלּיָ פּולֹות ׁשֶ מֹות ַהּנְ ׁשָ ַהּנְ
ִלי  ּבְ ַהּנֹוָרִאים  יִקים  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ִמּגְ ְך  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ִמים  ּדָ ִפיכּות  ַהּשְׁ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ ֲעֵליֶהם 
ה ְלַבד יֹוֵדַע ָהַרֲחָמנּות  י ַאּתָ פּולֹות, ּכִ מֹות ַהּנְ ׁשָ ל ֵאּלּו ַהּנְ ְזכּוָתם ַרֵחם ַעל ּכָ ם, ּבִ ִחּנָ עּור ּבְ ׁשִ
ל ָהֲעֹונֹות  כּו ּכָ ַאֲהָבה, ְוִיְתַהּפְ ֵעיֶהם ּבְ ׁשְ ה ַעל ּפִ ָתם ּוְתַכּסֶ ִפּלָ ֲעֵליֶהם, ְוַתֲעֶלה אֹוָתם ִמּנְ ׁשֶ

ִלְזֻכּיֹות:

ַאֲהָבה, עֹוְרָרה ַאֲהָבְתָך ָעֵלינּו,  ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ָרֵאל, ַהּבֹוֵחר ּבְ ָמֵלא ַרֲחִמים, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ מֹות ַעּמְ ל ְנׁשָ ַרֲחִמים, ְוַרֵחם ַעל ּכָ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ יֵענּו ּוַמּלֵ ְוקּוָמה ְוהֹוׁשִ
ִמיד, ִויַמֲהרּו ִלְפֹעל  ִתּקּוֵננּו ּתָ ַעְסקּו ּבְ ּיַ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֵלב ַהּצַ ִתים, ְוֵתן ּבְ ים ְוַהּמֵ ַהַחּיִ
ְרצֹוְנָך  ה ִלְהיֹות ּכִ ֱאֶמת ְמֵהָרה, ְוִנְזּכֶ נּו ְמֵהָרה, ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ּלָ ֵננּו ּכֻ ֶחְפָצם ּוְרצֹוָנם ְלַתּקְ

ה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה: ִמיד ֵמַעּתָ ַהּטֹוב ּתָ

ּתֹוָרה פד

ם א.  ֵ ְלַהּשׁ ּוְדֵבקּות  רּות  ִהְתַחּבְ ר  ִעּקַ
ה  ִפּלָ י ַהּתְ ה, ּכִ ִפּלָ ַרְך הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ִיְתּבָ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ִנְכָנִסין  ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ַער  ׁשַ הּוא 

יִרין אֹותֹו: ם ַמּכִ ָ ַרְך, ּוִמּשׁ ִיְתּבָ

נֹוְפִלים ב.  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֹרב  י  ַעל־ּפִ
לּות  ִחיַנת ּגָ ְדלּות, ְוזֶה ּבְ ל ּגַ בֹות ׁשֶ לֹו ַמֲחׁשָ
ַעל־ ֹכַח,  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ִכיָנה.  ַהּשְׁ

בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ִנּיֹות  ַהּפְ ַעל  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְיֵדי־זֶה 
ְוַעל־ְיֵדי־ אֹוָתם,  ל  ּוְמַבּטֵ ְדלּות  ּגַ ל  ׁשֶ
ָנּה,  ּוְמַתּקְ לּוָתּה  ִמּגָ ִכיָנה  ַהּשְׁ מֹוִציא  זֶה 
הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ַלֲעׂשֹות  ְוגֹוֵרם 
ׁש  ֹכַח ִנְתַחּדֵ ה ּבְ ִפּלָ ם ַעל־ְיֵדי ּתְ ּה,ּגַ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ
ו  ַעְכׁשָ ִאּלּו  ּכְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְלָהָאבֹות  בּוָעה  ַהּשְׁ

ע ַלֲאבֹוֵתינּו: ּבַ ִנׁשְ

ה ְלתֹוָרה פד ִפּלָ ּתְ

ַהּבֹוֵחר  ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ ּוִפי  ח  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ֲאֹדָני  )מג( 

ה  ה ָתִמיד, ְוֶאְזּכֶ ְתִפּלָ ים ְלַהְרּבֹות ּבִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַרֲחִמים, ַזּכֵ ָרֵאל ּבְ ת ַעּמֹו ִיׂשְ ְתִפּלַ ּבִ



ה ְלתֹוָרה פד ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתנאּתִ

ה ְלַהְכִניס  ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ דֹול. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ דֹוָלה ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוְבֹכַח ּגָ ָנה ְגּ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ִהיא  ה ׁשֶ ִפּלָ יר ֶאת ַהּתְ ה ְלַהְגּבִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה, ּבְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ תֹוְך ּדִ י ּבְ ִקְרּבִ ּבְ ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ ּכָ
ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלַהְכִניַע  ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ָעה.  ָהִרׁשְ ַמְלכּות  ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות 
ַחס  ִתי  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ל  ְלַבְלּבֵ ִאים  ַהּבָ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָכל  ּוְפִנּיֹות  ְדלּות  ּגַ ל  ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
דֹוִלים.  ים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ִאם ּבְ ָלם ּכִ י ּכַֹח ְלַבּטְ ֵאין ּבִ ה יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאּתָ לֹום. ּכִ ְוׁשָ
ל  ה ְלַהְכִניס ּכָ ֶאְזּכֶ דֹול ׁשֶ ֹכֲחָך ַהּגָ ֵצִני ּבְ ֵקִני ְוַאּמְ יֵעִני ְוָעְזֵרִני ְוַחזְּ ֶמָך, ְוהֹוׁשִ ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ
ה ַעל־ ֶאְזּכֶ דֹול, ַעד ׁשֶ ֹכַח ּגָ ִתי ָתִמיד ּבְ ל ְלָפֶניָך ְתִפּלָ ּלֵ ה. ְוֶאְתּפַ ִפּלָ תֹוְך ַהּתְ י ּבְ ּבִ ַהּכֹחֹות ׁשֶ
עֹוָלם,  ּבָ בֹות ָזרֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ְדלּות ּוְפִנּיֹות ְוָכל ַהּמַ ל ּגַ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ל ְלַגְמֵרי ּכָ ְיֵדי־זֶה ְלַבּטֵ
ָקם  ּוְלַסּלְ ם  ְלָגְרׁשָ ה  ֶאְזּכֶ לֹום, ַרק  ְוׁשָ ִתי ַחס  ִפּלָ ּתְ ל ֶאת  ּכַֹח ְלַבְלּבֵ ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום  ּלֹא  ׁשֶ
ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלל,  ּכְ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ַלֲעלֹות  יּוְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ בּוִלי  ּגְ ּוֵמַעל  ֵמָעַלי  ְלַגְמֵרי  ָלם  ּוְלַבּטְ
ּסּוִיין  ִמּכִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ְלהֹוִציא  ה  ְוֶאְזּכֶ ְלָפֶניָך.  ֶלת  ּוְמֻקּבֶ ּוְרצּוָיה  ּוְנכֹוָנה  ה  ַזּכָ ִתי  ְתִפּלָ
ָעה,  ִלּפֹות ֵמֲאִחיַזת ַמְלכּות ָהִרׁשְ ָכּה ֵמֲאִחיַזת ַהּקְ ה, ְלָבְרָרּה ּוְלַזּכְ ְקִלּפָ ין ּדִ בּוׁשִ יָלּה ִמּלְ ּדִ
ֵהם אֹור ָהָאבֹות.  ׁשֶ ָירֹוק,  ק,  ֻסּמָ ר,  ִחּוָ ֵהם,  ׁשֶ ְנִהיִרין  ּדִ ין  ְלבּוׁשִ ּבִ ּה  יׁשָ ּוְלַהְלּבִ ּוְלַהֲעלֹוָתּה 
ר  ַחּבֵ ּתְ ּקּון, ְוִיְהֶיה ָלּה ּכַֹח ְלעֹוֵרר ַאֲהָבְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ ַתְכִלית ַהּתִ ֶנת ּבְ ְהֶיה ְמֻתּקֶ ּתִ ַעד ׁשֶ
יּה  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ָתִמיד ִיחּוד ֻקְדׁשָ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּות, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשָ ָך ּבְ אֹוָתּה ִעּמְ
ר  ֲאׁשֶ ִריְתָך  ּבְ ֶאת  ּוְתַקּיֵם  ְוִתְזּכֹר  ֵלמּות.  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ְתִפּלֹוֵתנּו,  ַעל־ְיֵדי 
ְעּתָ  ּבַ ִאּלּו ַהּיֹום ִנׁשְ ְעּתָ ָלֶהם ּכְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ׁש ַהּשְׁ ּיֹום ַהזֶּה, ּוְתַחּדֵ ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּכַ ּבַ ִנׁשְ
ת עֹוָלם  ר ַהזֶּה, ְוִתְגָאֵלנּו ְגֻאּלַ לּות ָהָארֹוְך ַהּמַ ָלֶהם. ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַמֵהר ְלהֹוִציֵאנּו ֵמַהּגָ

ר ֶאת ָהֹאֶהל ִלְהיֹות ֶאָחד: ְלַחּבֵ

ל  ר ּכָ ִכיַנת ֻעזֶָּך, ֲאׁשֶ ר ִהיא ׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל, ַרֵחם ַעל ּכְ ָמֵלא ַרֲחִמים, ּגֹוֵאל ִיׂשְ
ר  ָך ֲאׁשֶ ָרֵאל ַעּמֶ ִהְתַגּלּות ֱאָלהּוְתָך ִויִדיַעת רֹוְממּוְתָך ּוְתׁשּוַקת ֱאמּוָנֶתָך, ַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ִיׂשְ
י  ּכִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֵבקּות ֵאֶליָך הּוא ַעל־ְיֵדי  ְוַהּדְ רּות  ר ַהִהְתַחּבְ ִעּקָ ׁשֶ ָלנּו  יָת  ְוִגּלִ  . ָחְרּתָ ּבָ ֶהם  ּבָ
יִרין אֹותֹו. ַרֵחם ָעֵלינּו  ם ַמּכִ ָ ַרְך, ּוִמּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ם ִנְכָנִסין ְלַהּשׁ ֶרְך ׁשָ ּדֶ ַער ׁשֶ ה ִהיא ׁשַ ִפּלָ ַהּתְ
ה  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ נּו  ְוַזּכֵ ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען 
ָאָדם  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ַהְלַואי  ָאְמרּו,  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֶמיָך  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתִמיד, 
ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ָאז  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ְפַרט  ּבִ ָתִמיד  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ֶעְזָרֵתנּו  ּבְ קּוָמה  ּלֹו.  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ
ַרֵחם  ֵער.  ְלׁשַ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ָעֵלינּו 
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  דֹול  ּגָ ֹכַח  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאלֹוֵתינּו  ִמׁשְ א  ּוַמּלֵ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו 
ה  ְזּכֶ ּנִ ִמיד, ַעד ׁשֶ ֵלמּות ּתָ ׁשְ ה ּבִ ה ִלְתִפּלָ בֹות ָזרֹות ְלַגְמֵרי, ְוִנְזּכֶ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ ְלׁשַ
ק  ּבֵ ּוְלִהְתּדַ ר  ּוְלִהְתַחּבֵ ֱאֶמת,  ּבֶ אֹוְתָך  יר  ּוְלַהּכִ ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ִלְכֹנס  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי 
ְדָאֵתי,  ּוְבָעְלָמא  ֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵבקּות  ַהּדְ ַתְכִלית  ּבְ ָך  ּבְ
יֹהָוה  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ְמֵהָרה  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי 
י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְלֶכם ַהּיֹום. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ים ּכֻ ֱאֹלֵהיֶכם ַחּיִ

ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:



ְנָיָנא י ּתֹוָרה פה ּתִ תתנב

ּתֹוָרה פה

ַהּגּוף  ְנַין  ּבִ ׁש  ִיְתַחּדֵ ּנּו  ּוִמּמֶ ַהּגּוף,  ְליֹון  ּכִ ַאַחר  ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  ֹעֶרף  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לּוז  ָהֶעֶצם 
ִנים(: ן ּפְ ר ֶנָחָמֵתנּו )ַעּיֵ ִתים, זֶהּו ִעּקַ ִחּיַת ַהּמֵ ַעת ּתְ ׁשְ ּבִ

ּתֹוָרה פו

ְצִריִכין  ָהֱאמּוָנה  ּבְ ּוְפָגם  ַקְטנּות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ֲעִנית  ּתַ גֹון  ּכְ ָקׁשֹות,  ֲעבֹודֹות  ַלֲעׂשֹות 
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְוַכּיֹוֵצא, 

ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעֹבד  ְיכֹוִלים 
א  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֵאין  י  ּכִ ָבר,  ּדָ

ִרּיֹוָתיו: ְטרּוְנָיא ִעם ּבְ ּבִ

ה ְלתֹוָרה פו ִפָלּ ּתְ

ָך  ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ י ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ )*ה( ֵלב ָטהֹור ּבְ

ָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה  ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ֶאְזּכְ ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ י, ָהׁשִ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ַאל ּתִ
רּוִחי.  ׂש  ַוְיַחּפֵ יָחה  ָאׂשִ ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי  ָרה  ֶאְזּכְ ֶסָלה.  רּוִחי  ף  ְוִתְתַעּטֵ יָחה  ָאׂשִ
ל  י ִעם ֹיְרֵדי בֹור. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְלּתִ י ְוִנְמׁשַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ְלָתה רּוִחי ַאל ּתַ ַמֵהר ֲעֵנִני ְיֹהָוה ּכָ
נּו ִלְבִחיַנת ֶאֶרְך רּוַח  ֵליָמה ְוַזּכֵ ֱאמּוָנה ׁשְ ים ּבֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ָך ּוְבַצּדִ ִני ְלַהֲאִמין ּבְ עֹוָלם, ַזּכֵ
ל אֹוָתנּו  ָבר, ְוֹלא ְיַבְלּבֵ ל ּדָ ינּו ְורּוֵחנּו ַעל ּכָ ִחיַנת ֲאִריַכת ָהרּוַח ְלַהֲאִריְך ַאּפֵ ְהֶיה ָלנּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
תּוב: טֹוב ֶאֶרְך רּוַח  ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ה, ִויֻקּיָ דֹוׁשָ ָבר ְוׁשּום ְמִניָעה ֵמֲעבֹוָדְתָך ַהּקְ ׁשּום ּדָ
ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַתּצִ ִעיר.  ִמּלֵֹכד  רּוחֹו  ּבְ ל  ּוֹמׁשֵ ּבֹור  ִמּגִ ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  טֹוב  ְוֶנֱאַמר:  רּוַח.  ַבּה  ִמּגְ
יֵלִני  ְוַתּצִ ִפיֶהם(.  )ּבְ ֶהם(  )ּבָ רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ְבִחיַנת:  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ִפירֹות  ּכְ ִמיֵני 
ִרּבֹונֹו  ִלְצָלן:  ַרֲחָמָנא  רּוַח  ֹקֶצר  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ְוַקְטנּות  ֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ
ים ָקִמים ָעֵלינּו  ַרּבִ ׁשֶ ְוֵאיְך  ַהזֶּה  ֵפל  ָ ּדֹור ַהּשׁ ּבַ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ָיַדְעּתָ ַמה  ה  ל עֹוָלם, ַאּתָ ׁשֶ
ִפירֹות  ׁש ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּוְלַהְכִניס ּכְ ת ַמּמָ ִמּיּות ְורֹוִצים ְלַהֲעִביֵרנּו ַעל ּדַ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ּבְ
ָמה ָהֱאמּוָנה ְמֹאד ְוִהיא  ִרים ִנְפּגְ ׁשֵ ים ּכְ ֲאִפילּו ֵאֶצל ָהֲאָנׁשִ ָרֵאל ַעד ׁשֶ ִיׂשְ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּבְ
ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ְלִהְתַחזֵּק  נּו  ְוַזּכֵ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס  ן  ַעל־ּכֵ ְמֹאד,  ְפלּות  ְוׁשִ ַקְטנּות  ְבִחיַנת  ּבִ
ֵלם ְוָנכֹון,  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵליָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ים ּבֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ָך ּוְבַצּדִ ה ּוְלַהֲאִמין ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ׁש ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ְוַעל  נּו ַמּמָ דֹוָלה ְוִלְמֹסר ַנְפׁשֵ ֲעבֹוָדה ּגְ נּו ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבָ ְוַזּכֵ
ָקׁשֹות  ָהֲעבֹודֹות  ל  ּכָ ָעֵלינּו  ל  ּוְלַקּבֵ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ַהּנֹוֵגַע  ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ
ָמד ֲאִפילּו  ַעת ַהּשְׁ ׁשְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ּבִ ְבִחיַנת ׁשֶ ִביל ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבִ ׁשְ ּבִ
ָבר הֹוַדְעּתָ  י ּכְ ל ִמיֵני ַקְטנּות ָהֱאמּוָנה ּכִ יֵלנּו ִמּכָ ְמָסָאֵני ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור. ְוַתּצִ ַאֲעְרָקָתא ּדִ
זֹּוִכים ֶלֱאמּוָנה  ׁשֶ ַוֲאִפילּו אֹוָתם  י ֱאמּוָנה,  ְקַטּנֵ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ׁש ֲאִפילּו  ּיֵ ׁשֶ ָלנּו 
ַעְצָמם  ּבְ ֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה  ֶ ּשׁ י ֱאמּוָנה ַעל־ְיֵדי  ְקַטּנֵ ְבִחיַנת  ּבִ ִלְפָעִמים  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵליָמה ֵהם  ׁשְ
דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַמֲאִמיִנים  ְוֵאיָנם  ּתֹוָרָתם,  י  ּוְבִחּדּוׁשֵ
ִלים ַעל־ְיֵדי זֶה ִמּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ְפָעִמים ִמְתַרּשְׁ ּלִ ֶהם, ַעד ׁשֶ ּלָ י ּתֹוָרה ׁשֶ ֵמֲעבֹוָדָתם ּוֵמִחדּוׁשֵ
ֵלמּות,  ׁשְ ָראּוי ְלַהֲאִמין ּבִ ַעְצָמם ּכָ ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ּבְ ֶהם ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ֵמֲחַמת ַקְטנּות ֱאמּוָנה ׁשֶ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה פז תתנגּתִ

ה ַעל־ ְזּכֶ ּנִ ִחינֹות, ַעד ׁשֶ ָכל ַהּבְ ָרה ּבְ ֵליָמה ִויׁשָ נּו ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַזּכֵ ַעל־ּכֵ
ּנּוַכל  ה ׁשֶ ה, ַרק ִנְזּכֶ ָאר ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ַהְרּבֵ ּלֹא ִנְצָטֵרְך ְלִסגּוִפים ְוַתֲעִנּיֹות ּוׁשְ ְיֵדי זֶה ׁשֶ
ר  ֵ ָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיּשׁ ָכל ּדְ תּוב: ּבְ ּכָ עֹוָלם ּוְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ֹאְרֹחֶתיָך. ָאֵמן ּכֵ

ּתֹוָרה פז

ה ְלָהָאָדם ִלְמֹצא  ִרית ָקׁשֶ ַגם ַהּבְ ַעל־ְיֵדי ּפְ
ְהֶיה  ּתִ ִזּוּוגֹו  ֶאת  ִיְמָצא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ִזּוּוגֹו, 
ְרצֹונֹו,  ַאַחר  נֹוָטה  ְהֶיה  ּתִ ְוֹלא  ֶדת,  ְמַנּגֶ לֹו 
ִרית,  ַגם ַהּבְ ִנים ּפְ ַנת ֱאלּול ְמַתּקְ ּוָ ְוַעל־ְיֵדי ּכַ

ה ִלְמֹצא ֶאת ִזּוּוגֹו, ְוִתְהֶיה  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ
"ִלּקּוֵטי  ַנת ֱאלּול ּבְ ּוָ ן סֹוד ּכַ נֹוָטה ַאַחר ְרצֹונֹו. )ְוַעּיֵ

מֹוֲהַר"ן" ֵחֶלק ִראׁשֹון ִסיָמן ו(:

ה ְלתֹוָרה פז ִפּלָ ּתְ

ְלֹחֶדׁש ֱאלּול

ל.  ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵואֹלָהי ּכִ ַמִים, ַמְלּכִ ָ ּשׁ ּבַ ים, ָאִבי ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ )מד( ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֹוֶעה ּבַ

ה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק, ָאְרִחי ְוִרְבִעי זִֵריָת  ְנּתָ י ְוקּוִמי ּבַ ְבּתִ ה ָיַדְעּתָ ׁשִ ָדע, ַאּתָ ִני ַוּתֵ ְיֹהָוה ֲחַקְרּתַ
ת  ׁשֶ ִני ַוּתָ ּה, ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ְלׁשֹוִני ֵהן ְיֹהָוה ָיַדְעּתָ ֻכּלָ ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ ה, ּכִ ְנּתָ ָרַכי ִהְסּכַ ְוָכל ּדְ
ֶניָך  ִמּפָ ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה  ָלּה,  ָבה ֹלא אּוַכל  ּגְ ִנׂשְ י  ּנִ ִמּמֶ ַעת  ּדַ ִליָאה  ּפְ ָכה,  ּפֶ ּכַ ָעַלי 

: ָךּ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ֶאְבָרח, ִאם ֶאּסַ

ח, ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען  ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, חֹוׁשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ח ְוֵאין  ַרֲחֶמיָך ֹצאן אֹוְבדֹות, ֹצאן ִנּדָ ׁש ּבְ ּקֵ ְנפֹות ָהָאֶרץ, ּבַ ע ּכַ ֵחנּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ֶמָך, ְוַקּבֵ ׁשְ
ָעְנִיי  ֵמֹרב  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ָך.  ַעְבּדֶ ׁש  ּקֵ ּבַ ה אֹוֵבד  ׂשֶ ּכְ ִעיִתי  ּתָ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ץ.  ְמַקּבֵ
ּוֵמֹעֶצם  ר,  ּוִמְסּפָ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְוָהֲעצּוִמים  ים  ָהַרּבִ ַעי  ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוַתי  ֹעֶצם  ּוֵמֹרב  ַוֲעָמִלי 
ן ֵאיִני ָיכֹול  ֲעֹונֹוַתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ַעל־ּכֵ י ּבַ ַגְמּתִ ּפָ ָגִמים ׁשֶ י ֵמִרּבּוי ַהּפְ ְעּתִ ְלּבּול ּדַ ּבִ
ר  יָחִתי ְלָפֶניָך, ְוַגם ִאי־ֶאְפׁשָ ה ְוָכֵבד ָעַלי ְמֹאד ְמֹאד ְלָפֵרׁש ׂשִ ָלל, ְוָקׁשֶ ר ּכְ י ְלַדּבֵ ַח ּפִ ִלְפּתֹ
ר ֹלא  י ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ְמֹאד, ֲאׁשֶ ר ִעם ְלָבִבי, ּכִ ָכל ֲאׁשֶ יָחִתי ְלָפֶניָך ּכְ ל ׂשִ ְלָפֵרׁש ּכָ
י־ֵכן ֱהִציַקְתִני רּוִחי  י. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ַדּוָ י  ְוִלּבִ י ַרּבֹות ַאְנחֹוַתי  ַמן ְלפֹוְרָטם, ּכִ יק ַהזְּ ַיְסּפִ
ה  ָרה ְוַיֲעֹבר ָעַלי ָמה, אּוַלי ֶאְזּכֶ יָחה ְוִיְרַוח ִלי, ֲאַדּבְ י ָאׂשִ ין ֹלא אּוָכל, ָאַמְרּתִ ִמּלִ ְוַעצֹור ּבְ
ה  ה ַעל־ָיָדּה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ה ּבֶ י ַעּתָ ְך ְלִלּבִ ּיָ ַ ה טֹוָבה ַהּשׁ ֻקּדָ ה ִלְמֹצא ַהּנְ ַעּתָ
ַרְדנּו  ּיָ ר ַהזֶּה ִלְמקֹומֹות ׁשֶ ָגלּות ַהּמַ ַפְלנּו ְוָיַרְדנּו ּבְ ּנָ הּוא, ֵאיְך ׁשֶ הּוא ֵאיְך ׁשֶ ֱאֶמת. ְוֵאיְך ׁשֶ ּבֶ
ׁש  ר ּוְלַבּקֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַלְחּתֹ ל זֶה ֲעַדִין חֹוָבה ָעֵלינּו ַעל ּכָ ל ֶאָחד ְלִפי ְיִריָדתֹו, ִעם ּכָ ּכָ
ִגְלּגּול  ְדנּו ּבְ ר ִאּבַ עּור ָוֵעֶרְך, ֲאׁשֶ ִלי ׁשִ ׂש ַאַחר ֲאֵבדֹוֵתנּו ָהַרּבֹות ְוָהֲעצּומֹות ְמֹאד ּבְ ּוְלַחּפֵ
דֹוִלים ֵאֶצל  ה ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ּגְ זֶה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ַעל־ְיֵדי ַתֲאֹוֵתינּו ָהָרעֹות. אּוַלי ִנְזּכֶ
יב ֲאֵבדֹות, אּוַלי  תֹוָרתֹו ְלָהׁשִ ִחים, ַהּגֹוזֵר ּבְ ּדָ ל ָהאֹוְבִדים ְוַהּנִ ַעל ָהַרֲחִמים ַהְמַרֵחם ַעל ּכָ ּבַ
ִמְקָצָתם אֹו  ִלְמֹצא  ה  ִנְזּכֶ ים, אּוַלי  ָהַרּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ֵאיזֶה ֲאֵבָדה ֵמֲאֵבדֹות  ִלְמֹצא  ְקָוה  ּתִ ֵיׁש 



ה ְלתֹוָרה פז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ ּתִ תתנד

י,  ְדּתִ ִאּבַ ֶ י ָלַדַעת ַמה ּשׁ ְדּתִ י ִאּבַ ָדִדים, ּכִ ל ַהּצְ ב ִמּכָ ַעְצִמי ַהַחּיָ ֲאִני ּבְ י ׁשֶ ם. ְוַאף־ַעל־ּפִ ּלָ ּכֻ
ּנֹוְתִנין לֹו.  ׁשֶ ד ַמה  ַהְמַאּבֵ ׁשֹוֶטה  מֹו  ּכְ ָהִייִתי  ָהָרעֹות,  ֲאוֹוַתי  ּתַ ֵמֲחַמת  ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוַתי 
ּתּוַכל  ׁשֶ ית  ּיִ ֲאִמּתִ טֹוָבה  ה  ְנֻקּדָ ֵאיזֶה  עֹוד  ִלְמֹצא  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ אּוַלי  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ
ֱאֶמת,  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ר, ּבְ ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַגּבֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ַעל ּכָ ְלִהְתַגּבֵ
ָהָראּוי  ִלְמקֹוָמם  ם  ּלָ ּכֻ יָבם  ַלֲהׁשִ ֲאֵחִרים  ַוֲאֵבַדת  ֲאֵבדֹוַתי  ל  ּכָ ְוִלְמֹצא  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ּוְלַחּפֵ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ֱאֶמת ּכִ ּקּון ּבֶ ַתְכִלית ַהּתִ ם ּבְ ּלָ ֻתְקנּו ּכֻ ּיְ ֹאֶפן ׁשֶ ם, ּבְ ָ ְחְצבּו ִמּשׁ ּנֶ ִלְמקֹור ׁשֶ

ר הּוא  ָהִעּקָ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ ּלִ ה ּגִ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִביל זֶה  ׁשְ עֹוָלם ַהזֶּה, ְוַרק ּבִ ל ָאָדם ּבָ ל ּכָ ְתְקָלא ׁשֶ יֹון ְוַהּמַ ּסָ ר ַהּנִ י זֶה ִעּקָ ִרית, ּכִ ּקּון ַהּבְ ּתִ
ה ִאם ַיֲעֹמד  ְזּכֶ ּיִ ֶ ה ְלַמה ּשׁ יֹון זֶה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְזּכֶ ִנּסָ ה ּבְ ְתַנּסֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ ּבָ
ִרית הּוא ְיסֹוד  ִמיַרת ַהּבְ י ׁשְ זֶה, ּכִ לּוָיה ּבָ ה ּתְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ר ּכָ יֹון ּוְבֵצרּוף ַהזֶּה, ֲאׁשֶ ִנּסָ ּבְ
י  ַגְמּתִ ר ּפָ ֲאׁשֶ ִרית ּכַ ְפַגם ַהּבְ ה ּבִ י ַהְרּבֵ ַגְמּתִ ּפָ ר, ַאֲחֵרי ׁשֶ ה ָמה אֹוַמר ּוַמה ֲאַדּבֵ ַהּכֹל. ְוַעּתָ
ַזְרּתָ ָעֵלינּו  ָבר ּגָ ר. ֲאָבל ּכְ ָבַרי ָלעּו, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ן ּדְ )ּוִבְפָרט ְוכּו'(, ַעל־ּכֵ

ין  ּבֵ ָתִמיד  ְלָפֶניָך  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ָתִמיד,  ֵאֶליָך  ִלְצֹעק  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי 
ְזֹעק  ִמּלִ קֹוט  ִנׁשְ ְוֹלא  ַנֲחִריׁש  ֹלא  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ִחיָנֵתנּו,  ּבְ ְלִפי  יִריָדה  ּבִ ין  ּבֵ ה  ֲעִלּיָ ּבַ
ְיֹהָוה  ה  י ַאּתָ ּכִ ְוַרֲחֶמיָך ֹלא ָכִלים.  י ֲחָסֶדיָך ֹלא ָתִמים  ּכִ ִמיד,  ּתָ ן ֵאֶליָך  ּוְלִהְתַחּנֵ ְוִלְצֹעק 
ְתָך ֵאין ֵחֶקר, ֵאין ֵחֶקר  ר ִלְגֻדּלָ ן ֲחָסֶדיָך ְוַרֲחֶמיָך, ְוַכֲאׁשֶ ְתָך ּכֵ ֱאֹלֵהינּו ָגַדְלּתָ ְמֹאד, ְוִכְגֻדּלָ

ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך:

ְותֹוֵרִני  תֹוָרֶתָך  ּבְ ֵעיַני  ִאיר  ּתָ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ן  יָת ָעֵלינּו ְלַכּוֵ ר ִצּוִ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ְבֵרי תֹוָרְתָך ַהּקְ יג ּוְלָהִבין ּדִ ה ֵליַדע ּוְלַהּשִׂ ֶאְזּכֶ ֵדִני ׁשֶ ּוְתַלּמְ
יַנת ָאָדם ִלי ְוֵאיִני יֹוֵדַע  י ַבַער ָאֹנִכי ֵמִאיׁש ְוֹלא ּבִ ִרית, ּכִ ּקּון ַהּבְ ִביל ּתִ ׁשְ נֹות ֱאלּול ּבִ ּוָ ּכַ
י  ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ּוְפַתח ִלּבִ ָ ְקֻדּשׁ ִני ּבִ ׁשֵ ֶמָך, ְוַקּדְ נֹות. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּוָ ן ּכַ ָלל ְלַכּוֵ ֶרְך ּכְ ַהּדֶ
ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ַהּתֹורֹות  ְוָכל  ֱאלּול  נֹות  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִני  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרִני  ּתֹוָרֶתָך,  ַתְלמּוד  ּבְ
ה ִלְהיֹות  ָכל ֵעת. ְוֶאְזּכֶ ר ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ָתִמיד ּבְ ֶרְך ָנכֹון ְוָיׁשָ ֶהם ּדֶ ה ִלְמֹצא ּבָ ָלזֶה, ְוֶאְזּכֶ
ֵלמּות  ֱאֶמת ּוִבׁשְ ָנִפיק, ּוְלַקּיֵם ּבֶ ִקי ּבְ ַעִיל, ּבָ ִקי ּבְ ׁשֹוב, ּבָ ִקי ּבְ ָרצֹוא, ּבָ ִקי ּבְ ֲהָלָכה, ּבָ ִקי ּבַ ּבָ
ַדְרֵכי  ה ֵליֵלְך ּבְ ֶאְזּכֶ . ַעד ׁשֶ ָךּ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ תּוב, ִאם ֶאּסַ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ל  ְלַקּבֵ ׁשּוָטה  ּפְ ְיִמיְנָך  ְוִתְהֶיה  ָיֶדָך,  ח  ְפּתַ ּתִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ִמיד.  ּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ
נֹות  ּוָ חּוִדים ְוַהּכַ ִכין ַעל־ְיֵדי ַהּיִ ְמׁשָ ּקּוִנין ַהּנִ ל ַהּתִ ן ּכָ יְך ּוְלַתּקֵ ה ְלַהְמׁשִ ר ִנְזּכֶ ִבים, ַעד ֲאׁשֶ ׁשָ
ה  ַצּוֶ ּתְ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאלּול,  ל  ׁשֶ
ׂש ְוַלְחּפֹר ְוַלְחּתֹר  ׁש ּוְלַחּפֵ ים ְלַבּקֵ ֻמּנִ ָיָדם ׁשֹוָפרֹות, ַהּמְ ים ָהאֹוֲחִזים ּבְ דֹוׁשִ ְלַמְלָאֶכיָך ַהּקְ
ְדנּו  ִאּבַ ׁשֶ ָהֲאֵבדֹות  ל  ּכָ ַאַחר  רּו  ְוַיְחּפְ ׁשּו  ִויַבּקְ נּו,  ַנְפׁשֵ ִתּקּון  ּבְ לּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֲאֵבדֹות,  ַאַחר 
ִרית,  ַהּבְ ָגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ּוִבְפַרט  ָהָרעֹות  ַתֲאֹוֵתינּו  ַעל־ְיֵדי  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוֵדנּו  ָעְנֵינּו  ּבְ
ם  ּלָ ׂשּו ְוִיְמְצאּו ּכֻ רּו ִויַחּפְ ְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ַהּכֹל ַיְחּפְ ְלּגּול זֶה ּוְבּגִ ּגִ ְדנּו ּבְ ִאּבַ ֶ ל ַמה ּשׁ ֵאת ּכָ
ֱאֶמת  ּקּון ּבֶ ַתְכִלית ַהּתִ תּוְקנּו ַנְפׁשֹוֵתינּו ַעל־ְיֵדי־זֶה ּבְ ּיְ ֹאֶפן ׁשֶ ְמֵהָרה, ְוַיֲחִזירּו אֹוָתם ָלנּו, ּבְ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב: ּכִ



ה ְלתֹוָרה פז ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתנהּתִ

ּלֹא  י ׁשֶ ה, ַאף־ַעל־ּפִ ה ֹזאת ַהְרּבֵ ְתִפּלָ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֵמֹרב ִקְלקּוַלי ֵאיִני ָיכֹול ְלַהֲאִריְך ּבִ
ְוַהְפָצרֹות  ּוִוּדּוִים  ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ֵמַהּתְ ָקֶצה  ֶאֶפס  ְלָבֵאר  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְיִריעֹות  ָכל  יקּו  ַיְסּפִ
ִעְנַין זֶה ַעל ֶהָעַבר ְוַעל ַהֹהֶוה ְוַעל ֶהָעִתיד, ַאְך  ל ּבְ ּלֵ ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתּפַ ּוִפּיּוִסים ּוְתִפּלֹות ׁשֶ
ים, טֹוב  ּלִ ּדַ ּכֹל, חֹוֵמל  ְלָפֶניָך ֲאדֹון  אִתי  ּבָ זֶה  ִמין. ֲאָבל ַעל  ּתְ ִנְסּתַ ְדָבַרי  י  ּכִ ה  ָמה ֶאֱעׂשֶ
ה ָלֶהם ִלְמֹצא ִזּוּוָגם, ַוֲאִפּלּו  ׁשֶ ּקָ ָרֵאל ׁשֶ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ַרֵחם ַעל ּכָ ּתְ ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ׁשֶ
ֵביָתם ַרֲחָמָנא ִלְצָלן )ּוִבְפָרט  לֹום ּבְ ֶדת ֵאָליו, ְוֵאין ָלּה ָרצֹון ֵאָליו, ְוֵאין ׁשָ ּמֹוְצִאים ִהיא ְמַנּגֶ ׁשֶ ּכְ
ֹכַח ּוְזכּות  ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל זֶַרע ַעּמְ ׁש לֹו ִיּסּוִרים ֵאּלּו(, ַרֵחם ָעָליו ְוַעל ּכָ ּיֵ לֹוִנית ׁשֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ַעל ּפְ

ַתְכִלית  ִרית ֹקֶדׁש ּבְ ְמרּו ֶאת ַהּבְ ר ׁשָ ִתּקּוֵננּו ָתִמיד, ֲאׁשֶ ים ָהעֹוְסִקים ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ֵביָתם, ְוַתֲעֹזר ָלֶהם  לֹום ּבְ ים ׁשָ ֵלמּות ַאֲחָריו, ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַמֲעָנם, ְוָתׂשִ ֵאין ׁשְ ֵלמּות ׁשֶ ַהּשְׁ
ֱאֶמת,  ַמִים ּבֶ ָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמֹצא ִזּוּוגֹו ְמֵהָרה, ִזּוּוָגם ֶהָהגּון ָלֶהם ִמן ַהּשׁ ְזּכּו ּכָ ּיִ יֵעם ׁשֶ ְותֹוׁשִ
יֵניֶהם ׁשּום  ֲעָלה, ְוֹלא ִיְהֶיה ּבֵ ֲהֹפְך ְרצֹוָנּה ִלְרצֹון ּבַ ָלל, ַרק ּתַ ֶנְגּדֹו ּכְ ת ּכְ ּדֶ ְוֹלא ִתְהֶיה ְמַנּגֶ
ֱאֶמת  ּבֶ ְלָוה  ְוׁשַ לֹום  ׁשָ ּבְ ְוֵרעּות  ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ ְוָידּורּו  ָלל,  ּכְ ָרצֹון  ּנּוי  ׁשִ ְוׁשּום  ְנָאה  ׂשִ
ים,  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוס ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ַצּדִ ּכִ
ַרֲחֶמיָך  ֶהם ּבְ ְתַנֵהג ִעּמָ ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ַרק ּתִ ֲחָטֵאיֶהם ְוֹלא ִתְגֹמל ֲעֵליֶהם ּכַ ה ָלֶהם ּכַ ֲעׂשֶ ְוַאל ּתַ
דֹוִלים  ּגְ ַוֲחָסִדים  ַרֲחִמים  ּבְ ִרּיֹוֶתיָך  ּבְ ל  ּכָ ה ִמְתַנֵהג ִעם  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ ין,  ַהּדִ ּוַרת  ִלְפִנים ִמּשׁ
ֵעת  ּבְ ֱאלּול  ַנת  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ַהּסֹוד  ָרַמז  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּוִבְזכּות  ִמיד.  ּתָ
ַהּסֹוד  ּלּו  ּגִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוִבְזכּות  נֹו,  ּבְ ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ּוּוג  ַהזִּ ׁש  ְלַבּקֵ ַעְבּדֹו  ֱאִליֶעזֶר  ֶאת  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ
לֹום  ים ׁשָ ָך, ְוָתׂשִ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ֵגן ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו, ּוְתַרֵחם ַעל ּכָ ַהּנֹוָרא ַהזֶּה, ּתָ
ִריִכים ִלְמֹצא  ָרֵאל ַהּצְ ּתֹו )ּוִבְפָרט ְוכּו'(, ְוַתֲעֹזר ְלָכל ִיׂשְ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ָרֵאל ּוִבְפָרט ּבֵ ל ִיׂשְ ין ּכָ ּבֵ
ֶדת  ְמַנּגֶ ִתְהֶיה  ְוֹלא  ְרצֹונֹו  ּכִ ְוִתְהֶיה  ְמֵהָרה,  ֱאֶמת  ּבֶ ִזּוּוגֹו  ִלְמצֹוא  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִזּוּוָגם 
ִלי ָעְרָמה ּוִמְרָמה, ּוְבִלי  ֱאֶמת, ּבְ לֹום ְוַאֲהָבה ּבֶ ׁשָ ֲהפֹוְך ְרצֹוָנּה ֵאָליו ּבְ ָלל, ַרק ּתַ ֶנְגּדֹו ּכְ ּכְ
ים,  ה ּוְבָטֳהָרה, ְוֵיְצאּו ֵמֶהם ּדֹורֹות ַרּבִ ָ ְקֻדּשׁ ָלל, ְוִיְתַנֲהגּו ּבִ ֵלב ּכְ ּנּוי ָרצֹון ּבַ ְנָאה ְוׁשִ ׁשּום ׂשִ
ל  ֱאֶמת ּכָ תֹוָרְתָך ַוֲעבֹוָדְתָך ּבֶ ֱאֶמת, ְוַיַעְסקּו ּבְ י ְרצֹוְנָך ּבֶ ִמים, עֹוׂשֵ ים ְוַקּיָ ִנים ּוָבנֹות ָחּיִ ּבָ
ּדֹור  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ֱאָלהּוְתָך  ְויֹוִדיעּו  ִויַפְרְסמּו  ִויַגּלּו  ְלעֹוָלם,  ְיֵמיֶהם 

ידּו: יָך ּוְגבּורֹוֶתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ְלדֹור ְיׁשַ

קֹוֶדם  ִרי  ּפְ ׁשּום  ֶלֱאכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ָתִמיד  ַעְצֵמנּו  מֹור  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם 
ַהֶהְפֵסד  ֹעֶצם  ָלנּו  יָת  ּלִ ּגִ ה  ַאּתָ י  ּכִ ּה.  ְזַמּנָ ִרי קֹוֶדם  ּפְ ִנְתלֹוׁש ׁשּום  ּלֹא  ׁשֶ ְוַגם  ָלה,  ּשְׁ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ
לֹום ַעל־ְיֵדי־זֶה.  ד ֶאת ַנְפׁשֹו ַחס ְוׁשָ י יּוַכל ְלַאּבֵ יַע ְלָהָאָדם ַעל־ְיֵדי־זֶה, ּכִ ּיּוַכל ְלַהּגִ ְוַהֶהזֵּק ׁשֶ
ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים.  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵלנּו ִמזֶּה ּבְ ְמֵרנּו ְוַהּצִ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוׁשָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
דֹוָלה  ָנה ְגּ ַכּוָ רֹות ּבְ ת ַהּפֵ ְרּכַ ֱהִנין ּוִבְפָרט ּבִ ת ַהּנֶ ְרּכַ נּו ָתִמיד ְלָבֵרְך ּבִ יֵענּו ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנו ְוהֹוׁשִ
ר ּוְלִהְתַחזֵּק  ּבֵ ה ָתִמיד ְלִהְתּגַ לֹום, ַרק ִנְזּכֶ ינּו ַחס ְוׁשָ ָרָכה ִמּתֹוְך ּפִ ַוֲעצּוָמה, ְוֹלא ִנְזרֹוק ּבְ
ִרי אֹו ֵליָהנֹות ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ֵאיזֶה ֲהָנָאה, ְלָבֵרְך  ְרֶצה ֶלֱאכֹול ֵאיזֶה ּפְ ּנִ ָכל ֵעת ׁשֶ ָכל ֹעז, ּבְ ּבְ
ה  ּתֶ ְוִנׁשְ ּנֹאַכל  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ָלל  ּכְ נּו  ְלַנְפׁשֵ יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָראּוי,  ּכָ דֹוָלה  ְגּ ָנה  ַכּוָ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ נּו ַחּיּות ּדִ ַנְפׁשֵ ִלים ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּוְלהֹוִסיף ּבְ ה ְלַהׁשְ א ִנְזּכֶ ּנּו, ַרק ַאְדַרּבָ ְוֶנֱהֶנה ִמּמֶ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה פח ּתִ תתנו

ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרנּו  ּנּו.  ִמּמֶ ה  ּתֶ ְוִנׁשְ ּנֹאַכל  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  דֹוָלה,  ְגּ ְוֶהָאָרה 
ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד  ְמָך  ְלׁשִ דֹוָלה  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוֵתנּו  ַהּנָ ְוָכל  ִתּיֹוֵתנּו  ּוׁשְ ֲאִכילֹוֵתינּו 

ה: ָ ְקֻדּשׁ ם ּדִ יִקים ָהאֹוְכִלים ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשָ ּדִ ְכַלל ַהּצַ ָלל, ְוִנְהֶיה ּבִ ֲהָנַאת ַהּגּוף ּכְ

ָנה ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ַתֲאֹות  ַעל־ְיֵדי  ָלל  ּכְ עֹוד  ד  ְנַאּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ה  ֵמַעּתָ ְמֵרנּו  ְוׁשָ ָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְיֹהָוה,  ָאּנָא 
ה  ּוְתַצּוֶ ָרעֹות.  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ נּו  ֵמִאּתָ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ֵמַעּתָ ה  ִנְזּכֶ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרעֹות 
ְלּגּוִלים  ּגִ ְלּגּול זֶה ֵהן ּבְ ּגִ ָבר, ֵהן ּבְ ְדנּו ִמּכְ ִאּבַ ל ָהֲאֵבדֹות ׁשֶ יב ָלנּו ּכָ ַרֲחֶמיָך ְלַהֲחִזיר ּוְלָהׁשִ ּבְ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ נּו  ְוַזּכֵ ָעְברּו.  ׁשֶ
ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ּה,  ּבָ לּוִים  ַהּתְ ִמְצֹות  ְוַתְרַי"ג  נֹוֶתיָה  ְוַכּוָ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרֶטיָה  ּפְ ָכל  ּבְ ָראּוי  ּכָ
ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ֲהגּוִנים  ּתֹוְקִעים  ָתִמיד  ָלנּו  ְוַתְזִמין  דֹוָלה,  ְגּ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבַאֲהָבה 
ֹוָפר ָהֶעְליֹון  ֹוָפר ֶאת קֹול ַהּשׁ ְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח ְלעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי קֹול ַהּשׁ ּיִ ִרים, ׁשֶ יִקים ּוְכׁשֵ ַצּדִ
ל  יב ָלנּו ֶאת ּכָ ֵחינּו. ְוָתׁשִ ץ ִנּדָ ה ָעִתיד ִלְתקֹוַע ּבֹו ְלֵחרּוֵתנּו, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ְתַקּבֵ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ּתְ ַהזֶּה. ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ַהּיֹום  ְדנּו ֵמעֹוָלם ַעד  ִאּבַ ׁשֶ ֲאֵבדֹוֵתינּו 
ֵתי  ְרּכְ ִמּיַ ּנֵס  ּכַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ַהּגֹוִים  ין  ִמּבֵ זּוֵרנּו  ּפְ ְוָקֵרב  ֻלּיֹוֵתנּו,  ּגָ ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו 
תּוב,  ּכָ ם ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו, ִויֻקּיַ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ָאֶרץ, ְוַקּבְ
ֶאֶרץ  ּבְ ִחים  ּדָ ְוַהּנִ ּור  ַאּשׁ ֶאֶרץ  ּבְ ָהאֹוְבִדים  ּוָבאּו  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ִיּתָ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה 
ֹוָפר ִיְתָקע  ּשׁ ָלִים. ְוֶנֱאַמר, ַואֹדָני ֱאֹלִהים ּבַ ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֲחוּו ַליֹהָוה ּבְ ּתַ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ
ה  לֹוֶמָך. ֹעׂשֶ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ֵגן ַעל ַעּמְ ן ּתָ יָמן ְיֹהָוה ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם, ּכֵ ַסֲערֹות ּתֵ ְוָהַלְך ּבְ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הּוא ּבְ לֹום ּבִ ׁשָ

ּתֹוָרה פח

ִרי א.  ּפְ ֶלֱאֹכל  ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ִלזֵָּהר  ָצִריְך 
י  ּכִ ָהִאיָלן,  ַעל  ָצְרּכֹו  ל  ּכָ ל  ֵ ּשׁ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ֹקֶדם 
ָאסּור  ם  ּגַ ַעל־ְיֵדי־זֶה,  ַנְפׁשֹו  ד  ְלַאּבֵ ָיכֹול 
ָאסּור  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ּולֹו  ּשׁ ּבִ ֹקֶדם  ִרי  ּפְ ִלְתֹלׁש 

ָלקּוץ ִאיָלן ֹקֶדם ְזַמּנֹו:

ָנה ב.  ַכּוָ ּבְ ִרי  ַהּפְ ַעל  ָרָכה  ַהּבְ ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ ּכְ
ָראּוי, ַעל־ְיֵדי־זֶה  ַמִים ּכָ דֹוָלה ּוְבִיְרַאת ׁשָ ּגְ
ַעל־ְיֵדי  ַנְפׁשֹו  ד  ְלַאּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵצל  ְלִהּנָ זֹוֶכה 
ִלזֵָּהר  ְצִריִכין  ּוְמֹאד  ל,  ֵ ּשׁ ִנְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ִרי  ַהּפְ
רֹות,  ת ַהּפֵ ִבְרּכַ ּבְ ְפָרט  ּבִ ֱהִנין,  ַהּנֶ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ֲאֵבדֹות  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  י  ּכִ

ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתם:

ֲאוֹות, ג.  אֹוְבִדים ֲאֵבדֹות ַעל־ְיֵדי ַהּתַ ֵיׁש ׁשֶ
קי"ב  ים  ִהּלִ )ּתְ ּתֹאֵבד"  ִעים  ְרׁשָ ֲאַות  "ּתַ ִחיַנת:  ּבְ
ן  ּכֵ ם  ּגַ אֹוֵבד  יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ו(. 
ִצְדקֹו"  יק ֹאֵבד ּבְ ִחיַנת: "ֵיׁש ַצּדִ ִלְפָעִמים ּבְ
ַהחֹוְפִרים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַוֲאִפּלּו  טו(.  ז'  )ֹקֶהֶלת 

ן  ּכֵ ם  ּגַ אֹוְבִדים  ֲאֵבדֹות,  ַאַחר  ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ
ים פ"ג  ִהּלִ רּו ְוֹיאֵבדּו" )ּתְ ִחיַנת: "ַיְחּפְ ִלְפָעִמים, ּבְ
ים,  ה ְמֻמּנִ ּמָ יו ּכַ ׁש ַמְלָאְך ְוַתְחּתָ ּיֵ יח(. ְוַדע ׁשֶ

ְוחֹוְפִרים  ׁשֹוָפרֹות  ָיָדם  ּבְ אֹוֲחִזים  ם  ְוֻכּלָ
ְותֹוְקִעים  ֲאֵבדֹות,  ַאַחר  ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ִמיד  ּתָ
ּמֹוְצִאים ֵאיזֶה  ִקיָעה, ּוְכׁשֶ רּוָעה ּתְ ִקיָעה ּתְ ּתְ

דֹוָלה: ְמָחה ּגְ ה ַרַעׁש ְוׂשִ ֲאֵבָדה ַנֲעׂשֶ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה פט תתנזּתִ

ּתֹוָרה פט

ַעת: ר ּדַ י ּתֹוָרה ִמּבַ ֹמַע ִחּדּוׁשֵ ל ִלׁשְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ּקּון ָלזֶה ׁשֶ ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמֹצא ֶאת ִזּוּוגֹו, ַהּתִ ִמי ׁשֶ

ה ְלתֹוָרה פט ִפּלָ ּתְ

יק  ּדִ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ֶאת ַהּצַ ה ָלנּו ּבַ ים ְוַגּלֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ ָעה, ַזּכֵ דֹול ּדֵ רּוְך ּגְ )מה( ֵאל ּבָ

מֹוַע ּתֹוָרה  ֱאֶמת, ְוִלׁשְ נּו ִלְמצֹוא אֹותֹו ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבֶ דֹול. ַזּכֵ ַעת ּגָ ַעל ּדַ הּוא ּבַ ָהֱאֶמת ׁשֶ
לֹוִנית(,  ּפְ ן  ּבֶ לֹוִני  ּפְ ַעל  )ּוִבְפָרט  ִזּוּוָגם  ִלְמצֹוא  ָלֶהם  ה  ָקׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ַעל  ְוַרֵחם  דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ
י ֶהָהגּון לֹו  ְזּכּו ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמצֹוא ִזּוּוגֹו ָהֲאִמּתִ ּיִ יָעה ָלֶהם ְמֵהָרה ׁשֶ ַוֲעזֹור ָלֶהם ְוהֹוׁשִ
נּו  י ֵאין ִאּתָ ָלל. ּכִ ִלי ׁשּום ִעּכּוב ּוְבִלי ׁשּום ַצַער ְוִיּסּוִרים ּכְ ַמִים, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה, ּבְ ָ ִמן ַהּשׁ
ה  ה ָקׁשֶ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ י ַאּתָ ּוּוג ְלָכל ֶאָחד. ּכִ ׁש ַהזִּ יֹוֵדַע ַעד ָמה, ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֵאיְך ְלַבּקֵ
ֵהם  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ּוִבְפָרט  ֲהָפִכים,  ֵני  ׁשְ ֵהם  ּוּוִגים  ַהזִּ ָכל  י  ּכִ י,  ָהֲאִמּתִ ִזּוּוגֹו  ִלְמצֹוא  ָלָאָדם 
י ִאם  ָגם ּכִ ָרם ּוְלַזּוְ ר ְלַחּבְ ְקִריַעת ַים־סּוף, ְוִאי ֶאְפׁשַ ָגן ּכִ ה ְלַזּוְ ר ָקׁשֶ דֹול ְמֹאד, ֲאׁשֶ ֵהֶפְך ּגָ ּבְ
ר־ י ַהּבַ מֹוַע ּתֹוָרה ִמּפִ ן ְצִריִכים ִלׁשְ ּדּוִכים. ַעל־ּכֵ ל ַהּשִׁ ְך ּכָ ּדֵ י ַהְמׁשַ ַעת ָהֲאִמּתִ ַעל־ְיֵדי ַהּדַ

ַרְבְרִבין  ַאְתָון  ּוְמַיֵחד  ר  ּוְמַחּבֵ ּתֹוָרה,  ּבַ ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְמַחּדֵ הּוא  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ַעת  ּדַ
ל  ּכָ ִנְגָמִרים  ַעל־ָידֹו  ר  ֲאׁשֶ ְלָמקֹום,  קֹום  ִמּמָ ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ ְך  ּדֵ ּוְמׁשַ ר  ֵ ּוְמַקּשׁ ְזִעיִרין,  ְוַאְתָון 
י  יהּו ָראׁשֵ ׁשּו ִמּפִ 'ַעת ְו'תֹוָרה ְיַבּקְ ְמרּו ּדַ 'ְפֵתי ֹכ'ֵהן ִי'ׁשְ י ׂשִ סֹוד, ּכִ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ּדּוִכים ׁשֶ ַהּשִׁ
ַעל  נּו ְוֹלא ֵנַדע ֵאיְך ִלְמצֹוא ֶאת ַהּבַ ים ֶנְעַלם ֵמִאּתָ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יּדּוְך', ֲאָבל ּבַ ֵתיבֹות 'ׁשִ
ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות  ן  ֶעְזֵרנּו, ַעל־ּכֵ ָיֹבא  ֵמַאִין  ה  ְוַעּתָ יו,  ִמּפִ ּתֹוָרה  מֹוַע  ְוִלׁשְ ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ּדַ
ִריִכים  ַהּצְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ַעל  ְחֹמל  ּתַ ׁשֶ ִזּוּוִגים,  ג  ּוְמַזּוֵ ב  יֹוׁשֵ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ְלַבד  ֵאֶליָך 
ֱאֶמת, ְוִתְהֶיה  ַמִים ּבֶ ָ ַלח ְלָכל ֶאָחד ְמֵהָרה ִזּוּוגֹו ֶהָהגּון לֹו ִמן ַהּשׁ ִלְמצֹוא ִזּוּוָגם )ּוִבְפָרט ְוכּו'(, ְוִתׁשְ
ה ָמָצא  ָ ִריִכים ִלְמצֹוא ִזּוּוָגם ָמָצא ִאּשׁ ם ּבֹו ּוְבָכל ַהּצְ ְרצֹונֹו ְוִתְהֶיה לֹו ְלֵעזֶר ּוְלהֹוִעיל, ִויֻקּיַ ּכִ

ֶפק ָרצֹון ֵמיֹהָוה: טֹוב ַוּיָ

ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ַהְמַנֵהג  ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ סֹוף  ַעד  יט  ּוַמּבִ צֹוֶפה  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָיִחיד,  ָאדֹון 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ַנֲעֵרי  ל  ׁשֶ עּוִרים  ַהּנְ ְיֵמי  ַעל  ַוֲחֹמל  ְוַרֵחם  חּוס  ַרֲחִמים,  ּבְ ּוְבִרּיֹוָתיו 
נּו.  לּוִיים ּבָ ל ַהּתְ ל ּכָ י ׁשֶ ה ָלַדַעת ִלְמצֹוא ִזּוּוָגם ָהֲאִמּתִ ָרֶכיָך, ֵאיְך ִנְזּכֶ ְוהֹוִדיֵענּו ָנא ֶאת ּדְ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ׁשֶ ְוָעְזֵרנּו  נּו  ַזּכֵ
ֹכָחם ּוְזכּוָתם  עֹוָלם ַהזֶּה, ּבְ ם ּבָ ֱאֶמת ּגַ דֹול ְוִנְפָלא ּבֶ ַעת ּגָ יכּו ְוִגּלּו ּדַ ר ִהְמׁשִ ָהעֹוָלמֹות, ֲאׁשֶ
יָאם  ה ְלַהּשִׂ ָרֵאל, ְוִנְזּכֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעּמְ ל ּכָ ת ִזּוּוָגם ׁשֶ ה ְמֵהָרה ִלְמצֹוא ּבַ ִנְזּכֶ
ֶדת ֵאָליו  ְרצֹונֹו, ְוֹלא ִתְהֶיה ְמַנּגֶ לֹום, ְוִתְהֶיה ּכִ ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ְמֵהָרה ְלַמזָּל טֹוב ְלַחּיִ
ל  ֱאֶמת. ְוִיְזּכּו ּכָ ְרצֹוְנָך ּבֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ לֹום ּבִ ַאֲהָבה ְוׁשָ לֹום, ַרק ָידּורּו ּבְ ָלל ַחס ְוׁשָ ּכְ
ל ַהּתֹוָרה  ר ּכָ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ דֹוָלה ּבֶ ה ְגּ ָ ְקֻדּשׁ ִרית ֹקֶדׁש ּבִ מֹור ֶאת ַהּבְ ָרֵאל ִלׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ זֶה ָהעֹוָלם, ּכַ ל ָאָדם ּבָ ל ּכָ ִחיָרה ׁשֶ ְוַהּבְ יֹון  ּסָ ר ַהּנִ זֶה, ְוהּוא ִעּקָ לּוָיה ּבָ ּה ּתְ ּלָ ּכֻ
ִנים ּוָבנֹות ּדֹורֹות  ּתֹו ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלהֹוִליד ֵמִאׁשְ ה ּכָ ים. ְוִיְזּכֶ דֹוׁשִ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ
ִנים  ִמים ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ים ְוַקּיָ ם ִיְהיּו ָחּיִ ְודֹוֵרי דֹורֹות ַעד עֹוָלם, ְוֻכּלָ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה צ ּתִ תתנח

ה  ְוִיְתַגּלֶ  , ַחְרּתָ ּבָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ת  ֻדּלַ ּגְ ְוֶאת  ְוֵיְדעּו אֹוְתָך  ירּו  ְוַיּכִ טֹוִבים, 
זֶה ָהעֹוָלם: יִקים ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ִאירּו ּכָ ִהׁשְ דֹוׁש ׁשֶ ַעת ַהּקָ ָלֶהם ַהּדַ

ה חּוס  ַעּתָ ם  ּגַ ָעֵלינּו.  ָגַמְלּתָ  ַכֲעֹונֹוֵתינּו  ְוֹלא  נּו  ּלָ יָת  ָעׂשִ ַכֲחָטֵאינּו  ל עֹוָלם, ֹלא  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
יט ַעל  ּבִ ֶניָך ֵמֲחָטֵאינּו ְוָכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְמֵחה, ְוַאל ּתַ ר ּפָ ֵתנּו, ְוַהְסּתֵ ִפּלָ ַמע ּתְ ַוֲחֹמל ָעֵלינּו ּוׁשְ
ר  ָכל ֵעת, ֲאׁשֶ ָאנּו סֹוְמִכים ֲעֵליֶהם ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ יט ַעל ְזכּות ַהּצַ ּבִ ינּו, ַרק ּתַ ַמֲעׂשֵ
ה  ִיְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַהזֶּה,  ַהּיֹום  ַעד  ין  ַחּיִ ָאנּו  יֶהם  ּוִמּפִ ׁשֹוִתין  ָאנּו  דֹוׁש  ַהּקָ יֶהם  ַדְעּתֵ ֵמיֵמי 
ֹכל  ַרֲחִמים, ּכְ ֲאלֹוֵתינּו ּבְ ל ִמׁשְ א ּכָ י ְמֵהָרה. ּוְתַמּלֵ ָרֵאל ִלְמצֹוא ִזּוּוגֹו ָהֲאִמּתִ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
י ַרֲחֶמיָך ֹלא ָכִלים,  ַעל ַהֲחִניָנה, ּכִ ַעל ַהֶחְמָלה ּבַ ַעל ָהַרֲחִמים ּבַ ָך ּבַ י ֵמִאּתְ ָאְלּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ה  י ַאּתָ ל ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד ּכִ ׁש אֹוְתָך ַעל ּכָ מֹוִני, ְיַבּקֵ מֹוִני ּכָ רּוַע ּוָפחּות ּכָ ם ּגָ ּגַ ה ָחֵפץ ׁשֶ ְוַאּתָ
ָך ּוִבְפַרט  ה ֶחֶסד ִנְפָלא ִעם ָהְרחֹוִקים ִמּמְ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ׁשֶ ְתָך ּכְ ֻדּלָ ר ּגְ טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְוזֶה ִעּקָ
ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַעל  ּוְמַרֵחם  ָלחֹון,  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ה חֹוֵנן ֶאת  ַאּתָ י  ּכִ מֹוִני,  ּכָ ָרחֹוק  ִעם 
ה  ר ַאּתָ ְפָלאֹות ֲאׁשֶ ל ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות ְוַהּנִ ָכל ֵעת ֵאת ּכָ ֲאִני רֹוֶאה ּבְ ְלַרֵחם. ּוִבְפַרט ׁשֶ
י  ַנְפׁשִ ְלּתָ  ְוִהּצַ ָעַלי  דֹול  ּגָ ָך  ַחְסּדְ י  ּכִ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ּוְבָכל ֵעת  יֹום  ָכל  ּבְ ָעַלי  ָך  ַחְסּדְ ַמְפִליא 
י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת  ר, ּכִ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ דֹול ָעָלי ּבְ ָך ּגָ ה, ַחְסּדְ ּיָ ְחּתִ אֹול ּתַ ִמּשְׁ
י ֹלא  ה, ּכִ ל ֵאּלֶ ן ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ָך ֶאת ִלּבֹו ְלִהְתַחּנֵ ן ָמָצא ַעְבּדְ ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה. ַעל־ּכֵ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ּכַֹח  ְוַעל  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  י ַעל  ּכִ ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ַמּפִ ֲאִני  ִצְדקֹוַתי  ַעל 
ם  יַע ּגַ ם ָעַלי, ְלהֹוׁשִ יק ּגַ ר ּכָֹחם ּוְזכּוָתם ַמְסּפִ ים, ֲאׁשֶ ים ֶאת ָהַרּבִ ים ַהזֹּוִכים ּוְמַזּכִ ּיִ ָהֲאִמּתִ
י  עֹוָלם, ּכִ ּבָ ָכל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ ָרֵאל ַעד עֹוָלם ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ אֹוִתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוזֶַרע ַזְרִעי ְוָכל ַעּמְ
ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  יׁשּוָעֶתָך.  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ָטְחנּו,  ּבָ ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ָך  ָקְדׁשְ ם  ְבׁשֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ְוָאֵמן: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ּתֹוָרה צ

ּדּוְך,  ַעת ַהּשִׁ ׁשְ ִלי ֶחֶרס ּבִ ִרין ּכְ ּבְ ׁשַ ּמְ ֶזה ׁשֶ ּבָ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹותֹו  יִרין  ּוַמְזּכִ ְלָהָאָדם  ִזין  ְמַרּמְ
רּוְך  ּכָ ִיְהֶיה  ְוֹלא  זֶה  ּבָ ִיְזּכֹר  ְלַמַען  יִהּנֹם,  ּגֵ
ָראּוי,  ִזּוּוגֹו ּכָ ׁש ַעְצמֹו ּבְ ֲאָותֹו, ִויַקּדֵ ַאַחר ּתַ
ה ָרָעה,  ָ ִאּשׁ ְהֶיה  ּתִ ִאם  ּבְ ׁשֶ ִזים לֹו  ְמַרּמְ ם  ּגַ

י ַעל ָיָדּה ֵאינֹו  ה, ּכִ ּנָ ּה ְוֹלא ְיָגְרׁשֶ ד ּבָ ַאל ִיְבּגֹ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ יִהּנֹם.  ּגֵ ֵני  ּפְ רֹוֶאה 
ּלֹא  ׁשֶ ִלזֵָּהר ְמֹאד  ְצִריִכין  י  ּכִ )ֵערּוִבין מא:(.  ַז"ל 

ּתֹו: ְלָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ

ה ְלתֹוָרה צ ִפּלָ ּתְ

ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר  י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן, ַמה ּבֶ )מו( ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאֹדָני ֶאְתַחּנָ

ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ִני ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוזֵר ִלי. ְוַרֵחם ָעַלי ְוַעל ַזְרִעי ְוַעל ּכָ ַמע ְיֹהָוה ְוָחּנֵ ָך, ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ֲהַיּגִ
ֲאַות  ִמּתַ יֵלנּו  ְוַהּצִ ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ה ַעל  ֵמַעּתָ ָעֵלינּו  ם, ַרֵחם  יִהּנָ ּגֵ ל  ׁשֶ יָנּה  ִמּדִ יֵלנּו  ְוַהּצִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ּלֹא  ׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ַהּנֹוָראֹות,  ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ּבְ יֵלנּו  ְוַהּצִ ְמֵרנּו  ׁשָ ל.  ּגָ ׁשְ ַהּמִ
ם, ְוֹלא  יִהּנָ ל ַהּגֵ ר ׁשֶ ה ְוַהּמַ ׁשֶ עֹוֶנׁש ַהּקָ ה ִלְזּכֹור ָאז ּבְ ר, ַרק ִנְזּכֶ ֶהּתֵ ה ַתֲאָוֵתנּו ֲאִפּלּו ּבְ ַנְרּבֶ
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ה  ִנְזּכֶ ר  עּוט, ַעד ֲאׁשֶ ַהּמִ ַתְכִלית  ּבְ ֲאָוֵתנּו  ּתַ ְלַמֵעט  ה  ִנְזּכֶ לֹום, ַרק  ְוׁשָ א ַתֲאָוֵתנּו ַחס  ְנַמּלֵ
ין,  ַהּמִ ִקּיּום  ִביל  ׁשְ ּבִ ִאם  י  ּכִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָלל  ּכְ זֶה  ּבָ ְרִגיִלים  ִנְהֶיה  ְוֹלא  ְלַגְמֵרי,  ָרּה  ּבְ ְלׁשַ
ׁשּום  ִלי  ּבְ ִנים,  ּפָ ת  ֹבׁשֶ ּבְ ֲעָנָוה  ּבַ ְוִזיַע,  ֶרֶתת  ּבְ ְוִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ דֹוָלה,  ְגּ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ַתְכִלית  ּבְ ָמִרים  ִנׁשְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָלל.  ּכְ ַאֲחָרא  ְדִסְטָרא  ְוַעזּּות  ֲחִציפּות 
ל ִמיֵני  ֵמר ִמּכָ ָ ה ְלִהזֵָּהר ּוְלִהּשׁ ְזּכֶ ּנִ לֹום, ׁשֶ ֵאיזֶה ַצד ִאיסּור ַחס ְוׁשָ ֲאָוה ֹזאת ּבְ ִמיָרה ִמּתַ ַהּשְׁ
ִרית  ַהּבְ ָגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ָרִעים,  לּות  ּכְ ִהְסּתַ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ָרעֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִהְרהּוִרים  ַצד 
ָמִרים  ְוִנׁשְ ִנְזָהִרים  ִנְהֶיה  ם  ֻכּלָ ּבְ ַהּכֹחֹות,  ּוְבָכל  ים  ַהחּוׁשִ ָכל  ּבְ ה  ּוַמֲעׂשֶ ִדּבּור  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ
אֹוֶנס ּוְבָרצֹון,  ׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד ּבְ ר ּבְ ִאּסּור ּוְבֶהּתֵ ִרית, ּבְ ָגם ַהּבְ ל ִמיֵני ּפְ ִמיָרה ִמּכָ ַתְכִלית ַהּשְׁ ּבְ
דֹוִלים  ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ים ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ם. ַרֵחם ָעֵלינּו ּבְ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֵצל ִמּדִ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ָעה  ם ֲאִפּלּו ׁשָ יִהּנָ ל ּגֵ ה ְמֹאד ׁשֶ ׁשֶ ר ְוַהּקָ ַער ַהּמַ ֶדל ַהּצַ ה יֹוֵדַע ּגֹ י ַאּתָ ֶחְמָלְתָך ַוֲחִנינּוֶתיָך, ּכִ ּבְ
ֹאֶפן  ּבְ ִיְצֵרנּו,  ֶאת  ְוִנְכּבֹוׁש  ר  ְתַגּבֵ ּנִ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  ינּו,  ַחּיֵ ּבְ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ַאַחת. 
ִרית,  ְפַגם ַהּבְ ְפָרט ּבִ ה, ּבִ ָך ַעד ֵהּנָ ַגְמנּו ֶנְגּדְ ּפָ ם. ְוָכל ַמה ׁשֶ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ יל ַעְצֵמנּו ִמּדִ ּצִ ּנַ ׁשֶ
ים, ְוַרּבּו  ַמִים, ְוָכְבדּו ֵמחֹול ַיּמִ ְבֵהי ׁשָ ר ֲעֹונֹוֵתינּו ַרּבּו ְלַמְעָלה ֹראׁש ְוָעְצמּו ַעד ּגָ ַעד ֲאׁשֶ
י ֵאין  ה ִלְסלֹוַח. ּכִ ְרּבֶ ִליחֹות ַחּנּון ַהּמַ ְמֹחל ְוִתְסַלח ָלנּו ֱאלֹוּהַ ּסְ ֵמֲעַפר ָהָאֶרץ, ַעל ַהּכֹל ּתִ
ְחֹמל ְוָתחֹוס ָעֵלינּו,  ּתַ ה ְוַתֲחנּוִנים ׁשֶ ְתִפּלָ י ִאם ּבִ ם, ּכִ י ֻכּלָ ן ֶאָחד ֵמֶהם ַאף ּכִ ָיֵדינּו ְלַתּקֵ ּבְ
ְהֶיה  ּתִ יֵענּו ַעל ֶהָעִתיד, ׁשֶ ֱאֶמת, ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ְמִחיָלה ְגמּוָרה ּבֶ ְוִתְמחֹול ָלנּו ַעל ֶהָעַבר ּבִ
ְפַרט  ּבִ ָלל  ּכְ ָגם  ּפְ ׁשּום  עֹוד  ִנְפּגֹום  ְוֹלא  עֹוד,  ֶנֱחָטא  ּלֹא  ׁשֶ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ֵעת  ָכל  ּבְ ֶעְזֵרנּו  ּבְ
ְבִרית־ֹקֶדׁש, ֲחֹמל  ר ַעל ַהּפֹוֵגם ּבִ ֲאׁשֶ עֹוָלם ּכַ י ֵאין ַרֲחָמנּות ּבָ ְבִרית־ֹקֶדׁש. ֲחֹמל ָעֵלינּו ּכִ ּבִ
ֶנֱחָטא  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ה  ַוֲעׂשֵ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָעֵלינּו 
ינּו ְלעֹוָלם,  ל ְיֵמי ַחּיֵ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּכָ יָך ּוִמְצֹוֶתיָך ּכִ מֹור ֻחּקֶ ה ִלׁשְ ָלל. ְוִנְזּכֶ ְוֹלא ִנְפּגֹום עֹוד ּכְ
ים  י ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ּכִ ָלל.  ם ּכְ יִהּנָ ּגֵ ֵני  ּפְ ם, ְוֹלא ִנְרֶאה  יִהּנָ ּגֵ ל  יָנּה ׁשֶ ֵצל ִמּדִ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ל  טּוִחים ּוְסמּוִכים ַעל ּכָֹחם ׁשֶ י ֲאַנְחנּו ּבְ ה, ּוִבְפָרט ּכִ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ְמֹאד ְמֹאד, ְוַאּתָ
ה  ְתִפּלָ קּונּו ְוזְֵרזּונּו ְלַהְרּבֹות ּבִ ר ֵהם ִחזְּ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ִרית ּבֶ ים ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ן ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות ֶאל  ְהֶיה, ַעל־ּכֵ ּיִ ְוָעה ֵאֶליָך ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים ּוְצָעָקה ְוׁשַ ּוְבַבּקָ
ַמִים  ָ ַרֵחם ָעֵלינּו ִמן ַהּשׁ ר ּתְ ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם, ַעד ֲאׁשֶ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְלַבד ּכְ
ים,  ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ְרצֹוְנָך ְוִכְרצֹון ַצּדִ ֱאֶמת, ּכִ ִרית ּבֶ ִנים ְלִתּקּון ַהּבְ ל־ּפָ ה ַעל־ּכָ נּו ֵמַעּתָ ּוְתַזּכֵ

ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו:

ִזּוּוָגם  ִלְמצֹוא  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ִזּוּוָגם,  ִלְמצֹוא  ִריִכים  ַהּצְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ַעל  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 
ֵאֶליָך  ְלִהְתעֹוֵרר  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוִיְזּכֶ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָלֶהם  ֶהָהגּון  ִזּוּוָגם  י,  ָהֲאִמּתִ ִזּוּוָגם  ְמֵהָרה, 
ָנִאים,  ֵעת ַהּתְ ִלי־ֶחֶרס ּבְ ִביַרת ּכְ ַעת ׁשְ ׁשְ ְכִלית ְוַהּסֹוף ּבִ ַהּתַ רּות, ִלְזּכֹר ּבְ ַעת ַהִהְתַקּשְׁ ׁשְ ּבִ
ְלַמַען  ם,  יִהּנָ ּגֵ ל  ׁשֶ ִפְתָחּה  הּוא  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ַהַחְרִסית  ַער  ׁשַ ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ
לֹום,  ה ַחס ְוׁשָ ּנָ ּה ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים ִמּמֶ ָגְרׁשָ ָרה, ְוִיזֵָּהר ִמּלְ ׁשֵ ּתֹו ַהּכְ ִאׁשְ ד ּבְ ֹלא ִיְבּגֹ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ּנּו ַעל־ְיֵדי־זֶה, ּכְ ֵצל ִמּמֶ ּנָ ּיִ ם ׁשֶ יִהּנָ ל ּגֵ ר ׁשֶ עֹוֶנׁש ַהּמַ י ִיְזּכֹר ּבְ ּכִ
יר  ַאֲהָבה, ְוֵכן ַיְזּכִ ל ּבְ ם, ְוָצִריְך ְלַקּבֵ יִהּנָ ֵני ּגֵ ה ָרָעה ֵאינֹו רֹוֶאה ּפְ ָ ּיֵׁש לֹו ִאּשׁ י ׁשֶ ּמִ ִלְבָרָכה ׁשֶ



ר ֱאלִֹהים ְנָיָנא י ּתֹוָרה צא י ַוְיַדּבֵ ּתִ תתס

ֲאָותֹו ַחס  ּתַ ַהְרּבֹות  ִמּלְ ְוָזִהיר  ָזִהיר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְרצֹונֹו,  ּכִ ה טֹוָבה  ָ ְהֶיה ִאּשׁ ּתִ ִאם  ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ
ַתְכִלית  ּבְ ִזּוּוגֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ִויַקּדֵ ַעְצמֹו  ַעל  ְוַיְחֹמל  ם,  יִהּנָ ּגֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוִיְזּכֹר  ְוִיְזּכֹר  לֹום,  ְוׁשָ
ָגם  א ַעל ּפְ ּבָ ם ׁשֶ יִהּנָ ל ּגֵ ר ׁשֶ ח עֹוֶנׁש ַהּמַ ּכַ ְרֵאִלי, ְוִיְזּכֹר ְוֹלא ִיׁשְ ׂשְ ָראּוי ְלִאיׁש ַהּיִ ה ּכָ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ַרֲחֶמיָך  ב ּבְ ָרֵאל, ּוְתַסּבֵ ל ִיׂשְ לֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ַזְרִעי ְוַעל ּכָ ִרית ַחס ְוׁשָ ַהּבְ
ים ְוִדיִנים  ל ִמיֵני עֹוָנׁשִ ם ּוִמּכָ יִהּנָ נּו ִמן ַהּגֵ יל ַנְפׁשֵ ט ּוְלַהּצִ ה ְלַמּלֵ ִנְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִסּבֹות ְלטֹוָבה, ּבְ
ָך. חּוָסה ָעֵלינּו  יד ֲאִמּתֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ י ַמה ּבֶ א, ּכִ זֶה ּוַבּבָ ּבָ
יָלה  י ָחִסיִתי ָבְך, ַהּצִ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ יֵלנּו ִמזְַּעֶמָך ׁשָ רֹוב ַרֲחֶמיָך ְוַהּצִ ּכְ
ר  ֲאׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  ְוַרֵחם  חּוס  ְיִחיָדִתי.  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ֵמֶחֶרב 
י ָמִים. ַאל  ֲעַמּקֵ ֹוְנַאי ּוִמּמַ ְצָלה ִמּשׂ ָעה ִאּנָ יט ְוַאל ֶאְטּבָ יֵלִני ִמּטִ ַרֲחֶמיָך. ַהּצִ ֵקְרבּונּו ֵאֶליָך ּבְ
י טֹוב  יָה. ֲעֵנִני ְיֹהָוה ּכִ ֵאר ּפִ ְאַטר ָעַלי ּבְ ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל ּתֶ ּבֹוֶלת ַמִים ְוַאל ּתִ ְטֵפִני ׁשִ ׁשְ ּתִ
ָקְרָבה  ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִלי  י ַצר  ּכִ ָך  ֵמַעְבּדֶ ֶניָך  ּפָ ר  ְסּתֵ ּתַ ְוַאל  ֵאָלי.  ֵנה  ּפְ ַרֲחֶמיָך  רֹוב  ּכְ ָך  ַחְסּדֶ
יֵבנּו ְיֹהָוה  ה )ְיֹהָוה( ֱאֹלָהי. ֲהׁשִ י ַאּתָ יֵבִני ְוָאׁשּוָבה ּכִ ֵדִני. ֲהׁשִ ָאָלּה ְלַמַען אֹוְיַבי ּפְ י ּגְ ֶאל ַנְפׁשִ
צּוִרי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ֶקֶדם.  ּכְ ָיֵמינּו  ׁש  ַחּדֵ ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך 

ְוגֹוֲאִלי:

ר ֱאלִֹהים ּתֹוָרה צא י ַוְיַדּבֵ

ַהָחְכמֹות, א.  ְוָכל  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ר  ֵ ְלַקּשׁ ְצִריִכין  ַלּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ָרם  ְמַקּשְׁ ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ַרְך.  ִיְתּבָ
ַמְפִריד  ן  "ִנְרּגָ ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ
ל  ׁשֶ ַאּלּופֹו  ְפִריד  ּמַ ׁשֶ כח(,  טז,  ֵלי  )ִמׁשְ ַאּלּוף" 
ָבָנה,  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוגֹוֵרם  עֹוָלם, 
הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָאָדם  ל  ּכָ י  ּכִ ִכיָנה,  ַהּשְׁ לּות  ּגָ
הּוא  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ְכלֹו  ׂשִ ר  ֵ ְלַקּשׁ ָצִריְך  ם  ׁשָ
ן  ּקֵ ִנְתּתַ זֶה  ְוָכל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ּוְלַהּשׁ ְלַהּתֹוָרה 
י  ים, ּכִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ
ִרים  ּוְמַקּשְׁ ַמֲעִלים  ֵהם  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
יָחָתן  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַהּכֹל 

י  ִעְסֵקי ָהעֹוָלם, ּכִ ין ּבְ יַחת ֻחּלִ יִחין ׂשִ ׂשִ ּמְ ׁשֶ
ְמֹאד,  ְיָקָרה  ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ל  ׁשֶ יָחָתן  ׂשִ ם  ּגַ
ִרים  ְמַקּשְׁ ֵהם  ְיָקא  ּדַ יָחָתן  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ
ַרְך ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ְמֹאד, ְוָאז  ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ְפָין,  ִאְתּכַ חֹוִבין  ְוָכל  ִרין,  ִמְתַעּבְ יִנין  ּדִ ל  ּכָ

ח: ּכַ ּתַ ִלימּו ִאׁשְ ְוָכל ְנהֹוָרא ְוָכל ׁשְ

יִקים ב.  ְלַצּדִ רּות  ִהְתַקּשְׁ ַעל־ְיֵדי 
ִלְתׁשּוָבה  זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ
ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ָעוֹון,  ַרת  ּוְלַכּפָ ֵלָמה,  ׁשְ
ִיחּוד  ַעל־ְיֵדי־זֶה  ה  ְוַנֲעׂשֶ יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ

ּה: ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֻקְדׁשָ

ה ְלתֹוָרה צא ִפּלָ ּתְ

ְכָנה  ְמַעט ׁשָ ב ִלי ִעם ּפֹוֲעֵלי ָאֶון, לּוֵלי ְיֹהָוה ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ )נו( ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיּצֵ

ְנחּוֶמיָך  י ּתַ ִקְרּבִ י ּבְ ְרַעּפַ רֹוב ׂשַ ָך ְיֹהָוה ִיְסָעֵדִני. ּבְ י ָמָטה ַרְגִלי ַחְסּדְ י, ִאם ָאַמְרּתִ דּוָמה ַנְפׁשִ
ה ְלֵהִטיב, טֹוב ּוֵמִטיב  ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָחֵפץ ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ י. ִרּבֹונֹו ׁשֶ עּו ַנְפׁשִ ַעׁשְ ְיׁשַ
ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו,  ח. ּפְ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ַהחֹוׁשֵ



ה ְלתֹוָרה צא ִפּלָ ְנָיָנא י ּתְ תתסאּתִ

ְפָעל ַאֲחֵרי  ֹה ּוַמה ּנִ ֲעׁשֶ ֲעֵדנּו. ַמה ּנַ י ֵאין ִמי ַיֲעמֹוד ּבַ י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב, ּכִ ְרֵאה ּכִ
יֵקי ֱאֶמת  ה ַצּדִ י ֵעיֵנינּו, ֵהן ֵהּמָ נּו ְגאֹוֵני ֻעזֵּנּו ַמֲחַמּדֵ נּו ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ ח ֵמִאּתָ ( ֻלּקַ ר )ָלַקְחּתָ ֲאׁשֶ
ים ִליׁשּוָעה,  ים ָהִיינּו עֹוְמִדים ּוְמַצּפִ דֹוׁשִ יֶהם ַהּקְ ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ּכָ דֹורֹוֵתינּו. ֲאׁשֶ קּו ּבְ ּלְ ר ִנְסּתַ ֲאׁשֶ
ם  ֵ נּו ְלַהּשׁ ּלָ ְפָלאֹות ְיַקְרבּו אֹוָתנּו ּכֻ ַדְרֵכיֶהם( ַהּנֹוָרִאים ּוְבַתְחּבּולֹוֵתיֶהם ַהּנִ ּבְ ִדְבֵריֶהם )ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
ַאְרנּו  ֳהַרִים ְוִנׁשְ ּצָ ֶמׁש ּבַ ֶ ְך ַהּשׁ ֵבִדים ְמֹאד, ָחׁשַ ים ְוַהּכְ ַרְך. ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ ִיְתּבָ
ֵדנּו ֵאיְך  ים ִנְפֶנה. ָמֵלא ַרֲחִמים, ַלּמְ דֹוׁשִ ה ֶאל ִמי ִמּקְ ה ַעּתָ ֲעׂשֶ ִכיתֹוִמים ְוֵאין ָאב, ּוַמה ּנַ
ה ְלעֹוֵרר  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ קּות ַהּצַ ּלְ ִלְזעֹוק ְוִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ְוִלְסּפֹוד ַעל ִהְסּתַ
ֶאת  ְוִלְמצֹוא  ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ְלַבּקֵ ֵאיְך  ֵדנּו  ּוְתַלּמְ ּתֹוֵרנּו  ׁשֶ ַהּיֹום,  מֹונּו  ּכָ ים  ֲעִנּיִ ַעל  ַרֲחֶמיָך 
ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ּוְלָקְרֵבנּו  ׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו ּבְ ּיֵ ּדֹור ַהזֶּה, ׁשֶ ּבַ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ
ְלַהֲאִמין  ֵלמּות  ּוִבׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ ה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ יֵבנּו ֵאֶליָך  ְוַלֲהׁשִ ְלתֹוָרֶתָך 
יחֹוֵתיֶהם ְצִריִכים  ְבֵריֶהם ְוׂשִ ל ּדִ ּכָ ֱאֶמת ׁשֶ ֵלָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ִעיִמים ּבֶ ֱאָמִנים( ַהּנְ ִדְבֵריֶהם )ַהּנֶ ּבְ
ְוָרִזין  ִאין  ִעּלָ ְוסֹודֹות  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  ֶהם  ּבָ ֶנְעָלם  חּוִלין  יַחת  ׂשִ יָחָתם  ׂשִ ּבְ ַגם  י  ּכִ ִלּמּוד, 
רּו אֹוִתי  ַקּשְׁ ּיְ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ יָחָתם ַהּקְ י ֵהיֵטב ְלׂשִ ְעּתִ ר ּדַ ֵ ה ָאְזִני ַוֲאַקּשׁ ה. ְוַאּטֶ ַהְרּבֵ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ה ֵאת ֲאׁשֶ ֱאֶמת. ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים, ַוֲעׂשֵ יָחָתם ֵאֶליָך ּבֶ ַעל־ְיֵדי ׂשִ
ֱאֶמת, ְוָלנּוַח  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ִנים ֵמַעּתָ ל־ּפָ ה ַעל־ּכָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּוְבִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות, ּבְ

ָלל: גּוִמים ְוֹלא ֶאְפּגֹום עֹוד ּכְ י ָהָרִעים ְוַהּפְ ֲעׂשַ בֹוַתי ָהָרעֹות ּוִמּמַ ְחׁשְ קֹוט ִמּמַ ְוִלׁשְ

ִתי  ּיָ ַוֲעׂשִ ְוִדּבּוִרי  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ל  ּכָ ר  ֵ ְלַקּשׁ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרִני  ל,  ַהּצֵ ל  ַהּצֵ ַרֵחם,  ַרֵחם 
ָכל ֵעת ָוֵעת,  ם ּבְ ר ֲאִני ׁשָ קֹומֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ ֱאֶמת. ּוִמּכָ ְכִלי ֵאֶליָך ּבֶ י ְוׂשִ ְוָכל ָחְכָמִתי ְוַדְעּתִ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ י ֵאֶליָך ּוְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ּבֶ ְכִלי ְוַדְעּתִ י ְוׂשִ ְבּתִ ר ַמֲחׁשַ ֵ ה ְלַקּשׁ ֶאְזּכֶ
ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת  ֶעְזֵרנּו ּבְ ָאה. ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ֱהֵיה ּבְ ָחְכָמה ִעּלָ ָאה ּבְ ר ָחְכָמה ַתּתָ ֵ ְלַקּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ ים  ָהִעּתִ צֹוק  ּבְ נּו  ַנְפׁשֵ ְמִרירּות  יֹוֵדַע  ְלַבד  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ
ְלָבבֹו ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ה יֹוֵדַע ּכָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ְתַרַחְקנּו, ּכַ ּנִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ִנְתַרַחְקנּו ִמּמְ
ֵדנּו  ָך ְוַלּמְ ֲאִמּתֶ רֹוב ַרֲחֶמיָך, ְוַהְדִריֵכנּו ּבַ ֶמָך, חּוָסה ָעֵלינּו ּכְ ּוַמְכאֹוָביו. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ
ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוֵאיְך  ַהזֶּה,  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ְלַבּקֵ ֵאיְך 
ְיַרֲחמּו  ְוֵהם  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ּוְלִהְתָקֵרב  ְלמֹוְצָאם  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ַעל־זֶה  ְלָפֶניָך 
ם,  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ קֹומֹו ּבַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמְ נּו, ּכָ ּלָ דֹוִלים ִויָקְרבּו אֹוָתנּו ּכֻ ַרֲחֵמיֶהם ַהּגְ ָעֵלינּו ּבְ
קֹומֹות ָהָרִעים  ל ַהּמְ ר יֹוִציאּו אֹוָתנּו ְלַגְמֵרי ִמּכָ ֱאֶמת, ַעד ֲאׁשֶ ֵאֶליָך ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ּבֶ
ְתַרֵחק,  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך  ִמּמְ ְוִנְתַרֵחק  ם  ְלׁשָ ַרד  ּיָ ׁשֶ ְמקֹומֹו  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ם,  ְלׁשָ ַפְלנּו  ּנָ ׁשֶ
ֵלם,  ֵלָמה ֶבֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ְתׁשּוָבה ׁשְ יבּו אֹוָתנּו ּבִ ם יֹוִציאּו אֹוָתנּו ִויָקְרבּונּו ֵאֶליָך ְוָיׁשִ ּלָ ִמּכֻ
דֹוִלים  ים ִיחּוִדים ּגְ ָאה, ְוִיְהיּו ַנֲעׂשִ ָחְכָמה ִעּלָ ָאה ּבְ ר ָחְכָמה ַתּתָ ר ְוִתְתַחּבֵ ֵ ְתַקּשׁ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
לּוָתּה,  ִמּגָ ִכיָנה  ַהּשְׁ ְוָתִקים  ְותֹוִציא  ָבָנה  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ א  ּוְתַמּלֵ ָתִמיד.  ָיֵדינּו  ַעל  ְונֹוָרִאים 
ל  יק ּוְתַבּטֵ ִלים, ְוַתְמּתִ יחּוָדא ׁשְ יּה ָתִמיד ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ה ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ
ל  ֵעינּו, ְוִיְהיּו ּכָ ל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ ר ּכָ עֹוָלם, ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֵ ּבָ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ּכָ
ֹלֹמה.  ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ָכל ָעְלִמין, ְוִיְתַקּיֵם, ַוּתֶ ַכח ּבְ ּתְ ין ְנִהיִרין, ְוָכל ֵחידּו ְוָכל ֵחירּו ִיׁשְ ָהַאְנּפִ
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ה  ל ְוִיְתַגּלֶ ֵלמּות, ְוִיְתַגּדֵ ׁשְ ל ָהעֹוָלמֹות ּבִ נּו ּכָ ּקְ דֹול ְוִנְפָלא ְוִיְתּתַ אֹור ּגָ ל ָהאֹורֹות ּבְ ְוָיִאירּו ּכָ
ה  י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ְוָיִבין ּכָ ַעְלּתֹו  ה ּפְ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ְוֵיַדע ּכָ עֹוָלם.  ֶכל ָהֱאֶמת ּבָ ְוַהּשֵׂ ַעת  ַהּדַ
ָלה.  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו  ֶמֶלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ַאּפֹו  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֹיאַמר  ְיַצְרּתֹו 
תּוב,  ּכָ ה ְלַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוִנְזּכֶ יץ ְוָחָזק ּתָ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ָך ּבְ ִרים ּבְ ָ ְוִנְהֶיה ְמֻקּשׁ
ֲחֹמל  ים  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  הֹוָרִתי.  ֶחֶדר  ְוֶאל  י  ִאּמִ ית  ּבֵ ֶאל  ֲהֵבאִתיו  ׁשֶ ַעד  נּו  ַאְרּפֶ ְוֹלא  יו  ֲאַחְזּתִ
עֹוָלם  ְקֹוֵתינּו ּבָ ל ּתִ ר ּכָ ּדֹור ַהזֶּה ֲאׁשֶ ּבַ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַרֲחֶמיָך ְוָקְרֵבנּו ְמֵהָרה ְלַצּדִ ָעֵלינּו ּבְ
ֶמָך  ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ י ֵהם ַחּיֵ א ַעל־ָיָדם, ּכִ ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ
ת  ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ַרֲחִמים, ָחּנֵ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ א ִמׁשְ ּוַמּלֵ

ה: ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ה, ּבָ ל ּפֶ ּכָ

ּתֹוָרה צב

אֹותֹו ַהּיֹום, ְוֵאּלּו  ים ּבְ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ לֹום, לֹוַמר ֲעׂשָ דֹול ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַחס ְוׁשָ ּקּון ּגָ ּתִ
ֵהן:

ם ְלָדִוד ט"ז ַח ַעל ְידּותּון ע"זִמְכּתָ ַלְמַנּצֵ
יל ל"ב ּכִ ה צ'ְלָדִוד ַמשיְ ה ְלֹמׁשֶ ִפּלָ ּתְ
ל מ"א יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמשיְ מֹו ק"הַאׁשְ הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבׁשְ
ֲעֹרג מ"ב ל ּתַ ַאּיָ ֶבל קל"זּכְ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
ֵחת נ"ט ׁשְ ַח ַאל ּתַ ָקְדׁשֹו ק"נַלְמַנּצֵ ַהְללּו ֶאל ּבְ

ְקֶרה ַחס  ל ַהּמִ ַהּנֹוָרא ׁשֶ ָגם  ַהּיֹום ֵאין ָצִריְך ִלְפֹחד עֹוד ִמּפְ אֹותֹו  זֹּוֶכה ְלָאְמָרם ּבְ ׁשֶ ּוִמי 
ץ  יַח ִצְדֵקנּו ְלַקּבֵ ּקּון ֵחְטא זֶה ָיבֹוא ְמׁשִ ן ַעל־ְיֵדי זֶה. ּוִבְזכּות ּתִ ּקֵ אי ִיְתּתַ ַוּדַ י ּבְ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ְנפּוצֹוֵתינּו ּבִ

ּתֹוָרה קו

י  ִנים, ַאף־ַעל־ּפִ י־ֵכן יּוַכל ְלהֹוִליד ּבָ ַעת ִזּוּוג. ְוַאף־ַעל־ּפִ ׁשְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּבִ ָראּוי ְלַהְרֵהר ּבְ
ָכְך: יל ַעְצמֹו ּבְ ִהְרהּוֵרי ּתֹוָרה. ְוטֹוב ְמֹאד ְלַהְרּגִ בּוָקה ָאז ּבְ ְהֶיה ּדְ ְבּתֹו ּתִ ֲחׁשַ ּמַ ׁשֶ

ּתֹוָרה קז

ְוַהְרָחַקת  ִמאּוס  ֵמִעְנַין  ר  ּבֵ ּדִ ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ֲאַות ִנאּוף. ָעָנה  ִהיא ּתַ ָלִלית ׁשֶ ֲאָוה ַהּכְ ַהּתַ
ִנּתֹוֵסף  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ֲאִכיָלה  ִהּנֵה  ְוָאַמר: 
ֲאָבל ֹזאת  זֶה.  ְוִחּיּות ַעל־ְיֵדי  ַח  ּכֹ ְלָהָאָדם 

ַמְפֶסֶדת  ִהיא  א,  ַרּבָ ַאּדְ ֲהֹלא  ֲאָוה,  ַהּתַ
ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ת  ׁשֶ ּוַמּתֶ ְמֹאד,  ַהִחּיּות  ּוַמזֶֶּקת 
ָלל,  אי ֵאין ְצִריִכין אֹוָתּה ּכְ ַוּדַ ָאָדם ְמֹאד, ּבְ

ין ְלַבד: ִביל ִקּיּום ַהּמִ ׁשְ י ִאם ּבִ ּכִ



ְנָיָנא י ּתֹוָרה קכה תתסגּתִ

ּתֹוָרה קכה

ֶאָחד,  ִעם  ר  ִדּבֵ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ֵמִעְנַין 
לֹוַמר  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ר  ִעּקַ ׁשֶ לֹו,  ְוָאַמר 
ִלְמֹצא ֶאת  ַעְצמֹו,  ים ַעל  ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי  ל  ּכָ
ַאל  ְוׁשָ ּוִמְזמֹור.  ִמְזמֹור  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ַעְצמֹו 
נּו  אֹותֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ֵאיְך. ּוֵפֵרׁש לֹו ַרּבֵ
ְלָחמֹות  ַהּמִ ל  ּכָ י  ּכִ ְקָצת,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
יֵלהּו  ּצִ ּיַ לֹום, ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ׁש ּדָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ
ְלָפֵרׁש  ְצִריִכין  ַהּכֹל  ֵמֶהם,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ַעל ִמְלֶחֶמת ַהּיֵֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו. ְוַכּיֹוֵצא 
ְלֵעיל  ִמזֶּה  )ְוַכְמֹבָאר  ְזמֹוִרים  ַהּמִ ָאר  ׁשְ ּבִ זֶה  ּבָ
ְלַעְצמֹו  ְיָפֵרׁש  ֵאיְך  אֹותֹו,  ַאל  ְוׁשָ ק"א(  ִסיָמן  ּבְ

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ סּוִקים  ַהּפְ ּבְ
י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  "ׁשָ גֹון:  ּכְ ַעְצמֹו  ַח ֶאת  ּבֵ ְמׁשַ
ם זֶה  יב לֹו: ּגַ זֶה. ֵהׁשִ ָחִסיד ֲאִני"  ְוַכּיֹוֵצא ּבָ
ָלדּון  ְצִריִכין  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ְלָפֵרׁש ַעל  ְצִריִכין 
ַעְצמֹו ֵאיזֶה  ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות. ְוִלְמֹצא ּבְ

ה  ֻקּדָ ְבִחיַנת ַהּנְ ר ּבִ ה טֹוָבה ֲאׁשֶ ְזכּות ּוְנֻקּדָ
ְוַכּיֹוֵצא.  ָחִסיד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהזֹּאת  טֹוָבה 
ָפט  ְיהֹוׁשָ ֵאֶצל  ֲהֹלא  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר 
ִמים ב, יז(  ְבֵרי־ַהּיָ ַדְרֵכי ה'" )ּדִ ּה ִלּבֹו ּבְ ְגּבַ ִתיב: "ַוּיִ ּכְ
יּהַ ִלּבֹו  ַרְך ִהְגּבִ ַדְרֵכי ה' ַוֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּבְ ׁשֶ
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ לֹו  ָאַמר  עֹוד  ְקָצת. 
ה ָמה ָאנּו  ִחּלָ ּתְ ּבֶֹקר ָאנּו אֹוְמִרים ּבַ ֲהֹלא ּבַ
ינּו ְוכּו', ְוָאנּו ַמְקִטיִנים ַעְצֵמנּו ְמֹאד,  ֶמה ַחּיֵ
ָך  ַעּמְ ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָאנּו אֹוְמִרים  ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ִקים  ְך ָאנּו ְמַחזְּ ַאַחר־ּכָ ֵני ְבִריֶתָך ְוכּו', ׁשֶ ּבְ
ִרים  ַעְצֵמנּו ּוְמִריִמים ֶאת ַעְצֵמנּו ְוָאנּו ְמַסּפְ
ֵני  ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ּבְ ֲאִרים ׁשֶ ֵתנּו ּוִמְתּפָ ֻדּלָ ֶאת ּגְ
י  ִריתֹו, זֶַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְוכּו'. ּכִ ּבְ
"ל.  ּנַ ּכַ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְלִהְתַנֵהג  ְצִריִכין  ְך  ּכָ
ִסיָמן  ּבְ ָהִראׁשֹון  ֵסֶפר  סֹוף  ּבְ ִמזֶּה  ן  ְוַעּיֵ
עֹוִדי": ָרה ֵלאֹלַקי ּבְ סּוק: "ֲאַזּמְ רפ"ב ַעל ּפָ

ְנָיָנא ם ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ּתָ

ַמִים ָוָאֶרץ ָקָנה ר ָשׁ ה ְלֵאל ֶעְליֹון ֲאֶשׁ ִהָלּ ְתּ

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן





יחֹות ָהַר"ן שיִ





יחֹות ָהַר"ן יב תתסז שיִ

יחֹות ָהַר"ן יב  שיִ

ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ִלְהיֹות  ָהרֹוִצים  ֵאּלּו 
ְלּבּוִלים  ֲעבֹוַדת ה', ַוֲאַזי ֵיׁש ָלֶהם ּבִ ְוִלְכֹנס ּבַ
ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  דֹולֹות,  ּגְ ּוְמִניעֹות  דֹוִלים  ּגְ
ֵמֲחַמת  ַלֲעׂשֹות  ֵאיְך  ם  ְלַנְפׁשָ ֵעָצה  ָלֵתת 
ׁש ָלֶהם, ְוָכל  ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ְלּבּוִלים ְוַהּמְ ֶדל ַהּבִ ּגֹ
ה  ָקׁשֶ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה 
ַעְצמֹו  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ע  ּדַ ָראּוי,  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם 
ֵאיזֶה  ַלֲעׂשֹות  ּוְלהּוִטים  ִעים  ִמְתַיּגְ ֵהם  ׁשֶ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֵאיזֶה  ּבְ ַעְצמֹו  ׁש  ְלַקּדֵ אֹו  ֲעבֹוָדה 
ָראּוי,  ּכָ ִלְגֹמר  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ
ִעים ּוְלהּוִטים ַאַחר  ֵהם ִמְתַיּגְ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ זֶה 
ים  ִהּלִ )ּתְ ְבִחיַנת:  ּבִ נֹות  ָקְרּבָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  זֶה 
ְבנּו  ֶנְחׁשַ ַהּיֹום  ָכל  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  י  "ּכִ מ"ד־כג(: 

)ִמְדַרׁש  ּקּוִנים  ּתִ ּבַ ְוִאיָתא  ִטְבָחה",  ֹצאן  ּכְ
ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ קכד(  ָרה  ׂשָ י  ַחּיֵ ֶנְעָלם 

ל  ּלֵ רֹוִצים ְלִהְתּפַ ׁשֶ נֹות, ַהְינּו ּכְ ִחיַנת ָקְרּבָ ּבְ
ה  ַכּמָ ִלין אֹותֹו ּבְ ְוֵאין ְמִניִחין אֹותֹו ּוְמַבְלּבְ
ה ְיִגיעֹות  ְלּבּוִלים, ְוהּוא ָצִריְך ְלַכּמָ ִמיֵני ּבִ
ה, ַוֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו זֹוֶכה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ
ַהְיִגיָעה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָראּוי,  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ּומֹוֵסר  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַע  ַיּגֵ ּמְ ׁשֶ ַעְצָמּה  ּבְ

הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  ָראּוי,  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַנְפׁשֹו 
י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו"  ִחיַנת: "ּכִ נֹות, ּבְ ִחיַנת ָקְרּבָ ּבְ
ָהֲעבֹודֹות  ָכל  ּבְ ֵכן  ּוְכמֹו  ְוכּו',  כג(  מד,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ַעְצמֹו,  ׁש  ְלַקּדֵ רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ֹות  ֻדּשׁ ְוַהּקְ
ׁש  לֹום ְלַקּדֵ ֵאינֹו זֹוֶכה ַחס ְוׁשָ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ
ַהְיִגיָעה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָראּוי,  ּכָ ַעְצמֹו 
לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ַעְצָמּה  ּבְ
ַעְצמֹו,  ׁש  ְלַקּדֵ ְוָחֵפץ  רֹוֶצה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִמזֶּה 
הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  אֹותֹו,  ְמִניִחין  ֵאין  ׁשֶ ַרק 
י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו  ִחיַנת: "ּכִ נֹות, ּבְ ִחיַנת ָקְרּבָ ּבְ

ֹצאן ִטְבָחה". ְבנּו ּכְ ָכל ַהּיֹום ֶנְחׁשַ

ִמיד,  ּלֹו ּתָ ן ַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ ַעל־ּכֵ
ּיּוַכל.  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ ַעְצמֹו  ַע  ְלַיּגֵ
ה,  ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ־ ֲעׂשֵ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ּכָ
לֹו  ְוִנְדֶמה  ְמֹאד  ָעָליו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ
אֹותֹו  ּוַמְרִחיִקין  ָלל  ּכְ אֹותֹו  ְמִניִחין  ֵאין  ׁשֶ
ָראּוי  ּכָ ַלֲעׂשֹות  זֹוֶכה  ְוֵאינֹו  ְמֹאד,  ְמֹאד 
י־ֵכן  ְוכּו', ַאף־ַעל־ּפִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום 
ֵעיָניו  ּיּוַכל ַוה', ַהּטֹוב ּבְ ֶ ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ

ה: ַיֲעׂשֶ
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יֵענּו  יֵענּו, סֹוֵמְך נֹוְפִלים הֹוׁשִ )חב"־נח( סֹוֵמְך נֹוְפִלים ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו, סֹוֵמְך נֹוְפִלים הֹוׁשִ

ֹצאן  ּכְ ְבנּו  ֶנְחׁשַ ַהּיֹום  ָכל  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  י  ּכִ ִריֵבנּו  ְוִריָבה  ְבָעְנֵינּו  ָנא  ְרֵאה  ָצרֹוֵתינּו,  ל  ִמּכָ
ְלַעּמֹו  ֲעֵננּו עֹוֶנה  ֲעֵננּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ יָעה גֹוֵאל  יָעה הֹוׁשִ ָרֵאל, הֹוׁשִ ִיׂשְ ֶעְזַרת  ֲעֹזר  ֲעֹזר  ִטְבָחה. 
יד ָעֵלינּו  ה ִהְכּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ָיַדְעּתָ ּכַ יַע ּוָמֵגן, ַאּתָ ל עֹוָלם, ֶמֶלְך עֹוזֵר ּומֹוׁשִ ָרֵאל. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִיׂשְ
ים  ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם, ַאְך ּבַ ֱאֶמת ּדְ ר ּבֶ ִמיָמה, ֲאׁשֶ ָבר ֲעבֹוָדְתָך ַהּתְ ַעל ּדָ ַהּבַ
ֲאִני  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ה ְוָכֵבד ָעַלי ּכָ ר ָקׁשֶ ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל ּכַ ְך ּכָ ל ּכַ י ּכָ ְעּתִ י ֶאת ּדַ ְלּתִ ְלּבַ ּבִ
ֵבדּות  ּכְ ִמיֵני  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ְוַרק  ל.  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַלֲעׂשֹות,  רֹוֶצה 
ֲאִני  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ב אֹוִתי ִמּכָ יד ּומֹוֵנַע ּוְמַעּכֵ יּות ּוְמִניעֹות ְוִעּכּוִבים הּוא ַמְכּבִ ְוַקׁשְ
ה ְוָכֵבד ָעַלי ִמן ַהּכֹל.  זֶּה ָקׁשֶ ל, ׁשֶ ּלֵ דֹול ְוָדָבר ָקָטן. ּוִבְפָרט ְלִהְתּפַ ָבר ּגָ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות, ּדָ
י,  ְבּתִ ר ִלְתּפֹס ֶאת ַמֲחׁשַ ּבֵ ִתי, ְוֵאיִני ִמְתּגַ ְתִפּלָ י ּבִ ַח ּפִ ים ֵאיִני ָיכֹול ִלְפּתֹ ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ י ּבַ ּכִ
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ְוַתֲאוֹות  ְוָזרֹות  ָרעֹות  ְוַרְעיֹונֹות  ֶהֶבל  ִדְבֵרי  ּבְ ׁשֹוֶטֶטת  ּמְ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ְמׁשֹוֶטֶטת  י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ
ָלל, ַעד  ּכְ ה  ִפּלָ ִכים ְלִדּבּוֵרי ַהּתְ ּיָ ׁשַ ֵאיָנם  בֹות חּוץ ׁשֶ ה ִמיֵני ַמֲחׁשָ ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ְוִהְרהּוִרים, 
ֲאִני  ֶ ָלל ַמה ּשׁ י ֹרב ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ַעל ּפִ ּבּוִרי ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ׁשֶ י ֲחלּוָקה ִמּדִ ְבּתִ ר ַמֲחׁשַ ֲאׁשֶ
ק.  ר, ָמה ֶאְצַטּדָ ה. אֹוי ִלי ַוי ִלי אֹוי ִלי ַוי ִלי ְמֹאד ְמֹאד, ָמה אֹוַמר, ָמה ֲאַדּבֵ ְתִפּלָ ר ּבִ ְמַדּבֵ
ה  ָדָקה, ְלַדְיֵּנִני ַגם ַעּתָ ל זֶה ְלָך ְיֹהָוה ַהּצְ ָכל זֶה, ַאְך ִעם ּכָ ב ּבְ ַעְצִמי ַהַחּיָ ְוִאם ָאְמָנם ֲאִני ּבְ
ם  ֶנְגּדָ ּכְ ַלֲעֹמד  ָעַלי  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ בֹות חּוץ, ַעד  ַמְחׁשְ ּבְ ְך  ּכַ ל  ּכָ י  ְסּתִ ִנְתּפַ ִנְתּפֹס  י  ּכִ ְזכּות,  ְלַכף 
י ְלֹאֶרְך  ֶנְגּדִ ִטים ּכְ ּשְׁ ִחים ּוִמְתּפַ ּטְ ּתַ ָאז ֵהם ִמׁשְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָכל ַהּיֹום, ּוִבְפָרט ּבְ ֲאִפּלּו ּבְ
ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְוִעְרּבּוב  טּוִתים  ּוׁשְ ְלּבּוִלים  ּבִ ִמיֵני  ְוָכל  ּוְלֹרַחב. 
מֹוִני  מֹוִני, ָחלּוׁש ּכָ ה ֵאזֹוב ִקיר ּכָ ה ַדְיָקא. ּוַמה ַיֲעׂשֶ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ י ּבְ י ְוַדְעּתִ ָמִעים ְלִלּבִ ְוִנׁשְ
ר, ָמה  מֹוִני, אֹוי אֹוי אֹוי, אֹוי אֹוי אֹוי ַוֲאבֹוי, ָמה אֹוַמר, ָמה ֲאַדּבֵ ּכֹור ּכָ ל יֹוֵתר ִמּשִׁ ְמֻבְלּבָ

ק, ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹוִני. ֶאְצַטּדָ

ָעִנים ַרק ֲעֵליֶהם  ָאנּו ִנׁשְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ּוְזכּות ַהּצַ ַרֲחֶמיָך ָהֲעצּוִמים ּבְ ַרֵחם ָעַלי ּבְ
ל  ה ַעל ּכָ גּוף ָוֶנֶפׁש, ְוָעְזֵרִני ֵמַעּתָ ר ַהזֶּה ּבְ ָגלּות ַהּמַ לּות( ּבְ ְמִרירּות ַהּגָ ִמים )ּבִ ּוִבְזכּוָתם ָאנּו ַקּיָ
ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ַעל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ַהּיֹום  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִנים  ּפָ
י  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ בֹות  ַמְחׁשְ ל  ּכָ ַאְכִניס  ַרק  ָלל.  ּכְ ֲאֵליֶהם  ְלָבִבי  ה  ַאּטֶ ּלֹא  ׁשֶ ל,  ְלַבְלּבֵ ִאים  ַהּבָ
יץ ְוָחָזק. ְוַתַעְזֵרִני  ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ י ֶאל ּדִ ְבּתִ ר ַמֲחׁשַ ֵ ה, ַוֲאַקּשׁ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ תֹוְך ּדִ ּבְ
ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ י ְוגּוִפי ּבִ ה ְוֶאְמֹסר ַנְפׁשִ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ל ּכֹחֹוַתי ּבְ ַאְכִניס ּכָ ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֶ
ּיֹות  ָכל ּכֹחֹוַתי ּוְבָכל ִמיֵני ֵעצֹות ֲאִמּתִ ַע ּבְ לֹום, ְוֶאְתַיּגֵ א ַחס ְוׁשָ ַמּשָׂ ה ָעַלי ּכְ ִפּלָ ְוֹלא ְתֵהא ַהּתְ
ׁשּוקֹוַתי ְוִטְרחֹוַתי  ל ּתְ ַקּבֵ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ּתְ ה ּבְ ֱאֶמת. ְוַאּתָ ל ְלָפֶניָך ּבְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
יֵעִני  נֹות ּוְקֹטֶרת ְלָרצֹון. ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ י ְלָפֶניָך ָקְרּבָ ִאּלּו ִהְקַרְבּתִ ה ּכְ ִפּלָ ִויִגיעֹוַתי ַעל ַהּתְ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב  ׂשִ ֱאֶמת ְלָפֶניָך ּבְ י ּבֶ ַנת ִלּבִ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ָכל ֵעת ְלִהְתּפַ ֵצִני ּבְ ֵקִני ּוְתַאּמְ ּוְתַחזְּ

ָלל. ב ּכְ ּלֵ ּבַ ִלי ׁשּום ַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ ּבְ

א ְלָכל ַחּטֹאָתי,  ָלאֹוַתי, ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוׂשָ ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים ְוַאל ִיְמֲעטּו ְלָפֶניָך ּתְ
ינּו  ּפֵ ְפֹרׂש ּכַ ַוּנִ ם ֱאֹלֵהינּו  ַכְחנּו ׁשֵ ַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמֶות, ִאם ׁשָ ים ַוּתְ ּנִ ְמקֹום ּתַ יָתנּו ּבִ ּכִ י ּדִ ּכִ
י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ָכל ַהּיֹום  ֲעלּומֹות ֵלב, ּכִ י הּוא יֹוֵדַע ּתַ ְלֵאל ָזר, ֲהֹלא ֱאֹלִהים ַיֲחָקר ֹזאת ּכִ
ל ְמַעט ְיִגיעֹוַתי ְוִטְרחֹוַתי ּוְתָלאֹוַתי  רֹוב ַרֲחֶמיָך ְוַקּבֵ ֹצאן ִטְבָחה. חּוָסה ָעַלי ּכְ ְבנּו ּכְ ֶנְחׁשַ
מּוִני  ָראּוי, ַמֵהר ְיַקּדְ ַע ְוטֹוֵרַח ּכָ ִאּלּו ָהִייִתי ִמְתַיּגֵ ְרצֹוֶנָך, ּכְ ֵדי ִלְהיֹות ּכִ ֲאִני חֹוֵתר ּכְ ֶ ַמה ּשׁ
רּוַח  ִעְצבֹון  ּבְ ָנא  ֵנה  ּפְ אֹות,  ַלַחּטָ ְוַאל  ָלאֹות  ַהּתְ ֶאל  ָנא  ֵנה  ּפְ ְמֹאד,  ַדּלֹוִתי  י  ּכִ ַרֲחֶמיָך 
י  ִאּלּו ִהְקַרְבּתִ ל ְמַעט ְיִגיעֹוַתי )ְוִטְרחֹוַתי( ְוִטְרּדֹוַתי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ּכְ ְברֹון ֵלב, ַקּבֵ ׁשִ ְצֵפה ּבְ
י ְוִיְצִרי רֹוֵדף ַאֲחַרי ֵמעֹוִדי  ר ָוָדם ֲאִני, ּוֵמֹחֶמר ֹקַרְצּתִ ׂשָ י ּבָ ֲחָך ְלָרצֹון, ּכִ נֹות ַעל ִמְזּבַ ָקְרּבָ
ַעׂש, ְוָתִסיר  ְצִרי אֹוי ִלי ִמּיֹוְצִרי ִאם ֹלא ְלַמַעְנָך ּתַ ָהִרים. אֹוי ִלי ִמּיִ ר ִיְרּדֹף ַהּקֵֹרא ּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ּנּו  ֲאָלה ִמּמֶ ה ָפָניו ֶאׁשְ ׁש ְוִלְמֹצא ַמַעׂש. אֹוִחיָלה ָלֵאל ֲאַחּלֶ ִני ֲחרֹון ַאף ָוַכַעס, ֵאין ְלַבּקֵ ִמּמֶ
ה ִלְתּפֹס ֶאת  ֶאְזּכֶ ֵלָמה, ׁשֶ ָנה ׁשְ ַכּוָ ָראּוי ּבְ ִפּלֹוַתי ּכָ ל ּתְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ַמֲעֵנה ָלׁשֹון, ׁשֶ
בֹות חּוץ  ָלל. ְוֹלא ֶאְחׁשֹב ׁשּום ַמְחׁשְ ֵצא חּוָצה ּכְ ה ְלַבל ּתֵ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ְפָרט ּבְ י, ּבִ ְבּתִ ַמֲחׁשַ
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ר  ֶקׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ּבְ י ְקׁשּוָרה  ְבּתִ ְהֶיה ַמֲחׁשַ ה, ַרק ּתִ ִפּלָ ִכים ְלִדּבּוֵרי ַהּתְ ּיָ ֵאיָנם ׁשַ ׁשֶ
י ֹלא ַתְחּפֹץ  ֶתָך, ּכִ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָרצֹון. ֲאֹדָני ׂשְ ִתי ּבְ ִפּלָ ל ּתְ יץ ְוָחָזק, ּוְתַקּבֵ ַאּמִ
ה ֱאֹלִהים ֹלא  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה, ֵלב ִנׁשְ ּבָ ְרֶצה, ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנׁשְ ָנה עֹוָלה ֹלא ּתִ זֶַבח ְוֶאּתֵ
ֵאָליו  עֹו  ּוְ ּוְבׁשַ ּנּו  ִמּמֶ ָניו  ּפָ יר  ִהְסּתִ ְוֹלא  ָעִני  ֱענּות  ץ  ּקַ ׁשִ ְוֹלא  ָבָזה  ֹלא  י  ּכִ ְוֶנֱאַמר:  ִתְבזֶה. 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי ָאֵמן ֵמַע, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ׁשָ

יחֹות ָהַר"ן פז שיִ

ְהֶיה  ּיִ ִמים נֹוָרִאים  ָראּוי ׁשֶ ִחיַנת ַהּיָ ְלִפי ּבְ
ל ַנַער  י: 'ּכָ י ָאְמֵרי ִאְנׁשֵ ָלנּו ֶאְתרֹוג ָנֶאה. ּכִ
ִחיַנת  ּבְ ְוָהֶאְתרֹוג הּוא  ָנָאה'.  ה  ָ ִאּשׁ ֵיׁש לֹו 
כא(  יג,  ּקּוִנים  )ּתִ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָ ִאּשׁ
ְך  ּלָ יִרים ד,ז(: "ּכֻ יר־ַהּשִׁ ִחיַנת )ׁשִ ָהֶאְתרֹוג הּוא ּבְ ׁשֶ
ְך". ּוְבָיִמים נֹוָרִאים  ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ּבָ
ֵהם  ֲאַזי  י  ּכִ ַנַער,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ד:  מֹות ב־ו(, ִמּיָ ְבִחיַנת: "ְוִהּנֵה ַנַער ּבֹוֶכה" )ׁשְ ּבִ
ּקּון  ּקּוִנים )ּתִ ּתִ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְחֹמל ָעָליו" ּכְ "ַוּתַ
ָרֵאל ֶאְתרֹוג  ְלִיׂשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ן ָראּוי  ְוַעל־ּכֵ יא(, 

"ל: ּנַ ָנֶאה ּכַ

ְבִחיַנת  יֹוֵתר ּבִ יֹוֵתר ְוִנְכָנס ּבְ ּבֹוֶכה ּבְ ּוִמי ׁשֶ
ְהֶיה לֹו ֶאְתרֹוג ָנֶאה  ּיִ "ַנַער ּבֹוֶכה" ָראּוי ׁשֶ

"ל. ּנַ יֹוֵתר ּכַ ּבְ

ל ַנַער ֵיׁש לֹו  ּכָ אֹוְמִרים ָהעֹוָלם ׁשֶ י זֶה ׁשֶ ּכִ
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י ִעּקַ ה ָנָאה, זֶה ֵיׁש ְלָהִבין. ּכִ ָ ִאּשׁ
ֲעָצמֹות,  ּבָ הּוא  ֵמַהּמַֹח. ְוַהּמַֹח ׁשֹוֵאב ִמּמַֹח ׁשֶ
ְמנּוִנית  ְוׁשַ ֵלחֹות  ַעל־ְיֵדי  ֶקה  ִנׁשְ הּוא  ׁשֶ
ַעְצמֹוָתיו  "ּוֹמַח  כד(:  כא,  )ִאּיֹוב  ְבִחיַנת  ּבִ ַהּגּוף 
ְמנּוִנית ַהּגּוף  י ַעל־ְיֵדי ֵלחֹות ְוׁשַ ה". ּכִ ּקֶ ְיׁשֻ
ִקּיּום  ר  ִעּקַ ְוזֶהּו  ֲעָצמֹות  ּבָ ׁשֶ ַהּמַֹח  ֶקה  ִנׁשְ
ַעל־ְיֵדי  ֶכל  ַהּשֵׂ ִקּיּום  ר  ִעּקַ י  ּכִ ֶכל.  ַהּשֵׂ
ָמקֹום  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ַהּגּוף  ְמנּוִנית  ְוׁשַ ֵלחֹות 
ְכלֹו  ׂשִ ְוֵאין  ַנַער  הּוא  ׁשֶ ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ ַאֵחר. 
י  ּכִ ֲעָצמֹות  ּבָ נּוס  ּכָ ֹמחֹו  ָאר  ְוִנׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ֲעָצמֹות, ּוֵמֲחַמת  ּבָ ֵאין ׁשֹוֵאב ֹמחֹו ִמּמַֹח ׁשֶ
ִנְמָצא  "ל,  ּנַ ּכַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְכלֹו  ׂשִ ֵאין  זֶה 

ת  ן ּבַ ֲעָצמֹות. ְוַעל־ּכֵ נּוס ּבָ ָאר ַהּמַֹח ּכָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֲעָצמֹות  ִמן  ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ זּוגֹו 
ְוכּו',  כא(  ב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְלעֹוָתיו"  ִמּצַ ַאַחת  ח  ּקַ "ַוּיִ
נּוס  ּכָ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּמַֹח  ִרּבּוי  ֵאֶליָה  ְך  ִנְמׁשָ
"ל. ְוַעל־ ּנַ ם ִנְלְקָחה ּכַ ָ ר ִמּשׁ ַעְצמֹוָתיו ֲאׁשֶ ּבְ
ר ַהּיִֹפי ַעל־ְיֵדי ַהּמַֹח  י ִעּקַ ת זּוגֹו ָנָאה ּכִ ן ּבַ ּכֵ
ִאיר  ּתָ ָאָדם  "ָחְכַמת  ְבִחיַנת:  ּבִ ְוַהָחְכָמה 
ֵמֲחַמת  ָנָאה  ִהיא  ן  ְוַעל־ּכֵ ח,א(.  )ֹקֶהֶלת  ָניו"  ּפָ
ֶעֶצם  ִהיא  י  ּכִ ַהּמַֹח  ִרּבּוי  ֵאֶליָה  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ
ָאר  ֵלם ְוִנׁשְ ְכלֹו ׁשָ ֵאין ׂשִ ל זֶה ׁשֶ ֵמֲעָצָמיו ׁשֶ

ר ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ ַעְצמֹוָתיו ּכַ נּוס ּבְ ֹמחֹו ּכָ

י  ְרׁשֵ ׁשָ ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ זֶה  ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ
נֹות  ּוָ ַהּכַ ַער  )ׁשַ נֹות  ַכּוָ ּבְ ן  ְוַעּיֵ ַעת ֶאל ָהֶאְתרֹוג  ַהּדַ

ם. ן ׁשָ ה ה( סֹוד ֶאְתרֹוג ְולּוָלב ַעּיֵ ֻסּכָ

יְך  ְלַהְמׁשִ ָנה  ּוָ ַהּכַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְקָצת,  ּוְלָבֵאר 
ִחיַנת ַמְלכּות, ַהּמִֹחין  הּוא ּבְ ֶאל ָהֶאְתרֹוג ׁשֶ
ָוי"ו ְקָצוֹות. ַאְך  ּבְ ַהְינּו ַהֲחָסִדים ׁשֶ ּגּוף ּדְ ּבַ ׁשֶ
י  ּכִ ָהֶאְתרֹוג  ֶהָאָרה ֶאל  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
י  ְרׁשֵ ָ ִמּשׁ ֶהָאָרה  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִאם 
ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ י ַהֲחָסִדים  ְרׁשֵ ָ ַהְינּו ִמּשׁ ּדְ ַהּמִֹחין, 
ר  ִעּקַ ם. ִנְמָצא ׁשֶ ן ׁשָ ֲענּוִעים ַעּיֵ זֶּהּו סֹוד ַהּנַ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ָהֶאְתרֹוג  ֶהָאַרת 
י"ו  ּוָ ּבַ ִחיַנת ַהּמִֹחין ׁשֶ ין ּוְמִאיִרין ּבְ ְתַרּבִ ּנִ ׁשֶ
ֶהָאַרת  ֲאֵליֶהם  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְקָצוֹות, 
"ל,  ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ ְוזֶה  "ל.  ּנַ ּכַ ֹראׁש  ּבָ ׁשֶ ַהּמִֹחין 
נּוס  ָאר ֹמחֹו ּכָ ׁש ְוִנׁשְ ם הּוא ַנַער ַמּמָ ַרק ׁשָ
ַהּמַֹח  ֶאל  ְלַמְעָלה  ָעָלה  ְוֹלא  ֲעָצמֹות  ּבָ



יחֹות ָהַר"ן פז ה ְלשיִ ִפּלָ ּתְ תתע

ָהֶאְתרֹוג  ֶהָאַרת  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ְוָכאן  "ל,  ּנַ ּכַ
ָנה ֶהָאַרת ַהּמִֹחין  ַכּוָ יִכין ּבְ ְמׁשִ ּמַ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ה  ְוִנְתַרּבֶ ַהּגּוף.  ִחיַנת  ּבְ ְלתֹוְך  ֹראׁש  ּבָ ׁשֶ
ְך ַהּמִֹחין  ם ִנְמׁשָ ָ ּגּוף ּוִמּשׁ ּבַ ּוֵמִאיר ַהּמִֹחין ׁשֶ
נֹות  ּוָ ּכַ ם ֵהיֵטב ּבַ ן ׁשָ ֶאל ָהֶאְתרֹוג ְוָהֵבן. ַעּיֵ

ְוָתִבין.

ָרֵאל  ִיׂשְ "ַנַער  י  ּכִ ה:  ֻסּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ִחיַנת ָיִמין  ַע יא, א(. ַאֲהָבה זֶה ּבְ ָוֹאֲהֵבהּו" )הֹוׁשֵ
ְוזֶה  ה.  ֻסּכָ ִחיַנת  ּבְ ָיִמין  ַיד  ִחּבּוק  ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת  ָרֵאל ּבְ ִחיַנת ַנַער ִיׂשְ ה ַעל־ְיֵדי ּבְ ַנֲעׂשֶ

ר ְלֵעיל: ְזּכָ ּנִ ַנַער ּבֹוֶכה ּכַ

יחֹות ָהַר"ן פז ה ְלשיִ ִפּלָ ּתְ

ּפּור ָנה ְויֹום ּכִ ָ ְלֹראׁש־ַהּשׁ

ְך  י ֵגר ָאֹנִכי ִעּמָ ֱחַרׁש, ּכִ ְמָעִתי ַאל ּתֶ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ּדִ ִתי ְיֹהָוה ְוׁשַ ְמָעה ְתִפּלָ )ח"ב־נז( ׁשִ

ל עֹוָלם  ְכִיי. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַמע ְיֹהָוה קֹול ּבִ י ׁשָ ל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון, ּכִ י ּכָ ּנִ ָכל ֲאבֹוַתי, סּורּו ִמּמֶ ב ּכְ ּתֹוׁשָ
יֹום  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִלְבּכֹות  ָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ְכיֹות  ּבִ ׁשֹוֵמַע קֹול  ַרֲחִמים  ָמֵלא 
ה ִלְבּכֹות  ֶאְזּכֶ ְמָחה. ָעְזֵרִני ׁשֶ א ִמּתֹוְך ׂשִ ר ַהּבָ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ֱאֶמת, ּבְ ה ּבֶ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ָויֹום ּבְ
ֹאֶפן  ּבְ ָך,  ִמּמְ ֶדל ִרחּוִקי  ּגֹ ָאִביו, ַעל  ִלְפֵני  ַהּבֹוֶכה  ֵבן  ּכְ ִליׁש  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ ָכל ֵעת  ּבְ ְלָפֶניָך 

ֵלָמה ְמֵהָרה. ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵבנּו ֵאֶליָך ּבִ ים ָעַלי, ַוֲהׁשִ ּיִ ּיֱֶהמּו ֵמֶעיָך ְוִיְכְמרּו ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ׁשֶ

ָהַרֲחָמנּות  ֹעֶצם  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ְדָמעֹות,  ּבִ ה  ִמְתַרּצֶ ֶמֶלְך  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ָך  ִמּמְ ִרחּוִקי  ֶדל  ּגֹ ַעל  ְלָפֶניָך  ִלְבּכֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ָעַלי,  ׁשֶ
ְלָפֶניָך  ה  ֶאְבּכֶ ׁשֶ ֱאֶמת, ַעד  ּבֶ ֵאִבי  ּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ י  ִלּבִ ּוְפַתח  ָעַלי  . ַרֵחם  ָיַדְעּתָ ה  ַאּתָ
ֶרת  ַוֲעׂשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ ְוֹראׁש  ֱאלּול  ְיֵמי  ֵהם  ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ּיָ ּבַ ּוִבְפָרט  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ
ים  ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ָיִמים ְקדֹוׁשִ ה, ׁשֶ ְעָנא ַרּבָ ּפּוִרים ְוהֹוׁשַ ְיֵמי ְתׁשּוָבה ְויֹום ַהּכִ
ֱאֶמת.  ֵלם ּבֶ ֵלב ׁשָ ה ּבְ ֶהם ַהְרּבֵ ים ִלְבּכֹות ּבָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵעִני ּבְ ְונֹוָרִאים ְמֹאד, ָעְזֵרִני ְוהֹוׁשִ
ְוָכל  ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ י  ֵמִאּתִ ִליְך  ְלַהׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ ְמרּו תֹוָרֶתָך.  ׁשָ ֹלא  ַעל  ֵעיַני  ֵרד  ּתֵ ַמִים  ְלֵגי  ּפַ
ם  ּלָ ּכֻ ֵעת,  ָכל  ּבְ ָהֱאֶמת(  ת  ֻקּדַ )ִמּנְ ִמימּות  ִמּתְ ּומֹוְנִעים  ּוַמְטִריִדים  ִלים  ַהְמַבְלּבְ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
ֲעבֹוָדֶתָך  ּבַ ְוַלֲעֹסק  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְוֶאְזּכֶ ְלַגְמֵרי.  י  ֵמִאּתִ ִליָכם  ּוְלַהׁשְ ל  ּוְלַבּטֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ֶאְזּכֶ
ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ ֶאְהֶיה  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְכָלל  ּבִ ִני  ַזּכֵ ַרֲחִמים,  ֱאֶמת. ָמֵלא  ּבֶ ּוִבְתִמימּות  יטּות  ְפׁשִ ּבִ
ֹאֶפן  ים, ּבְ ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ְחֹמל ָעַלי ּבְ ה ּתַ ְבִחיַנת ַנַער ּבֹוֶכה, ְוַאּתָ ַהּנֹוָרִאים ּבִ
י ָהָרע  ְרּכִ י, ְוֶאֱעֹזב ּדַ ְלּבּוִלים ֵמִאּתִ ל ָהַרע ְוָכל ַהּבִ ִליְך ּכָ ִנים ְלַהׁשְ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

לֹות. ֻגּנֹות ְוַהְמֻבְלּבָ בֹוַתי ַהּמְ ּוַמְחׁשְ

ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ טֹוִבים  נֹוָרִאים  ָיִמים  ִלי  ְוֵתן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם 
ִבים ְמֹאד.  ּגָ ׂשְ ים ַהּנִ דֹוׁשִ ִמים ַהּנֹוָרִאים ַהּקְ ֵאּלּו ַהּיָ ְפָרט ּבְ ה ּבִ ׁש ֵמַעּתָ ִני ְלִהְתַקּדֵ ֱאֶמת. ַזּכֵ ּבֶ
ִפּלֹות  ִליחֹות ְוַהּתְ ִרּבּוי ַהּסְ ְפָרט ּבְ ֶניָך( ְיֹהָוה ָתִמיד, ּבִ ֵני )ּפָ ִים נֹוַכח ּפְ ּמַ י ּכַ ּפְֹך ֶאת ִלּבִ ִני ִלׁשְ ַזּכֵ
ים ְמֹאד. ִמי ֹלא ִייָרא ִמי ֹלא ִיְפַחד  ְרִעיִדים ּוַמְרִעיׁשִ ִמים ַהּנֹוָרִאים ַהּמַ ֵאּלּו ַהּיָ ים ּבְ ְרּבִ ּמַ ׁשֶ
ֶניָך. ִמי ֹלא ִנְפָקד  ַחד ְוֵאיָמה ְוִיְרָאה, ִחיל ּוְרָעָדה ְוַחְלָחָלה ִמּפָ ֵלִאים ּפַ ֵאּלּו ַהּמְ ָיִמים ּכָ ּבְ



יחֹות ָהַר"ן פז ה ְלשיִ ִפּלָ תתעאּתְ

ּוְרָעָדה  ְוִחיל  ֵיָחֵפזּון  ֶהם  ּבָ ּוַמְלָאִכים  ְמֹאד,  ְמֹאד  ים  ַוֲאֻיּמִ נֹוָרִאים  ֵהם  י  ּכִ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ
ין: ֹיאֵחזּון, ְוֹיאְמרּו ִהּנֵה יֹום ַהּדִ

ִלי  ן  ּתֵ ה,  ַעּתָ ים  ֲחָדׁשִ ִדּבּוִרים  ִלי  ן  ּתֵ ְונֹוָרא,  ָאיֹום  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֱאֶמת  ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ה ַעּתָ ם ַעּתָ ֲאִני ׁשָ קֹום ׁשֶ ֶהם ִמּמָ ה ְלַרּצֹוְתָך ּבָ ִדּבּוִרים ַעּתָ
ִמימּות  ּתְ ְלתֹוְך  ֵכִני  ָמׁשְ ְיׁשּועֹות,  ָמֵלא  יֵעִני  הֹוׁשִ יֵעִני  הֹוׁשִ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָעְזֵרִני  ה.  ֵמַעּתָ
ּקֹוִרין  בֹות ְיֵתרֹות )ׁשֶ בֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוֹלא ׁשּום ַמֲחׁשָ ֱאֶמת ְוֹלא ֶאְחׁשֹב ׁשּום ַמֲחׁשָ יטּות ּבֶ ּוְפׁשִ
ָלל  ּכְ ִלי  ָידּוַע  ֵאינֹו  יֹוֵדַע(  ֲאִני  )ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ יֹוֵדַע.  ֵאיִני  ּכְ ַעְצִמי  ה  ֶאֱעׂשֶ ַרק  איבר טראכטין(, 

ָעַלי  ַרֵחם  בֹוֶתיָך.  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ַמה  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ י,  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה 
זֶה  ַעל־ְיֵדי  ָאׁשּוב  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵעת,  ָכל  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְתִמימּות  ּבִ ְלִהְתַנֵהג  ִני  ְוַזּכֵ ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ה  ְעָנא־ַרּבָ ּפּוִרים ְוהֹוׁשַ ָנה ְויֹום־ַהּכִ ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ה ּבְ ִני ִלְבּכֹות ַהְרּבֵ ֱאֶמת ְמֵהָרה. ַזּכֵ ֵאֶליָך ּבֶ
ל  ְתעֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי, ְוַתְחֹמל ָעַלי ְוַעל ּכָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ֶרת ְיֵמי־ְתׁשּוָבה, ּבְ ּוְבָכל ְיֵמי ֱאלּול ַוֲעׂשֶ

ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ְוַאֲהָבה ְיֵתָרה. ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ְלֶאְתרֹוג ּוִמיָניו

ר  ֱאֶמת ּוְמֻהּדָ ר ּבֶ ְהֶיה ָלנּו ֶאְתרֹוג ָנֶאה ְוָכׁשֵ ּיִ דֹוׁש, ׁשֶ ּכֹות ַהּקָ ַחג ַהּסֻ נּו ְלֶאְתרֹוג ָנֶאה ּבְ ְוַזּכֵ
ה ְלַקּיֵם ִמְצַות ְנִטיַלת  ִרים, ְוִנְזּכֶ ִרים ְוָנִאים ּוְמֻהּדָ ׁשֵ ָכל ִמיֵני ִהּדּור, ְולּוָלב ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה ּכְ ּבְ
ּוְבִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ְגדֹוָלה,  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֵלמּות  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ְזַמּנֹו  ּבִ ִמיִנים  ע  ַאְרּבַ
ל  ּכָ ִעם  ֱאֶמת  ּבֶ ְגדֹוָלה  ָנה  ַכּוָ ּבְ ֵלם  ׁשָ ל  ַהּלֵ לֹוַמר  ה  ְוֶאְזּכֶ ַוֲעצּוָמה.  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
פֹות ַהּנֹוָראֹות,  יף ַהַהּקָ ים ּוְלַהּקִ דֹוׁשִ ְענּוִעים ַהּקְ ל ַהּנַ ְענֹות, ּוְלַנְעֵנַע ּכָ ָעה ִמיִנים ְוהֹוׁשַ ָהַאְרּבָ
ִנְפָלא  ּוִבְדֵבקּות  ֱאֶמת  ּבֶ ב  ַהּלֵ ַנת  ַכּוָ ּבְ ַוֲעצּוָמה,  ה  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ּוְבִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ְוַהּכֹל 
ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ּוְבָתִמים,  ֱאֶמת  ּבֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ דֹול  ּגָ ּוְבִהְתַלֲהבּות 
ֹראׁש ְלתֹוְך  ּבָ יְך ֶהָאָרה ֵמַהּמִֹחין ׁשֶ ְענּוִעים ְלַהְמׁשִ ה ַעל־ְיֵדי ַהּנַ ים, ְוֶאְזּכֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ַצּדִ
ה ַמְלכּוְתָך ְלֵעין ּכֹל,  ּלֶ ִכין ַהּמִֹחין ִלְבִחיַנת ַמְלכּות, ְוִיְתּגַ ם ִיְהיּו ִנְמׁשָ ָ ה ְקָצוֹות, ּוִמּשׁ ָ ּשׁ ַהּשִׁ
ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ ְוֵיַדע  ַמְלכּוֶתָך,  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  בּורֹוֶתָך  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  ה  ְוִנְזּכֶ
נּו ָכבֹוד  ִיּתְ יו  ַאּפָ ּבְ ים  ַחּיִ ַמת רּוַח  ִנׁשְ ר  ְוָכל ֲאׁשֶ ְיַצְרּתֹו.  ה  י ַאּתָ ּכִ ל ְיצּור  ּכָ ְוָיִבין  ְפַעְלּתֹו 

ְוָהָדר ְלַמְלכּוֶתָך.

ְלֻסּכֹות

נֹוֶתיָה  ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ְוַכּוָ ָכל ּפְ ּה ּבְ ְזַמּנָ ה ּבִ נּו ְלַקּיֵם ִמְצַות ֻסּכָ יֵענּו ּוְתַזּכֵ ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ
ים  דֹוׁשִ ִמְצֹוֶתיָך ַהּקְ ֵקנּו ּבְ ְמָחה ְגדֹוָלה. ּוְתַדּבְ ּה, ּוְבֵלב טֹוב ּוְבׂשִ לּוִיים ּבָ ְוַתְרַיג ִמְצֹות ַהּתְ
לֹוֶמָך ּוְבֵצל  ת ׁשְ ַאֲהָבה ּוְבֶחְמָלה ְגדֹוָלה, ְוִתְפֹרס ָעֵלינּו ֻסּכַ דֹוׁש ּבְ יִמיְנָך ַהּקָ ֵקנּו ּבִ ּוְתַחּבְ
א  ִצּלָ ּבְ ָך  ִצּלְ ּבְ ב  ֵליׁשֵ ְוַהּנֹוָרָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ה  ְוִנְזּכֶ יֵרנּו.  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ
ע ְלֵעין ּכֹל ֹעֶצם ַאֲהָבְתָך ְוֶחְמָלְתָך ָעֵלינּו, ְויֹודּו  ה ְוִיְתַוּדַ ּלֶ ְמֵהְמנּוָתא. ְוִיְתּגַ א ּדִ א ִצּלָ יׁשָ ַקּדִ
י ֵחֶלק ְיֹהָוה ַעּמֹו, ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו.  תֹו. ּכִ ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ַחר לֹו ָיּה, ִיׂשְ י ַיֲעֹקב ּבָ ַהּכֹל ְוֹיאְמרּו ּכִ
ֱאַמר: ֶאת ְיֹהָוה ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלָך  ּנֶ מֹו ׁשֶ נּו ָתִמיד ּכְ ה ּבָ ָך ְוַאּתָ ֵאר ֲאַנְחנּו ּבְ ְוִנְתּפָ
ֹקלֹו, ַויֹהָוה ֶהֱאִמיְרָך  ֹמַע ּבְ ָטיו ְוִלׁשְ ּפָ יו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמׁשְ ֹמר ֻחּקָ ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ֵלאֹלִהים ְוָלֶלֶכת ּבִ



יחֹות ָהַר"ן פט שיִ תתעב

ל  ָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ל ִמְצוֹוָתיו, ּוְלִתּתְ ֹמר ּכָ ר ָלְך, ְוִלׁשְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ
ר  ֲאׁשֶ ם ּוְלִתְפָאֶרת, ְוִלְהֹיְתָך ַעם ָקדֹוׁש ַליֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּכַ ה ּוְלׁשֵ ה ִלְתִהּלָ ר ָעׂשָ ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ
ֱאֶמת ּוְבָתִמים ּוְלַגּלֹות ֱאָלהּוְתָך ּוַמְלכּוְתָך ְלֵעין ּכֹל,  ה ַלֲעבֹוד אֹוְתָך ָתִמיד ּבֶ ר, ְוִנְזּכֶ ּבֵ ּדִ
זֵרֹות ָקׁשֹות,  ל ַהּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ִרים ְוַהּיֹוֲעִצים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוְתַבּטֵ ֶלְך ְוַהּשָׂ ה ֵלב ַהּמֶ ְוַתּטֶ
צּור ְירֹוְמֵמִני. ֵסֶתר ָאֳהלֹו ּבְ יֵרִני ּבְ יֹום ָרָעה, ַיְסּתִ ֻסּכֹו ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ תּוב: ּכִ ּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַ

ָיַדי  י  ּתִ ַרׂשְ ּפֵ י  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ֵעת,  ָכל  ּבְ ים  ֲחָדׁשִ ַרֲחִמים  ָמֵלא  א,  ֹכּלָ ְדָעְלָמא  ָמָרא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעְזֵרנּו  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה  ֶאֶרץ  ּכְ י  ַנְפׁשִ ֵאֶליָך 
ְגְמרּו  ּיִ ָרֵאל, ָעְזֵרנּו ׁשֶ ָלל ִיׂשְ ל ּכְ ים ְוׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ִכּיֹות ׁשֶ ָמעֹות ְוַהּבְ ְזכּות ְוֹכַח ַהּדְ ּבִ
ְרצֹוָנם  ּכִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְמֵהָרה  נּו  ּלָ ּכֻ אֹוָתנּו  נּו  ַתּקְ ּיְ ׁשֶ ָרצּו,  ֶ ּשׁ ַמה  נּו  ִעּמָ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ינּו ָהָרִעים. ָעְזֵרנּו ְלַמֲעְנָך ּוְלַמֲעָנם, ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ דֹוׁש, ֹלא ְכַמֲעׂשֵ ַהּטֹוב ְוַהּקָ
נּו  ל ַהּיֹום. ַזּכֵ יִתי ּכָ ִעי אֹוְתָך ִקּוִ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ ָך ְוַלּמְ ְלָפֶניָך ְמֵהָרה. ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמּתֶ
ֵענּו  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ֶמָך ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ֱאֶמת, ֲעׂשֵ יטּות ּבֶ ִלְתִמימּות ּוְפׁשִ
רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי  ֶמָך, ּבָ ר ַעל ַחּטֹאֵתנּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ַעל ּדְ
ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֶאת  ְכבֹודֹו  ֵלא  ְוִיּמָ ְלעֹוָלם  בֹודֹו  ּכְ ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  ְלַבּדֹו,  ִנְפָלאֹות  ה  עֹוׂשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָאֵמן ְוָאֵמן
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ֲעֵברֹות,  ל  ׁשֶ ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע  ּדַ
ֲעֵבָרה'  ּגֹוֶרֶרת  'ֲעֵבָרה  י  ּכִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ַחס  ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ד־ב(,  )ָאבֹות 

ּגֹוֶרֶרת אֹותֹו  ֲעֵבָרה ִראׁשֹוָנה  ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ
ָלּה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ֲאֵחרֹות  ֲעֵברֹות  ַלֲעׂשֹות 
ַחס  ַאֶחֶרת  ֲעֵבָרה  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ְיָקא.  ּדַ
ִכים  ּיָ ַ ן ֲעֵברֹות ַהּשׁ ם־ּכֵ לֹום, ֲאַזי ּגֹוֶרֶרת ּגַ ְוׁשָ
ֲעֵברֹות  ּגֹוֶרֶרת  ַוֲעֵבָרה  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ י  ּכִ ָלּה, 
ֹלא  ֲאָבל  ַאֲחֶריָה.  ְוִנְגָרִרין  ָלּה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ

ִכים ָלּה. ּיָ ֵאין ׁשַ ֲעֵברֹות ׁשֶ

ִחיַנת ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ֲעֵברֹות ַחס  ְוֶזה ּבְ
י ֲעֵבָרה ָהִראׁשֹוָנה ִעם ָהֲעֵברֹות  לֹום. ּכִ ְוׁשָ
"ל,  ּנַ ִכים ָלּה ּכַ ּיָ ַ ַהְינּו ַהּשׁ ְגְררּו ַאֲחֶריָה ּדְ ּנִ ׁשֶ
ל ֲעֵברֹות. ְוֵכן  ִחיַנת ֲחִביָלה ַאַחת ׁשֶ ֵהם ּבְ
ָלּה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָהֲעֵברֹות  ִעם  ַאֶחֶרת  ֲעֵבָרה 
ְוכּו',  ַאֶחֶרת  ֲחִביָלה  ֵהם  ַאֲחֶריָה  ְגְררּו  ּנִ ׁשֶ

ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ַעד 
ל ֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ׁשֶ

ת ַאַחת  ל ֲחִביָלה ַוֲחִביָלה ִנְבֵראת ּכַ ּוִמּכָ
ִלים  ְוַהְמַחּבְ ּוְמַקְטְרִגים.  ִלים  ְמַחּבְ ל  ׁשֶ
י  ּכִ ְמזֹוֵני.  ָלָנא  ַהב  י  ַחּיֵ ָלָנא  ַהב  צֹוֲעִקים: 
ל  ַעל ׁשֶ הּוא ַהּבַ ַעל ֲעֵבָרה, ַהְינּו ׁשֶ הּוא ַהּבַ
י  ּכִ ּוְמזֹוֵני.  י  ַחּיֵ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ְוָצִריְך  ָהֲעֵבָרה 
ִלי ֶהְכֵרַח ְוָצִריְך  ה ּבְ ֲעֵבָרה ָהִראׁשֹוָנה ָעׂשָ
ָהֲעֵברֹות  ַוֲאִפּלּו  ְמזֹונֹות,  ָלּה  ן  ִלּתֵ אי  ַוּדַ ּבְ
ָהִראׁשֹוָנה  ַלֲעֵבָרה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָהֲאֵחרֹות 
ן  ם־ּכֵ ּגַ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ָצִריְך  ַאֲחֶריָה  ְגְררּו  ּנִ ׁשֶ
ֻמְכָרח  מֹו  ּכְ ָהָיה  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְמזֹונֹות, 
ְרָרה  ּגָ ָהִראׁשֹוָנה  ֲעֵבָרה  י  ּכִ ַלֲעׂשֹוָתן, 
ן  ִלּתֵ ָצִריְך  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ "ל,  ּנַ ּכַ אֹוָתן 
ְלָך  ָהָיה  ַטֲעָנה:  ֵיׁש ָלֶהם  י  ּכִ ְמזֹונֹות,  ָלֶהם 
ֶכף ַאַחר ֲעֵבָרה ָהִראׁשֹוָנה  ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ּתֵ
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ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ָעָליו.  ה  ְמִגּנָ ְצָוה  ַהּמִ ְוָהְיָתה 
ם ְמזֹונֹות ְוִחּיּות. ן ְלֻכּלָ ִלּתֵ

ּוְלַקּיֵם  ַלֲעׂשֹות  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ הּוא,  ּקּון  ְוַהּתִ
ל ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים.  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ
ַלֲעׂשֹות  ה  ְוַיְרּבֶ ַרֲחָמנּות  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ
ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ל  ּכָ ִויַקּיֵם  ֶחֶסד 
ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַקּיֵם ַהּשְׁ ּמְ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַרֲחִמים, ּכִ
ל ַרֲחִמים ַעל־ְיֵדי־זֶה הּוא ְמעֹוֵרר  ִמּדֹות ׁשֶ
ָהֶעְליֹוִנים  ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ְלַמְעָלה 
ְועֹוְבִרין  ִנְכָנִעין  ְוַעל־ְיֵדי־זֶה  ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ
ָהֲעֵברֹות  ַעל־ְיֵדי  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ִלים  ַהְמַחּבְ
א ַרֲחִמים  ּסֵ ב ַעל ּכִ ְבִחיַנת: "ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּבִ
ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ַעּמֹו  ֲעוֹונֹות  מֹוֵחל  ְוכּו' 
ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַהְינּו  ִראׁשֹון", 
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ל ַרֲחִמים ַמֲעִביר ַהּקָ ִמּדֹות ׁשֶ

ֲחִביָלה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ֲעֵברֹות  הּוא 
ֲחִביָלה  ּבַ ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ָאר  ׁשְ ַוֲאַזי  ַוֲחִביָלה, 
ַרְך נֹוֵתן  ַרְך ְוהּוא ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ִבים ֶאל ַהּשׁ ׁשָ

ָלֶהם ִחּיּות.

ָרֶכיָך  ּדְ ִעים  ֹפׁשְ ָדה  "ֲאַלּמְ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה 
ָרֶכיָך'  ים נא־טו(. 'ּדְ ִהּלִ ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו" )ּתְ ְוַחּטָ
מֹו  ּכְ ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ִחיַנת  ּבְ זֶה 
מֹות  )ׁשְ ָרֶכיָך"  ּדְ ֶאת  ָנא  "הֹוִדיֵעִני  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ לֹו  ְוֶהְרָאה  לג־יג(, 

ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ִמּדֹות,  ֵרה  ֹלׁשֶעׂשְ ַהּשְׁ
 - ֲאַזי  ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ַלֲעׂשֹות 
ָהֲעֵברֹות  ׁשֶ ַהְינּו  ָיׁשּובּו"  ֵאֶליָך  "ַוֲחָטִאים 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ִבים ֶאל ַהּשׁ ֲחִביָלה ׁשָ ּבַ ׁשֶ

ָלֶהם  נֹוֵתן  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֵמַאִין  ַאְך 
ִחיַנת  ּבְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ּסִ ּבַ ֵיׁש  י  ּכִ ע  ּדַ ִחּיּות. 
ֱאדֹום  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָלִראׁשֹוִנים,  ִראׁשֹון 
ית כב, כה(:  ֵראׁשִ )ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְקָרא ִראׁשֹון  ּנִ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ַאְדמֹוִני",  ָהִראׁשֹון  "ַוּיֵֵצא 
ִראׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָלִראׁשֹוִנים,  ִראׁשֹון 

ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ָהִראׁשֹוִנים   ְלָהֲעֵברֹות 
ְלִפי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ַעל־ָידֹו.  ּוָבִאים  ִכים  ִנְמׁשָ
ָלל  ּכְ ָלֶהם  ָראּוי  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶדל  ּגֹ
ֵמֲחַמת  ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵברֹות  ַלֲעׂשֹות 
ַעל־ ֵמָהֻאּמֹות  ּסֹוְבִלים  ׁשֶ לּות  ַהּגָ ֶקף  ּתֹ

ִאים  ּבָ זֶה  ֵמֲחַמת  ְוַאְרנֹוִנּיֹות,  ים  ִמּסִ ְיֵדי 
ל ָהֲעֵברֹות  ּכָ לֹום. ִנְמָצא ׁשֶ ַלֲעֵברֹות ַחס ְוׁשָ
ָאנּו  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֱאדֹום,  ַעל־ְיֵדי  ִכים  ִנְמׁשָ
ִחיַנת ִראׁשֹון  לּות ֶאְצלֹו ְוהּוא ּבְ ּגָ ְמסּוִרים ּבַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ָלִראׁשֹוִנים 
ְך ָלֶהם ִחּיּות  הּוא נֹוֵתן ָהֲעוֹונֹות ָעָליו ְוִנְמׁשָ
ים  ִהּלִ ָנה ָעֹון ַעל ֲעֹוָנם" )ּתְ ִחיַנת "ּתְ ּנּו. ְוזֶה ּבְ ִמּמֶ
נֹוֵתן  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַהְינּו  כח(,  סט, 

ָלֶהם  ְך  ְוִנְמׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ָעָליו 
ּנּו: ִחּיּות ִמּמֶ

ַעל־ ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות,  ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ זֶה  ְוָכל 
ל  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש־ֶעׂשְ ְיֵדי זֶה ְמעֹוְרִרין ַהּשְׁ
ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ים  ָהֲעִנּיִ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ַרֲחִמים 
א  ְקּפָ ּתֻ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֵני ׁשֶ ִמּפְ ת ַרֲחָמנּות  ִמּדַ
ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּבֹו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְמעֹון  ִחיַנת ׁשִ ּבְ ִדיָנא,  ּדְ
ָרֵאל",  ִיׂשְ ַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ּבְ ֵקם ּבְ מט, ז.(: "ֲאַחּלְ

א  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָתִחים  ַהּפְ ַעל  ִרין  ְמַחזְּ ֵהם  ׁשֶ
ְוִדיִנים  בּורֹות  ּגְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְמעֹון  ְוׁשִ צח־י(. 

ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ו.(,  מֹות  ׁשְ רלו:  ית  ֵראׁשִ ּבְ )ֹזַהר  ּמּוָבא  ּכַ
י  ּכִ ְמֹאד,  ַאְכָזִרים  ֵהם  ׁשֶ חּוׁש  ּבְ רֹוִאין 
ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרֲחָמנּות  ת  ִמּדַ ָלֶהם  ֵאין 
ְמַרֲחִמים  ְוֵאין  ִדיָנא,  ּדְ א  ְקּפָ ּתֻ ִחיַנת  ּבְ
ַהְינּו  ּדְ ַרֲחָמנּות  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ין.  ּדִ ּבַ
ל ַרֲחִמים,  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש־ֶעׂשְ ִחיַנת ַהּשְׁ ּבְ
ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ְלעֹוֵרר  ְיכֹוִלין  ְוֵאין 
ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ָהֶעְליֹוִנים, 
ׁש  ְלַבּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַרֲחִמים,  ַרְך  ִיְתּבָ
ַרֵחם ֵמַעְצמֹו  ּיְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ן ִלְפֵני ַהּשׁ ּוְלַחּנֵ
ּלֹו,  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ
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ל  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש־ֶעׂשְ ַרֲחָמיו ַהּשְׁ ִויעֹוֵרר ּבְ
ַרֲחִמים, ְוַיֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון:

ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים  ְזּכָ ִחיַנת: "ַאל ּתִ ְוֶזה ּבְ
ים  ִהּלִ ּלֹונּו ְמֹאד" )ּתְ י ּדַ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ַמֵהר ְיַקּדְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ים ֵמַהּשׁ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ עט־ח(, ַהְינּו ׁשֶ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ֲעוֹונֹות  ָלנּו  ִיְזּכֹר  ְלַבל 
ַהְינּו  ּדְ "ל,  ּנַ ּכַ ֲעוֹונֹות  ל  ׁשֶ ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה 
ֲחִביָלה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִראׁשֹון  ִראׁשֹון  ֲעִביר  ּיַ ׁשֶ
ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ִחיַנת  ּבְ "ל.  ּנַ ּכַ ַוֲחִביָלה 
יָלא  ִמּמֵ זֶה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ִראׁשֹון 
ָהֲעוֹונֹות  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ִקין  ּלְ ְוִנְסּתַ ֵטִלין  ּבְ
ָלזֶה  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ַהּשְׁ ל  ּכָ ְלַקּיֵם  ְצִריִכים  ָהִיינּו 
זֶה  ֵדי ְלעֹוֵרר ַעל־ְיֵדי  ּכְ ל ַרֲחִמים  ִמּדֹות ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים,  ִמּדֹות  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ

ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ זֶה 
ין:  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  זֶה  ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ִראׁשֹון 
ַדּלֹנּו  י  'ּכִ ְיָקא  ּדַ ַרֲחֶמיָך'  מּונּו  ְיַקּדְ 'ַמֵהר 
ים ְוֶאְביֹוִנים ְמֹאד  י ֲאַנְחנּו ַדּלִ ְמֹאד', ַהְינּו ּכִ
ָלנּו  ְוֵאין  "ל,  ּנַ ּכַ ָהַרֲחָמנּות  ת  ִמּדַ ָלנּו  ְוֵאין 
ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ה ְלעֹוֵרר ַהּשְׁ ֲאַנְחנּו ִנְזּכֶ ּכַֹח  ׁשֶ
ים  ּפֹוְרׂשִ ָאנּו  ן  ַעל־ּכֵ ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ִמּדֹות 
ֵאָליו  ִנים  ּוִמְתַחּנְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ינּו  ּפֵ ּכַ
ל  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש־ֶעׂשְ ַעְצמֹו ַהּשְׁ עֹוֵרר ּבְ ּיְ ׁשֶ
י  'ּכִ ְלעֹוְרָרם  ּכַֹח  ָלנּו  ֵאין  ָאנּו  י  ּכִ ַרֲחִמים, 
מּונּו  "ל. ְוזֶהּו 'ַמֵהר ְיַקּדְ ּנַ ּלֹנּו ְמֹאד' ְוכּו' ּכַ ּדַ
ּלֹנּו ְמֹאד' ְוכּו'  י ּדַ ְיָקא ֵמַעְצְמָך 'ּכִ ַרֲחֶמיָך' ּדַ
ֲעוֹונֹות  ָלנּו  ְזּכֹר  ּתִ 'ַאל  זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  "ל,  ּנַ ּכַ
ִחיַנת 'ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון'  ִראׁשֹוִנים' ּבְ

ר ְלֵעיל: ְזּכָ ּנִ ְוכּו' ּכַ
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ֵרה ִמּדֹות ֹלׁש ֶעׂשְ ל ׁשְ ִליָחה ׁשֶ ְליֹום ַהּסְ

ל עֹוָלם  י ַדּלֹונּו ְמֹאד. ִרּבֹונֹו ׁשֶ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקּדְ ְזּכָ )מח( ַאל ּתִ

ֲחִסידּות,  ּבַ ּוִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך  ֵאל  ִליחֹות,  ַהּסְ ּוַבַעל  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ
ִעים.  ַלּפֹוׁשְ ּוְסִליָחה  ִאים  ַלַחּטָ ְמִחיָלה  ה  ַמְרּבֶ ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ַעּמֹו  ֲעֹונֹות  מֹוֵחל 
ֵדנּו ְוהֹוֵרנּו ֵאיְך  ִלים ְלעֹוָלם. ַלּמְ ר ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ֵאיָנם ּכָ ה ְלֵהִטיב, ֲאׁשֶ ַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ
ל  ה ּכָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ל ַרֲחִמים, ּבְ ֵרה ִמּדֹוֶתיָך ׁשֶ ֹלׁש ֶעׂשְ ֵלמּות ׁשְ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ יְך ָעֵלינּו ּבֶ ְלַהְמׁשִ
יְך  מֹוִני ַהּיֹום, ְלַהְמׁשִ חּוִתים ֲאִפּלּו ּכָ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ רּוִעים ְוַהּפָ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ ֶאָחד ְוֶאָחד ֲאִפּלּו ַהּגָ
ְמֹחל  ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָלל,  ּכְ ין  ּדִ ֲעֹרֶבת  ּתַ ׁשּום  ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ׁשּוִטים  ַהּפְ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ָעֵלינּו 
ְענּו  ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִוינּו  ְוׁשֶ ָחָטאנּו  ׁשֶ ֵעינּו,  ּוְפׁשָ ַוֲעוֹונֹוֵתינּו  ל ַחּטֹאֵתינּו  ּכָ ָלנּו ַעל  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח 
ל  רּו ּכָ ּפְ לּו ְוִיְתּכַ ּטְ ר ִיְתּבַ ְלָפֶניָך ֵמעֹוֵדינּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוַתֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַעד ֲאׁשֶ

יָלא ְלַגְמֵרי: ָהֲעוֹונֹות ִמּמֵ

ה  ָחִקים, ַאּתָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ב ָמרֹום ּוָמה ֲאַסּפֵ ל עֹוָלם ָמה אֹוַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יִתי ֵמעֹוִדי ַעד  ָעׂשִ דֹוִלים ְונֹוָרִאים ׁשֶ ִעים ּוְפָגִמים ּגְ ה ֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות ּוְפׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ יֹוֵדַע ּכַ
ה ְלַבד  ל ֲעֵברֹות, ְוַאּתָ ה ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ר ַנֲעׂשּו ֵמֶהם ּכַ ַהּיֹום ַהזֶּה, ַעד ֲאׁשֶ
ְוֵכן  ֵאֶליָה,  ָכה  ּיָ ַ ַהּשׁ ָהִראׁשֹוָנה  ֵמָהֲעֵבָרה  ָכה  ְוִנְמׁשְ ִנְגְרָרה  ֵאיְך  ַוֲעֵבָרה  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ יֹוֵדַע 
ים  ל ֲעֵברֹות. ּוַבֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ ית ֲחִביָלה ׁשֶ ר ַנֲעׂשֵ מּוָכה ָלּה, ַעד ֲאׁשֶ ֵמֲעֵבָרה ַלֲעֵבָרה ַהּסְ
כּו  י ַעל ָיָדּה ָחְזרּו ְוִנְמׁשְ ה , ּכִ ִנּיָ ִהיא ִראׁשֹוָנה ַלֲחִביָלה ׁשְ יִתי ֵמָחָדׁש ֲעֵבָרה ׁשֶ י ְוָעׂשִ ָחַזְרּתִ
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ית ֲחִביָלה  ָחְזָרה ְוַנֲעׂשֵ ָלן, ַעד ׁשֶ ה ֲעֵברֹות, ַוֲעֵברֹות ֵמֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִלּצְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְוִנְגְררּו ּכַ
אִרי ֲחִבילֹות  ְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָ ּתָ ר ִהׂשְ ָעִמים, ַעד ֲאׁשֶ ה ּפְ ּמָ יִתי ּכַ ל ֲעֵברֹות. ְוֵכן ָעׂשִ ה ׁשֶ ִנּיָ ׁשְ
י  ֲעׂשַ ִמּמַ ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ֵחֶלק  ִלְזּכֹר  ּכַֹח  ַיֲעָצר  ִמי  ִלי, אֹוי  ַוי  ִלי  ֲעֵברֹות. אֹוי  ל  ׁשֶ ֲחִבילֹות 
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ יָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּנֹוָראֹות. ְוַעּתָ ֶדֶרְך ִנּסֶ ָהָרִעים ְויּוַכל ִלְחיֹות, ִאם ֹלא ּבְ
ה, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן ָמה ֶאְפַעל, ְלֵהיָכן ֶאְפֶנה, ְלֵהיָכן ֲאׁשֹוֵטט,  ַמִים ָמה ֶאֱעׂשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ׁשּוִטים ָעַלי, ּבְ ְלֵאי ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַהּפְ יְך ּפִ ה ְלַהְמׁשִ ֶמה ֶאְזּכֶ ְלֵהיָכן ֶאְבַרח ּבַ

ֵמר: ָ ֵצל ּוְלִהּשׁ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּנָ ֶ ל ַמה ּשׁ ֵמר ִמּכָ ָ ֵצל ּוְלִהּשׁ ה ְלִהּנָ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ַעל ּכָ

א, ִמי ָכמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים, ִמי ָכמֹוָך  ּלָ ל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ְדַעְלָמא ּכֹ ל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה ְלַמַעְנָך ּוְסַלח  יַע, ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים. ֲעׂשֵ ה ְלֵהִטיב, ִמי ָכמֹוָך ַרב ְלהֹוׁשִ ַמְרּבֶ
ָכל ֲחִביָלה ַוֲחִביָלה, ְוַתֲעִביר ִראׁשֹון  ּבְ ל ָהֲעוֹונֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ר ָלנּו ּכָ ָלנּו ּוְמַחל ָלנּו ְוַכּפֶ
ְוֹלא  ֵאֶליָך,  ָיׁשּובּו  ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָאִרים  ׁשְ ַהּנִ ָהֲעוֹונֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִראׁשֹון, 
ַלֲעוֹונֹות  ָהִראׁשֹון  ַעל  ן אֹוָתם  ְוִתּתֵ ְוַתֲחֹזר  ָעֵלינּו  ְתַרֵחם  ה  ְוַאּתָ ָלל.  ּכְ ָעֵלינּו  ְיַקְטְרגּו עֹוד 
ר הּוא ַהּגֹוֵרם ָהִראׁשֹון  ָגלּות ֶאְצלֹו, ֲאׁשֶ ר ֲאַנְחנּו ּבְ ו הּוא ֱאדֹום ֲאׁשֶ הּוא ֵעׂשָ ִראׁשֹוִנים, ׁשֶ
ָכל  ר ָעֵלינּו ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ר ׁשֶ לּות ַהּמַ ְלָכל ָהֲעוֹונֹות ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ַעל־ְיֵדי ֹעֶצם ַהּגָ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ֶרב ַעּמְ ִמים ִמּקֶ ָכל יֹום מֹוִציִאין ַהּדָ ְמַעט ּבְ ר ּכִ ל, ֲאׁשֶ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ יֹום, ֲאׁשֶ
ָך  ּמֹוִציִאין ֵמַעּמְ ָחִדים ׁשֶ זֵלֹות ְוַהּשְׁ ִתינֹות ׁשֹונֹות ְוַהּגְ ים ְוַאְרנֹוִנּיֹות ְוַהּנְ ּסִ ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהּמִ
ר  ֲאׁשֶ ה ֲעוֹונֹות, ּכַ ה ְוַכּמָ אנּו ְלַכּמָ י ַעל־ְיֵדי זֶה ּבָ עֹוְכֵרינּו, ּכִ ר ֹזאת ָהְיָתה ּבְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ים. דֹוׁשִ הֹוַדְעּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ֲחָכֶמיָך ַהּקְ

י ָבאּו  ֵעת ָצָרה ַהזֹּאת, ּכִ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ל עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ֶמָך, ּבְ ר, ְוֹכַח ַאִין ְלֵלָדה. ַרֵחם ָעַלי ְלַמַען ׁשְ ּבֵ ָבִנים ַעד ַמׁשְ
מֹור,  יָך ֵאֵלְך ְוֶאת ִמְצֹוֶתיָך ֶאׁשְ ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֶאת ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּתַ ַרֲחִמים ֶאְצְלָך ׁשֶ ִתי ּבְ ׁשָ ּקָ ִלְפֹעל ּבַ
ֶהם ּכַֹח  ׁש ּבָ ּיֵ ַרֲחִמים ַהְידּוִעים ְלָך ׁשֶ ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים, ּבְ
ה ְוַעד עֹוָלם. ֲחֹמל  ֱאֶמת ֵמַעּתָ ֶהם, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ י ּבָ ַרְדּתִ ּיָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ְלהֹוִציֵאִני ִמּכָ
דֹוׁשֹות ּוְבַדְרֵכי טּוְבָך ְוַרֲחֶמיָך  ִמּדֹוֶתיָך ַהּקְ ִני ֶלֱאֹחז ּבְ ָרֶכיָך, ְוַזּכֵ ֲחָסֶדיָך ְוהֹוֵריִני ּדְ ָעַלי ּבַ
ם  ה ּגַ ֶאְזּכֶ ִרּיֹוֶתיָך, ׁשֶ ֶהם ִעם ּבְ ה ִמְתַנֵהג ּבָ ַאּתָ ל ַרֲחִמים ׁשֶ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ לּוִלים ּבִ ַהּכְ
לּוִלים  ָכל ִמיֵני ַרֲחָמנּות ַהּכְ י, ּבְ ַרֲחָמנּות ֲאִמּתִ ִרּיֹות ּבְ ְדָרֶכיָך, ְלַרֵחם ַעל ַהּבְ ָאֹנִכי ֵליֵלְך ּבִ
יַע ְצָדָקה ְוטֹוב ָוֶחֶסד  ּפִ ה ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל, ּוְלַהׁשְ ל ַרֲחִמים. ְוֶאְזּכֶ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ
ֵרה ִמּדֹוֶתיָך  ֹלׁש־ֶעׂשְ יְך ָעַלי ׁשְ ה ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמׁשִ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ִריִכים ֶחֶסד, ּבְ ְוַרֲחִמים ְלָכל ַהּצְ
ל(  )ּכָ ַעל  ָלנּו  ר  ּוְתַכּפֶ ְוִתְסַלח  ְוִתְמֹחל  ם,  ֻכּלָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעַלי  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ
ַאר ֵמֶהם ׁשּום זֵֶכר  ֵעינּו ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ְוֹלא ִיְהֶיה ִנׁשְ ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְפׁשָ
ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ַהזֶּה.  ְוָהָאֹרְך  ר  ַהּמַ לּות  ֵמַהּגָ ּוְלהֹוִציֵאנּו  ְלָגֳאֵלנּו  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ָלל.  ּכְ ם  ְוֹרׁשֶ
ּוְבָרצֹון,  ֹאֶנס  ּבְ ּוְבֵמִזיד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ִעים  ּוְפׁשָ ַוֲעוֹונֹות  ֲחָטִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ְוַתּצִ
ִמיד,  ֱאֶמת ּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ה ִלְהיֹות ּכִ ִנְזּכֶ ר  ֵלָמה, ַעד ֲאׁשֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵבנּו ֵאֶליָך ּבִ ּוְתׁשִ
ם  ה ְלַזּכֹות ּגַ ֶאְזּכֶ יֵעִני ׁשֶ ֶעְזִרי ְותֹוׁשִ ה ְוַעד עֹוָלם. ְוִתְהֶיה ּבְ ֲאַנְחנּו ְוַזְרֵענּו ְוזֶַרע ַזְרֵענּו ֵמַעּתָ



יחֹות ָהַר"ן פט ה ְלשיִ ִפּלָ ּתְ תתעו

ַדְרֵכי  ים, ֶלֱאחֹוז ּבְ דֹוׁשִ ְדָרֶכיָך ַהּקְ ם ּבִ ּלָ ְלכּו ּכֻ ּיֵ ָרֶכיָך, ׁשֶ ִעים ּדְ ד ּפֹׁשְ ה ְלַלּמֵ ֶאְזּכֶ ֲאֵחִרים, ׁשֶ
ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ לּוִלים  ַהּכְ ָוֶחֶסד  ַרֲחָמנּות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ְלַרֵחם  ְוַרֲחֶמיָך  טּוְבָך 
ֵאֶליָך  ִאים  ְוַחּטָ ָרֶכיָך  ּדְ ִעים  ֹפׁשְ ָדה  ֲאַלּמְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  י  ּבִ ם  ִויֻקּיַ ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ִמּדֹות 

ָיׁשּובּו:

י ָעִני  ָראּוי, ּכִ ִריֹות ּכָ ַרֵחם ַעל ַהּבְ ה ֲאִני ָרחֹוק ֵמַרֲחָמנּות ִמּלְ ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ָמֵלא ַרֲחִמים ַאּתָ
ּוְלַהְרּבֹות  ֶהם ֶחֶסד  ִעּמָ ְוִלְגמֹול  ִרּיֹות  ַהּבְ ְלַרֵחם ַעל  ָיִדי  ּבְ ְוֵאין  ָחת,  ְוִנׁשְ ל  ּדַ ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון 
ׁש  ּיֵ ְמַעט ׁשֶ ְצָדָקה, ֲאִפּלּו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֶאֶלף ּוְרָבָבה ֵמָהָראּוי ְלִפי ִרּבּוי ֲעוֹונֹוַתי. ְוַגם ְמַעט ּדִ ּבִ
ִנְתַקְלֵקל  י  ּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ י  ֶנְגּדִ ּכְ ִניעֹות  ַהּמְ ַרּבּו  ְוִלְגמֹול ֶחֶסד,  ן ְצָדָקה  ִלּתֵ ִלְפָעִמים  ָיִדי  ּבְ
ה ֵמַאִין  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוַעּתָ ַגׁשְ ַוֲעִנּיּוִתי ּבְ י  ְעּתִ ה ָהַרֲחָמנּות ֶאְצִלי ַעל־ְיֵדי ֶחְסרֹון ּדַ ַהְרּבֵ
ל  ׁשֶ ִמּדֹוֶתיָך  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ֶאְזּכֶ ה  ּמֶ ּבַ ׁשּוָעִתי,  ּתְ ֹבא  ּתָ ֵמַאִין  ֶעְזִרי,  ָיֹבא 
ֶמָך,  ַעל ָהַרֲחִמים, ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ אִתי ְלָפֶניָך ּבַ ן ּבָ ַרֲחִמים, ַעל־ּכֵ
ִאְתֲערּוָתא  ִלי  ּבְ ּוִבְכבֹוְדָך  ַעְצְמָך  ּבְ ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ִמּדֹוֶתיָך  ֵרה  ֹלׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמׁשִ
י ַדּלֹונּו  ה ַעל־ְיֵדי ַרֲחָמנּוֵתינּו ּכִ ַמּטָ נּו ּכַֹח ְלעֹוְרָרם ִמּלְ ַדּלּוֵתנּו ֵאין ּבָ י ּבְ ָלל, ּכִ א ּכְ ִדְלַתּתָ
ים ְוֵרִקים.  ה ְוֹלא ָלנּו ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ַדּלִ ְמֹאד, ְוָאנּו ְרחֹוִקים ֵמַרֲחָמנּות. ְלַמַעְנָך ְלַמַעְנָך ֲעׂשֵ
י  מּונּו ַרֲחֶמיָך ֵמַעְצְמָך ּכִ ר ְורּוַח ֹלא ְכָרעֹוֵתינּו ִתְגֹמל. ַמֵהר ְיַקּדְ ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ עֹוׂשֶ

ַדּלֹונּו ְמֹאד ְוֵאין ָלנּו ּכַֹח ְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ַעל־ְיֵדי ַרֲחָמנּוֵתינּו.

ֵעינּו ְוַחּטֹאֵתנּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו  ׁשָ ֵרה, ְוַהֲעֵבר ּפְ ֹלׁש־ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ַרֵחם ָמֵלא ַרֲחִמים ּוְזֹכר ָלנּו ּבְ
ָלל,  ם ּכְ ָאר ֵמֶהם ׁשּום ֹרׁשֶ ם, ְוֹלא ִיְהֶיה ִנׁשְ ּלָ ר ָלנּו ַעל ּכֻ ֶגד ֵעיֶניָך, ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֶ ִמּנֶ
ׁשּוָבה  ינּו ּתְ ִאּלּו ָעׂשִ ִכין ִלְזֻכּיֹות, ּכְ ל ֲעוֹונֹוֵתינּו ִנְתַהּפְ ְהיּו ּכָ ּיִ ֲהֹפְך אֹוָתם ְלטֹוָבה, ׁשֶ ַרק ּתַ
ֲחנּוֵנינּו  ּתַ יִלים  ַמּפִ ֲאַנְחנּו  י ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו  ּכִ ִלְזֻכּיֹות,  ֲעוֹונֹות  ֵלָמה ָהְראּוָיה ַלֲהפֹוְך  ׁשְ
ַדְרֵכי  יכּו  ִהְמׁשִ ר  ֲאׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות  ֹכַח  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ּכִ ְלָפֶניָך 
ִמיד ִיְהֶיה  ׁש אֹוְתָך ְוִלְצֹעק ֵאֶליָך ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך ּתָ עֹוָלם, ְוִגּלּו ָלנּו ְלַבּקֵ טּוְבָך ְוַרֲחֶמיָך ּבָ
ה ַהּטֹוב  ה. ְוַאּתָ ל ֵאּלֶ ן ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ַטְחנּו ָלֹבא ּוְלִהְתַחּנֵ דֹול ְלַבד ּבָ ֹכָחם ַהּגָ ְהֶיה, ּבְ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ
נּו, ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה  ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ה יֹוְצֵרנּו ּוַמֲעׂשֵ י ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאּתָ נּו, ּכִ ה ִעּמָ ֵעיֶניָך ֲעׂשֵ ּבְ
י ַדּלֹונּו  ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ְזּכָ ה. ַאל ּתִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
רּוִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  ִמיד ִיּצְ ָך ּתָ ָך ַוֲאִמּתְ י ַחְסּדְ ּנִ ה ְיֹהָוה ֹלא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמּמֶ ְמֹאד. ַאּתָ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ַלֲחזֹות  י,  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ְיֹהָוה  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ׁשִ ׁש,  ֲאַבּקֵ אֹוָתּה  ְיֹהָוה  ֵמֵאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ ַאַחת  )מט( 

יֵעִני  ל עֹוָלם ָמֵלא ַרֲחִמים, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ְוהֹוׁשִ ֵהיָכלֹו. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ר ּבְ נֹוַעם ְיֹהָוה ּוְלַבּקֵ ּבְ
יְך  ַאְמׁשִ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ יל ֶאת ַעְצִמי ִלְהיֹות ּבָ ה ְלַהְרּגִ ַאְתִחיל ֵמַעּתָ ְוָעְזֵרִני ְוַחזֵּק ֶאת ְלָבִבי ׁשֶ
ֹלא ֲאִכיָלה  יל ֶאת ַעְצִמי ִלְהיֹות ּבְ ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו, ַרק ַאְרּגִ ִמיט ֶאת ַעְצִמי ִמּתַ ְוַאׁשְ
י  ּכִ ָלל.  ּכְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ֲאוֹות  ִמּתַ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ מֹו  ּכְ ל  ּגָ ּוִמׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ
ִמים, ִויֵמי ַהֲחִליפֹות  ּיָ אִתי ּבַ נֹוַתי, ּוְכָבר ּבָ ה ִמּשְׁ ה ַהְרּבֵ י, ְוָעְברּו ַהְרּבֵ לּו ְבָיגֹון ַחּיַ ְכָבר ּכָ
ַהזֶּה,  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֵליֵלְך  ּוְבֶהְכֵרַח  יָתה,  ַהּמִ ְליֹום  ִמְתָקְרִבים  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ּוָבִאים,  הֹוְלִכים 
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ֲאִני ָעִתיד  קֹום ַההּוא ׁשֶ ִמְנַהג ַהּמָ ַאְתִחיל ְלִהְתַנֵהג ֶאת ַעְצִמי ּבְ ִני ׁשֶ ל ָהָאֶרץ. ַזּכֵ ֶדֶרְך ּכָ ּבְ
ה ֶאְחֶיה עֹוד, ֲאָבל ַעל  ִלי ָסֵפק, ִאם ָקרֹוב ְוִאם ָרחֹוק, ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ ם ּבְ ֵליֵלְך ְלׁשָ
ה  ֲאָוה ּוִמּדָ ם ֵאין ׁשּום ּתַ ר ׁשָ ם, ֲאׁשֶ ֵצל עֹוֵבר, ַוֲאִני ֻמְכָרח ֵליֵלְך ְלׁשָ ִנים ַהּכֹל ַיֲעֹבר ּכְ ל ּפָ ּכָ
ם  י ׁשָ ֶקר, ּכִ ל ׁשֶ אּות ׁשֶ בֹוד ְוִהְתַנּשְׂ ְנֲהֵגי עֹוָלם ַהזֶּה ְוֹלא ׁשּום ּכָ ָרָעה, ְוֹלא ׁשּום ִמְנָהג ִמּמִ
ין לֹו ָלָאָדם ֹלא ֶכֶסף ְוֹלא ָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים טֹובֹות  ַעְלָמא ִדְקׁשֹוט עֹוָלם ָהֱאֶמת ְוֵאין ְמַלּוִ
ר ִלְזּכֹות ּוְלַהְצִליַח  א ִאי ֶאְפׁשָ ל עֹוָלם ַהזֶּה. ַאְדַרּבָ ֲאָוה ְוָכבֹוד ׁשֶ ִלּיֹות, ְוֹלא ׁשּום ּתַ ּוַמְרּגָ
ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ְוַכּמָ ְגדֹוָלה,  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ ים  ְוַזּכִ ים  ִקּיִ ּנְ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ם  ׁשָ
ה  ֵמַעּתָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִני  ַזּכֵ יִתי,  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  יִתי  ְוָעׂשִ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָעַלי  ָעַבר  ָבר  ּכְ ְוִאם  ִמזֶּה. 
ּוְפָעַמי ֶאל ַעְלָמא  ְוַאְתִחיל ְלָהִכין ְצָעַדי  י,  ַרֲחָמנּות ֲאִמּתִ ּבְ ּוְלַרֵחם ָעַלי  ַאְתִחיל ָלחּוס  ׁשֶ
יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ֶאְחֶיה  ִנים  ׁשָ ֶאֶלף  ְוִאם  ָסֵפק.  ִלי  ּבְ ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ֻמְכָרח  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ְדָאֵתי, 
ָלל,  ּכְ ָגם  ּפְ ׁשּום  ָיַמי  ל  ּכָ ּפֹוֵגם  ָהִייִתי  ֹלא  ִאם  ֲאִפּלּו  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָרחֹוק  ְלֶדֶרְך  ֵצָדה  ְלָהִכין 
ִעים ְוַתֲאוֹות ָרעֹות  ְך, ַוֲאִני ָמֵלא ֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות ּוְפׁשָ ל ּכָ י ּכָ ַגְמּתִ ּפָ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ
ִנים  ל ּפָ ִני ַעל ּכָ ר. ַרֵחם ָעַלי ְוַזּכֵ עּור ָוֵעֶרְך ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ה ּבְ דֹוִלים ְוִקְלקּוִלים ַהְרּבֵ ּוְפָגִמים ּגְ
יֵעִני  ַמִים, ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ָ ה ְתַרֵחם ָעַלי ִמן ַהּשׁ ֱאֶמת, ְוַאּתָ ַאְתִחיל ְלַרֵחם ָעַלי ּבֶ ה ׁשֶ ֵמַעּתָ
יל ֶאת  ה ְלַהְרּגִ ה ְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ ּלֹא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ַרק ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ּבְ ּבְ
ֲאֵרי  ל ְוׁשַ ּגָ ה ּוִמׁשְ ִתּיָ ֹלא ֲאִכיָלה ּוׁשְ יל ֶאת ַעְצִמי ִלְהיֹות ּבְ א, ְלַהְרּגִ עֹוָלם ַהּבָ ַעְצִמי ִלְהיֹות ּבָ

ַתֲאוֹות.

מֹוִני,  ּכָ ָחת  ְוִנׁשְ ָהרּוס  גּום  ּפָ ַעל  ָעַלי,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ֶיֱהמּו  ַרֲחֶמיָך,  רֹוב  ּכְ ָעַלי  חּוָסה 
ָעקֹות  ל ַהּצְ ח ֶאת ּכָ ּכַ ׁשְ מֹוִני. ְזכֹור ַאל ּתִ ֵעיָניו ִנְמָאס ּכָ מֹוִני, ִנְבזֶה ּבְ ה ּכָ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ
ּוְכָליֹות,  ִלּבֹות  ּבֹוֵחן  ְלָפֶניָך  י  ַפְכּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ִפּלֹות  ְוַהּתְ ְוָהֲאָנחֹות  ָעקֹות  ְוַהזְּ
ה,  ְפֹסֶלת ַהְרּבֵ ּבִ לֹום. ְוִאם ֵהם ֵמעֹוְרִבים  ְוׁשָ ָלל ַחס  ּכְ ּבּור ֶנֱאָבד ֵמֶהם  ּדִ ר ֵאין ׁשּום  ֲאׁשֶ
ים  ּיִ ה ִדּבּוִרים ֲאִמּתִ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶהם, ּכַ ּבָ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ל ַעל ְמַעט ַהּטֹוב ְוַהּנְ ּכֵ ה ִמְסּתַ ֲהֹלא ַאּתָ
ִני  ָעִמים ַוֲעַזְרּתַ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֱאֶמת עֹוְררּו ַרֲחֶמיָך ָעַלי ּכַ ר ּבֶ ֶהם, ֲאׁשֶ ָהיּו ּבָ ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ
ָבר  י ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה, ּכְ ר ִהְפֵלאָת ִעּמִ י לּוֵלא ַרֲחֶמיָך ּוִפְלֵאי ֲחָסֶדיָך ֲאׁשֶ ה ַעל ָיָדם, ּכִ ַהְרּבֵ
י. ֲאָבל ֲעַדִין ָעַלי  ְכָנה דּוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ י ּכִ י ְבָעְנִיי ָחִליָלה, לּוֵלא ְיֹהָוה ֶעְזָרָתה ּלִ ָאַבְדּתִ
ְכִלית ְמֹאד ְמֹאד ַוֲעַדִין ֹלא ָיָצאִתי ֵמַהחֹול  י ֲעַדִין ֲאִני ָרחֹוק ֵמַהּתַ י, ַמר ִלי ְמֹאד, ּכִ י ַדּוָ ִלּבִ
ק,  ר ָמה ֶאְצַטּדָ ר, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ְמֹלא ַהחּוט ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֲאִפּלּו ּכִ
 , ָך ָיַדְעּתָ ה ֶאת ַעְבּדְ ָחִקים, ְוַאּתָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ב ָמרֹום ּוָמה ֲאַסּפֵ ָמה אֹוַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ
ה ֲעַדִין ֲאִני ַמֲאִמין  ל ֵאּלֶ ה ַאֲחֵרי ּכָ ה. ְוַעּתָ י ַעד ֵהּנָ ָעַבְרּתִ ֶ ָעַבר ָעַלי, ְוָכל ַמה ּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ ֶאת ּכָ
יִקים  ּדִ ל ַהּצַ דֹול ׁשֶ ֹכָחם ַהּגָ ָלל, ְוַעל זֶה ֲאִני סֹוֵמְך ֲעַדִין ּבְ עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ֱאֶמת ׁשֶ ּבֶ
ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ֵאֶליָך,  ָלׁשּוב  ְקָוה  ּתִ ַתח  ּפֶ ֶאְמָצא  אּוַלי  ֲעַדִין  ֲחִתירֹות  ַלְחּתֹר  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֵלט: ֵצל ּוְלִהּמָ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּנָ ֶ ה ּשׁ י ִמּמַ ט ֶאת ַנְפׁשִ יל ּוְלַמּלֵ י, ְלַהּצִ ַנְפׁשִ

ֲעלּומֹות, ּבֹוֵחן  בֹות, יֹוֵדַע ּתַ ל עֹוָלם, יֹוֵדַע ַמֲחׁשָ ל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל עֹוָלם ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ה ְלֵהִטיב, עֹוׂשֶ ח, ָחֵפץ ֶחֶסד, ּוַמְרּבֶ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ִלּבֹות ּוְכָליֹות, חֹוׁשֵ
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ל ַהּדֹורֹות.  ּכָ יט ַעד סֹוף  ּוַמּבִ ָכל ֵעת, צֹוֶפה  ּבְ ְורּוַח, ָמֵלא ַרֲחִמים  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ְצָדקֹות ִעם 
ֵאיזֶה  ֶרְך ּבְ ֵאיזֶה ּדֶ ה יֹוֵדַע ּבְ י, ְוַרק ַאּתָ ּנִ ל ַמְצּפּוֵני ְלָבִבי ַעד ַהּסֹוף יֹוֵתר ִמּמֶ ה יֹוֵדַע ֶאת ּכָ ַאּתָ
ֲעלּומֹות ֵלב  ל ּתַ י ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ י ָהֲעלּוָבה ְוָהֻאְמָלָלה ְמֹאד ְמֹאד. ּכִ ֵעָצה ְלַהֲחּיֹות ֶאת ַנְפׁשִ
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ בֹות ְוַרְעיֹונֹות עֹוְבִרים ָעַלי, ּכַ ה ַמֲחׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ית, ּכַ ֵראׁשִ ּבְ ּמִ רֹות ׁשֶ ַוֲהמֹון ִנְסּתָ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְוַתְחּבּוָלה  ַעם ִלְמצֹוא ֵעָצה  ּפַ ָכל  ּבְ ב  ֲאִני חֹוׁשֵ ֶ ּשׁ ַוֲחלּוקֹות ָהֵעָצה, ַמה  ְסֵפקֹות 
ה  י. ְוַעּתָ ְעּתִ ֱאֶמת, ַוֲעַדִין ֹלא נֹוׁשָ ֲאִני ָצִריְך ָלֵצאת ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֶ ה ּשׁ ַעל ִיְצִרי ְוָלֵצאת ִמּמַ
ְלָבִבי יֹוָמם, ַעד ָאָנה ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי,  י, ָיגֹון ּבִ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ ְיֹהָוה ַעד ָמָתי, ַעד ָאָנה ָאׁשִ
ָעְזֵרִני  ֹאַבד,  ְוֹלא  ִתְקָוה  ִלי  ן  ּתֶ ֶות.  ַהּמָ ן  ִאיׁשַ ן  ּפֶ ֵעיַני  ָהִאיָרה  ֱאֹלָהי  ְיֹהָוה  ֲעֵנִני  יָטה  ַהּבִ
ה ְלהֹוִציא  ה ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ִמיֵני ְיׁשּועֹות ַהְידּועֹות ְלָך, ּבְ יֵעִני ָמֵלא ַרֲחִמים ּבְ ְוהֹוׁשִ

ֱאֶמת: ֶאת ַעְצִמי ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ

י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ר  ֵ ַוֲאַקּשׁ ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְגדֹוָלה  ָנה  ַכּוָ ּבְ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר  ִני  ַזּכֵ
ִהְכִניס  רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ר ּבֶ ֵ ֶאְתַקּשׁ ים, ַעד ׁשֶ ִהּלִ ל ּתְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ּוְלָבִבי ֶאל ַהּדִ
ב ֲאִמיַרת  ְהֶיה ֶנְחׁשַ ּיִ ים, ַעד ׁשֶ ִהּלִ ל ּתְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ַהּדִ ּבְ לֹום  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ּדָ
ה ִלְמֹצא  ַעְצמֹו, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ְוֶאְזּכֶ לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ִאּלּו ֲאָמָרם ּדָ י ּכְ ּלִ ים ׁשֶ ִהּלִ ּתְ
ַעל־ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָאז,  ֶהם  ּבָ ֶאֱעסֹוק  ׁשֶ ים  ְתִהּלִ ְפסּוֵקי  ּבִ ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ַעְצִמי  ֶאת 
ֲאִמיַרת  יָת ָלנּו ׁשֶ ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ים ָלׁשּוב ּבִ ִהּלִ ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ

ל ִלְתׁשּוָבה. ים ְמֻסּגָ ִהּלִ ּתְ

ֱאֶמת,  ִנים ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ִני ֵמַעּתָ ֵמִני ְוַזּכֵ ַרֵחם ָעַלי ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוַהֲחֵייִני ְוַקּיְ
ה.  ָ ְקֻדּשׁ ֶפׁש ּדִ יִבין ֶאת ַהּנֶ ׁשִ ים ַהּמְ ָכל ִמיֵני ַמְטַעּמִ יֵבי ָטַעם, ּבְ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ י ּבְ ב ֶאת ַנְפׁשִ ָהׁשֵ
ת ֲעָצִתי, ֶיֱהמּו  י, ַעל ֲחֻלּקַ ְעּתִ י, ַעל ֲחִליׁשּות ּדַ י, ַעל ְמִרירּות ַנְפׁשִ זּּור ַנְפׁשִ חּוס ַוֲחֹמל ַעל ּפִ
ר  ְתַיּסֵ י  ּכִ ַצע  ּבֶ ַמה  ַחת.  ׁשַ ֶאל  י  ִרְדּתִ ּבְ ָדִמי  ּבְ ַצע  ּבֶ ַמה  י  ּכִ ָעַלי,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ְוִיְכְמרּו 
ׁש  ּוְתַבּיֵ ְתַבזֶּה  י  ּכִ ַצע  ּבֶ ַמה  ָלן.  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ִרים  ְוַהּמָ ים  ׁשִ ַהּקָ יָך  ֳעָנׁשֶ ּבְ ֶניָך  ּבָ ֶאת  ְוַתֲעֹנׁש 
ָהעֹוְסִקים  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ְוַצּדִ ה  ְוַאּתָ ִתּקּוִני.  ּבְ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ֲהֹלא  י,  ַנְפׁשִ ֶאת  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ַלל ְיֵרֶאיָך ּוְתִמיֶמיָך  תֹוְך ּכְ ָכל ָהעֹוָלמֹות ּבְ ּבְ ָכל ַהּטֹובֹות ׁשֶ י ּבְ ִתּקּוֵננּו ֲחֵפִצים ְלֵהיִטיב ִעּמִ ּבְ
ִנים  ְך זֶה ָיִמים ְוׁשָ ל ּכָ יַח אֹוִתי ּכָ ה ַמּנִ ְמָאס, ְוַאּתָ ה ָזַנְחּתָ ַוּתִ ְדָרֶכיָך, ְוָלּמָ ַהֲחֵפִצים ֵליֵלְך ּבִ
י  עֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ רּוץ ּבָ ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ּתֵ ְך. ְוִאם ּבֶ ל ּכָ ָך ּכָ ֵאּלּו ָהְרחֹוִקים ִמּמְ ְמקֹומֹות ּכָ ּבִ
ה,  ים ָעַלי, ּוְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך ֵמַעּתָ ּיִ ד ָעַלי ְזכּות, ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ ה ָיכֹול ְלַלּמֵ ֵכן ַאּתָ
ה ְוַעד עֹוָלם,  ֱאֶמת ֵמַעּתָ ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ֹאֶפן ׁשֶ ָעה, ּבְ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָך ּבְ ֲאִמּתֶ ּוְלַהְדִריֵכִני ּבַ
ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְכַלל ַהּצַ ֱאֶמת, ְוִלְהיֹות ִנְכָלל ּבִ א ּבֶ י עֹוָלם ַהּבָ ה ַגם ָאֹנִכי ְלַחּיֵ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
א. ְוִאם ֲאִני  תּוב: ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵי"ׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמּלֵ ּכָ מֹו ׁשֶ "י עֹוָלמֹות, ּכְ ַהזֹּוִכים ְלׁשַ

ָבר: ל ּדָ ֵלא ּכָ ָך ֹלא ִיּפָ ל זֶה ִמּמְ ֲאִני ָרחֹוק, ִעם ּכָ מֹו ׁשֶ ִית ֶאָחד ּכְ ָרחֹוק ֵמעֹוָלם ֶאָחד ִמּבַ

ֹלא  ָלל  ּכְ ֲחֹלֶקת  ַהּמַ ִלי  יק  ַיזִּ ּלֹא  ׁשֶ ְבֶעְזִרי  ֶוְהֵיה  ּוַמֲחֹלקֹות,  ֵמִריב  יֵלִני  ְוַהּצִ ְמֵרִני  ְוׁשָ
ּיֹוְדִעים  ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ּבְ ֵלל  ּוְלִהּכָ ר  ֵ ה ְלִהְתַקּשׁ ִמּיּות, ַרק ֶאְזּכֶ ַגׁשְ ּבְ רּוָחִנּיּות ְוֹלא  ּבְ
יִכים  י ֶחֶסד, ְוָלדּון ֶאת ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות ֲאִפּלּו ֶאת ַהחֹוְלִקים ֲעֵליֶהם, ּוַמְמׁשִ ַלּפֵ ְלַהּטֹות ּכְ



יחֹות ָהַר"ן פט ה ְלשיִ ִפּלָ תתעטּתְ

ִית,  ּבַ לֹום  ׁשְ ֲחֹלֶקת  ֵמַהּמַ ים  ְועֹוׂשִ ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ל  ּכָ יִקים  ּוַמְמּתִ עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה 
ה ֵליֵלְך  ְזּכֶ ּנִ "י עֹוָלמֹות. ָעְזֵרנּו ׁשֶ ְבִנין ֵמֶהם ׁשַ ּנִ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ַעד ׁשֶ ּתִ ּובֹוִנים ֵמֶהם ּבָ
ה ַגם ֲאַנְחנּו ַעל ָיָדם  ְזּכֶ ּנִ ֶהם, ַעד ׁשֶ ֵלל ּבָ ר ָלֶהם ּוְלִהּכָ ֵ יִקים ָהֵאּלּו, ּוְלִהְתַקּשׁ ּדִ ַדְרֵכי ַהּצַ ּבְ

"י עֹוָלמֹות. ְלׁשַ

ֲענּוִגים  ַהּתַ ְנִעיַמת  ֲעֵרַבת  ִנְפְלאֹות  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ֶאת  יר  ְזּכִ ּנַ ׁשֶ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ֲחֹמל 
ְוַנֲעִמיק  עֹוָלמֹות.  "י  ׁשַ ִלְנֹחל  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֶלָעִתיד,  יִקים  ּדִ ְלַהּצַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲעׁשּוִעים  ַ ְוַהּשׁ
ים  ּלִ ְוַגְלּגַ ּוַמזָּלֹות  ּכֹוָכִבים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶאָחד,  עֹוָלם  ת  ְגֻדּלַ נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ֵער  ּוְנׁשַ זֶה,  ּבָ נּו  ְעּתֵ ּדַ
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ּוְמִדינֹות,  ֲעָירֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְועֹוָלם,  עֹוָלם  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים 
ְועֹוָלם,  עֹוָלם  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ נֹוָרִאים  ְוִעְנָיִנים  ִנְפָלִאים  ים  ְוִחּדּוׁשִ ים  ּוָבּתִ ַוֲחֵצרֹות  ְמבֹואֹות 
יק ַהזֹּוֶכה ָלזֶה,  ּדִ ת ַהּצַ ֻדּלַ ֵער ּגְ יק, ִמי ְיׁשַ ׁש ְלָכל ַצּדִ ּיֵ "י עֹוָלמֹות ׁשֶ ן ׁשַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ
עֹוָלם  ּבָ ָלַעד  ִמים  ּיָ ַהּקַ ֵאּלּו  ּכָ עֹוָלמֹות  ַנֲחִליף  ּלֹא  ׁשֶ נּו  ַזּכֵ לֹו.  ֵרי  ַאׁשְ ֲעׁשּוָעיו  ְוׁשַ ְוַתֲענּוָגיו 
יֵקי ֱאֶמת  ְכַלל ַצּדִ נּו ִלְהיֹות ּבִ ּלָ ּכֻ ה  ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ָך  ל ַעּמְ ָהעֹוֵבר ַהזֶּה. ֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ
ם אֹוִתי,  יַע ּגַ ה ָחֵפץ ְלֵהיִטיב ַלּכֹל, ְוֵאין ַמְעצֹור ְלָך ְלהֹוׁשִ י ַאּתָ "י עֹוָלמֹות, ּכִ ַהזֹּוִכים ְלׁשַ
דֹול ְלעֹוְלֵמי ַעד  ְמָך ַהּגָ ׁש ֶאת ׁשִ ל ּוְלַקּדֵ ה ְלַגּדֵ י ְוִנְצִחי, ְלַמַען ֶאְזּכֶ ִלְזּכֹות ְלָכל טּוב ֲאִמּתִ

ּוְלֵנַצח ְנָצִחים:

ים  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר  ה  ֶאְזּכֶ זֶה  ְוַעל־ְיֵדי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ְלַעּמְ ִמיד  ּתָ טֹובֹות  ׂשֹורֹות  ּבְ ר  ְלַבּשֵׂ ִני  ְוַזּכֵ
ְוָדאְקטֹוִרים  ֵמרֹוְפִאים  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְלַרֵחק  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  ְגדֹוָלה:  ָנה  ַכּוָ ּבְ
ְוִאם  ים.  ּוֵמֻחׁשִ ּוַמְכאֹוִבים  ֳחָלִאים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ ָהִרחּוק.  ַתְכִלית  ּבְ
ּלֹא ַיֲעֶלה ַעל  ַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַחזֵּק ֶאת ְלָבֵבנּו ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ִנְצָטֵרְך ִלְפָעִמים ְלֵאיזֶה ְרפּוָאה, ּתְ ּבְ
ֲאִמיַרת  ׁש ִעם ׁשּום רֹוֵפא ְוָדאְקטֹור, ַרק ִלְסמֹוְך ָעֶליָך ְלַבד, ּוְלַהְרּבֹות ּבַ ּמֵ ּתַ נּו ְלִהׁשְ ְעּתֵ ּדַ
זֶה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ים,  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ַעל  ָען  ְוִנׁשְ ּוָבטּוַח  ָנכֹון  ְוִלְהיֹות  ַהחֹוֶלה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ
יֵענּו לֹוַמר  ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ ּכַֹח,  ן ָלנּו  ְוִתּתֶ ִריִכים ְרפּוָאה.  ַהּצְ ֵלָמה ְלָכל  ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ׁשְ ּתִ
לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ּוְלָהִקיץ ֶאת  ה ְלעֹוֵרר  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְך ַעד  ּכָ ל  ּכָ ָנה ְגדֹוָלה  ַכּוָ ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ
לֹום  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ִאּלּו ֲאָמָרם ּדָ ב ּכְ יַח ְיֹהָוה, ְוִיְהֶיה ֶנְחׁשָ נּו ְמׁשִ הּוא רּוַח ַאּפֵ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ
ְוָיׁשּובּו  ים.  ִהּלִ ּתְ ָרֵאל ְלַהֲחּיֹות ֵמִתים ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת  ִיׂשְ ָך  ְהֶיה ֹכַח ְלַעּמְ ּיִ ׁשֶ ַעְצמֹו, ַעד  ּבְ
ים טֹוִבים ַוֲארּוִכים  ַחּיִ ֵאם ְוַתֲחִליֵמם ּוְתַחּיֵם ּבְ ָרֵאל ְלֵאיָתָנם, ְוִתְרּפָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל חֹוֵלי ַעּמְ ּכָ
ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יֶקיָך  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ְרצֹוְנָך  ּכִ ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  נּו  ֻכּלָ ה  ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת.  ּבֶ
יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך  ֲהׁשִ )ְיֹהָוה( ֱאֹלָהי,  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוָאׁשּוָבה  יֵבִני  ֲהׁשִ ינּו ְלעֹוָלם,  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ
יל ֶאת  ְלַהְרּגִ ה  ֵמַעּתָ ִני  ַזּכֵ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך  נּו  ַמְלּכֵ ְוָקְרֵבנּו 
י צּוִרי ְוגֹוֲאִלי,  י ּוְקדֹוׁשִ ָך ָאִבי ַמְלּכִ י ֵמִאּתְ ַאְלּתִ ר ׁשָ ֹכל ֲאׁשֶ א ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ַעְצִמי ִלְהיֹות ּבָ
ָפֶניָך, ְורּוַח  ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ ְתַער ֶלָעִתיד. ַאל ּתַ ּיִ דֹוׁש ׁשֶ יר ַהּקָ ֹמַע ֶאת קֹול ַהּשִׁ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ ַזּכֵ
ַעְזֵבִני  ַעְזֵבִני. ַאל ּתַ ְכלֹות ּכִֹחי ַאל ּתַ ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה, ּכִ ׁשְ י. ַאל ּתַ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָקְדׁשְ

ׁשּוָעִתי ה ְלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני ּתְ י. חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ְיֹהָוה, ֱאֹלַהי ַאל ּתִ

ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחזֵּק  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן



ָרֵאל ֶנֶסת ִישיְ ַעד ּכְ ִביא ּבְ הּו ַהּנָ ת ֵאִלּיָ ִפּלַ ּתְ תתפ

ָרֵאל ֶנֶסת ִישיְ ַעד ּכְ ִביא ּבְ הּו ַהּנָ ת ֵאִלּיָ ִפּלַ ּתְ

ה  י ַהְרּבֵ ְקּתִ ר ֵמֶהם ֶהְעּתַ ִנים, ֲאׁשֶ ָפִרים ְיׁשָ קֹות ִמּסְ ְלָחה ֵמָהִעיר ְצַפת תובב"א ִעם עֹוד ַהְעּתָ ה זֹו ִנׁשְ ִפּלָ ּתְ
ה,  ם ַהְרּבֵ זֹו, ֲאָבל ָחֵסר ׁשָ ה ּכָ ִפּלָ ם ֵמֵעין ּתְ ר ׁשָ ְזּכָ ּנִ ֶרק יט(, ִיְרֶאה ׁשֶ הּו )ֵחֶלק א ּפֶ ֵבי ֵאִלּיָ ָתָנא ּדְ ן ּבְ ַעּיֵ ָבִרים. ְוַהּמְ ּדְ
ה ָצָחה ְוָזָכה, ְוַעל  ִפּלָ ַסח ַהזֶּה ִהיא ּתְ ּנֹ ה זֹו ּבַ ֲעִתיִקים. ּוְתִפּלָ ְגַגת ַהּמַ ׁשִ ם ֶהְפֵסק ֵמִעְנָיִנים ֲאֵחִרים ּבְ ְוַגם ֵיׁש ׁשָ
הּו  ִהיא ֵמֵאִלּיָ ָלה ׁשֶ ּבָ יֹוָנה, ּוְבּקַ ּפּוִרים ַאַחר ַהְפָטָרה ּדְ יֹום ַהּכִ ה זֹו ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ י טֹוב ְלִהְתּפַ ב ּכִ ָקה ִנְכּתַ ַהַהְעּתָ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב: ַהּנָ

ּוְרֵאה  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָנא  ט  ַהּבֶ א  ָאּנָ ְוַחּנּון,  ַרחּום  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ָהעֹוָלִמים,  ל  ּכָ ִרּבֹון 
ָעה, ְוַאף ִאם  ָעה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ָלנּו ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ְוַיֲעֶלה ֶעְלּבֹוֵננּו ְלָפֶניָך ַמה ּשׁ ּבְ
ַלֹאֵתינּו ּוַמְכֹאֵבינּו  ל ְתּ ַדע ּכָ ֱאֶמת ָידֹוַע ּתֵ נּו, ֲאָבל ֲהֹלא ּבֶ ֶניָך ֵמִאּתָ ְרּתָ ּפָ ֲעוֹונֹוֵתנּו ִהְסּתַ ּבַ
ְוָכתּוב  ָצָרה,  ּבְ ָאֹנִכי  ִעּמֹו  תּוב  ּכָ ּכַ ָצָרֵתנּו  ּבְ יׁש  ַמְרּגִ ה  ְוַאּתָ ְמֹאד,  ַעד  ָעֵלינּו  ְברּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ
ָנא  ַאּיֵה  ַבּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ָמַתי  ְוַעד  ַהּקֶֹדׁש,  ע ֶאת  ַבּלַ ּכְ ֲחִריׁש  ּתַ ה  ְוָלּמָ ָצר,  ָצָרָתם לֹו  ָכל  ּבְ
ָך  ּתָ ֶאת ַעּמְ נֹו ִהְפַרׁשְ ַמְחּתְ ּבְ ּשָׂ ֶ ְמָחֵתְך ּשׁ ָאַהְבּתְ אֹוָתנּו ּוְבׂשִ ַאֲהָבְתָך ׁשֶ ֱאֹלֵהיֶהם. ֲהֹלא ּבְ
ִרית ֶמַלח עֹוָלם  נּו ּבְ ה, ְוָכָרּתָ ִעּמָ דֹוׁשָ ְבִעים ֻאּמֹות, ְוָנַתּתָ ָלנּו תֹוָרְתָך ַהּקְ ָרֵאל ִמּתֹוְך ׁשִ ִיׂשְ
ּתָ ִמּתֹוֵכנּו  ֶלב ָתִמים. ְוִהְפַרׁשְ ֲעֹבד אֹוְתָך ּבְ ר ּנַ ִמיד ַנַחת רּוַח ִמן ֲעבֹוָדֵתנּו ֲאׁשֶ ל ּתָ ַקּבֵ ּתְ ֶ ּשׁ
ָכל יֹום ְויֹום,  ֶניָך ּבְ ל ַעל ּבָ ּלֵ ְתּפַ ֲעֹמד ַוּיִ ּיַ דֹול ׁשֶ ּתָ ּכֵֹהן ּגָ ֶבט ֵלִוי ִהְפַרׁשְ ֵ ֶבט ֵלִוי, ּוִמּשׁ ֶאת ׁשֵ
י ַבּיֹום ַהזֶּה  ֱאַמר, ּכִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ּכְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה ַעל ּכָ יֹום ַהּקָ ר ֲעֵליֶהם ּבְ ְלַכּפֵ
ֲעוֹונֹות  ּבַ ֻאְמָנם  ְוִאם  ְטָהרּו,  ּתִ ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ַחּטֹאֵתיֶכם  ִמּכֹל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ר  ְיַכּפֵ
ֲעבֹוַדת  ר ָעֵלינּו ּבַ ַכּפֵ ּיְ דֹול ׁשֶ נּו ְוֵאין ָלנּו ּכֵֹהן ּגָ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֵמם ּבֵ ֲאבֹוֵתינּו ֶנְחְרָבה ִעיֵרנּו ְוׁשָ
ָמה ָפִרים  ּלְ ים ּוְנׁשַ דֹוׁשִ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה, ֲאָבל ֲהֹלא ָאַמְרּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי ְנִביֶאָך ַהּקְ יֹום ַהּקָ
ּוְבָרצֹון,  ַרֲחִמים  ּבְ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ָנא  ל  ַקּבֵ ְוַחּנּון,  ַרחּום  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ּוְבֵכן  ָפֵתינּו.  ׂשְ

ְקֹטֶרת ּוְנָסִכים. ים ְוֵריַח ִניחֹוִחים, ּכִ ִאּשִׁ ּכְ

ים ַאְבָרָהם  דֹוׁשִ ַרָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ְדמֹוִנים ְוֶאת ַהּבְ ְוִתְזּכֹר ָלנּו ַאֲהַבת ַהּקַ
ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ָלנּו  ָנא  ְוַקּיֵים  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק 
ים  ֲאָנׁשִ ים  ּוְקדֹוׁשִ יִקים  ַצּדִ ֲאָלִפים  ה  ּמָ ּכַ ְזֹכר  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ּבֹו.  ְוֶהֱחַזְקּתָ  ְך  ִעּמָ ָידֹו 
ִים  ּמַ ּכַ ָמם  ּדָ ְפכּו  ְוׁשָ יּוָבל,  ַבח  ַלּטֶ ּצֹאן  ּכַ ִחיָטה  ִלׁשְ אָרם  ַצּוָ טּו ֶאת  ָפׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָוָטף,  ים  ּשִׁ ַוּנַ
ָרֵאל. ָאִבינּו  ם ִיׂשְ ֵ ת ַהּשׁ ַ דֹול, ּוְלַמַען ְקֻדּשׁ ְמָך ַהּגָ ת ׁשִ ַ ּנֹות, ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ִמיתֹות ְמׁשֻ ַכּמָ ּבְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶהם ּבְ ְמְצִאים ּבָ ים ְוֶאְביֹוִנים ְוַאְלָמנֹות ִויתֹוִמים ַהּנִ ה ֲאַנְחנּו ֲעִנּיִ ּמָ ַמִים, ְזֹכר ּכַ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ים ֵיׁש  ּתִ ֲעֵלי ּבָ ה ּבַ ּמָ ָחק, ּוְזֹכר ּכַ ִמיד ִמּתֹוְך ַצַער ּוִמּתֹוְך ַהּדְ ָכל יֹום ּתָ ּתֹוָרה ּבְ עֹוְסִקים ּבַ ׁשֶ
יִטים ֶאת עֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ֵמֹעל  ְפׁשִ ּמַ א ׁשֶ ְרָנָסה, ְוֹלא עֹוד ֶאּלָ ֵאין ָלֶהם ּפַ ֶ ָרֵאל ּשׁ ִיׂשְ ֶהם ּבְ ּבָ
ִמיד. ָאִבינּו  ָכל יֹום ּתָ ּתֹוָרה ּבְ ים ַלּתֹוָרה, ְועֹוְסִקים ּבַ י ֵכן ֵהם קֹוְבִעים ִעּתִ לּות, ְוַאף ַעל ּפִ ַהּגָ
ָכר  ֵאין ָלֶהם ְמזֹונֹות, ְונֹוְתִנים ׂשָ ֶ ָרֵאל ּשׁ ִיׂשְ ה ִעְוִרים ֵיׁש ּבְ ִחים ְוַכּמָ ּסְ ה ּפִ ּמָ ַמִים, ְזֹכר ּכַ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ



ָרֵאל ֶנֶסת ִישיְ ַעד ּכְ ִביא ּבְ הּו ַהּנָ ת ֵאִלּיָ ִפּלַ תתפאּתְ

ֵאיָנם  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ֶהם ּבְ ים ֵיׁש ּבָ ה ְנָעִרים ּוְקַטּנִ ּמָ ֵניֶהם ּתֹוָרה. ְזֹכר ּכַ ְלְמדּו ִעם ּבְ ּיִ ִדים ׁשֶ ַלְמַלּמְ
ה ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות  ּמָ ִמיד. ְזֹכר ּכַ ָכל יֹום ּתָ ּתֹוָרה ּבְ ֹמאָלם, ְועֹוְסִקים ּבַ ין ְיִמיָנם ּוֵבין ׂשְ יֹוְדִעים ּבֵ
ִדים  ּוְמַחְמּ י ִמְדָרׁשֹות,  ּוְלָבּתֵ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּוַמֲעִריִבים ְלָבּתֵ יִמים  ּכִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֶהם  ּבָ ֵיׁש 

ִמיד. ָכל יֹום ּתָ ים ִליׁשּוָעְתָך ּבְ ים ּוְמַצּפִ ּוִמְתַאּוִ

א ִיְתּגֹוְללּו ַרֲחֶמיָך  ֱאמּוָנה. ָאּנָ יָך ּבֶ ה ְיֹהָוה ְוָחִסיד ְוָכל ַמֲעׂשֶ יק ַאּתָ ַמִים, ַצּדִ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ִחיֶתּנּו.  ׁשְ ָרֵאל ְוַאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמְ ֵני ְרחּוֶמיָך ׁשְ ֶניָך ּבְ דֹוִלים ַעל ּבָ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּגְ ָהַרּבִ
ִעיר  ִרים ּבְ ׁשֵ ים ּכְ ָרה ֲאָנׁשִ ִאם ִיְמְצאּו ֲעׂשָ תֹוָרְתָך ׁשֶ ָתְבּתָ ּבְ ם ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּכָ ֲהֹלא ּגַ
ָרה,  ָהֲעׂשָ ֲעבּור  ּבַ ִחית  ַאׁשְ ַוּיֹאֶמר ֹלא  תּוב  ּכָ ּכַ ִחיֵתם,  ׁשְ ּתַ ְוַאל  ַחּטֹאָתם  ל  ּכָ א  ִתּשָׂ ַאַחת 
ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ּוְמָפֲאִרים  ִחים  ּבְ ְוַהְמׁשַ ָבְרִכים  ַהּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָך  ַעּמְ ַוֲאַנְחנּו 
ים  עֹוׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ָך ִיׂשְ ִרּיֹות ַעל־ְיֵדי ַעּמְ ל ַהּבְ ׁש ְלֵעיֵני ּכָ ֵרְך ְוִיְתַקּדֵ ֵאר ְוִיְתּבָ ְמָך ִיְתּפָ ָעה, ְוׁשִ ׁשָ
ִחיֶתּנּו.  ׁשְ ּתַ ְוַאל  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִתיָקה, ַעל ַאַחת  ׁשְ ּבִ ַהּטֹוִבים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ
ָך  ָעׂשְ הּוא  ֶנָך  ּקָ ָאִביָך  הּוא  ֲהלֹוא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵמעֹוָלם,  ר  ֲאׁשֶ ִקְנָיְנָך  ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ י  ּכִ
בּוָאֹתה.  ית ּתְ ָרֵאל ַליֹהָוה ֵראׁשִ ְרּכֹו, ְוֶנֱאַמר ֹקֶדׁש ִיׂשְ ית ּדַ ַוְיֹכְנֶנָך, ְוֶנֱאַמר ְיֹהָוה ָקָנִני ֵראׁשִ
ִנים ּוָבִנים ַעל  תֹוָרְתָך, ֹלא יּוְמתּו ֲאבֹות ַעל ּבָ ַתְבּתָ ָלנּו ּבְ ּכָ ֶ ַמִים, ְזֹכר ַמה ּשׁ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
לֹום  ִאם ַחס ְוׁשָ ן, ְועֹוד, ׁשֶ ֲעֹון ַהּבֵ א ּבַ ֲעֹון ָהָאב ְוָאב ֹלא ִיּשָׂ א ּבַ ן ֹלא ִיּשָׂ ֲאבֹות, ְוֶנֱאַמר ּבֵ
נּו ֲחָכִמים  ל ָהעֹוָלם, ְוָכְך ׁשָ ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם, ּתֹאַבד תֹוָרְתָך ִמן ָהעֹוָלם ְוֵיָחֵרב ּכָ ֹיאְבדּו ִיׂשְ
ִביא  ָתְבּתָ ָלנּו ַעל־ְיֵדי יֹוָנה ַהּנָ ַמִים, ּכָ ָ ּשׁ ּבַ ֶרְך ֶאֶרץ. ָאִבינּו ׁשֶ ָנה, ִאם ֵאין ּתֹוָרה ֵאין ּדֶ ׁשְ ּמִ ּבַ
ֵרה ִרּבֹו  ים ֶעׂשְ ּתֵ ה ִמׁשְ ּה ַהְרּבֵ ר ֶיׁש ּבָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ָך, ַוֲאִני ֹלא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ ַעְבּדֶ
ן  ּכֵ ִניְנֵוה,  ַעל  ַחְסּתָ  ה  ַאּתָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה.  ַרּבָ ּוְבֵהָמה  ֹמאלֹו  ִלׂשְ ְיִמינֹו  ין  ּבֵ ָיַדע  ר ֹלא  ֲאׁשֶ ָאָדם 
י  ה ּכִ , ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ ִהְבַטְחּתָ ָלנּו ְוָאַמְרּתָ ִיְתּגֹוְללּו ַרֲחֶמָך ָעֵלינּו, ְוַקּיֵים ָעֵלינּו ַמה ׁשֶ
ְתָך  ָ ְמָך ְלַמַען תֹוָרְתָך ּוְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ׁשִ ן. ּוְבֵכן ֲעׂשֵ ֵאיְך ֵיָחל ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ

ָיֵמינּו ָאֵמן: ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה ּבִ ְוָתִחיׁש ָלנּו ְיׁשּוָעה ׁשְ





חֹות ַמְפְתּ





ָנה ָ י ַהּשׁ ַח ִלְזַמּנֵ תתפהְמַפּתֵ

ת ּבָ ח"א: יט, כז, לא, לח, מט, נז, נח, עט, פב, רעז, רכו.ׁשַ

ח"ב: ב, יז, לט, פג.

ח"א: י.ֹראׁש־ֹחֶדׁש

ח"א: מט, ע.ֹחֶדׁש ִניָסן

ח"ב: ה.

ַסח ח"א: כ.ּפֶ

ח"ב: א, עד, פז.

ִפיָרה ח"א: י.ְיֵמי ַהּסְ

ח"ב: עג.

בּועֹות ח"א: נו.ׁשָ

ח"ב: א.

ָצִרים ין־ַהּמְ ח"א: רמז.ּבֵ

ח"ב: פג, פז.

יחֹות ָהַר"ן: פז. ׂשִ

ח"א: קמא.ֹחֶדׁש ֱאלּול

ח"ב: פג, פז.

יחֹות ָהַר"ן: פז. ׂשִ

ָנה ָ ח"א: כב, לה, מב, סא, ריא.ֹראׁש־ַהּשׁ

ח"ב: א, ה, ח, מ, פז.

יחֹות ָהַר"ן: פז. ׂשִ

ֵרי ׁשְ ח"א: מט.ֹחֶדׁש ּתִ

ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ ח"ב: ה.ֲעשיֶ

ּפּור ח"א: כב, קעט.יֹום־ּכִ

ח"ב: ה, ז, פו.

יחֹות ָהַר"ן פז. ׂשִ

ח"א: כא, מח, רסו.ֻסּכֹות

ח"ב: א, ה.

יחֹות ָהַר"ן: פז. ׂשִ

ח"ב: סז.ֶאְתרֹוג

יחֹות ָהַר"ן: פז. ׂשִ

ָנה ְלִפי ִסיָמֵני ַהּתֹורֹות ָ י ַהּשׁ חֹות ִלְזַמּנֵ ַמְפּתְ
ת ְויֹום טֹוב ְוכּו' ּבָ ָנה, ׁשַ ָ י ַהּשׁ ִכים ִלְזַמּנֵ ּיָ ַ חֹות ַהּשׁ ְפּתְ ְוֵאּלּו ַהּמַ



ָנה ָ י ַהּשׁ ַח ִלְזַמּנֵ ְמַפּתֵ תתפו

ה ֲעַנה ַרּבָ ח"א: עד.הֹוׁשַ

ִמיִני ֲעֶצֶרת ח"ב: ה.ׁשְ

ְמַחת ּתֹוָרה ח"א: עד, רסו.שיִ

ה ח"א: יד.ֲחֻנּכָ

ח"ב: ב, ז.

ח"א: י, נו.ּפּוִרים

ח"ב: עד.

לֹׁש ְרָגִלים( ח"א: ל, קלה, קמד, רלה.ִלְכָלִלּיּות ַהּמֹוֲעִדים )ׁשָ

ח"ב: א, ד.



ִאים ַח נֹוׂשְ תתפזְמַפּתֵ

ִנּיֹות ְלִפי ִסיָמֵני ַהּתֹורֹות חֹות ׁשְ ַמְפּתְ

ה  ָבר ּוִמּדָ ל ַעל ֵאיזֶה ּדָ ּלֵ י' א"ב ְלַמַען ִיְמָצא, ָהרֹוֶצה ְלִהְתּפַ ּדֹות ְוַעל־ּפִ ל ַהּמִ י ֵסֶדר ּכָ ַעל־ּפִ
ִחּפּוׂש  ִלי  ּבְ ָנֵקל  ּבְ ׁשֹו  ְמֻבּקָ ֶאת  ֵאּלּו,  חֹות  ְפּתְ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ָרָעה  ה  ּדָ ִמּמִ ֵצל  ְלִהּנָ אֹו  טֹוָבה 

ֵני ֻהְתֲאמּו ְלִפי ִסיָמֵני ַהּתֹורֹות(. יָמִנים ֵמַעל ִסיָמן ע' ְלֵחֶלק ִראׁשֹון ּוֵמַעל ִסיָמן י"ב ְלֵחֶלק ׁשְ ל ַהּסִ ה. )ּכָ ַהְרּבֵ

ח"א: ז, ט, כא, כג, לה, לח, מז, מח, נא, סו, רנא.ֱאֶמת

ח"ב: ב.

ח"א: ז, ט, יח, כא, כב, כג, כח, ל, לא, לה, מ, נה, סב, סד, צא, ֱאמּוָנה

קכט, קנה, רטו.
ח"ב: א, ד, ה, ח, יט, מד.

ח"א: ה, כא, מב, נו, נז, סא, סג, קנב, קפו, רעז.ֱאמּוָנת־ֲחָכִמים

ח"ב: פג.

ח"א: ה, יז, לג, לד, נד, סז, רי.ַאֲהָבה

ח"ב: ה, עא, פג.

ח"א: ח, כב, נו, קח, קט.ֲאָנָחה

ח"א: יז, יט, לא, לז, לט, מז, נ, נז, ס, סב, סז, רסג.ֲאִכיָלה

ח"ב: א, ה, ז, ח, טז, עז, פז.

ח"א: כח, רט.אֹוְרִחים

ָרֵאל ח"א: ז, ט, כ, לז, מד, מו, מז, מח, נה, קכט, קנב, קנה, רלד, ֶאֶרץ־ִישיְ

רעז.
ח"ב: ח, מ, עא, עח.

ח"א: רעז.ַאְלָמן

ח"א: קפח.ֲאֵבָדה

ח"ב: פז.

ִרית ח"א: ב, ז, יא, יט, כ, כג, כז, כט, לא, לד, לו, לח, לט, מג, נ, נח, ּבְ

ס, סג, סט, קל, קסט, רסד.
ח"ב: א, ה, ח, לב, עא, עב, פג, פז, צ.

ִנים ח"א: יד, כא, לט, מח, נג, נד, סז.ּבָ

ח"ב: פא.

ִית ח"א: רסו.ּבַ

ה ח"א: כב, לח.ּבּוׁשָ

ח"ב: עב.

ָגִדים ח"א: יד, כט, מא, מב.ּבְ

ה רע"ה ִחיַרת ֹמׁשֶ ח"א: קצ.ּבְ



ִאים ַח נֹוׂשְ ְמַפּתֵ תתפח

ֹוָרה שי יחֹות ָהַר"ן: פט.ּבְ ׂשִ

חֹון ּטָ ח"א: יג, כג, כט, ס, סב, עז, רכה.ּבִ

ָרָכה ח"א: כד, לא, לו, עה.ּבְ

ּטּול ְלאֹור א"ס ח"א: ד, כב, נב, נה, סה.ּבִ

ִכּיָה ח"א: כב, לו, רנ.ּבְ

ח"ב: ל.

יחֹות ָהַר"ן: פז. ׂשִ

ְזיֹונֹות ח"א: יב, כח, מז, נה, פב.ּבִ

ח"ב: א, פג.

יקֹוְרסּות ִפירֹות ְוַהַאּפִ ּטּול ַהּכְ ח"א: ז, ט, כא, ל, לא, לז, נה, סב, סג, סד, רטו.ּבִ

ח"ב: ד, לב.

ַלִים  וביהמ"ק ְנָין ְירּוׁשָ ח"א: יג, כב, כה, לא, לה.ּבִ

ח"ב: א, ז, סז.

ֲאָוה ַוֲעָנָוה ח"א: ד, י, יא, יב, יד, טו, נח, עט, קל, קלה.ּגַ

ח"ב: ה, פב, פד.

ח"א: כט, סט.ְגֵזָלה

ִרים ח"א: יד, יז, רטו.ּגֵ

ח"ב: ה, ח.

ָמָרא ח"א: ג.ּגְ

לּות ח"א: ז, ט, יד, יז, יט, כ, כד, כט, ל, לה, לו, מ, מח, נח, עח, צז, ּגָ

קה, רנ.
ח"ב: עג, עו.

ֵזרֹות ח"א: כז, צא, צז, קא, קסט, רטו, רלד, רנ, רס.ּגְ

ח"ב: ב, ל, סו.

רּוׁש ֵזרֹות ּגֵ ח"א: כב, סא.ּגְ

ַעת ח"א: א, ג, ד, יג, טו, יז, כ, כא, כד, כה, כז, כט, לג, לה, לו, ּדַ

לז, לח, נג, נד, נו, נז, נח, ס, סז, סט, עז, צא, קה, רכה, רלד, 
רנ, רסו.

ח"ב: א, ב, ה, ז, ח, י, סא, סז, עא, עב, פט.

ּבּור ח"א: יא, יט, כ, כא, כט, לד, לח, מה, מח, נח, ס, סב, סג, סו, ּדִ

עה, עח, רז, רכה, רלט.
ח"ב: ב, עז, פא.

ֶרְך ח"א: לא, מ.ּדֶ



ִאים ַח נֹוׂשְ תתפטְמַפּתֵ

ן ּיָ ח"ב: ה.ּדַ

ֵבקּות ח"א: טז, לה, לח, נב, סה.ּדְ

ין ַקת־ּדִ ח"א: ה, י, טו, כב, לב, לז, מא, מב, מו, מז, מט, נו, סא, סו, עד, ַהְמּתָ

צז, קמג, קסט, רז, רטו.
ח"א: כא, לא, לד, לח, נב, קנו, רעט.ִהְתּבֹוְדדּות

ח"ב: יא, כה.

קּות ח"א: ו, י, יג, יז, כב, לג, קנה, רפב.ִהְתַחזְּ

ח"ב: ה, ז, יב, עח, פב.

ַגת־ֱאלֹקּות ח"א: ו, כא, כב, כג, כד, ל, לז, לח, סג.ַהּשיָ

ח"ב: ז.

ְכִלית ַגת ַהּתַ ח"א: יח.ַהּשיָ

ח"ב: לט, פג.

ָחה ּגָ ח"א: יג, לא, נא, רנ, רעז.ַהׁשְ

ח"ב: ח.

ח"א: א, כה, לג, מט, עב.ַהְכָנַעת היצה"ר

ח"ב: ב.הֹוָדָאה

אּות ח"א: נד.ִהְתַנּשיְ

ח"ב: א.ִהְתַמּנּות

ח"ב: ב.ֲהָלכֹות

קּות ּפְ ח"א: נד, סז, רכא.ִהְסּתַ

דּות ח"א: יב, כח, לח, נא, רמב.ִהְתַנּגְ

ֹוְנִאים ְוכּו' ח"א: לח, נ, נה, נז, סז, סט, רכא, רעז.ַהְכָנַעת ַהּשי

ח"ב: פב.

ִנים ַרת ּפָ ח"א: יח, נו.ַהְסּתָ

ח"א: יט, כא, לח, מא, מט, נט, קנו.ִהְתַלֲהבּות ַוֲחִמימּות

ח"ב: ט.

יִקים ּדִ קּות ַהּצַ ּלְ ח"א: ד, יג.ִהְסּתַ

ח"ב: סז.

ָבִרים ח"א: ד, עח, קעח.ִוּדּוי־ּדְ

ח"א: פד.ַוְתָרן

ח"א: לז, מב, נה, נז, נח.ְזכּות־ָאבֹות

ח"ב: ה.



ִאים ַח נֹוׂשְ ְמַפּתֵ תתצ

ח"ב: ד.ְזֵקִנים

רֹון ח"א: לז, מו, נד, קי, קצב.ִזּכָ

ח"א: קנה.ְזִריזּות

ח"ב: ו.ֵזָעה

ח"א: כא, ל, לה, לז, מט, נה, סב, סג, סד, רטו.ֲחִקירֹות ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות

ח"ב: ד, ז, יט.

ָרה ׁשֵ ּה ּכְ ָניו ָחָלב ִאיׁשָ יְנקּו ּבָ ּיִ ח"ב: א.ׁשֶ

ח"א: ט.ִחּתּון ְוִזיוּוִגים

ח"ב: ב, פז, פט, צ.

ח"א: יט.ֲחלֹום

ח"ב: ה.

ח"א: נד, קמט, רמז.ֲחצֹות

ח"ב: סז.

ח"א: א, נח, ס.ֵחן

ח"ב: א, ב.

י ּתֹוָרה ח"א: יג, כ, כא, כז, כח, ל, לו, לז, נד, נו, נח, סא, סה, פד, קה, ִחּדּוׁשֵ

קנז, קנט, רמה.
ח"ב: יב, עב, פט.

ים ַוֲאִריכּות ָיִמים ח"א: ה, יח, כא, כג, מט, נו, נח, ס, סז, פד, קט.ַחּיִ

ח"ב: עב.

ה ח"א: נה.ַחּלָ

ח"א: לב, מט.ֲחֻתּנָה

ח"א: כט.ֹחִלי ֹנֵפל רח"ל

ַחת ח"א: רסג.ֹחִלי ַקּדַ

ח"א: כח, ל.ֶחֶסד

ה ח"א: כג, סט.ֶחְמּדָ

ֵלמּות ֶחְסרֹונֹות ח"א: ח.ׁשְ

ח"א: ז, ט, לא, רנ.ֶטַבע

ח"ב: ד.

ח"א: לא, מ.ִטְלטּול ּוְנִסיָעה

ח"ב: נו, עו.

ח"א: כא, לד, מט, קנו.ָטֳהָרת הלב



ִאים ַח נֹוׂשְ תתצאְמַפּתֵ

ח"א: ה, יד, טו, יז, יט, כא, כב, לח, נג, נח, ס, סז, פב, קפד, ִיְרָאה

קפה.
ח"ב: א, ד, ז, ח, יז, עז.

ח"א: כז, צז.ְיׁשּוָעה

ַעת באמת ּוב ַהּדַ ח"א: טו, כד, נד, נט, קסט.ִיּשׁ

ח"ב: י.

ח"א: כא.ִיּבּום ַוֲחִליָצה

ח"א: ד, סה, קסה, קצה.ִיּסּוִרין

רּות־ֵלב ח"א: ה, י, נה.ַיׁשְ

בֹוד ח"א: ו, יא, יד, לז, נט, סז, ע, קצד.ּכָ

ח"ב: ח, יב, עא.

ַעס ח"א: ד, יח, מג, נז, נט, סו, סח, קנה.ּכַ

ח"א: א, ג, יב, טו, טז, לא, לז, סא, סב, עז, עח, קא, קי, קיח, ִלּמּוד

קמב, קנט, קצב.
ח"ב: עח.

ְיָלה ּלַ ח"א: ג, לח.ִלּמּוד ּתֹוָרה ּבַ

ֲעִנּיּות ְוַדְחקּות ח"א: לח.ִלּמּוד ּבַ

ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ח"א: לז.ִלּמּוד ּתִ

ח"א: ד, לח, נד.ָלׁשֹון־ָהַרע

ח"ב: פג.ֵליָצנּות

ח"א: ד, ט, יא, יג, כג, כז, כט, ל, לא, לז, לט, מ, מז, מט, נד, נו, ָממֹון ּוַפְרָנָסה

נח, נט, ס, סב, סו, סח, צא, עז, קא, קנט, רי, רכא, רכה, ערב.
ח"ב: א, ד, ה, ז, טז, כ, פא, פג.

ֱאמּוָנה ן ּבֶ א ּוַמּתָ ח"א: יג, כג, כט, לה, נד, רי, רפ.ַמּשיָ

בֹות ְוִהְרהּוִרים ח"א: ה, כד, לא, לה, לו, מט, פד, ריא, רלד, רמב, רנא, רעז.ַמֲחׁשָ

ח"ב: ח, יב, נ.

ִדים ח"א: לז.ְמַלּמְ

ח"א: ה, יד, כ, כב, כג, מו, נו, סא, סז, פב, צא, קלו, רטו, רכח, ַמְחלֶֹקת ּוְמִריָבה

רלד, רלט, רעז, רנא.
ח"ב: יד, כ, לב, עא, עח.

יחֹות ָהַר"ן: פט. ׂשִ



ִאים ַח נֹוׂשְ ְמַפּתֵ תתצב

ח"א: יד, כ, מב, סו, קנה, קפה.ְמִניעֹות

ח"ב: תחילת ח"ב, מו, עח.

ח"ב: ס.ִמְלֲחמֹות

ֶלת ח"ב: כ.ַמּפֶ

ח"א: מ, נג.ָמָטר

ה ְקֻדּשָׁ ח"א: א, ג, ד, כד, ל, לה, לו, מט, נו, סז.ַמְלכּות ּדִ

ח"ב: ב.

ט ּפָ ח"א: ב.ִמׁשְ

ח"ב: ה.

ר ח"א: רכא.ַמֲעשיֵ

ֶקה ח"א: מא.ַמׁשְ

ח"א: נו.ִמְקֶוה

יָלה ח"א: פב.ּמִ

ח"ב: א, כ.ְמֻפְרָסִמים

ח"א: כג.ְמזּוָזה

ח"א: כב, כג, לג, ערה.ִמְצוֹות

יִקים ּדִ ּיֹות ִמּצַ ח"א: רלד.ַמֲעשיִ

ח"א: מז.מֹוְפִתים

יַח ח"א: ב, ג, יג, טו, טז, נז, סו, עח, עט, קיח, רמז.ָמׁשִ

ח"ב: א, ב, לב, פג.

ה ִפּלָ ּתְ ִים ּבַ ּפָ ח"א: מד, מה, מו, ריב.ְמִחיַאת ּכַ

ְמָחה שיִ ִים ּבְ ּפָ ח"א: י.ְמִחיַאת ּכַ

ֵהמֹות ח"א: רסו.ִמיַתת ּבְ

ח"א: יח, כב, מח, מט, סז.ַמְנִהיגֹות

ח"ב: א, ה, ז, ח, טו, כז.

ח"א: יט, לו, מג.ִנאּוף

ח"ב: ה, לב.

ה ח"א: כב, כט.ִנּדָ

ִרּיֹות ח"א: סו.ִנְצָרְך ַלּבְ
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ח"א: ג, כז, מב, מט, נד, סד, רכו.ְנִגיָנה

ח"ב: ח.

ח"א: נז.ֶנֶדר

ח"ב: כז.

ים ח"א: ז, ט.ִנּסִ

ח"ב: א, ח.ְנבּוָאה

ח"א: כט, סא.סֹוד

ח"א: סא.סֹוד ָהִעּבּור

ח"א: סא.ֵסֶפר

ח"ב: ל, לב.

ח"א: יא, יג, טו, כב, לג, מד, מט, נו.ִסְתֵרי־ּתֹוָרה

ח"ב: ה.

ח"א: ד, נח, ע.ֲעָנָוה

ח"ב: כב, עב.

ח"א: כב, ל, לח, נ, סז.ַעזּּות

ח"ב: א.

ח"א: ד, כג, כד, נד, נו, קעח, קפט.ַעְצבּות

ח"ב: ו, ט, פג.

ח"א: ל, לה, נו, נח.ֲעָמֵלק

ח"ב: יט.

ח"א: ד, קנה.ַעְצלּות

ח"א: ז, סא, קמג.ֵעָצה

ח"ב: ה.

יחֹות ָהַר"ן: פט.ֲעֵבָרה ׂשִ

ח"א: כא, לו, נא, נה, סה.ֵעיַנִים

ח"ב: סז.

ח"א: נד, נה.ַעִין ָהַרע

ה ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ה ִמּדַ ח"א: כ, כב, כד, כה, לג, מט, ס, סב, פד, קס, ערב.ֲעבֹוַדת ה' ַוֲעִלּיָ

ח"ב: ד, ז, כ.

יחֹות ָהַר"ן: פט. ׂשִ

ח"א: י, יד, נג, נו, נח, נט, סב, קנו.ְלָקֵרב ֲאֵחִרים ַלֲעבֹוַדת ה'

ַמִים ִיְרַאת ׁשָ ר ִעם ֲחֵבָרו ּבְ ח"א: לד, קפד.ְלַדּבֵ

ח"ב: ז.
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ח"א: לח, רפב.ָלדּון ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות

ח"ב: א, כ.

ל ַמְעָלה ִיחּוד ׁשֶ ַגם ּבְ ח"ב: כט.ּפְ

ְמַחת יֹום טֹוב שיִ ַגם ּבְ ח"א: רלה.ּפְ

ְדיֹון ח"א: מא, עד, קפ, רטו, ערב.ּפִ

ח"ב: ג.

ַחד ח"א: ה, טו, קפה.ּפַ

ח"ב: יז.

ח"א: ח, לא, סב.ּפֹוֵסק

ִנים ְמִאירֹות ח"א: יט, כג, לח.ּפָ

ָרה ֲאדּוָמה ח"א: נה.ּפָ

ח"ב: עד.

יק ח"א: ב, ד, ז, ח, ט, י, יב, יג, טו, יז, יט, כב, כג, כט, ל, לג, לד, ַצּדִ

לה, לו, מא, מב, מג, מט, נה, נו, נז, ס, סא, סג, סד, סה, סו, 
סט, ע, קכג, קכט, קלג, קמג, קמד, קנב, קפ, קצב, ריא, רכח, 

רעז, רעט, רפב.
ח"ב: א, ד, ה, ז, ח, ט, טו, ל, לב, לט, מ, ס, סז, עב, עח, צא.

ח"א: ב, ד, יג, יז, כה, כט, לא, לז, נד, נז, סז, סט, ע, רכא, רכה, ְצָדָקה

רמב, רנא, רסד.
ח"ב: ב, ד, טו.

ת ּבָ ל ׁשַ ח"א: לא.ְצָדָקה ׁשֶ

ח"א: לז, מד.ְצָדָקה לא"י

ח"ב: עא.

ח"א: ז, ח, יד, מט, נד.ִציִצית

קֹול ח"א: כא, כב, לו.ְצָעָקה ּבְ

ֲעִלּיַת נצוצות קדושים ְוַהְכָנַעת 
ִלּפֹות ַהּקְ

ח"א: כד, כה, כו, כח.

ח"א: יט.ֶקִרי

ח"ב: ה.

ּוי־ֵליֵלד ח"א: ל.ִקּשׁ

ח"ב: ב.

ה ח"א: כא, כב, כה.ְקֻדּשָׁ

ם ֵ ח"א: פ, קצג.ִקּדּוׁש־ַהּשׁ
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ֵלמּותֹו ב ּוׁשְ ת ַהּלֵ ַ ח"א: כא, לב, לג, לד, לח, מט, נט, קמה, קנו, קצא.ְקֻדּשׁ

ח"ב: א, ב, ט, נו.

נֹות ח"א: כה, לה.ָקְרּבָ

יִקים ּדִ ח"א: לג.ִקְבֵרי ַהּצַ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ח"ב: תחילת ח"א.ֶקֶבר ַרּבִ

ַמע ח"א: לו, פ, קצג.ְקִריַאת־ׁשְ

ח"א: קצ.ְרצֹון ה'

ח"א: לא, סו, קמב, קעט.ָרצֹון ְוִכּסּוִפים

ח"ב: ד, ז.

ח"א: יד, כז, נז, נח, צא, רעז.ְרפּוָאה

ח"ב: א, ג, ד, ה, ו, ז, ח, כג.

יחֹות ָהַר"ן: פט. ׂשִ

ח"ב: ה, ז, ח.ֵרָאה

ִעים ח"א: מג.ַהְרָחַקת־ְרׁשָ

ח"א: ח, נה, סו.ַהְכָנָעָתם

ח"א: יח, כב, לא, לט, נו, קה.ַרְחָמנּות

ח"ב: ז, ח.

יחֹות ָהַר"ן: פט. ׂשִ

ח"א: י, מא, קסט.ִרּקּוִדין

ח"ב: פא.

ְמָחה ח"א: י, יב, כב, כג, כה, מא, נד, סא, קעח, קסט, קעט, רפב.שיִ

ח"ב: ב, ה, ו, ט, י, כג, לד, פא.

ְמָחה שיִ ְצָוה ּבְ ת ַהּמִ ּיַ ח"א: ה, כד.ֲעשיִ

ְכרּות ח"א: כט, מא.ׁשִ

ח"ב: כו.

לֹום ח"א: יד, כב, כז, לג, לט, מ, מא, מו, נז, סב, עה, פ, פב, צא, ׁשָ

צז, רעז.

ח"ב: פז.

עֹון ּגָ ח"א: ס.ׁשִ

ִרים ח"ב: ב.שיָ

ח"א: לז.ׁשֹוֵחט

ֵרפֹות ח"ב: סז.שיְ



ִאים ַח נֹוׂשְ ְמַפּתֵ תתצו

יָתה רח"ל ִמיָרה ִמּמִ ל ׁשְ ם ׁשֶ ח"א: ריג.ׁשֵ

ְך ִטיָרה ְוַאַחר־ּכָ ח"א: עט, ערה.ִעְנַין ֵעת ַהּפְ

ֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ל ַהּתַ ִביַרת ּכָ ח"א: ד, ח, י, יט, כב, לג, לד, לו, לז, קא,ׁשְ

ח"ב: סז.

יחֹות ָהַר"ן: פט. ׂשִ

ָנה ח"א: ג, יט, לה, נד.ׁשֵ

ּמּוׁש ֲחָכִמים ח"א: כב, כח.ׁשִ

יִקים ּדִ מֹות־ַהּצַ ח"א: עב.ׁשְ

ְלמּוד־ּתֹוָרה ח"א: א, ג, ח, י, יא, יב, יד, טו, טז, כב, כז, כח, לא, לג, לה, לו, ּתַ

לז, לח, מ, נד, נו, סא, סב, עד, עה, עז, עח, קא, קה, קי, קיח, 
קלג, קמב, קנז, קנט, קצב, רכה, רפ, רפב.

ח"ב: ב, ס, עח.

ח"ב: ב, פא.ּתֹוְמֵכי אֹוָרְייָתא

יׁש ְנִעימּות ַהּתֹוָרה ח"א: קנז.ְלַהְרּגִ

ח"ב: עא.

ה ִפּלָ ח"א: א, ב, ד, ה, ז, ח, ט, יד, טו, כב, כו, ל, מב, מד, מה, מו, ּתְ

מח, נ, נה, סב, סה, סו, סז, רט, עה, עח, פ, צז, קח, ריב, רלט, 
רפב.

ח"ב: א, ב, ח, יט, פג, פד.

יחֹות ָהַר"ן: יב. ׂשִ

ֲאוֹות ח"א: ד, לט, נד, קמד.ּתַ

ִפיָסה ח"ב: ס.ּתְ

ח"א: כב, ל, נו.ּתֹוָכָחה

ח"ב: ח.

ים ִהּלִ ח"ב: עג,ּתְ

יחֹות ָהַר"ן: פט. ׂשִ

ין ִפּלִ ח"א: לה, לח, נד, סט.ּתְ

ח"ב: ה, סז.

ׁשּוָבה ח"א: ו, י, יא, יד, יז, כב, כז, ל, לה, לח, מט, נח, עז, עח, קה, ּתְ

קט, קמא, קעט, רו.
ח"ב: ב, יב, עב, עג, פב.

ֲעִנית ח"א: לז, נ, נז, סב, רלד.ּתַ

ִמימֹות ח"א: קכג.ּתְ

ח"ב: ה, יט, עח.



תתצזִהְתּבֹוְדדּות

ְנָיָנא ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ  ּתֹוָרה כה ִמּלִ
דֹול ְלִהְתּבֹוְדדּות  ְוהּוא ִהְתעֹוְררּות ּגָ

ִפּלֹות ֹות ִמּתֹורֹות י ּתְ ְוַלֲעשי

ֶעְליֹוָנה  ַמֲעָלה  הּוא  ַהִהְתּבֹוְדדּות 
ַע  ִלְקּבֹ ַהְינּו  ּדְ ַהּכֹל.  ִמן  ּוְגדֹוָלה 
יֹוֵתר  אֹו  ָעה  ׁשָ ִנים  ּפָ ל־  ַעל־ּכָ לֹו 
אֹו  ֶחֶדר  ֵאיזֶה  ּבְ ְלַבּדֹו  ְלִהְתּבֹוֵדד 
ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ
ִדְבֵרי  ּבְ ַוֲאַמְתָלאֹות  ְטָענֹות  ּבִ קֹונֹו 
ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ׁש  ְלַבּקֵ ּוִפּיּוס,  ְוִרּצּוי  ֵחן 
ֵאָליו  ָקְרבֹו  ּיְ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ָפָניו  ִמּלְ
יָחה זֹו  ה ְוׂשִ ֱאֶמת. ּוְתִפּלָ ַלֲעבֹוָדתֹו ּבֶ
ַהְינּו  ּדְ ּבֹו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ׁשֹון  ּלָ ּבַ ִיְהֶיה 
י  ּכִ ְמִדיָנֵתנּו(.  )ּבִ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ
ל  ּכָ ְלָפֵרׁש  לֹו  ה  ָקׁשֶ ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש  ּבִ
ַאֲחֵרי  ְך  ִנְמׁשָ ב  ַהּלֵ ֵאין  ְוַגם  יָחתֹו,  ׂשִ
ל  ֻמְרּגָ ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּבּוִרים,  ַהּדִ
נּו  ְרּכֵ ּדַ ֵאין  י  ּכִ ׁשֹון,  ַהּלָ ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ
ְלׁשֹון  ּבִ ֲאָבל  ְלׁשֹון־ַהּקֶֹדׁש.  ּבִ ר  ְלַדּבֵ
ּבֹו,  ִרים  ּוְמַדּבְ ִרים  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ  – ַנז  ּכְ ַאׁשְ
ב  י ַהּלֵ ר ִלּבֹו, ּכִ ּבֵ ַקל ְוָקרֹוב יֹוֵתר ְלׁשַ
ַנז,  ּכְ ְך ְוָקרֹוב יֹוֵתר ֶאל ְלׁשֹון ַאׁשְ ִנְמׁשָ
ּוִבְלׁשֹון  ּבֹו.  ל  ֻמְרּגָ הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת 
יָחתֹו.  ׂשִ ל  ּכָ ְלָפֵרׁש  ָיכֹול  ַנז  ּכְ ַאׁשְ
ר  יַח ִויַסּפֵ ר ִעם ְלָבבֹו ָיׂשִ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ּכָ
ּוְתׁשּוָבה  ֲחָרָטה  ֵהן  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו 

ַתֲחנּוִנים  ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ְוֵהן  ֶהָעָבר,  ַעל 
ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות 
ְוַכּיֹוֵצא  ֱאֶמת,  ּבֶ ּוְלָהְלָאה  ֵמַהּיֹום 
ּה. ְוִיזֵָּהר ְמֹאד  ְרּגֵ ל ַחד ְלפּום ּדַ זֶה ּכָ ּבָ
י  ִמּדֵ זֶה  ּבָ ְלַהְתִמיד  ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִ
ָאר  "ל, ּוׁשְ ּנַ ָעה ְמֻיֶחֶדת ּכַ יֹום ׁשָ יֹום ּבְ

"ל. ּנַ ְמָחה ּכַ ׂשִ ַהּיֹום ִיְהֶיה ּבְ

ַמֲעָלה  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ִהוא  זֹו  ְוַהְנָהָגה 
טֹוָבה  ְוֵעָצה  ֶרְך  ּדֶ ְוהּוא  ְמֹאד,  ְמֹאד 
י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד 
ּכֹוֵלל ַהּכֹל.  ָלִלית, ׁשֶ ֹזאת ִהיא ֵעָצה ּכְ
ֲעבֹוַדת  ּבַ לֹו  ְחַסר  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ
ם, אֹו ִאם הּוא ָרחֹוק ְלַגְמֵרי ִמּכֹל  ֵ ַהּשׁ
ַהּכֹל  ַעל   – ַרְך  ִיְתּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו  ָוֹכל 
ַרְך  ׁש ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ יָחתֹו ִויַבּקֵ ְיָפֵרׁש ׂשִ
ִמין  ּתְ "ל. ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ִנְסּתַ ּנַ ּכַ
ר  יו ְלַדּבֵ ַח ּפִ ָבָריו, ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְפּתֹ ּדְ
י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו 
ַהְינּו ַהֲהָכָנה  ַעְצמֹו טֹוב ְמֹאד. ּדְ זֶה ּבְ
ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ְועֹוֵמד  מּוָכן  הּוא  ׁשֶ
ֵאינֹו  ׁשֶ ַאְך  ר,  ְלַדּבֵ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ְוָחֵפץ 
ְמֹאד,  טֹוב  ן  ַגם־ּכֵ ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  ָיכֹול, 
ה  ּוְתִפּלָ יָחה  ׂשִ לֹו  ַלֲעׂשֹות  יּוַכל  ְוַגם 



ִהְתּבֹוְדדּות תתצח

ִיְצֹעק  ַעְצמֹו  ּבְ זֶה  ְוַעל  ַעְצמֹו.  ּבְ ִמזֶּה 
ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ן  ְוִיְתַחּנֵ
ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ
ַרְך ַרֲחִמים  ׁש ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ר. ִויַבּקֵ ְלַדּבֵ
יו,  ח ּפִ ֲחֹמל ָעָליו ְוִיְפּתַ ּיַ ְוַתֲחנּוִנים, ׁשֶ

יָחתֹו ְלָפָניו. ּיּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ׁשֶ

דֹוִלים  יִקים ּגְ ה ַצּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ ְוַדע, ׁשֶ
אּו  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ רּו,  ִסּפְ ְמֻפְרָסִמים 
זֹו.  ַהְנָהָגה  ַעל־ְיֵדי  ַרק  ְלַמְדֵרָגָתם, 
ַמֲעַלת  ֶדל  ּגֹ ֵמַעְצמֹו  ָיִבין  יל  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלה  זֹו,  ַהְנָהָגה 
ֹטן  ִמּקָ ֶנֶפׁש  ְלָכל  ֶוה  ָ ַהּשׁ ָבר  ּדָ ְוהּוא 
ִלְנֹהג  ְיכֹוִלים  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ דֹול,  ּגָ ְוַעד 
ַהְנָהָגה זֹו, ְוַעל־ְיֵדי זֶה ָיבֹואּו ְלַמֲעָלה 

זֶה: ּיֹאַחז ּבָ ֵרי ׁשֶ דֹוָלה. ַאׁשְ ּגְ

ה.  ִפּלָ ּתְ ֵמַהּתֹוָרה  ַלֲעׂשֹות  טֹוב  ם  ּגַ
ֵאיזֶה  ׁשֹוֵמַע  אֹו  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ
ֲאַזי  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ִמּצַ ּתֹוָרה  ַמֲאַמר 

ׁש  ְלַבּקֵ ַהְינּו  ּדְ ה,  ִפּלָ ּתְ ִמזֶּה  ה  ַיֲעׂשֶ
ַמה  ל  ּכָ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ
ָמַתי  ֲאָמר,  ַהּמַ אֹותֹו  ּבְ ם  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ
ה  ְוַכּמָ זֶה,  ְלָכל  ם הּוא ָלבֹוא  ּגַ ה  ִיְזּכֶ
ֵמִאּתֹו  ׁש  ִויַבּקֵ ִמזֶּה.  ָרחֹוק  הּוא 
ֱאָמר  הּו ָלבֹוא ְלָכל ַהּנֶ ַזּכֵ ּיְ ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ

ֲאָמר. אֹותֹו ַהּמַ ם ּבְ ׁשָ

יֹוִליכֹו  ֱאֶמת,  ּבֶ ְוֶהָחֵפץ  יל  ּכִ שיְ ְוַהּמַ
ָבר  ּדָ ַעְצמֹו  ּבְ ְוָיִבין  ֱאֶמת  ֶדֶרּך  ּבְ ה' 
זֶה,  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ָבר,  ּדָ ִמּתֹוְך 
ֵחן  ְבֵרי  ּדִ ָבָריו  ּדְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ְלַרּצֹותֹו  ְנכֹונֹות,  ּוְטָענֹות 
ְוִעְנָין  ֱאֶמת.  ּבֶ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָקְרֵבהּו  ּיְ ׁשֶ
בֹוּהַ ְמֹאד,  יָחה זֹו עֹוָלה ְלָמקֹום ּגָ ַהּשִׂ
ה,  ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוָרה  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט 
דֹוִלים ְמֹאד  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ה ׁשַ ִמזֶּה ַנֲעׂשֶ

ְלַמְעָלה:



ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן

ָלִלי ּקּון ַהְכּ ִתּ
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ְמֹבָאר ּבְ ִרית (ּכַ ּקּון ַהּבְ הּוא ּתִ
ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה  ח"א כט אֹות ד). ְוהּוא ּתִ

ָרה ִמְזמֹוֵרי  לֹום, לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ַחס ְוׁשָ
לֹו.  ָרה  ּקָ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ
ֲאדֹוֵננּו  ּלּוי,  ַהּגִ ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  הֹוִציאֹו 
יק ְיסֹוד עֹוָלם,  נּו ַהָקדֹוׁש ַצּדִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
ן  נּו ַנְחָמן ּבֶ ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ
ַנְחָמן  ַנְחָמ  ַנְח  ַנ  ְמָחה,  ׂשִ ן  ּבֶ ֵפיֶגא 
ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ זֵֶכר  ֵמאּוָמן 
ן  יֵענּו, ָאֵמן ֵכּ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן: ְויֹוִשׁ

ְיִהי ָרצֹון.



ְדיֹון ּפִ תתק

ְדיֹון ּפִ
עֹות ְוֹיאַמר: ָיִניַח ָיָדיו ַעל ַהּמָ

ִיְקָרֵאהּו  ֶצֶדק  ַרְגֵליֶהם:  ּבְ ר  ֲאׁשֶ קּום  ַהּיְ ְוֵאת  ָמעֹות 
יָנא.  ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ א: ּדִ יׁשָ ְלַרְגלֹו: ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקּדִ
ין  ַהּדִ ֵאין  בּוָרה.  ּגְ ִלי  יָנה  ּבִ ֲאִני  יָנה.  ּבִ יִנים  ַהּדִ ׁשֶֹרׁש 
דֹוָלה,  ִביָנה: ָיד ַהּגְ ה ָיַדִים ּבְ ֹלׁשָ ְרׁשֹו. ׁשְ ׁשָ א ּבְ ק ֶאּלָ ִנְמּתָ
ם  א ׁשֵ יַמְטִרּיָ ָעִמים ָיד ּגִ ֹלׁש ּפְ ָיד ַהֲחָזָקה, ָיד ָהָרָמה. ׁשָ
מ"ב  ֹכַח.  ּבְ א  ָאּנָ ל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ִציָרה  ּיְ ּבַ ׁשֶ מ"ב  מ"ב.  ל  ׁשֶ
ֲאִצילּות:  ּבָ ׁשֶ מ"ב  אקי"ק.  ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ ִריָאה:  ְבּ ּבַ ׁשֶ

ִמּלּואֹו, ּוִמּלּוי ְדִמּלּוי: ׁשּוט(, ּבְ ֲהָוָי"ה )ּפָ

בּורֹות  ְוַהּגְ יִנים  ַהּדִ קּו  ּיְֻמּתְ ׁשֶ ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
הּוא  ֶלא ֶעְליֹון ׁשֶ ׁשֹות ֵמַעל )פלוני בן פלונית( ַעל־ְיֵדי ּפֶ ַהּקָ
ֵאין ּבֹו  מּוִרים  ּוְפׁשּוִטים ׁשֶ ּגְ דֹוִלים ְוַרֲחִמים  ּגְ ֲחָסִדים 

ָלל, ָאֵמן: ין ּכְ ַתֲעֹרֶבת ּדִ

ל  ִמּכָ יַע  מֹוׁשִ ְוהּוא  יִנים  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ הּוא  ְדיֹון  ּפִ
י  ּכִ ְוָקא,  ּדַ ְדיֹון  ּפִ ַעל־ְיֵדי  ָהְרפּוָאה  ר  ִעּקַ י  ּכִ רֹות,  ַהּצָ
ֶנֶפׁש”.  ְדיֹון  “ּפִ ר  ִמְסּפַ בֹות(  ַהּתֵ י  ּתֵ ׁשְ )ִעם  א”  ְיַרּפֵ “ְוַרּפֹא 

)לקו”מ ח”ב, ג(
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ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ
ָמה ַהְקּדָ

ָרה  ֲעׂשָ לֹוַמר  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ַלְיָלה  ְלִמְקֵרה  ּקּון  ּתִ ְנָיָנא",  ּתִ "ִלּקּוֵטי  צ"ב  ִסיָמן  ּבְ
יְטל ִמְזמֹוֵרי  ָרה ַקּפִ ֵאּלּו ֵהם ָהֲעׂשָ ִסיָמן ר"ה ְוכּו'. ְוַדע ׁשֶ ְמֹבָאר ּבְ ים ּכַ ִהּלִ יְטל ּתְ ַקּפִ
ְתֶחֶלת  ה ָאַמר הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַהּתֹוָרה ַהּמַ ְתִחּלָ י ּבִ ּכִ ע ָאִחי,  ים ְוכּו'. ּדַ ִהּלִ ּתְ
ִהְתִחיל  ֵעת ׁשֶ ה ּבְ ִסיָמן ר"ה, ּוִבְתִחּלָ ֶפר ָהִראׁשֹון ּבְ ּסֵ ס ּבַ ְדּפַ ּנִ ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ּכַ ּתִ
ְמֹאד  ָסמּוְך  ֶאְצלֹו  ּוָבאִתי  ִני  ִזּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ָאז,  ְלָפָניו  ָהִייִתי  ֹלא  ְלַגּלֹוָתּה 
ַמה  ִפי  ּכְ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  מֹו  ׁשְ ּבִ ֶאָחד  ִלי  ר  ְוִסּפֵ ְלַגּלֹוָתּה  ִהְתִחיל  ׁשֶ ָהֵעת  ְלאֹוָתּה 
מֹו  ׁשְ ּבִ ַאֵחר  י  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ְך,  ּכָ ּוְבתֹוְך  דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ָמָעּה  ּשְׁ ׁשֶ
י ִעּמֹו ִמזֶּה ְוָחַזר ַוֲאָמָרּה ְלָפַני  ְרּתִ ּבַ ּדִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ְך ִסּבֵ תֹוְך ּכָ "ל, ּבְ ַהּתֹוָרה ַהּנַ

"ל. ִסיָמן ר"ה ַהּנַ ָבר ּבְ ס ּכְ ְדּפַ ּנִ ִקּצּור ּכַ ּבְ

יְטַלְך לֹוַמר, ַרק ָאַמר ְסָתם  ַקּפִ ה ָאז ֵאיזֶה  ּלָ ּגִ ה ַהּתֹוָרה ֹלא  ּלָ ּגִ ׁשֶ ָהֵעת  ּוְבאֹוָתּה 
ָאַמר,  ׁשֶ ָאז  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ְלִתּקּון  ים  ִהּלִ ּתְ יְטַלְך  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ לֹוַמר 
ִריִכין לֹוַמר, ַאְך ֵאיזֶה  ּצְ ים ׁשֶ ִהּלִ ּתְ יְטַלְך  ָרה ַקּפִ ָהָיה ָראּוי ְלַגּלֹות ֵאיזֶה ֵהם ֲעׂשָ ׁשֶ
ים  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ל ֲעׂשָ י ּכָ ּקּון ָלזֶה, ּכִ ּיֹאְמרּו ֵהם ּתִ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ֵהם ֲעׂשָ ׁשֶ
ה  ּלָ ּגִ ֵעת ׁשֶ "ל. ְוָאז ּבְ ּקּון ְלַהּנַ ֵהם ּתִ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ ם, ֵהם ּכְ ּלָ ֵהם, ּכֻ ֵאיזֶה ׁשֶ
ִלְטּבֹל  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְקֶוה,  ַהּמִ הּוא  ָהִראׁשֹון  ּקּון  ּתִ ׁשֶ ה,  ְתִחּלָ ּבִ ָאַמר  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה 

"ל. ּנַ ים ּכַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ "ל לֹוַמר ֲעׂשָ ּקּון ַהּנַ ה ַהּתִ ּלָ ְך ּגִ ְקֶוה, ְוַאַחר־ּכָ ּמִ ּבַ

י  ְלּתִ ְהֶיה ָהָאָדם ּבִ ּיִ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ִריִכין ִלזֵָּהר ְמֹאד ִלְטּבֹל ּבְ ּצְ ַעם ַאַחת ָאַמר ׁשֶ ם ּפַ ּגַ
אֹותֹו ַהּיֹום ֲאִפּלּו  ִנים ִיְטּבֹל ּבְ ל־ּפָ ּבֶֹקר, ַעל־ּכָ ָטהֹור, ַוֲאִפּלּו ִאם ֹלא יּוַכל ִלְטּבֹל ּבַ
ּיֹות  סֹוף ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ן ּבְ ְיָקא. )ְוַעּיֵ אֹותֹו ַהּיֹום ּדַ י ְצִריִכין ִלזֵָּהר ְמֹאד ִלְטּבֹל ּבְ ִלְפנֹות ֶעֶרב ּכִ
ִנים,  ע ׁשָ ָעְברּו ָקרֹוב ְלַאְרּבַ ְך ַאַחר ׁשֶ ם(. ַאַחר־ּכָ ן ׁשָ ד ְוכּו' ַעּיֵ ֶכף ּוִמּיָ ּטֹוב ְמֹאד ִלְטּבֹל ּתֵ ָאַמר, ׁשֶ ׁשֶ

ר, ּוְכָבר ָהָיה לֹו ַהחֹוַלַאת  ִנים ִיְקְצרּו ִרְבבֹות ְיִריעֹות ְלַסּפֵ ָ ֵאּלּו ַהּשׁ ָעַבר ּבְ ֶ ּוַמה ּשׁ
. ְרּגְ ְמּבֶ ּנּו, ּוְכָבר ָחַזר ִמּלֶ ק ִמּמֶ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ּלֹו ׁשֶ ׁשֶ

ֵמִעְנַין  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ְלָפָניו  ָעַמְדנּו  ַוֲאַנְחנּו  תֹו  ִמּטָ ַעל  ַכב  ׁשָ ֹחֶרף  ּבַ ַאַחת  ַעם  ּפַ
סּוִקים  ָיר ַהּפְ ה ָעַלי ִלְכּתֹב ַעל ַהּנְ "ל, ְוָאז ִצּוָ ּקּון ְלַהּנַ ֵהם ּתִ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ָהֲעׂשָ
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יו ִיְקָרא  י ִלְכּתֹב ּוִמּפִ ְבּתִ "ל, ְוָיׁשַ ּקּון ְלַהּנַ ֵהם ּתִ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ֶהם ָהֲעׂשָ ז ּבָ ֻרּמָ ּמְ ׁשֶ
ְנָיָנא" ִסיָמן  "ִלּקּוֵטי ּתִ ִסים, )ּבְ ר ֵהם ִנְדּפָ ֲאׁשֶ ֶפר ּכַ ים ַעל ַהּסֵ סּוִקים ּוְכַתְבּתִ ה ִלי ַהּפְ ֵאַלי, ְוִגּלָ
ים  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ְפָרִטּיּות ֵאיזֹו ֵהם ָהֲעׂשָ ְרצֹונֹו ְלַגּלֹות ּבִ ְעּתֹו ׁשֶ ה ּדַ ּלָ "ל(, ְוָאז ּגִ צ"ב ַהּנַ

ד  ה ָלנּו ְוֹלא ָזִכינּו, ִמּיָ ַגּלֶ ּיְ ים ׁשֶ אֹותֹו ַהּיֹום, ְוָהִיינּו עֹוְמִדים ּוְמַצּפִ ִריִכים לֹוַמר ּבְ ּצְ ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ת ְוִהְזִמין ַהּשׁ ּבָ ֵאיזֶה ׁשַ ְך ָהִייִתי ֶאְצלֹו ּבְ ְך ָנַסְענּו ֵמִאּתֹו ְוַאַחר־ּכָ ַאַחר־ּכָ
ים,  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ם ְלַעְצמֹו ָהֲעׂשָ ָבר ָרׁשַ ּכְ דֹוׁש ׁשֶ ִתיַבת ָידֹו ַהּקָ ֵעיַני ּכְ ָרִאיִתי ּבְ ׁשֶ
ִלי ְרׁשּותֹו,  ּבְ ַעְצִמי  ּבְ ָידֹו  ַתב  ּכְ ח  ֶאּקַ ׁשֶ ֶרְך ֶאֶרץ  ִמּדֶ ִריִכין לֹוַמר, ַאְך ֹלא ָהָיה  ּצְ ׁשֶ
י  ּכִ יד,  ַיְקּפִ ן  ּפֶ י,  ַרּבִ ֵאיַמת  ֵמֲחַמת  י  ָיֹכְלּתִ ְוֹלא  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ֹמִחי  ּבְ ְלָתְפָסם  ְוָרִציִתי 
ה ַהזֹּאת  ֲעׂשֶ י ַהּמַ ֹלא ְרׁשּותֹו, )ּכִ י ּבֹו ּבְ ְלּתִ ּכַ "ל ְוִהְסּתַ ַתב ָידֹו ַהּנַ אִתי ְלַחְדרֹו ּוָמָצאִתי ּכְ ּבָ
ֵעת  ּלֹו ּבְ דֹול ׁשֶ ִית ַהּגָ הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָיָצא ֵמַחְדרֹו ְוִנְכַנס ַלּבַ ַנת תק"ע ִלְפָרט ָקָטן ׁשֶ ָקִלים ׁשְ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ׁשַ ָהְיָתה ּבְ

י  ַקְחּתִ ּלָ ֵעת ׁשֶ יֹום ִראׁשֹון ּבְ ְך ּבְ "ל(. ְוַאַחר־ּכָ ַתב ָידֹו ַהּנַ ַחְדרֹו ְוָרִאיִתי ּכְ י ּבְ ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְוָאז ִנְכַנְסּתִ

יְטל  ָרה ַקּפִ ה ִלי ֲעׂשָ ַגּלֶ ּיְ ּנּו ׁשֶ י ִמּמֶ ַאְלּתִ י ִעּמֹו ְוׁשָ ְרּתִ ּבַ ְרׁשּות ֵמִאּתֹו ָלׁשּוב ְלֵביִתי, ּדִ
ְהֶיה ֵעת ַאֵחר  ּיִ "ל. ְוֹלא ָרָצה ְוָאַמר ׁשֶ ּנַ ִמים ֶאְצלֹו ּכַ ָבר ֵהם ִנְרׁשָ ּכְ י ׁשֶ י ָיַדְעּתִ "ל, ּכִ ַהּנַ

י ֵמִאּתֹו. ָלזֶה, ְוָהַלְכּתִ

ָרה  ה ָהֲעׂשָ ּלָ ֶנעְמרֹוב, ָאז ּגִ ֵביִתי ּבְ ָהִייִתי ֲאִני ּבְ ֵעת ׁשֶ ְך ָסמּוְך ְלאֹוָתּה ָהֵעת ּבְ ַאַחר־ּכָ
ִלי ִמּנֶעְמרֹוב, ְוִיֵחד  י ַנְפּתָ ֶרְסַלב ְוִלְפֵני ֲחֵבִרי ַרּבִ ֹפה ּבְ ים ִלְפֵני ָהַרב ּדְ ִהּלִ יְטל ּתְ ַקּפִ
ִעְנַין ִמְקֵרה ַלְיָלה ַחס  דּוַע, )ַהְינּו  ַהּיָ ִעְנָין זֶה  ּבְ ְך ָאַמר ָלֶהם, ֱהיֹות  ְוָכּ אֹוָתם ְלֵעדּות ַעל זֶה 
ְוֵתְדעּו  ְלֵעדּות.  ֶאְתֶכם  לֹוֵקַח  ֲאִני  ָהעֹוָלם,  ֶחְלֵקי  ה  ֹלׁשָ ׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ִדים  ִנְלּכָ לֹום(,  ְוׁשָ

מּור  ּגָ ּקּון  ּתִ ְוֵהם  ֶקִרי  ְלִתּקּון  ים מֹוִעיִלים ְמֹאד ְמֹאד  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  אֹו  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  לֹו  ְקֶרה  ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוֵיׁש  ְמֹאד,  ְמֹאד  ּומֹוִעיל 
ינֹוק  מֹו ּתִ לּום, )ְוהּוא ּכְ ָראּוי, ְוָכל זֶה ֵאינֹו ּכְ ֵאינֹו ׁשֹוֵכב ּכָ ה ַוֲעֵיפּות אֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֻחְלׁשָ
זָּל ׁשֹוֵמר  ַהּמָ ְקֶרה, אֹו ׁשֶ ַמְעָלה ְוִנּצֹול ִמן ַהּמִ ֹוְמִרים אֹותֹו ִמּלְ ּשׁ ם ֵיׁש ׁשֶ ָנה( ּגַ ֵ ּשׁ ין ּבַ ּתִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ְוַאַחר־ ִאּלּו הּוא נֹוֵפל  ּכְ ֲחלֹום  ּבַ ָנה  ׁשֵ ּבְ ְלָהָאָדם  ִנְדֶמה  ִלְפָעִמים  ם  ּגַ ְוִנּצֹול.  אֹותֹו 
ְקֶרה לֹו  ּיִ ׁשֶ יִלין אֹותֹו ִמזֶּה, ַרק ִמי  ּצִ ּמַ ׁשֶ ַמִים  ָ ם זֶה ִמן ַהּשׁ ּגַ ָנתֹו,  ְך ִמְתעֹוֵרר ִמּשְׁ ּכָ
ְמֹבָאר  ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְקִלּפֹות  ׁש  ַמּמָ ִנְבָרִאים  ִמזֶּה  ִהְרהּוִרים,  ֵמֲחַמת  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
ן  אי ְיַתּקֵ ַוּדַ ים ּבְ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ אֹותֹו ַהּיֹום ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ּיֹאַמר ּבְ ָפִרים ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּסְ ּבַ

זֶה ְמֹאד ְמֹאד. ּבָ

ּקּון  עּו ִלְמֹצא ָלזֶה ּתִ ָרצּו ַלֲעֹמד ַעל ִעְנָין זֶה ְוִנְתַיּגְ דֹוִלים ׁשֶ יִקים ּגְ ה ַצּדִ ּמָ ה ְוַכּ ְוַכּמָ
ִעְנַין  ּבְ ְקָצת  ֵליַדע  ִהְתִחילּו  ּוְקָצָתם  זֶה,  ִעְנָין  ַמהּו  ָלל  ּכְ ָיְדעּו  ֹלא  ּוְקָצָתם  מּור,  ּגָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְמרּו. ְוִלי ָעַזר ַהּשׁ זֶה ְוֹלא ּגָ ֶאְמַצע ָעְסָקם ּבָ קּו ְלעֹוָלָמם ּבְ ּלְ ּקּון זֶה, ְוִנְסּתַ ּתִ
יְטל  ָרה ַקּפִ ּקּון זֶה ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת ָהֲעׂשָ ּתִ ְוִעְנַין  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ זִָּכיִתי ַלֲעֹמד ַעל זֶה  ׁשֶ
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ּקּון ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד  י הּוא ּתִ ָבר ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ִחּדּוׁש ִנְפָלא ּכִ "ל הּוא ּדָ ים ַהּנַ ִהּלִ ּתְ
אי ַמה ּטֹוב, ַאְך ֲאִפּלּו ִאם  ַוּדַ ְך ֹיאְמֵרם ּבְ ְקֶוה, ְוַאַחר־ּכָ ּיּוַכל ֵליֵלְך ַלּמִ ְמֹאד. ּוִמי ׁשֶ
י־ֵכן  ֶרְך, ַאף־ַעל־ּפִ ּדֶ הּוא ּבַ הּוא חֹוֶלה אֹו ׁשֶ גֹון ׁשֶ ר ִלְטּבֹל ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ הּוא ָאנּוס ׁשֶ
ָראּוי  ָנה ּכָ ַכּוָ דֹול ְונֹוָרא ְמֹאד. ְוִאם ֹיאְמֵרם ּבְ ּקּון ּגָ י ֵהם ּתִ ֵרי לֹו ּכִ ִאם ֹיאְמֵרם ַאׁשְ

ל ְמֹאד. ַעְצָמּה ְמֻסּגָ ם ָהֲאִמיָרה ּבְ אי ַמה טֹוב, ַאְך ּגַ ַוּדַ ּבְ

ל ֹזאת  ָתָמא ָהִייִתי רֹוֶצה ְלַבּטֵ ִריַאת ָהעֹוָלם. ִמּסְ י ֹלא נֹוַדע ֹזאת ִמּיֹום ּבְ ְוָאַמר: ּכִ
ר  ִמּיּות ִאי ֶאְפׁשָ ַגׁשְ ּבְ רּוָחִנּיּות,  ִמּיּות ְוֹלא ּבְ ַגׁשְ ּבְ ר ֹזאת ֹלא  ְלַגְמֵרי, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ
ָבר  ְתִמידּות ְוזֶה ּדָ ֵני ָהָאָדם ּבִ ָלִלּיּות ּבְ ל ּכְ ַבע ׁשֶ ּנֹות ַהּטֶ ל ּוְלׁשַ י ָהָיה ָצִריְך ְלַבּטֵ ּכִ
ַבע ָהָיה ַרק  ל ַהּטֶ ּטֵ ּבִ ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא,  לֹום  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ י ֲאִפּלּו ֹמׁשֶ ּכִ ר,  ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ָהָיה ַרק  ן ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ ְרּדֵ ִקיַעת ַהּיַ גֹון ְקִריַעת ַים סּוף אֹו ּבְ ָרִטי, ּכְ ָעה ּוְבָדָבר ּפְ ְלִפי ׁשָ
ֶהְכֵרַח  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ י ּכָ ֵני־ָאָדם, ּכִ ָלִלּיּות ּבְ ל ּכְ ַבע ׁשֶ ל ַהּטֶ ָעה, ֲאָבל ְלַבּטֵ ְלִפי ׁשָ
ָבר  ּדָ ְוזֶה  ִמיד,  ּתָ ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ ָצִריְך  ְוַגם  ֶאְצלֹו,  ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ
ָבר ִנְפָלא  יְטל ֵהם ּדָ ָרה ַקּפִ ר ְוכּו'. ַאְך ָהֲעׂשָ רּוָחִנּיּות ִאי ֶאְפׁשָ ר, ְוַגם ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ְוָיָקר ּומֹוִעיל ְמֹאד.

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהְבָטַחת ַרֵבּ

ְוֹיאַמר  בֹוא ַעל ִקְברֹו  ּיָ ׁשֶ קּותֹו, ִמי  ּלְ ִהְסּתַ ֲאַזי ַאַחר  ָיָמיו,  ִיְמְלאּו  י  ּכִ ם  ּגַ ׁשֶ ָאַמר, 
רּוָטה ִלְצָדָקה )ֲעבּורֹו(, ֲאִפּלּו ִאם  ן ּפְ "ל, ְוִיּתֵ ים ַהּנַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ם ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ׁשָ
ל ָלֹאֶרְך  ּדֵ ּתַ ץ ְוֶאׁשְ לֹום, ֲאַזי ֶאְתַאּמֵ ְדלּו ְוָעְצמּו ֲעוֹונֹוָתיו ַוֲחָטָאיו ְמֹאד ְמֹאד ַחס ְוׁשָ ּגָ
ֲאִני  זֶה  ּבָ י, ַאְך  ּלִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ַוֲאִני ָחָזק ְמֹאד  ְוכּו'.  נֹו  ּוְלַתּקְ יעֹו  ְוָלֹרַחב ְלהֹוׁשִ
יְטל  ָרה ַקּפִ יְטל מֹוִעיִלים ְמֹאד ְמֹאד. ְוֵאּלּו ֵהן ָהֲעׂשָ ָרה ַקּפִ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ יֹוֵתר, ׁשֶ ָחָזק ּבְ
סּו  ָבר ִנְדּפְ ר ּכְ ֲאׁשֶ ים: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ, ּכַ ִהּלִ ּתְ

ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ּכַ

ים ִהּלִ ְיִהי ָרצֹון ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּתְ

ת ְויו"ט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹו( ָבּ ַשׁ )ְבּ

ָדִוד ַעְבּדֹו ּוְבַזְרעֹו ַאֲחָריו,  ָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַהּבֹוֵחר ְבּ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ֶאְקָרא,  ים ֶשׁ ִהִלּ ַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ִמְזמֹוֵרי ְתּ ֶפן ְבּ ֵתּ חֹות, ֶשׁ ָבּ ירֹות ְוִתְשׁ ִשׁ ְוַהּבֹוֵחר ְבּ
ְזכּות  ָלנּו  ְוַיֲעָמד  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַעְצמֹו  ְבּ לֹום  ׁ ַהָשּ ָעָליו  ֶלְך  ַהֶמּ ִוד  ָדּ ִאּלּו ֲאָמָרם  ְכּ
מֹות  ׁ ְוַהֵשּ ְוַטֲעֵמיֶהם,  ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם  ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם,  בֹוֵתיֶהם  ֵתּ ּוְזכּות  ים,  ִהִלּ ְתּ סּוֵקי  ְפּ
אֵתינּו,  ֵעינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחֹטּ ׁ ָשּ ר ְפּ בֹות, ְלַכֵפּ בֹות ּוִמּסֹוֵפי ֵתּ י ֵתּ ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵשׁ
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ה ָהֶעְליֹוָנה,  ָנּ ֹוַשׁ ל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּשׁ ר ָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ָכּ ּוְלַזֵמּ
ַפע  ֶשׁ ָלנּו  ְך  ֵשׁ ִיָמּ ם  ׁ ּוִמָשּ ְוֵרעּות,  ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה  ְבּ ּדֹוָדּה  ִעם  ְנעּוִרים  ת  ֵאֶשׁ ר  ּוְלַחֵבּ
מֹו  ְכּ ֵעינּו,  ׁ ָשּ ְפּ ר  ּוְלַכֵפּ אֵתינּו  ַחֹטּ ְוִלְסֹלַח  ֵמֲעֹונֹוֵתינּו  ְלַטֲהֵרנּו  ָמה  ּוְנָשׁ רּוַח  ְלֶנֶפׁש 
אְתָך  ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטּ ֱאַמר, ַגּ ֶנּ מֹו ֶשׁ ָאַמר ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָפֶניָך, ְכּ ָסַלְחָתּ ְלָדִוד ֶשׁ ֶשׁ
ְבִעים  ֶהם ִשׁ נּו ַעד ְמֹלאת ְשנֹוֵתינּו ָבּ ֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ֹקֶדם ְזַמֵנּ ָקּ מּות. ְוַאל ִתּ ֹלא ָתּ
ָיֵגן  לֹום  ׁ ַהָשּ ָעָליו  ֶלְך  ַהֶמּ ִוד  ָדּ ּוְזכּות  ַחְתנּו.  ִשׁ ר  ֲאֵשֶ ן ֵאת  ְלַתֵקּ ּנּוַכל  ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ָנה  ָשׁ
ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוֵמאֹוַצר  ְתׁשּוָבה ְשׁ ָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ִבּ ֲאִריְך ַאְפּ ַתּ ֲעֵדנּו, ֶשׁ ָעֵלינּו ּוַבּ
ֲאַרֵחם.  ר  ֲאֵשֶ ֶאת  י  ְוִרַחְמִתּ ָאֹחן  ר  ֲאֶשׁ ֶאת  ְוַחּנֹוִתי  ְכִתיב,  ִדּ ְכּ נּו,  ָחֵנּ ם  ִחָנּ ַנת  ַמְתּ
ה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו  ְך ִנְזֶכּ עֹוָלם ַהזֶּה, ָכּ יָרה ָבּ ָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִשׁ ם ֶשׁ ּוְכֵשׁ
רֹון  ׁ ַהָשּ ֶלת  ֲחַבֶצּ ְתעֹוֵרר  ִתּ ים  ִהִלּ ְתּ ֲאִמיַרת  ְוַעל־ְיֵדי  א.  ַהָבּ ָלעֹוָלם  ָבָחה  ּוְשׁ יר  ִשׁ
ֵבית ֱאֹלֵהינּו,  ן ָלּה, הֹוד ְוָהָדר ְבּ ָבנֹון ִנָתּ בֹוד ַהְלּ ן, ְכּ ִגיַלת ְוַרֵנּ קֹול ָנִעים ְבּ יר ְבּ ְוָלִשׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ְמֵהָרה ְבּ ִבּ

ים ֹיאַמר ֶזה: ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ַיְתִחיל ּבַ קֹוֶדם ׁשֶ

י  ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ּכִ תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ְנַקּדְ ָנה ַליֹהָוה, ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ְלכּו ְנַרּנְ
ל ֱאֹלִהים:  דֹול ַעל ּכָ דֹול ְיֹהָוה, ּוֶמֶלְך ּגָ ֵאל ּגָ

ִריְך  א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי. ְלׁשֵ ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ן ֶאת ּפִ ֲהֵריִני ְמַזּמֵ
ָרֵאל: ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל־ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ּה ּבִ ִכיְנּתֵ הּוא ּוׁשְ

ָרה ִמְזמֹוִרים טֹוב לֹוַמר ֹזאת ִלְפֵני ָהֲעָשי

יִקים  ִדּ ַהַצּ ְלָכל  ֵאּלּו  ים  ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי  ָרה  ָהֲעָשׂ ֲאִמיַרת  ַבּ ַעְצִמי  ר  ְמַקֵשׁ ֲהֵריִני 
ָאֶרץ  ר ָבּ ים ֲאֵשֶׁ ּים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְקדֹוִשׁ יִקים ָהֲאִמִתּ ִדּ דֹוֵרנּו, ּוְלָכל ַהַצּ ְבּ ִיּם ֶשׁ ָהֲאִמִתּ
נּו ַנְחָמן  יק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרֵבּ דֹוׁש ַצִדּ נּו ַהָקּ ה, ּוִבְפָרט ְלַרֵבּ ֵהָמּ
ָרה  ן לֹוַמר ֵאלּו ָהֲעָשׂ ּקֵ ָלה ְוּתִ ְמָחה, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן, ֲאֶשר ּגִ ן ׂשִ ן ֵפיֶגא ּבֶ ֶבּ
ָאֵמן.  ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי 
ים ֵאּלּו, ּוִבְזכּוָתם ְוֹכָחם  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ָנָתם ֲאִני אֹוֵמר ָהֲעׂשָ ּוָ ּכַ ם ְוַעל  ְעּתָ ּדַ ְוַעל 
ֵהם:  ים, ׁשֶ ִהּלִ ֶהם ֵסֶפר ּתְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ּכָ ֶאְזּכֶ
ֵהם:  ה, הֹוָדָאה, ִמְזמֹור, ַהְללּוָיּה, ׁשֶ ִפּלָ יר, ִנּצּוַח, ִנּגּון, ּתְ יל, ׁשִ ּכִ ָרָכה, ַמׂשְ ֵרי, ּבְ ַאׁשְ
דֹוׁש.  דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהְמֻיָחד ַהּגָ ׁשִ לּוִלים ּבְ ֵהם ּכְ ע, ׁשֶ ש, ְמֻרּבָ ּלָ פּול, ְמׁשֻ ׁשּוט, ּכָ יר ּפָ ׁשִ
זֶה(: ָאֶלף  ֵהם ֵאל ֱאֹלִהים )ּכָ ִמּלּוָאם, ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ּבְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵני ׁשְ ּוִבְזכּות ְוֹכַח ַהׁשְ
ֹכַח  ים, ּבְ ִהּלִ ר ּתְ ִמְסּפַ ר תפ"ה, ּכְ ִמְסּפָ ֵהם עֹוִלים ּבְ ָלֶמד, ָאֶלף ָלֶמד ֵהי יֹוד ֵמם, ׁשֶ

ָלִלי, ָאֵמן: ּקּון ַהּכְ הּוא ּתִ ִרית, ׁשֶ ִני ְלִתּקּון ַהּבְ ַזּכֵ מֹות ּתְ ֵ ֵאלּו ַהּשׁ
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טז

י ָחִסיִתי ָבְך:א.  ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד, ׁשָ ִמְכּתָ

ל ָעֶליָך:ב.  ה, טֹוָבִתי ּבַ ָאַמְרּתְ ַליֹהָוה ֲאֹדָני ָאּתָ

ל ֶחְפִצי ג.  יֵרי ּכָ ה, ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ִלְקדֹוׁשִ
ָבם:

יֶהם ד.  ִנְסּכֵ יְך  ַאּסִ ל  ּבַ ָמָהרּו,  ַאֵחר  בֹוָתם  ַעּצְ ִיְרּבּו 
ָפָתי: מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ָ ם, ּוַבל ֶאׂשּ ִמּדָ

ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:ה.  ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאּתָ

ְפָרה ָעָלי:ו.  ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ

רּוִני ז.  ר ְיָעָצִני, ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ֲאָבֵרְך ֶאת ְיֹהָוה ֲאׁשֶ
ִכְליֹוָתי:

ל ֶאּמֹוט:ח.  י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד, ּכִ יִתי ְיֹהָוה ְלֶנְגּדִ ּוִ ׁשִ

ּכֹן ט.  ִיׁשְ ִרי  ׂשָ ּבְ ַאף  בֹוִדי,  ּכְ ֶגל  ַוּיָ י  ִלּבִ ַמח  ׂשָ ָלֵכן 
ָלֶבַטח:

ֲחִסיְדָך י.  ן  ִתּתֵ ֹלא  אֹול,  ִלׁשְ י  ַנְפׁשִ ַתֲעֹזב  ֹלא  י  ּכִ
ַחת: ִלְראֹות ׁשָ

ֶניָך, יא.  ּפָ ֶאת  ָמחֹות  ׂשְ ׂשַֹבע  ים,  ַחּיִ ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני 
יִמיְנָך ֶנַצח: ְנִעמֹות ּבִ
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לב

סּוי ֲחָטָאה:א.  ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל, ַאׁשְ ּכִ ְלָדִוד ַמׂשְ

רּוחֹו ב.  ֵרי ָאָדם ֹלא ַיְחׁשֹב ְיֹהָוה לֹו ָעֹון, ְוֵאין ּבְ ַאׁשְ
ה: ְרִמּיָ

ל ַהּיֹום:ג.  ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לּו ֲעָצָמי, ּבְ י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ ּכִ

י ד.  ּדִ ְלׁשַ ְך  ֶנְהּפַ ָיֶדָך,  ָעַלי  ד  ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ּכִ
ַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: ּבְ

י אֹוֶדה ה.  יִתי, ָאַמְרּתִ אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני ֹלא ִכּסִ ַחּטָ
אִתי  ַחּטָ ֲעֹון  אָת  ָנׂשָ ה  ְוַאּתָ ַליֹהָוה,  ַעי  ְפׁשָ ֲעֵלי 

ֶסָלה:

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמֹצא, ַרק ו.  ל ּכָ ּלֵ ַעל ֹזאת ִיְתּפַ
יעּו: ים ֵאָליו ֹלא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ ְלׁשֵ

סֹוְבֵבִני ז.  ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני, ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי*** ִמּצַ ַאּתָ
ֶסָלה:

ָעֶליָך ח.  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך,  זּו  ֶדֶרְך  ּבְ ְואֹוְרָך  יְלָך  ּכִ ַאׂשְ
ֵעיִני:

ָוֶרֶסן ט.  ֶמֶתג  ּבְ ָהִבין,  ֵאין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ ְהיּו  ּתִ ַאל 
ל ְקֹרב ֵאֶליָך: ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ

אן ָצִריְך ְלַהְפִסיק ְמַעט )לקו"מ ח"א ִסיָמן רי"ג(  *** ּכָ
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ֶחֶסד י.  יֹהָוה  ּבַ ְוַהּבֹוֵטַח  ע,  ָלָרׁשָ ַמְכאֹוִבים  ים  ַרּבִ
ְיסֹוְבֶבּנּו:

ֵרי יא.  ִיׁשְ ל  ּכָ ְוַהְרִנינּו  יִקים,  ַצּדִ ְוִגילּו  ַביֹהָוה  ְמחּו  ׂשִ
ֵלב:

מא

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:א.  ַלְמַנּצֵ

ֵטהּו ְיֹהָוה:ב.  יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל, ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַאׁשְ

ֵנהּו ג.  ּתְ ָאֶרץ, ְוַאל ּתִ ר ּבָ ַ ְמֵרהּו ִויַחּיֵהּו ְוֻאׁשּ ְיֹהָוה ִיׁשְ
ֶנֶפׁש ֹאְיָביו: ּבְ

ָהַפְכּתָ ד.  בֹו  ּכָ ִמׁשְ ל  ּכָ ָוי,  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ִיְסָעֶדּנּו  ְיֹהָוה 
ְבָחְליֹו:

י ָחָטאִתי ה.  י ּכִ ִני, ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיֹהָוה ָחּנֵ ֲאִני ָאַמְרּתִ
ָלְך:

מֹו:ו.  אֹוְיַבי ֹיאְמרּו ַרע ִלי, ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ

ץ ָאֶון לֹו, ז.  ר, ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ ְוִאם ּבָ
ר: ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ

ָרָעה ח.  בּו  ַיְחׁשְ ָעַלי  ׂשְֹנָאי,  ל  ּכָ ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד 
ִלי:
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יֹוִסיף ט.  ֹלא  ַכב  ׁשָ ר  ַוֲאׁשֶ ּבֹו,  ָיצּוק  ַעל  ִלּיַ ּבְ ַבר  ּדְ
ָלקּום:

ַלְחִמי, י.  י בֹו אֹוֵכל  ַטְחּתִ ּבָ ר  ֲאׁשֶ לֹוִמי  ׁשְ ם ִאיׁש  ּגַ
יל ָעַלי ָעֵקב: ִהְגּדִ

ָמה ָלֶהם:יא.  ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני, ַוֲאׁשַ ה ְיֹהָוה ָחּנֵ ְוַאּתָ

ֹאְיִבי יב.  ָיִריַע  ֹלא  י  ּכִ י,  ּבִ ָחַפְצּתָ  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֹזאת  ּבְ
ָעָלי:

יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם:יג.  ּצִ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ַוֲאִני ּבְ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, יד.  רּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּבָ
ָאֵמן ְוָאֵמן:

מב

יל ִלְבֵני ֹקַרח:א.  ּכִ ַח ַמׂשְ ַלְמַנּצֵ

ַתֲעֹרג ב.  י  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ ָמִים,  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲעֹרג  ּתַ ל  ַאּיָ ּכְ
ֵאֶליָך ֱאֹלִהים:

ָאבֹוא ג.  ָמַתי  ָחי,  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה 
ֵני ֱאֹלִהים: ְוֵאָרֶאה ּפְ

ֱאֹמר ֵאַלי ד.  י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּבֶ ָהְיָתה ּלִ
ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך: ּכָ
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ֶאֱעֹבר ה.  י  ּכִ י,  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָכה  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ֶאְזּכְ ה  ֵאּלֶ
ה ְותֹוָדה  קֹול ִרּנָ ית ֱאֹלִהים, ּבְ ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ  ּבַ

      ָהמֹון חֹוֵגג:

הֹוִחיִלי ו.  ָעָלי,  ֱהִמי  ַוּתֶ י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה 
ָניו: י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֵלאֹלִהים ּכִ

ְרָך ז.  ֶאְזּכָ ן  ַעל־ּכֵ ּתֹוָחח,  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ֱאֹלַהי, 
ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ

ֶריָך ח.  ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ּכָ הֹום ֶאל ּתְ ּתְ
יָך ָעַלי ָעָברּו: ְוַגּלֶ

ה ט.  ִפּלָ י ּתְ יֹרה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יֹוָמם ְיַצּוֶ
י: ְלֵאל ַחּיָ

ֹקֵדר י.  ה  ָלּמָ ִני,  ַכְחּתָ ׁשְ ָלָמה  ַסְלִעי  ְלֵאל  אֹוְמָרה 
ַלַחץ אֹוֵיב: ֵאֵלְך ּבְ

ֵאַלי יא.  ָאְמָרם  ּבְ צֹוְרָרי,  ֵחְרפּוִני  ַעְצמֹוַתי  ּבְ ֶרַצח  ּבְ
ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך: ּכָ

הֹוִחיִלי יב.  ָעָלי,  ֱהִמי  ּתֶ ּוַמה  י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה 
ַני ֵואֹלָהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּוֹעת ּפָ ֵלאֹלִהים ּכִ
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נט

אּול א.  ֹלַח ׁשָ ׁשְ ם, ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ ַלְמַנּצֵ
ִית ַלֲהִמיתֹו: ְמרּו ֶאת ַהּבַ ׁשְ ַוּיִ

ֵבִני:ב.  ּגְ ׂשַ ִמְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמֹאְיַבי, ֱאֹלָהי, ּמִ ַהּצִ

יֵעִני:ג.  י ָדִמים הֹוׁשִ יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון, ּוֵמַאְנׁשֵ ַהּצִ

ִעי ד.  י, ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים, ֹלא ִפׁשְ י ִהּנֵה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ ּכִ
אִתי ְיֹהָוה : ְוֹלא ַחּטָ

ִלי ָעֹון ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו, עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה:ה.  ּבְ

ָרֵאל, ו.  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ
ְגֵדי ָאֶון  ל ּבֹ ֹחן ּכָ ל ַהּגֹוִים, ַאל ּתָ  ָהִקיָצה ִלְפֹקד ּכָ

     ֶסָלה:

ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר:ז.  ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ

י ח.  ּכִ ְפתֹוֵתיֶהם,  ׂשִ ּבְ ֲחָרבֹות  ִפיֶהם  ּבְ יעּון  ַיּבִ ִהּנֵה 
ִמי ׁשֵֹמַע:

ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים:ט.  ַחק ָלמֹו, ּתִ ׂשְ ה ְיֹהָוה ּתִ ְוַאּתָ

י:י.  ּבִ ּגַ י ֱאֹלִהים ִמׂשְ ֹמָרה, ּכִ ֻעזֹּו ֵאֶליָך ֶאׁשְ

ֵמִני, ֱאֹלִהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי:יא.  י ְיַקּדְ ֱאֹלֵהי ַחְסּדִ
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ְבֵחיְלָך יב.  ֲהִניֵעמֹו  י,  ַעּמִ חּו  ּכְ ִיׁשְ ן  ּפֶ ַהְרֵגם  ּתַ ַאל 
נּו ֲאֹדָני: ְוהֹוִריֵדמֹו, ָמִגּנֵ

ִבְגאֹוָנם, יג.  ְכדּו  ְוִיּלָ ָפֵתימֹו  ׂשְ ַבר  ּדְ ימֹו  ּפִ את  ַחּטַ
רּו: ַחׁש ְיַסּפֵ ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ

ל יד.  י ֱאֹלִהים ֹמׁשֵ ה ְוֵאיֵנמֹו, ְוֵיְדעּו ּכִ ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ ּכַ
ַיֲעֹקב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: ּבְ

ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר:טו.  בּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ְוָיׁשֻ

ִלינּו:טז.  עּו ַוּיָ ּבְ ה ְיִניעּון ֶלֱאֹכל, ִאם ֹלא ִיׂשְ ֵהּמָ

ָהִייָת יז.  י  ּכִ ָך,  ַחְסּדֶ ַלּבֶֹקר  ן  ַוֲאַרּנֵ ֻעזֶָּך  יר  ָאׁשִ ַוֲאִני 
יֹום ַצר ִלי: ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ ִמׂשְ

ֱאֹלֵהי יח.  י  ּבִ ּגַ ִמׂשְ ֱאֹלִהים  י  ּכִ ָרה,  ֲאַזּמֵ ֵאֶליָך  י  ֻעזִּ
י: ַחְסּדִ

עז

ַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור:א.  ַלְמַנּצֵ

ֱאֹלִהים ב.  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה,  ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי 
ְוַהֲאִזין ֵאָלי:

ָרה ְוֹלא ג.  י, ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ ָרׁשְ יֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני ּדָ ּבְ
י: ֵחם ַנְפׁשִ ָתפּוג, ֵמֲאָנה ִהּנָ
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ף רּוִחי ד.  יָחה ְוִתְתַעּטֵ ָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה, ָאׂשִ ֶאְזּכְ
ֶסָלה:

ר:ה.  י ְוֹלא ֲאַדּבֵ ֻמרֹות ֵעיָני, ִנְפַעְמּתִ ָאַחְזּתָ ׁשְ

נֹות עֹוָלִמים:ו.  ֶדם, ׁשְ י ָיִמים ִמּקֶ ְבּתִ ַ ִחׁשּ

יָחה, ז.  ָאׂשִ ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה,  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי  ָרה  ֶאְזּכְ
ׂש רּוִחי: ַוְיַחּפֵ

ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאֹדָני, ְוֹלא ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד:ח. 

ַמר ֹאֶמר ְלֹדר ָוֹדר:ט.  ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו, ּגָ

ַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה:י.  ַכח ַחּנֹות ֵאל, ִאם ָקַפץ ּבְ ֲהׁשָ

נֹות ְיִמין ֶעְליֹון:יא.  ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא, ׁשְ

ְלֶאָך:יב.  ֶדם ּפִ ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה, ּכִ

יָחה:יג.  ֳעֶלָך, ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאׂשִ ְוָהִגיִתי ְבָכל ּפָ

אֹלִהים:יד.  דֹול ּכֵ ָך, ִמי ֵאל ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש ּדַ ֱאֹלִהים, ּבַ

ים ֻעזֶָּך:טו.  ה ֶפֶלא, הֹוַדְעּתָ ָבַעּמִ ה ָהֵאל ֹעׂשֵ ַאּתָ

ֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה:טז.  ָך, ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ ּגָ

זּו יז.  ִים ָיִחילּו, ַאף ִיְרּגְ ִים ֱאֹלִהים, ָראּוָך ּמַ ָראּוָך ּמַ
ְתֹהמֹות:
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ָחִקים, ַאף ֲחָצֶציָך יח.  ֹזְרמּו ַמִים ָעבֹות, קֹול ָנְתנּו ׁשְ
כּו: ִיְתַהּלָ

ָרְגָזה יט.  ֵבל,  ּתֵ ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ל  ְלּגַ ּגַ ּבַ ַרַעְמָך  קֹול 
ְרַעׁש ָהָאֶרץ: ַוּתִ

בֹוֶתיָך ֹלא כ.  ים, ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ָך ּוׁשְ ְרּכֶ ם ּדַ ּיָ ּבַ
ֹנָדעּו:

ה ְוַאֲהֹרן:כא.  ַיד ֹמׁשֶ ָך, ּבְ ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ

צ

ה א.  ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ֲאֹדָני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמׁשֶ ִפּלָ ּתְ
ֹדר ָוֹדר: נּו ּבְ ָהִייָת ּלָ

חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ב.  דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ ּבְ
ה ֵאל: ַעד עֹוָלם ַאּתָ

א, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם:ג.  ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ּתָ

ַיֲעֹבר, ד.  י  ּכִ ֶאְתמֹול  יֹום  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ִנים  ׁשָ ֶאֶלף  י  ּכִ
ְיָלה: מּוָרה ַבּלָ ְוַאׁשְ

ָחִציר ַיֲחֹלף:ה.  ֶקר ּכֶ ּבֹ ָנה ִיְהיּו, ּבַ ם ׁשֵ ְזַרְמּתָ

ֶקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש:ו.  ּבֹ ּבַ

ָך, ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו:ז.  י ָכִלינּו ְבַאּפֶ ּכִ
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ֶניָך:ח.  ָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ ה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ ׁשַ

ְכמֹו ט.  ֵנינּו  ׁשָ ינּו  ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך,  נּו  ּפָ ָיֵמינּו  ָכל  י  ּכִ
ֶהֶגה:

ְגבּוֹרת י.  ּבִ ְוִאם  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ נֹוֵתינּו ָבֶהם  ׁשְ ְיֵמי 
ִחיׁש  ָגז  י  ּכִ ָוָאֶון,  ָעָמל  ם  ְוָרְהּבָ ָנה,  ׁשָ מֹוִנים   ׁשְ

ֻעָפה:       ַוּנָ

ָך, ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך:יא.  ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאּפֶ

ן הֹוַדע, ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה:יב.  ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ

ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך:יג.  ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי, ְוִהּנָ

ָכל יד.  ּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנה  ּוְנַרּנְ ָך,  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר  ֵענּו  ּבְ ׂשַ
ָיֵמינּו:

נֹות ָרִאינּו ָרָעה:טו.  יָתנּו, ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ׂשַ

ֵניֶהם:טז.  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ

ָיֵדינּו יז.  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ

קה

ים א.  ָבַעּמִ הֹוִדיעּו  מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליֹהָוה  הֹודּו 
ֲעִלילֹוָתיו:
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ָכל ִנְפְלאֹוָתיו:ב.  יחּו ּבְ רּו לֹו, ׂשִ ירּו לֹו ַזּמְ ׁשִ

י ְיֹהָוה:ג.  ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו, ִיׂשְ ׁשֵ ִהְתַהְללּו ּבְ

ִמיד:ד.  ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיֹהָוה ְוֻעזֹּו, ּבַ ּדִ

ֵטי ה.  ּפְ ּוִמׁשְ ֹמְפָתיו  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו 
ִפיו:

ִחיָריו:ו.  ֵני ַיֲעֹקב ּבְ זֶַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ּבְ

ָטיו:ז.  ּפָ ָכל ָהָאֶרץ ִמׁשְ הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ּבְ

ה ְלֶאֶלף ּדֹור:ח.  ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ

ָחק:ט.  בּוָעתֹו ְלִיׂשְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם, ּוׁשְ ר ּכָ ֲאׁשֶ

ִרית עֹוָלם:י.  ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק, ְלִיׂשְ ַוּיַ

ָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:יא.  ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ

ּה:יב.  ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר, ּכִ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסּפָ ּבִ

ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר:יג.  כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ִמּמַ ְתַהּלְ ַוּיִ

ָקם, ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים:יד.  יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ֹלא ִהּנִ

ֵרעּו:טו.  יָחי, ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ עּו ִבְמׁשִ ּגְ ַאל ּתִ

ָבר:טז.  ה ֶלֶחם ׁשָ ל ַמּטֵ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ, ּכָ ַוּיִ

ר יֹוֵסף:יז.  ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש, ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ׁשָ

ָאה ַנְפׁשֹו:יח.  ְרזֶל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו, ּבַ ִעּנּו ַבּכֶ
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ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו, ִאְמַרת ְיֹהָוה ְצָרָפְתהּו:יט. 

ֵחהּו:כ.  ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ יֵרהּו, ֹמׁשֵ ַלח ֶמֶלְך ַוַיּתִ ׁשָ

ָכל ִקְנָינֹו:כא.  ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו, ּוֹמׁשֵ ׂשָ

ם:כב.  ַנְפׁשֹו, ּוְזֵקָניו ְיַחּכֵ ָריו ּבְ ֶלְאֹסר ׂשָ

ֶאֶרץ ָחם:כג.  ר ּבְ ָרֵאל ִמְצָרִים, ְוַיֲעֹקב ּגָ ֹבא ִיׂשְ ַוּיָ

ָריו:כד.  ֲעִצֵמהּו ִמּצָ ַוּיֶֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד, ַוּיַ

ֲעָבָדיו:כה.  ל ּבַ ֹנא ַעּמֹו, ְלִהְתַנּכֵ ם ִלׂשְ ָהַפְך ִלּבָ

ַחר ּבֹו:כו.  ר ּבָ ה ַעְבּדֹו, ַאֲהֹרן ֲאׁשֶ ַלח ֹמׁשֶ ׁשָ

ֶאֶרץ ָחם:כז.  ְבֵרי ֹאתֹוָתיו, ּוֹמְפִתים ּבְ מּו ָבם ּדִ ׂשָ

ָברֹו:כח.  ְך, ְוֹלא ָמרּו ֶאת ּדְ ְחׁשִ ְך ַוּיַ ַלח ֹחׁשֶ ׁשָ

ָגָתם:כט.  ֶמת ֶאת ּדְ ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם, ַוּיָ

ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם:ל.  ִעים, ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ ׁשָ

בּוָלם:לא.  ָכל ּגְ ים ּבְ ּנִ ֹבא ָעֹרב, ּכִ ָאַמר ַוּיָ

ַאְרָצם:לב.  ָרד, ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ ָנַתן ּגִ

בּוָלם:לג.  ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם, ַוְיׁשַ ְך ּגַ ַוּיַ

ר:לד.  ה, ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ ֹבא ַאְרּבֶ ָאַמר ַוּיָ

ִרי ַאְדָמָתם:לה.  ַאְרָצם, ַוּיֹאַכל ּפְ ב ּבְ ל ֵעׂשֶ ַוּיֹאַכל ּכָ
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ית ְלָכל אֹוָנם:לו.  ַאְרָצם, ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ְך ּכָ ַוּיַ

ל:לז.  ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב, ְוֵאין ּבִ ַוּיֹוִציֵאם ּבְ

ם ֲעֵליֶהם:לח.  ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם, ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ ׂשָ

ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך, ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה:לט.  ּפָ

יֵעם:מ.  ּבִ ַמִים ַיׂשְ ָלו, ְוֶלֶחם ׁשָ ֵבא ׂשְ ַאל ַוּיָ ׁשָ

ּיֹות ָנָהר:מא.  ּצִ זּובּו ָמִים, ָהְלכּו ּבַ ַתח צּור ַוּיָ ּפָ

ַבר ָקְדׁשֹו, ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:מב.  י ָזַכר ֶאת ּדְ ּכִ

ִחיָריו:מג.  ה ֶאת ּבְ ִרּנָ ׂשֹון, ּבְ ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ

ים ִייָרׁשּו:מד.  ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים, ַוֲעַמל ְלֻאּמִ ּתֵ ַוּיִ

יו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו, ַהְללּוָיּה:מה.  ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ ּבַ

קלז

ָזְכֵרנּו א.  ּבְ ִכינּו,  ּבָ ם  ּגַ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ֶבל  ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל 
ֶאת ִצּיֹון:

רֹוֵתינּו:ב.  ּנֹ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה, ּתָ ַעל ֲעָרִבים ּבְ

ְותֹוָלֵלינּו ג.  יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ
יר ִצּיֹון: ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה,ׁשִ ׂשִ

יר ְיֹהָוה, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר:ד.  יר ֶאת ׁשִ ֵאיְך ָנׁשִ
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ח ְיִמיִני:ה.  ּכַ ׁשְ ָלִים, ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ

ֹלא ו.  ִאם  ֵרִכי,  ֶאְזּכְ ֹלא  ִאם  י  ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני  ק  ְדּבַ ּתִ
ְמָחִתי: ָלִים ַעל ֹראׁש ׂשִ ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

ָלִים, ָהֹאְמִרים ז.  ְזֹכר ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
ּה: ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

ֶאת ח.  ָלְך  ם  ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ דּוָדה,  ְ ַהׁשּ ֶבל  ּבָ ת  ּבַ
ַמְלּתְ ָלנּו: ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ּגְ

ַלע:ט.  ץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

קנ

ְרִקיַע ֻעזֹּו: א.  ָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ּבְ

ֹרב ּגְֻדלֹו:ב.  ַהְללּוהּו ִבְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהּו ּכְ

ֵנֶבל ְוִכּנֹור:ג.  ֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ּבְ

ים ְועּוָגב:ד.  ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ְבּ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:ה.  ַמע, ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ

ל ָיּה, ַהְללּוָיּה:ו.  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

סּוִקים ֵאּלּו: ה ּפְ לֹוׁשָ ְזמֹוִרים ֹיאַמר ׁשְ ְלַאַחר ִסּיּום ַהּמִ

ָרֵאל:  ַמח ִיׂשְ בּות ַעּמֹו, ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיׂשְ ׁשּוב ְיֹהָוה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ
ִעים  ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ ְעְזֵרם ְיֹהָוה ַוְיַפּלְ ֵעת ָצָרה: ַוּיַ יִקים ֵמְיֹהָוה, ָמעּוזָּם ּבְ ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ

י ָחסּו בֹו: יֵעם ּכִ ְויֹוׁשִ
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י ָנַתן ַזַצ"ל: ה זֹו, ְיָסָדּה מֹוֵרנּו ַרּבִ ִפּלָ ְך טֹוב לֹוַמר ּתְ ַאַחר־ּכָ

ַמח  ֶאׂשְ ָאֹנִכי  יִחי  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי,  ּבְ ֵלאֹלַהי  ָרה  ֲאַזּמְ י,  ַחּיָ ּבְ ַליֹהָוה  יָרה  ָאׁשִ
ְך,  יָרה ּלָ יר ָחָדׁש ָאׁשִ רּו לֹו: ֱאֹלִהים, ׁשִ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור, ּבְ יֹהָוה: הֹודּו ַליֹהָוה ּבְ ּבַ
ִני ְיֹהָוה  ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור: ּכִ יֹון ּבְ ְך: ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל, ֲעֵלי ִהּגָ ָרה ּלָ ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזּמְ ּבְ

ן: י ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלָך, ּבְ ּבְ

ַהּבֹוֵחר  ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ִרּבֹון  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ּבֹוֵרא  ּכֹל,  ֲאדֹון  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ה ְלעֹוֵרר  ֶאְזּכֶ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ יֵרי ִזְמָרה, ָעְזֵרִני ְוָחּנֵ ׁשִ ּבְ
ּוִבְזכּות  ים.  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ּוְלַגּלֹות  ּוְלהֹוִציא 
ְנִגיָנה,  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְלָפֶניָך,  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו 
ִנּגּון,  ִנּצּוַח,  יר,  ׁשִ יל,  ּכִ ַמׂשְ ָרָכה,  ּבְ ֵרי,  ַאׁשְ ֵהם:  ׁשֶ ים,  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ּוִבְזכּות  סּוִקים  ַהּפְ ּוִבְזכּות  ְזמֹוִרים  ַהּמִ ְזכּות  ּבִ ַהְללּוָיּה:  ִמְזמֹור,  הֹוָדָאה,  ה,  ִפּלָ ּתְ
י  ֵמָראׁשֵ ֵמֶהם  ַהּיֹוְצִאים  מֹות  ֵ ְוַהּשׁ ְוַטֲעֵמיֶהם  ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם  ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם  בֹוֵתיֶהם  ּתֵ
יִקים,  ָרה ַצּדִ ל ָהֲעׂשָ לֹום, ִעם ּכָ ָ ֶלְך, ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ בֹות, ּוִבְזכּות ּדָ בֹות ּוִמּסֹוֵפי ּתֵ ּתֵ
נּו  ַרּבֵ ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַנַחל  עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ּדִ ַהּצַ ּוִבְזכּות  ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ְסדּו  ּיָ ׁשֶ
ן לֹוַמר ֵאּלּו  ה ְוִתּקֵ ּלָ ר ּגִ ן ֵפיֶגא, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֲאׁשֶ ַנְחָמן ּבֶ
יִקים ְוַהֲחִסיִדים  ּדִ ל ַהּצַ ִרית, ּוִבְזכּות ּכָ ּקּון ַהּבְ ִביל ּתִ ׁשְ ים ּבִ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ָהֲעׂשָ
ֶקִרי,  ּפֹות  ַהּטִ ל  ּכָ ְלהֹוִציא  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִני,  ּוְתָחּנֵ ִני  ַזּכֵ ּתְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
)ִאם אֹוֵמר ַחס  ָרצֹון,  ּבְ ין  ּבֵ ֹאֶנס  ּבְ ין  ּבֵ ֵמִזיד,  ּבְ ין  ּבֵ ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ ָלה,  ְלַבּטָ י  ּנִ ִמּמֶ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ
ַלְיָלה זֶה ַעל־ְיֵדי ִמְקֵרה  י ּבְ ּנִ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ּפֹות ׁשֶ ל ַהּטִ ְיָלה, ֹיאַמר: ּוִבְפָרט ּכָ אֹותֹו ַהּלַ ן לֹו ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ִביל ִמְקֶרה ׁשֶ ׁשְ לֹום ּבִ ְוׁשָ

דֹוָלה ּוְבֹכֲחָך  ים ּוְבֶחְמָלְתָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ּבְ ם ֶאְזּכֶ ּלָ ים(, ּכֻ ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָרה ִלי ּבַ ּקָ ַלְיָלה, ׁשֶ

רּו  זְּ ְפלּו ְוִנְתּפַ ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ְטִרין ָאֳחָרִנין, ִמּכָ ִלּפֹות ּוֵמַהּסִ דֹול, ְלהֹוִציָאם ֵמַהּקְ ַהּגָ
ה  ר ּוְתַכּלֶ ר ְוַתֲהֹרג ּוְתַעּקֵ ּבֵ ח. ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ ם, ְוַאל ִיּדַ חּו ְלׁשָ ְוָנפֹוצּו ְוִנּדְ
ַעל־ְיֵדי  ְונֹוְצרּו  ְוִנְבְראּו  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ְוִליִלין,  ִדין  ְוׁשֵ ָהרּוִחין  ְוָכל  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ
ֵמֶהם  ְוִתְגֹזל  ְותֹוִציא  ִחּיּוָתם,  ֵמֶהם  ְוָתִסיר  ָלה,  ְלַבּטָ י  ּנִ ִמּמֶ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ּפֹות,  ַהּטִ ֵאּלּו 

ְלעּו: ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ה, ְוָכל ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ַהִחּיּות ּדִ

ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ן  ַהּדָ ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ים,  ַהַחּיִ ַחי  ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
י  ָיַדְעּתִ ּופֹוִדי.  ּגֹוֲאִלי  ָאִבי,  ָאִבי  ְלֵהיִטיב.  ה  ּוַמְרּבֶ ֶחֶסד  ֶהָחֵפץ  ִמיד,  ּתָ ְזכּות  ְלַכף 
ׁשֹוֵגג,  נּו ִלי ּבְ ּמְ ְזּדַ ּנִ ְקרֹות ׁשֶ ַהּמִ ַע ֲאִפּלּו ּבְ ב ְוַהּפֹוׁשֵ ַעְצִמי ַהַחּיָ י ֲאִני ּבְ י, ּכִ ְיֹהָוה ָיַדְעּתִ
ֻטְמָאה  ִליֵדי  אִתי  ּבָ ׁשֶ ַעד  ּיֹום,  ּבַ י  ְוִהְרַהְרּתִ ָלל  ּכְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת  י  ַמְרּתִ ׁשָ ֹלא  י  ּכִ
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י ַמה  ַחְתּתִ י, ְוׁשִ ַרְמּתִ ּגָ ֶ י ַמה ּשׁ י, ְוָגַרְמּתִ ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ י ַמה ּשׁ ְיָלה, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִקְלַקְלּתִ ּלַ ּבַ
י ִלי ָרָעה. ָמה ֹאַמר,  ַמְלּתִ י ּגָ י, ּכִ י, אֹוי ְלַנְפׁשִ י. אֹוי אֹוי אֹוי, אֹוָיה ַעל ַנְפׁשִ ַחְתּתִ ּשִׁ ֶ ּשׁ
ק. ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת  ר, ָמה ֶאְצַטּדָ ק. ָמה ֹאַמר, ָמה ֲאַדּבֵ ר, ָמה ֶאְצַטּדָ ָמה ֲאַדּבֵ
ה, ָמֵלא ִטּנּוִפים  ה ּוְכִלּמָ ה, ִהְנִני ְלָפֶניָך ָמֵלא ּבּוׁשָ ָמה ַרּבָ ַאׁשְ ֲעוֹוִני. ִהְנִני ְלָפֶניָך ּבְ
אּוַכל ְלַכּנֹות ּבֹו ֹעֶצם  עֹוָלם ׁשֶ ְוִלְכלּוִכים, ָמֵלא ּתֹוֵעבֹות ָרעֹות, ְוֵאין ׁשּום ָלׁשֹון ּבָ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֶפׁש, ַמר ִלי ְמֹאד, ָאִבי ׁשֶ י ָנַגע ַעד ַהּנֶ י ַרע ָוַמר, ּכִ ׁש ָעַלי, ּכִ ּיֵ ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ
י ָמָרה ִלי ְמֹאד, ַעד  י ַנְפׁשִ ל ָהעֹוָלִמים. ְרֵאה ַאְנָחִתי ְוֶאְנָקִתי, ּכִ ַמר ִלי ְמֹאד, ִרּבֹון ּכָ
ַמִים  ְבֵהי ׁשָ ר ַעד ּגָ י, ֲאׁשֶ ר ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות ֵמֹעֶצם ְמִרירּות ַנְפׁשִ ֲאׁשֶ
ַעת  ֶות. ֶאת ֻקּבַ ים ָמִרים ּוְמרּוִרים ִמּמָ ה, ַחּיִ ֵאּלֶ ים ּכָ ה ִלי ַחּיִ י, ָלּמָ ַחּיַ י ּבְ י ַקְצּתִ יַע, ּכִ ַיּגִ

י: ִתית, ָמִצית, ַנְפׁשִ ְרֵעָלה  ׁשָ ּכֹוס ַהּתַ

ָהֲעצּוִמים  דֹוִלים,  ַהּגְ ָגִמים  ַהּפְ ְוֹעֶצם  ִרּבּוי  ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֹזאת  ן  ְלַתּקֵ אּוַכל  ֵאיְך  ה  ְוַעּתָ ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה  ים  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים, 
י, ַוֲאִני  י־ֵכן ָיַדְעּתִ י. ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ַחְתּתִ ר ׁשִ ן ֶאת ֲאׁשֶ מֹוִני ְלַתּקֵ ה ַנַער ּכָ ה ִיְזּכֶ ּוַבּמֶ
ְקָוה, ַוֲעַדִין  ָלל, ַוֲעַדִין ֵיׁש ִלי ּתִ עֹוָלם ּכְ י ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ֵלָמה, ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ ַמֲאִמין ּבֶ

י ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו: י ֹלא ָתְמנּו, ּכִ י ְיֹהָוה ּכִ י ַחְסּדֵ י ֵמְיֹהָוה, ּכִ ֹלא ָאְבָדה ּתֹוַחְלּתִ

ִיְצָחק  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוַתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך,  אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵואֹלֵהי  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב,  ֵואֹלֵהי 
יָך ֵאֵלְך ְוֶאת  ֻחּקֶ ר ּבְ ה ֶאת ֲאׁשֶ ַרֵחם ָעַלי ְוַתֲעׂשֶ ּתְ ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ׁשֶ
ּוְתָגְרׁשֹו  ַהּיֵֶצר ָהָרע  ּבְ ְוִתְגַער  ְך,  ּלָ ד  ְעּבֶ ּתַ ִיְצִרי ְלִהׁשְ ְוָתֹכף ֶאת  ֹמר,  ֶטיָך ֶאׁשְ ּפָ ִמׁשְ
ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים  ה ִמּכָ ֵטִני ֵמַעּתָ יֵלִני ּוְתַפּלְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ה ְוַעד עֹוָלם, ְוִתׁשְ י ֵמַעּתָ ּנִ ִמּמֶ
ל ִמיֵני  ה ִמּכָ יֵלִני ֵמַעּתָ ּבּור, ְוַתּצִ ַגם ַהּדִ ַגם ָהְראּות ּוִמּפְ בֹות ָרעֹות ּוִמּפְ ֲחׁשָ ָרִעים ּוִמּמַ
ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ִמיד  ּתָ י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ

ה ְוַעד עֹוָלם: ְיָלה ֵמַעּתָ ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ ְקֶרה, ּבֵ יֵלִני ִמּמִ ְוַתּצִ

יָעה  הֹוׁשִ ל,  ַהּצֵ ל  ַהּצֵ י.  ַכּפָ ֵאֶליָך  י  ְחּתִ ּטַ ׁשִ ָחָזק.  ּגֹוֵאל  ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ֶמֶלְך  ָאִבינּו, 
אֹול  ַהּשְׁ ִמן  יֵלִני  ַהּצִ מֹוִני,  ּכָ ב  ְוַחּיָ ף  ִנְרּדָ ל  ַהּצֵ ֶות,  ַלּמָ ְלקּוִחים  ל  ַהּצֵ יָעה,  הֹוׁשִ
ֶאל  י  ִרְדּתִ ּבְ ָדִמי,  ּבְ ַצע  ּבֶ ַמה  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֹאַבד,  ְוֹלא  ְקָוה  ּתִ ִלי  ן  ּתֶ ּיֹות.  ְחּתִ ּתַ
ָקה ִלי, ָעְרֵבִני, ֲעֹרב  רֹום, ְיֹהָוה ָעׁשְ ָך. ָדלּו ֵעיַני ַלּמָ יד ֲאִמּתֶ ַחת, ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ ׁשַ
ִפי, ֵאין ִלי ׁשּום ָמנֹוס  א ּבְ י ֵאין ִלי ׁשּום ּכַֹח ֶאּלָ ֻקִני זִֵדים. ּכִ ָך ְלטֹוב, ַאל ַיַעׁשְ ַעְבּדְ
דֹוִלים, ַעל  י ִאם ָעֶליָך ְלַבד, ַעל ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְלַבד, ַעל ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ּוִמְבָטח, ּכִ
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ְמרּו ֶאת  ָ ּשׁ יִקים, ׁשֶ ּדִ ְצִחּיֹות ְוַעל ּכַֹח ּוְזכּות ַהּצַ ית, ַעל ֲחִנינֹוֶתיָך ַהּנִ ֶחְמָלְתָך ָהֲאִמּתִ
ֶהם  ּבָ ְיֵתדֹוַתי,  י  ַמְכּתִ ּתָ ֶהם  ּבָ ַאֲחָריו,  ֵלמּות  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ֵלמּות,  ַהּשְׁ ַתְכִלית  ּבְ ִרית  ַהּבְ
ן  אֹול, ֹלא ִתּתֵ י ִלׁשְ י ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ ה, ּכִ ְזכּוָתם ְוֹכָחם ֶאְבַטח ַוֲאַקּוֶ ֵמְך, ּבִ ֵען ְוֶאּסָ ָ ֶאּשׁ
מֹוִני  ּכָ ן  ֵדִני, ְרֵאה ְמֻסּכָ ּפְ ְיֹהָוה,  ֵטִני, ֲאָהּה  ַמּלְ ְיֹהָוה,  ַחת. ֲאָהּה  ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ
יָך ָעַלי  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ּכָ הֹום ֶאל ּתְ ים, ּתְ ֵלב ַיּמִ טֹוֵרף ּבְ
י. ָצפּו ַמִים ַעל  ּדּו ֶאֶבן ּבִ י, ַוּיַ ם. ָצְמתּו ַבּבֹור ַחּיָ ּפֹור, ֹאְיַבי ִחּנָ ּצִ ָעָברּו. צֹוד ָצדּוִני ּכַ
ְמָך ְיֹהָוה  ּיֹות ,  ָקָראִתי ׁשִ ְחּתִ ְמָך ְיֹהָוה, ִמּבֹור ּתַ י. ָקָראִתי ׁשִ י ִנְגָזְרּתִ י, ָאַמְרּתִ ֹראׁשִ

ּיֹות: ְחּתִ ִמּבֹור ּתַ

ם, ָמֵלא ֲחִנינֹות,  ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ֶחֶסד ִחּנָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִמיד, ְוִהְנִני  ְלנּו ָעֵלינּו ִלְקֹרא ֵאֶליָך ּתָ ָבר ִקּבַ ָמֵלא ַרֲחָמנּות, ָמֵלא טֹוב, ָמֵלא ָרצֹון. ּכְ
ה.  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְמֻגּנִ קֹומֹות  ִמּמְ זֶה,  ּכָ ָפל  ׁשָ קֹום  ִמּמָ ֵאֶליָך  קֹוֵרא  ְוִהְנִני  ָלֵתנּו,  ַקּבָ ְמַקּיֵם 
ְרָחב  ַבּמֶ ָעָנִני  ָיּה,  ָקָראִתי  ַצר  ַהּמֵ ִמן  ֲעָמִקים,  ֵמִעְמֵקי  ְיֹהָוה,  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ
יָחא  ִעְקבֹות ְמׁשִ ו ּבְ ַרְדנּו, ְוָיַרְדנּו ַעְכׁשָ ּיָ ים ָיַרְדנּו ְלָמקֹום ׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ָיּה. ְוִאם ּבַ
מֹו  ָרֵאל ְלתֹוָכם ֵמעֹוָלם, ּכְ ִיׂשְ ּלֹא ָיְרדּו  ָפִלים ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ ּוׁשְ ִלְמקֹומֹות ְנמּוִכים 
ים ַעְצֵמנּו,  י־ֵכן ֵאין ָאנּו ְמָיֲאׁשִ ָלִאים, ֵאין ְמַנֵחם ָלּה, ַאף־ַעל־ּפִ ֶרד ּפְ תּוב: ַוּתֵ ּכָ ׁשֶ
צּולֹות ָים,  יֵבנּו ִמּמְ נּו ַלֲהׁשִ ָבר ִהְבַטְחּתָ י ּכְ ָלל, ּכִ עֹוָלם ּכְ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ לֹום, ּבְ ַחס ְוׁשָ
ם ֹזאת,  צּולֹות ָים. ּוְכִתיב: ְוַאף ּגַ יב ִמּמְ יב, ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ תּוב: ָאַמר ֲאֹדָני ִמּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ם,  ִריִתי  ִאּתָ ים ְלַכּלָֹתם  ְלָהֵפר  ּבְ ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ּבִ

י ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם: ּכִ

ָך ִמן  עֹון ָקְדׁשְ ּבּוִרים ִמּמְ ַלח ִלי ּדִ מֹוִני, ְוִתׁשְ ם ּכָ יָך ְלִאּלֵ ַתח ּפִ ל עֹוָלם, ּפְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ אֹוְתָך,  ּוְלַפּיֵס  ְלַרּצֹות  אֹוְתָך,  ַח  ְלַנּצֵ אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַמִים,  ָ ַהּשׁ
ְלָפֶניָך,  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ָהֲעצּוִמים ֶאת  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ
ן ׁשּום  ֵאיִני יֹוֵדַע ְלַכּוֵ י ׁשֶ ַעְצמֹו, ְוַאף־ַעל־ּפִ לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ִאּלּו ֲאָמָרם ּדָ ּכְ
ָרצֹון  ְיִהי  ִמְזמֹוִרים,  ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהּנֹוָראֹות,  ָהֲעצּומֹות  נֹות  ּוָ ֵמַהּכַ ָנה  ּוָ ּכַ
ה ְלַבד,  ּפֶ ֵהא ֲחׁשּוָבה ְלָפֶניָך ָהֲאִמיָרה ּבַ ּתְ ָפֶניָך, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִמּלְ
ִלְפֵני  ְוִיְהיּו ֲאָמַרי ְלָרצֹון  ֶהם,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ נֹות  ּוָ ְוַהּכַ ל ַהּסֹודֹות  ּכָ י  ְנּתִ ְוִכּוַ י  ְגּתִ ִהּשַׂ ִאּלּו  ּכְ
ים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ר ַעְצִמי ְלָכל ַהּצַ ֵ ִליְך ְיָהִבי ָעֶליָך, ְוִהְנִני ְמַקּשׁ ֲאדֹון ּכֹל. ְוִהְנִני ַמׁשְ
ה,  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְלָכל  דֹוֵרנּו  ּבְ ׁשֶ
ן ֵפיֶגא, ַנ ַנְח  נּו ַנְחָמן ּבֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ ּדִ ּוִבְפָרט ְלַהּצַ
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ל ֵאּלּו  י ּכָ ָנָתם ָאַמְרּתִ ּוָ ם ְוַעל ּכַ ְעּתָ ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ְוַעל ּדַ
ָרה ִמיֵני  ל ָהֲעׂשָ ה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ּכָ ים, ּוִבְזכּוָתם ְוֹכָחם ֶאְזּכֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ָהֲעׂשָ
ע,  ְמֻרּבָ ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ פּול,  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ יר  ׁשִ ֵהם:  ׁשֶ ים,  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְנִגיָנה, 
ים  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵני ׁשֵ דֹוׁש ּוִבְזכּות ְוֹכַח ַהּשְׁ דֹול ְוַהּקָ ֻיָחד, ַהּגָ ְמָך ַהּמְ ׁשִ לּוִלים ּבְ ֵהם ּכְ ׁשֶ
זֶה(: אל"ף למ"ד, אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם,  ֵהם "ֵאל ֱאֹלִהים" )ּכָ ִמּלּוָאם, ׁשֶ ָהֵאּלּו ּבְ
ֵאּלּו  ֹכַח  ּבְ ים,  ִהּלִ ּתְ ר  ִמְסּפַ ּכְ ְוָחֵמׁש(,  מֹוִנים  ׁשְ ֵמאֹות  ע  )ַאְרּבַ תפ"ה  ר  ִמְסּפָ ּבְ עֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ָלָעם,  ּבְ ׁשֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶטן  ִמּבֶ ָלה  ְלַבּטָ ֶקִרי  ּפֹות  ַהּטִ ל  ּכָ ְלהֹוִציא  ִני  ַזּכֵ ּתְ מֹות  ֵ ַהּשׁ
ים.  ִהּלִ ת ֵסֶפר ּתְ ַ ֶנֶגד ְקֻדּשׁ ה ּכְ ִלּפָ ּקְ ִהיא ּבַ ָמּה ִעם ָהאֹוִתּיֹות עֹוֶלה תפ"ה, ׁשֶ ר ׁשְ ִמְסּפַ
ים "ֵאל ֱאֹלִהים",  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ֵני ַהּשׁ עֹוֵרר ַהּשְׁ ים ּתְ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ּוְבֹכַח ֵאּלּו ָהֲעׂשָ
ָלָעם,  ּבְ ׁשֶ ַהזֹּאת  ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶאת  ל  ּוְתַבּטֵ ה  ּוְתַכּלֶ ר  ּוְתַעּקֵ ְוַתְכִניַע,  ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ְוַתֲהֹרג, 
ָמּה  ׁשְ ְוִתְמֶחה  ּה,  ְוִקְרּבָ ְטָנּה  ִמּבִ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ּפֹות  ַהּטִ ל  ּכָ ְלַהְפִליט  אֹוָתּה  ְוַתְכִריַח 
ּנּו ֵאל.  ְטנֹו יֹוִריׁשֶ ַלע ַוְיִקיֶאּנּו, ִמּבִ תּוב: ַחִיל ּבָ ּכָ ְוִזְכָרּה ִמן ָהעֹוָלם, ּוְתַקּיֵם ִמְקָרא ׁשֶ
ּפֹות, ְותֹוִציא ְוִתְגֹזל ֵמֶהם ַהִחּיּות  ְבְראּו ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּטִ ּנִ ִלּפֹות, ׁשֶ ל ַהּקְ ְוַתֲהֹרג ּכָ
ם ּתֹוִציֵאם,  ּלָ ַגם ֵחְטא זֶה, ּכֻ ְלעּו ַעל־ְיֵדי ּפְ ּבָ דֹוׁשֹות ׁשֶ יצֹוצֹות ַהּקְ ה. ְוָכל ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
ַאֲהָבה  ַמִים ּבְ ל ָעֵלינּו ֹעל ַמְלכּות ׁשָ נּו ְלַקּבֵ ִנית, ּוְתַזּכֵ ה ׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ֵצם ּבִ ְוַתֲחֹזר ּוְתַקּבְ
ֵלם,  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ים טֹוִבים ּבֶ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ָיֵמינּו ּבְ ה ַלֲעֹסק ּכָ ִמיד, ְוִנְזּכֶ ּתָ
ָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין  ַעל־ מֹות ּדְ ׁשָ ים ְלָכל ַהּנְ ה ִלְבֹרא ּגּוִפים ְוֵכִלים ְקדֹוׁשִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ָלה: י ְלַבּטָ ּנִ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ּפֹות ֶקִרי, ׁשֶ ַגם ַהּטִ ים ַעל־ְיֵדי ּפְ ְיֵדי  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ

ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ֲעׂשֵ אֹוִנים,  ְוַרב  ּכַֹח,  יץ  ַאּמִ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ׁשֹוֵגג,  זֶה ּבְ ַגְמנּו ּבָ ּפָ ֶ ין ַמה ּשׁ י ַהּמַֹח, ּבֵ ַגם ִטּפֵ ִרית, ּפְ ַגם ַהּבְ ן ּפְ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ
ְמַחל ְוִתְסַלח ִלי, ֱאלֹוּהַ ְסִליחֹות,  ָרצֹון - ַעל ַהּכֹל ּתִ ין ּבְ ֹאֶנס, ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ין ּבְ ּבֵ
יִקים  ּדִ ְזכּות ַהּצַ ינּו ּבִ ַחּיֵ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ָגִמים ּבִ ל ַהּפְ ן ּכָ ה ְלַתּקֵ ה ִלְסֹלַח, ְוִנְזּכֶ ְרּבֶ ַחּנּון ַהּמַ
יק  ֹוֵכן ּפֹה, ַצּדִ יק ַהזֶּה ַהּשׁ ּדִ דֹוׁש ֹיאַמר: ּוִבְזכּות ַהּצַ ה )ִאם ִיְהֶיה ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ה  ׁשֶ ִטְלטּול ַהּקָ י ַעְצִמי ּבְ ת ַרְגַלי ְוִטְלַטְלּתִ ר ֲאִני ְמַכּתֵ ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן, ֲאׁשֶ

ֶעְזָרֵתנּו  ים, ַלֲעֹמד ּבְ דֹוׁשִ יו ַהּקְ ַחּיָ ר ִהְבִטיָחנּו ּבְ דֹוׁש ַהזֶּה ֲאׁשֶ יק ָהֱאֶמת ַהּקָ ּדִ ַח ַעל ֶקֶבר ַהּצַ ּטֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ִביל ָלבֹוא ֵהּנָ ׁשְ ּבִ

יִתי ַמה  ים. ְוִהּנֵה ָעׂשִ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ רּוָטה ִלְצָדָקה ְוֹנאַמר ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ן ּפְ דֹוׁש ְוִנּתֵ בֹוא ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ּנָ ׁשֶ ִמיד, ּכְ ֶסָלה ּתָ

ְוָהֲעוֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ַעל  ִלי  ר  ְוַכּפֵ ִלי,  ּוְסַלח  ִלי,  ּוְמַחל  ָעֶליָך(,  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ֲעׂשֵ ָעַלי,  ל  ּטָ ּמֻ ֶ ּשׁ

יַדי,  ּגִ ָס"ה  ּוׁשְ ֵאיָבַרי  ְרַמ"ח  ּבִ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי  ְוׁשֶ ָחָטאִתי  ׁשֶ ִעים,  ׁשָ ְוַהּפְ
ַמה  ּוִבְפָרט  ַהּגּוף,  ּכֹחֹות  ָאר  ּוִבׁשְ ים  חּוׁשִ ה  ָ ּוַבֲחִמּשׁ ה,  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ
ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַלל  ּכְ הּוא  ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ְפַגם  ּבִ ָך  ֶנְגּדְ י  ּוָפַגְמּתִ י  ְעּתִ ּוָפׁשַ ָחָטאִתי  ֶ ּשׁ
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ר,  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח  ְמַחל  ּתִ ַהּכֹל  ַעל  ַהזֶּה.  ַהּיֹום  ַעד  עּוַרי  ִמּנְ יִתי  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע 
ֵסִני ֵמֲעֹוִני,  ּבְ ּכַ דֹול. ֶהֶרב  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ מֹות  ֵ ל ַהּשׁ ּכָ א  ּוְתַמּלֵ ָמֵלא ַרֲחִמים, 
ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ ין.  ֶלג ַאְלּבִ ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני,  ַכּבְ ּתְ ְוֶאְטָהר,  ֵאִני ְבֵאזֹוב  ַחּטְ ּתְ אִתי ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחּטָ
ְמֵחה.  ֲעֹונֹוַתי  ְוָכל  ֵמֲחָטָאי,  ֶניָך  ּפָ ר  ַהְסּתֵ יָת.  ּכִ ּדִ ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ
ְוַחּטֹאֶתיָך  ֶעיָך ְלַמֲעִני,  ָאמּור: ָאֹנִכי ָאֹנִכי, הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ ַעי ְלַמַעְנָך,  ׁשָ ּפְ ְמֵחה 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֹכַח  ְזכּות  ּבִ ִמיד  ּתָ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ַרֲחִמים,  ּבְ ָעַלי  ֵלא  ְוִתּמָ ֶאְזּכֹור,  ֹלא 
ְוָלֹכף  ִיְצִרי  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכַֹח  ִלי  ן  ְוִתּתֵ ִמיד,  ּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ֵעיֶניָך,  ה עֹוד ָהַרע ּבְ י, ְוֹלא ֶאֱעׂשֶ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ם עֹוד ַמה ּשׁ ֲאָוִתי, ְוֹלא ֶאְפּגֹ ר ֶאת ּתַ ּבֵ ּוְלׁשַ
ם ַעל  ּגַ נּו, ׁשֶ ָבר ִהְבַטְחּתָ י ּכְ י ֹלא אֹוִסיף, ּכִ ַעְלּתִ ְוֹלא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ִאם ָאֶון ּפָ
ים, ִמן ַהּיֵֶצר ָהַרע ְוַכת  ּיִ ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ א ּבְ ֵצל ְלַהּבָ ה ְלִהּנָ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִפּלָ זֶה מֹוִעיל ּתְ
נּוִזים ּפֹה(  יִקים ַהּגְ ּדִ ְזכּות ַהּצַ דֹוׁש ַהזֶּה, ָעְזֵרִני ּבִ דֹוׁש ֹיאַמר: ּוִבְפָרט ַעל ְמקֹום ִצּיּון ַהּקָ יֵלּה. )ִאם ִיְהֶיה ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ּדִ
ִמיד,  ר ְוִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצִרי ּתָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ָך, ׁשֶ ְוַרֵחם ָעַלי, ְוֶתן ִלי ּכַֹח ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ
י  ה ְוַעד עֹוָלם, ּכִ לֹו ֵמָעַלי ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ קֹו ּוְלַבּטְ ַרֲחֶמיָך ְלָגְרׁשֹו ּוְלַסּלְ ה ּבְ ֶאְזּכֶ ַעד ׁשֶ
ר  ׁשּו,  ַעד ֲאׁשֶ ֲעֹוִני  ֹכִחי,  ַוֲעָצַמי  ָעׁשֵ ל  ּבַ ׁשַ ֲאָנָחה,  ּכָ נֹוַתי ּבָ י, ּוׁשְ לּו ְבָיגֹון ַחּיָ ָבר ּכָ ּכְ

ל: ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ּכָ

ה, חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי, ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה,  ִפּלָ ַרֵחם ָעַלי ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ַרֵחם ָעַלי ׁשֹוֵמַע ּתְ
ִמי  יָעה, ַאל ִיּפֹל ּדָ יָעה הֹוׁשִ ל, הֹוׁשִ ל ַהּצֵ ׁשֹוֵמַע ֲאָנָחה, ׁשֹוֵמַע ֲאָנָקה, ַרֵחם ַרֵחם, ַהּצֵ
ִמים, ֱאֹלִהים, ֱאֹלֵהי ְתׁשּוָעִתי.  יֵלִני ִמּדָ י, ַהּצִ ַחת ַנְפׁשִ ן ְלׁשַ ּתֵ ַאְרָצה ְלָפֶניָך, ַאל ּתִ
ֵמֶעיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ֲחָסֶדיָך,  ֹרב  ּכְ ַרֲחֶמיָך,  ֹרב  ּכְ ָעַלי,  חּוָסה  ִצְדָקֶתָך.  ְלׁשֹוִני  ן  ַרּנֵ ּתְ
מֹוִני, ַעל  ֲחָטִאים ּכָ מֹוִני, ַעל ְמֻלְכָלְך ּבַ ף ּכָ מֹוִני, ַעל ִנְרּדָ ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַעל ֲעלּוב ֶנֶפׁש ּכָ
י ְלָך ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות, ְלָך ְלַבד ַרְעיֹוַני צֹוִפּיֹות,  מֹוִני, ּכִ ָעה, ֲחַסר ֵעָצה ּכָ ֲחַסר ּדֵ
יֵעִני ָלׁשּוב ֵאֶליָך  א, חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי ְוהֹוׁשִ יָעה ּנָ רֹום, ֲעֹזר ָנא, הֹוׁשִ ּלּו ֵעיַני ַלּמָ ּדַ
ה   ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֵמַעּתָ ִמיד ּכִ ה ִלְהיֹות ּתָ ֵלם, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֵלָמה, ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ָרא ִלי ֱאֹלִהים,  יָך. ֵלב ָטהֹור ּבְ ְמָרה  ֵעדּות  ּפִ יִני,  ְוֶאׁשְ ָך  ַחּיֵ ַחְסּדְ ְוַעד  עֹוָלם.  ּכְ

י: ִקְרּבִ ׁש ּבְ ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

ְמָחה ְוַהֶחְדָוה,  ָפֶניָך, ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֲאדֹון ַהּשִׂ ּוְבֵכן, ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֹעז  ְלָפָניו,  ְוָהָדר  הֹוד  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלעֹוָלם,  ָלל  ּכְ ַעְצבּות  ׁשּום  ֵאין  ְלָפֶניָך  ר  ֲאׁשֶ
ִמיד.  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ִני  ּוְתַזּכֵ ָהֲעצּוִמים  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ְמקֹומֹו.  ּבִ ְוֶחְדָוה 
ָהֲעֵיָפה  ְמֹאד,  ָהֲעלּוָבה  ְמֹאד,  ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפׁשִ ח  ּמַ ׂשַ ֲעגּוִמים,  ַנְפׁשֹות  ַח  ּמֵ ְמׂשַ
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י  ּכִ ָך,  ַעְבּדֶ ֶנֶפׁש  ַח  ּמֵ ׂשַ ַוֲאָנָחה,  ָיגֹון  י  ּנִ ִמּמֶ ָהֵסר  ְמֹאד,  ֵאֶליָך  ְוָהְרֵעָבה  ֵמָאה  ְוַהּצְ
א. י ֶאּשָׂ ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ

יָבה  ָהׁשִ ֶנַצח.  יִמיְנָך  ּבִ ְנִעימֹות  ֶניָך,  ּפָ ֶאת  ָמחֹות  ׂשְ ׂשַֹבע  ים.  ַחּיִ ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני 
יׁשּוָעֶתָך,  י ּבִ ח ַנְפׁשִ ּמַ ֵעִני ִמּטּוֶבָך, ְוׂשַ ּבְ ֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ׂשַ ׂשֹון ִיׁשְ ִלי ׂשְ
ִני  ַזּכֵ ַחר.  ְוִכּנֹור, ָאִעיָרה ׁשָ ֶבל  ֱאֶמת. עּוָרה ְכבֹוִדי, עּוָרה ַהּנֵ ָך ּבֶ י ְלָעְבּדְ ְוַטֵהר ִלּבִ
ָאמּור:  ִרית, ּכָ ַגם ַהּבְ ִנים ּפְ ֵהם ַמְכִניִעים ּוְמַתּקְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ּדִ ְלָכל ָהֲעׂשָ
ֵרי  ַאׁשְ יל,  ּכִ ַמׂשְ ְלָדִוד  ִכְליֹוָתי.  רּוִני  ִיּסְ ֵלילֹות  ַאף  ְיָעָצִני,  ר  ֲאׁשֶ ְיֹהָוה  ֶאת  ֲאָבֵרְך 
יֹוָמם  ֶלת.  ּכָ ַמׂשְ ה  ָ ִאּשׁ ּוֵמְיֹהָוה  ָאבֹות,  ַנֲחַלת  ָוהֹון  ִית  ּבַ ָאה.  ַחּטָ סּוי  ּכְ ע  ׁשַ ּפֶ ְנׂשּוי 
ֵחת ְלָדִוד  ׁשְ ַח ַאל ּתַ י. ַלְמַנּצֵ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י, ּתְ יֹרה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו, ּוַבּלַ ְיַצּוֶ
ִעם  ְיָלה,  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי  ָרה  ֶאְזּכְ ַלֲהִמיתֹו.  ִית  ַהּבַ ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ַוּיִ אּול  ׁשָ ֹלַח  ׁשְ ּבִ ם  ִמְכּתָ
ִריר ֲחָלמּות.  ִלי ֶמַלח, ִאם ֵיׁש ַטַעם ּבְ ֵפל ִמּבְ ׂש רּוִחי. ֲהֵיָאֵכל ּתָ יָחה ַוְיַחּפֵ ְלָבִבי ָאׂשִ
י ּנֹוֵתן ְזִמירֹות  נֹוֶתיָך ְלַאְכָזִרי. ְוֹלא ָאַמר, ַאּיֵה ֱאלֹוַהּ ֹעׂשָ ן ַלֲאֵחִרים הֹוֶדָך ּוׁשְ ּתֵ ן ּתִ ּפֶ
ל. ְוֶנֱאַמר: ַהְללּוָיּה,  ה ִיְרַאת ְיֹהָוה ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאּשׁ ְיָלה. ׁשֶ ּלָ ּבַ
ּגְֻדלֹו,  ֹרב  ּכְ ֻעזֹּו. ַהְללּוהּו ִבְגבּורֹוָתיו, ַהְללּוהּו  ְרִקיַע  ּבִ ָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו  ּבְ ַהְללּו ֵאל 
ים  ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ּבְ ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו ּבְ ֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ּבְ
ָיּה  ל  ַהּלֵ ּתְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּכֹל  ְתרּוָעה.  ִצְלְצֵלי  ּבְ ַהְללּוהּו  ַמע,  ׁשָ ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ב:  ְוֻעּגָ

ַהְללּוָיּה:

ְוָקֵרב  ֻלּיֹוֵתינּו,  ּגָ ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו,  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ּתְ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ע  ֵמַאְרּבַ ַיַחד  ֵחנּו  ִנּדָ ץ  ְוַקּבֵ ָאֶרץ.  ֵתי  ְרּכְ ִמּיַ ּנֵס  ּכַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ַהּגֹוִים,  ין  ִמּבֵ זּוֵרנּו  ּפְ
בּוְתָך  ב ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ׁשְ תּוב: ְוׁשָ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו: ְוַקּיֵם ּבָ ּכַ
ִיְהֶיה  ִאם  ה.  ּמָ ׁשָ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֱהִפיְצָך  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְצָך  ְוִקּבֶ ב  ְוׁשָ ְוִרֲחֶמָך, 
ְיֹהָוה  ֶוֱהִביֲאָך  ֶחָך.  ִיּקָ ם  ָ ּוִמּשׁ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ְצָך  ְיַקּבֶ ם  ָ ִמּשׁ ָמִים,  ָ ַהּשׁ ְקֵצה  ּבִ ֲחָך  ִנּדָ
ֵמֲאבֹוֶתיָך.  ָך  ְוִהְרּבְ ְוֵהיִטיְבָך,  ּה  ּתָ ִויִרׁשְ ָיְרׁשּו ֲאבֹוֶתיָך,  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֶהיָך ֶאל 
ָציו. ְוֶנֱאַמר:  ץ ָעָליו ְלִנְקּבָ ָרֵאל, עֹוד ֲאַקּבֵ ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ְוֶנֱאַמר: ְנֻאם ְיֹהָוה ֱאֹלִהים, ְמַקּבֵ
ָרֵאל ְיַכּנֵס. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו, ְוָתִביא ָלנּו ֶאת  ַלִים ְיֹהָוה, ִנְדֵחי ִיׂשְ ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ה,  ִרּנָ נּו, ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ָקְדׁשֵ יַח ִצְדֵקנּו, ְוִתְבֶנה ֶאת ּבֵ ְמׁשִ
תּוב: ּוְפדּוֵיי ְיֹהָוה ְיׁשּובּון, ּוָבאּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמַחת עֹוָלם. ּכְ ׂשִ ָך ּבְ ית ִמְקָדׁשְ ַלִים ּבֵ ְוִלירּוׁשָ
ַוֲאָנָחה.  ָיגֹון  ְוָנסּו  יגּו,  ַיּשִׂ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ם,  ֹראׁשָ ַעל  עֹוָלם  ְמַחת  ְוׂשִ ה,  ִרּנָ ּבְ ִצּיֹון 
ִלְפֵניֶכם  ִיְפְצחּו  ָבעֹות  ְוַהּגְ ֶהָהִרים  ּתּוָבלּון,  לֹום  ּוְבׁשָ ֵתֵצאּו,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ י  ּכִ ְוֶנֱאַמר: 
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ל ָחְרבֹוֶתיָה,  י ִנַחם ְיֹהָוה ִצּיֹון, ִנַחם ּכָ ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף. ְוֶנֱאַמר: ּכִ ה, ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ ִרּנָ
ְוקֹול  ּתֹוָדה  ָבּה,  ֵצא  ִיּמָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ְיֹהָוה,  ַגן  ּכְ ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן  ּכְ ָרּה  ִמְדּבָ ם  ׂשֶ ַוּיָ
ֵרי  יק, ּוְלִיׁשְ ּדִ ֵרי ֵלב. אֹור ָזרּוַע ַלּצַ ל ִיׁשְ יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַביֹהָוה ְוִגילּו ַצּדִ ִזְמָרה. ׂשִ

יֹהָוה, ְוהֹודּו ְלזֵֶכר  ָקְדׁשֹו.  ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ְמָחה. ׂשִ ֵלב ׂשִ

ָתִבים, ַחת ַהְכּ ַאְמַתּ ה ָמָצאנּו ְבּ ִפָלּ  ֹזאת ַהְתּ
ּמּות ְוַרב ָהֵאיכּות ְוִהיא ְמָעט ַהַכּ

ָלא,  ֹכּ א ִמן  ְלֵעָלּ א,  ְלֵעָלּ ַאְנְתּ  ּבֹות,  ַהִסּ ל  ָכּ ת  ְוִסַבּ ת ָהִעּלֹות  ִעַלּ ל עֹוָלם,  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 
ה, ּוְמֹרָמם ַעל  ִהָלּ ָלל, ּוְלָך ּדּוִמָיּה ְתּ ְך ְכּ ִפיָסא ָבּ ָבה ְתּ ֵלית ַמֲחָשׁ ְך, ְדּ א ִמָנּ ְוֵלית ְלֵעָלּ
ה  בּוָשׁ ְכּ ֶרְך  ֶדּ ֲחִתיָרה  ר  ְחֹתּ ַתּ ֶשׁ ׁש  ֲאַבֵקּ ֶאְדֹרׁש, אֹוְתָך  ה. אֹוְתָך  ִהָלּ ּוְתּ ָרָכה  ְבּ ל  ָכּ
ִפי  ְכּ עֹוֵמד,  ֲאִני  ֶשׁ קֹום  ָמּ ַבּ י  ִלּ ֶשׁ לּות  ְלְשׁ ַתּ ַהִהְשׁ ַעד  ָהעֹוָלמֹות,  ל  ָכּ ֶרְך  ֶדּ ָך,  ֵמִאְתּ
ִאיר ָעַלי אֹוְרָך, ְלַהֲחִזיֵרִני  ֶרְך ּוְנִתיב ַהזֶּה ָתּ ֲעלּומֹות, ּוַבֶדּ ר ִנְגָלה ְלָך, יֹוֵדַע ּתַ ֲאֶשׁ
רּוִאים,  ִפי ְרצֹון ִמְבָחר ַהְבּ ֱאֶמת, ְכּ ִפי ְרצֹוְנָך ֶבּ ֱאֶמת, ְכּ ֵלָמה ְלָפֶניָך ֶבּ ְתׁשּוָבה ְשׁ ִבּ
ֶנֶגד  הּוא  ֶשׁ ּוִבְלּבּול  ָבה  ַמֲחָשׁ ְוׁשּום  ֶבת חּוץ  ַמֲחֶשׁ י ׁשּום  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ְבּ ב  ַלֲחֹשׁ ִלְבִלי 
ָגְתָך  ׂ ַהָשּ ֱאֶמת ְבּ ֲעבֹוָדְתָך ֶבּ בֹות ַזּכֹות ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַבּ ַמֲחָשׁ ק ְבּ ְרצֹוְנָך, ַרק ְלַדֵבּ
צּולֹות ָים  ֱאֶמת. ּוִמְמּ ָך ֶבּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך", ְוֶתן ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְדּ ּוְבתֹוָרְתָך. "ַהט ִלִבּ
אֹור ַהַחִיּים  ֶהֶרף ַעִין, ֵלאֹור ְבּ ׁשּוַעת ְיֹהָוה ְכּ דֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְתּ ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ָגּ
ְך,  ֹחֶשׁ ַבּ ָעְברּו  ֶשׁ ַהָיִּמים  ְנעּוָרי,  ׁש  ְלַחֵדּ ה  ְוֶאְזֶכּ ָהֲאָדָמה.  ֵני  ְפּ ַעל  ֱהיֹוִתי  ְיֵמי  ל  ָכּ
ה  ְוֶאְזֶכּ ֵחְטא.  ֹלא  ְבּ ִביָאִתי,  ְכּ ָהעֹוָלם  ִמן  ְיִציָאִתי  ְוִתְהֶיה  ה,  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ֶאל  ְלַהֲחִזיָרם 

בֹוד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ּלֹו אֹוֵמר ָכּ ֵהיָכלֹו,  ֻכּ ר ְבּ ֹנַעם ְיֹהָוה  ּוְלַבֵקּ ַלֲחזֹות ְבּ



התתקכו ֻאּלָ ֶתק ַהְגּ ֶפּ

ַבע!" ה ְיֵדי ָאָדם  ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ זֶּה לֹא ַמֲעשיֵ "רֹוִאים ׁשֶ



תתקכז ה ֻאּלָ ֶתק ַהְגּ ֶפּ

ה ִלי ָלֶרֶדת ֵאֶליָך ְמֹאד ָהָיה ָקׁשֶ

י ֶנֱהֵניִתי יד ְלָך ּכִ ָקר ְלַהּגִ ְלִמיִדי ַהּיָ ּתַ

י ְמֹאד ֵמֲעבֹוָדֶתָך ְוָעֶליָך ָאַמְרּתִ

יז *ַמיין ַפייֶעִריל ֶוועט ְטִליֶען ּבִ

יַח ֶוועט קּוֶמען ֲחַזק ֶוֱאַמץ ָמׁשִ

ֲעבֹוָדֶתָך ּבַ

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן

ה ְלָך סֹוד ְוהּוא: ּוָבזֶה ֲאַגּלֶ

ו ְלַקו פצפצי-ה ָמֵלא ְוָגִדיש ִמּקַ

ִביֵנהּו, ְוִסיָמן ּוְבִחזּּוק ֲעבֹוָדה ּתְ

ֵאיְנָך ִמְתַעּנֶה ַתּמּוז ֹיאְמרּו ׁשֶ יז ּבְ

*)האש שלי תוקד עד ביאת המשיח(



ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן

ָבֵעי ל ַמאן ְדּ ְלֹכּ
ׁש. ּוְמַבֵקּ ּדֹוֵרׁש  ְלָכל  ם  ִחָנּ ְבּ ק  ֻחָלּ ְמּ ֶפר  ַהֵסּ

ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ָפִרים  ַהְסּ ַסת  ַהְדָפּ ְבּ ָרֵתנּו  ַמְטּ ל  ָכּ
ָוּה  ִצּ ִהיא ְלַקֵיּם ֶאת ַצָוַּאת מֹוֲהַרַנ"ת ַזַצ"ל, ֶשׁ
קּותֹו "ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך חּוָצה".  ְלּ ֹקֶדם ִהְסַתּ

יס  ְרצֹונֹו ְלַהְדִפּ ִבּ ל ִמי ֶשׁ ָהְרׁשּות ְנתּוָנה ְלֹכּ
ָכל  ְבּ הּוא  ֶשׁ ָלׁשֹון  ָכל  ְבּ זֶה  ֶפר  ִמֵסּ ְקָטִעים 
ֶאָחד  ְלַאף  ְרׁשּות  ְוֵאין  ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה 
ּתֹוָרה  יל  "ַיְגִדּ ה,  ַאְדַרָבּ א  ֶאָלּ ְלאֹוְסרֹו 

יר". ְוַיְאִדּ

הוצאת "מלא וגדיש מקו לקו"


